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Sammanfattning

Den här rapporten beskriver arbetet kring kandidatprojektet RaVe som utvecklats åt Mag-
nus Bång vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Projektet har pågått
under våren 2018 av en grupp om sju studenter som en del av kursen TDDD96 - Kandidat-
projekt i programvaruutveckling. RaVe är en prototyp av ett patientövervakningssystem för
sjukvården som med hjälp av kameror kan mäta hudtemperatur, hudfärg och andningsfre-
kvens. Systemet är dessutom uppbyggt för att enkelt kunna utökas med ytterligare funktio-
nalitet. Rapporten beskriver även de verktyg och den hårdvara som använts under projek-
tets gång. I samband med utvecklingsarbetet har arbetsmetodiker testats och utvärderats
samtidigt som systemets etiska aspekter studerats.
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1 Inledning

I detta inledande avsnitt ges en kort introduktion till projektet RaVe som tagits fram i kursen
TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet. Här listas också
syftet med rapporten, de frågeställningar som behandlas och förklaringar till de begrepp och
termer som används i rapporten.

1.1 Motivering

Projektet RaVe - Realtidsdetektion av vårdevent är del av ett större projekt inom medicinsk
AI-forskning som strävar mot att göra sjukvården säkrare och effektivare. RaVe skapades för
att utforska möjligheterna att mäta medicinska parametrar hos patienter, enbart med hjälp
av kameror och bildigenkänning. Ett sådant system skulle underlätta patientövervakning i
vården enormt och hjälpa vårdpersonalen att ställa diagnoser och kanske till och med rädda
liv.

Med ett system som RaVe behöver en patient endast lägga sig i sjuksängen för att börja
övervakas. Med hjälp av den data systemet tar fram kan patienten analyseras och en even-
tuell diagnos ställas. Detta kan vara till stor hjälp för vårdens stressade personal och kan
eventuellt underlätta för att upptäcka snabba förändringar i patienters tillstånd.

1.2 Syfte

Syftet med rapporten är att beskriva projektets arbetsgång och det framtagna systemet, sam-
tidigt som en del frågeställningar knutna till projektet behandlas. Rapporten är också till för
att fånga projektmedlemmarnas erfarenheter i såväl det här projektet som i grupparbeten i
allmänhet. Slutligen är syftet också att beskriva de olika metoder som använts under genom-
förandet av projektet.
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1.3. Frågeställningar

1.3 Frågeställningar

1. Hur kan systemet implementeras så att värde skapas för kunden?

2. Vilka erfarenheter kan dokumenteras från utvecklingen av systemet som kan vara in-
tressanta för framtida projekt?

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

4. Hur känner allmänheten kring automatiserad kameraövervakning i vården?

5. Hur fungerar parprogrammering med par som varierar varannan vecka?

1.4 Avgränsningar

Systemet RaVe är en prototyp som kommer vidareutvecklas i kommande forskningsprojekt.
Att systemet är en prototyp innebär bland annat att inga krav på säker hantering av data har
ställts. De krav från kunden som avgränsar projektet är att det ska vara skrivet i Python och
använda sig av maskininlärningsbiblioteket TensorFlow.

Innehållet i rapporten ämnar främst till att ge en övergripande bild av projektgruppens
arbetssätt och utvecklingsprocesser samt den slutliga versionen av det framtagna systemet.
Projektet ingår i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Projektgruppen
består av sju studenter med en strikt tidsbudget på 400 timmar vardera.

1.5 Definitioner

Nedan förklaras ord, termer och akronymer som nämns i rapporten.

• eBUS SDK - eBUS Software Development Kit. Framtagen av Pleora för att bland annat
ta emot video över olika protokoll [1].

• FLIR - Forward looking infrared. En värmekamerateknik samt namnet på en tillverkare
av kameror som använder sig av tekniken [2].

• Git - Ett versionshanteringsprogram [3].

• GitLab - Ett webb-baserat program för hantering av repositories i Git [4].

• LIDAR - Light Detection and Ranging. En teknik för att mäta avstånd med hjälp av en
laser. Fungerar ungefär på samma sätt som radar eller sonar [5].

• Maskininlärning - Ett delområde inom datavetenskap som handlar om att låta pro-
gram lära sig att dra slutsatser utifrån data [6].

• Merge request - En aktivitet inom Git där kod måste gå igenom en granskning av någon
annan än programmeraren själv för att kunna sammanföras med annan kod [7].

• NiFi - Niagara Files. NiFi är en datalogistik plattform som används för att automatisera
dataflöden mellan olika system. [8]

• Python - Ett programmeringsspråk som stödjer flera programmeringsparadigm, som
funktionell och objektorienterad programmering [9].

• Scrum - En systemutvecklingsmetodik för agilt arbete [10].

• Slack - Ett kommunikationsverktyg anpassat för kommunikation och arbete i grupper
[11].
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1.5. Definitioner

• TensorFlow - Ett open source-bibliotek för dataflödesprogrammering i Python. An-
vänds för maskininlärning [12].

• Trello - Ett planeringsverktyg där aktiviteter kan organiseras med hjälp av listor och
kort [13].

• Ubuntu - Ett kostnadsfritt operativsystem med öppen källkod [14].

• Workshop - En utbildningsaktivitet med syfte att ge deltagarna praktisk erfarenhet in-
om ett specifikt område.
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2 Bakgrund

När ny teknik utvecklas öppnas nya möjligheter till förändring och förbättring i de flesta
branscher – inte minst inom sjukvården. Tillstånd hos patienter som ligger inlagda på sjuk-
hus kan i vissa fall förändras drastiskt, men kan vara svåra för sjukvårdspersonalen att upp-
täcka. Ett potentiellt sätt att märka dessa förändringar är att logga patienters tillstånd utifrån
olika parametrar och sedan analysera dessa. På sikt kan det bli möjligt att dra slutsatser om
patienters diagnos utifrån tidigare data om liknande förändringar hos andra patienter. Ett
system som lägger grunden för en sådan analys är just RaVe.

2.1 Uppdrag

Produkten har utvecklats åt Magnus Bång vid institutionen för datavetenskap (IDA) vid
Linköpings universitet. RaVe är en del av ett större forskningsprojekt som drivs av kunden,
vars mål är att i framtiden kunna reducera antalet sjukdomsfall på sjukhus. I den här delen
av forskningsprojektet ville kunden utforska möjligheterna att ta fram användbar medicinsk
data om en patient endast med hjälp av kameror eller annan utrustning som inte måste fästas
direkt på patienten. Rave är alltså enbart en prototyp som ska utforska de möjligheter som
finns för denna typ av patientövervakning.

Den ursprungliga tanken med systemet var att logga så mycket data som möjligt i ett
sjukhusrum med flertalet kameror. Till exempel olika värden på parametrar hos patienten,
om det är sjukvårdare i rummet och vad sjukvårdarna använder för verktyg eller ger för
läkemedel. Detta skulle lösas genom att använda maskininlärda modeller för objektigenkän-
ning på bildströmmarna från kamerorna. Dessa bildströmmar skulle skickas via NiFi till en
neuronserver där all beräkning skulle ske. Sedan skulle information skickas från servern till
en databas, även här med hjälp av NiFi.

Kundens förslag på utrustning var att använda en FLIR-kamera för att mäta temperatu-
rer och en LIDAR (se avsnitt 1.5) för att mäta andningsfrekvens och skakningar. Gruppen
inledde, efter att kunden kommit med sina förslag, ett långt förstudiearbete för att försöka ta
reda på vad som var möjligt att göra och hur det kunde göras på ett smidigt sätt.
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2.2. Tidigare erfarenheter

2.2 Tidigare erfarenheter

Alla medlemmar hade tidigare erfarenhet inom projektarbete från flertalet grupparbeten i
samband med studier eller arbete, men i akademiska sammanhang är detta projekt det mest
omfattande som medlemmarna har genomfört.

5



3 Teori

I detta avsnitt behandlas relevant information om verktyg, termer och metoder. Beskrivning-
arna underlättar förståelsen för projektets tillvägagångssätt och produktens funktionalitet.

3.1 Metoder

I denna del beskrivs teorin bakom de metoder som använts under projektet.

3.1.1 Scrum

Scrum är en välkänd typ av programutvecklingsmetodik som bygger på agil utveckling. En
Scrum-metodik är ofta väldigt generell och kräver att den skräddarsys till projektet det tilläm-
pas på. Nedan beskrivs några av metodikens huvudsakliga delar.

• Sprint - Projekttiden delas upp i korta perioder som börjar med en planering av sprin-
ten och avslutas med en utvärdering som kallas för sprint retrospective [15].

• Sprint backlog - Under planeringen av sprinten läggs alla aktiviteter som ska utföras
under den kommande sprinten in i denna logg [15].

• Dagliga Scrums - Arbetslaget håller dagligen korta möten för att uppdatera alla om
vad som är gjort och vad som ska göras under resten av sprinten [15].

• Sprint retrospective - För att dra lärdom av misstag och lösa problem som uppstod
hålls en sprint retrospective efter varje sprint. I detta möte berättar varje gruppmedlem
vad som gått bra, vad som gått mindre bra, vilka problem som kvarstår och om extern
hjälp behövs [15].
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3.2. Verktyg

3.2 Verktyg

Följande del behandlar alla de verktyg som användes för att förenkla projektet, så som pro-
grammeringsspråk och bibliotek.

3.2.1 Python

Python är ett interpreterat högnivåprogramspråk som utvecklades under tidigt 1990-tal av
Guido van Rossum [16]. Python blev snabbt ett mycket omtyckt programspråk och är idag,
enligt TIOBEs index, det fjärde mest populära programmeringsspråket [17]. Python har dess-
utom gått om Java som det vanligaste språket för introduktionskurser på universitet i USA
[18]. Många välkända programvaror och webbtjänster är uppbyggda i språket, däribland ex-
empelvis Youtube, Dropbox, Reddit, Spotify och Google [19]. Python lämpar sig dessutom
väl för maskininlärning på grund av sitt breda utbud av bibliotek, smarta minneshantering
och höga prestanda [20].

3.2.2 C++

C++ är ett kompilerat programmeringsspråk med låg abstraktionsnivå. Det här innebär att
språket är snabbare än de interpreterade språken [21]. C++ utvecklades av Bjarne Stroustrup
år 1979 och är idag ett av de mest populära programmeringsspråken [22]. Språket bygger på
C med den största skillnaden att C++ är objektorienterat medan C är ett strukturellt program-
språk [23].

3.2.3 Observatörer

För att hålla ett mjukvaruprojekt modulärt kan olika designmönster användas. Ett av dessa
designmönster heter Observatörer och kan användas då många objekt är beroende av att något
ska hända i systemet innan de kan fortsätta med sitt arbete. De objekt som väntar på denna
händelse kallas observatörer. Händelsen kan till exempel vara att ett värde ska uppdateras,
och endast då kan observatörerna fortsätta med sina beräkningar. För att undvika att använda
prestanda på att hela tiden kolla om detta värde har uppdaterats så kan observatörerna istäl-
let samlas i en lista. Varje gång värdet sedan uppdateras notifieras alla observatörer i listan,
som sedan kan utföra sina beräkningar. Tack vare detta krävs det inte att huvudfunktionen
som tillhandahåller detta värde vet precis vilka objekt som behöver informationen, utan den
notifierar helt enkelt alla observatörer i sin lista. Det blir på så sätt enkelt att lägga till och ta
bort nya moduler som behandlar samma information på olika sätt [24].

3.2.4 Trello

Trello är ett webbaserat verktyg som kan visualisera ett projekts aktiviteter med hjälp av
aktivitetskort på en Trello-tavla. [13]. En Trello-tavla kan innehålla listor som exempelvis
Backlog, Pågående aktiviteter, Klart för granskning och Klart. Varje lista kan i sin tur fyllas med
aktivitetskort som förflyttas mellan listorna beroende på aktivitetens status.

Aktivitetskorten kan ha parametrar som medlemmar, uppskattad tid, prioritet och kom-
mentarer. Detta gör att alla i projektgruppen vet vad varje medlem ska göra och vad de
andra håller på att göra vid alla tillfällen. Kommentarer gör det möjligt att kommunicera
aktivitetsspecifika saker via Trello på ett enkelt sätt.

3.2.5 Slack

Slack är en molnbaserad kommunikationstjänst [11]. I Slack finns finns möjligheten att ha
flera kanaler, vilket gör det enkelt att sära på projektrelaterade diskussioner och annan typ av
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kommunikation, till exempel planering. Det finns dessutom möjlighet att lägga till bots som
sköter definierade uppgifter [25].

3.2.6 Git

Git är ett versionshanteringssystem som möjliggör utveckling på flera datorer samtidigt och
säkerställer att det finns säkerhetskopior av den skrivna koden [3]. All historik över kodens
ändringar sparas, vilket gör det enkelt att gå tillbaka till en gammal version av systemet
om det skulle behövas. Användaren väljer själv vilka filer som ska versionshanteras och kan
hämta den senaste versionen av koden från ett centralt repository. Git gör det möjligt att se
vem som har skrivit vilken del av koden eftersom varje uppladdning av kod är kopplad till
en specifik användare.

3.2.7 PyUnit

PyUnit är ett bibliotek i programmeringsspråket Python för enhetstestning [26]. PyUnit gör
det enkelt att skapa testprogram för kod som utvecklas i Python. Dessa tester kan sedan
smidigt köras för att verifiera att koden fungerar korrekt.

3.2.8 Tensorflow

Tensorflow är ett bibliotek utvecklat av Google med öppen källkod. Biblioteket används för
dataflödesprogrammering och lämpar sig väl för utveckling av maskininlärda modeller på
grund av sina funktioner för neurala nätverk [12]. En maskininlärningsmodell är den genere-
rade utdatan från när en maskininlärningsalgoritm tränas mot given indata [27]. Med Tensor-
flow kan bildigenkänning utföras och det finns idag ett stort antal vältränade modeller som
kan användas. En modell representeras i en dator av en friliggande fil som smidigt kan bytas
ut vid behov. Tensorflow kan installeras på två sätt, antingen för endast processoranvändning
eller för användning av grafikprocessor [28].

3.2.9 MTCNN

Multi-task Cascaded Convolutional Neural Networks (MTCNN) är en etablerad metod
för ansiktsdetektion. Algoritmen utförs i tre steg: Proposal Network (P-Net), Refinement
Network (R-Net) och Output Network (O-Net). P-Net, som utgör det första steget, skalar
om bilden för att sedan utföra en snabb ansiktsdetektion mot en tränad modell som returne-
rar ett stort antal ansiktsfält. Dessa är delar av bilden där modellen tror att ett ansikte kan
finnas. R-Net är nästa steg, som filtrerar ut de flesta felaktiga ansiktsfält från föregående steg.
O-Net är tredje steget, där ytterligare filtrering av detektionsfält görs och ansiktslandmärken
beräknas. O-Net returnerar slutligen ett precist ansiktsfält med tillhörande punkter för olika
ansiktsdrag. MTCNN kan implementeras med Tensorflow [29] [30].

3.2.10 SQLAlchemy

SQLAlchemy är ett Python-bibliotek som implementerar en object-relational mapper (ORM).
Biblioteket abstraherar bort den direkta användningen av SQL och gör det istället möjligt att
bland annat koppla Python-klasser till databastabeller. Detta gör det smidigt att implemen-
tera databaser direkt i Python-kod [31].

3.3 Hårdvara

Hårdvaran som använts i projektet och som systemet varit beroende av är en FLIR- och en
IP-kamera samt en NUC. Nedan beskrivs båda kamerorna samt NUC mer ingående.
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3.3.1 IP-kamera

En IP-kamera är en kamera som skickar data över ett nätverk, antingen trådbundet eller via
en router [32]. IP-kameror används ofta vid övervakning, och kameran som används i projek-
tet, en D-Link DCS-4602EV, är även den ämnad för detta. Kameran filmar med en maximal
upplösning på 1920 x 1080 pixlar [33].

Figur 3.1: IP-kamera

3.3.2 FLIR-kamera

En FLIR-kamera är en kamera som bygger på FLIR-tekniken Forward-looking Infrared [34].
Termen forward-looking är gammal och kommer från militären där man ville särskilja endi-
mensionella kameror som ofta fästes på sidan av flygplan, från dessa IR-kameror som kunde
få en tvådimensionell bild och kunde därför fästas framtill på fordon. FLIR-kameror kan med
olika tekniker mäta temperaturen på de ytor de riktas mot. Kameran som används i RaVe är
tillverkad av företaget FLIR och heter A65, där A står för automatic. Denna produktkatego-
ri kan, likt en IP-kamera, strömma sin data direkt till en dator. Kameran filmar i 640 x 512
pixlar, där varje pixel har ett temperaturvärde [34]. Pixelmatrisen har en korresponderande
bitmap där samtliga pixlar har ett motsvarande binärt värde. Processen för att göra om denna
pixelmatris till en matris med temperaturer i grader Celsius är komplicerad och behandlas i
avsnitt 5.2.3.

Figur 3.2: FLIR-kamera
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3.3.3 NUC

Kunden har tillhandahållit tre minidatorer av typen Intel NUC [35]. NUC står för Next Unit
of Computing [36]. Till de datorer som använts i projektet har skärm, mus och tangentbord
kopplats, och de har därmed använts som ”vanliga” datorer med Windows och Ubuntu in-
stallerat.

Figur 3.3: NUC
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4 Metod

För att uppfylla de krav som ställts på gruppen, både från kund och handledare, har olika
arbetssätt och metoder tillämpats. Detta för att säkerställa ett kvalitativt arbete som följer en
specifik plan. De olika metoder som använts beskrivs nedan tillsammans med metoder för
att fånga erfarenheter och en beskrivning av den enkät som använts för att besvara frågeställ-
ning 4.

4.1 Förstudie

I början av projektet var det många problem som gruppen inte hade någon aning om hur de
skulle lösas. Gruppen visste till exempel inte hur en patients andningsfrekvens kunde mätas,
eller vilken utrustning som krävdes för det. Därför påbörjades ett stort förstudiearbete för att
hitta lösningar och koncept att tillämpa i projektet. Gruppen fördelade informationssökandet
mellan gruppmedlemmarna så att varje gruppmedlem hade ansvar för att fördjupa sig inom
ett visst koncept eller teknik. Resultaten från varje individuell förstudie skulle sedan fram-
föras för resten av gruppen. Informationen som gruppen fördjupade sig inom utgick från de
krav och tips som fåtts från kunden.

4.1.1 Workshops

En gruppmedlem valde att presentera resultaten från sin förstudie i Git genom att hålla en
workshop för resterande gruppmedlemmar. Detta gav gruppmedlemmarna ett tillfälle att
prova på Git på ett mer praktiskt sätt och lära sig av varandra. Två gruppmedlemmar deltog
även i en workshop om testning som hölls av kursens examinator.

4.2 Arbetsmetoder

De metoder gruppen tillämpat för att säkerställa kvalitet och ett effektivt arbetssätt beskrivs
nedan.
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4.2.1 Projektanpassad Scrum

Projektet var utifrån kursen uppdelat i fyra stora iterationer som alla var ungefär en månad
långa. Då projektet redan var uppdelat i dessa iterationer kändes det naturligt för gruppen
att använda en iterativ arbetsmetod under hela projektets gång. Gruppen valde därför att
följa en Scrum-liknande arbetsmetodik (se avsnitt 3.1.1). Sprintlängden valdes att vara en
vecka lång, då korta sprintar gör det enklare att hålla projektet i rätt riktning, eftersom pro-
jektet då ofta följs upp för se till att allt fungerar som det ska. För att fånga upp eventuella
risker och problem samt för att dela erfarenheter hade projektgruppen ett större möte varje
måndag, i början av varje sprint. Mötet inleddes tillsammans med handledaren som fick en
snabb genomgång av förra sprintens arbete, för att sedan svara på frågor och komma med
synpunkter. Därefter planerades sprinten i Trello (se avsnitt 3.2.4) genom att grovt tidsupp-
skatta aktiviteterna på korten och sedan välja så många kort gruppen trodde de skulle klara
av under veckan. Till sist gick gruppen igenom risker som skulle kunna uppstå, och försökte
estimera riskernas sannolikhet och påverkan på projektet.

På fredagar hölls ett kort möte för att låta varje gruppmedlem besvara frågorna

• Vad har jag gjort sedan i måndags?

• Vad ska jag åstadkomma till på måndag?

• Vad hindrar mig?

Under båda mötena följde projektgruppen även upp handledarens kommentarer och plane-
rade i vissa fall utefter dessa.

4.2.2 Parprogrammering

Tilldelningen av aktiviteter organiserades så att en person aldrig skulle behöva ha ansvar
för en hel aktivitet själv – med undantag för dokumentskrivning. I början av utvecklingen
delades deltagarna upp i tre ansvarsområden: Tensorflow, NiFi (se avsnitt 1.5) och databas.
Tanken var sedan att gruppen varje vecka skulle rotera en av personerna från varje ansvars-
område till ett annat. På så sätt skulle alla få testa på alla delar av projektet, och få en bättre
helhetsbild över hur systemet fungerar. Eftersom det var tänkt att bara en person skulle byta
område varje vecka, så betydde det också att det alltid skulle stanna kvar en person inom
varje område med kunskap inom det området. Denna rotation skulle också leda till att alla
gruppmedlemmar skulle få arbeta med varandra, vilket skulle få hela gruppen att lära känna
varandra bättre. Parprogrammering leder också ofta till välskriven kod, eftersom en person
hela tiden sitter bredvid och granskar koden samt kommer med förslag.

4.2.3 Systemanatomi

Som en del av kursen fick gruppen lära sig att skapa en systemanatomi och sedan tillämpa
denna i projektet. Systemanatomin är ett sorts diagram som visar hur olika delar av systemet
beror på varandra. I detta projekt användes ett sådant diagram för att ge gruppmedlemmarna
bättre förståelse för vad som skulle skapas. Systemanatomin användes också som en grund
att stå på då systemarkitekturen skulle designas.

4.2.4 Dokument

Som hjälp till utvecklingen av RaVe har ett antal dokument skapats. Dokumenten användes
för att definiera vad som skulle göras och på vilket sätt. Dokumenten beskrivs kort nedan:

• Projektplan - Projektplanens syfte var ett ge en introduktion till projektet, samt beskriva
projektets organisation och de arbetsmetoder som gruppen tänkte använda sig av under
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utvecklingen. En tidsplan med milstolpar och aktiviteter som skulle utföras fanns också
tillgänglig i projektplanen. Till sist fanns en lista med möjliga projektrisker och hur de
kunde undvikas.

• Arkitekturspecifikation - I arkitekturspecifikationen samlades alla diagram och bilder
över hur systemet skulle se ut och implementeras. Många stora beslut gruppen tagit
angående arkitekturen beskrevs här, följda av en motivering till varför dessa beslut togs.

• Kravspecifikation - Kravspecifikationen togs fram tillsammans med kund, och beskrev
noga de krav som kunden ville ha på systemet. Den användes som grund för projektet
och definierade vad det färdiga systemet skulle klara av vid projektets slut. Kravspe-
cifikationen togs fram genom upprepade möten tillsammans med kund, där kraven
försökte definieras i så mycket detalj som möjligt för att undvika missförstånd.

• Kvalitetsplan - Kvalitetsplanen följde standarden IEEE 730-2014 och användes för att
säkerställa en högkvalitativ arbetsinsats. Kvalitetsplanen beskrev hur kvalitet skulle föl-
jas upp under olika moment av arbetsprocessen.

• Testplan - I testplanen beskrevs tester som skulle implementeras i koden. Testerna var
utformade för att verifiera att koden uppfyllde de krav som tagits upp i kravspecifika-
tionen.

4.2.5 Granskning

Granskning av dokument har skett i två steg: granskning av individuella stycken och gransk-
ning av hela dokumentet. De granskare som läst igenom hela dokument har fokuserat på tre
områden: språk, innehåll och att dokumentet följer den överenskomna dokumentmallen.

Granskning av kod har skett både av arbetspartnern (se avsnitt 4.2.2) under själva skrivan-
det och genom merge requests i GitLab (se avsnitt 1.5). Utöver detta har all programmering
i Python skett enligt stilguiden Python Enhancement Proposal 8 (PEP 8). Kvalitetsansvarig
utfärdade i början av projektet en kvalitetsplan som projektgruppen kunde vända sig till vid
frågor om kvalitetsarbete.

4.3 Utvecklingsmetoder

De utvecklingsmetoder som använts för att skapa en produkt av kvalitet som kunden kan
ha nytta av presenteras här. Det beskrivs hur gruppen gått till väga under utvecklingen samt
hur testning och versionshantering gått till.

4.3.1 Utveckling

Systemet har utvecklats efter en iterativ struktur baserat på de krav som tagits fram tillsam-
mans med kund. Kraven skrevs ner i en kravspecifikation av analysansvarig för att fastställa
och göra dem tillgängliga för resten projektgruppen. Utifrån kraven sattes milstolpar och till-
hörande aktiviteter upp i projektplanen. Utvecklingen har understötts av konkreta aktiviteter
tillsammans med arkitekturdiagram som togs fram under tidig utveckling.

4.3.2 Testning

Testningen har genomförts med verktyget PyUnit. Genom att använda PyUnit kunde grup-
pen automatisera testerna, vilket gjorde det möjligt att enkelt testa så att nyskriven kod inte
kom i konflikt med befintlig kod, samt verifiera att den nyskrivna koden uppförde sig på rätt
sätt. PyUnit gjorde det enkelt för gruppen att ofta testa och verifiera att kraven på systemet
uppfylldes.
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I början handlade testerna om att lära sig och förstå de nya verktygen som arbetades med
och krävde därför ingen automatiserad testning. Syftet med testerna i början var förståelse
och inte att hitta defekter i koden. Under utvecklingen har utvecklarna själva varit ansvariga
för att utforma enhetstester för att testa sina implementationer. Sedan gjordes modultester av
en oberoende testare, i det här fallet en gruppmedlem som inte tidigare arbetat med koden.
Efter att modultesterna godkändes skedde integrationstestning följt av systemtestning. En
testplan som beskrev testprocessen skrevs i projektets början av testledaren som stöd för
utvecklarna.

4.3.3 Versionshantering

Versionshantering har skett med hjälp av Git (se avsnitt 3.2.6). För att strukturera utveckling-
en och övrigt kodarbete har projektgruppen satt upp riktlinjer gällande Git och hanteringen
av koden på GitLab. De två viktigaste riktlinjerna beskrivs nedan.

Feature branching - Hantering av grenar

Projektet har haft en Master-gren, med uppgiften att alltid innehålla en fungerande och kör-
bar version av mjukvaran. Under projektet har konceptet feature branching använts. Detta
innebär att varje annan gren än Mastern representerar en ny feature som ska tillföras till
Mastern när den är färdig. Mastern-grenen har varit låst för commits och s.k. merge requests
har krävts för att tillföra kod.

Merge requests - Sammanfogning med Master-grenen

För att säkerställa god kodkvalitet och att saker fungerar som det ska behöver någon an-
nan än de som skrivit koden granska den först. Detta gäller särskilt då ny kod ska tillföras
till Master-grenen. För att underlätta granskningen av den nya koden har så kallade merge
requests använts i GitLab. Efter att en merge request gjorts granskade en annan gruppmed-
lem koden och kontrollerade bland annat konflikter och att inga uppenbara fel fanns. När en
merge request är godkänd sammanfogades den nya koden med Master-grenen.

4.4 Enkät om övervakning

För att få svar på frågeställning nummer 4 sammanställdes en enkät med ambition att skickas
ut till minst 50 personer. Undersökningen syftar tillsammans med frågeställningen till att
ta reda på hur allmänheten ställer sig till projektidén och dess möjliga vidareutvecklingar.
Enkäten är även utformad för att försöka fånga deltagarens åsikter och tankar om att bli
övervakade i vården. För att kunna undersöka om åsikterna skiljer sig åt beroende på ålder
och tidigare erfarenhet av att bli inlagd på sjukhus ställdes även dessa frågor.

Enkäten inleds med två frågor som kan användas för att gruppera deltagare och jämföra
resultat:

• Ålder?

– 0-18

– 19-30

– 31-65

– 65+

• Har du varit inlagd på sjukhus?
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– Ja
– Nej

För att få reda på svarspersonens nuvarande inställning till sjukvården ställdes frågan:

• Hur stort förtroende har du för sjukvården idag?

Denna fråga kan vara relevant för att förstå ett eventuellt samband mellan förtroende för
sjukvård i allmänhet och ett system som RaVe. Innan nästa fråga får svarspersonen en snabb
introduktion till maskininlärning och vad det kan användas till, vilket öppnar för följande
fråga:

• Hur stort förtroende skulle du ha för ett system som använder sig av detta för att dia-
gnostisera patienter i sjukvårdssituation?

Svarspersonen blir nu ställd inför ett scenario som öppnar för frågor om hur ett system som
RaVe kan uppfattas.

Antag att du blir inlagd på sjukhus och ett övervakningssystem filmar dig i sjuk-
sängen och dokumenterar viktiga parametrar som temperatur, andningsfrekvens
och puls, för att sedan dra slutsatser om hur du mår.

• Vad är dina första tankar om ett sådant system?

– Det låter utmärkt!
– Det låter okej
– Det låter inte så bra
– Det låter otäckt!

Härifrån slussas svarspersonen vidare till olika delar av enkäten beroende på svaret. De som
är positiva till systemet – d.v.s de som svarar något av de två första alternativen – får flervals-
frågan:

• Vilka fördelar ser du med systemet?

– Det skulle göra att jag känner mig extra säker när jag är inlagd
– Det vore skönt att minska den mänskliga kontakten med sjukvårdspersonalen
– Det skulle spara resurser och höja effektiviteten i sjukvården
– Eget svar

De som är negativa till systemet – d.v.s. de som svarar något av de två senare alternativen –
får först en flervalsfråga där de får förklara sin åsikt och därefter ställs en fråga som gäller
systemet som komplement till vanlig sjukvård.

• Varför ställer du dig negativ till systemet?

– Jag tycker att det är obehagligt att bli filmad i sjuksäng då det är oklart vad bilderna
används till

– Jag litar inte på systemets förmåga att ställa diagnos
– Jag skulle sakna den mänskliga kontakten från sjukvårdspersonalen
– Eget svar

• Om detta system endast skulle fungera som ett komplement till dagens sjukvård, istäl-
let för att vara en ersättare, skulle du då vara mer accepterande?

– Ja
– Nej

Med hjälp utav dessa frågor kan en första inblick och förståelse för allmänhetens tankar kring
automatiserad kameraövervakning i vården fås.
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4.5 Metod för att fånga erfarenheter

Projekt i den här storleksklassen ger ständigt nya erfarenheter, varav många kan vara vikti-
ga att dela med resten av gruppen. Därför har gruppen varit noggranna med att vid varje
måndags- och fredagsmöte gå igenom precis vad alla gjort och om något hindrar dem framö-
ver. Med hjälp av dessa genomgångar har varje projektmedlem kontinuerligt kunnat ta del av
de andras erfarenheter. Viktiga erfarenheter har även förmedlats via gruppens interna kom-
munikationskanaler för att göra berörda medlemmar extra uppmärksamma. Gruppen satte
även upp en så kallad Scrum-log, där det var tänkt att alla medlemmar skulle beskriva hur
arbetet gått varje vecka, för att sedan gå igenom det vid varje fredags-Scrummöte.
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5 Resultat

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under genomförande av projektet,
utvecklingen av RaVe och arbetet med att besvara frågeställningarna.

5.1 Arbetsmetoder

Här beskrivs hur de arbetsmetoder projektgruppen använde sig av fungerade i praktiken.

5.1.1 Scrum

Den variant av Scrum som använts i projektet (se avsnitt 4.2.1) har i stort sett fungerat
som planerat. Under projektets tidiga stadie saknades en tydlig plan över vad exakt Scrum-
modellen innefattade. Men efter att riktlinjer och en mötesmall tagits fram skedde en stor
positiv förändring i projektgruppens arbete och organisation.

Scrum-varianten har i breda drag bestått av en veckas sprintar med ett måndags- och ett
fredagsmöte. Under måndagsmötet gick varje projektmedlem – i traditionell Scrum-anda –
igenom vad som gjorts under föregående sprint och berättade vad som gått bra respekti-
ve mindre bra. Denna genomgång blev ett viktigt tillfälle för handledare såväl som andra
projektmedlemmar att skaffa sig en överblick över arbetets framsteg och motgångar. Under
måndagsmötet diskuterades även eventuell feedback från handledaren, planering av den
kommande sprinten gjordes och aktiviteterna i Trello (se avsnitt 3.2.4) gicks igenom. Mån-
dagsmötet var värdefull för projektgruppen för att skaffa sig en uppfattning om läget och
om omprioriteringar behövde göras. Fredagsmötet bestod av att internt inom gruppen gå
igenom vad som gjorts under sprinten, samt att diskutera hur handledarens feedback från
måndagsmötet följdes upp.

Den skriftliga Scrum-log (se avsnitt 4.5) som togs fram i form av ett gemensamt doku-
ment visade det sig inte fungerade så väl som vi tänkt oss. Flera medlemmar skrev aldrig
något inlägg och resterande medlemmar fyllde bara i ett fåtal erfarenheter i loggen. Dock vi-
sade sig inga negativa konsekvenser av detta på utvecklandet av systemet, då Scrum-mötena
räckte till för att fördela information inom gruppen. Den enda negativa konsekvensen var att
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det gjorde det lite svårare att på ett systematiskt sätt samla medlemmarnas erfarenheter för
beskrivning i denna rapport.

5.1.2 Parprogrammering

Utvecklingen har skett i grupper om två eller tre personer, där personerna har turats om att
koda, granska och slå upp information på nätet. Varje grupp har jobbat inom ett eget ansvars-
område, ofta en särskild modul i systemet, som till exempel databasen, ansiktsdetektionen
eller kamerorna. Under utvecklingens gång uppstod ofta nya ansvarsområden och gamla
togs bort.

Att rotera gruppmedlemmarna mellan olika ansvarsområden var något som bara sked-
de precis i början. Gruppen insåg att det tog alldeles för lång tid att sätta sig in i ett nytt
ansvarsområde varannan vecka, och valde därför att sluta rotera mellan ansvarsområdena.

5.1.3 Systemanatomi

En systemanatomi skapades i början av projektet, men blev snabbt föråldrad på grund av
stora förändringar av projektets krav. Lite senare in i projektet skapades en helt ny systema-
natomi som bättre reflekterade de nya kraven. Denna version kom tyvärr inte till så stor an-
vändning för resten av projektet, då en arkitektur redan hade skapats och gruppen hade fullt
upp med att arbeta med andra delar av projektet. Gruppen hann därför inte riktigt reflektera
över systemanatomin tillsammans, och den glömdes bort. Systemanatomin uppdaterades ett
par gånger till under projektets gång för att spegla de senaste ändringarna som skett. Den
slutgiltiga versionen av systemanatomin kan ses i figur 5.1.

18



5.1. Arbetsmetoder

Figur 5.1: Systemets slutgiltiga systemanatomi
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5.2. Systembeskrivning

5.2 Systembeskrivning

Här presenteras RaVe:s övergripande struktur tillsammans med beskrivningar av den hu-
vudfunktionalitet som systemet stödjer. Slutligen följer mer detaljerade beskrivningar av sy-
stemets samtliga moduler. Figur 5.2 visar på RaVe:s mobilitet och hur ett system enkelt kan
sättas upp även utanför en sjukhusmiljö.

Figur 5.2: Konceptbild på hur RaVe kan användas i praktiken

5.2.1 Översikt

Kortfattat tar systemet in data från två kameror, en IP-kamera och en FLIR-kamera, behandlar
informationen, utför detektioner och mätningar och sparar slutligen resultatet i en databas.
Kommunikation med kamerorna och primär hantering av den data som skickas från dem
sker i varsin hanterare som tillsammans formar kommunikationsmodulen. Detektioner, mät-
ning och beräkning av parametrarna andningsfrekvens, hudfärg och hudtemperatur sker i
beräkningsmodulen. I beräkningsmodulen sker även en så kallad mappning från IP-kamerans
bild till FLIR-kamerans ”värmebild”. Mappningen görs genom att skicka koordinater från
IP-bilden genom en transformationsmatris som gör att en punkt i IP-bilden kan mappas till
motsvarande punkt i FLIR-bilden. Resultaten från beräkningsmodulen skickas slutligen till
lagringsmodulen som sparar det i en databas. En översiktlig bild på systemet ges i figur 5.3.

Anledningen till att två olika kameror behövdes var på grund av deras olika använd-
ningsområden. FLIR-kameran, som är en typ av värmekamera, behövdes för att kunna mäta
temperaturen i patientens ansikte. Eftersom FLIR-kameran inte genererar en vanlig ”färg-
bild” behövdes även en IP-kamera för att kunna mäta patientens hudfärg. Det visade sig även
vara svårt att detektera ansikten i de värmekamerabilder som genererades av FLIR-kameran,
vilket är en ytterligare anledning till varför IP-kameran behövdes.
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5.2. Systembeskrivning

Figur 5.3: Översikt av systemet

5.2.2 Funktioner

Systemet har vid projektets slut stöd för tre typer av mätningar (listade nedan). Utvecklingen
av systemet har dock skett med vidareutveckling i åtanke, vilket avspeglas i dess struktur
och den modulära uppbyggnaden som gör det enkelt att utöka funktionaliteten.

Följande huvudfunktioner stöds av RaVe:

• Hudtemperatur

– Hudtemperatur mäts i ögon samt på näsan och lagras i grader Celsius

• Hudfärg

– Hudfärg mäts på kinder samt näsa och lagras som Pythons Color-objekt [37]

• Andningsfrekvens

– Andningsfrekvens mäts via utandningsluften från munnen under en minut och
lagras som antal andningar per minut

Mätningen av ovanstående parametrar bygger på att systemet i beräkningsmodulen kan de-
tektera ett ansikte och ta ut olika punkter, till exempel näsa och kinder.
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5.2.3 Moduler

Systemet är uppdelat i tre moduler: en kommunikationsmodul som hanterar indata från ka-
merorna, en beräkningsmodul som hanterar data från kameror, utför detektioner och tar ut
mätvärden samt en lagringsmodul där i huvudsak resultat från beräkningsmodulen sparas.
Nedan presenteras modulerna i detalj.

Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodulen består av två kamerahanterare, en för FLIR-kameran med namn
FLIR-handler och en för IP-kameran med namn IP-handler (se figur 5.3). Kamerahanterarna
förser systemet med indata från kameror. Ifrån IP-handler kan bilder från videoströmmen
hämtas för att till exempel ritas ut och användas för ansiktsdetektion. Bildströmmen från
IP-kameran används för att detektera en patients ansikte och beräkna patientens hudfärg.
Den modell som används för ansiktsdetektion RaVe fungerar inte på en ”värmekamerabild”,
därför hämtas enbart temperaturvärden från FLIR-handler.

FLIR-kameran är kopplad till datorn via ethernet-kabel och från den skickas data kontinu-
erligt i paket. Dessa paket innehåller diverse metadata och ett dataflöde med signalvärden,
som beror på temperaturen. För att hantera hela detta paket används eBus SDK (Software
Development Kit). Med hjälp av den kan de obehandlade signalvärdena från kameran kon-
verteras till grader Celsius. Värdena kan sedan transformeras till en tvådimensionell matris
motsvarande en ”värmekamerabild”, där varje pixel istället för färginformation innehåller ett
temperaturvärde. Matrisen kan på så vis lätt indexeras genom x- och y-koordinater utifrån
”bildens” höjd och bredd. Metadata från kameran innehåller bland annat information om
temperaturen hos linsen och en mängd andra parametrar som kan påverka de slutgiltiga
temperaturvärdena.

eBus SDK används för att kommunicera med FLIR-kameran och är skriven i C++. Att
SDK:n är skriven i C++ medförde att en lösning var tvungen att implementeras för att föra
över temperaturmatrisen till det övriga systemet som är skrivet i Python. Lösningen som
valdes bygger så på kallade First In First Out pipes (FIFO-pipes). Kort sagt är det speciella filer
som kan användas för kommunikation mellan olika processer. En sådan FIFO-pipe används
för själva temperaturmatrisen medan ytterligare en används för kommunikation av olika
felmeddelanden.

Beräkningsmodul

Själva ansiktsdetektionen och detektionen för att ta ut hudfärg sker enbart med hjälp av bil-
derna ifrån IP-kameran. Men för att kunna detektera temperaturen i en specifik punkt i an-
siktet skickas pixlarna i punkten på ”ip-bilden” genom en matris som transformerar dem
till motsvarande pixlar i ”FLIR-bilden”. På så vis fås temperaturen från FLIR-kameran i rätt
punkter utan att köra ansiktsdetektion direkt på ”värmekamerabilden”.

Lagringsmodul

Lagringsmodulen består av en databas och funktioner för att hantera dess data. Med hjälp
av SQLAlchemy implementerades en SQL-databas för lagring av patientdata. Databasen är
baserad på ”scanningar”, vilket innebär en session som startar när patienten lägger sig i
sängen och avslutas när patienten förflyttar sig därifrån. Patienterna registreras enbart med
ett id då detta var tillräckligt för att tillfredsställa kundens behov.

Varje scanning har förutom en patient även ett id samt en start- och sluttid. De tre mätpa-
rametrarna hudtemperatur (Skin_temp), andningsfrekvens (Respiratory_rate) och hudfärg
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(Skin_color) kopplas i sin tur till en scanning via dess id. Det finns även en tabell där fel som
uppstår i koden kan sparas ned som en sträng med en beskrivning över vad som hände.
Figur 5.4 nedan beskriver den övergripande designen.

Figur 5.4: Databasstrukturen

5.3 Enkätundersökning

Eftersom RaVe ingår i ett forskningsprojekt kopplat till sjukvård förekommer naturligt en
del etiska aspekter som ett projekt som RaVe bör ta hänsyn till. För att besvara frågeställning
nummer 4 och samla in åsikter om ett övervakningssystem i vården skickades en enkät ut
(se avsnitt 4.4).

Totalt 79 personer svarade på enkäten och sammanfattningsvis uttryckte 18% av delta-
garna en negativ inställning till ett system som filmar och analyserar kameraflödet i vården,
varav 71% av dessa var rädda att de inte vet vad bilderna används till. 43% av de som var
negativt inställda angav också att de inte skulle lita på en diagnos tagen av ett automatiserat
system baserat på AI och maskininlärning, men 85% angav att de skulle vara mer accepte-
rande om systemet fungerar som ett komplement och inte en ersättare. Vidare var det alltså
82% som var positivt inställda till ett system som RaVe. Av dessa angav 74% att de tror att
ett sådant system skulle kunna effektivisera sjukvården och spara resurser och 52% att det
skulle få dem att känna sig extra säkra. En annan aspekt som många tyckte var viktig var
att ett övervakningssystem kan arbeta som ett komplement för att skapa extra trygghet i
sjukvården.

Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen i detalj tillsammans med de mest
intressanta egna svaren och övriga tankarna. En del frågor är flervalsfrågor, vilket leder
till att det totala procenttalet överstiger 100%. Som står beskrivet i avsnitt 4.4 är några av
frågorna enbart riktade till deltagare som avgivit ett visst svar en på tidigare fråga.

• Ålder

– 0-18: 3,8%

– 19-30: 82,3%

– 31-65: 11,4%

– 65+: 2,5%

• Har du varit inlagd på sjukhus?

– Ja: 57%

– Nej: 43%
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5.3. Enkätundersökning

• Hur stort förtroende har du för sjukvården idag?

– Mycket lågt: 2,5%

– Lågt: 7,6%

– Neutralt: 27,8%

– Högt: 48,1%

– Mycket högt: 13,9%

• Hur stort förtroende skulle du ha för ett system som använder sig av detta för att dia-
gnostisera patienter i sjukvårdssituation?

– Mycket lågt: 1,3%

– Lågt: 13,9%

– Neutralt: 31,6%

– Högt: 39,2%

– Mycket högt: 13,9%

• Vad är dina första tankar om ett sådant system?

– Det låter otäckt: 12,7%

– Det låter inte så bra: 5,1%

– Det låter okej: 49,4%

– Det låter utmärkt: 32,9%

• Varför ställer du dig negativ till systemet? (Flersvarsalternativ)

– Jag tycker att det är obehagligt att bli filmad i sjuksäng då det är oklart vad bilderna
används till: 71,4%

– Jag litar inte på systemets förmåga att ställa diagnos: 42,9%

– Jag skulle sakna den mänskliga kontakten från sjukvårdspersonalen: 42,9%

– Urval av egna svar:

∗ Videoövervakning kan alltid missbrukas och det går inte att garantera att det
inte missbrukas.

∗ Med tanke på de stora tekniska problem som exempelvis Nya Karolinska har
haft senaste tiden, eller de omfattande problem som många sjukhus drabbades
av p.g.a Wannacry för ett tag sedan, så känns det inte så bra att överlåta för
mycket kontroll och ansvar till datorer.

• Om detta system endast skulle fungera som ett komplement till dagens sjukvård, istäl-
let för att vara en ersättare, skulle du då vara mer accepterande?

– Ja: 85,7%

– Nej: 14,3%

• Vilka fördelar ser du med systemet? (Flersvarsalternativ)

– Det skulle göra att jag känner mig extra säker när jag är inlagd: 52,3%

– Det vore skönt att minska den mänskliga kontakten med sjukvårdspersonalen:
9,2%

– Det skulle spara resurser och höja effektiviteten i sjukvården: 73,8%

– Egna svar:
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∗ Under antagandet att nån vårdpersonal använder sig av datan för att dra slut-
satser så skulle det vara ok men osäkert på hur det skulle kännas om bara
datorn drog slutsatser.

∗ Jag ser det som ett komplement till läkaren som för den delen inte bör utesluta
den mänskliga kontakten.

∗ Skulle helst vilja ha det i kombination med vanlig läkarvård och då se det som
en "extra säkerhet".

∗ Mer konsekvent kvalitet i behandlingen. Inte beroende av personal. Hög po-
tential.

• Övriga känslor och tankar

– Urval av svar:

∗ Detta kan vara ett bra steg för att minska resurser som läggs på en kanske
konstant mänsklig övervakning av patienter. Dock kan det inte ersätta den
mänskliga kontakten då säkerligen många patienter får psykiskt och mentalt
stöd om man har kontakt med sjuksköterskor samt läkare som frågar pati-
enten om dess mående. Även muntliga vittnesmål från patienter kan visa på
saker hos patienten som kanske ett sådan övervakningssystem som ni talar
om, inte kan mäta!

∗ Det som kan göra vården bättre är jag för. När jag varit i kontakt med vården
så tycker jag att mycket av personalen springer runt med papper m.m. Om
man med teknikens hjälp kan få vården mer effektiv är det positivt.

∗ Det är en utveckling i rätt riktning om den används på rätt sätt. En dator mis-
sar inte information på samma sätt som en människa kan.

5.4 Gemensamma erfarenheter

En av de viktigaste erfarenheterna gruppen fått är att det tar lång tid att skriva krav till-
sammans med en kund som inte har en klar bild av slutprodukten. Detta har bidragit till
frustration i gruppen, då studenter annars är vana vid att från start alltid veta vad som ska
göras. Även att själva leta reda på all information är något som gruppen fått träna på och
vänja sig vid. Gruppen fick i samband med kravsammanställning och informationssökning
erfara hur viktigt det är att göra rimlighetsbedömningar för att lägga projektet på en lagom
nivå utifrån dess tillhandahållna resurser. Den nedskalning av RaVe som skedde gav upphov
till en mängd positiva effekter för gruppen, såsom bättre planering och struktur i arbetet samt
en tydligare bild av slutprodukten. Ytterligare erfarenheter av att samarbeta och förhandla
med kund tillkom också i samband med detta.

Arbete i smågrupper som byter arbetsområde med jämna mellanrum visade sig vara dåligt
lämpat i detta projektet, då det bland annat innehöll många delar som de flesta medlem-
marna inte arbetat med förut. Lång inlärningstid och diskontinuerligt arbetsschema bidrog
till att projektgruppen slopade sin idé om rotation av arbetsområden. Istället fick de olika
smågrupperna bli gruppens experter inom de olika områdena – till vilka andra medlemmar
alltid kunde vända sig med frågor. Att upptäcka behovet av förändring och sedan genomföra
en ändring av den ursprungliga planen eller arbetssättet blev på så vis en viktig lärdom för
gruppen. Det bör alltså ständigt reflekteras över hur det arbetas och om arbetssättet är det
mest lämpade. Att bryta mot en plan är inte alltid någonting negativt.

Automatiserad testning är något som gruppen inte har arbetat med förut, men något som
är oerhört viktigt i de flesta projekt. Gruppen var tvungen att lägga ner mycket tid och
energi på att lära sig PyUnit, som är det bibliotek som användes vid testningen. Bristen på
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erfarenhet och kunskap gjorde dock att testerna inte påbörjades i tid, vilket i sin tur ledde till
att enhetstesterna och modultesterna mer eller mindre smälte ihop. Men att sätta sig in i mer
organiserad testning har varit nyttigt för gruppen, då det är något man behöver lära sig till
framtiden.

5.5 Översikt över individuella bidrag

Här beskrivs samtliga individuella bidrag till rapporten i korthet.

Utvecklingsmiljöns påverkan på effektivitet av Erik Svensson

I denna artikel behandlas de sätt en utvecklingsmiljö kan påverka arbetsflödet, och om den
kan öka effektiviteten hos de som utvecklar.

AI inom sjukvården - Etiska aspekter av Kristian Sikiric

Hur kommer AI påverka sjukvården och vilka etiska aspekter måste man ta hänsyn till? Vilka
kopplingar finns till RaVe? Detta kommer analyseras och diskuteras i den här texten för att
dra slutsatser om hur RaVe kan komma att användas i framtiden inom sjukvården.

Prestanda på olika bildigenkänningsmodeller för Tensorflow av Daniel Westberg

Hur påverkar val av bildigenkänningsmodell systemets prestanda? I artikeln ”Prestanda på
olika bildigenkänningsmodeller för Tensorflow” undersöks och diskuteras hur ett systems
prestanda påverkas av bildigenkänningsmodeller. I artikeln utförs också en argumentation
för vilken bildigenkänningsmodell som är passande för ett system som RaVe.

En fallstudie av Git och Gitlabs påverkan på ett litet mjukvaruprojekt av Richard
Friberg

Kollaborativ utveckling i mjukvaruprojekt sätter direkt olika problem på kartan såsom hur
man får till att alla kan bidra till samma kodbas. Här undersöks därav hur användandet av
versionshanteringsverktygen Git och Gitlab har påverkat både utvecklandet i projektet men
också själva koden.

Utvärdering av dokumentations värde och framtagningsprocess av Matildha
Sjöstedt

Projektgruppens erfarenheter och tankar kring dokumentation samlas i denna studie ihop
med hjälp utav intervjuer med medlemmarna. Studien betraktar även dokumentation ur oli-
ka perspektiv och analyserar detta tillsammans med resultatet från intervjuundersökningen.

Arkitekturdesign och agil mjukvaruutveckling av Ruben Hillborg

Denna artikel undersöker hur designprocessen i ett mjukvaruprojekt kan anpassas för att
fungera bra tillsammans med en agil utvecklingsmetod. I undersökningen ingår både hur
detta kan ske generellt, men också hur designprocessen kunde ha utförts på ett mer agilt sätt
i just det här projektet.

Trello som hjälpmedel till Scrum av Pontus Svensson

Här studeras hur en digital uppgiftstavla som Trello kan effektivisera en projektgrupps
Scrum-process i ett projekt av RaVe:s storlek.
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6 Diskussion

I detta avsnitt diskuteras resultatet av projektet utifrån flera olika perspektiv. De metoder
projektgruppen använt sig av kommer också diskuteras och utvärderas, tillsammans med
avsnitt som syftar till att identifiera problem som uppkommit under projektet och vilka lär-
domar som kan dras från dessa.

6.1 Resultat

Det system som utvecklats är avsevärt mindre än de önskemål som först fanns hos kunden.
I samråd med kunden skalades projektet ner i ett tidigt skede för att vara möjligt att fär-
digställa under projekttiden. Systemet som nu är utvecklat uppfyller merparten av kraven i
kravspecifikationen, men ytterligare några veckor hade behövts för att färdigställa det. Detta
beror till stor del på en feluppskattning hos projektgruppen gällande inlärningstiden inom
en del områden, exempelvis gällande FLIR-kameran (se avsnitt 3.3.2).

6.1.1 Systemet

Ett stort problem i början av projektet var att det tog lång tid att sammanställa de slutgiltiga
systemkraven med kund. Detta berodde till stor del på att RaVe är ett forskningsprojekt
som delvis går ut på att ta reda på vad som faktiskt är möjligt att göra med den utrustning
gruppen fått till sitt förfogande.

En inledande tanke var att gruppen själva skulle träna upp maskininlärningsmodeller
istället för att använda befintliga sådana. Denna idé slopades då gruppen insåg att det skulle
ta för lång tid och att de färdigtränade modeller som fanns tillgängliga för öppet bruk på
nätet gjorde ett tillräckligt bra jobb. Den maskininlärning som används i nuläget för detek-
tioner i RaVe består alltså enbart utav färdiginlärda modeller. Systemets övriga detektioner
är beroende av att dessa modeller kan detektera patientens ansikte.

Projektgruppen tänkte först använda dessa maskininlärningsmodeller på värmekamerans
bildflöde, men efter omfattande tester drogs slutsatsen att detta inte var möjligt – då mo-
dellerna var tränade för ”vanliga” färgbilder. Efter ett möte med universitetslektor Maria
Magnusson hittades en alternativ lösning på problemet som innebar att detektionen enbart
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behövde utföras på IP-kamerans bildflöde. Denna lösning kräver dessutom mindre av pro-
cessorn, då detektioner enbart behöver göras på en av bildströmmarna.

De Tensorflow-modeller som används ger fem punkter i ett ansikte vid detektion. Detta
antal är något otillräckligt för att kunna mäta hudtemperatur och andningsfrekvens på de
optimala ställena i ansiktet. En lösning på problemet hade varit att träna egna modeller
för att hitta exempelvis näsborrar – där temperaturskillnader gör det möjligt att detektera
andetag. Det finns andra tillgängliga maskininlärningsbibliotek som i vissa aspekter erbjuder
en bättre ansiktsigenkänning för våra ändamål – det vill säga att finna särskilda punkter i
ansiktet – men användningen av Tensorflow för RaVe var ett direkt krav från kunden.

För utveckling och körning av systemet har minidatorer av typen Intel NUC (se avsnitt
3.3.3) använts. Eftersom en vidareutveckling av RaVe är tänkt att finnas i en uppsättning vid
varje sjuksäng eller sjukrum med en patient vars parametrar ska mätas, behövs en dator till
varje uppsättning som kan ta hand om kamerainput och utföra beräkningar. På grund av
sin storlek och pris är därför en NUC ett bra val. Men de modeller av NUC som användes
för körning av systemet under projektet visade sig inte ha tillräcklig beräkningsprestanda
för att köra RaVe, då bland annat dataströmmen från FLIR-kameran var fördröjd med fem
till tio sekunder, jämfört med strömmen från IP-kameran. En grundpelare i RaVe:s design är
multitrådning, vilket var tänkt att underlätta många delar av systemet såsom parallell detek-
tion och primär datahantering. NUC-modellerna som användes var dock enbart tvåkärniga.
Detta kan ha haft som följd att multitrådningen ökade fördröjningen istället för att minska
den i de testkörningar som genomfördes, genom så kallad ”overhead” [38].

6.1.2 Enkätundersökning

Tolkning och analys

I resultatet framgick att en stor majoritet (82%) av svarspersonerna hade en positiv inställ-
ning till ett system som RaVe. Denna andel uppfattades av projektgruppen vara högre än
väntad. För att finna en förklaring till detta resultat och varför svaret inte nödvändigtvis är
representativt för Sveriges befolkning i allmänhet behövs det främst diskuteras vilken grupp
av människor som nåddes av undersökningen. För det första var undersökningen relativt
liten med 79 insamlade svar. De flesta (82%) av dessa var mellan 19 och 30 år och däribland
många studenter, av vilka flera dessutom läste samma kurs som detta projekt hölls under.
Utifrån detta kan det t.ex. antas att ungdomar är mer teknikvana och känner sig därför
mindre främmande inför ett automatiserat övervakningssystem i sjukvården. För de datatek-
nikstuderande studenterna som läste samma projektkurs kan det också antas att de på grund
av en större kunskap inom AI och datorsystem antigen tenderade att ha ett större förtroende,
alternativt se ännu större säkerhetsrisker än någon mindre teknik-/datakunnig. Ytterligare
en aspekt att ta hänsyn till på grund av den ojämna åldersfördelningen i undersökningen är
att unga personer typiskt inte är inlagda på sjukhus i samma utsträckning som äldre. Troligt
är då att de inte heller funderar lika mycket på vad som skulle hända om de behövde läggas
in på sjukhus.

Med resonemanget ovan i åtanke kan resultaten (se avsnitt 5.3) jämföras hos de som svarat
att de varit inlagda på sjukhus mot de som ej varit inlagda. Tabell 6.1 visar fördelningen på
frågan ”Vad är dina första tankar om ett sådant system?”, uppdelad utifrån om svarsperso-
nen varit inlagd på sjukhus eller inte. Siffrorna inom parentes i tabellhuvudet anger antalet
personer som tillhör gruppen ”Har varit inlagd” respektive ”Ej varit inlagd”.

Tabell 6.1: Jämförelse över inställning om varit inlagd eller ej
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Svar Har varit inlagd (45) Ej varit inlagd (34)
Det låter otäckt (1) 4 (8,9%) 6 (17,6%)

Det låter inte så bra (2) 2 (4,4%) 2 (5,9%)
Det låter okej (3) 20 (44,4%) 19 (55,9%)

Det låter utmärkt (4) 19 (42,2%) 7 (20,6%)

Det framgår bland annat att en större andel av de som varit inlagda på sjukhus svarat med
det mest positiva alternativet, medan en något större andel av de som inte varit inlagda
tycker att det låter okej eller otäckt. Om ett medelvärde för de två grupperna beräknas med
hjälp av ”poäng-siffrorna” inom parentes i första kolumnen fås 3,2 för personer som varit
inlagda och 2,8 för personer som inte varit inlagda. Med andra ord är det enbart en marginell
skillnad mellan svarsgrupperna.

Sammanfattningsvis har enkäten enbart skickats ut till ett relativt litet antal personer med
begränsad spridning, t.ex. vad gäller ålder, sysselsättning och teknikvana. Men om hur in-
ställningen påverkas utifrån om svarspersonen varit inlagd på sjukhus eller inte studeras,
ses ingen större skillnad i denna undersökning. Resultatet från enkäten bör dock ses som en
första inblick i allmänhetens åsikter till automatiserad övervakning i sjukvård samt som ett
underlag till hypoteser för större undersökningar.

Framtidens RaVe ur ett etiskt perspektiv

Då de sensorer RaVe använder sig av endast består av kameror finns en stor risk för att patien-
ter som blir övervakade av RaVe kan uppfatta situationen som negativ. En orsak till detta kan
vara den i allmänhet växande kameraövervakningen de senaste decennierna och en skräck
mot att bilderna behandlas av människor. Resultatet från undersökningen visade också just
på att majoriteten av de som direkt ställde sig negativa skulle uppleva det obehagligt att
inte veta vad bilderna användes till. Ett par egna svar tog också upp säkerhetsaspekten med
ett övervakningssystem av denna typ. För ett system med bristande säkerhet skulle känslig
data riskera att hamna i fel händer och i värsta fall skulle en angripare kunna kapa systemets
kameror och få tillgång till obehandlade bilder. Börjar sedan ett system dra slutsatser från
data som påverkar t.ex. en läkares beslut blir kraven på säkerhet ännu högre – både vad
gäller systemets förmåga och dess försvar mot angripare.

I enkätresultatet framkom i flera av de egna svaren och övriga tankarna vikten av att
systemet ska fungera mer som ett komplement och inte utesluta mänsklig kontakt eller sjuk-
vårdspersonal. Detta för att personalen t.ex. ska kunna dra slutsatser från den data systemet
samlat in eller göra sådant som ännu inte är möjligt för ett system som RaVe, såsom att ställa
frågor till patienten och att göra bedömningar utifrån psykiskt tillstånd och sinnesstämning.

Att känna sig övervakad av någon bakom en datorskärm kan givetvis vara en läskig upp-
levelse. Om RaVe i framtiden ska tas i bruk på sjukhus är det essentiellt att det tydliggörs
hur kameraflödet används och att bilderna kamerorna tar aldrig sparas ned, utan enbart
används för att beräkna data som t.ex. hudtemperatur. Det måste också ställas höga krav på
säkerhet och om systemet ska dra slutsatser måste dessa alltid kunna kontrolleras noggrant
av sjukvårdspersonal. Ett system som RaVe bör alltid ha som mål att få patienter och personal
att känna sig mer trygga och inte ge upphov till oro eller ängslan för att systemet ska göra
fel.

6.2 Metod

Alla arbets- och utvecklingsmetoder som projektgruppen använt sig av diskuteras och utvär-
deras nedan. Vilka konsekvenser olika metoder haft och om det finns alternativ som möjligt

29



6.2. Metod

hade fungerat bättre tas också upp. Slutligen behandlas de största problem och svårigheter
som gruppen stött på och hur de kan användas för att samla lärdomar till vidare arbete.

6.2.1 Arbetsmetoder

De arbetsmetoder som använts under projektet har fungerat med varierat resultat. Nedan
görs en utvärdering av de stora arbetsmetoder som använts under projektperioden.

Scrum

När projektgruppen i början av projektet valde att använda Scrum som utvecklingsmetod
var den inte särskilt definierad. Detta ledde till en mindre bra organisation, vilket grup-
pen märkte. När Scrum-metoden väl definierades och anpassades för just det här projektet
märkte hela gruppen en stor förbättring i organisationen. Allt planerades bättre och det blev
lättare att hålla koll på hur projektet gick.

Att projektgruppen valde att använda så pass korta sprintar som en vecka var bra ef-
tersom det gav möjlighet att på ett smidigt sätt följa upp projektets status. Detta behövdes
verkligen, eftersom krav och designbeslut flera gånger krävde snabba och stora ändringar.
Tack vare Scrum-mötena blev dessa ändringar snabbt omhändertagna och prioriterade, och
informationen kom ut till alla gruppmedlemmar på ett enkelt sätt.

Parprogrammering

För att ha någon att kunna bolla idéer med bestämde gruppen tidigt att ingen gruppmed-
lem skulle behöva utveckla själv. De olika utvecklingsteamen valdes tidigt i projektet till
två grupper om två personer och en grupp om tre. Tanken var då att en medlem från varje
utvecklingsteam skulle rotera varannan vecka för att alla gruppmedlemmar skulle få erfaren-
het av alla utvecklingsområden. Detta visade sig snabbt inte vara helt lämpat för projektet.
Det tog uppemot två veckor att läsa på om vissa områden, så att byta medlemmar efter dessa
veckor skulle bidra till minskat flyt i arbetet. Medlemmarna skulle ha läst på om ett ämne
utan att få möjlighet att tillämpa kunskapen i utvecklingen. På grund av denna insikt valde
gruppen att inte byta medlemmar så frekvent, utan istället vänta ytterligare ett par veckor
för att ge alla möjlighet att tillämpa sina kunskaper. Men alla dokument, presentationer och
opponeringar som skulle göras satte käppar även i detta hjul. Medlemmarna kände att det
inte skulle finnas tillräckligt med tid för att kunna byta utvecklingsteam så många gånger
som planerat, vilket gjorde att rotationstanken lades ned. Detta medförde att vissa grupp-
medlemmar spenderade hela projektet inom samma utvecklingsområde.

Att arbetsfördelningen var den samma genom projektet bidrog till att gruppmedlemmarna
kände trygghet i sitt arbete. Känslan i gruppen är att effektiviteten blev högre med sam-
ma team och ansvarsområden genom hela projektet än vad den hade varit med rotation.
Helhetskunskapen kring systemets uppbyggnad kan dock ha blivit något lägre, men grupp-
mötena i kombination med att gruppen utförde allt utvecklingsarbete i samma rum samtidigt
gjorde att idéer och kunskap lätt kunde delas med hela gruppen.

Systemanatomin

Systemanatomin har tyvärr inte kommit till så stor användning i detta projekt. På grund
av de konstanta ändringarna i projektets krav så kunde inte den första systemanatomin
som gruppen skapade användas. Den var dock inte helt onödig, då gruppen fick en bättre
bild över vad projektet gick ut på när vi tillsammans diskuterade och skapade den första
systemanatomin. Detta bistod till att gruppen insåg att projektet var alldeles för stort i början
och behövde skalas ner.
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Nästa systemanatomi skapades så sent in i projektet att den inte gav så mycket hjälp som om
den hade skapats i början. Hade den skapats direkt efter att projektet hade avgränsats hade
den förmodligen varit till större nytta för gruppen.

Granskning

Granskning av dokument har skett fortlöpande av alla gruppmedlemmar genom gransk-
ningslistan i Trello. Hit har gruppens medlemmar kunnat dra kort som behandlar de sek-
tioner som skrivits. Utöver detta har det även funnits granskare av hela dokument. Sådana
granskningar har främst fokuserat på språkriktighet och att innehållet stämmer samt följer
de mallar som specificerats av kursledningen. När en granskning utförts har granskaren
skrivit in sig i granskningshistoriken på det granskade dokumentets förstasida. Utöver den
interna granskningen har dokumenten även granskats externt av både handledare och andra
projektgrupper.

Även aktiviteter som rör utveckling, och framför allt kod, har lagts in i granskningslis-
tan. Här har personer som själva inte skrivit koden fått chansen att leta efter uppenbara
buggar eller brott mot kodstandarden. Kod som sammanfogats med Master-grenen har dess-
utom genomgått en merge request innan den tagits i bruk. Detta har varit en ytterst värdefull
process som har garanterat att koden på Master-grenen alltid varit fungerande.

De obligatoriska dokumentinlämningarna har bidragit till att dokument har granskats mer
än de antagligen hade gjort annars. Granskningen av de hela dokumenten inför en inlämning
har överlag fungerat bra. De små delarna från granskningslistan togs däremot ofta inte på
samma allvar. Detta har inte bidragit till några större problem mer än att granskningen av
de hela dokumenten ibland har tagit längre tid än vad de gjort om varje del hade granskats
kontinuerligt. På sätt och vis är det bättre att fokusera på dokumentets helhet för att kunna
sätta in de enskilda delarna av ett dokument i ett sammanhang. Detta kan även reducera
redundant text.

Projektgruppen har med tiden insett vikten av att börja granska dokument i god tid in-
nan inlämning. Granskningen är en tidskrävande process som kräver tid både till att utföra
själva granskningen, men även till att åtgärda de potentiella brister som upptäcks av granska-
ren. Kanske kan det vara fördelaktigt att behandla ett dokument likt Master-grenen i koden
där skribenten måste skicka in sin text till granskning innan den får läggas in i det riktiga
dokumentet.

6.2.2 Utveckling

Här förs diskussioner kring utförandet av projektets utveckling.

Kravformuleringar och projektomfång

Projektets kravspecifikation gick igenom ett antal iterationer för att slutligen bli godkänd.
Eftersom projektet tillhör ett omfattande forskningsprojekt var målet att först och främst
ta reda på vad som var möjligt att göra och inte. I den ursprungliga projektbeskrivningen
beskrev kunden sin vision av ett system som skulle filma ett sjukrum, identifiera samtlig
sjukpersonal, logga deras aktiviteter och behandlingsmetoder på patienten, samt logga me-
dicin som används och patientens tillstånd. Allt detta med objektigenkänning och olika
avancerade sensorfusionsalgoritmer som sömmar ihop datorströmmarna till en bild i 3D.

Bara några veckor in i projektet insåg gruppen att detta var ett alldeles för stort projekt,
och inledde en lång härva av kundmöten för att komma överens om ett system som kunden
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skulle bli nöjd med och som projektgruppen skulle klara av att utveckla. På grund av denna
process tog det många veckor innan systemets funktionalitet var definierad, vilket försvåra-
de utvecklingen avsevärt.

Under projektets gång märktes också hur motstridiga många av kraven var. Det fanns
många krav som inte gick att uppnå tillsammans. Bland detta var att andningsfrekvens ska
kunna mätas, samt att systemet ska fungera för alla vinklar. Mätning av andningsfrekvensen
kräver att FLIR-kameran kan se näsborrarna, men det kan den inte vid alla vinklar. Ett annat
exempel var att Python ska användas som programmeringsspråk, samtidigt som att en FLIR-
kamera ska användas. Koden som används för att komma åt FLIR-kameran måste skrivas i
C#/C++, så det går inte att skriva projektet endast i Python. Dessa typer av motsägelsefulla
krav tog lång tid att identifiera och åtgärda, och blev därför en bidragande faktor till att
kraven fastställdes sent i projektet.

Designbeslut

Projektet har krävt omfattande design- och arkitekturbeslut eftersom projektbeskrivningen
inte gav någon metod till problemet, utan det var helt upp till projektmedlemmarna att hitta
lösningar. Ett av de tidigaste designbeslut som togs i projektet var att indata skulle skötas av
en IP- samt en FLIR-kamera. Innan detta beslutades funderade gruppen även på att använda
3D-LIDAR, sonar-sensorer eller andra liknande alternativ. IP-kameran valdes eftersom det
är den enklaste typen av sensor att utföra objektdetektion på, och objektdetektion var en
av grundpelarna i projektet. FLIR-kameran valdes för att kunna uppfylla flera av de krav
kunden tyckte var viktigast: att mäta hudtemperatur och andningsfrekvens.

Utifrån detta val av sensorer uppkom flera designproblem. Det fanns t.ex.ingen inlärd mo-
dell för ansiktsdetektion på en värmekamerabild på nätet, och troligtvis räckte inte NUC:ens
processorkraft till för att köra detektion på båda kamerorna samtidigt. Detta problem löstes
genom att endast utföra detektion på IP-bilden och sedan överföra koordinaterna för objektet
till motsvarande koordinater i FLIR-bilden. Detta gjordes genom en överföringsmatris som
kalibrerades för hand med hjälp av referensbilder från de båda kamerorna. På grund av detta
var det endast IP-bilden som behövde hanteras som en riktig bild för detektioner, medan
FLIR-bilden hanterades som en tvådimensionell lista med temperaturvärden. För att få ut
rätt temperaturer indexerades denna lista med hjälp av mappningen från IP-kameran.

Implementation

Som mycket annat i projektet var implementationen lidande av sena krav och svåra desig-
nutmaningar. Till slut var arkitekturen klar och implementationen av denna kunde tas vid.
Detta var svårt då viss kod redan var färdigskriven och följde således inte systemarkitektu-
ren, vilket gjorde viss funktionalitet svår att implementera. Förutom dessa svårigheter var
större delen av funktionaliteten enkel att implementera då problemen som skulle komma att
uppstå redan var lösta på förhand.

Testning

Testplanen var ett av de mest tidskrävande dokumenten att skriva och det var en stor del
av projektet. RaVe utgörs av komplex funktionalitet som gjorde testning extra viktig. I test-
planen beskrevs hur alla nivåer av tester skulle utföras och vem som var ansvarig för att de
blev gjorda. Tyvärr gjorde tidsbristen i slutskedet av projektet att många tester inte kunde
genomföras på rätt sätt och de som väl genomfördes korrekt dokumenterades inte som de
skulle.

32



6.2. Metod

6.2.3 Svårigheter och problem under utveckling

Hårdvarurelaterade problem

Hårdvara har varit en central del i utvecklingen av RaVe då hela systemet bygger på indata
från kameror. Tyvärr uppkom en del svårigheter i samband med denna hårdvara. Det första
problemet var att det dröjde länge innan projektgruppen fick tillgång till båda kamerorna.
Från FLIR-kameran visade det sig sedan vara svårare än väntat att få ut temperaturvärdena
och en bild i det format som krävdes. Efter att en bild till slut kunde tas fram uppkom ett
nytt problem – ansiktsdetektionen fungerade inte för dessa bilder. Detta gjorde att ett nytt
moment i utvecklingen plötsligt tillkom, nämligen framtagande av en mappning mellan ka-
merabilden från IP-kameran och temperaturmatrisen (”bilden”) från FLIR-kameran. Denna
mappning orsakade i sin tur att nya begränsningar tillkom i form av ett specialutformat
kamerastativ som kunde hålla kamerorna på det vis som krävdes för att mappningen skulle
fungera. Konstruktionen av detta stativ tog tid som annars hade kunnat läggas på utveckling
av mjukvara.

Ytterligare en komplikation med FLIR-kameran uppstod i samband med den SDK (Soft-
ware Development Kit) som behövdes för att kommunicera med kameran. SDK:n fanns endast
tillgänglig i två olika programmeringsspråk: C++ och C#. Det senare valdes på grund av
enkelhet i att kompilera och använda C#-funktioner direkt i Python. Men när denna del av
koden skulle testköras i Ubuntu uppkom problem som projektgruppen uppskattade ej skulle
kunna lösas inom rimlig tid. Detta fick konsekvensen att delar av koden delvis behövde
skrivas om till C++. Slutligen upptäcktes relativt sent i projektet ett problem med den router
IP- och FLIR-kameran var kopplade till. Routern var inte tillräckligt kraftfull för att hantera
dataströmmarna från båda kamerorna samtidigt, så enbart en kamera i taget kunde köras.
Det här problemet löstes genom att ersätta routern med en switch som hade en större band-
bredd än routern. På så sätt kunde båda kamerorna användas samtidigt.

Den största konsekvensen av alla hårdvaruproblem var att utvecklingen blev fördröjd i
olika steg och att tid försvann från utveckling av mer funktionalitet, vilket var en bidragande
faktor till att systemkraven behövde ändras i flera steg. Problemen med FLIR-kameran orsa-
kade förseningar i integrering av kommunikationsmodulen med resten av systemet, vilket
tog tid från ordentliga tester i slutskedet av projektet. Eftersom de färdiga datahanterarna för
IP- och FLIR-kamerorna blev färdiga sent upptäcktes också inte routerproblemet i god tid
innan integrering behövde påbörjas. Ytterligare en konsekvens på slutresultatet som direkt
kan kopplas till hårdvara är att ett krav på exakthet av mätningen av hudtemperatur ej
kunde uppfyllas. FLIR-kameran som används i systemet kräver nämligen referensobjekt av
kända, fixta temperaturer för att garantera en noggrannhet som stämmer överens med vad
som fanns specificerat i kravet.

Konfigurationsproblem

I ett projekt som RaVe där hårdvara är essentiellt och många typer av mjukvara behöver
kommunicera med varandra har ett antal konfigurationsproblem uppstått. I följande del
beskrivs dessa problem.

Eftersom det var viktigt för kunden att slutprodukten skulle kunna köras på en NUC lo-
vade kunden gruppen tre datorer av denna typ. Det enda som var installerat på datorerna
var en ren installation av Ubuntu 16.04, och det blev gruppens jobb att hitta de program
och bibliotek som behövdes. Projektgruppen valde att sätta ett konfigurationsteam på detta
jobb. Konfigurationsteamet valde att gruppen skulle använda en virtuell miljö vid utveck-
ling för att ge samma förutsättningar till samtliga utvecklare och för att minimera enskilda
problem som kunde uppstå om varje utvecklare hade sin egen version av mjukvaran. Teamet
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spenderade mycket tid på att välja hur alla datorer skulle konfigureras och på att ta reda på
vilken mjukvara som behövdes. Efter detta var gjort skrevs en guide över hur resterande
gruppmedlemmar skulle konfigurera sina användarkonton för att kunna utveckla och köra
koden. Allt eftersom nya designlösningar som krävde ny mjukvara valdes så försvårades
konfigurationsteamets lösning då många redan satt upp sitt konto vars mjukvara nu be-
hövde uppdateras. Andra konfigurationsproblem som uppstod var att en del bibliotek inte
fungerade som förväntat eller inte fungerade alls. Ett exempel på detta är pythonnet, ett
paket som krävdes för att köra C#-kod från Python. Att få detta att fungera krävde många
timmars arbete, helt i onödan, då det visade sig att andra komplikationer gjorde att C#-kod
ändå inte kunde användas.

Mjukvaruarkitekturen som sattes upp krävde att varje modul låg i en egen mapp, för att
sedan kunna startas via en main-fil som låg utanför dessa mappar. Pythons sätt att hantera
importer komplicerade detta något, då importerna behöver vara relativt filen som startar
programmet. Eftersom projektets testningsfilosofi involverar enhetstester krävdes att delar
av kod kunde köras via en testfil i en annan mapp. Att kunna köra en fil från flera filer i
Python är krångligt och det krävde arbete, men projektgruppen löste det.

Otydlig bild av slutprodukten

Vid flera tillfällen under projektets gång skedde förändringar av krav och under merparten
av projektet var det mer eller mindre oklart vilket slutgiltigt mål som fanns för slutproduk-
ten. Detta gjorde att det under en lång tid var svårt att skaffa sig en klar bild över hur det
slutgiltiga systemet egentligen skulle se ut och vilka delar som skulle ingå. Till exempel var
ett första krav från kund att NiFi – ett system för att överföra stora dataströmmar – skulle
användas. På grund av detta sattes ett utvecklingsteam ihop för att lära sig hur det fungerade
och hur det kunde implementeras i RaVe. Men efter ett par veckor bestämde sig kunden att
det inte längre var nödvändigt och på så vis hade en hel del tid spenderats som inte gagnade
slutresultatet överhuvudtaget.

Även detaljerade diagram över arkitektur och systemstruktur blev lidande. Detta gjorde
det bland annat svårt för olika team inom projektgruppen att veta exakt hur de skulle im-
plementera olika delar och t.ex. hur input/output såg ut för olika moduler. En otydlig bild
av det slutgiltiga systemet och exakt vilka krav som skulle ingå gjorde också att all sorts
långsiktig planering antingen blev väldig svår att genomföra eller fick göras om. Aktiviteter
och milstolpar formulerades vid upprepade tillfällen om för att matcha kravspecifikationen. I
praktiken blev arbetet uppdelat utifrån de generellt definierade modulerna som identifierats.
De mindre teamen som arbetade med dessa moduler strukturerade sedan i huvudsak upp
arbetet själva.

Sammanfattningsvis var de största konsekvenserna av detta problem att tid lades på verk-
tyg/funktioner som sedan lades ner. Denna tid hade kunnat läggas på kvalitetssäkring och
testning av de funktioner som i slutändan togs med. En bättre planering i början av projektet
hade också kunnat göra att mer funktionalitet hunnit implementeras.

6.2.4 Lärdomar inför vidare arbete

I början av projektet diskuterades och planerades olika metoder för att fånga upp de er-
farenheter gruppmedlemmarna samlat på sig under projektets gång. De metoder som
genomfördes var två möten per vecka där varje gruppmedlem muntligt delade erfarenheter
med resten av gruppen samt skriftlig delning via olika kommunikationskanaler. En mer
strukturerad och konkret metod som planerades – men som tyvärr aldrig togs i bruk ordent-
ligt – var en så kallad Scrum-log, vilket var ett dokument där varje person kunde anteckna
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vad de gjort och t.ex. skriva ner problem som uppstått. Som tidigare nämnts lyckades dock
ingen gruppmedlem ta som vana att regelbundet skriva i denna log, då det kändes som en
upprepning av vad som ändå togs upp muntligt vid de två veckomötena.

En av de främsta lärdomarna som har kunnat dras från projektet är hur viktigt det är att göra
en rimlighetsanalys av problemet innan krav ställs upp. I detta projekt hade gruppmedlem-
marna fullt upp med att komma på designlösningar till de extremt komplexa problem som
fanns och det var alltför sent som det insågs att var och ett av dessa problem skulle behö-
va ett eget forskningsprojekt. I tidigare projekt har alla problem varit möjliga att lösa och
därför var förväntningarna likadana även här. Att arbeta med ett forskningsprojekt med hu-
vuduppgift att utforska lösningar på problem var därför en ny erfarenhet för projektgruppen.

En annan lärdom är vikten av att försöka se kopplingen mellan de dokument som skrivs
och själva utvecklandet. Många av dokumenten skrevs utan att faktiskt användas under
projektets gång, och kändes därmed mer som en börda än en tillgång. Det fanns generellt ett
glapp mellan projektdokumenten och projektet. Detta gällde även kravspecifikationen, där
projektgruppen i slutet av projektet insåg att kraven var antingen intetsägande eller omöjliga.

Till sist insåg gruppen hur viktigt det kan vara att söka hjälp utifrån. Vissa problem krävde
kunskap som ingen av gruppmedlemmarna besatt, och mycket tid lades på att söka efter
lösningar. I vissa fall löstes problemen, men i andra kändes det omöjligt. I slutet av projektet
när tidspressen blev större och större insågs att experthjälp kan sökas utifrån. Gruppen fick
t.ex. hjälp med mappningen mellan bilderna från de olika kamerorna av en lektor som hade
forskat och arbetade inom ämnet. Hennes lösning var elegant och smidig och var till stor
hjälp för den vidare utvecklingen.

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang

Det finns många intressanta aspekter av ett system som RaVe som projektgruppen inte haft
tid att utforska. Systemet är dock uppbyggt på ett sätt som möjliggör vidare utveckling utan
att de nya utvecklarna vet exakt hur befintlig kod fungerar. Eftersom detta projekt fungerade
som en prototyp kan de som utvecklar det riktiga systemet själva bestämma vilken funktio-
nalitet de tycker är viktig och på så sätt ge RaVe en tydligare kontext. Om systemet kommer
i orätta händer kan inte mycket skada göras. Systemet sparar inte ned bilder, och kan inte
känna igen en människa. Detta gör att övervakningen som sker endast är bunden till den
person som specificerats av personalen.

Systemet har en relativt låg miljöpåverkan i sig själv eftersom det inte förbrukar resur-
ser eller påverkar miljöutsläppen. Men om varje sjukhussäng på ett sjukhus skulle ha ett
RaVe-system som skulle stå på dygnet runt skulle energiförbrukningen vara märkbar. En
lösning till detta vore att implementera ett strömsparläge i systemet. Sådan funktionalitet
är relativt enkel att implementera och en tidig version av ett strömsparläge är redan im-
plementerat. Strömsparläget aktiveras efter ett visst antal misslyckade ansiktsdetektioner,
varpå systemet utför detektioner mer sällan. När ett ansikte detekteras igen avaktiveras
strömsparläget och detektioner körs mer frekvent.

Ekonomiskt sett är lösningen RaVe inte den mest optimala. I nuläget sparar varje NUC
datan i sin lokala databas, och en NUC krävs per system. För att göra systemet skalbart vore
det bättre att skicka samtlig data till en server som sköter all beräkning och databaslagring.
Eftersom hårdvaran och framför allt FLIR-kameran är dyr skulle ett system som bara kan
nyttjas av en person åt gången vara kostsamt. Avvägningar mellan vinst och kostnad får
därmed göras.
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7 Slutsatser

I det här kapitlet dras slutsatser utifrån resultatet och den diskussion som förts i tidigare ka-
pitel. Slutsatserna behandlar de frågeställningar som ställs i början av rapporten och strävar
efter att besvara frågeställningarna så utförligt som möjligt.

7.1 Värde för kund

Under projektets gång har projektgruppen lyckats konstruera ett komplicerat system be-
stående av kameror, bildtransformationer, ansiktsigenkänning och funktioner för att mäta
värden på olika medicinska parametrar. Gruppen har undersökt många olika sätt på hur
dessa medicinska parametrar skulle kunna mätas samt vilken utrustning som behövs för att
göra det möjligt. Mycket tid har också lagts på att räta ut de komplikationer som uppstått
vid användningen av hårdvara. FLIR-kameran visade sig vara särskilt problematisk och svår
att integrera, men efter flera försök och många timmar lyckades projektgruppen till slut även
med det. Hela systemet och all den erfarenhet som samlats in kommer lämnas över till kund,
som kan använda kunskapen för att vidareutveckla systemet. Då kunden även ägnar sig åt
andra forskningsprojekt inom medicin och AI kommer dessa erfarenheter kanske komma till
nytta även i kundens kommande projekt.

Att kunden såg ett värde i systemet märktes tydligt under slutdemonstrationen som hölls
för kunden i slutet av projektet. Kunden var väldigt nöjd och tyckte att projektgruppen hade
utfört ett bra jobb.

7.2 Erfarenheter till framtida projekt

Ett problem gruppen stötte på tidigt under projektets gång var att kundens krav på systemet
var oklara. Det dröjde länge innan de båda parterna kunde träffas och diskutera vilken
funktionalitet som skulle ingå, vilket bidrog till att utveckling och övrig dokumentation
blev lidande. I början av projektet kompenserade gruppen genom att fokusera på förstudien
och de dokument som inte är direkt kopplade till kravspecifikationen, som projektplan och
kvalitetsplan. Under förstudien studerades de koncept som var nämnda i beskrivningen av
projektet, det vill säga TensorFlow, maskininlärning och NiFi bland annat. Mycket tid gick åt
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till att diskutera hur projektet skulle tacklas och hur det skulle utvecklas. När kraven väl var
fastställda visade det sig att NiFi och maskininlärning inte behövdes. Projektet skulle även
skalas ner, vilket gjorde att mycket av det som diskuterades i början inte blev aktuellt.

I kommande projekt kan det vara bra att lägga stort fokus på att få kraven godkända av
kunden i ett tidigt skede. Detta för att inte behöva slösa resurser på diskussioner och förstu-
dier som inte är relevanta för projektet. Att få kravspecifikationen klar tidigt bidrar även till
att arkitekturen och testplanen kan skrivas tidigt, vilket gör att utvecklingsfasen blir väldigt
tydlig. Den här tydligheten saknades i detta projekt.

Det är också viktigt att se till att utlovad utrustning som är nödvändig för utvecklingen
finns på plats från början. Under RaVes uppstartsfas saknades hårdvara som var väsentlig
för projektets fortgång, vilket försvårade utvecklingen. Vid tillfällen som det här är det
viktigt att ha en fungerande handlingsplan för att hantera situationen på bästa möjliga sätt.
Gruppen försökte arbeta kring bristen på utrustning så gott det gick. Stolar fick agera stativ
åt kamerorna och privata datorer användes eftersom det inte fanns tillräckligt med NUC:ar
från början.

Testningen är en viktig del av utvecklingen, dels för att tidigt detektera buggar i koden
men även för att kunna visa kunden att de krav som finns på systemet uppfylls. Det är
viktigt att börja testa tidigt i utvecklingen för att eliminera buggar, som kan orsaka stora
problem ju längre projektet gått om de inte hittas och löses. Gruppen har ingen tidigare
erfarenhet av testning vilket gjorde att testande sköts upp på grund av kunskapsbrist om
automatiserade tester. Det här gjorde att enhetstesterna och modultesterna smälte ihop vilket
borde undvikits. Detta kan vara bra att tänka på till nästa projekt.

7.3 Stöd från systemanatomi

En systemanatomi skapades tidigt i projektet. Denna systemanatomi blev dock snabbt föråld-
rad då projektet ändrades mycket i början. Projektet skalades ner och krav ändrades ofta. Det
gjorde att gruppen hann börja utveckla innan en bra systemanatomi blev klar och hade därför
inte mycket användning av den när den väl var klar. Det stöd systemanatomin givit gruppen
är vid skapandet av den första anatomin, då det diskuterades hur systemet skulle se ut. Det
bidrog till att gruppen försökte sätta sig in i hur systemet skulle fungera mer exakt, vilket
kan ha hjälpt till vid tidiga designbeslut och för att inse att projektet var för stort och be-
hövde skalas ner. Däremot behövde inte anatomin följas upp utan arkitektens Systemskiss (se
bilaga H.1) var ett tillräckligt stöd vid utvecklingen.

7.4 Övervakning i vården

Generellt är det svårt att dra några konkreta slutsatser från den småskaliga enkätundersök-
ningen som genomfördes i detta projekt. Främst på grund av antalet deltagare och variatio-
nen på deltagare – vilket diskuteras i avsnitt 6.1.2. Men det resultat som undersökningen fick
fram visade att majoriteten av deltagarna svarade positivt på de frågor som handlade om för-
troendet och första intryck av ett system baserat på maskininlärning som bevakar och drar
slutsatser. Det framkom dock åsikter från flera deltagare om att sjukvården kräver mänsklig
kontakt och att system som RaVe bara bör fungera som en komplement och inte som en ersät-
tare till mänskliga läkare. Även säkerhetsaspekter nämndes av några deltagare. Den nackdel
som angavs flest gånger var obehag att bli filmad i sjuksäng och ovetskap om vad bilderna
används till. Den fördel som angavs flest gånger var att ett system som RaVe skulle kunna
spara resurser och höja effektiviteten i vården. Jämförelsen av inställning beroende på om
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svarspersonerna varit inlagda på sjukhus eller inte – framställd i diskussionsavsnittet 6.1.2 –
visade inte på någon markant skillnad.

7.5 Arbete i par som varierar varannan vecka

Parprogrammering är en erkänt bra arbetsmetod, i huvudsak för att kunna dela kunskap och
erfarenheter. För att prova på parprogrammering med olika arbetspartners och dessutom få
en inblick i alla delar av systemet valde gruppen initialt att byta grupper och arbetsområde
varannan vecka. Det märktes dock tidigt att viktig kunskap skulle gå förlorad om en person
som studerat ett ämne i två veckor plötsligt lämnade sitt arbetsområde för att börja arbeta
på något helt annat. Den begränsade tiden för utveckling i kombination med dokument-
skrivning och presentationsförberedelser ledde därför till att gruppen beslutade att behålla
samma arbetsområden genom hela projektet.

Tanken med organisationen var god i teorin men visade sig fungera mindre bra för pro-
jektgruppen i praktiken. Istället för att låta alla gruppmedlemmar arbeta inom ett projekts
alla områden kan de få en inblick i alla delar genom kontinuerlig genomgång av framgångar
och hur saker fungerar på exempelvis Scrum-möten. På så sätt får alla i gruppen en klarare
bild av hur projektet är uppbyggt.

Gruppen arbetade dock alltid i par, trots att paren inte byttes ut. Denna arbetsmetod fungera-
de bra genom hela projektet och bidrog till att kunskap kunde delas i paren. Parprogramme-
ringen bidrog även till att många potentiella buggar upptäcktes direkt av den i paret som för
tillfället agerade bisittare. Parprogrammering är dessutom generellt både roligare och bättre
för kreativiteten.
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A Atom och utvecklingsmiljöns
påverkan på utvecklingsarbetet
av Erik Svensson

A.1 Inledning

Under mjukvaruprojekt är det viktigt att utvecklingen sker så smidigt och strömlinjeformat
som möjligt. Det finns många faktorer som bidrar till att detta kan ske, varav en är utveck-
lingsmiljön. I denna rapport kommer jag att utforska utvecklingsmiljöns roll för effektivitet
och kodkvalitet i mjukvaruprojekt.

A.1.1 Syfte

Syftet med denna rapport är att med hjälp av frågeställningarna dra slutsatser om utveck-
lingsmiljöernas/textredigerarnas roll för utveckling och utvärdera i vilka sorters projekt de
olika typerna utvecklingsmiljöer lämpar sig bäst.

A.1.2 Definitioner

I följande rapport kommer ordet editor användas som ett samlingsnamn för utvecklingsmil-
jöer och textredigerare, alltså någon typ av verktyg eller program som är gjort för att skriva
kod.

A.1.3 Frågeställning

De frågeställningar som rapporten kommer att utgå ifrån följer nedan.

• 1. Vad är för och nackdelarna med de utvecklingsverktyg som finns att tillgå i editors?

• 2. I vilken typ av projekt lämpar sig en IDE och i vilka lämpar sig textredigerare?

• 3. Kan funktionaliteten i textredigerare/utvecklingsmiljöerna öka effektivitet och för-
enkla kvalitetsarbete under utveckling?

A.2 Bakgrund

Denna rapport fokuserar på utvecklandet av produkten RaVe. Detta skedde av 7 studenter
som studerar till civilingenjör i datateknik eller mjukvaruteknik på Linköpings universitet.

39



A.3. Teori

Utvecklarnas erfarenhet av olika editors är måttlig. De har använt både textredigerare och
IDEer under bland annat tidigare kurser, och kan därför på ett rättvist sätt jämföra olika
typer av editors med varandra. Utvecklingen skedde i huvudsak i editorn Atom, och därför
kommer rapporten att i synnerhet fokusera på Atom. Det var jag, utvecklingsansvarig, som
valde att utvecklingen skulle ske i just denna editor. Detta på grund av att den har stöd för
git, att den lämpar sig väl för Python och för att den är enkel att använda och börja med. Det
sistnämnda var av extra vikt eftersom projektgruppen inte hade tid att lära sig komplicerade
editors med svåra utvecklingsverktyg och GUIs. Gruppmedlemmarna fick ingen utbildning
i Atom, utan förväntades förstå hur den skulle användas. Eftersom samtlig utveckling skulle
ske tillsammans i det gemensamma projektrummet var tanken att då problem uppstod kun-
de medlemmarna enkelt fråga någon annan som var där om hjälp.

I atom finns utvecklingsfunktioner som tillägg i form av paket. I denna rapport kommer
jag att i huvudsak behandla de paket som användes i projektarbetet RaVe. Dessa valdes av
utvecklingsansvarig och kvalitets och konfigurationsansvarig. Anledning till att de blev just
dessa var i huvudsak för att de gav den funktionalitet som medlemmarna sedan tidigare
använd och kände var användbara för utveckling.

Konkurrensen bland editors är hård och för att sticka ut krävs att editorn fyller en nisch.
Detta har Atom gjort framför allt genom att vara gratis och opensource, ha Git integration,
ett stort utbud med tillägg av funktioner samt ett enkelt och välfungerande GUI. Sublime
text är en annan editor som försöker fylla ungefär samma nisch. Sublime text har fördelen
att det kräver mindre prestanda för att driva samtidigt som att den är äldre och är på så sätt
mer pålitlig med färre buggar. Denna editor har dock nackdelen att det kostar pengar att
använda. I ett småskaligt projekt som detta är det en stor faktor, och av just den anledningen
valdes Sublime text bort.

Efter att sökt efter alternativ till editors att använda i projektet kom började jag att fun-
dera på hur viktigt det faktiskt är att ha en bra editor med adekvata utvecklingsverktyg,
och hur mycket denna kan hjälpa med utvecklingsarbetet. För att ta reda på mer om detta
valde jag att fokusera på detta som min individuella del av rapporten. I det följande stycket
kommer jag att beskriva vad som menas med både funktionalitet och effektivitet i denna
kontext eftersom båda dessa termer är väldigt generella och tillämpningen av dem i detta fall
är inte trivialt.

Med funktionalitet menas de funktioner och tillägg som finns i en editor som antingen
snabbar på utvecklandet, minskar den kognitiva påfrestningen hos utvecklaren, eller anpas-
sar miljön för att vara skräddarsydd åt denne. Exempel på sådana funktioner kommer att
behandlas under rubrik Teori. Effektivitet i detta sammanhang beskriver hur smidigt och
snabbt utvecklingen sker samt hur det känns för de som utvecklar.

A.3 Teori

För att förstå rapporten krävs en del teori om relevanta områden. Denna teori kommer att
behandlas i det följande kapitlet.

A.3.1 Textredigerare

En textredigerare är ett verktyg vars huvudsakliga uppgift är att redigera text. I textredigerare
som främst är menat för kod följer ofta radnumrering och en syntax-highlighter med för de
programspråk som stöds av textredigeraren.
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A.3. Teori

Figur A.1: Hello world i Python med en highlighter i textredigeraren Atom

Ofta så har textredigerare också möjlighet för tillägg av funktionalitet i form av plugins
eller paket. Med hjälp av dessa tillägg kan en textredigerare vara helt skräddarsydd till egna
preferenser och på så sätt passa ens behov som utvecklare.

A.3.2 IDE

En IDE är ett program som förutom en textredigerare också innehåller en debugger, utveck-
lingsverktyg och antingen en kompilator eller en kombination av en kompilator med en in-
terpretator. Vissa IDEs har också funktioner för versionshantering[39]. Denna funktionalitet
följer med vid installation och ofta går det inte att anpassa en IDE på samma sätt som man
kan med en textredigerare. IDEer används oftare än textredigerare, och Visual Stuidios och
Eclipse är de vanligaste [40].

A.3.3 Atom

Atom är en utvecklingsmiljö som är utvecklad som ett open-sourceprojekt [41]. Detta medför
en stor community som underhåller Atom och alla dess tillägg kallade paket (eller packages
på engelska). Om man använder Atom som den är efter installation, får man en naken editor
där endast syntax highlighter och radnummer tillkommer. Utseendemässigt håller Atom en
ren design med mörka drag, och samtliga bilder i rapporten är från Atom.

En an anledningarna till att Atom blivit så välanvänt som det är är att programmet både
är lättanvänd och väldigt anpassni- ngsbart [42]. Atom har mer än 7000 paket för att anpassa
det till egna preferenser [43]. En annan fördel med Atom i förhållande till andra textredi-
gerare är dess integration med Git. Eftersom GitHub är grundade Atom [44] har inbyggd
versionshantering med Git varit en stor del i editorns utveckling.

A.3.4 Git och git-integration

Git är ett verktyg för versionshantering. Mer om git kan läsas i kapitel 3. Git-integration är
möjligheten att använda ett grafiskt GUI för att kommunicera med git. Detta följer med i
Atom [45]. Detta är användbart då utvecklaren slipper hantera git via terminalen, utan kan
göra allt via sin editor.

A.3.5 Paket

Som tidigare nämnts finns funktionalitet som tillägg i Atom via paket. I följande stycke kom-
mer de projektrelevanta paket och dess underliggande funktionalitet att beskrivas.

Linter

En linter eller en lint är ett verktyg som analyserar kod och varnar för potentiella fel. Den
första linten utvecklades av S. C. Johnson under 70:talet för programspråket C [46]. Linters
finns idag för de flesta språk och för i flesta editors. I Atoms fall finns det som ett paket som
går att installera manuellt. En bild på hur Lintern i Atom varnar för fel följer nedan i figur
A.2.
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Figur A.2: Dels hur lintern varnar i Atom, det är den gula markeringen vid vänsterkanten,
den varnar i detta fall för att koden inte följer PEP 8.

RaVe användes detta tillsammans med ett paket vid namn linter-pycodestyle som tillsam-
mans varnarde för kompilationsfel samtidigt som de varnade när koden man skrev inte följde
PEP 8-standarden som projektgruppen valt att följa [47] [48].

Autocomplete

Figur A.3: Bilden visar hur autocomplete visar sina förslag genom rullgardinen som rullas
ned.

Ett sätt att snabba på utvecklandet kan vara att använda autocomplete. Precis som för text så
föreslår autocomplete syntax eller variabelnamn, detta kan både bidra till reducerade knapp-
tryckningar och kognitiv påfrestning då förslag på vad man vill skriva kommer fram. I pro-
jektet RaVe användes ett paket vid namn autocomplete-python [49]. Hur denna ser ut kan ses
i Figur A.3.

QOL

QOL är en förkortning för quality of life, och står i detta fall som ett samlingsnamn för de
paket med funktionalitet som anpassar miljön till att passa egna preferenser. I listan nedan
listas de QOL paketen som användes i projektet.

• Minimap En liten förhandsgranskning av filen uppe i det högra hörnet. Ger en snabb
överblick över strukturen på filen och vart olika funktioner börjar [50]
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Figur A.4: Bilden visar minimapen i det högra hörnet.

• File icons Beroende på filändelser visar detta paket filtyperna genom deras respektive
logor och liknande [51].

Figur A.5: Denna bild visar hur vissa typer av filer representeras då File icons används.

• Script Ett tillägg som det möjligt att köra kod direkt i atom via kommandot ctrl-shft-
b.[52]

Figur A.6: Denna bild visar hur ett kompilationsfel ser ut när man försöker köra kod som inte
fungerar.
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A.4 Metod

I följande kapitel beskrivs den metod som använts för att besvara frågeställningarna.

A.4.1 Intervju

För att fånga de erfarenheter kring editors påverkan på utveckling under projektet RaVe har
en intervju gjorts. Detta gjordes i slutet av projektet då utvecklingsarbetet var i stort sätt
klart, och alla gruppmedlemmar hade någon erfarenhet av att utveckla i Atom och med dess
utvecklingsverktyg. I intervjun ställdes följande frågor:

• Vad har du tyckt om atom? Denna fråga ställdes för att få personen som blev intervju-
ad att börja tänka på atom och utvecklingsprocessen. Det är svårt att svara på alltför
specifika frågor direkt. Det är dessutom relevant att ta reda på om gruppmedlemmarna
uppskattat atom som editor.

• Hur tycker du att atom ställer sig jämfört andra editors? Denna fråga var för att an-
vända mig av gruppmedlemmarnas tidigare erfarenheter gällande editors för att se hur
atom står sig jämfört med andra editors. Detta kan hjälpa att besvara på frågeställning
nummer två.

• Vad föredrar du, en textredigerare eller en utvecklingsmiljö i ett projekt i ett projekt
som detta? Denna fråga används för att besvara frågeställning nummer två.

• Vilka paket och annan extra funktionalitet har du använt och vad har du tyckt om
den? Denna fråga hjälper att svara på frågeställning nummer ett, och leder in på nästa
fråga.

• Har de hjälpt utvecklandet, i så fall på vilket sätt? Denna fråga hjälper att besvara
frågeställning nummer tre.

• Kommer du använda Atom till framtida utvecklingsarbete? Fungerar som avslut-
ningsfråga och ger dessutom ett mer konkret resultat på hur atom har fungerat i ett
småskaligt utvecklingsarbete som detta.

A.4.2 Litteraturstudie

En litteraturstudie utfördes för att ta reda på information kring editors och dess utvecklings-
verktyg och deras påverkan på effektivitet vid utveckling. Denna studie utfördes dels genom
användning av Linköpings universitets biblioteks tjänst för artikelsök och genom att läsa
artiklar, tidskrifter och blogginlägg från välkända bloggare. De kriterier som artiklarna och
tidskrifterna var tvungna att uppnå var på dess relevans och trovärdighet. Artiklar ska in-
direkt kunna hjälpa att besvara frågeställningarna och skrifterna ska ha källor och komma
från välkända personer eller tidskrifter. De artiklar och skrifter som användes där har blivit
refererade i bakgrund eller teori- kapitlet.

A.5 Resultat

De resultat som kan dras från metoderna från förra kapitlet kommer att behandlas i denna
del av rapporten.

Resultat gällande intervju

I detta kapitel kommer samtliga intervjufrågor och dess svar att behandlas i kronologisk ord-
ning. Individuella svar kommer inte att citeras, resultaten bygger på en sammanfattning av
samtliga intervjuer.
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A.6. Diskussion

Fråga 1: Svaren väldigt lika från både de som använt de förr och de som inte gjort det, Atom
är en lättanvänd editor som gör de möjligt att lägga till extra funktionalitet om man vill eller
behöver.
Fråga 2: På denna fråga svarade gruppmedlemmarna generellt att atom var enklare än andra
textredigerare som till exempel vim eller emacs, men i stora projekt kan en IDE föredras ef-
tersom mycket följer automatiskt i en sådan.
Fråga 3: Atom känns lite som ett mellanting mellan IDE och en redigerare, och kan användas
som både och. Andra kände att redigerare var bättre, eftersom en IDE är så komplicerad att
man ändå inte använder den funktionalitet som finns. En till fördel hos redigerare är att de
har stöd för nästan alla språk, något en IDE inte har.
Fråga 4: De paket som användes varierade väldigt mellan gruppmedlemmarna, de som an-
vänt atom tidigare har använt många paket, och de som var nya till atom har nöjt sig med en
lintern.
Fråga 5: Lintern har hjälpt mycket eftersom ett krav från kund var att följa pep8, en kodstan-
dard ingen av utvecklarna var säker på sedan tidigare. Utan just detta paket hade många
timmar krävts för att lära sig standarden och sedan för att gå igenom kod för att se till att
man följt den. Andra paket har inte känts av särskilt mycket. Git integrationen har varit till
stor hjälp vid sammanfogningar av grenar och andra Git-relaterade uppgifter.
Fråga 6: De flesta gruppmedlemmar kände att de troligtvis skulle använda sig av atom i fort-
satt utvecklingsarbete.

Resultat gällande litteraturstudie

I ett stort projekt, eller om man som anställt och aldrig behöver byta editor kan en IDE vara att
föredra, eftersom den innehåller en fullständig uppsättning verktyg för utveckling. En stu-
die från 2004 utvärderade utvecklingsmiljöer och dess uppbyggnad och hur det påverkade
utvecklare [53]. I denna studie visades det att IDE:er alltför ofta fokuserar på funktionalitet
snarare än användbarhet. Detta gör att många funktioner sällan blir använda då utveckla-
re antingen inte kommer i kontakt med verktygen eller inte förstår hur de ska användas.
Artikeln är baserad på tre empiriska studier, där användbarheten hos IDE:er utvärderas. En
textredigerare är mer anpassningsbar och kan skräddarsys för olika mål. Detta gör att den
passar mindre och mer agila projekt där saker förändras under projektets gång eftersom tex-
tredigeraren kan förändras i samma takt.

A.6 Diskussion

Här kommer de metoder och resultat som framkommit att diskuteras. Förutom detta så kom-
mer också förbättringsförslag att ges.

A.6.1 Metod

Intervjun gjorde det enkelt att höra åsikter om just de frågor jag ville ha ställda, jag fick
tillgång till erfarenheter av utvecklare som använt sig av både Atom och andra editors och
som kunde besvara exakt de frågor som skulle besvaras. Ett problem med intervjun är dock
att de som blev intervjuade inte har någon väldig erfarenhet, de är studenter som inte har
testat alla typer av utvecklingsverktyg. Men detta kan på samma gång vara en fördel ef-
tersom de enklare kan skaffa sig en uppfattning om hur enkel Atom är att använda jämfört
med andra editors. Detta hade varit svårare för mer erfarna utvecklare att svara på då de
troligvis inte har svårt för att använda någon editor. Om studien skulle göras om, och den
hade haft mer tid tilldelad till sig så hade en enkät utskickad till utvecklare på företag varit
ett bra komplement. Deras erfarenheter hade givit ett mer moget och breddat resultat som
återspeglar tankar från både studenter och utvecklare i arbetslivet.
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A.7. Slutsatser

Litteraturstudien skapade en kunskapsgrund i området jag inte hade sedan tidigare. In-
formationen från alla de källor som används pusslades ihop för att kunna besvara frågeställ-
ningarna och dra slutsatser. Jag hade dock hoppats att kunna använda fler vetenskapliga
artiklar för att besvara dem; som det är nu har de givit mig värdefull information om vissa
aspekter, men har inte givit mig direkt information på de sätt jag tidigare varit van vid att
få. Detta känns dock inte som något negativt, eftersom det endast tyder på att artikeln jag
skrivit behandlar ett ämne som inte är särskilt utforskat. De blogg och tidskriftsartiklar jag
använt känns inte heller otrovärdiga eftersom det i programmeringsvärlden oftast är de mest
kunniga som skriver sådana artiklar för att sprida sin kunskap.

Att göra en empirisk studie för att jämföra produktivitet och kodkvalité då vissa utveck-
lingsverktyg används med då de inte används var en första tanke jag hade för att få siffror
på hur editors och verktyg påverkar utvecklingsarbetet. Jag insåg dock snabbt att en sådan
studie skulle vara omöjlig att utföra på den tidsbudget som fanns. Dessutom skulle det
krävas av utvecklarna att under en period vara utan viktiga verktyg. Detta hade inte vart
rimligt då projektgruppen hade en produkt att utveckla och rapport att skriva.

A.6.2 Resultat

Resultatet av studien mötte de förväntningar jag hade. Jag blev dock förvånad över att en
del funktioner jag personligen värdesätter inte användas av andra utvecklare, till exempel
auto-complete. Resultatet är inte heller lika generellt som det först var tänkt att bli. Eftersom
de som intervjuades alla var studerande och hade liknande bakgrund visar resultatet mest
vad studerande och andra mindre erfarna utvecklare tycker om editors: att IDE:er ofta känns
omständliga och osmidiga eftersom dess inbyggda funktioner sällan utnyttjas fullt ut i mind-
re projekt, där man inte känner att tidsbudgeten håller för att lära sig dem.

De artiklar och texter som behandlades under litteraturstudien riktade sig mer mot er-
farna utvecklare. Denna kontrast har hjälp att bredda resultatets applikationer, samtidigt
som den gör det svårare att göra en djupare analys.

A.7 Slutsatser

I detta kapitel kommer slutsatser dras om samtliga frågeställningar. Varje underrubrik mot-
svarar en frågeställning.

A.7.1 1. Vad är för och nackdelarna med de utvecklingsverktyg som finns att
tillgå i editors?

Fördelarna är att de kan snabba upp utvecklingsprocessen. I Atom så kan funktioner såsom
autocomplete och script korta ner tiden som krävs för att utveckla. Andra funktioner kan
minska den kognitiva arbetsbördan hos utvecklaren, exempel på detta är en linter som gör
att utvecklaren inte behöver kunna all syntax utantill. Nackdelar med funktionaliteten, fram-
förallt gällande utvecklingsmiljöer är att den försvårar användargränssnittet såpass mycket
att viss funktionalitet inte används alls, och därför blivit utlärd helt i onödan och kan dess-
utom skymma annan viktigare funktionalitet. Denna försvåring av användargränssnittet kan
försämra arbetsflödet då hen hela tiden måste leta upp hur man gör saker och hur saker
fungerar.
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A.7.2 2. I vilken typ av projekt lämpar sig en IDE och i vilka lämpar sig
textredigerare?

En IDE lämpar sig väl vid större projekt, eller på företag där man ska ha ett permanent verk-
tyg för att utveckla. Detta eftersom det tar lång tid att lära sig en IDE, men den goda funk-
tionaliteten gör att man kan spara tid och tankekraft genom att använda en sådan. En textre-
digerare passar bättre när ens arbete inte är lika statiskt, när man ska behöva koda i många
olika språk, eller i mindre projekt där samtliga utvecklare behöver lära sig samma editor.

A.7.3 3. Kan funktionaliteten i textredigerare/utvecklingsmiljöerna öka
effektivitet och förenkla kvalitetsarbete under utveckling?

Ja det kan den. Utvecklaren blir inte lika snabbt trött då den kognitiva bördan kan lättas
med hjälp av de verktyg som finns att använda, och processen går också snabbare då den
inbyggda funktionaliteten gör att utvecklaren behöver färre knapptryckningar för att utföra
samma uppgift. Kvalitetsarbetet lättar också då funktioner som file-icons lätt ger en överblick
över vilka typer av filer som finns var, och på så sätt kan arkitekturen uppföljas lättare. En
linter såsom linter-pycodestyle gör också att en kodstandard hålls, och till skillnad från en
människa så glömmer den inte något fel.
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B AI inom sjukvården - Etiska
aspekter av Kristian Sikiric

B.1 Inledning

AI-systemet RaVe - Realtidsdetektion av vårdevent har som syfte att på sikt modernisera sjukvår-
den på klinik genom användning av maskininlärningsmodeller och bildbehandling. Målet
är att kunna spåra och dokumentera patienters tillstånd i en vårdsituation för att underlätta
sjukvårdarnas arbete samt för att göra sjukvården säkrare för patienter. Systemet ska filma
en patient i en sjukhussäng och i realtid mäta parametrar som exempelvis hudtemperatur
och andningsfrekvens, för att sedan lagra denna data i en databas och tillkalla personal vid
behov. I den här texten analyseras hur RaVe kommer påverka sjukvårdarnas arbetsuppgifter
och om det helt och hållet kan ersätta mänskliga läkare, med stort fokus på etik.

B.1.1 Motivering

AI används idag inom många olika fält och automatiserar en rad olika arbeten och anses va-
ra den del inom ingenjörsvetenskapen som löser de mest komplexa problemen [54]. Många
befarar att hälften av dagens jobb kommer att bli ersatta av AI redan år 2025 [55]. En klinik i
Cleveland utvecklar idag ett system för medicinska diagnoser som kommer vara mer precist
än de bästa läkarna [55]. Inte nog med det, ett system som korrekt kunde diagnostisera me-
lanom mer frekvent än de mest erfarna dermatologer utvecklades vid Stanfords universitet
i Kalifornien av Sebastian Thrun [56]. Thrun tränade systemet med 100 000 olika bilder på
hudproblem. Allt ifrån cancer till insektsbett matades in som bilder i systemet. Sedan matade
han in 14 000 nya bilder som systemet aldrig sett och lät systemet diagnostisera dessa [56].

I dagens sjukvård får läkare enorma mängder med information när det utför sina dia-
gnoser [57], trots det är en av tio diagnoser felaktiga [56]. Felaktiga diagnoser kan bero på
olika anledningar, till exempel inkomplett information från patienten, missade noteringar i
journaler som skickas mellan doktorer eller överarbetad personal [56]. För att bli av med den
mänskliga faktorn som ställer till det forskas det allt mer om AI inom sjukvården. Många
tror att med AI kommer fler korrekta diagnoser ställas och sjukvården i sig kommer bli mer
effektiv [56].
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AI och maskinlärning har stor potential att underlätta arbetet för läkare. Kraftfulla algo-
ritmer används för att processa enorma mängder data för att fastställa diagnoser. Redan
idag finns system som slår de bästa läkarna [55][56] och med all informationsbehandling
och AI-robotik som utvecklas inom sjukvården [54] börjar man undra om läkare i framtiden
kommer att behövas. Med så många feldiagnoser som ställs kanske sjukvården kommer bli
mer effektiv om vi tar bort den mänskliga faktorn helt och hållet.

Inte bara vilseledande information från patienter kan vara avgörande för effektiviteten
av sjukvården. Sverige är ett exempel på när en kompetent och teknisk utvecklad sjukvård
inte håller måttet. Sverige har bland de längsta vårdköer i Europa[58]. Problemet med vård-
köerna är inte en brist på läkare utan på grund av byråkratiska uppgifter [58]. Det kan även
vara värt att nämna att Sverige har mest antal sjukskrivna läkare på grund av stressrelaterade
sjukdomar i Europa[58]. Denna ineffektivitet och stress kan minskas med hjälp av AI, där
autonoma system kan hjälpa läkare med de byråkratiska uppgifterna. Även andra uppgifter
som kräver mycket tid för en människa, men inte lika mycket för en dator, kan flyttas från
läkaren till datorerna för att minska stress och öka effektivitet, ett exempel är bildanalys [56].

Eftersom det här ämnet är relativt nytt och kan ha stora konsekvenser på samhället för-
tjänar det mer forskning. Sjukvården bör vara redo när AI och maskinlärning blir mer
normaliserat och integrerat. För att vara det krävs mer forskning och diskussioner om hur
dessa system kommer att påverka jobben inom vården och hur sjukvården bör utvecklas när
AI tågar in i branschen.

B.1.2 Syfte

I den här texten kommer informationsbehandlingen inom sjukvården med hjälp av AI att
behandlas. Syftet är att jämföra RaVe med existerande autonoma AI-system inom sjukvården
samt att undersöka och dra slutsatser om hur RaVe kan komma att påverka arbetssätt inom
samma bransch och vilka etiska aspekter som då uppstår.

B.1.3 Frågeställning

Målet i den här texten är att besvara frågan, hur kommer RaVe att påverka arbetet inom
sjukvården och vilka etiska aspekter uppstår då? Frågan kommer delas upp i följande forsk-
ningsfrågor:

1. Vilka förändringar och etiska aspekter i arbetsprocessen kan RaVe komma att medföra?

2. Är det etiskt möjligt att ersätta mänskliga läkare med RaVe?

B.2 Bakgrund

Med den snabba utveckling inom AI som automatiserar fler och fler jobb [55] och i och med
att vi i projektgruppen utvecklar ett autonomt AI-system finns risken att vi bidrar till detta.
RaVe är dock bara en prototyp i nuläget där kunden vill ha början på ett system som sedan
ska vidareutvecklas (se avsnitt 2.1). Tanken med systemet är att assistera läkare och under-
lätta övervakning och detektionen av till exempel sjukhusförvärvade sjukdomar. Med detta
i bakhuvudet är det intressant att se hur liknande system kan påverka sjukvården och vad
människor och forskare tror kommer hände när AI tar över mer och mer i sjukvården.
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B.3 Teori

Maskininlärningsmodeller har utvecklats och forskats om i decennier, idag kan AI lära sig
utan några regler eller begränsningar med hjälp av enbart facit. Det här har gjort det möjligt
för RaVe att utvecklas och i framtiden tillämpas inom vården. RaVe och andra system tar in
enorma mängder av data, till exempel symptom, och lär sig själva att diagnostisera olika
sjukdomar [56]. Ett exempel på tillämpning av RaVe är diagnostisering av sjukhusförvärvade
sjukdomar så som sepsis, en typ av blodförgiftning (se avsnitt 2.1). Dessa system förbättrar
diagnostisering och kan förutser händelser och utfall [59]. Olika AI-system kan även hjälpa
läkare och kirurger genom att ta bättre beslut och ge råd [59]. Vissa system kan även hjälpa
till med att förutse vilka patienter som troligen kommer att behöva återintas [59]. Även här
skulle RaVe kunna användas för att identifiera patienter med till exempel förhöjd risk att
drabbas av olika sjukhusförvärvade sjukdomar. Genom att identifiera dessa patienter kan
mer fokus läggas på att minska risken för återintagning genom att tidigt behandla dem [59].

Ponera en läkare som inte behöver förlita sig på information från patienten, saknar par-
tiskhet och stress och som kan diagnostisera patienter mer korrekt än nutida läkare. Enda
haken är att det inte är en människa utan en maskin. En maskin som tar in sjukdomshistorik
från olika patienter och på så sätt lära sig olika sjukdomar. En maskin som ständigt överva-
kar patienter och deras värden och loggar dessa i en databas. Med en knapptryckning kan
patienten få en mer korrekt diagnos än vad den kan få idag av en mänsklig läkare [56].

Det här kanske låter otroligt, något taget ut en science-fiction film men faktum är att så-
dana system redan finns. Sebastian Thruns system är, som tidigare nämnts, ett exempel
på ett sådant system. Det här systemet är inte det enda dock, det finns idag system som
slår läkare vid diagnostisering av ögonkomplikationer från diabetes. Andra AI-system kan
identifiera cancer genom datortomografi och magnetröntgen. Vissa system kan till och med
förutse när olika människor riskerar att få en hjärtattack genom att titta på information om
deras allmänhälsa [56].

Hur fungerar då dessa system? Det vet man inte alltid, vissa system informerar använ-
daren vilka regler den kommit fram till och andra är så kallade Black boxes, eller svarta lådor.
Sebastian Thruns system är en sådan här svart låda och man vet inte vilka regler systemet
följer eller vilken information den utgår ifrån när den utför sina diagnoser [56]. RaVe är en
sådan här svart låda, man vet inte vilka regler systemet kommer går efter. Ett annat system
som utvecklades av Joshua Denny skulle identifiera änd- och tjocktarmscancer från patien-
ternas journaler. Under lärandeprocessen gjorde systemet bra ifrån sig, men istället för att
hitta ledtrådar i patienternas medicinska data hittade systemet ett annat mönster. Mönstret
det hittade var att patienter med bekräftat fall av denna typ av cancer besökt en speciell
klinik och utgick ifrån detta vilket då var felaktigt. [56]. Det här är en risk med de så kallade
svarta lådorna, det finns en risk att de inte är tillräckligt pålitliga med tiden, enligt Joshua.
[56].

För att få pålitliga och korrekta system måste de lära sig med hjälp av mycket data, och
framförallt bra data [56]. Idag är de flesta patientjournaler elektroniska vilket gör att det
finns enorma mängder att träna på och lära sig av. Problemet är att all den här informationen
är dåligt strukturerad, vilket kan leda till att informationen är olika strukturerad vid olika
sjukhus [59]. Ett första steg är att sjukhus måste samarbeta genom att och ta fram en struktur
som kan användas överallt och dela data med varandra[59]. Sedan måste den här informa-
tionen rensas för att sålla bort all onödig och dålig information som kan göra att systemet lär
sig fel mönster, som med Joshuas exempel [56]. Här har RaVe en fördel i och med att systemet
för det mesta detekterar ändringar i patientens nuvarande tillstånd, och använder sig inte av
tidigare sjukhushistorik. Ett annat sätt att minska risken för opålitliga system är att använda
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sig av övervakat lärande [56]. Här låter man fortfarande systemet lära sig själv men man
använder sig även utav experter, i det här fallet läkare, för att övervaka lärandet och se till
att inga konstiga mönster följs. [56].

Här måste man dock vara försiktig att inte låta människor påverka systemet för mycket.
Det kan finnas fall där systemet hittar ett bra mönster för ett specifikt fall som en människa
inte kan hitta. Eller så hittar systemet någonting som experten kanske inte känner till, inte
i något av dessa två fall vill man hindra eller påverka systemet [56]. Dessa AI-system kan
mycket troligt komma att hitta nya mönster och nya möjligheter att behandla olika sjukdo-
mar. Läkare kan arbeta tillsammans med dessa system för att bättre förstå olika sjukdomar
och hur de utvecklas [56]. Valentin Tablan går så långt att säga att liknande system kan
användas vid psykisk sjukvård i framtiden. Genom att låta systemen analysera data från en
digital tjänst, som utför beteendeterapi online, för att se vad det är som faktiskt fungerar för
patienterna och sedan använda detta till patientens fördel [56].

Tablan tror dock inte att AI kan ersätta mänskliga läkare ännu på grund av deras empa-
tiska relation till patienterna, något som dagens AI saknar [56]. Det här påståenden blir ännu
tydligare angående RaVe då systemet enbart övervakar en patient utan att faktiskt ingripa.
Tablan säger dock att dessa olika system kan användas som ett verktyg för läkare [56]. Vimla
Patel, specialist inom biomedicinsk informatik vid Medicinska akademin i New York, säger
att vid komplexa problem inom sjukvården krävs mänskligt resonemang för att lösa proble-
met, något som datorer saknar [56].

Ett annat motargument mot ersättningen av mänskliga läkare av AI-system är behovet
av socialt umgänge. Om sjukvården endast består av AI-system kan inte det sociala behovet
tillfredsställas, speciellt inom äldreomsorgen [60]. Här kan man argumentera att sjukvård
endast ska bry sig om just sjukvård, men hälsa är inte bara vår fysiska hälsa utan även den
psykiska [60]. Människan är social och har ett visst behov av att socialisera för att må bra.
Att vara instängd i ett rum med enbart en kamera som övervakar och tar ut olika värden
kan knappast vara bra för psyket. Att vara isolerad under en längre period kan ha svåra
konsekvenser för en människa. Bra sjukvård bör därför respektera människans värdighet
genom att respektera hennes behov [60] och bör då innehålla det sociala med att besöka
sjukhus för att underlätta vistelsen för patienten. Vidare är det värt att nämna att dessa
system inte bryr sig om patienterna, om bra sjukvård kräver sociala aspekter kan bristen på
det försämra patientens välmående [60]. Däremot kan AI sköta olika rutinarbete som inte
kräver patientkontakt för att assistera personalen vilket även kan ge personalen mer tid med
patienten [60]. Som till exempel övervakning och loggning av värden.

Isaac Kohane, chef på institutet för biomedicinsk informatik vid Harvards medicinska
institut, säger att AI kommer hjälpa läkare bli superläkare [56]. Genom att arbeta tillsammans
med dessa system kan en mer korrekt diagnostisering göras snabbare [59]. Idag måste läkare
lägga energi på mängder av byråkrati, träffa patienter, fastställa diagnoser och samtidigt
hålla sig uppdaterade efter ny forskning [56]. Om AI kan hjälpa till med dessa uppgifter
kommer läkarna mentala påfrestning att minska och de kan fokusera mer på patienterna.
Till exempel kan RaVe sköta en viss del av byråkratin genom att automatiskt logga värden
och olika detektioner i patientens elektriska journal. RaVe kan även fastställa vissa diagnoser
automatiskt, och det finna olika system, som nämnts i den här texten, som kan sköta mer
komplicerad diagnostisering. Detta kommer göra att varje patient får mer effektiv och per-
sonlig sjukvård. [56]. Ett AI-system kan till exempel även uppdatera sig inom ny forskning
och kan jämföra detta med patientens sjukhistoria för att ge förslag på olika behandlingar
[59]. Sjukhus kan även samarbeta och dela patientinformation med varandra för att göra
sjukvården ännu mer personlig för varje patient [59].
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Många tror att AI främst kommer göra sjukvården mer effektiv och säkrare för patien-
ter. Eftersom AI kan hjälpa till med övervakningen av patienter [59]. Idag går sjuksköterskor
runt till olika patienter och kontrollerar deras tillstånd. Eftersom det tar tid att kontrollerar
patienter, samtidigt som de har andra arbetsuppgifter[56], kan de hända att en patients
tillstånd kan försämras mellan två besök från sjuksköterskan [59]. Detta gör att sjukvårdper-
sonalen ofta reagerar reaktivt eftersom de inte var närvarande vid det tillfälle på tillståndet
försämrades och måste starta behandlingen som en reaktion efter nuvarande tillståndet
istället för att försöka förebygga försämringen av tillståndet. Vid många sådana situationer
skulle tidig behandling troligen ha förbättrat patientens tillstånd [59]. Här kan till exempel
RaVe användas som utvecklas just för övervakning av patienten i sådana här situationer.
Med hjälp av RaVe kan försämring av patientens tillstånd och symptom snabbt detekteras
och sjukvårdare kan då tillkallas direkt. Detta göra att personalen arbetar mer förbyggande
då systemet kan, med hjälp av symptom, förutse att patientens tillstånd håller på att försäm-
ras. Behandlingen av farliga sjukdomar kräver att sjukvården tidigt identifierar symptom, i
många fall resulterar sen diagnostisering med svåra konsekvenser och skador på patienten
[59].

Med hjälp av kraftfulla sensorer, eller kameror som i RaVes fall, kan AI-system analysera
och skicka dataströmmar av patientinformation samt signalera när en patients tillstånd
kraftigt försämras [59]. På så vis kan dessa system även minska dödligheten vid sjukhusför-
värvade infektioner så som blodförgiftningar genom att förutspå vilka patienter som riskerar
att drabbas [59]. Detta kan systemen göra eftersom de är kvar på sjukhusen dygnet runt,
medan sjukvårdare jobbar i skift och kanske åker hem innan de inser att en patient riskerar
att sjukna till ordentligt. De hinner troligen inte se alla delar av mönstret som skulle avslöja
symptomen vilket systemen då kan eftersom de aldrig åker hem. Kliniker kan då med hjälpa
av dessa system bevaka patienter med hög risk eller patienter som tros ha drabbats för
att minska dödsfallen genom att ingripa i tid [59]. Fördelen är att läkare fokuserar mer på
patientspecifika riskfaktorer, något som inte alltid hinns med [59]. Systemen kan också hjälpa
till att minska tiden en patient är inlagd genom att identifiera patienter som troligen kommer
ha längst inläggningstid och ta till de åtgärder som krävs för att minimera den här tiden [59].
De kan även identifiera kronisk sjuka, eller människor som riskerar att drabbas av kroniska
sjukdomar och på så vis kunna ingripa i tid för dessa människor [59].

AI kan även påverka läkarutbildningen, genom att inkludera datavetenskap samt foku-
sera mer på problemlösning och hur sannolikhetsmässiga utfall bäst behandlas snarare än
utantillärande. Detta eftersom AI ger ut vad som sannolikt kommer hända och för att få
bättre förståelse över AI-system som de i framtiden kommer arbeta med. [56]. Enligt Thrun
så kommer AI även att ta över olika roller inom sjukvården, främst de inom bildgranskning
[56]. Detta eftersom en dator är snabbare och kan hitta problem som är för små för en män-
niska att se [59].

Ett problem är som tidigare nämnts kvalitén på data som systemet ska lära sig av. Kvantiteten
finns, problemet är hur man kan använda sig av den utan att kränka patienternas personliga
integritet [56]. Utan denna kränkning är det svårt för dessa system att få tillgång till kvalitativ
data som behövs för att få pålitliga system [56]. Även användning av AI-system som är tänkt
att övervaka patienter, speciellt med kameror så som RaVe, kan väcka debatt om patients
personliga integritet. Många känner sig obekväma med att ständigt bli övervakade eftersom
de känner att Big Brother tittar [60]. Många kanske inte förstår att det inte är någon som tittar
på videoströmmen, det är endast värdena som tas ut och lagras i en databas automatiskt. Det
kan även vara en brist på tillit, även om utvecklarna och läkarna försäkrar patienterna om att
det inte är någon som tittar på filmen är det många som behöver mer försäkran.

Ett annat problem, som alltid kommer på tal vid utvecklingen av AI-system, är vem som
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bär ansvaret och vem som bestämmer [56]. Är det läkarna eller utvecklarna av systemet
som bär ansvar om en patient ådrar sig onödiga skador vid användning av dessa system?
Är det läkaren eller systemet som har sista ordet? De här frågorna kan påverka läkarens
arbetsuppgifter genom att påverka friheten som ges till systemen.

B.4 Metod

För att besvara forskningsfrågorna ska en utförligt litteraturgenomgång om AI inom sjukvår-
den göras. Målet med litteraturgenomgången är att få en bild över hur sjukvården fungerar
idag, ta reda på vilka AI-system som utvecklas och forskas om samt hur dessa system väntas
påverka sjukvården. Även olika etiska aspekter och diskussioner som dessa system medför
ska analyseras. Det ska framgå tydligt hur dessa system väntas användas inom sjukvården
och till vad. Olika för- och nackdelar ska beskrivas samt ska kopplingar dras mellan dessa
system och RaVe för att kunna analysera likheter. På så vis kan en rimlig slutsats om hur RaVe
kommer att påverka arbetssätt inom sjukvården dras och hur de etiska problemen kommer
påverkar detta. För att hitta relevant litteratur användes biblioteket vid Linköpings univer-
sitets sökmotorer genom att söka på nyckelorden ”AI in medicine” och ”AI and healthcare”.
Därefter identifierades de texter som ansågs innehålla information för att kunna besvara frå-
geställningarna ut. För att få en ännu mer pålitlig diskussion kommer även enkätundersök-
ningen från den gemensamma delen att användas som underlag för vissa argument. Därför
ombeds läsaren ta del av avsnitt 4.4, 5.3, 6.1.2 och 7.4 från den gemensamma delen.

B.5 Resultat

RaVe och annan AI är ännu inte redo att ersätta mänskliga läkare helt och hållet på grund av
bristen på empati och komplext tänkande. Tilliten från patienterna är inte heller där ännu.
De kan inte heller uppfylla människans sociala behov som är viktigt för de flesta patienter,
framförallt inom äldreomsorgen. Däremot kommer dessa system bli ett kraftfullt verktyg
för läkare och kan även ta över viss rutinarbete så som bildgranskning och övervakning av
patienter. Systemen har även visat sig vara utmärkta på diagnoser och kan idag diagnostisera
vissa sjukdomar bättre än många läkare. Systemen kan även användas för att automatiskt
uppdatera patientens journal och att avlasta sjukvårdpersonalen genom att assistera vid de
byråkratiska uppgifterna. De kan även identifiera patienter som riskerar att återintas eller
riskerar att drabbas av olika genetiska sjukdomar. De här avlastningarna gör att persona-
len kan fokusera mer på patienten för en mer personlig sjukvård och gör att sjukvårdarna
tidigare kan ingripa vid komplicerade och svåra fall. Sjukvården kommer då bli säkrare för
patienterna och mer effektiv eftersom den kan jobba proaktivt istället för reaktivt. Läkaryrket
kommer gå från ett yrke baserat på utantillärande till ett baserat på problemlösning. De måste
även tidigt börja studera datavetenskap för att kunna samarbeta med och förstå dessa system.

De största problemen med RaVe och annan AI är att få ett pålitligt system, och att fram-
förallt få ett pålitligt system utan att kränka patienternas personliga integritet. För att få
ut det mesta av de här systemen behöver sjukhusen dela information med varandra så att
sjukvården alltid har samma förutsättningar. Men för att kunna dela information måste
sjukhusen komma överens om en gemensam struktur på informationen. Sedan måste även
ansvarsfrågan lösas, vem bär ansvaret om en patient kommer till skada vid användning av
dessa system? Systemets pålitlighet måste också garanteras på ett rimligt sätt, vilket kan
vara svårt då de flesta AI-system ofta är svarta lådor där utvecklarna inte vet vilka mönster
systemet hittar och följer.
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B.6 Diskussion

B.6.1 Resultat

Att sjukvården behöver uppfylla människans sociala behov kanske inte är så självklart, men
faktum är att många får psykiskt och mentalt stöd inom sjukvården. Att då bara ha maskiner
som saknar empati och inte bryr sig om patienten kan göra vistelsen på sjukhus olidlig på
grund av den psykiska påfrestningen som kommer med till exempel svåra diagnoser så
som t.ex. cancer. I dessa fall behöver man ofta stöd och försäkran att det finns någon som
verkligen bryr sig och som kommer försöka bota en. Självklart får man stöd från nära och
kära, men man behöver även stöd från läkare, någon som faktiskt vet hur cancer fungerar
och kan bota det, för att minska sin oro. Därför kan man inte tro att sjukvården endast
ska fokusera på att bota diverse sjukdomar och då påstå att maskiner kan ta över helt. Det
mänskliga i vården måste vara kvar för att minska mentalt lidande för patienter med svåra
sjukdomar. Det här är även en poäng som tas upp av flertalet från enkätundersökningen
i den gemensamma delen (se avsnitt 5.3). Från enkäten framgår det att många vill ha det
mentala stödet som människan kan ge.

Att istället använda dessa system som hjälpmedel och verktyg för läkare är något som
kommer lyfta sjukvården, genom att ta över rutinarbete kan sjukvårdspersonalen fokusera
mer på varje patient och på så sätt fokusera mer på patientspecifika symptom. Det här
medför en säkrare och mer effektiv vistelse för patienterna då personalen kommer lägga
mer fokus på patienterna istället för övervakning, byråkrati och bildgranskning, något som
AI-systemen kommer att kunna hjälpa till med. Genom att låta system övervaka patienternas
tillstånd och meddela vid ändringar hos patientens välmående kan personalen arbeta mer
proaktivt. Istället för att ha personal som går runt rum till rum för att övervaka patienterna
kan systemet göra det automatiskt. Det här skulle minska risken att man missar när patien-
tens tillstånd försämras vilket leder till personalen kan arbeta mer i förebyggande syfte. De
här avlastningarna kommer minska stressen som sjukvårdare känner idag, vilket även det
kommer bidra till en mer effektiv sjukvård där patienterna kommer få allt fokus istället för
att personalen behöver fördela ut fokus på allt arbete runt omkring och sin egen mentala
hälsa.

Det sociala behovet kommer RaVe aldrig kunna uppfylla, RaVe kommer aldrig bry sig om
patienterna systemet övervakar. Det här gör att många troligen kommer känna sig obekväma
med sådana system. RaVe kan å andra sidan vara ett kraftfullt verktyg för läkare genom
att övervaka patienter som, till exempel, misstänks ha drabbats av någon sjukhusförvärvad
sjukdom. Då kan RaVe avlasta personalen genom att övervaka dessa patienter, lagra deras
tillstånd vid olika tidpunkter i databaser och kanske till och med deras elektroniska journaler.
RaVe tillkallar då personal när patientens tillstånd försämras eller om systemet märker att
tillståndet ändras på något oförutsägbart sätt. Här är det viktigt att inte låta patienten vara
isolerad för länge, läkare borde ändå se till patienten, lite som ett komplement till systemet,
för att säkerställa att systemet inte missar något och för att inte låta patienten vara själv
för länge. Det sistnämnda är något som borde undvikas för att inte orsaka onödig mental
påfrestning i sjukhusen.

Eftersom dessa system inte ska ersätta läkarna utan enbart vara ett verktyg för att avlas-
ta dem måste läkarutbildningen anpassas så att nyexaminerade sjukvårdare kan samarbeta
och förstå de här systemen. Det är viktigt att förstå hur AI fungerar och till exempel då att
AI-system endast ger ut de händelser som mest sannolikt kommer hända. Då måste framtida
läkare veta hur man ska hantera olika sannolikhetsmässiga händelser. Idag fokuserar läkar-
utbildningen på utantillärande för att känna igen symptom och veta hur olika sjukdomar ska
botas. Med intåget av AI-system behöver de inte ha lika mycket fokus på detta då systemen
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kan användas för diagnostisering. Framtida läkare bör fokusera mer på problemlösning. Till
exempel kan systemet ge ut symptom, sjukdomar och olika behandlingssätt, då ska läkarna
lösa problemet vilken behandlingsmetod som är bäst i det här fallet.

Med sådana här system är det viktigt att kunna garantera deras pålitlighet, för att kun-
na göra det måste systemet träna på mycket och bra data. Med bra data menas här att
information som kan leda till felaktiga mönster ska sållas bort. Det är viktigt att de här
systemen diagnostiserar efter symptom och inte efter vilken klinik patienterna har besökt.
För att få tag på bra data som systemet kan träna på måste de få tillgång till mängder av
patientinformation, vilket kan leda till att man bryter mot patienternas personliga integritet.
Det här hindret kan vara det som stoppar integreringen av dessa system i sjukhusen eftersom
det kan bli svårt att träna systemen ordentligt och på så vis inte kunna garantera pålitlig-
heten. Sedan är det många som tycker det är obehagligt att bli filmad, vilket även visas av
enkätundersökningen (se avsnitt 5.3), att då ha ett system som ständigt övervakar dig med
hjälp av en kamera är något som kan hindra RaVe från att någonsin integreras i sjukhus. Här
kanske man ska börja fundera på att använda sig av diverse sensorer istället för kameror?
Å andra sidan är det många som kommer känna sig extra trygga om sådana system skulle
övervaka dem när de är inlagda på sjukhus (se avsnitt 5.3).

Ett annat problem är vem det är som bär ansvaret om något går fel vid användandet av
sådana system och hur tilliten till dessa system kommer påverka hur de används. Är det
läkarens ansvar eller de som utvecklat systemet? Om det är läkarens ansvar kanske inte de
vågar ge systemet det ansvaret som systemet egentligen klarar av. Om läkarna får skulden
vid problem kommer det hämma effekterna som sådana här system kan bidra med eftersom
läkarna inte kommer våga ge systemet total frihet vid till exempel bildgranskning och över-
vakning. Det här kommer leda till att systemen inte kan avlasta läkarna helt och hållet vid
dessa uppgifter, vilket i sin tur gör att patienterna blir lidande eftersom de inte kommer ha
läkarnas fulla fokus då de måste kontrollera systemet.

Mycket av det som diskuteras ovan stärks även av enkätundersökningen från den ge-
mensamma delen. Det här visar att litteraturgenomgången och resultatet är pålitliga och att
rimliga slutsatser kan dras. Resultaten från enkätundersökningen redovisas och diskuteras i
den gemensamma delen och kommer inte att tas upp här. Dock är inte enkätundersökningen
den mest pålitliga av undersökningar, detta diskuteras också i den gemensamma delen (se
avsnitt 6.1.2).

B.6.2 Metod

Metoden grundar sig i artiklar där olika AI-system som utvecklas och forskas om inom sjuk-
vården beskrivs. I de här artiklarna beskrivs vad systemen används till och vad de kan ha för
fördelar att använda dessa inom sjukvården. De här systemen jämförs sedan med RaVe, här
antas RaVe vara färdigutvecklad efter kundens önskemål, tankar och idéer för slutprodukten
för att göra diskussion mer intressant. De här texterna fokuserade mycket på systemen och
hur de kan tillämpas i sjukvården, men de beskrev inte så detaljerat hur arbetet på sjukhus
ser ut idag. Det kan ha varit så att artiklarna var något vinklade på så vis att de beskrev
arbetet inom sjukvården på ett sätt som gynnar dessa system. Ett sätt att få en mer rättvis
bild av arbetet inom sjukvården kan har varit genom att intervjua sjukvårdspersonal. Det här
valdes att inte göras på grund av tidsbrist. Hade tid inte varit en lika stor faktor skulle dels
sjukvårdspersonal intervjuats, samt en enkät skickas ut till ett större antal personer än vad
det gjordes i den gemensamma delen (se avsnitt 5.3). Detta för att få en mer pålitlig bild hur
allmänheten ser på sjukvården och för att få en inblick i hur vanliga människor tänker om
användandet av sådana här system.

55



B.7. Slutsatser

B.7 Slutsatser

Syftet var att behandla hur AI-system och mer specifikt hur RaVe kommer att ändra arbetssätt
inom sjukvården och vilka etiska aspekter detta medför. Litteraturgenomgången gav mycket
bra teori om andra AI-system och om hur de är tänkta att användas i vården samt togs många
etiska aspekter upp. Det här gjorde det lätt att dra paralleller till RaVe eftersom det blev tydligt
vilka system som arbetade på det sätt som det är tänkt att RaVe ska arbeta. I den här texten
utforskades aldrig det tekniska bakom dessa system så paralleller kunde inte dras mellan hur
de här systemet och RaVe fungerar utan fokus låg mer på hur de ska tillämpas i sjukvården.
Utifrån resultatet och diskussion kan nu frågorna besvaras och ett trovärdigt svar ges.

Är det etiskt möjligt att ersätta mänskliga läkare med RaVe?

Utifrån teorin, resultatet och diskussionen framgår det att RaVe inte kommer kunna ersätta
mänskliga läkare helt och hållet eftersom systemet inte kan uppfylla människans sociala be-
hov och bristen på empati. Det finns dock områden som RaVe skulle kunna ta över helt och
hållet. Bildgranskning är ett av dem, det finns många system som idag är bättre än många
läkare på att utföra diagnoser utifrån bilder och det finns ingen anledning att tro att RaVe inte
kommer bli så bra. RaVe kan även ta över övervakningen helt av patienter och endast tillkalla
läkare när det behövs. Men bara för att systemet kan betyder inte att det bör det. Det sociala
och mänskliga inom sjukvården får inte släppas, att isolera en patient enbart med ett system
som sällskap kan orsaka onödig mental påfrestning och bör undvikas. Därför borde inte RaVe
ta över övervakningen helt och hållet utan bara underlätta för sjukvårdspersonalen.

Vilka förändringar och etiska aspekter i arbetsprocessen kan RaVe komma att
medföra?

Eftersom det inte är etiskt möjligt för RaVe att ersätta mänskliga läkare kommer istället
systemet att användas som ett verktyg för att hjälpa läkare med övervakning och diagnosti-
sering i olika fall. Det fall som tagits upp extra mycket i den här texten är övervakning och
diagnostisering vid sjukhusförvärvade sjukdomar, alltså sjukdomar som fås på sjukhusen.
När RaVe sedan övervakar patienter kan systemet automatiskt lagra patientens värden och
tillstånd vid olika tidpunkter som personalen sedan kan följa upp exakt hur patienten mått
vid olika tidpunkter. Det här kommer bidra till att läkare och annan sjukvårdpersonal inte
behöver lägga ner lika mycket tid och energi på byråkrati. De kommer inte heller behöva går
runt rum till rum för att titta till patienterna lika ofta, det här sköter systemet och meddelar
läkare om något inte står helt rätt till.

Innan RaVe kan integreras i sjukhusen måste ansvarsfrågan lösas. Vem bär ansvaret om
något går fel? Om det är läkarna kommer inte RaVe få så mycket frihet vilket kommer leda
till att arbetet inte kommer förändras så mycket. Det kommer se ut som det gör ungefär
idag, med läkare som springer från rum till rum för att titta till patienter och sedan sitter
med pappersarbete. Detta eftersom de inte kommer våga ge systemet det ansvar som behövs
för att kunna hjälpa till med arbetet. Sedan måste även dessa system vinna över tilliten från
patienterna. Säker diagnostisering måste säkerställas vilket är svårt. Utan den här tilliten
kommer användandet av de här system orsaka mental påfrestning för patienterna. Denna
påfrestning måste undvikas vid användning av dessa system, som tidigare nämnts.

Med integreringen av RaVe, och andra system, kommer läkaryrket att skifta fokus från ett
yrke baserat på utantillkunnande till ett mer baserat på problemlösning. RaVe kommer hålla
kunskapen och sköta diagnostiseringen och läkarna kommer lösa de problem som systemet
hittar så att säga. Läkare kommer ha mer kunskap inom datateknik och sannolikhetslära för
att på ett bra och funktionellt sätt kunna samarbeta med de här systemen.
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C Prestanda på olika
bildigenkänningsmodeller för
Tensorflow av Daniel Westberg

C.1 Inledning

Bildigenkänning är ett populärt verktygen inom datateknik idag. Ett exempel där tekniken
används är självkörande bilar där bildigenkänning används för att navigera och hantera
olika trafiksituationer.[61] När fler bilar och andra enheter använder sig av teknologin bil-
digenkänning, blir det viktigare att ha en så effektiv och resurssmart lösning som möjligt.
Tekniken möjliggör energisnåla system vilket gynnar en hållbar utveckling och underlättar
för långsiktiga smarta beslut som bevarar miljön.

Avsnittet prestanda på olika bildigenkänningsmodeller för Tensorflow beskriver en un-
dersökning av prestanda på olika bildigenkänningsmodeller som ska utföras under kan-
didatprojektets gång, våren 2018. Rapporten kommer ta upp en frågeställning som ska
besvaras. I rapporten beskrivs arbetsmetoden. Rapporten avslutas med en presentation av
de resultat som har framtagits och en diskussion om hur dessa besvara frågeställningen.

C.1.1 Syfte

Målet med studien är att utvärdera hur prestanda på ett system påverkas av vilken bildigen-
känningsmodell som används. Syftet med studiens resultat är att ge underlag vid val av bil-
digenkänningsmodell i det slutgiltiga systemet. Rapportens syfte är att beskriva den process
och de resultat som studien leder till. Syftet med rapporten är också att uppfylla examinations
krav för kursen TDDD96 vid Linköpings universitet.

C.1.2 Frågeställning

RaVe är ett system som utvecklas av sju studenter vid Linköpings Universitet mot kunden,
Mangus Bång. Krav från kunden är att den produkt som utvecklas ska använda sig av Tensor-
flow. Tensorflow är ett API utvecklat av Google för att hantera maskininlärning. En tillämp-
ning av maskininlärning som projektgruppen kommer använda är bildigenkänning. Idag är
det aktuellt att fundera kring hur nya produkter utvecklas för att bidra till en bra hållbar-
utveckling. Ett sätt att undersöka om en produkt har en bra förhållning till vissa delar av
hållbarutveckling är att undersöka den energi och resursförbrukning produkten har. Ett sätt
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att göra detta på är att studera produktens prestanda. Studien i denna rapport handlar om
hur prestandan påverkas av vilken bildigenkänningsmodell som används. Frågeställningen
som studien ska besvara är:

• Hur påverkar olika bildigenkänningsmodeller, för Tensorflow, prestanda på systemet?

C.1.3 Begränsningar

Beroende på att studien ska utföras på ungefär 100 timmar begränsas studiens omfattning.
Det dataset som används kommer endast innehålla 50 bilder. Kod som används i studien är
utvecklad för att kunna hantera och förbereda dataset bestående av ett stort antal bilder. En-
dast två modeller kommer testas utöver de modeller som tränas i studien. Andra modeller
utelämnas med andra ord från studien och utvärderas inte för att användas i det slutgiltiga
systemet. Ytterligare en begränsning av studien är den tid som egentränade modeller kom-
mer tränas i.

C.2 Bakgrund

Idag är frågan om hållbarutveckling i fokus. Utvärdering av en produkts prestanda beroende
på olika faktorer kan bidra till en bättre produkt. Förbättringarna avser i första hand höjd
prestanda och en utökad möjlighet till hållbarutveckling. En bra prestanda i systemet kan
leda till en lägre total energiförbrukning. Extra viktigt blir optimeringen om systemet ska
implementeras i många instanser och finansieras med så låg budget som möjligt. [62]

Systemet Rave använder sig av Tensorflow-bildigenkänning för att detektera och lagra
information om patienter i en sjukvårdssituation. I ett sådant system kan många optime-
ringar införas. Några exempel är implementation av multitrådning, val av designmönster
och objektsföljning. RaVe använder bildigenkänning och det kan därför vara intressant att
undersöka hur prestandan påverkas beroende på vilken bildigenkänningsmodell som an-
vänds. Denna studie utförs för att undersöka om ett system kan optimeras genom val av
bildigenkänningsmodell och på så vis ge underlag för val av bildigenkänningsmodell i RaVe.

C.3 Teori

I detta avsnitt beskrivs den teori som krävs för att utföra studien.

C.3.1 Python

Python är ett lättinlärt och kraftfullt programmeringspråk. [63] Exempel på några stora före-
tag som använder python idag är Spotify, Google och Netflix. [64]

C.3.2 Bildigenkänning

Bildigenkänning är en tillämpning av maskininlärning. Processen bildigenkänning går ut på
att identifiera delar av en bild mot intränade modeller för att hitta ett eftersökt objekt. När
objektet hittats är det vanligt att objektet representeras av en rektangel över det område på
bilden där objektet finns. Ansiktsdetektion är bildigenkänning där människoansikten är det
objekt som ska identifieras. [65]

C.3.3 Github

Github är en av de största webbsidorna för delning av versionshantering. Exempel på några
stora konkurrenter är Gitlab och Bitbucket. Med Github kan användare dela sina program-
meringsprojekt och möjliggör för flera personer att arbeta med samma projekt. [66]
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C.3.4 Tensorflow

Tensorflow är ett projekt utvecklat av Google med öppen källkod. Under förstudien har det
undersökts hur man kan skapa och träna egna modeller från dataset av bilder. Det finns idag
ett stort antal vältränade modeller som får användas för kommersiellt bruk. En Tensorflow
modell representeras i en dator av en frilliggande fil som smidigt kan bytas ut vid behov.
Eftersom systemet som utvecklas främst kommer detektera ansikten kommer de modeller
som tränas och används i denna studie vara avsedda för ansiktsdetektion. Tensorflow kan
installeras på två sätt. Antingen för endast processor användning eller för användning av
grafikprocessor. [67] [30]

C.3.5 Dlib

Dlib är ett bibliotek skrivet i programmeringspråket C++ och innehåller program för olika
maskininlärnings algoritmer. Dlib är en konkurrent till Tensorflow och har precis som Ten-
sorflow öppen källkod som får användas för kommersiellt bruk. [68]

C.3.6 Mobilenet SSD

Mobilenet Single Shot Detector (SSD) är en kombination av modellerna Mobilenet och SSD.
Denna kombination är effektiv, snabb och kräver inte mycket beräkningskraft från NUC:en.
[69] De modeller som tränas i denna studie kommer ha denna arkitektur. Ett exempel på en
annan modellarkitektur som nämns i rapporten är "Inception ResNet".

C.3.7 MTCNN

Multi-task Cascaded Convultional Neural Networks (MTCNN) är en algoritm som utgör
en alternativ modell för ansiktsdetektion. Algoritmen utförs i tre steg. Första steget är att
förutspå ansiktsdetektioner. Andra steget är att utvärdera och filtrera de ansiktsdetektioner
som utfördes i föregående steg. Det sista steget utvärderar bilderna ytterligare och lägger till
positioner för olika ansiktsdelar. Anledningen till att vi utreder användning av MTCNN är
för att det är en etablerad metod för ansiktsdetektion. [29] Läs mer om MTCNN i stycket
3.2.9.

C.3.8 Dstat

Under ett seminarie i kandidatarbetet diskuterades hur aspekten av hållbarutveckling kan
förbättra kandidatprojektets produkt. En av förbättringarna som togs upp var användning
av programmet Dstat. Dstat är ett verktyg som visar de resurser och prestanda en dator an-
vänder. Dstat är utvecklat för att fungera på Linux operativsystem. Dstat innehåller även
funktionallitet för att spara ner dataanvändning i filer för noggrannare analys i efterhand.[62]
[70]

C.3.9 Top

Top är ett inbyggt kommando i linux operativsystem som låter användare avläsa och styra
systemets användning av resurser i realtid. Top startas genom att skriva ”top” i terminalen.
Top kan beskrivas som linux motsvarighet till windows aktivitetshanterare. [71]

C.3.10 Tensorboard

Tensorboard är en webbapplikation som används för att visualisera information och statistik
om Tensorflow. Tensorboard arbetar i symbios med Tensorflow och ger användaren möjlighet
att bland annat se träningsresultat och variabelvärden. Det medför att Tensorboard är ett
användbart verktyg för inte bara visualisering utan också debugga Tensorflow-program. [72]
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C.4 Specifikationer

Prestanda på den dator som kör ansiktsdetektionerna kommer påverka studiens resultat. Det
är därför viktigt att specifiera den dator studien kommer utföras på. Studien kommer utföras
på en av de NUC:ar som projektgruppen blivit tilldelade av kund. En NUC är en minidator av
typen Intel NUC [35]. Den NUC som används har modellnamnet NUC6i5SYB. Här beskrivs
NUC:ens prestanda:

• CPU: Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz

• RAM: 16 GiB

• GPU: Intel Sky Lake Integrated Graphics

• OS: Ubuntu 16.04 64 bits

Språk och verktygsversioner är också avgörande för resultat av denna studie. Här beskrivs
installerade program och verktyg som används:

• Python 3.5.2

• Tensorflow 1.5.0

C.5 Metod

I avsnittet metod beskrivs de metoder och tillvägagångssätt studien etablerat.

C.5.1 Översikt

Studien kommer utföras i fyra steg. De fyra stegen beskrivs utförligt under rubrikerna nedan.
Här tydligörs det översiktliga metodförloppet. De första tre stegen går ut på att träna egna
modeller i ett antal timmar på ett dataset. För att veta om en tränad modell är bra eller dålig
kommer precision beräknas. Det fjärde steget går ut på att att ladda ner två potenta modeller
och jämföra alla modeller mot varandra. De två modellerna som kommer laddas ner är en
mobilenet SSD modell och en MTCNN modell. Mobilenet SSD modellen är relevant att testa
eftersom de egna modellerna som tränas har samma arkitektur och därför kan ge intressanta
resultat vid jämförelse. MTCNN modellen är relevant att testa för att det är en potent och ofta
använd modell för ansiktigenkänning. De parametrar som kommer beräknas på de skapade
modeller är:

• modellens storlek i megabyte

• modellens antal träningstimmar i minuter

• modellens antal träningsteg

• modellens precision

Alla modeller testas med en bestämd version av systemet. Varje test utförs tre gånger mot
samma video med Dstat och Top. Dstats och Tops resultat sparas i två filer. Ett medelvärde
på prestanda per parameter beräknas. Medelvärdet representerar hur varje modell presterar.
De parametrar som kommer beräknas på systemets prestanda är:

• Exekveringstid

• CPU användning

• Minnes användning
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• Laddningstid

• Antal öppna filer

Den NUC som används i studien har Tensorflow installerat på processorn. Därför är det inte
aktuellt att undersöka grafikprocessor användning.

C.5.2 Dataset

För att kunna träna en modell krävs att det finns ett antal bilder att träna mot. I denna studie
var den initiala idén att använda ett publikt dataset. Eftersom tveksamheter uppstod kring
hur användning av bilder från nätet får användas valdes istället att utveckla ett eget dataset
på 50 bilder. Anledningen till att endast 50 bilder används är för att hålla studien inom rim-
liga tidsramar. Dataset som undersöktes men ej används hämtades från en delningssida för
dataset 1. [73]

C.5.3 Förbered träning av modeller i Tensorflow

När ett dataset av bilder finns måste information om vart ansikten på bilderna beräknas och
lagras. Det kan utföras manuellt men för att spara tid skrevs ett program i Python som använ-
der Dlibs ansiktsigenkänning för att först detektera ansikten och sedan skriva ner information
som behövs till träning. Anledningen till att informationen behövs är för att förse modellen
med något som är rätt eller fel. I figur C.1 visualiseras resultatet av Dlibs ansiktsigenkänning
på en testbild. Kod för att förbereda dataset delas på Github 2.

Figur C.1: Dlibs resultat på en testbild

När ett färdigt dataset finns måste en Tensorflow-träningsmiljö förberedas. Detta utförs
enklast genom att följa en handledning 3. [28] Denna handledning utgår från ett repo utveck-
lat av Google Research som hämtas 4. [74] Den hämtade koden förbereds ytterligare enligt
handledningen för att träning ska kunna påbörjas.

C.5.4 Träna modeller i Tensorflow

När ett färdigt dataset och förberedd Tensorflow-miljö finns kan träningen påbörjas. Träning-
en sker i steg som sparas ner och evalueras. I denna studie tränas fem modeller. Studien utgår

1 Dataset kan hämtas från: http://www.face-rec.org/databases/
2 Kod för att förbereda dataset: https://github.com/grebtsew/Prepare-dataset-for-face-detection-training
3 Länk till handledning: https://pythonprogramming.net/training-custom-objects-tensorflow-object-detection-

api-tutorial/
4 Kod hämtad från: https://github.com/tensorflow/models
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från en modell och tränar den i fem olika tidsintervall. Intervallen är 0 min, 60 min, 180 min,
360 min och 900 min. Anledningen till att samma modell tränas i olika intervall är för att
undersöka hur träningstid påverkar systemets prestanda. Träningsprocessen kan följas med
Tensorboard. [75]

C.5.5 Beräkna precision på modeller

Precisionen på varje egen modell måste beräknas för att kunna se hur prestandan beror på
modellens precision. Precisionen på en modell undersöker vi genom att testa modellen mot
ett antal bilder och sedan kolla på hur många korrekta detektioner som sker per bild. Bil-
derna som kommer användas är ytterligare 15 bilder som tagits på egen hand. Resultatet av
precisionstester kan sedan avläsas i Tensorboard. [28]

C.5.6 Testa modeller

För att testa modellerna används en tidig version av RaVe. Koden måste korrigeras en del för
att testa MTCNN modellen och Mobilenet SSD modellen. Modellerna ska testas på en video-
fil. Videofilen är 30 sekunder lång och inspelad på en Samsung 7 telefon i upplösningen 720p.
Att testa systemet på en videofil är aktuellt eftersom projektgruppens system ska exekveras i
realtid. Då testas varje bildigenkänningsmodell på ett flöde av samma data. Under testet vi-
sualiseras detektionerna i realtid. För att beräkna de resurser och prestanda programmet drar
av NUC:en under körning startas först Dstat och Top. Anledningen till att både Dstat och Top
används är för att hålla reda på att datan överrenstämmer mellan programmen och för att de
komplementerar varandra bra. Dstat och Top lagrar data i två filer. Data från filerna hämtas
sedan i ett egenskrivet skript. Skriptet beräknar sedan medelvärde för varje parameter be-
skriven i avsnitt C.5.1. Slutligen visualiseras resultatet i terminalen. Kod för skriptet delas på
Github 5.

C.5.6.1 Dstat

I studien används Dstat för att spara ner information om systemet i en fil. Nedan illustreras
kommandot som exekveras från terminalen. Kommandot startar Dstat och hämtar en stor
mängd data. Resurser som påverkas av python3 plockas ut och sparas slutligen ner i en fil
med namn ”dstat.log”. Se kommando nedan.

d s t a t ´́ time ´́ cpu ´́ mem ´́ disk ´power ´́ load ´́ lock ´́ top´cpu
| grep ´́ l i n e ´buffered python3 > data/ d s t a t . log

C.5.6.2 Top

I denna studie används Top för att spara undan systemets information i en fil. Kommandot
startar Top och hämtar alla resurser som påverkas av python3. Resultatet sparas ner i en fil
med namn ”top.txt”. Se kommando nedan.

top ´b | grep ´́ l i n e ´buffered " python3 " > data/top . t x t

C.6 Resultat

I detta avsnitt presenteras studiens resultat.

5 Kod för hantering av Dstat och Top: https://github.com/grebtsew/Save_DSTAT_and_TOP_data_to_file_and_retrieve_it_in_python
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C.6.1 Träning

Detta stycke beskriver resultat från träning av egna modeller. Tabellen nedan beskriver de
egna modellerna. Det som skiljer modellerna åt är träningstid och träningssteg. Definition av
egna modeller:

Modell namn Storlek[mb] Träningsminuter[minuter] Träningssteg Precision [ %]

mall1 22,107 0 0 4.3

mall2 22,107 60 540 50.0

mall3 22,107 180 1845 33.3

mall4 22,107 360 4023 83.3

mall5 22,107 900 11266 95.6

Träningskurvan för modellerna beskrivs i figur C.2. X-axeln beskriver antal steg som tas och
Y-axeln de missade antal detektioner som sker. För en optimal modell ska förlusten vara så
nära ett som möjligt. Den tydliga grafen är utjämnad för att ge en tydligare bild av föränd-
ringen. Grafens riktiga utseende beskrivs av den uttonade grafen [28]. Diagrammet är skapat
i Tensorboard och hjälper för att avgöra när en modell är tillräckligt bra tränad för att kunna
användas.

Figur C.2: Total förlust graf.

Resultatet vid testning av de egna modellerna visualiseras i figur C.3. Modellerna testas på
en exempelbild som inte tillhör det dataset som modellerna tränats på. Notera att många
detektioner sker för den otränade mallen. Det varierade resultatet för de övriga mallarna
påverkas av när träningen har avslutats. Resultatet beror på den oscillation, rörelsevariation,
som illustrerats i figur C.2.
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(a) Tränad i 0 minuter. (b) Tränad i 60 minuter (c) Tränad i 180 minuter

(d) Tränad i 360 minuter (e) Tränad i 900 minuter

Figur C.3: Träningsresultat på bild.

C.6.2 Importerade Modeller

Här beskrivs de importerade modellerna. Kolumnen ”Precision” i tabellen nedan beskriver
den beräknade precisionen på modellen då den testats mot de 15 testbilderna. Modellen i
tabellen nedan är hämtad från Github 6. Definition av importerad mobilenet SSD modell:

Modell namn Storlek[mb] Antal träningsbilder Dataset Precision [ %]

frozen inference graph face 22 153 32 203 WIDERFACE 100

Den MTCNN modell som används är inspirerad av David Sandbergs implementation på
Github 7. En separat precision fick beräknas för denna modell genom att testa mot bilderna
manuellt. Precisionen för MTCNN blev 100 %. [76]

C.6.3 Prestanda tester på modeller

I detta stycke beskrivs resultat av prestandatestning som utförts under studien. I tabellen ne-
dan beskriver kolumnen tid, programmets exekveringstid för testfilen på 30 sekunder. För
mall1 som tog 141 sekunder betyder det att detektionen utfördes med 141 - 30 = 111 sekun-
ders fördröjning. Kolumnen CPU beskriver medelvärde på programmets processoranvänd-
ning i procent. Kolumnen RAM beskriver medelvärde på den procent av minnet programmet
allokerar. I detta fall betyder 2.2 att 2.2 procent av det totala RAM utrymmet 16GiB används.
READ / WRITE beskriver hur många filer som skrivs och läses ifrån under exekvering. Ko-
lumnen LOAD beskriver det medelvärde i sekunder som programmet väntar på resurser.
Resultat av testning:

6 Modell hämtad från: https://github.com/yeephycho/tensorflow-face-detection
7 Kod hämtad från: https://github.com/davidsandberg/facenet
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Modell namn Tid [s] CPU [ %] RAM [ %] Read/Write LOAD [s]

mall1 141 51.9 2.2 12 / 4 2.4

mall2 89 71.9 2.2 12 / 4 3.3

mall3 77 72.9 2.2 12 / 4 3.0

mall4 82 70.2 2.2 12 / 4 3.2

mall5 82 71.3 2.2 12 / 4 2.6

frozen inference graph face 500 87.7 2.4 20 / 5 4.5

MTCNN 140 64.7 1.7 20 / 5 2.3

C.7 Diskussion

I detta stycke diskuteras de resultat och moment som utförts under studien. Diskussionen
utgår från frågeställningen hur val av modell förändrar systemets prestanda.

C.7.1 Metod

De metoder som används i denna studie har varierat i svårighet med det återkommande må-
let att effektivisera antal nedlagda timmar och samtidigt nå ett så bra resultat som möjligt.
Framförallt bör de skript som skrivits under studien lyftas fram då de sparat mycket tid vid
framtagning av dataset och sammanställning av insamlad data. Vid de svårare momenten av
träningsprocessen har en handledning följts8. Eftersom val av handledning är avgörande för
studien både vad gäller kunskap och resultat, spenderades en dag på att hitta en komplett
handledning som beskrev hela träningsprocessen. Den handledning som valdes förser läsa-
ren med både textuell handledning och hjälpsamma videor. Den metod som skulle behöva
utvecklas är framtagning av precision som kändes svår att förstå och gav varierat resultat.
Att använda Dstat och Top för att lagra information om datorns prestanda i realtid fungerade
bra. Översiktligt följdes den arbetsprocess som planerats för studien och gav ett bra resultat.

C.7.2 Träning av modeller

Vid framställning av träningsmodeller upptäcktes att storleken på modellerna inte ändras
beroende på antal bilder eller träningstid. Detta är logiskt då träning av en modell beskrivs
bättre som en optimeringsprocess än som en lagringsprocess. Med det menas att det är siffror
i mallen som ändras vid träning för att få en så hög precision som möjligt och inte att mycket
information lagras. Vid testning visade sig de egentränade mallarna fungera över förvän-
tan. Detta illustreras i figur C.3. Som resultatet påvisar har mallen ”frozen inference graph
face” en högre precision än de egentränade mallarna. Detta beror på att denna mall har trä-
nats längre på ett mycket större dataset. Resultatet av de egentränade modellerna hade alltså
kunnat bli ännu bättre om de tränats ytterligare och på fler bilder.

C.7.3 Beräkning av precision

För att tolka resultatet av precisionberäkningarna krävs att processen förtydligas ytterligare.
Precision har beräknats genom att testa modellerna mot ett antal egna bilder. Dessa bilder är
tagna med samma kamera som det dataset som de egna modellerna har tränats på. Det för-
höjer sannolikheten att modellerna får en hög precision. Det är också missvisande att anta att
de importerade modellerna har en precision på 100 %. Detta betyder ju i teorin att modellerna
detekterar alla ansikten perfekt. Det stämmer inte, utan det som har skett är att modellerna

8 Länk till handledning: https://pythonprogramming.net/training-custom-objects-tensorflow-object-detection-
api-tutorial/
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har lyckats detektera alla testbilder korrekt utan att detektera felaktiga ansikten. Att de im-
porterade modellerna inte har en felfri precision upptäcks också i praktiken då modellerna
körs på testvideon. Det framkommer då tydligt att alla ansikten inte detekteras under exe-
kvering eftersom alla detektioner visualiseras i realtid. Även om beräkningen av precision är
missvisande beskriver den fortfarande en skillnad i precision mellan de egentränade mallar-
na och därför kan precisionen användas i denna studie för att dra slutsatser.

C.7.4 Hur påverkar olika bildigenkänningsmodeller, för Tensorflow, prestanda
på systemet?

Här diskuteras resonemang kring resultatet och studiens frågeställning. En hög använding
av dataprocesser bidrar till att mer energi förbrukas och en högre prestanda krävs. Vid
jämförelse mellan de egentränade modellerna framkommer att precisionen verkar öka desto
längre tid en modell har tränats. Trots att mall2 har en överraskande hög precision.

Jämförs mallen ”frozen inference graph face” med de egna modellerna upptäcks också
att en högre precision ökar CPU användning och tid per detektion. Minnesanvändningen
verkar bero på storleken av modellfilen vilket känns logiskt eftersom den laddas in i datorns
RAM-minne vid exekvering. Värt att tänka på är att en riktigt stor mall medför att mer
RAM-minne behövs. Resultatet visar också på att byte av modell kan påverka antalet öppna
filer. Vilket var förvånande då det antogs att det endast var ändring i kod som kunde påverka
antalet öppnade filer.

Antalet träningsbilder och träningstid är avgörande för en bättre precision. Först måste
det noteras att mallen ”frozen inference graph face” har en mycket högre precision än mall5
trots att resultaten inte visar det. Som nämns i stycket ovan så beror det på en missvisande
beräkning av precision. Anledningen till att denna mall har en högre precision är för att den
har ett större antal träningsbilder och träningstid. Mall5 har endast tränats mot 50 bilder och
modellen ”frozen inference graph face” har tränats mot ett dataset på 32 203 bilder. Det som
också upptäcks är att ”frozen inference graph face” är den mallen som tar längst tid på sig att
utföra detektioner. Vilket förmodligen har med att göra att den har absolut störst dataset och
därför tar längre tid per bild som ska detekteras. Vi noterar också att mall1 tar lång tid på sig
trots användning av ett litet dataset. Detta kan bero på att denna mall precis som i figur C.3
upptäcker väldigt många ansikten. Som nämns i stycke C.5.6 ritas detektionerna upp i realtid
vid videotestning. Ett stort antal detektioner betyder att mycket kraft går till att måla ut dem
på skärmen och det är förmodligen det som gör att mall1 är så pass tidskrävande. En dåligt
tränad modell betyder alltså inte nödvändigtvis att få detektioner sker utan det kan leda till
att alldeles för många detektioner sker vilket också det försämrar prestandan. Testning av
mobilenet SSD modell arkitekturen visar alltså på att en kompromiss måste göras mellan
prestanda och precision men det är viktigt att precisionen inte blir för låg heller.

Vid analys av MTCNN modellens resultat framkommer att den har samma precision som
”frozen inference graph face” modellen men är betydligt snabbare. MTCNN har dessutom en
lägre CPU användning och tar upp mindre av RAM-minnet under exekvering. Med MTCNN
beräknas dessutom positionen av olika ansiktsdelar ut. Inte bara positionen på en persons
ansikte i en bild. MTCNN modellen är alltså i detta test tveklöst bäst. Det betyder inte att
denna MTCNN implementation nödvändigtvis är fullt optimerad. Även MTCNN kan ändra
modeller i sina nätverk och vid val av modell måste en kompromiss göras mellan precision
och prestanda. MTCNN arkitekturen är inte nödvändigtvis det perfekta alternativet för den
produkt som utvecklats i projektet men av resultatet framkommer att den är välbalanserad
mellan precision och prestanda. MTCNN arkitekturen är också ett bra alternativ för RaVe
eftersom ansiktsdelar detekteras. Det kan också finnas bättre modeller eller arkitekturer,
exempel på några modeller som är potenta men som inte utvärderats i denna studie är
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”Inception ResNet” och ”Dlib”.

Sammanfattningsvis är det tydligt att val av bildigenkänningsmodell påverkar systemets
prestanda. De systemfaktorer som påverkas av en modell är CPU-användning, exekverings-
tid, antal öppnade filer, laddningstid och minnesanvändning. Val av modell kan påverka
systemets prestanda beroende på vilken arkitektur modellen följer och hur modellen har
tränats. En modells träningstid och dataset leder till en högre precision till följd blir prestan-
dan lidande. En kompromiss måste således ske mellan prestanda, minnesanvändning och
precision. Av de modeller som har undersökts under denna studie är MTCNN modellen bäst
lämpad för ett system som RaVe.

C.7.5 Alternativa optimeringar på prestandan

Målet med denna studie är att undersöka om ett system kan optimeras genom att byta bildi-
genkänningsmodell. Här diskuteras kort andra optimeringsalternativ. Om en modell aldrig
hittar några ansikten kan det vara ett problem eftersom systemet kommer arbeta i onödan.
Då skulle det vara aktuellt att kunna sätta systemet i viloläge. En annan optimering som kan
göras på ett system som detekterar för många ansikten skulle kunna vara att begränsa antalet
detektioner som utförs. De optimeringar som förmodligen har störst inverkan på prestandan
handlar om att ändra kodens arkitektur då det exempelvis skulle vara intressant att undersö-
ka hur multitrådning, objektsföljning eller Dlib kan implementeras för att optimera systemet
ytterligare.

C.7.6 Felkällor

Vid beräkning av precision upptäcktes att mall2 har en precision som är överraskande hög.
Det är förmodligen ett resultat som beror på att något har gått fel eller eventuellt att beräkning
av precision varit fördelaktig mot just den modellen. De bilder som användes vid träning av
egna modeller togs med samma kamera som testbilder för precision. Det kan ha bidragit
till att precisionen blir missvisande för de egentränade modellerna då ljus och reflektioner i
bilden påverkar detektioner mycket. Beräkningen av precision hade kunnat ge ett exaktare
resultat om de dataset som mallarna testats mot haft fler och mer varierande bilder. De mo-
deller som hämtats och testats i studien kan vara feltränade och på så vis ge felaktiga resultat.
Resultatet har tagits fram genom att utföra tre tester per mall och räkna ut ett medelvärde på
resultatet. Denna metod bör ha minskat sannolikheten för felaktig data pågrund av oförklarli-
ga fel men risken kvarstår fortfarande att vissa resultat blir felaktiga. Vid granskning av figur
C.2 framkommer att träningen resulterar i en förlust graf vars resultat kan variera mycket
beroende på när träning avslutas.

C.8 Slutsatser

Här beskrivs studiens slutsatser samt hur resultat och diskussion sammanfaller med fråge-
ställningen.

C.8.1 Träna egna modeller

Resultatet av denna studie visar på att det är fullt realistiskt att träna egna modeller för an-
siktsdetektioner. Men det måste budgeteras mycket tid för träning och förberedelser av stora
dataset för att få önskat resultat. Det finns en stor mängd olika arkitekturer av modeller att
träna som passar olika bra i olika situationer. Det är viktigt att förstå vilken modell som ska
användas.
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C.8.2 Hur påverkar olika bildigenkänningsmodeller, för Tensorflow, prestanda
på systemet?

De systemfaktorer som påverkas av en modell är CPU-användning, exekveringstid, antal
öppnade filer, laddningstid och minnesanvändning. Diskussionen kring studiens resultat le-
der till slutsatsen att modellarkitektur är avgörande för systemets prestanda. En längre trä-
ningstid och ett större dataset ökar en modells precision men till följd blir prestandan lidande.
En kompromiss måste således ske mellan prestanda, minnesanvändning och precision.

C.8.3 Val av modell till RaVe

I diskussionen förklaras att MTCNN har en bra kompromiss mellan precision och prestanda.
MTCNN modellen förser också systemet med positioner för olika ansiktsdelar, vilket RaVe
behöver. Det finns möjligtvis bättre alternativ men de undersökningar som utförts i denna
studie tyder på att MTCNN modellen är ett bra alternativ att använda i RaVe.
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D En fallstudie av Git och Gitlabs
påverkan på ett litet
mjukvaruprojekt av Richard
Friberg

D.1 Inledning

Kollaborativ utveckling i mjukvaruprojekt sätter direkt olika problem på kartan såsom hur
man får till att alla kan bidra till samma kodbas och var i all världen koden egentligen skall
hanteras. Lösningen på detta brukar vara användandet av någon form av versionshanterings-
system så som kombinationen av Git och Gitlab vilka användes under detta projekt. Det är
därav av intresse att undersöka hur användningen av dessa påverkat projektet, både själva
utvecklandet i sig men också kvalitén på den kod som producerats.

D.1.1 Syfte

Syftet är att undersöka och klargöra hur användandet av Git och Gitlab har påverkat projek-
tet, både vad gäller vid utvecklande av systemet RaVe men också vad gäller kvalitén på ko-
den som producerats. Tanken är också att ta reda på projektmedlemmarnas tankar och åsikter
och upptäcka eventuella fallgropar som finns kring versionshantering i ett mindre mjukva-
ruprojekt. Jag ser också detta som en möjlighet att kunna dela med mig av projektgruppens
erfarenheter kring versionshantering så att framtida mindre mjukvaruprojekt förhoppnings-
vis ännu smidigare ska kunna versionhantera sin kod.

D.1.2 Frågeställningar

De frågeställningar som kommer utredas och sökas svar på är följande:

1. Hur har användandet av Git och Gitlab påverkat utvecklandet av RaVe?

2. Hur har användandet av Git och Gitlab påverkat RaVes kodkvalité?

D.2 Bakgrund

Olika versionshanteringssystem har varit i bruk i årtionden tillbaka inom mjukvarutveckling
som exempelvis RCS från 80-talet.[77] Git är idag inom branchen det absolut mest använda
versionshanteringsverktyget [78] och genom Instutionen för datavetenskap (IDA) på Linkö-
pings Universitet har vi i projektet haft tillgång till plattformen Gitlab för att hantera vårt
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Gitrepo. Därav ser uppsättningen ut som den gör med användandet av Git och Gitlab i detta
projekt för versionshanterandet av koden.

Jag som författar denna text är både konfigurations- och kvalitetsansvarig inom projek-
tet RaVe. I min roll ingår att konfigurera och jag har därav tillsett versionhanteringen av
koden. Jag har också i min roll som kvalitetesansvarig varit med och jobbat fram metoder
och processer för att se till att koden som produceras ska vara av högkvalitativ sort. Som
kvalitetsansvarig ingår även ett utbildningsansvar och jag har därför också lite extra önskat
se till att projektgruppens medlemmar har de kunskaper som krävs, exempelvis att de kän-
ner till hur Git och Gitlab fungerar. Så de utbildningsmoment vi hade för Git och Gitlab, den
readme och workshop vi hade, var jag med och tog fram samt höll i.

Med denna bakgrund i åtanke blir det för mig än mer intressant att också undersöka hur
användandet av versionshanteringsverktygen Git och Gitlab har påverkat projektet.

D.3 Teori

Den teori som kan vara bra att ha med sig för att förstå den här texten begrundar sig i att förstå
teori kring Git och Gitlab, med användning av merge request, samt hur kodgranskning har
gjorts i detta projekt. Allt detta har tidigare tagits upp i den gemensamma delen av rapporten.
Själva begreppen Git och Gitlab samt merge request förklaras i 3.2.6, och hur de användes i
projektet beskrivs i 4.3.3. Hur kodgranskningen har gjorts tas upp i 4.2.5.

D.4 Metod

En sorts fallstudie av projektet RaVe där metoden är bestående av två delmoment:

1. En litteraturundersökning

2. En intervju med projektmedlemmar

Dessa två moment kan läsas mer om i respektive underrubrik nedan. Både frågeställning 1,
”Hur har användandet av Git och Gitlab påverkat utvecklandet av RaVe?”, och frågeställ-
ning 2, ”Hur har användandet av Git och Gitlab påverkat RaVes kodkvalité?”, kommer att
besvaras med hjälp av metod 1 och 2.

D.4.1 Litteraturundersökning

Det gjordes en litteraturundersökning för att hitta relaterad forskning. Detta för att bättre
kunna förstå det som undersöktes och sätta saker och ting i ett sammanhang. Litteraturunder-
sökningen gjordes på både Google Scholar och Linköpings Universistets biblioteks söktjänst
med hjälp av kombinationer av relevanta nyckelord. Nyckelorden som användes i sökningar-
na var: Bitbucket, code, collaboration, Git, Github, Gitlab, merge request, pull request, quality,
review, revision control, software, version control, vcs, version control system. Den litteratur
som valdes ut i sökningarna baserades framförallt på hur relevanta de var men också antal
citeringar på Google Scholar, en siffra som visar på hur många andra publicerade artiklar
som har citerat en given artikel.

D.4.2 Intervju med projektmedlemmar

Intervjudelen gick till så att den gjordes enskilt med varje projektmedlem i slutskedet av
projektet. Samtidigt som en projektmedlem fick besvara en fråga så skrevs svaret ned av
intervjuaren med hjälp av en dator. Frågorna som ställdes till alla projektmedlemmar under
intervjuerna, förutom till mig som författat denna text, ses i tabell D.1 nedan.
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Tabell D.1: Intervjufrågor
Nr. Fråga
1 Vad hade du för erfarenhet av versionshanteringsverktyg före

detta projekt?
2 Hur har det varit att komma igång med att använda Git och Git-

lab i projektet?
3 Hur tycker du användandet av Git och Gitlab har påverkat själva

utvecklandet av koden?
4 Hur tror du att användandet av Git och Gitlab har påverkat kod-

kvalitén?
5 Känner du att de utbildnings- och informationsmoment vi haft

kring Git och Gitlab varit tillräckliga, med workshopen i Git och
den readme som finns i Gitlab?

6 En intern projektrisk vi hade var ”Felaktig användning av Git”,
hur problematiskt har du upplevt att det varit?

7 Kommer du fortsätta använda Git och Gitlab efter projektet?

Fråga 1, 2 och 5 samt delvis även 6 i tabell D.1 ovan togs med för att få en uppfattning av
hur väl insatt den svarande var i versionhantering av kod, speciellt gällande användning av
Git och Gitlab. Både före projektet men också hur väl det gått att ta till sig och jobba med
verktygen under projektet.

För att sedan mer uttryckligen få svar på frågeställningarna är det fråga 3 och 4 som
kommer användas, där de får möjligehten att uttrycka sina åsikter kring kodens kvalité och
utvecklandet av den. Fråga nummer 4 må vara något spekulativt ställd men då intervjuerna
görs i slutskedet av projektet torde projektmedlemmarna ha en viss uppfattning om hur det
har påverkat. Fråga 7 är sedan som avslutning där det kan gå att få någon hum av hur vettigt
användandet av verktygen har varit då ett svar om en forsatt användning tyder på att det
varit en positiv helhetsupplevelse.

D.5 Resultat

Här nedan presenteras var för sig resultatet från litteraturundersökningen och resultatet från
intervjuer med projektmedlemmar.

D.5.1 Resultat av litteraturundersökning

Vid den litteraturundersökningen som gjordes påträffades en del närliggande och intressan-
ta rapporter och texter för det undersökta området. Både saker som kan relateras till själva
utvecklandet i sig men också projektets kod vid användandet av Git och Gitlab.

Gousios et al. undersökte användandet av en pull request baserad utvecklingsmodell i
Github för projekt med öppen källkod. Merge request och pull request är bara olika namn
för samma sak, detta motsvarar alltså den merge request baserade utvecklingsmodellen i
Gitlab för vårt projekt. Det som framkom i deras undersökning var att utvecklingsmodel-
len gjorde det snabbare att få in kodändringar och också att den ger ökade möjligheter att
engagera sig i utvecklandet. Där de ökade möjligheterna att engagera sig kretsar kring att
det går att kommentera och diskutera koden för de pull requests som gjorts. Detta medför
att kodgransknings-processen, som sker vid en pull request, blir mer öppen, där alla får
chansen att göra sin åsikt hörd. En sak till de fann var ett demokratiserande av utvecklandet
där utomstående utvecklare hade lika stor chans att få sin pull request accepterad som de
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utvecklare som tillhör den inre kretsen av utvecklare. [79]

Några till som kikat mer på socialt kodande och Github är Dabbish et al. som undersök-
te den transparens som finns där. De gjorde intervjuer med användare för att få reda deras
tankar kring hur de använder sig av Github vid utveckling av projekt med öppen källkod.
På Github är allt som sker med koden vid sådan utveckling transparent, det vill säga det
går att följa alla ändringar som görs med koden och vem som gjort vad och så vidare. Det
visade sig också att användare är väl medvetna om att andra kan se vad de gör och är på vis
rädda om sitt rykte och strävar efter att göra saker på rätt sätt, speciellt i projekt som många
följer. Detta synliggörande av användares aktioner i kombination med den sociala press som
det innebär att på så vis arbeta med andra föreslås hjälpa facilitera ett informationsflöde och
hjälpgivning användare emellan - vilka är två viktiga faktorer när kommer till både kvan-
titet och kvalitet för det arbete som utförs. Användare som är medvetna om vad som görs
förbättrar också koordination i kollaborativt projekt. Utöver det så uppger även användare
att Github möjliggör ett lärande då det går att se hur andra kodar och löser problem och lära
sig av det. [80]

Hur kodkvaliten påverkas av moderna kodgranskningar är något som Mcintosh et al un-
dersökt. Moderna kodgranskningar präglas av att de inte är lika rigorösa som tidigare, där
det tidigare var strikta och formella kriterier för hur kod skulle granskas med användning
av checklista som man går efter. Det visar sig att modern, mindre strikt, kodgranskning har
negativ påverkan på kvalitén på mjukvaran för stora system. [81] Några andra som kollat
på moderna kodgranskningar har undersökt mer vad man kan förvänta sig få ut av det.
De fann att även om motivationen till att göra granskningar till största del handlar om att
hitta defekter så ger det andra fördelar. Ett kunskapsutbyte i flera led med dels förståelse för
koden och förändringar av den men även ökad medvetenhet för personer inom ett projekt
där får reda på hur utvecklingen går. Det kan även leda till att det hittas bättre lösningar på
problem när koden gås igenom. [82]

D.5.2 Resultat av intervjuer med projektmedlemmar

Alla projektmedlemmar (med undantag för jag som skrivit denna text) ställde välvilligt
upp på intervju och det gjordes alltså totalt 6 stycken intervjuer. Resultaten av intervjuerna
presenteras här nedan fråga för fråga.

På den första frågan, ”Vad hade du för erfarenhet av versionshanteringsverktyg före detta
projekt?”, gav alla ett svar där de nämnde minst något verktyg med vilket de försökt ver-
sionhantera kod med tidigare. Det skiljde sig lite åt mellan vilka verktyg som då använts,
från att göra det över e-post eller via Google Drive till att använda mer uttalade versions-
hanteringsverktyg för kod. De mer uttalade versionshanteringsverktygen som nämndes var
Subversion, Git, Gitlab, Github och Bitbucket vilket alla utom en respondent nämnde minst
ett utav. Vissa nämnde även hur erfarna de ansåg sig vara, ett par nämnde att de inte hade så
mycket erfarenhet och en att den hade en hel del.

På fråga nummer två, ”Hur har det varit att komma igång med att använda Git och Git-
lab i projektet?”, så svarade alla förutom en hur det gått med olika positiva adjektiv, så
som smidigt och bra, och alla förklarade även vad som gjorde att det upplevdes som det
gjordes. Den som inte direkt benämnde det som positivt nämnde att det ”varit lite söligare”
och förklarade det med ”van vid att sitta själv, grejen med att vänja sig vid att pulla och
mergea som varit lite”. Av de som tyckte gått bra nämnde ett par stycken tidigare erfarenhet
som förklaring till varför det gått bra och resten nämnde den workshopen vi haft. Det som
nämndes som bra med just workshopen var att den tog upp de viktigaste kommandona och
även att den ”fräshade upp kunskapen” för de som använt något av verktygen tidigare.
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På fråga nummer tre, ”Hur tycker du användandet av Git och Gitlab har påverkat själva
utvecklandet av koden?”, så instämmer alla svarande i att det har underlättat en del. Flera
personer tar upp den kollaborativa aspekten ”Det har gjort så att vi kan jobba på flera olika
saker samtidigt och enkelt slå ihop när det är klart.” och att ”Det hade inte gått utan någon
sorts versionshantering, det har varit väldigt viktigt för att det ska flytta på då man kan
fortsätta koda på andras delar”. Själva versionhanterandet i sig tas även upp av de flesta där
det går att gå tillbaka till tidigare versioner om något går fel. En person nämner där att det
gör så att ”man vågar att experimentera och testa lite då man vet att man inte kan förstöra
för andra”. En annnan sak som togs upp var att det hjälpt vid arbetet på flera olika datorer
”Vi har haft flera datorer och inte suttit på samma dator hela tiden så det har på så sätt
underlättat kodandet.”.
Två personer tog även upp negativa aspekter, båda att det iallafall till en början slöade ner
utvecklandet då mastern var låst och man var tvungen att göra merge request för att få in
kod i mastern som i princip var tom då. Den ena av dessa två nämnde även att det var ”Lite
jobbigt om man bara ville göra en liten förändring då man var tvungen att skapa en ny
branch och merge request bara för det”.

På fråga nummer fyra, ”Hur tror du att användandet av Git och Gitlab har påverkat kod-
kvaliten?”, instämmer alla det har påverkat den till det bättre och att det är granskandet vid
merge request som sett till att koden i mastern haft en bättre kodkvalité. En person nämnde
att den ”blev lite mer benägen att snygga till koden då man vet andra kommer se”, en annan
tog upp att det bidrog till att ”man kan hjälpa varandra att hålla rent i koden”.

På fråga nummer fem, ”Känner du att de utbildnings- och informationsmoment vi haft
kring Git och Gitlab varit tillräckliga, med workshopen i Git och den readme som finns i
Gitlab?”, är konsensus att det varit tillräckligt, med tillägget att det gått att fråga de mer
erfarna projektmedlemmarna om det varit något. En person sa ”Det problem man haft med
Git har varit så specifika så det har varit svårt att lära sig allt under en workshop. Har man
haft problem så har det bara varit att fråga och det har jag tyckt varit bästa strategin” och
en annan ”Har man haft några mer frågor så har man alltid kunnat fråga er”. Workshopen
tyckte inte de som hade tidigare erfarenhet var så givande, mest som repetition, men det alla
höll med om var att den readme som fanns var bra. En person sa exempelvis ”Var nice att
följa för då var det bara några steg så hade man allt man behövde för att utveckla.”.

På fråga nummer sex, ”En intern projektrisk vi hade var ”Felaktig användning av Git”,
hur problematiskt har du upplevt att det varit?”, framstår det att det inte varit några större
problem, mestadels för att det varit svårt att förstöra mastern i och med granskandet av
merge requests. De problem som uppstått har framförallt varit lokalt och alltid gått att lösa
på något sätt, exempelvis genom att bara hämta ner koden på nytt eller be någon i projekt-
gruppen om hjälp.

På sista frågan, ”Kommer du fortsätta använda Git och Gitlab efter projektet?”, så svara-
de alla att de kommer fortsätta använda Git men kanske inte Gitlab vilket förklaras med
att det finns andra alternativa platformar för hanterandet av ett Gitrepo så som Github och
Bitbucket. Här var det inte alla som gav någon anledning, men de som gav anledningar
till forsatt användning av Git nämnde att det är just så användbart och att det används på
företag i branschen.
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D.6 Diskussion

Här diskuteras först metoden och möjliga alternativa tillvägagångssätt. Därefter diskuteras
och jämförs resultaten av intervjuerna och den litteraturundersökning som gjordes.

D.6.1 Diskussion av Metod

Här diskuteras metoderna som användes och möjliga alternativa metoder.

D.6.1.1 Litteraturundersökning och intervju med projektmedlemmar

Jag försökte välja ut undersökningar som var mest relevanta för min undersökning och
försökte göra en gedigen litteraturundersökning. Jag tycker även att jag hittade några som
var bra. Det är dock möjligt att jag missat någon undersökning då den inte dykt upp för mig
i sökresultaten. Detta kan påverka denna undersökning och resultaten av den och är något
att ha i åtanke.

De intervjuer som gjordes skulle kunna gjorts bättre på så sätt att de skulle kunna ha
spelats in och sedan därefter transkriberats för att bättre bibehålla det som sades. För jag
tycker att det var lite svårt ibland att hänga med och skriva allt precis så som det sades, även
om jag såklart försökte mitt bästa. Även fler och andra frågor skulle såklart kunna ha ställts
men det får tas i vidare studier.

D.6.1.2 Alternativa metoder

Det finns en mängd olika sätt att samla in data för att undersöka Git och Gitlab. I detta fall
valdes att bara undersöka projektmedlemmars åsikter. Detta är såklart en begränsande fak-
tor och i en mer djupploderande undersökning skulle det förslagsvis vara så att man också
undersöker alla de loggar som finns kopplat till användandet av Git och Gitlab. Detta för
att få reda på mer information och då också kanske komma fram till helt andra resultat. Att
kolla på historiken i Git hade varit väldigt intressant men av skälet att vi satt tillsammans i
samma rum och utvecklade så har de problem som upptäckts vid exempelvis en granskning
av merge-request oftast muntligen tagits upp med den vars kod blir granskad. Detta finns då
på så vis inte på något sätt nersparat i exempelvis kommentarer på en merge request, som
annars går att göra på Gitlab och som vid ett senare tillfälle skulle kunna undersökas. Jag tror
inte heller riktigt mina projektmedlemmar skulle vilja ha spelats in under nästan ett halvår
som skulle varit ett alternativ till det.

En annan anledning till varför Git historiken är lite skev är att vi satt parvis och pro-
grammerade men varje commit är bara kopplad till en specifik person. Det är också delvis
av tidsskäl som jag valde att inte kolla vidare på historiken då det är väldigt mycket data och
min individuella del bara uppgör en mindre del av hela projektet.

Jag hade även önskat att titta mer på kodkvalité men det har visat sig vara svårt. En
svårighet har varit att på ett bra sätt kunna definiera vad kvalitativ kod är då det inte finns
någon enskild standard för vad det är för något. Ett sätt att bestämma hur kvalitativ kod är är
genom att undersöka hur väl koden och dess program körs. Helst då genom att ha systemet
i bruk och övertid logga antal buggar och problem som hittas. Då denna undersökning bara
gjordes i slutändan av utvecklingen av systemet RaVe och inte pågår efter utvecklandets
avslutning fanns inte den möjligheten. Ett lämpligare sätt att mäta kodens kvalité skulle då
kunna vara att mäta hur stor andel av koden som faktiskt testas. För detta borde iallafall säga
någonting om hur körbart systemet är, även om det skulle kunna vara så att testerna inte är
så bra skrivna och inte sätter systemet på någon större prov utan och bara lyckas exekvera
stor andel av koden. Detta har dock heller inte varit möjligt då testerna blev nedprioriterade
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och väldigt få test till koden skrivits. Tidsskäl har även gjort att andra mått på koden som
skulle kunna vara intressant att titta på för dess kvalité inte har mätts, såsom cyklomatisk
komplexitet och ”Maintainability Index”, vilka förslagsvis skulle kunna tittas mer på i vidare
studier i ämnet.

D.6.2 Diskussion av Resultat

Vid en genomgång av resultaten från litteraturundersökningen och intervjuerna visar det sig
att det finns en mängd faktorer som verkat vid användandet av Git och Gitlab under projek-
tets gång. Någonstans behöver jag dra gränser då jag inte har obegränsat med resurser att
lägga på detta och jag kommer därför försöka belysa och diskutera de mest genomträngande
faktorerna, de vilka som kan ha haft störst påverkan på projektet.

D.6.2.1 Socialt tryck

En lite mer oväntad faktor som jag själv inte direkt tänkt på vid användandet av versions-
hanteringsverktygen under projektets gång är det sociala trycket. Det tryck som visar sig
härstamma från att det är möjligt att se alla ändringar som görs genom versionshanteringen
och vem som har gjort ändringarna, bara man har tillgång till projektet. Den undersökning
som jag presenterade i resultatet som kollat på detta undersökte i och för sig projekt med
öppen källkod på Github där vem som helst genom en webbläsare kan se vad som händer.
Det gör ju att det finns en större publik och antagligen ett större skäl att vara rädd om sitt
egna goda rykte. Det borde dock delvis vara en sak som har haft påverkan, om än då kanske
mindre på grund av en mindre publik då vårt projekt har varit stängt för utomstående.
En av de jag intervjuade i projektgruppen tog åtminstonde upp det i samband med frå-
gan hur den tror att användandet av verktygen har påverkat kodkvalitén, där den nämnde
att den var mer benägen att snygga till koden just på grund av att andra kommer att kunna se.

Det är svårt att sia om exakt vad detta har haft för inverkan på projektet på grund av
skillnaderna i framförallt publik, där vårt projekt som sagt varit stängt och inte tillgängligt
för allmänhetens ögon. Om man går efter det som framkom i undersökningen av Dabbish
et al. kan det iallafall ha haft en positiv inverkan på både kodens kvantitet och kvalité, om
än då möjligen en mindre sådan. Detta är något som det skulle vara intressant att titta mer i
vidare studier för att få en klarare bild av hur det påverkar i stängda projekt.

D.6.2.2 Merge request och kodgranskningar

En stor del i utvecklingsmetodiken har handlat om användningen av feature branching där
man varit tvungen att göra merge requests för att få in sin kod till mastern. I resultatet från
intervjuerna visade det sig att detta faktum och den kodgranskning som då görs har haft en
positiv inverkan på kodkvalitén. Denna kodgranskning kan liknas vid den moderna kod-
granskning som jag tog upp i resultatet för en av studierna i litteraturundersökningen. Där
granskningen helt enkelt inte är så strikt. I just den studien så visade det sig att detta hade
negativ påverkan på kodkvalitén för stora projekt jämfört en mer traditionell kodgranskning.
Troligen finns det alltså utrymme till förbättring där, även om bara den lilla granskning som
gjorts varit till de positiva. Frågan är hur värt det är göra noggrannare kodgranskningar,
kodkvalitén bör bli bättre men det borde också ta upp mer tid och resurser vilket man kanske
inte har.

Det visade sig dock också från intervjuerna att delen med merge request haft negativ
påverkan i början projektet. Utvecklingen gick långsammare då mastern var låst och man
var tvungen att göra merge request för att få in koden i mastern. Där kan det vara en god idé
att inte direkt från start låsa mastern utan göra det när projektet har kommit igång mer. För
då finns det anledningar att hålla isär mastern från den kod som håller på att utvecklas, till

75



D.7. Slutsatser

exempel vid användning av feature branches när man arbetar parallellt och mer kollaborativt
med utvecklandet.

D.7 Slutsatser

Här nedan redovisas slutsatser kopplade till respektive frågeställning som undersökts.

D.7.1 Hur har användandet av Git och Gitlab påverkat utvecklandet av RaVe?

Till en början gjorde det att utvecklingen gick långsammare då mastern var låst och man var
tvungen att göra merge request för att få in koden i mastern. Där kan det vara en god idé att
inte direkt från start låsa mastern utan göra det när projektet har kommit igång mer och det
finns anledningar att hålla isär mastern från den kod som håller på att utvecklas, till exempel
vid senare användning av feature branches.

Ju längre utvecklandet har gått desto mer behjälpligt har Git och Gitlab antagligen varit
då det har gått att på ett kollaborativt sätt utveckla koden. Detta har nog varit till god hjälp
med att öka kvantiteten av den kod som producerats. Som helhet har användandet nog varit
till god nytta vid utvecklandet då alla projektmedlemmar sade sig vilja forsätta använda
versionshanteringsverktygen även efter projektet.

D.7.2 Hur har användandet av Git och Gitlab påverkat RaVes kodkvalité?

Det har troligen gjort så att mer högkvalitativ kod producerats. Detta som följd av både grans-
kandet av merge request för att få in kod i master branchen och det sociala tryck som det
sätter på en projektmedlem att den är medveten om att andra kommer se det som den gjort
då alla användaraktioner är synliga genom historik på Git och Gitlab.
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E Utvärdering av dokumentations
värde och framtagningsprocess av
Matildha Sjöstedt

E.1 Inledning

Att utveckla bra, stabil mjukvara är ingen lätt uppgift. Om mjukvaran dessutom ska utveck-
las av flera personer åt en extern kund och i slutändan kanske användas av ytterligare en
part i form av slutanvändare, försvåras genast utmaningen ytterligare. Vad kan man då göra
för att underlätta problemen som uppstår i samband med sådan här mjukvaruutveckling?
En självklar lösning – och som är väl beprövad – är att noggrant dokumentera olika aspekter
av utvecklingen och produkten. Men att göra detta på bästa sätt utifrån olika faktorer såsom
projektstorlek och arbetsmetodik är lättare sagt än gjort.

E.1.1 Syfte

Syftet med den här studien är främst att samla in och analysera de erfarenheter som projekt-
medlemmarna i grupp 7 (i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling) under
utvecklingen av systemet RaVe - Realtidsdetektion av vårdevent fått vad gäller framtagandet
och det faktiska värdet av de interna dokumenten. Studien ämnar också till att beskriva hur
dokumentering typiskt går till i agila arbetssätt respektive arbetssätt enligt den traditionella
vattenfallsmodellen. Resultatet av detta ska sedan jämföras med hur dokumentering gått till
i projektgruppen bakom RaVe, där hänsyn tas till vilken övrig arbetsmetodik som följts. Slut-
ligen kommer spekulationer presenteras om vilka förbättringar som skulle kunna ha gjorts,
baserat på projektmedlemmarnas egna erfarenheter och de resultat som framgått under tidi-
gare jämförelser.

E.1.2 Frågeställning

Nedan presenteras de frågeställningar som denna studie kommer utgå ifrån:

1. Vilket värde kan dokument och dess framtagningsprocess ha i ett mindre mjukvaruut-
vecklingsprojekt?

2. Hur skiljer sig dokumentering åt mellan agil utveckling och utveckling enligt vatten-
fallsmodellen?

3. Vilka förbättringar skulle kunna ha gjorts i dokumenteringen i grupp 7?
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E.2 Bakgrund

Projektgruppen (grupp 7) som denna studie undersöker och drar paralleller till, hade som
uppdrag att under en termin i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling
utveckla något form av mjukvarusystem till en extern kund – d.v.s. som inte hade någon
koppling till kursen. Projektgruppen bestod av ett mindre team på sju studenter – inklusive
mig själv – från två olika program, men med ungefär lika mycket erfarenhet vad gäller
mjukvaruprojekt. Roller inom gruppen delades upp genom preferens och lottning. Jag fick
rollen som dokumentansvarig och har under projektet bland annat satt upp dokumentmallar,
ansvarat för att dokument följer de riktlinjer som satts upp samt beslutat och gett råd om
allmänna problem och frågor som uppkommit i samband med skrivning av dokument.

Situationen projektet fann sig i medförde att det fanns krav, önskemål och deadlines från
både kundens och kursens sida. Projektgruppen fick då göra sitt bästa för att utforma arbetet
så det skulle passa både kund och kursledning så bra som möjligt. En av de största utma-
ningarna med detta var att kursen hade krav på tidig struktur och planering av projektet
samt att flertalet dokument skulle skrivas som också förväntades följa vissa standarder. Från
kunds sida förväntades dock gruppen jobba mer flexibelt, då krav och förhållanden ändrades
flertalet gånger för projektgruppen.

E.3 Teori

I detta avsnitt tas grundläggande teori upp som angår olika dokumenttyper i mjukvaru-
projekt samt två vanliga arbetsmetodiker som denna studie valt att jämföra dokumentering
emellan.

E.3.1 Vanliga dokumenttyper i mjukvaruprojekt

En kravspecifikation tas ofta fram för att lista de krav som ställs på produkten som utvecklas.
Kravspecifikationen agerar som ett kontrakt mellan kund och parten som ska tillhandahålla
den slutgiltiga produkten. Projektplanen är ett dokument som ska presentera hur arbetet ska
genomföras tillsammans med bland annat begränsningar, budget och ansvarsområden för de
involverade. Tester för produkten som tas fram kan definieras och struktureras i en testplan.
Testplanen bör innehålla tester som kan säkerställa att kraven för produkten är uppfyllda. En
kvalitetsplan kan skrivas för att till exempel sätta upp riktlinjer för olika kvalitetsfrämjande
processer – såsom kodgranskning – som ska genomföras i projektet. I ett arkitektursdokument
beskrivs mjukvarans struktur på olika sätt – även användningsfallsdiagram kan förekomma.

Samtliga av ovan nämnda dokumenttyper togs fram av grupp 7 under genomförandet
av kandidatprojektet och utvecklandet av RaVe.

E.3.2 Vattenfallsmodellen

Vattenfallsmodellen kan ses som det ”traditionella” sättet att utveckla mjukvara. Den består
typiskt av sex olika steg – kravanalys, design, utveckling, testning, driftsättning och under-
håll – vilka utförs sekventiellt i den ordningen. Alla steg ska vara väldefinierade på så vis att
det blir tydligt när ett steg börjar och slutar. Output från ett steg ”högre” upp i modellen blir
till input i ett ”lägre” steg och enligt strikt vattenfallsmetodik måste varje steg avslutas innan
nästa kan påbörjas. Vattenfallsmodellen fungerar bäst för stabila förhållanden, till exempel
vad gäller krav, verktyg och miljöer. [83]
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E.3.3 Agil utveckling

I stora drag kan man beskriva agil utveckling som en flexibel arbetsmetod som har en iterativ
struktur. Metodiken är utformad för att kunna hantera snabba förändringar och oftast ingår
mycket kundkontakt och dagliga möten för att underlätta kommunikationen. Utvecklingen
sker i de flesta fall genom att inkrementellt utöka ett system och att i varje iteration leverera ett
fungerande sådant. [84] Ett annat vanligt inslag är att arbetet sker i så kallade team, som består
av tre upp till runt tio personer. Varje enskilt team förväntas ha en samlad kompetens som
kan täcka upp allt ifrån design och testning till mer affärsinriktade egenskaper. Om projektet
innehåller fler än ett team är det även tillåtet för en medlem att tillhöra flera team samtidigt.
[85]

E.4 Metod

Metoderna för att besvara frågeställningarna kommer att bestå utav att leta information i
fram för allt publicerade vetenskapliga artiklar samt att genomföra intervjuer med samtliga
medlemmar i projektgruppen (bortsett från mig själv).

E.4.1 Extern informationsinsamling

Frågeställning nummer två kommer att besvaras genom att – med hjälp av vetenskapliga
artiklar eller annat material tillgängligt online – samla in information som ger en bild över
hur dokumentering typiskt brukar gå till i agil utveckling respektive mer traditionell utveck-
ling som t.ex. utgår från vattenfallsmodellen. Dessa dokumenterings-traditioner kommer
ställas mot varandra för att identifiera skillnader och likheter. Sökningen på källor kommer
ske genom de resurser som tillhandahålles av biblioteket vid Linköpings universitet samt
Google, med sökord direkt knutna till frågeställningen.

Frågeställning nummer ett och tre kommer delvis besvaras på samma sätt som frågeställning
nummer två, men främst för att stödja och sätta resultat från intervjuundersökningen i per-
spektiv. Den här sökningen kommer göras på vetenskapliga artiklar genom de resurser som
tillhandahålles av biblioteket vid Linköpings universitet, med sökord såsom ”software docu-
mentation”, ”software documentation process” och ”software engineering”. Jag kommer
välja artiklar som undersöker olika egenskaper hos dokumentation och dess process som gör
den värdefull, samt artiklar som på något vis kan kopplas till arbetssättet, dokumentationen
eller övriga förhållanden i grupp 7.

I diskussionsavsnittet kan resultaten från frågeställning ett och två även komma att an-
vändas för att analysera likheter med arbetet i grupp 7 och hur väl projektet följde typiska
traditioner med hänsyn till gruppens övriga arbetsmetodik.

E.4.2 Intervju

Frågeställning nummer tre och större delen av frågeställning nummer ett kommer besvaras
genom en intervjuundersökning med samtliga medlemmar i projektgruppen. Intervjun utfor-
mas så att projektmedlemmarnas erfarenhet gällande dokumentering under projektet fångas
upp. Mer specifikt har den som syfte att undersöka:

• Vilket värde medlemmarna upplever att de haft/har av de interna dokumentet.

• Vilket värde medlemmarna upplever att de haft/har av själva arbetet och framtagandet
av de interna dokumenten.

• Vilka problem medlemmarna upplevt/upplever i samband med dokumentering?
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• Om medlemmarna har identifierat några möjliga förbättringar som skulle kunna gjorts
i samband med dokumentering.

• Medlemmarnas preferenser kring arbetsmetodik och vilken arbetsprocess de anser
stämmer bäst överens med det faktiska genomförandet av projektet.

Med utgångsläge ifrån ovanstående punkter formulerades ett antal intervjufrågor. Värt att
poängtera är att jag – som själv är en projektmedlem i grupp 7 – har full insikt i projektet,
vilket kan påverka mina formuleringar och val av frågor.

Under intervjun får även följdfrågor förekomma, detta för att fånga upp så mycket av
medlemmarnas erfarenheter och åsikter som möjligt. Intervjun ska genomföras på så sätt
att varje medlem känner sig trygg i att uttrycka sina åsikter fritt. Genomförandet ska också
sträva efter att fördela intervjutiden jämnt mellan medlemmarna, så resultatet inte riskerar
att färgas av en viss medlems erfarenheter eller åsikter. Vissa frågor kommer oundvikligen
ge svar som skiljer sig åt utifrån vilken tilldelad roll medlemmen har, då olika dokument
relaterar olika mycket till olika roller.

Nedan listas samtliga intervjufrågor:

Nr. Fråga
1 Vad var din inställning till dokumentering före detta projekts

början?
2 Hur har din allmänna inställning till dokumentering förändrats

under projektet?
3 Vilket är och har varit det största värdet av de interna dokumen-

ten enligt dig?
4 Kan du minnas något tillfälle då du dragit stor nytta av någon

information du läst i ett internt dokument?
5 Vilken aspekt av dokumentationen tror du kommer vara till

störst nytta för personer utanför projektgruppen?
6 Vilket har varit det största värdet av själva arbetet med att ta fram

de interna dokumenten?
7 Kan du återge något steg i arbetet med att ta fram ett visst internt

dokument som du kände var särskilt givande för utförandet av
projektet?

8 Generellt sätt, skulle du säga att dokumentering underlättat eller
försvårat utförandet av projektet och utvecklingen av RaVe?

9 Vad har enligt dig varit den största utmaningen med att balanse-
ra tid för dokumentation med tid för utveckling?

10 Vilka andra problem eller svårigheter har du upplevt eller upp-
lever du i samband med dokumentation?

11 Om du fick välja, skulle du föredra att lägga mer tid på doku-
mentation i början av ett projekt eller satsa på tidig utveckling
och prototypframtagning?

12 Hur skulle du beskriva den allmänna arbetsprocess som projek-
tet följt? Lutar det åt det agila eller traditionella ”vattenfalls” hål-
let?

13 Vad skulle du säga är den viktigaste lärdomen du fått från pro-
jektet vad gäller dokumentering?

14 Utifrån dina erfarenheter av dokumentering i detta projekt, vad
kommer du vilja göra annorlunda i framtida projekt?
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E.5 Resultat

Här presenteras utvalda fakta och slutsatser från de externa källor som studerats för att be-
svara frågeställningarna. Det är också här resultatet från intervjuundersökningen samman-
ställs.

E.5.1 Allmänt om dokumentations värde

I en fallstudie som studerade dokumentering hos ett stort mjukvaruföretag analyserades flera
olika aspekter av dokumentationens värde och användbarhet. Studien kom bland annat fram
till att större dokument tenderade ha en lägre kostnadseffektivitet, men att läsbarheten hos
ett dokument enbart hade en svag påverkan på hur mycket det användes. Generellt visade
studien på att den dokumentation som tas fram används mer under utveckling än underhåll.
Vid underhåll används källkod och kommentarer i källkod mer än tekniska dokument, me-
dan olika slags designdokument är den dokumentation som används mest under utveckling.
Några egenskaper som kom upp i studien vad gäller kvalitén hos dokumentationen var hur
fullständig och precis dokumentationen var samt att innehållet var relevant och uppdaterat.
Grafiska modeller nämns också som en bidragande kvalitetsfaktor. [86]

E.5.2 Dokumentation i mindre projekt

I en artikel från institutionen för datavetenskap vid universitetet i Kuopio, Finland, disku-
teras dokumenteringsprocesser hos mindre mjukvaruföretag och hur sådana processer kan
förbättras och anpassas för olika behov. Studien arbetade speciellt med att förbättrade pro-
cessen hos ett visst mjukvaruföretag med mindre än tjugo anställda. I artikeln nämns doku-
mentstandarder som ett bra hjälpmedel, men att dessa samtidigt kräver mycket resurser för
att förstå och följas – något som kan bli problematiskt i mindre projekt. Man skriver att företag
själva bör besluta över dokumentationens omfattning och noggrannhet så att det resulterar i
produktkvalité på ett effektivt sätt och att inte mer dokumentation tas fram än vad som verk-
ligen behövs. Studien jämför företaget med tidigare studier och konstaterar i diskussionen
att det ofta saknas en genomtänkt process som får dokumentering och utveckling att fun-
gera bra tillsammans. Framtagandet av en sådan process tillsammans med att utse personer
som skulle se till att ett visst dokument alltid var uppdaterat var några av de förbättring-
ar studien hjälpte företaget med. I slutändan förändrades också de anställdas inställning till
dokumentation i en positiv riktning. Vad gäller innehåll betonar artikeln vikten av att även
dokumentera funktionalitet som t.ex. planerats men aldrig implementerats. [87]

E.5.3 Dokumentering i vattenfallsmetodik

I det traditionella arbetssättet som följer vattenfallsmodellen läggs typiskt mycket fokus på
dokumentation i början av projektet (eller början av varje iteration av modellen), innan kod
som är ämnad för slutprodukten börjar skrivas. I denna dokumentation ingår olika former
av kravdokument – inklusive användningsfallbeskrivningar – samt arkitektur- och design-
dokument. Man kan säga att detta traditionella tillvägagångssätt dokumenterar vad som ska
byggas. Dokumentation såsom manualer och dokument för underhåll påbörjas däremot i
allmänhet sent hos icke-agila projekt. [88]

E.5.4 Dokumentering i agil utveckling

I den agila filosofin värdesätter man fungerande mjukvara (d.v.s att leverera fungerade ver-
sioner varje iteration [84]), vilket gör att man inom agil utveckling satsar mer på utveckling
än dokumentation tidigt i projektet. Den dokumentation som sedan tas fram under agil ut-
veckling kan, i sin slutgiltiga version, vara snarlik med dokumentation som framtagits under
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vattenfallsmetodik. Framtagandet av själva dokumenten sker i takt med den iterativa utveck-
lingen, med fokus på att dokumentera det som har blivit byggt. [88]

E.5.5 Intervju

Resultatet från intervjuundersökningen – vilken genomfördes som beskrivit i avsnitt E.4.2 –
kommer nedan framställas i ett diagram samt genom en skriftlig sammanfattning av inter-
vjusvaren.

Diagrammet i Figur E.1 illustrerar vilka dokument som projektgruppen ställt sig mest
positiva till – vad gäller nytta och användbarhet. Varje större internt dokument finns repre-
senterat som en stapel, tillsammans med en stapel för övriga mindre dokument – såsom
readme-filer och andra informella dokument som endast projektgruppen haft tillgång till.
Varje dokument har sedan tilldelats poäng utifrån hur ofta de omnämndes positivt under
intervjuundersökningen. Ett poäng motsvarar en positiv kommentar om ett särskilt doku-
mentet för en projektmedlem i ett svar. Med andra ord: Varje gång ett dokument omnämns
positivt i ett svar tilldelas det ett poäng. Enbart ett poäng kan tilldelas varje dokument i ett
svar på en fråga.

Figur E.1: Uppskattning av respektive internt dokuments betydelse

Enligt detta sätt att analysera intervjuresultatet framgår det tydligt av den grafiska framställ-
ningen i Figur E.1 att kravspecifikationen och arkitekturdokumenten varit de dokument som
upplevts som mest användbara. De ”övriga mindre dokumenten” som omnämndes positivt
var en readme-fil i projektets Git-mapp, samt en mötesmall för vad projektgruppen kallade
Scrum-möten (Scrum är en typ av agil arbetsmetod).

Inför nästkommande stycken hänvisar jag till avsnitt E.4.2 för numrering kopplade till
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frågeformuleringar.

Svaren på den inledande frågan visade på en spontant negativ inställning till dokumen-
tering, då det bland annat upplevdes ta tid från ”roligare” saker som att koda. En del
medlemmarna hade också erfarenheter av att dokumentation ofta kändes överflödig och
irrelevant till det övriga arbetet. De flesta medlemmarna verkade dock besitta en förståelse
över att dokumentation faktiskt behövdes i de flesta fall, men att den då ska sträva efter
att fånga de viktigaste bitarna och inte innehålla överflödigt material som inte är någon till
nytta. Just detta är tankar som genomgående framfördes av flera medlemmar under flertalet
frågor. På fråga två svarade hälften av medlemmarna att deras inställning inte förändrats,
medan den andra hälften bland annat tog upp att det fanns delar av dokumentationen som
känts onödigt eller inte använts lika mycket.

I svaren på fråga 3-5 framkom att kravspecifikationen och arkitektursdokumentet varit
till störst nytta för gruppmedlemmarna, vilket reflekteras av resultatet i den grafiska fram-
ställningen som presenteras i Figur E.1. På fråga 4 nämndes även projektplanen tillsammans
med dessa två dokument.

Fråga 6-7 var riktade åt att undersöka vilket värde medlemmarna fått utav själva fram-
tagandet av dokumenten. De positiva aspekterna som nämndes flest gånger var att doku-
menteringen gjorde så att man blev tvingad att sätta sig in i fler delar av systemet, fundera
över hur saker skulle struktureras eller designas. En medlem uttryckte sig som att ”projektet
blev mer uppstyrt”.

På fråga 8 var det 2 utav 6 medlemmar som inledde sitt svar med att fastslå att de tyckt
dokumentationen förenklat och underlättat projektet och utvecklingen av RaVe. Resten ut-
tryckte på något vis att de upplevt mängden dokumentation som för stor och att det fanns
delar i många dokument som kändes onödiga utan att ha varit till någon faktisk nytta för
gruppen eller kund under själva utvecklingen (frågan avsåg ej dokumentation som eventuellt
skulle ha betydelse för kund eller andra utomstående parter efter projektets slut).

Fråga 9-10 undersökte vilka svårigheter som upplevts i samband med dokumentering.
En sak som ett par medlemmar upplevde var att det kändes svårt att planera in tid för
dokumentering och uppskatta hur lång tid det skulle ta. Delvis beroende på att man inte
i förväg kunde veta hur mycket kommentarer och feedback man skulle få från handledare
och delvis på grund av att mycket saker ändrats genom projektet – såsom krav och verktyg
som ska användas. Det blev på så vis också svårt att hålla allt innehåll i dokumentationen
uppdaterad och konsekvent. En medlem uttryckte att det nog gått bättre att dokumentera om
utvecklingen hade kommit igång tidigare, just beroende på att ändringar ständigt behövde
göras i dokumenten. Ytterligare svårigheter som togs upp var att det var krångligt att sätta
sig in i och förstå vad som skulle ingå i de olika dokumenten och att det i vissa fall var svårt
att förstå kopplingen mellan vissa delar av dokumentationen och projektet.

På fråga 11 svarade 5 av 6 medlemmar direkt att de generellt föredrar mer tidig utveck-
ling än vad som gjorts i detta projekt. Några motiveringar bakom detta var att det är mer
agilt, att man kan testa sig fram mer och att det blir tydligare vad man faktiskt ska doku-
mentera. Men motiveringarna som togs upp för att lägga fokus på dokument i början var för
att kunna tänka igenom bättre vad man ska göra – vilket kan göra det enklare att planera i
ett projekt med begränsad tid – och att man senare kan lägga större del av fokuset på enbart
utveckling.

Vad gäller fråga 12 som handlade om vilken allmän arbetsprocess medlemmarna upplevt att
projektet följt, så ansåg 4 medlemmar att projektet haft inslag av både ett agilt arbetssätt och
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ett traditionellt enligt vattenfallsmodellen. En medlem tyckte projektet lutat mer åt agilt håll
och en annan mer åt vattenfalls hållet.

Slutligen fick medlemmarna under fråga 13-14 uttrycka vilka lärdomar och förbättrings-
möjligheter de kommer ta med sig från detta projekt angående dokumentation. Svaren på
dessa frågor var relativt spridda. Saker som togs upp var att tydligare mallar för vad som
ska ingå i olika dokument behövs, att det är viktigt att få fram en kravspecifikation tidigt
och att man borde experimentera mer i början och varva teoretisk förstudie med utveckling
för att testa hur och om olika saker funkar. En sak som dock togs upp av 4 av 6 medlemmar
är att man inte ska lägga mer tid på dokumentering än nödvändigt. Det vill säga man ska
koncentrera sig på att skriva sådant som folk faktiskt kommer läsa och som förväntas vara
användbart. 2 av dessa medlemmar uttryckte att det under detta projekt skrivits saker på
grund av att handledare eller kursledning förväntade sig dem, inte för att projektgruppen
eller kund hade direkt användning utav dem.

E.6 Diskussion

I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet av intervjuundersökningen, där detta även
jämförs med resultatet från den externa informationssökningen.

E.6.1 Intervjuundersökningen

Den grafiska framställning av vilka dokument som generellt ansetts mest värdefulla var
ämnad till att konkretisera en aspekt av intervjuresultatet som sträckte sig över svar på
flera frågor och som var svårare att sammanfatta i enbart skrift. Dock så är det möjligt att
”poängsättningssystemet” i vissa fall gav orättvisa resultat, till exempel då en medlem som
upplevt ett dokument särskilt givande tenderade att exemplifiera just det dokumentet i
positiva kommentarer på fler frågor.

De resultat som framkom i undersökningen och de inställningar, svårigheter och förbättrings-
förslag medlemmarna framförde om dokumentering kan ha sin grund i icke-dokumenterings
relaterade händelser, snarare än hur dokumenteringen i sig själv genomfördes. Exempelvis
togs det upp problem under intervjun – som inte var direkt kopplade till någon fråga – som
handlade om hur hela utvecklingsfasen under projektet blivit förskjutet och att krav och rikt-
linjer från kurs, handledare och kund ibland kommit i konflikt och försvårat arbetsprocessen.

Slutligen är det viktigt att nämna att jag själv varit del av projektet vars medlemmar jag
intervjuat och på så vis haft full insikt i gruppens arbete och alla problem som projektet stött
på – både vad gäller dokumentation och övrigt. Detta har sannolikt påverkat mina val och
formuleringar av intervjufrågor samt spontana följdfrågor. Konsekvensen skulle kunna vara
att resultatet blivit svagt färgat av mina informella ”hypoteser” kring hur dokumentering-
en gått och upplevts – även om jag givetvis varit uppmärksam på denna risk båda under
genomförande av intervju och sammanställning av resultat.

E.6.2 Jämförelser och utvärdering

Som resultatet från intervjuundersökningen visade så ansåg de flesta medlemmarna att
projektets allmänna arbetsprocess bestått av inslag både från vattenfallsmodellen och agil
utveckling. Utifrån de typiska dokumenteringstraditionerna för de två arbetsprocesserna
som framkom i resultatet, kan man börja spekulera kring varför en del svårigheter uppkom i
samband med dokumentation. Det mest centrala att ta upp här kan vara att projektgruppen
la stort fokus på dokumentation i början av projektet – likt man gör enligt vattenfallsmodel-
len – men sedan genomgick stora förändringar långt in i projektet – vilket hanteras bäst med
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agila metoder. Detta fick konsekvensen att dokument ständigt var i behov av att uppdateras
och hållas konsekventa.

Något som framkom tydligt i intervjuundersökningen var att delar av dokumentationen
upplevdes överflödig och ej användbar. Detta togs även upp som förbättringsförslag. Svå-
righeter med mallar och att tydligare sådana skulle underlättat framkom också. I artikeln
om dokumentation i mindre företag som refererades till i resultatet, så togs båda av dessa
saker upp. För de få deltagarna i grupp 7 och deras begränsade resurser finns det en risk att
de avancerade IEEE-mallarna (för mer information om IEE-standarder se [89]) försvårade
projektet och försämrade produktens slutkvalité istället för förbättrade.

Vad gäller dokumenteringsprocessen i grupp 7 så byggde den mest på att fokusera på
dokumentskrivning innan en deadline i kursen, med undantag av vissa arkitektursdiagram
och kravspecifikation som las tid på tidigt för att få den godkänd av kund tidigt. Om saker
förändrades i projektet så väntades det för det mesta med att uppdateras tills en ny deadline.
I artikeln [87] som refererades i resultatet togs det upp att företag själva borde bestämma
den mängd och nivå på dokumentationen som känns mest givande. För grupp 7 hade en
sådan frihet förmodligen kunnat sparat en hel del värdefull tid samtidigt som förståelsen
för varför viss dokumentation behövs hade blivit mer uppenbar. En del av dokumenterings-
processen som jag som dokumentansvarig i grupp 7 kan bekräfta fungerade väl, var den
interna granskningen. Genom ett strukturerat system sågs det till att alla delar i ett doku-
ment granskades enskilt en gång och slutligen hela dokumentet av en och samma person.
Enbart i slutet av projektet då tidsbrist rådde, försämrades denna delen av processen. Denna
granskning bidrog sannolikt till att innehåll blev mer konsekvent, samtidigt som risken för
att en enskild gruppmedlem skrivit ned något som denne missförstått minskades.

Kravspecifikationen och arkitektursdokumentet visade sig i intervjuundersökningen va-
ra de dokument som projektgruppen ansåg varit mest värdefulla. Ovan nämndes att dessa
två dokument även var de som blev uppdaterade mer ofta – utan krav av en deadline. Doku-
menten uppfattades även av projektmedlemmarna som de mest relevanta. Utifrån detta kan
vi bekräfta två viktiga kvalitetsfaktorer – som också framkom i den externa informations-
sökningen – nämligen relevans och uppdatering. De dokument som omnämndes positivt
minst gånger i intervjuundersökningen – d.v.s kvalitetsplanen och testplanen – upplevdes
heller aldrig av mig som dokumentansvarig som genomgående relevanta eller användbara.
Bland annat gjorde förändringar av krav och försenad utveckling det svårt för testplanen att
utformas på ett konkret sätt som faktiskt underlättade testningen. Vad gäller kvalitetsplanen
las mycket vikt vid att den skulle följa en så kallad IEEE-standard, men likt vad som togs upp
i [87] var denna mycket tidskrävande att förstå sig på och mycket av innehållet visade sig ej
så värdefullt för deltagarna eller kund – då de viktigaste kvalitetsprocesserna redan följdes
väl av deltagarna. Med andra ord blev kvalitetsplanen mer ett dokument som förklarade
hur arbetet gick till för handledare och examinator, än något som underlättade projektet eller
förbättrade kvalitén på produkten.

Även om arkitektursdokumentet blev högt rankat i min intervjuundersökning, så stötte
själva designprocessen och arbetet med att ta fram arkitekturen också på vissa problem. I in-
dividuell undersökning del F skriver arkitekten i grupp 7, Ruben Hillborg, om hur man kan
anpassa designprocessen efter ett agilt arbetssätt. Även han genomförde en intervjuunder-
sökning med gruppen, där det liksom i min undersökning visade sig finnas en viss splittring
i åsikt mellan medlemmarna om projektet följt ett agilt arbetssätt eller en traditionell vat-
tenfallsmetodik. Hillborg skriver i slutsatsen att ett sätt att anpassa arkitekturdesign till ett
agilt arbetssätt kan vara att lägga till detaljer i arkitekturen efterhand, vilket stämmer bra
överens med det agila dokumentationssättet där man dokumentera som man bygger under
hela projektets gång. De förbättringsförslag han tar upp är att följa upp arkitekturen oftare
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för att hålla den än mer uppdaterad och att få fram bättre designlösningar, där hela gruppen
är delaktig. Vi kan se att dessa åtgärder underlättar de två kvalitetsfaktorerna uppdatering
och relevans, som också framkom i mitt resultat. Är fler medlemmar delaktiga i att ta fram
innehåll i ett dokument – när behovet uppstår – så kommer det förmodligen också upplevas
mycket mer relevant.

E.7 Slutsatser

Här besvaras frågeställningarna med slutsatser dragna från det resultat som framkommit i
den externa informationssamlingen och intervjuundersökningen, med hänsyn till diskussio-
nen som framfördes i föregående avsnitt.

E.7.1 Vilket värde kan dokument och dess framtagningsprocess ha i ett mindre
mjukvaruutvecklingsprojekt?

Från den externa informationssökning som gjordes framkom att dokumentation tenderar att
användas mer under utveckling än underhåll och att viktiga kvalitetsfaktorer inkluderar hur
väl uppdaterat dokumentet är samt hur relevant innehållet är. Dessa kvalitetsfaktorer av-
speglades tydligt i intervjuundersökningen. De dokument som användes mest och därmed
också ansågs ha mest värde var kravspecifikationen och arkitektursdokumentet – vilka upp-
levdes som de dokument som var mest relevanta och som hölls mest uppdaterade. Vad gäller
framtagningsprocessen visade det sig i intervjuundersökningen att dokumenteringen hjälpt
till med att strukturera projektet, underlätta lösningsgångar och ge en inblick i olika delar av
projektet för medlemmarna.

E.7.2 Hur skiljer sig dokumentering åt mellan agil utveckling och utveckling
enligt vattenfallsmodellen?

Den största skillnaden mellan dokumentering i agil utveckling och dokumentering enligt vat-
tenfallsmodellen ligger i hur dokumentation tas fram. Dokumentering enligt vattenfallsmo-
dellen ämnar till att dokumentera det som ska byggas, medan agil dokumentering tenderar
att dokumentera det som faktiskt byggts. Detta innebär att dokumentation i agil utveckling
även lämnar utrymme för att t.ex. dokumentera funktionalitet som valts bort eller visat sig
omöjlig att implementera.

E.7.3 Vilka förbättringar skulle kunna ha gjorts i dokumenteringen i grupp 7?

Utifrån intervjuundersökningen framkom att gruppen upplevt att det fanns mycket innehåll
i dokumentationen som de aldrig drog nytta av. Om de mindre användbara dokumenten –
testplanen och kvalitetsplanen – hade skalats ned för att få bättre fokus, hade det blivit enkla-
re att hålla dem mer uppdaterade och relevanta genom hela projektet. Alla utom en medlem
i gruppen uttryckte att de hade föredragit att satsat mer på utveckling i början av projek-
tet. Detta tyder på att en mer agil dokumenteringsprocess hade passat bättre, med mindre
fokus på dokumentation i början. Eftersom projektet som grupp 7 genomförde var relativt
litet – både vad gäller antal deltagare och resurser – så är det viktigt att ta fram en passande
mängd dokumentation, som med lätthet går att hålla uppdaterad och som bara innehåller det
mest relevanta. Även faktumet att projektet genomgick mycket förändringar visar på att en
agil dokumentationsprocess hade varit fördelaktig – till skillnad från den blandning av agil
metodik och vattenfallsmetodik som flera medlemmar uttryckte hade följts. Slutligen skulle
en tydligare plan för hur dokumentering och utveckling ska fungera tillsammans behövts ta
fram, med syfte att fördela och planera tid för dokumentation och säkra en tydlig koppling
mellan dokumentation och projektet. En sådan plan skulle även kunna innehålla rutiner för
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att hantera förändringar och en varierande mängd kommentarer från exempelvis handledare
som behöver åtgärdas.
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F Arkitekturdesign och agil
mjukvaruutveckling av Ruben
Hillborg

F.1 Inledning

Långa, detaljerade och välplanerade dokument är något som inom mjukvaruutveckling ofta
anses höra till den traditionella vattenfallsmodellen. Ett av dessa dokument är arkitekturdo-
kumentet, där hela arkitekturen ska beskrivas så detaljerat som möjligt för att göra det enkelt
för utvecklarna att implementera mjukvaran. Arkitekturen ska beskrivas både överskådligt
och i små detaljer med hjälp av både text och diagram. Följer projektet vattenfallsmodel-
len ska allt detta göras innan själva utvecklingen börjar, och sedan aldrig ändras igen[90].
Arkitekten ska i princip kunna lämna projektet och börja med ett nytt projekt. Modernare
utvecklingsmetoder fokuserar mer på att leverera resultat och ha bra kommunikation, och
lägger mindre vikt på dokumentationen. Användare av agila utvecklingsmetoder anser ofta
att de flesta dokument är onödiga, slösar tid och aldrig kommer läsas [91]. Detta skapar lite
av ett dilemma för arkitekten: om arkitekturen planeras in i minsta detalj innan utvecklingen
börjar lämnas mindre plats åt de agila metoderna, medan om arkitekturen istället är för vag
så är den inte till så mycket hjälp under utvecklingen.

F.1.1 Syfte

Syftet med denna rapport är att undersöka metoder som kan tillämpas under designproces-
sen av ett agilt mjukvaruprojekt, för att integrera designprocessen i projektets agila arbets-
metod.

F.1.2 Frågeställning

1. Hur kan arkitekturdesign anpassas för en agil utvecklingsmetod?

2. På vilket sätt hade designprocessen kunnat förbättrats i vårt projekt?

F.2 Bakgrund

Under vårterminen 2018 har jag varit delaktig i en grupp på sju personer som tillsammans
utvecklat ett mjukvaruprojekt från grunden i kursen TDDD96 – Kandidatprojekt i programva-
ruutveckling. Gruppen valde att delta i ett ganska komplicerat forskningsprojekt skapat av
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forskaren Magnus Bång på Institutionen för Datavetenskap (IDA) vid Linköpings universi-
tet. Jag fick rollen som arkitekt och ansvarade därför för att ta fram en fungerande design för
systemet vi skulle utveckla.

Under projektets gång kände jag hur det uppstod en konflikt mellan den arbetsprocess
vi valt att följa, och hur vi faktiskt arbetade. Kursen var redan från början uppdelad i fyra
stora iterationer på cirka en månad var. Gruppen tyckte därför att det kändes naturligt att
använda en agil arbetsmetod, och valde att följa en scrum-liknande arbetsprocess.

Projektet började med en lång förstudie där gruppen försökte samla på sig så mycket
kunskap som möjligt om olika ämnen, tekniker och utrustning som ingick i projektet. Vi
insåg efter ett tag att projektet var alldeles för komplicerat och kom överens med kunden om
att avgränsa projektet en del. Under denna tid skedde en hel del förändringar av de krav
som kunden ställde på systemet, vilket gjorde det väldigt svårt att designa en arkitektur. En
första vag version av arkitekturen togs fram, men designades sedan om helt då kraven blivit
bättre definierade.

Den nya förbättrade versionen av arkitekturen innehöll ganska många detaljer om hur
systemet var tänkt att fungera, trots att det ännu var okänt hur hårdvaran som skulle använ-
das fungerade. Trots detta gjordes inga fler större ändringar på arkitekturen efter detta, utan
den version som togs fram då användes som grund under resten av projektet.

Efter detta fick inte arkitekturen så mycket plats i projektet längre. Gruppen började im-
plementera systemet och följde arkitekturen så gott det gick, men gick sällan igenom och
uppdaterade den. Eftersom några av delarna i arkitekturen inte var så detaljerade ledde det
till att vi fick testa oss fram lite under utvecklingen, och arkitekturspecifikationen förvand-
lades från en ritning till en plats att i efterhand dokumentera de ändringar vi gjorde under
utvecklingen.

I efterhand kan jag se att den designprocess som användes inte var särskilt agilt, utan
mer följde den arbetsmetod som kallas vattenfallsmodellen (dock en lite misslyckad sådan,
eftersom vi var tvungna att lägga till detaljer i arkitekturen). Utifrån de erfarenheter som
framkommit under detta projekt vill jag undersöka hur vi bättre hade kunnat integrera
designprocessen i vår agila arbetsmetod.

F.3 Teori

I detta kapitel beskrivs de två arbetsmetoder som behandlas i rapporten i mer detalj.

F.3.1 Vattenfallsmodellen

Vattenfallsmodellen är en gammal utvecklingsmetod från 1970, definierad av Winston. W.
Royce. Modellen bygger på en process där projektet utförs i en logisk ordning av flera väl-
definierade steg. När ett steg är klart går man vidare till nästa, och försöker undvika att
någonsin gå tillbaka till ett gammalt steg igen [90].

Det första steget är kravspecifikationen, där till exempel en analysansvarig ska försöka
definiera exakt vad det är kunden vill ha in i minsta detalj. Både kunden och analysansvarig
måste vara överens om vad kraven innebär och vad som ska skapas. När kravspecifikationen
är klar kan nästa steg börja; design. I detta steg har en arkitekt ansvar för att ta fram en
arkitektur som innehåller alla detaljer över vad som behöver göras och hur det ska gå till.
Man kan säga att arkitekten tar fram en ritning över systemet. Båda dessa steg är väldigt do-
kumentationskrävande och bygger tillsammans upp en plan över hur projektet ska utföras.
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Nästa steg är implementation (eller konstruktion), vilket är den fas då själva programmering-
en görs. När allt kodande är klart går projektet vidare till verifikationssteget. I detta steg görs
tester för att se att allt fungerar som det ska. Detta steg kan delas upp i flera delsteg, så som
enhetstestning och integrationstestning. Det sista steget är underhåll, vilket är när systemet
sätts i användning. Under detta steg fortsätter programmerarna att åtgärda problem som
uppstår eller lägger till nya funktioner till programmet [90].

Fördelar med denna metod är att all dokumentation gör det enkelt att implementera sy-
stemet. Dokumenten gör det också enkelt att sätta sig in i systemet för en programmerare
som hoppar in i projektet under underhållsfasen. Nackdelen är att det tar lång tid att skriva
alla dokument och därmed lång tid innan nånting börjar utvecklas. Det är också svårt att gå
tillbaka ett steg i modellen om ett misstag från ett tidigare steg upptäcks. Ett stort problem
med denna modell är därför första steget med kravspecifikationen. En kravspecifikation
är inte lätt att få helt rätt från början, och kunden kan ofta vilja ändra vissa krav långt in
i projektet. Eftersom kraven definieras i det allra första steget, som sedan alla andra steg
bygger på, kan det då vara väldigt svårt att ändra kraven mitt i projektet [90].

F.3.2 Agil utveckling

Vattenfallsmodellen har fått mycket kritik för att kommunikation med kunden, som är den
som faktiskt ska använda systemet i slutändan, bara sker i början av projektet. Detta kan
leda till att man lägger ner mycket arbete på något som kunden inte ens vill ha. Modernare
metoder för programutveckling använder sig därför istället för iterationer, där små bitar av
programmet byggs upp inkrementellt under hela projektets gång. Varje iteration börjar med
ett möte där man planerar vad som ska göras under iterationen, och avslutas med ett möte
för att se över hur arbetet gått. Kommunikation med kunden sker under hela utvecklingen,
ofta genom en demonstration av framstegen i slutet av varje iteration. Detta gör att det efter
varje iteration går att bekräfta att allt går åt rätt håll. Sådana här metoder kallas agila och
kommer i många varianter. Några kända varianter är Extreme Programming, Scrum och
Test-Driven Development [92].

Alla agila metoder följer den filosofi och de principer som är definierade i Manifestet för
Agil systemutveckling [93][94]. Grundfilosofin lyder som följande:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
Anpassning till förändring framför att följa en plan

De agila metoderna säger alltså att, medan det finns ett värde i att skapa långa, tidskrävande
dokument så är det mer fördelaktigt att istället kontinuerligt leverera små delar av fungeran-
de mjukvara till kunden. Denna filosofi krockar väldigt mycket med designsteget i vatten-
fallsmodellen, där hela designen ska vara klar in i minsta detalj innan utvecklingen börjar.

F.4 Metod

För att kunna besvara frågeställningarna i denna rapport har en litteraturgenomgång av ma-
terial på internet samt en gruppintervju gjorts. Dessa metoder tas upp och förklaras här.

F.4.1 Litteraturgenomgång

Litteraturgenomgången användes som metod för att söka efter svar på den första frågeställ-
ningen och idéer till den andra frågeställningen. Fokus låg på att leta efter rapporter eller
artiklar som beskrev ett liknande problem som det jag upplevt under utvecklingen av RaVe
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och se om de funnit några lösningar på sina problem. För att hitta artiklar av god kvalitet
användes sökmotorn Google Scholar, som har den användbara funktionen att man kan se
hur många som har citerat en artikel/rapport. Om många har citerat en artikel/rapport ger
det en indikation på att innehållet förmodligen håller en bra standard. För att hitta artiklar
användes sökorden: ”agile architecture”, ”agile software architecture” och ”agile software
development architecture”. Artiklar som verkade intressanta, men var låsta för läsning, sök-
tes upp via tjänsten UniSearch på Linköpings universitets bibliotek. Detta gjorde hela texten
tillgänglig för läsning och granskning.

F.4.2 Intervju

För att svara på den andra frågeställningen utfördes en öppen, riktad gruppintervju där al-
la gruppmedlemmar utom en deltog [95]. Metoden innebar att ett par frågor riktade till att
handla om designprocessen i relation till de metoder som användes i projektet förbereddes.
Frågorna var öppna för att skapa möjlighet till utförliga svar och uppmuntra medlemmarna
till intressanta diskussioner kring ämnet. Intervjun gjordes på gruppnivå med tanken att det
skulle uppmuntra gruppmedlemmarna att våga vara ärliga och säga vad de verkligen tyck-
te. På så sätt kunde intressanta konversationer starta inom gruppen. De frågor som ställdes
under intervjun är listade nedan:

1. Har arkitekturspecifikationen hjälpt er under utvecklingen av projektet?

2. Tycker ni att designprocessen följt vår agila scrum-metod, eller en mer vattenfallsbase-
rad metod?

3. Vad i designprocessen kunde vi ha gjort bättre?

4. Generellt sett, hur tror ni designprocessen i ett mjukvaruprojekt kan anpassas för agil
utveckling?

Intervjun spelades in på en iPhone och transkriberades sedan genom att lyssna på inspelning-
en. Efter transkribering lästes konversationen igenom och en innehållsanalys genomfördes.
Innehållsanalysen gick ut på att hitta intressanta delar av konversationer och skriva ner dem
som citat. Citaten grupperades sedan beroende på vad de handlade om, samt vem som sa
dem. Detta gav en överblick över de skillnader som fanns bland gruppmedlemmar som job-
bat på olika delar av projektet.

F.5 Resultat

Här tas resultaten av litteraturgenomgången och intervjun upp, som båda innehåller metoder
som kan användas för att göra arkitekturdesignen mer agil.

F.5.1 Litteraturgenomgång

Efter att ha läst en mängd artiklar under litteraturgenomgången blev det tydligt att jag inte
var den enda som upplevt konflikter i designprocessen då en agil utvecklingsmetod använts
[91][96]. James Madison har skrivit en artikel med många bra förslag på hur designfasen kan
integreras mer med en agil utvecklingsmetod. Dessa förslag grundar sig i flera projekt som
Madison själv deltagit i och beskriver metoder de använde sig av för att lösa designproblem
som uppstod under dessa projekt [96].

Madison börjar med att tydligt förklara att agila projekt, precis som vattenfallsbaserade
projekt, kräver en planeringsfas i början där en arkitektur tas fram. Redan i denna plane-
ringsfas kan dock arkitekturen anpassas för agil utveckling genom att, istället för att fokusera
på detaljer, fokusera på att skapa flera alternativ för olika delar av arkitekturen. Madison
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menar då att det bästa alternativet kommer uppenbara sig själv allt eftersom fler iterationer
utförs och teamet samlar på sig mer erfarenheter och kunskap [96].

Enligt Madison fungerar det bra att inte fokusera på detaljerna i arkitekturen i ett pro-
jekt som använder sig av en agil utvecklingsmetod. Arkitekten kan utnyttja det iterativa
arbetssättet för att få kontinuerlig feedback över hur det går med implementationen av
arkitekturen. På så sätt kan arkitekten lägga mer tillit på att utvecklarna vet hur de ska
strukturera upp detaljerna på bästa sätt. Om utvecklarna börjar implementera en del på ett
dåligt sätt så kommer detta snabbt uppmärksammas under något av alla möten där man går
igenom vad som gjorts. Då kan arkitekten gå in och hjälpa till med detaljerna i just den delen
av arkitekturen [96].

Ett sista förslag Madison ger är att använda sig av en egen backlog bara för arkitekturen.
I denna backlog läggs förslag på utökningar, förändringar och förbättringar i arkitekturen.
Dessa förslag bör sedan prioriteras på något sätt. När ett av förslagen är redo att imple-
menteras flyttas det till den ”riktiga” backlogen istället. På detta sätt kan man sakta men
säkert bygga upp arkitekturen på ett agilt sätt, och de viktigaste delarna av arkitekturen
implementeras alltid först [96].

F.5.2 Intervju

Fråga 1
Från intervjun kom det fram att gruppmedlemmarna har lite skilda åsikter kring vår design-
process. Vissa tyckte inte att arkitekturen hjälpt dem särskilt mycket personligen, men trodde
att den hade varit användbar för gruppen som helhet. Andra sa att arkitekturen hjälpt dem
mycket då de kunde gå in i arkitekturdokumentet och kolla upp vad saker skulle heta och
hur det skulle struktureras.

Fråga 2
De flesta tyckte att designprocessen följt en agil metod, medan andra tyckte att den var mer
vattenfallsliknande. Svaren berodde väldigt mycket på vad personen hade arbetat med i
projektet.

En tydlig skillnad i svaren kan ses mellan de som varit aktiva i designprocessen och de
som varit mindre aktiva. Här är några citat från personer som inte deltagit så mycket i
designprocessen:

Mycket av designen har känts lite som om, det har inte vi riktigt varit med och
bestämt.

Det har väl följt en mer agil [metod] än vattenfall, för vi visste inte från början hur
vi ville ha det. Så under projektets gång har vi insett att det var det bästa sättet att
göra det.

Ja just eftersom projektet har ändrats lite grann och även strukturen lite då. . . Det
låter agilt.

Och här är ett citat från en person som deltagit flitigt i designprocessen:

Det påminner ju lite om vattenfallsmodellen så som vi jobbat också. Med tanke
på att vi har ju i princip gjort två stora ändringar när vi faktiskt ritade om hela
designen typ.
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Fråga 3
Till frågan om hur vi hade kunnat förbättrat designprocessen gav gruppen som förslag att
det kanske hade hjälpt om hela gruppen i början hade satt sig ner och skapat en prototyp
tillsammans. Gruppen menade på att vi då skulle fått ett bättre grepp om hur saker och ting
fungerade och behövde struktureras, vilket hade gjort det enklare att sedan komma på en
bra arkitektur. Gruppen diskuterade också om det hade underlättat ifall hela gruppen hade
hjälpt till med arkitekturen i början, istället för att låta bara två personer designa större delen
av arkitekturen. Här var tankarna igen lite splittrade. Vissa tyckte det hade varit slöseri med
tid, då vi ändå hade förmedlat arkitekturen på ett bra sätt för resten av gruppen. Andra
tyckte att det hade varit en bra idé, då bättre lösningar kanske hade hittats, eller att det hade
varit enklare att förstå vissa beslut.

Fråga 4
När jag frågade gruppen om de hade några idéer på hur designprocessen generellt kan
anpassas bättre för agil utveckling tog de igen upp förslaget om att skapa prototyper i början
av projektet. Men de kom även upp med förslaget att först fastslå vilka stora moduler som
behöver ingå i koden, och sedan bara definiera hur dessa moduler ska kommunicera med
varandra och strunta i exakt hur de implementeras.

Ja precis, i början tar man bara beslut om vilka format som ska skickas mellan
olika moduler, och sedan får de här som sitter [med modulen] ta beslut. För det
är lättare för färre personer att ta snabba beslut under processens gång liksom. Då
behöver man kanske inte ens ha någon arkitektur i början.

Ett sista förslag som togs upp var att efter varje iteration gå igenom arkitekturen och se över
ifall något behöver ändras eller förklaras i mer detalj.

F.6 Diskussion

I det här kapitlet diskuteras både metoden som använts och intressanta saker som tagits upp
i resultatet.

F.6.1 Resultat

Både litteraturgenomgången och intervjun har gett en hel del resultat med bra förslag på
hur designprocessen kan göras mer agil. Ett intressant resultat att se är att de intervjuade
gruppmedlemmarna kom fram till ett liknande förslag som James Madison i litteraturge-
nomgången. Gruppmedlemmarna gav förslaget att man i början av projektet kunde göra
en grov skiss över arkitekturens moduler, och sedan detaljerat definiera vad modulerna ska
skicka till varandra. Denna metod påminner väldigt mycket om när Madison beskriver hur
arkitekten inte behöver planera hela arkitekturen in i minsta detalj direkt, utan kan lita på
att utvecklarna är tillräckligt erfarna att strukturera upp detaljerna själva. För att det här ska
fungera krävs det att arkitekturen kontinuerligt ses över, till exempel efter varje sprint. I det
här projektet skulle det inneburit att arkitekturen följdes upp en gång i veckan. Denna metod
skulle göra designprocessen väldigt agil, och arkitekturen kunde sakta formats fram i en
liknande takt som själva implementationen. Den här metoden skulle också göra det snabbt
att komma igång med kodandet, vilket är en del av själva grundfilosofin för agil utveckling.
Detta resultat stämmer väl överens med det resultat Matildha Sjöstedt kom fram till i sin un-
dersökning om dokumentation (se undersökning E). Sjöstedt beskriver att skillnaden mellan
dokumentation i agil utveckling och vattenfallsbaserad utveckling är hur dokumentationen
tas fram. Agil dokumentation ska tas fram iterativt samtidigt som utvecklingen sker, och
ska alltid hållas uppdaterad. Detta är precis vad som skulle ske om arkitekturen granskades
efter varje sprint. Det skulle även ge möjlighet att dokumentera funktionalitet som valts bort
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under utvecklingen av projektet. Enligt Sjöstedt svarade även 5 av 6 intervjuade projektmed-
lemmar att de hade föredragit att börjat med utvecklingen tidigare än vad vi gjorde, vilket
hade varit möjligt med denna metod.

Något annat som var intressant att se var hur skilda gruppmedlemmarnas åsikter var
kring vår designprocess. De allra flesta tyckte att det liknade en agil arbetsmetod, medan de
som deltagit mest i arkitekturdesignen kände att det liknar vattenfallsmetoden. Jag tror att
detta har att göra med att jag som arkitekt flera gånger under projektets gång gått igenom
arkitekturen med gruppen och förklarat de ändringar som gjorts. Dessa ändringar hade
dock i många fall redan börjat implementerats av någon i gruppen. Ändringarna kom alltså
inte riktigt från designprocessen, utan mer från utvecklingen, och dokumenterades sedan i
arkitekturdokumentet. Detta kan ha gett känslan av att arkitekturen designats agilt, medan
den i verkligheten bara uppdaterats för att reflektera hur systemet såg ut. Ett liknande resul-
tat kan igen ses i Sjöstedts undersökning (se undersökning E). Enligt Sjöstedt tyckte 4 av 6
intervjuade gruppmedlemmar att arbetsmetoden som använts i projektet haft inslag av både
agila och vattenfallsbaserade metoder. Av de övriga två tyckte en person att det lutat mest
mot agil utveckling och den andra mest mot vattenfallsmodellen. Sjöstedts fråga var riktad
till hela projektets arbetsprocess, och inte bara designprocessen, men resultatet indikerar än-
då att designprocessen kan ha påverkats av dessa konflikter som projektgruppen har upplevt.

Resultatet från litteraturgenomgången gör det tydligt att för att designa en arkitektur på
ett agilt sätt så måste arkitekturen följas upp ofta. Detta är något vi inte gjorde under vårt
projekt. Under intervjun så tog dock gruppen upp det som ett förslag till att göra design-
processen mer agil. Jag tror personligen att vår grupp hade haft stor nytta av att gå igenom
arkitekturen i slutet av varje sprint. Då skulle alla garanterat alltid vara uppdaterade om
systemets struktur, och ändringar hade kunnat diskuterats och planerats innan de började
implementeras. Det kan i många fall vara svårt att i förväg veta hur nånting borde imple-
menteras, men genom att hela tiden gå igenom arkitekturen efter att ha samlat på sig mer
erfarenheter från utvecklingen så kommer bra lösningar att väljas. Eftersom alla utvecklare
jobbar på olika delar av koden har de också bättre koll på just sina delar och hur olika
lösningar borde implementeras där. Detta gör en gemensam uppföljning extra värdefull,
eftersom alla kan komma med förbättringsförslag på den del de jobbat på.

F.6.2 Metod

Att göra en gruppintervju istället för individuella intervjuer var en bra idé. Eftersom grupp-
medlemmarna satt tillsammans kunde de få ingång lite konversationer och komplettera
varandra så inget missades. Det en person sa kunde väcka tankar hos en annan person, som
sedan kunde bygga vidare på det. Samma resultat hade nog varit svårt att få genom indivi-
duella intervjuer. Det var även intressant att höra hur olika åsikter de ibland hade.

F.7 Slutsatser

Här sammanfattas det viktigaste från resultatet och diskussionen och används för att besvara
de frågeställningar som ställs i början av rapporten.

F.7.1 Hur kan arkitekturdesign anpassas för en agil utvecklingsmetod?

Det viktigaste steget att ta för att anpassa designprocessen för en agil utvecklingsmetod är
att utnyttja de iterationer och sprintar som utvecklingsmetoden bygger på. Att kontinuer-
ligt följa upp arkitekturen och se över så att allt implementeras rätt och att inget saknas är
grunden för en agil designprocess. Utöver detta kan metoder som att använda sig av en extra
backlog eller designa flera olika alternativ för vissa delar i arkitekturen utnyttjas. Slutligen
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så ger en agil utvecklingsmetod arkitekten möjlighet att lägga större tillit på utvecklarna och
behöver inte tänka lika mycket på detaljerna i början av projektet. En övergripande plan är
allt som behövs, sedan kan systemet snabbt börja implementeras. Resten av detaljerna i arki-
tekturen kan sedan läggas till under projektets gång genom att gå igenom arkitekturen efter
varje sprint. Då har gruppen tillsammans samlat på sig nya erfarenheter, och kan lättare hitta
de bästa designlösningarna.

F.7.2 På vilket sätt hade designprocessen kunnat förbättrats i vårt projekt?

Att följa upp arkitekturen tillsammans i gruppen lite oftare hade varit till stor fördel för
designprocessen. Detta hade gjort det lättare att hålla koll på vilka delar av arkitekturen
som behövde uppdateras, innan de faktiskt börjat implementerats. Att få feedback från hela
gruppen samtidigt hade kanske också lett till en bättre design, då de som jobbat med en del
av koden ofta har bättre koll på hur den delen kan förbättras.

Något annat som gruppmedlemmarna tog upp under intervjun är att skapa prototyper i
början av projektet. Detta hade kanske också kunnat underlätta designprocessen. Genom att
skapa en eller flera prototyper hade gruppen kommit igång med kodandet tidigare, och hade
på så sätt fått erfarenhet om vad som går och inte går att göra. Detta hade kunnat ge en bättre
bild över hur systemet borde implementerats.
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G Trello som hjälpmedel till Scrum
av Pontus Svensson

G.1 Inledning

I takt med att tekniken utvecklas och folk blir mer och mer uppkopplade fasas gårdagens
analoga hjälpmedel ut och ersätts istället av digitala efterträdare. Detta gäller även den
populära Post-it-lappen som varit ett välanvänt verktyg på kontor världen över sedan Dr.
Spencer Silver och hans kollega Arthur Fry halvt omedvetet uppfann den klisterbestrukna
papperslappen år 1974 [97].

Den har inte minst hjälpt till med att förse Scrum-tavlor med användarhistorier på ett
smidigt och praktiskt sätt. Men smidigt kan bli smidigare och praktiskt kan bli mer praktiskt
i en värld där det numera finns datorer i varje rum och smarta mobiler i varje ficka. Detta
är något som företaget Fog Creek Software, med bland annat Stack Overflow i bagaget,
utnyttjade när de år 2011 lanserade planeringsverktyget Trello [98].

G.1.1 Syfte

Denna studie har som syfte att analysera fördelarna med digitala planeringsverktyg, med
Trello i fokus, i förhållande till analoga alternativ i kombination med Scrum.

G.1.2 Frågeställning

1. Är en digital uppgiftstavla att föredra över en analog?

2. Vilket värde skapar Trello som hjälpmedel till Scrum?
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G.2 Teori

De två huvudparterna av denna studie, Scrum och Trello, beskrivs i detta avsnitt.

G.2.1 Scrum

Scrum beskrivs grovt i avsnitt 3.1.1 och kommer här att skildras mer detaljerat för att ge en
bättre förståelse för frågeställningarna och resultatet. Scrum lämpar sig främst för mindre
team om cirka sju medlemmar och hjälper till att driva projektet framåt. Mycket av drivkraf-
ten kommer som en bieffekt av de korta s.k. sprinterna som Scrum använder sig av. Utöver
utveckling finns här även tid för återblickar och reflektion av arbetet. För att få en inblick i
arbetsmetodikens mest väsentliga delar följer en genomgång av dessa nedan.

G.2.1.1 Aktörer

Scrum bygger på att det finns tre olika aktörer i ett projekt: produktägare, Scrum-mästare och
arbetslag.

Produktägare

Produktägaren har som uppgift att se till att teamet får ut så mycket som möjligt av de resur-
ser de förfogar över. Produktägaren lyssnar också på önskemål hos utomstående intressenter
och ser till att utvecklingen går i rätt riktning. Detta kan göras genom att skriva användarsce-
narion och lägga in dem i backlogen. Produktägaren har sedan som uppgift att prioritera alla
scenarion för att styra projektet åt det håll som önskas [15].

Scrum-mästare

Scrum-mästaren är den person som håller koll på organisationen kring projektet och som ser
till att teamet använder sig av den agila utvecklingsmetodiken på rätt sätt. Detta innebär att
det är Scrum-mästaren som håller i mötena som är inplanerade varje vecka [15].

Arbetslag

Arbetslaget, eller teamet, har som uppgift att utföra de uppgifter som finns i backlogen. Hur
de gör detta är upp till dem själva. Arbetslaget börjar med att uppskatta hur lång tid ett
användarscenario kommer ta att uppfylla och kan därefter planera hur mycket som kommer
hinnas med [15].

G.2.1.2 Verktyg

Scrum har blivit så framgångsrikt på grund av alla verktyg som tillsammans bygger upp
metodiken och effektiviserar arbetet.

Produktbacklog

Här samlas alla uppgifter som ska göras för att slutföra projektet. Uppgifterna brukar of-
ta vara formulerade som användarscenarier på formen ”Som en <typ av användare>, vill
jag <göra något>, så att <värde skapas>”. Varje scenario innehåller också ett kriterium som
bestämmer när det är uppfyllt. Produktägaren skriver och prioriterar scenarierna och arbets-
laget tidsuppskattar och uppfyller dem [15].

Sprintbacklog

Från produktbacklogen väljer arbetslaget ut de användarscenarier som ska uppfyllas under
den kommande sprinten. Detta sker i början av varje sprint [15].

97



G.2. Teori

Burndown chart

För att få en tydlig bild av hur ett projekt går i förhållande till hur mycket tid om återstår an-
vänds en s.k. burndown chart. Med tidslinjen på den horisontella axeln och summan av den
uppskattade tiden för användarscenarierna på den vertikala axeln skapas ett diagram som
är till hjälp för alla inblandade i projektet [15]. Figur G.1 visar ett exempel på en burndown
chart.

Figur G.1: Burndown chart [99]

Uppgiftstavla

Här samlas alla användarscenarier som har planerats för den pågående sprinten och är det
som arbetslaget utgår ifrån när de arbetar. Den enklaste varianten av en uppgiftstavla inne-
håller tre spalter med rubrikerna Att göra, Pågående och Klara. Häremellan flyttas kort med
användarscenarier i takt med att de påbörjas och färdigställs [15].

Den klassiska uppgiftstavlan sitter synlig för alla på kontoret och har en Post-it-lapp för
varje användarscenario [15]. Många företag och projektgrupper har på senare tid börjat byta
ut denna fysiska tavla mot en digital variant [100], och en av dessa digitala varianter är
applikationen Trello.

G.2.2 Trello

Trello är ett webbaserat planeringsverktyg som år 2011 lanserades av mjukvaruföretaget Fog
Creek Software [101]. Tjänsten är baserad på tavlor med listor som kan fyllas med kort, likt
en digital anslagstavla.

Ett populärt tillämpningsområde för Trello är som uppgiftstavla för Scrum. Korten an-
vänds med fördel till användarscenarier och listorna till de spalter som arbetslaget använder
sig av. En Trello-tavla kan enkelt delas med ett arbetslag, eller utomstående via en inbjudan
per e-post. Trello finns även som mobilapplikation för ett mer flexibelt arbete.

Planeringsverktyget har stöd för ytterligare funktionalitet i form av plug-ins som i Trello
kallas för power-ups. Dessa kan skapas av utomstående utvecklare tack vare Trellos öppna
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API. Trello kommer i de tre versionerna Free, Gold och Business class, där Free är begränsat
till enbart en power-up per tavla. Det som skiljer gratisversionen från de andra två är främst
antalet power-ups samt vissa administrativa fördelar [102].

Figur G.2: Projektgruppens Trello-tavla

G.2.2.1 Användarscenarion

En klassisk Post-it-lapp på en uppgiftstavla har text som beskriver användarscenariot eller
uppgiften. Lappen kan även ha olika färg för att exempelvis beskriva en speciell kategori
eller prioritet. De digitala korten i Trello har flertalet ytterligare egenskaper som kan under-
lätta och effektivisera arbetet, inte minst när det gäller utvecklingsarbete.

På varje kort ges alla användare möjligheten att kommentera samt lägga till en rad olika
fält som kan underlätta arbetet med kortet.

Medlemmar

Alla Trello-tavlans medlemmar kan lägga till sig själva eller andra i arbetslaget på specifika
kort. Detta kan vara bra för att markera för arbetslaget vilka som arbetar med vad. Så fort en
ändring görs i kortet blir alla dess medlemmar notifierade och på så sätt direkt informerade
om ändringen eller uppdateringen, i mobil eller på dator.

Etiketter

Varje kort kan tilldelas etiketter för en enklare gruppering. Etiketterna kan ha olika färg för
att på ett enkelt sätt visualisera grupperingen. Ett vanligt användningsområde för etiketter
är bland annat för att markera prioritet på kort, vilket kan vara behändigt för produktägaren.

Bilaga

En annan kraftfull funktion är att bilagor från exempelvis dator, Google Drive och Dropbox
kan läggas in direkt på kortet. Funktionen kan vara extra användbar för arbetslag med många
dokument i luften.
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Checklista

Något som ofta är aktuellt i projekt är att ha underaktiviteter till ett kort. Detta görs enklast
genom checklistor i korten där aktiviteter kan bockas av efter hand som de blir klara.

Figur G.3: Ett Trello-kort med medlemmar, etiketter och checklista

G.2.2.2 Power-ups

Trello-tavlor kan få ytterligare funktionalitet med hjälp av power-ups. Tjänsten kan till exem-
pel anpassas ytterligare till ett agilt arbetssätt med hjälp av sådana.

Corello

En populär power-up för detta ändamål är Corello, som kan underlätta för arbetslaget i all-
mänhet och för Scrum-mästaren i synnerhet. Corello kan skapa burndown charts till projektet
för att visualisera dess fortgång. Andra praktiska funktioner är exempelvis statistik för hur
länge kort låg i en viss lista och hur de flyttades över tid [103].

GitHub

En praktisk funktion i mjukvaruprojekt som använder sig av Git är Trellos GitHub-power-up.
Denna ger användaren möjlighet att lägga till branches, commits och merge requests direkt
till Trello-korten för att enkelt kunna organisera de Git-relaterade arbetsuppgifterna.

G.2.3 Scrum och Trello i RaVe

Alla projektgruppens aktiviteter organiserades i Trello i fem listor med namnen Backlog,
Göras denna sprint, Pågående, Klart för granskning och Klart. Under planeringsmötena valdes
användarscenarier från Backlog till Göras denna sprint. Därefter flyttades de mellan resterande
listor i takt med att deras status uppdaterades.
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Teamledaren var högst ansvarig för att se till att planeringsarbetet utfördes och för att
göra en rimlighetsbedömning av detta. Teamledaren markerade också, vid behov, korten
med olika prioriteter genom Trellos etikett-funktion.

G.3 Metod

Med hjälp av sökningar på Google och med Linköpings universitetsbiblioteks sökverktyg
hittades de blogginlägg och artiklar som användes för att besvara studiens frågeställningar.
Dessa källor valdes utefter relevans och förmåga av att kunna ge svar på de ställda frågor-
na eller den bakomliggande teorin. Den egna projektgruppens åsikter och erfarenheter har
också lagt grunden till studiens resultat. Att Trello inte användes lika flitigt i början av pro-
jekttiden har använts för att analysera hur effektiviteten i gruppen förändrades i takt med att
planeringsverktyget togs igång på allvar.

G.3.1 Intervju med gruppmedlemmarna

En intervju hölls med gruppmedlemmarna för att få reda på deras åsikter om digitala upp-
giftstavlor i allmänhet och hur de upplevt Trello under arbetet med RaVe. Intervjufrågorna
anpassades utefter studiens frågeställningar ur ett teamledarperspektiv. Svaren användes för
att besvara frågeställningarna och för att upplysa teamledaren om erfarenheter inför kom-
mande projekt. Följande frågor användes som underlag för studiens resultat:

• Hur har Trello fungerat som hjälpmedel till Scrum under projektet?

• Hade du hellre använt en analog uppgiftstavla?

• Tycker du att Trello tog lång tid att lära sig?

• Finns det någon funktionalitet du har saknat i Trello?

• Finns det något annat planeringsprogram du hellre hade använt i RaVe?

• Hur upplevde du att effektiviteten i projektet ökade när Trello togs i bruk på allvar?

G.4 Resultat

Litteraturstudien gav en del välgrundade resultat gällande digitala uppgiftstavlors för- och
nackdelar jämfört med analoga. Intervjun med projektgruppen gav också en grundlig utvär-
dering av arbetet med Trello under projektets gång.

G.4.1 Sammanfattning av intervjusvar

De svar som gruppmedlemmarna lämnade under intervjun sammanfattas här.

Hur har Trello fungerat som hjälpmedel till Scrum under projektet?

Alla svarspersoner ställde sig positiva i frågan. Det framgick att det varit enkelt att se vilka
aktiviteter som utförts, vilka som utfört dem och när de utförts. På mötena upplevde gruppen
att det var enkelt att diskutera och planera arbetet, var gruppen än befann sig.
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Hade du hellre använt en analog uppgiftstavla?

En svarsperson trodde att det hade fungerat bra med en analog uppgiftstavla under utveck-
lingen av RaVe på grund av att gruppen hade ett eget projektrum. Samma person var trots
det mer positiv till Trello än till en analog uppgiftstavla. De övriga svarspersonerna delade
samma uppfattning och lyfte än en gång fram värdet i att kunna se uppgiftstavlan på platser
utanför projektrummet. Några av svarspersonerna pekade även ut Trellos filtreringsfunk-
tion, där kort kan filtreras på medlemmar och etiketter, som ett stort plus gentemot en analog
uppgiftstavla.

Tycker du att Trello tog lång tid att lära sig?

Gruppen är enig om att Trello är väldigt intuitivt och användarvänligt. De hävdar att det
enbart tog ett fåtal minuter att lära sig applikationens grunder. Tre gruppmedlemmar med-
delade dock att de gärna haft en workshop i Trello för att upptäcka och lära sig applikationens
mer komplexa funktioner.

Finns det någon funktionalitet du har saknat i Trello?

En funktion som en av svarspersonerna saknat är att kunna påminna folk, via Trello, om
att utföra aktiviteter som eventuellt fallit i glömska. Resterande svarspersoner upplevde att
Trello hade alla funktioner som behövdes för att arbeta effektivt och organiserat enligt pro-
jektgruppens Scrum-modell. En svarsperson hade gärna sett att gruppen använde sig av en
power-up som kunde länka samman Trello med en Git-hanterare.

Finns det något annat planeringsprogram du hellre hade använt i RaVe?

Svarspersonerna kände inte till några liknande planeringsprogram och svarade därför ne-
kande på frågan. En åsikt som kom fram var att Trello kan upplevas som ett oprofessionellt
verktyg för planering hos stora, etablerade företag. I studentprojekt som RaVe ansågs det
däremot vara mycket lämpligt.

Hur upplevde du att effektiviteten i projektet ökade när Trello togs i bruk på allvar?

Efter att gruppen började använda Trello på regelbunden basis var det gemensamma intryc-
ket att det blev tydligare vad som skulle göras under sprintarna. Arbetsflödet förbättrades
avsevärt enligt flera svarspersoner som också menade att projektet fick en tydligare struktur
och arbetsprocess i allmänhet.

G.4.2 Sammanställning av resultat från intervju och litteraturstudie

Utöver intervjun med gruppmedlemmarna gjordes även en litteraturstudie som bidrog med
analyser och åsikter från mer erfarna personer i ämnet. Resultatet från intervjun och littera-
turstudien har sammanställts nedan och presenteras utifrån olika kategorier. Dessa kategori-
er har anpassats utefter de olika aspekter som visat sig vara relevanta, både under intervjun
och litteraturstudien. Tillsammans förmedlar kategorierna en tydlig helhetsbild av studiens
resultat.

G.4.2.1 Tillgänglighet

En fysisk uppgiftstavla är fast på samma ställe under projektets gång och kräver att alla
medarbetare är på kontoret för att kunna ta del av den. En digital uppgiftstavla öppnar nya
möjligheter gällande tillgänglighet och åtkomst från olika platser i världen samtidigt och
underlättar således arbete utanför kontoret. På så sätt kan uppdelade team enkelt utgå från
samma uppgiftstavla utan oklarheter i arbetsfördelningen. Trello är tillgängligt som både
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webb- och mobilapplikation, vilket gör att användaren kan ha med sin uppgiftstavla överallt
och få notifikationer när ändringar görs.

I många fall är utrymmet för en fysisk tavla begränsat på kontor samtidigt som datorer
och projektorer många gånger redan finns på plats. När företag har kunder på besök under
exempelvis Scrum-möten kan det vara olämpligt att ha uppgiftstavlor från andra projekt
framme. Detta kan också lösas genom att istället enbart projicera den aktuella uppgiftstavlan
digitalt [104].

I RaVe har Trellos tillgänglighet varit guld värd. Varierande arbetsplatser och hemarbete
har gjort att en digital uppgiftstavla varit nödvändig. Arbetet har på så sätt hållits organise-
rat även då gruppen inte varit samlad. På gruppens planeringsmöten och handledarmöten
har det varit enkelt att visa uppgiftstavlan på projektor, vilket har löst logistikproblem och
bidragit till mer tidseffektiva samlingar.

G.4.2.2 Funktionalitet

Att det ryms mer funktionalitet i Trello än vad det gör på en whiteboard är en säker tes.
Digitala uppgiftskort kan i många fall underlätta datorrelaterat arbete på grund av den extra
information som dessa kan innehålla. Möjligheten för en utvecklare att direkt kunna lägga till
exempelvis en merge request direkt i ett uppgiftskort kan både underlätta och effektivisera
arbetet.

Trello i kombination med Corello kan även vara till stor hjälp för Scrum-mästaren med
sina autogenererade burndown charts och övriga statistik. Med dessa hjälpmedel kan arbetet
övervakas utan egna kalkyler på hur arbetet går.

För mycket funktionalitet är å andra sidan inte heller bra. Det finns applikationer på mark-
naden som, till skillnad från Trello, är designade enbart för Scrum. Nackdelen med sådana
program är att de många gånger bidrar till onödig overhead för både produktägare och
arbetslag. Det finns även en risk för att teamet blir riktade åt ett specifikt sätt att arbeta, som
inte följer deras egen Scrum-modell [105].

Många av Trellos inbyggda funktioner användes i RaVe för att organisera projektet på
ett lättöverskådligt sätt. Funktioner som att kunna kommentera och lägga till medlemmar
samt etiketter på kort blev nödvändiga framåt slutet av projektet när många kort togs i
bruk och betades av i snabb takt. Samma struktur och möjlighet till att filtrera på etiketter
kan vara svårt att åstadkomma med en analog uppgiftstavla. En åsikt som kom fram under
intervjun var att det i framtida projekt kan vara värdefullt att använda GitHubs power-up
för att på ett smidigt sätt kunna lägga till exempelvis commits på kort för att underlätta
granskningsprocessen.

G.4.2.3 Inlärningstid

En nackdel med mycket funktionalitet är att det lätt bidrar till ett mer komplext system som
är svårt att sätta sig in i. Ett av Trellos slagord är just enkelhet [102], och det speglar även stu-
diens resultat. Projektgruppen behövde ingen inlärning innan Trello började användas, utan
medlemmarna provade programmet i några minuter och kände sig därefter redo att börja
strukturera uppgiftstavlan. Något som framgick under intervjun var dock att en workshop
hade uppskattats för att få ut programmets fulla potential, exempelvis gällande filtrering av
kort.

Den ytterligare funktionaliteten i form av power-ups kan i många fall bidra till en läng-
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re inlärningstid. Corello, som innehåller mycket funktionalitet, kräver således också en
längre inlärningstid.

G.4.2.4 Kostnad

Trello kommer i tre olika versioner, varav en är gratis [102]. I mindre projekt där avancerade
administrativa funktioner inte är nödvändiga är gratisversionen tillräcklig. Corello, som i sin
tur bidrar med än mer funktionalitet har betalplaner som startar på 39 USD per månad [106].
Ett fullfjädrat Scrum-verktyg med Trello i grunden kan därför bli en kostsam historia.

En analog uppgiftstavla kan vara så gott som gratis. Lappar kan sättas upp på en ledig
vägg, varpå den enda kostnaden blir pappret och någonting att fästa det med. Funktionerna
här är färre än i gratisversionen av Trello.

G.4.2.5 Trellos påverkan på RaVe

Under uppstartsfasen av projektet skapades en Trello-tavla vars syfte var att förenkla arbets-
processen för gruppmedlemmarna. Det dröjde dock ett tag innan arbetet kring Trello blev
ordentligt definierat, vilket ledde till att projektgruppen i början använde Trello sparsamt. I
samband med att projektkraven och Scrum-processen fastställdes på allvar övergick Trello
också från att vara ett verktyg i bakgrunden till att stå i fokus och användas dagligen.

Trello har varit till stor hjälp då det underlättat arbete utanför projektrummet. Korten och ar-
betet har även varit enkla att följa genom de olika listorna. På så sätt har gruppmedlemmarna
kunnat hålla koll på både sitt eget och andras arbete och alltid kunnat kolla upp vad som
ska göras. På Scrum-mötena har uppgiftstavlan visats med projektor för att på ett smidigt
sätt kunna planera och utvärdera sprintar. En analog uppgiftstavla hade inte fungerat lika
bra i RaVe, inte minst på grund av brist på arbetsstationer i projektrummet där merparten av
arbetet utförts.

För teamledaren har det varit enkelt att hålla koll på arbetets fortgång och se vad de öv-
riga gruppmedlemmarna har gjort vid olika tillfällen. Genom att avläsa tidsåtgången för
olika aktiviteter har denna kunnat analyseras för en mer ackurat framtida sprintplanering.

G.5 Diskussion

Svaren på frågeställningarna kan inte besvaras med hjälp av fakta, utan enbart av analyser
och personers egna åsikter. Nedan diskuteras tillvägagångssättet som använts för att besvara
frågorna, tillsammans med en analys av studiens resultat.

G.5.1 Metod

Det var inte enkelt att hitta relevanta publicerade källor i ämnet. Många var inriktade på
specifika applikationer, men oftast inte på just Trello. Därför kommer majoriteten av det
Trello-relaterade resultatet från projektgruppens egna åsikter efter några månaders använd-
ning. Intervjun med projektgruppen hade en väldigt specifik målgrupp, vilket kan tyda
på att resultatet inte gäller erfarna Scrum-användare på stora företag, men för projekt på
universitet kan det stämma mer överens.

Den litteraturstudie som utförts anses över lag bidragit till sanningsenlig fakta med väl-
grundade åsikter från flera personer med erfarenhet i ämnet. Här analyserades blogginlägg
där Trello stod i fokus, men även konferensartiklar av mer generell karaktär för att i första
hand besvara frågeställning 1.
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G.5.2 Resultat

Studiens resultat grundar sig mycket på tycke och smak, som i sin tur ofta grundar sig
på erfarenhet, vana och rutin. Därför är det svårt att få ett konkret svar på frågan om en
digital uppgiftstavla faktiskt är att föredra över en analog. Studien kan emellertid lyfta fram
flertalet fördelar med Trello jämfört med en fysisk tavla. Den extra funktionaliteten kan inte
argumenteras bort och inlärningstiden för Trello är så pass låg att den inte är avgörande för
om ett arbetslag ska börja använda planeringsverktyget eller inte.

För att arbetet med Trello ska fungera, vara enkelt och dessutom effektivt bör produktä-
garen vara noggrann med strukturen på användarscenarierna och hur de ska grupperas
och markeras. Detta var något som inte fungerade tillräckligt bra under RaVe:s uppstartsfas,
vilket påpekades av flera av gruppmedlemmarna under intervjun. I samband med att kraven
blev tydligare blev det också enklare att strukturera Trello-korten på ett tydligt sätt. Speciellt
bra har det varit att kunna filtrera kategorier eller prioriteter på kort för att enkelt veta vad
som är viktigast att göra först.

En åsikt som kom fram under intervjun var att det är mysigare att arbeta med en klas-
sisk, analog tavla. Detta kan föra tankarna till vinylspelarna som många idag förknippar
med samma känsla, trots att de några decennium tidigare försvann från varje hem för att
lämna plats åt sina digitala efterträdare. Kanske blir det på samma sätt modernt att använda
analoga uppgiftstavlor om några år igen.

G.6 Slutsatser

Här presenteras de slutsatser som har kunnat dras utifrån studien.

G.6.1 Är en digital uppgiftstavla att föredra över en analog?

En av studiens huvudfrågor var att ta reda på om en digital uppgiftstavla är rekommenderad
över en analog samt vilka för- och nackdelar som finns med de två alternativen. Svaret på
frågan beror till stor del på projektet och arbetslagets förutsättningar. På dagens utvecklade
företag och lärosäten där tillgången till datorer och projektorer är större än tillgången till
tavlor och väggar tyder dock resultatet på att en digital uppgiftstavla är att föredra. Tillgäng-
ligheten ökar, samtidigt som funktionaliteten gör det samma.

Svaret på frågan kan också bero på vilken typ av digital uppgiftstavla som används. Studien
visar att Trello har en kort inlärningstid och lite overhead, vilket är på bekostnad av den nå-
got begränsade funktionaliteten jämfört med ett fullfjädrat Scrum-verktyg. Resultatet visar
dock att Trellos funktionalitet är tillräcklig både i universitetsprojekt och på riktiga företag.
Trello är dessutom gratis att använda.

Sammanfattningsvis är det inte mycket som talar för en analog uppgiftstavla i dagens
digitala samhälle. Studien har lyft fram fördelar med Trello jämfört med en analog tavla
inom flera olika kategorier, men svaret på frågan beror i slutändan på omständigheterna
kring projektet och på projektgruppens preferenser.

G.6.2 Vilket värde skapar Trello som hjälpmedel till Scrum?

Trello har många funktioner som med fördel kan användas för att effektivisera och un-
derlätta Scrum-processen. Till att börja med kan uppgiftstavlan enkelt visas på projektor
för arbetslaget under Scrum-mötena. Användarscenarion och uppgifter kan lätt läggas in
av både produktägare och arbetslag från såväl dator som mobil, vilket gör arbetet väldigt
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flexibelt. Alla i arbetslaget kan dessutom se vilka uppgifter som har gjorts och när. Detta kan
inte minst vara intressant för projektledningen för att kontrollera tidsåtgången för specifika
delar av ett projekt.

Trello kan enkelt anpassas efter teamets egna behov och preferenser. Ett problem med
utpräglade Scrum-verktyg kan vara att teamen blir låsta till en viss typ av Scrum som kanske
inte stämmer överens med teamets arbetsprocess. Detta var extra värdefullt i RaVe som
designade sin Scrum-process utefter speciella begränsningar och preferenser som passade
projektgruppen.

I RaVe var projektgruppens gemensamma uppfattning att arbetet blev tydligare och mer
strukturerat efter att Trello började användas, vilket bidrog till en högre effektivitet inom
gruppen. Innan dess fanns ingen gemensam plats för uppgifter som skulle göras och det var
också svårare att hålla koll på vad resterande gruppmedlemmar arbetade med.

En viktigt funktion i större projekt är att kunna följa projektets utvecklingskurva via en
burndown chart. Detta är en funktion som inte är inbyggd i Trello men som går att införa via
externa power-ups som exempelvis Corello. Trellos kort är anpassningsbara på flera sätt och
kan innehålla mycket hjälpsam information som underlättar arbetslagets arbete.

Trellos lättanvända gränssnitt i kombination med dess tillgänglighet förenklar Scrum-
processen och skapar således ett stort värde för såväl stora som små projekt.
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Figur H.1: Systemskiss över systemet RaVe
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