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Sammanfattning 
Den här rapporten behandlar ett kandidatarbete som utfördes mot Institutionen för ekonomisk och 

industriell utveckling. Arbetet gick ut på att modernisera det existerande programmet MODEST 

som använts för att beräkna optimala energisystem. Moderniseringen gjordes genom att skapa 

programmet Humble, vars funktionalitet bygger på MODEST. 

 

I den här rapporten beskrivs hur program kan utvecklas för att de ska vara enkla att använda, 

samt hur de kan konstrueras för att möjliggöra vidareutveckling. Dessa aspekter framställdes av 

kunden som viktiga i projektet. 

 

Gruppens tillvägagångssätt för att utveckla programmet förklaras och en överskådlig bild över 

den arkitektur som använts ges. De erfarenheter som gruppen förskaffat sig under projektet 

beskrivs och reflekteras över. Detta gäller såväl tekniska erfarenheter som erfarenheter kopplade 

till projektprocessen. Gruppmedlemmarnas personliga erfarenheter kopplade till de roller de haft 

i projektet beskrivs i individuellt skrivna delar. 

 

Slutligen diskuteras projektet och hur resultatet har uppnåtts, varefter slutsatser kopplade till 

frågeställningarna dras. Dessa slutsatser är att prototypning och användbarhetstester är 

effektiva metoder för att skapa program som är enkla att använda, samt att program som 

tillämpar tydligt dokumenterade designmönster och är modulärt uppbyggda möjliggör 

vidareutveckling.  
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1. Inledning 
Det som den här rapporten behandlar är utvecklingen av programmet Humble vilket är ett 

program som optimerar energinät. Dessa energinät visualiseras som en graf av noder och bågar 

där användaren skapar dessa beståndsdelar genom ritverktyg. 

 

Koden till Humble utvecklades från grunden men en del inspiration gällande funktionalitet togs 

från programmet MODEST (se figur 1) eftersom tanken med Humble var att det skulle utföra 

samma uppgift och optimera samma data som MODEST. 

 
Figur 1: Gränssnittet i programmet MODEST  

1.1 Motivering 

Uppdraget var att göra ett program med samma funktionalitet som MODEST så att det blir lättare 

att vidareutveckla och mer lättanvänt. Detta gjordes genom att skriva om programmet i språket 

Java eftersom många av projektmedlemmarna var bekanta med det sedan tidigare. För att göra 

programmet mer lättanvänt önskades ett nytt gränssnitt mot användaren. 

1.2 Syfte 

Detta dokument syftar till att samla de erfarenheter av programutveckling och projektprocesser 

som gruppen förvärvat sig under projektet. Syftet med programmet som utvecklades var att 

användaren enklare skulle kunna nyttja programmet och det skulle vara möjligt att vidareutveckla. 

Detta har gett upphov till frågeställningar som listas nedan. 

1.3 Frågeställning 

Vilka metoder kan nyttjas för att skapa program som är enkla att använda? 

Projektet har haft stort fokus på hur ett program görs enkelt att använda då detta var en av 

huvudorsakerna till att projektet startades. Programmet MODEST var svårt att använda och 

användaren var tvungen att sätta sig in i det under en längre tid för att förstå och kunna använda 

det överhuvudtaget. 
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Hur konstrueras program för att det ska vara möjligt att utveckla vidare? 

Detta är viktigt för att programmet ska kunna hållas aktuellt och uppdaterat. Då behöver det vara 

enkelt att förstå hur olika delar av koden fungerar och interagerar med varandra.  Aspekter som 

påverkar detta är bland annat val av programmeringsspråk och arkitektonisk design.  

1.4 Avgränsningar 

Programmet Humble innefattar inte alla de parametrar som kan användas av MODEST. Dessa 

parametrar prioriterades bort då de inte användes av typiska användare. Programmet behövde 

också kunna optimera över längre tidsperioder, vilket kommer att begränsas av det minne 

programmet har att tillgå. En ny funktion i programmet som kunden önskade var att kunna rita 

Sankey-diagram [1] - diagram som används till att beskriva fördelningen av energiflöden mellan 

olika processer, utifrån den optimerade grafen. Detta prioriterades bort eftersom det inte är en 

grundläggande funktion för programmet och kunden ansåg att fokus skulle ligga på att få ett 

fungerande program. 

 

Rapporten kommer inte att gå in närmare på hur problemmodellen formuleras och byggs upp då 

denna information ansågs känslig från kundens sida. Hur programmet Humble fungerar och 

används behandlas inte heller, då rapportens huvudsakliga fokus ligger på arbetsprocessen och 

gruppens erfarenheter från projektet. 

1.5 Begrepp och förkortningar 

CPLEX - Optimeringsprogram utvecklat av IBM [2]. 

Gruppen - Projektgruppen som utvecklat Humble. 

IEI - Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling. 

JVM - Java virtual machine. 

Kunden - Shahnaz Amiri, representant för avdelningen Energisystem på IEI. 

LP-matris - En matris för LP-problem. 

LP-problem - Ett linjärt programmeringsproblem. 

MODEST - Den tidigare programvara som projektet har gått ut på att ersätta. 

MVC - Model View Controller, ett designmönster. 

Trac - Ett wiki och loggningssystem som möjliggör tidsrapportering. 

2. Bakgrund 
Detta projekt utfördes då det fanns behov av att förnya det existerande programmet MODEST. 

Programmet var skrivet i Pascal där det fanns svårigheter att hitta kunniga utvecklare som kunde 

vidareutveckla programmet. Programmet var dessutom svåranvänt. 

 

Det som önskades med det nya systemet var att det skulle vara skrivet i ett modernt språk och 

vara mer lättanvänt. Det skulle också finnas möjlighet till vidareutveckling och eventuell möjlighet 

att implementera funktionalitet som inte fungerade eller fanns i MODEST. Dessutom påpekades 

några felaktigheter i MODEST som skulle åtgärdas. 
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3. Metod 
Under projektet har ett antal metoder både för att utveckla programmet och för att införskaffa 

relevant information använts. Informationen som har skaffats har legat som grund för att ta både 

teknik- och processbeslut om hur arbetet skulle fortgå. Metoderna beskrivs nedan mer noggrant, 

uppdelat i utvecklingsmetod och forskningsmetod. 

3.1 Utvecklingsmetod 

Projektgruppen som utvecklat programmet bestod av sju personer där varje person blev tilldelad 

ett eget ansvarsområde inom projektet. De roller som delades ut var arkitekt, testledare, 

utvecklingsansvarig, teamledare, analysansvarig, dokumentansvarig och kvalitetssamordnare. 

Varje gruppmedlem hade ansvar för att dokument kopplade till dennes ansvarsområde skrevs. I 

de fall då en aktivitet behövde anordnas som var starkt knuten till ett ansvarsområde, strävade 

gruppen efter att den ansvarige för detta område skulle leda aktiviteten och göra eventuella 

förberedelser.  

 

I programmeringsarbetet var gruppen indelad i mindre delgrupper som hade ansvar för olika delar 

av koden. Det har förvisso varit något flytande var gruppmedlemmarna arbetat eftersom resurser 

har lagts där det funnits störst behov. Det gör att det inte är strikt uppdelat i koden vem som gjort 

vad även om merparten av arbetet gjorts inom ansvarsområdena. Möjligheten finns att kontrollera 

vem som har gjort vad i programmet eftersom Git användes för incheckning av den kod man 

skrivit. Utöver att skriva kod och dokument har gruppen även utfört användbarhetstester och haft 

möten.  

 

Projektgruppen har använt sig av agil utveckling [3, 488-491] och dokumentationsframställning 

där processen var uppdelad i tre iterationer samt en förstudie. I slutet av varje iteration har 

samtliga dokument reviderats och skickats in på nytt. Gruppen har också sett till att ha vissa 

deadlines gällande mjukvarans funktionalitet vid varje iterations slut. Kunden har med hjälp av 

dessa deadlines kunnat följa processen mer noggrant och även haft möjlighet att avgöra om 

projektgruppen håller på att avvika från den produkt kunden föreställt sig. 

3.2 Informationsinhämtning 

För att besluta hur både teknik- och processproblem under projektet skulle hanteras och lösas 

har ett antal olika metoder för att samla in och analysera data använts. Dessa metoder beskrivs 

nedan, uppdelat i insamlingen och analys av insamlad data.  

3.2.1 Insamling 

För att samla information om hur gruppens program skulle fungera praktiskt sett skapades tidigt 

en prototyp baserat på hur gruppen uppfattat kundens krav. Denna prototyp testades sedan mot 

både användare av programmet MODEST och studenter som potentiellt skulle kunna komma i 

kontakt med programmet.  

 

För att börja strukturera systemet har boken Head First Design Patterns [4] använts där 

information om olika tekniska designmönster återfinns. Kunskap inhämtad från boken har 

kompletterats med informationssökning kring designmönster för djupare förståelse. För att få 



Linköpings universitet   

  4 av 42 

förståelse för hur grafer med noder och bågar skulle formuleras som ett optimeringsproblem 

användes kursboken [5, s. 306]  från kursen TAOP33, Kombinatorisk optimering grundkurs. 

Dessa gav en klarare bild av det problem gruppen stod inför och hur det skulle konstrueras för att 

kunna lösas.  

 

Information om MODEST-modellen och dess uppbyggnad inhämtades från boken om MODEST 

[6]. Den i boken beskrivna MODEST-modellen har varit till hjälp för att utveckla den modell som 

används i Humble. För att ta reda på hur MODEST används i praktiken anordnades ett par möten 

med kunden på vilka kunden förklarade arbetsgången för att lösa ett problem med programmet. 

Under dessa möten ställde deltagande gruppmedlemmarna frågor och tog anteckningar. 

 

I projektets förstudie anordnades möten med kunden på vilka det förklarades för gruppen vad 

som önskades bli genomfört under projektet. En introduktion till programmet MODEST hölls där 

det förklarades vad programmet användes till samt hur det fungerade i stora drag. På de två första 

mötena närvarade förutom kunden även Dag Henning, skapare av MODEST tillika författare av 

MODEST-boken, som svarade på tekniska frågor. På dessa möten inhämtades information som 

användes för att framställa en första kravspecifikation. 

 

Återkoppling från kund angående dokument erhölls på möten då kunden fått dokumenten 

skickade i förväg. På mötena diskuterades innehållet och gruppmedlemmarna förde anteckningar 

över kundens kommentarer. Om förändringar i dokumenten var nödvändiga gjordes dessa av 

gruppen efter mötet, varefter de nya dokumenten skickades till kunden för godkännande. 

3.2.2 Analys 

Information som har samlats in har huvudsakligen diskuterats inom gruppen där fördelar och 

nackdelar med de potentiella alternativen att gå tillväga lagts fram. Dessa förslag har både under 

och innan diskussionerna jämförts mot andra alternativ för att projektet och processen skulle flyta 

på under bästa förutsättningar. Under projektets gång har bristfälliga processer diskuterats 

ytterligare och i vissa fall har det tagits fram nya vägar för att testa om de var mer välfungerade 

processer. 

 

För att koden i projektet skulle skrivas på samma sätt har jämförelser mot Java Coding Style 

Guide [7] gjorts där en standard för skrivning av Javakod beskrivs. Denna standard i kombination 

med att gruppmedlemmarna granskat varandras kod har gjort att gruppen mer och mer under 

projektets gång skrivit kod som följer standarden. Därmed har behovet av granskning minskats 

och koden har blivit mer begriplig samt modifierbar. 

 

Diskussioner kring hur problemet skulle kunna modelleras som antingen ett linjärt 

programmeringsproblem [5, s10] eller ett nätverksproblem inleddes. Möjligheten att skriva ett eget 

optimeringsprogram istället för att använda CPLEX diskuterades också. Slutsatsen av det hela 

blev att problemet skulle modelleras som ett LP-problem med start som nätverksproblem med 

anslutningsmatris och att CPLEX skulle användas för att lösa optimeringsmodellen. Anledningen 

till detta var att nätverksproblem har mycket svårt för att modellera effektförluster eftersom de är 

uppbyggda av strikta likheter som inte kan uppfyllas om förluster införs. LP-problem kan istället 

modellera en mycket större mängd problem men till priset av att bli mindre intuitivt och 
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långsammare. CPLEX passar bra för problem som är uppbyggda just på detta sätt på grund av 

en funktion som gör att CPLEX först kan lösa nätverksdelen av problemet och sen lösa det som 

är kvar som ett LP-problem. Att först lösa nätverksdelen kan reducera optimeringstiden markant. 

Även MODEST formulerar problemet på detta sätt. 

 

3.3 Forskningsmetod 

Erfarenheter har samlats genom diskussioner inom gruppen angående vilka erfarenheter 

projektet har gett. Det har även skett genom att låta varje person skriva ner erfarenheter 

individuellt och sedan har resten av gruppen fått läsa igenom det och lämna kommentarer.  
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4. Systembeskrivning 
Vid val av systemarkitektur föll valet på att göra ett system uppdelat i moduler. Modulära system 

är bra på grund av att de är betydligt lättare att underhålla och uppdatera. Underhållet är lättare 

eftersom utvecklaren som gör jobbet bara behöver vara insatt i modulen denne jobbar med istället 

för hela systemet. Uppdateringar görs enklare jämfört med system som inte är byggda modulärt 

på grund av att det går att byta ut en del i taget istället för att behöva byta hela systemet. 

 

I det här projektet är systemet uppdelat i några större delar där designmönstret MVC [4,  s.531] 

tillämpas. Det är uppdelat i fyra huvuddelar vilka visas i figur 2: 

● Model: Lagrar data och presenterar ett gränssnitt mot programmets Controller som arbetar 

på datan. Programmets Viewer hämtar data direkt från Model när den har ändrats efter en 

uppdatering. 

●  Viewer: Presenterar data och låter användaren ändra och lägga in data i systemet. Datan 

som visas hämtas direkt från Model när någonting har uppdaterats vilket görs med hjälp 

av lyssnare på Model. 

●  Controller: Fungerar som ett nav i programmet. Den hanterar användarens interaktion med 

programmet och ser till att Model uppdateras. 

● Facade: Den här delen är ett gränssnitt mot CPLEX som programmets Controller använder 

för att få optimal lösning för den data som skickas in. Facade är alltså ett designmönster 

som används för att göra ett gränssnitt enklare. Här är uppgiften för Facade att förenkla 

CPLEX-gränssnittet för att passa behovet i programmets Controller. 

 
 

Figur 2: Illustration av arkitekturen 

4.1 Model 

Model är strukturen av informationen som finns i programmet. Model ändras från Controller och 

visas av Viewer. Mycket av den data som finns har programmets Viewer eller andra delar av 

programmet möjlighet att följa och bli meddelade när data förändras i Model.  

4.1.1 Noder och bågar 

Noder och bågar är den viktigaste delen i programdatan. Dessa datastrukturer bygger upp allt 

inom graferna och innehåller den mesta av informationen som används vid optimeringen. Alla 

noder är samlade i en datastruktur. De enskilda noderna har sedan relationer till bågar som i sin 

tur har relationer till både den noden som den går från och noden den går till vilket visas i figur 3. 
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Detta gör att redundans finns i datastrukturen, men gör också att sökning i strukturen går mycket 

snabbare. 

 
Figur 3: Exempel på en nodstruktur med tre noder och en båge 

4.1.2 Skrivning och läsning av dataström 

I delen för programdatan finns även en del för att skriva ett projekt till en dataström. Denna 

dataström skrivs sedan till exempelvis en fil av programmets Controller. Detta gör att data som 

används av programmet kan sparas ned till fil och sedan läsas igen.  

4.2 Viewer 

Viewer modulen innehåller den grafiska delen som finns i programmet och är det användaren 

interagerar med när den använder programmet. Gränssnittet innehåller knappar och datafält som 

används för att styra funktionaliteten i programmet. Programmets Viewer innehåller även en del 

för att rita grafer. För att få någonting att hända anropas kommandon som finns specificerade i 

programmets Controller som ändrar på data i Model. När data har ändrats i Model används 

designmönstret lyssnare för att notifiera programmets Viewer om ändringen som då hämtar ny 

data och uppdaterar gränssnittet. Gränssnittet som ritas upp av Viewer visas i figur 4. 

 

 
Figur 4: Humbles gränssnitt  
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4.3 Controller 

Den här delen av programmet är den delen som anropas från programmets Viewer när 

användaren har utfört en handling som ska ändra på data. Gränssnittet är uppbyggt med 

inspiration från designmönstret Command [4 s.206]. Det finns ett Command-gränssnitt 

innehållande endast en metod vilken är att köra kommandot. Detta gränssnitt ska implementeras 

av alla kommandon. Det finns även ett gränssnitt som utökar Command-gränssnittet för 

kommandon som kan ångras och det implementerar även en metod för att ångra körningen. 

 

Kommandona hanteras av en klass kallad CommandController som ser till att kommandona körs 

och sparas i en stack. Fördelen med att dela upp det på detta sätt är att det blev enklare att 

implementera funktionerna ångra och upprepa på ett tydligt sätt. Det har även gjort att 

programmets Controller endast innehåller små klasser eftersom det enbart har i uppgift att kalla 

på funktioner i Model. 

4.4 Facade 

Facade är byggd för att vara ett gränssnitt mellan Model och optimeringsprogrammet CPLEX. För 

att göra detta får den tillgång till den byggda grafen från Model. Utifrån denna graf byggs ett antal 

anslutningsmatriser som modifieras och sedan läggs in i en stor LP-matris. Varje 

anslutningsmatris representerar ett tidssteg från tidsperioderna som finns i Model. Efter att detta 

är gjort går Facade igenom grafen igen för att lägga till fler villkor som inte utökar LP-matrisen 

med fler kolumner. Detta görs för att det är svårt att hålla reda på var tidsperioderna har sina 

gränser i LP-matrisen om mer än anslutningsmatrisen lades till under den första iterationen. När 

LP-matrisen är byggd skickas den och begränsningar för bågar in till CPLEX. Resultatet läses 

som en optimal vinst och optimalflödet genom bågar sätts i bågarna från Model. 
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5. Gruppens tekniska erfarenheter 
Nedan samlas erfarenheter av teknisk karaktär som gruppen antingen haft sedan tidigare, eller 

förskaffat sig under projektets gång. 

5.1 Tidigare erfarenheter 

Gruppmedlemmarna har tidigare under utbildningen läst ett flertal kurser i programmering. Den 

för projektet direkt användbara av dessa är TDDC69, Objektorienterad programmering och Java. 

Både det paradigm och språket som behandlades i kursen användes i projektet. Designmönster 

togs också upp grundläggande i den kursen. Även en kurs i optimering har varit till nytta i projektet. 

5.2 Erfarenheter från projektet 

För vissa delar av programkoden har några olika designmönster använts. Några grundläggande 

designmönster som iteratorer och lyssnare finns redan implementerade i Java och kräver därför 

inte så mycket ansträngning för att användas. Även mer övergripande designmönster som MVC, 

Facade och Command har använts. Dessa har gett bra erfarenheter av när designmönster ska 

användas och under vilka förhållanden som olika designmönster fungerar bra. MVC är bra när 

man vill ha ett moduluppbyggt system, där varje modul ansvarar för ett eget område. Facade är 

bra när ett gränssnitt skapas mot ett externt program som eventuellt i framtiden skulle bytas ut. 

Command ger möjlighet att logga saker som händer, och ger ett tydligt gränssnitt vad som kan 

utföras. 

 

JUnit har varit det första riktiga testningsramverket som merparten av gruppmedlemmarna använt 

sig av. Det gick överraskande snabbt att förstå hur JUnit fungerade, och redan inom ett par timmar 

så kunde alla i gruppen skapa och köra tester. Detta eftersom JUnit har en standardmall där man 

först definerar vad som ska hända innan, och sedan gör en jämförelse om testet givit rätt resultat. 

JUnit kunde sedan användas för att få riktigt bra och värdefulla tester. En klar fördel med att 

använda JUnit jämfört med hemmabyggda tester är att det finns en tydlig mall att följa och att det 

är enkelt att lägga till testerna i en testsvit - en klass som skapas och används för att gruppera 

och köra flera tester i programmet samtidigt. Med JUnit var det även enkelt att kontrollera att 

tidigare fungerande kod fungerade även efter att modifieringar gjorts. 

 

Gruppen valde att använda Git, som är ett versionshanteringsprogram. Detta eftersom det både 

var enkelt att lägga in i Trac och några av medlemmarna hade tidigare erfarenhet av det. Det 

andra alternativet var SVN (Subversion), som valdes bort då ingen hade någon större tidigare 

erfarenhet med detta. Att använda Git var väldigt behändigt, framför allt därför att det var enkelt 

att gå tillbaka till en tidigare version av koden om det så önskades. Det var även bekvämt att ha 

koden på ett ställe som alla gruppmedlemmar enkelt kunde komma åt. 

 

En annan erfarenhet från projektet är att stora datamängder kan uppkomma väldigt snabbt när 

grafer optimeras. Ett test gjordes med att optimera varje timme för sig för att på så vis få väldigt 

exakta värden. Detta skapade dock snabbt problem med avseende på minnesbehovet och 

programmet överskred taket för minneskapaciteten på JVM:en efter bara några månaders 

simulerad tid. Eftersom tanken var att programmet skulle kunna hantera tidsperioder upp till 30 

år var detta långt ifrån tillräckligt och en mindre, smidigare modell behövdes. Då det inte fanns 
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krav på att optimeringen skulle ske på detta vis gjordes tidsperioderna om så de bestod av 

säsonger och dygnsperioder istället. Genom att representera tidsperioder på detta sätt blev 

datamängden betydligt mindre och optimering över flera års simulerad tid kunde utföras. 

 

För att få information om hur programmets användargränssnitt borde utformas gjordes tidigt i 

projektet användbarhetstester med hjälp av en prototyp. Gruppen fick insikt i att mycket som för 

utvecklarna var uppenbart, inte alls är det för majoriteten av användarna. Exempel på information 

som senare användes för att förbättra gränssnittet var att en text bör finnas när musen förs över 

ett verktyg i snabbfältet och att muspekaren bör ändras när ett verktyg är markerat.  
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6. Gruppens processerfarenheter 
Nedan samlas processerfarenheter som gruppen antingen haft sedan tidigare, eller förskaffat sig 

under projektets gång. 

6.1 Tidigare erfarenheter 

Gruppens medlemmar hade sedan tidigare kunskaper om projektprocesser från en teorikurs i 

programutvecklingsmetodik som lästes under hösten 2013. Denna har kommit till nytta eftersom 

många begrepp och metoder som gruppen har arbetat med under detta projekt sedan tidigare 

har varit bekanta för gruppmedlemmarna. Detta gjorde det lättare att tillämpa och använda dessa. 

 

Praktisk erfarenhet av arbete i projektform har gruppmedlemmarna fått i kursen Konstruktion med 

mikrodatorer där de använde projektmallen LIPS [8]. 

6.2 Erfarenheter från projektet 

I detta avsnitt tas det upp vad gruppen har fått för erfarenheter av att jobba i projektet. Det handlar 

om allt från kundkontakt till projektstruktur och testning.  

6.2.1 Kundkontakt 

När det kommer till kundkontakt gick detta väldigt bra till en början med ungefär ett möte i veckan 

och snabb mejlkorrespondens. Detta fick ett abrupt slut när gruppen skulle ta fram ett avtal. 

Gruppen är medveten om att kommunikation kan tolkas på många sätt, men från gruppens sida 

har det upplevts som att den avtalsansvarige inte prioriterat gruppens avtal. Som en följd av detta 

blev kommunikationen fördröjd och informationen nådde inte fram. Detta ledde i sin tur till att det 

inte skedde några kundmöten alls under iteration två. Ansvaret för kontraktet försvann sedan från 

gruppens respektive kundens handhavande och gick istället till mer juridiskt kunniga som hade 

missuppfattat den ursprungliga diskussionen. Avtalet blev således en långdragen process med 

många personer involverade. Detta gav erfarenheten att vara försiktig med vad som sägs när det 

gäller avtalsfrågor, speciellt då ryktesspridning är vanligt och lätt gör att ej direkt inblandade får 

fel bild av situationen. En annan erfarenhet från detta är att när många olika parter involveras så 

tar beslutstagandet betydligt längre tid. Detta antagligen på grund av att kommunikationskedjan 

blir lång. 

 

Det är inte alltid kunden har tydliga önskemål om vad ett program ska göra eller innehålla. Det 

kan bero på stora skillnader i kompetens när det gäller programvara eller programkod. Detta har 

dock löst sig bra då det fanns ett äldre program som gruppen hade som grund för Humble. Med 

hjälp av det äldre programmet har gruppen kunnat lista ut vad som har varit mest prioriterat att 

inkludera.  

6.2.2 Kodgranskning 

I slutet av projektets första iteration blev det uppenbart för gruppmedlemmarna att den kod som 

dittills skrivits i projektet inte höll en enhetlig standard. Därför beslutades det i början den andra 

iterationen att en kodgranskning skulle ske i iterationens slut och ett datum utlystes för denna. 

Det bestämdes också att det skulle råda kodfrysning under tre dagar innan kodgranskningsmötet. 

Under dessa tre dagar gicks koden till programmets olika komponenter - Viewer, Facade, Model 

och Controller - igenom av personer som haft minimal inblandning med dessa komponenter 
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innan. Under genomgången noterades frågor och anmärkningar kopplade till koden. Vissa 

anteckningar var av generell typ och berörde exempelvis hur kommentarer eller funktionsnamn 

ska skrivas. Andra anteckningar berörde specifika funktioner eller variabelnamn.  

 

På det utsatta datumet hölls ett möte då hela gruppen samlades, gick igenom och diskuterade de 

anteckningar som skrivits under föregående dagars granskning. På mötet bestämdes att 

kodkonstruktioner i koden som tidigare gjorts på olika vis av olika utvecklare skulle skötas på ett 

standardiserat sätt under den tredje iterationen.  

 

Att utföra kodgranskning innebär att alla i gruppen får en gemensam uppfattning om hur koden 

ska formateras och struktureras för att den ska bli följsam och enkel att bygga vidare på. Att 

dessutom avsätta ett par dagar till just detta syfte innebar att ingen programmering skedde och 

på så vis fokus helt låg på att få koden mer läsbar och förståelig.  

6.2.3 Dokumentframställning 

Dokument har skrivits kontinuerligt under kursens gång. För varje dokument som har skrivits har 

en gruppmedlem utsetts som huvudansvarig. Vem den huvudansvarige är beror på vilket område 

dokumentet i huvudsak behandlar.   

 

I de fall då dokument har skrivits med en kommande deadline i åtanke har arbetet delats upp på 

så sätt att vissa personer tilldelats vissa dokument eller delar av dokument. För att dokument som 

delats upp på flera skribenter ska ha en god helhet har kommunikation förts muntligt såväl som 

skriftligt mellan skribenterna under arbetet. 

 

Innan dokumenten har förmedlats till avsedd mottagare har de granskats av åtminstone två 

gruppmedlemmar. Alla gruppmedlemmar har läst de dokument som gruppen har producerat. 

Dokumentansvariges roll i skrivande och förmedling av dokument har varit att se till att de 

granskats och lämnats in i tid. Granskningen har inneburit en slutgiltig korrekturläsning där 

felaktiga påståenden, stavning och formattering har rättats till. Teamledaren har varit ansvarig för 

kommunikationen med mottagare av dokumenten och har således varit den som sett till att de 

skickats in. 

 

Under hela projektets gång har gruppen satt upp interna deadlines innan de hårda deadlines som 

angetts i kursen. Under projektets första två iterationer låg dessa interna deadlines väldigt tätt 

inpå de hårda, vilket i några fall gav upphov till stress i gruppen. Dessa erfarenheter drog gruppen 

lärdom av och under projektets tredje iteration lades därför dessa deadlines med flera dagars 

marginal för att undvika stress och oväntade arbetsbördor.  

6.2.4 Informationshantering 

Gruppen har till stor del använt sig av Trac [9] som medium för informationsspridning angående 

utvecklingen av programmet. Rörande möten och mer akuta ärenden har en sms-grupp använts. 

Dessutom har en mejlgrupp använts för att förmedla dokument till gruppen. 
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Trac har använts för att skapa ärenden där det finns information om vad varje gruppmedlem har 

arbetat med. Det finns även information om vad som ska göras, en bugglista och uppdaterade 

dokument som rör projektet. Bugglistan infördes under den andra iterationen, efter att gruppen 

hade diskuterat arbetsprocessen och kommit fram till att det var svårt att hålla reda på vad som 

behövde läggas till och korrigeras i programmet. Införandet av bugglistan gjordes på prov för att 

undersöka om den skulle ge en mer effektiv hantering av buggar än den oorganiserade 

buggrapporteringen i den första iterationen. Bugglistan visade sig göra arbetet mer effektivt och 

överskådligt och användes därför under resten av projektet. 

 

Sms-gruppen har till stor del använts till mer akuta frågor angående saker i utveckling av 

programkod. Mejlgruppen har använts för att sprida den informationen teamledaren får till alla i 

gruppen på ett enklare sätt. Det har även använts för att bestämma officiella beslut.  

6.2.5 Tidsrapportering 

Gruppen har använt sig av tidsrapportering i Trac med hjälp av ett tillägg där varje ticket har 

tilldelats en tid. Varje tillfälle en gruppmedlem har jobbat med projektet har en ticket skapats och 

en tid lagts till. Gruppen tycker att metoden har fungerat men hade hellre använt sig av ett system 

där varje aktivitet tilldelas en ticket och där tider med kommenterar läggs till allt eftersom. På detta 

sätt skulle det tydligare gå att se vad gruppmedlemmarna har lagt tid på. Gruppen hade även 

kunnat tänka sig att använda ett annat verktyg än Trac för att rapportera tid eftersom det har varit 

svårt att få fram information om vad som gjorts vecka för vecka. 

6.2.6 Testning 

Här förklaras kort om hur testning har gått till och hur den har rapporterats.  

6.2.6.1 Användbarhetstestning 

I början av projektet gjordes användbarhetstester. Användbarhetstesterna utfördes med syftet att 

få en uppfattning om vad framtida användare av programmet kan tänkas tycka om Humble. Dessa 

tester har bidragit med värdefull information om vad som behövde göras bättre eller förtydligas i 

programmets utseende och funktionalitet för att höja användbarheten. Användbarhetstesterna 

utfördes i samband med att gruppen läste kursen Interaktiva system (kurskod TDDD60). Denna 

kurs kom till stor nytta i samband med användbarhetstesterna, eftersom kursen behandlade detta 

tema. Till kurslitteraturen hörde boken Prototyping: A Practitioner’s Guide [10], som gav 

grunderna till den metod som användes i testerna. Testerna gick ut på att låta användare utföra 

uppgifter enligt förutbestämda användningsfall. Användaren guidades genom testet med hjälp 

från en testledare, och en observatör hade till uppgift att iaktta användarens agerande och föra 

anteckningar.   

6.2.6.2 Rapportering 

Resultaten av användbarhetstesterna och JUnit-testerna har rapporterats. Rapporter från 

testerna har skrivits kontinuerligt under projektets lopp. Varje gruppmedlem som har gjort tester 

för någon del i programmet och kört dessa har också ansvarat för att skriva in det i rapporten. 

Resultatet av testerna har sedan rapporterats i en testrapport. Om resultatet inte blev det 

önskade, kommenterades detta i rapporten. Efter att orsaken till problemet hittades, åtgärdades 

detta i programmet och samma test som tidigare utfördes igen. 
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I stora drag har testningen under projektet fungerat tillfredsställande. Det som hade kunnat 

förbättras är kontakten med kunden, eftersom det gjordes färre test tillsammans med kunden än 

vad som var önskvärt. 

6.2.7 Agil utveckling 

En agil utvecklingsmetod har använts då projektet har varit uppdelat i tre iterationer. Under varje 

iterationsslut har både kod och dokument granskats av projektmedlemmarna. Gruppen har även 

haft möten kontinuerligt med kunden. Kundmöten skedde dock inte under iteration två på grund 

av komplikationer som beskrivs under kundkontakt i erfarenheter från projektet (Se avsnitt 6.2.1). 

 

Projektgruppen har samlats för möte minst en gång i veckan där mötet har börjat med en Scrum-

liknande genomgång med allmän statusrapport under vilken det förklaras vad som gjorts sen 

senast och vad som ska göras till nästa möte. Efter statusgenomgången blev mötet mer inriktat 

på tekniska diskussioner. Det har varit ett bra sätt att utforma mötena så att alla fick talutrymme 

och gruppen kunde ta viktiga tekniska beslut med hela gruppen där. 
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7. Gruppens erfarenheter av affärsplanen 
Som en övning under projektets gång skrevs en affärsplan av studenterna med syfte att ge 

studenterna en djupare förståelse för hur entreprenörskap är kopplat till näringslivet. Denna 

affärsplan beskriver hur det skulle kunna gå att tjäna pengar på programmet. En sammanfattning 

av affärsplanen finns nedan. 

7.1 Bakgrund 

Enbart som en övning skrevs en affärsplan med programvaran Humble som utgångspunkt. I 

affärsplanen antogs gruppen vara ett företag med maximal vinst som mål. 

7.2 Produkt 

För att generera inkomster från programmet föreslogs två typer av erbjudanden: en årslicens på 

70 000 kronor eller uthyrning av en dator med Humble och optimeringsprogrammet CPLEX 

installerade för av månadsavgift på 15 000 kronor. Alternativen baserades på de olika typer av 

kunder som gruppen kunde förställa sig ha nytta av Humble. Årslicensens pris baserades på 

jämförelser med andra kommersiella program och till stor del optimeringsprogrammet CPLEX.  

7.3 Produktens värde 

Tanken med det efterfrågade programmet var att det, jämfört med programmet MODEST, skulle 

vara mer grafiskt vilket skulle göra det konstruerade problemet enklare att överskåda. Detta skulle 

i sin tur även leda till att arbetstid sparas. Dessa kvalitéer ansågs av gruppen utgöra produktens 

största värden för potentiella kunder. 

7.4 Konkurrens 

Vad konkurrens beträffar betraktades det redan existerande programmet MODEST som den 

främsta konkurrenten, eftersom det använts för att lösa samma uppgifter som Humble och för att 

de båda programmen är attraktiva för samma typ av kunder. Eftersom Humbles funktionalitet 

bygger på MODEST samt förslag på hur programmet kan göras bättre från vana användare av 

MODEST, såg gruppen goda möjligheter att kunna hävda sig i konkurrensen. 

7.5 Kunder 

Erbjudanden togs fram med två olika typer av kunder i åtanke: stora företag som kan tänkas ha 

användning av kontinuerlig tillgång till Humble och mindre företag som behöver programmet 

under en kortare period för att utföra nödvändiga beräkningar. De potentiella kunderna ansågs 

vara de energibolag som vill se påverkan av nybyggnationer i sina energinät och de energibolag 

som vill optimera sina nuvarande energinät. 

7.6 Organisation 

I det tänkta företaget skulle flera anställda arbeta på heltid med att utveckla programmet vidare. 

Förutom utvecklingsdelen skulle företaget även erbjuda kunderna support och arbeta med att 

marknadsföra sig mot potentiella kunder. 

7.7 Utvärdering 

Arbete med affärsplanen gjordes med viss svårighet då projektets kund gjort tydligt att 

programvaran som framställs under projektet inte får användas av gruppen i vinstsyfte. Då detta 
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kom att bli en mycket känslig fråga mellan kund och grupp ställdes inga frågor kopplade till 

potentiella vinstmöjligheter och möjliga licenser till IEI eller deras kontakter. Detta då risken för 

missförstånd ansågs vara hög och att det skulle kunna komma att skada relationen mellan grupp 

och kund. 

 

Det tänkta företagets produkter, konkurrenter, kunder och organisation togs fram genom 

diskussioner i gruppen där alla medlemmar deltog. Som underlag för affärsplanen användes The 

Business Model Canvas [11]. Denna gav en lärorik insikt i de faktorer som bör tas hänsyn till vid 

utvecklandet av en affärsidé. Detta kändes givande då gruppen i tidigare kurser aldrig tagit 

hänsyn till de affärsmässiga möjligheterna för en teknisk lösning. 

 

För att omsätta affärsidén i praktiken krävs dock noggrannare efterforskningar i huruvida det är 

tillåtet att hyra ut datorer med optimeringsprogrammet CPLEX. 
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8. Individuella bidrag 
Nedan följer individuella rapporter från vardera gruppmedlem där denne beskriver projektet ur sin 

egen synvinkel och med en individuell frågeställning. 

8.1 Robin Abrahamsson 

Den här delen om arkitektur är skriven av Robin Abrahamsson som hade rollen som arkitekt i 

projektarbetet som behandlas i denna rapport.  

8.1.1 Inledning 

Det som behandlas i denna del är rollen som arkitekt i allmänhet men mest utefter erfarenheter 

från projektet. Utifrån detta har de viktigaste frågeställningarna tagits fram. De blev följande: 

● Vad tillförde arkitekturen till projektet? 

● Vad gör man som en IT-arkitekt? 

● Hur stor betydelse hade arkitektrollen i projektet? 

8.1.2 Syfte 

Syftet med den här delen är att reflektera över hur mycket rollen som arkitekt faktiskt har betytt i 

projektet och vad det har inneburit att vara arkitekt. 

8.1.3 Arkitektrollen 

Ursprungligen har en arkitekt varit en person bildad i att skapa och forma byggnader och deras 

omgivning med hjälp av sin kunskap i att skapa och tolka både ritningar och modeller. Det har 

sedan utvecklats till att omfatta flera andra områden. Detta i sin tur har gett upphov till flera olika 

arkitekttyper till exempel inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. I 

samband med tillkomsten av datorer har IT-arkitekter (kallade systemarkitekter) tillkommit. Som 

IT-arkitekt har man då ansvar för den övergripande tekniska designen av hela eller delar av ett 

IT-system [12, s. 58]. 

 

I projektet Humble beskrevs arkitektrollen enligt följande: 

● Ansvararar för arkitekturbeskrivningen. 

● Dokumenterar arkitekturval. 

● Ansvarar för att vald teknisk lösning följs. 

Detta gjorde att arbetet till att börja med gick ut på att försöka hitta de lite större delarna man 

kunde dela upp programmet i och sedan bestämma hur det skulle gå till. En viktig del i detta var 

även att övriga medlemmar i gruppen skulle vara med på designbesluten så det krävdes även en 

del diskussioner med dem. Till sist för att alla skulle ha möjlighet att följa dessa beslut så 

dokumenterades de i en arkitekturbeskrivning. 

8.1.4 Övergripande arkitektur i projektet 

Det fanns en del saker att ta i beaktande vid framtagandet av den övergripande arkitekturen och 

dessa sammanfattas i följande lista på önskemål: 

● Olika delar ska kunna utvecklas oberoende av varandra. 

● Delar som behandlar olika saker separeras. 

● Det ska vara möjligt att vidareutveckla programmet efter att det har lämnats till kund. 
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Uppdelandet av programmet förde direkt tankarna till att dela upp det med en del för 

användargränssnitt, en del för att lagra data och en del som hanterar det användaren gör i 

programmet. Detta är då en ganska vanlig uppdelning och MVC är ett designmönster för att göra 

detta [4, s. 531]. Eftersom de flesta i projektgruppen var bekanta med den och ingen hade några 

dåliga erfarenheter av den föll beslutet ganska naturligt på att det skulle användas. Det kan även 

nämnas att det undersöktes några andra sätt att göra det på. Denna undersökning skedde endast 

grundligt genom sökning på Internet där det hittades några olika sätta att lägga upp 

programstrukturen på. Men vid denna sökning hittades det ingen speciell fördel med att använda 

något annat i detta projekt. Den slutliga arkitekturen blev dock inte endast MVC-struktur utan det 

användes en del andra designmönster för utökning som nämns nedan. 

 

Då programmet skulle hantera ett externt bibliotek föll det sig naturligt att den delen av 

programmet skulle försöka hanteras separat. För att göra detta användes designmönstret Facade 

som har till uppgift att skapa ett förenklat gränssnitt mot ett mer avancerat undersystem [4, s. 

258]. Det som gjordes var att Controller delades upp och en ny del kallad CplexFacade tillkom. 

Efter detta var programmet uppdelat i fyra större delar vilka kunde utvecklas i stort sett oberoende 

av varandra till en början för att med tiden sättas ihop och då bli lite mer beroende av varandra. 

 

En sista del som spelade roll på arkitekturnivå var valet om att använda sig av designmönstret 

Command [4] i Controller. Det är ett mönster som gör det möjligt att implementera funktion för att 

ångra saker som görs, logga väldigt tydligt vad som händer i programmet och skapa ett gränssnitt 

som tydligt visar vad som går att göra [4, s. 206]. Största anledningen till att denna designlösning 

valdes var just att man fick med möjligheten att ångra saker och samtidigt bidrog det till att ha bra 

möjligheter till att lägga till ytterligare funktionalitet. Det i programmet implementerade mönstret 

inte hela Command-mönstret utan bara de delar som krävdes för att implementera 

ångrafunktionen. 

8.1.5 Hur arkitekturen bestämdes 

Under förstudien när det skrevs på projektplan och kraven var övergripande beskrivna började 

arkitekturen bestämmas. Det var då arkitekten i projektet började skissa på en 

arkitekturbeskrivning. För att komma fram till hur den skulle se ut genomfördes det en del 

efterforskning men även mindre diskussioner med personer inom projektgruppen. När den 

slutgiltiga arkitekturen började närma sig visades den upp för resten av projektgruppen och 

accepterades. Detta var i början på första iterationen och gjorde att gruppen snabbt och tydligt 

kunde dela upp ansvaret och arbetet i olika delar av programmet. När arbetet väl började och lite 

mer detaljerade beslut skulle tas insågs snabbt värdet av att implementera även designmönstret 

Command vilket ursprungligen inte var beskrivet i arkitekturen. 

8.1.6 Diskussion 

I stora drag tycker jag att det har fungerat bra för mig i min roll som arkitekt. Jag har gjort det som 

krävdes och arkitekturen blev bestämd i god tid. Det gick bra att dela upp arbetet tack vare det 

att programmet delades upp så bra som det gjordes. I övrigt var projektet inte speciellt stort och 

därför hade inte arkitektrollen speciellt många delar att arbeta med så arbetsbördan blev väldigt 

liten. Det gjorde att det upplevdes som att arbetet inte heller hade speciellt stor betydelse. 
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Det jag tror att arkitektrollen har tillfört är att någon tog tag i att fundera på hur arkitekturen skulle 

se ut i ett tidigt skede av projektet. Det har gjort att arbetet med att skriva kod kunde börja tidigare. 

Även min del i att bestämma att Command-mönstret skulle användas kan ha kommit av att jag 

tänkte extra på hur programmet skulle fungera i stort och det hade kunnat missas om det inte 

hade funnits någon arkitekt. 

8.1.7 Slutsats 

Det arkitekturen tillförde projektet var att den gjorde det tydligt för alla i projektet tidigt hur 

programmet skulle byggas. Den har den har utöver det hjälpt till att fördela var saker ska ligga i 

programmet. Arkitektrollens betydelse har i stort sett bara gjort att arkitekturen blivit klar tidigt och 

därigenom fått kodandet att börja tidigare. En liten del kan även ha gjorts vid valet av att införa 

Command-mönstret vilket kan ha kommit från att det fanns en arkitekt som tänkte på den stora 

bilden och därför kunde se behovet tidigt. Att ha en arkitekt kan även ha tillfört en del för att det 

funnits någon som man kan fråga om lite övergripande designfrågor som då hela tiden har haft 

bra koll och kunnat ge bra svar. 
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8.2 Anton Kovalev 

Denna del är skriven av Anton Kovalev som var testledaren i detta projekt och kommer att 

behandla ämnet testning.  

8.2.1  Inledning 

Denna del kommer att innehålla en beskrivning av testprocessen under projektet såväl som en 

beskrivning av hur mjukvarutestning går till, vilka olika tester det finns och vad som bör finnas i 

åtanke när man testar en produkt. 

8.2.2 Syfte 

Syftet med denna text är att belysa fördelarna med mjukvarutester och ge läsaren en djupare 

insikt i hur mjukvarutestning går till och vad den består av. Avslutningsvis kommer testprocessen 

i detta projekt beskrivas. 

8.2.3 Bakgrund 

För att kunna sälja en produkt till en kund är det viktigt att försäkra sig om att den fungerar korrekt, 

i enlighet med kraven som kunden ställer på produkten. Den mest utbredda tekniken som 

används för att bekräfta att mjukvaran som ska levereras fungerar som förväntat är testning. 

Testning av mjukvaran är en krävande process, i vissa fall kan så mycket som 50 procent av 

utvecklingstiden ägnas åt att testa produkten [13, s. 271]. På stora företag som Microsoft finns 

separata team som ansvarar för testning och för konstruktion av produkten. Dessa är oftast lika 

stora, vilket visar att noggrann verifikation som visar att programmet fungerar som förväntat är en 

stor och nödvändig del i utvecklingsprocessen [13, s. 272].  

8.2.4 Metoder 

Det finns en uppsjö av olika sätt att testa mjukvaran. Det går inte att avgöra vilket/vilka som är 

bäst eftersom faktorer som omfattningen på projektet, typen av projekt, tiden, kostnader med 

mera, har en betydelse för hur noggrant produkten testas. 

 

Det största problemet med att testa någonting är att man aldrig kan göra det till hundra procent, 

det vill säga man kan aldrig försäkra sig om att programmet är fritt från felaktigheter. Som Edsger 

Dijkstra, en nederländsk datavetare, en gång påpekade: ”Testning kan endast visa att 

felaktigheterna finns, inte att de inte finns.” Det som kan göras är att testa produkten så noggrant 

som möjligt, i mån av tid och arbetskraft.[26, s.16] 

8.2.4.1 Funktionell testning  

En metod som används för att testa mjukvaran är funktionell testning (även kallad ”Black box 

testing”). I denna metod betraktas bara indata och utdata från programmet – det tas inte hänsyn 

till hur programmet arbetar internt. Funktionell testning kan användas på olika nivåer av testning 

i programmet; enhetstester, integrationstester, systemtester och även acceptanstester.  

 

Testerna bygger på kraven som ställs på programmet. Den som testar produkten behöver således 

inte ha några kunskaper i programmering, bara ha kunskap om vilka krav som ställs på 

programmet och vad det ska kunna hantera.  
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8.2.4.2 Strukturtestning 

En annan populär metod som används för att testa mjukvara är strukturtestning. Denna metod 

syftar till att testa programmets innehåll - dess struktur, till exempel villkor och satser. Med andra 

ord testas alla sekvenser av instruktioner i programmet när man använder denna metod. I motsats 

till funktionell testning används kunskaperna i programmering vid konstruktionen av strukturtester. 

Med hjälp av denna metod kan eventuella buggar och fel detekteras, dock kan denna metod oftast 

inte hjälpa till att upptäcka om kraven som ställs på produkten inte är uppfyllda eller inte är 

implementerade.  

8.2.5 Testning i projektet 

Under projektets lopp har ett flertal tester gjorts. Dessa har för det mesta varit enhetstester, som 

kontrollerat om koden (klassen eller metoden) fungerar som förväntat. Testerna har rapporterats 

i en testrapport, där varje test beskrevs på ett utförligt sätt - när testet utfördes, av vem, vilka krav 

som behandlades och vad testet testade. Testrapporten innehöll även kommentarer om de tester 

som misslyckades, vad som gick fel och eventuella förslag på hur dessa fel kunde åtgärdas, så 

att önskat resultat kunde uppnås. I slutet av projektet gav alla tester som gjordes önskat resultat. 

 

Som underlag för rapporten fanns även en testplan som beskrev kraven som ställdes på 

testrapporten och en plan för hur testprocessen skulle genomföras. Planen innehöll även en 

beskrivning av de olika delarna i projektet som skulle testas och en beskrivning av ramverket 

JUnit som användes som underlag för utformningen av enhetstester.  

 

Både testrapporten och testplanen uppdaterades under projektets gång av testledaren (textens 

skribent) och dokumentansvarige men även av andra gruppmedlemmar som kontinuerligt 

rapporterat in de olika testerna som tillhört deras ansvarsområden och även hjälpt till att skriva 

delar av testplanen. Eftersom samtliga gruppmedlemmar var kunniga inom programmering, 

användes strukturtestning under större delen av projektet. Även funktionell testning gjordes, vilket 

medförde att utvecklarna av programmet kunde modifiera programmet med avseende på 

resultaten från dessa tester. En stor del av den funktionella testningen gjordes i form av så kallade 

use-cases, som skrevs för enbart för testningen, där flera specifika scenarion som beskrev 

användningsfall av programmet beskrevs i testplanen. Detta gjordes framför allt för att testa den 

grafiska delen av programmet.  

8.2.6 Slutsats 

Testningen under projektet har gått bra. Hela och delar av programmet har testats noggrant och 

alla resultat har rapporterats in. Med hjälp av testerna hittades vissa fel som åtgärdades. Antalet 

fel var dock inte särskilt stort. Någonting som skulle kunde ha varit bättre är genomförandet av 

fler tester tillsammans med kunden, för att få en klarare bild av om de funktionella kraven som 

ställdes var helt uppfyllda eller inte. 
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8.3 Johan Lindell 

Denna del är skriven av Johan Lindell och kommer att ta upp erfarenheter från projektet i 

allmänhet och hur det varit att ha rollen som utvecklingsansvarig. 

8.3.1 Inledning 

Det som kommer att tas upp i denna del av rapporten är mitt bidrag till projektet samt mina 

erfarenheter av det. En del av fokus kommer också att ligga på vilken roll det har spelat att bli 

tilldelad rollen som utvecklingsansvarig mot de övriga rollerna i projektet. Denna del av projektet 

kommer också att ta upp hur det är att ha ansvar för Model-delen i ett projekt som använder sig 

av MVC. 

8.3.2 Syfte 

Att beskriva utvecklingen av ett projekt ur en utvecklingsansvarigs perspektiv samt den ansvariga 

personen för Model i ett projekt med MVC-struktur.  

8.3.3 Frågeställningar 

Vad är viktigt för utvecklingen i ett programmeringsprojekt likt Humble? 

Hur kan användartest av en prototyp hjälpa till att skapa ett bättre program? 

8.3.4 Utvecklingsansvarig 

Att ha rollen som utvecklingsansvarig innebär att ha mer insikt i utvecklingen av hela projektet än 

resterande gruppmedlemmar. I utvecklingen har jag haft Model som ansvarsområde, detta har 

fungerat mycket bra ihop med min roll som utvecklingsansvarig då Model är en mycket central 

del i programmet som de andra delarna är beroende av.  

8.3.5 Utveckling 

Som utvecklingsansvarig har jag haft mycket ansvar för hur programmet har konstruerats. 

Arkitekten har haft större ansvar i frågor som rört den övergripande arkitekturen även om jag 

kommit med mina åsikter. Från början av projektet argumenterade jag för att dela upp 

programmet i en MVC-arkitektur för att få tydligare struktur. Många i gruppen tyckte det var en 

bra idé och programmet konstruerades på det viset. Då vi senare införde ytterligare en del i 

arkitekturen, optimeraren, fick vi lagom antal delar i programmet för en gruppindelning. Jag fick 

ensamt ansvar för Model vilket passade mycket bra med min roll som utvecklingsansvarig. 

8.3.5.1 Grafmodell 

När Model skulle konstrueras var det jag och arkitekten som förde diskussionen om hur detta 

skulle ske. Att olika nodtyper skulle ärva av en generisk nodtyp var något som bestämdes direkt 

och var för oss ett ganska självklart val. Hur noder och bågar skulle representeras i modellen var 

det diskussion om. Det tog relativt lång tid innan vi bestämde oss för en lösning. Ett av alternativen 

var att ge varje nod ett unikt identifikationsnummer i grafmodellen. Sedan skulle grafmodellen ha 

ytterligare en lista mellan vilka noder det gick bågar. Detta och några andra alternativ slopades 

helt. Istället satsade gruppen på en modell där noder håller reda på alla bågar som går in och ut 

från dem. Bågarna är sedan länkade mot både in- och ut-noden vilket ger redundans men att 

söka upp en båge går därför mycket snabbt. 
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8.3.5.2 Filhantering 

Ett krav i projektet var att kunna spara de problem man ställer upp i filer för att sedan kunna öppna 

dessa senare. Det lättaste alternativet som diskuterades var att använda sig av serialiseringen 

som finns inbyggd i Java. Serialisering är när objekt som finns i minnet konverteras till en extern 

form som sedan kan skrivas seriellt [14, s. 254]. Att Javas serialisering inte skulle vara ett bra 

alternativ insågs dock snabbt då det skulle vara svårt att bestämma vilken data som ska sparas 

och att det blir väldigt svårt att få filsparningar att fungera mellan olika versioner av programmet. 

Det som istället gjordes var ett format skapades där en problemuppställning kunde sparas binärt 

till en fil. Formatet som skapades designades på ett sådant sätt att noder och bågar kan få fler 

fält sparade utan att det bryter läsning av gamla filer.  

8.3.5.3 Grafritare 

För att kunna skapa en prototyp behövdes tidigt en uppritning av de grafer som i modellen kunde 

skapas. Jag tog initiativet att skapa en mycket simpel ritare av graferna då jag vid det tillfället var 

den ende i gruppen med kunskap om hur modellen var uppbygd. Den första grafritaren var enbart 

ett koncept med mycket enkel grafik och helt utan interaktion. Efterhand lades fler saker till och 

förbättringar gjordes på ritaren. Den första exempelkoden som skrevs ligger till grund för den 

färdiga grafritaren.  

8.3.6 Prototypning 

Gruppen insåg tidigt att kunden inte var säker på vad denna ville att produkten skulle innefatta. 

För att kunna utveckla den produkt som kunden verkligen var ute efter skapades en prototyp tidigt 

i projektet. Prototypen gjordes som en evolutionär prototyp där de delar av prototypen som var 

bra förbättrades och sedan inkluderades i slutprodukten. Detta gav också fördelar då programkod 

som modellstrukturen direkt kunde användas för att lättare kunna skapa prototypen. 

 

När prototypen började bli klar delades ansvar ut för användartestningen. Jag fick rollen som 

observatör under användartesterna. Tillsammans med testledaren gjordes en serie med 

testuppgifter som en grupp med testpersoner skulle utföra. Min uppgift som observatör under 

testerna var att följa användarna och sedan anteckna allt av värde. Exempel på saker som 

antecknades var när användaren inte hittade funktionalitet, tog lång tid på sig eller såg ut att vara 

förvirrad över den uppgift som skulle utföras. Det var sedan dessa anteckningar som användes 

för att sammanställa hur testningen hade gått.  

8.3.7 Erfarenheter 

Då projektet Humble är det största som jag varit med och utvecklat från grunden finns det mycket 

erfarenheter som jag fått från det. En hel del erfarenheter rör utvecklingen men mycket har också 

med saker runt omkring att göra som användartestning och kommunikation mot kund.  

8.3.7.1 Utveckling 

Utveckling av programvara är något som jag tidigare gjort. Skillnaden på detta projektet är att det 

är betydligt mer omfattande än tidigare projekt. Detta har ställt helt andra krav på hur koden 

strukturerats. En av åtgärderna för att få bättre strukturerad kod var användingen av 

designmönstret MVC. MVC har jag tidigare använt men aldrig sett sådan nytta av det som i detta 

projekt. En annan del i utvecklingen som jag fått mycket mer erfarenhet inom är 
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versionshantering. Git har jag tidigare erfarenhet av men har aldrig tidigare haft behov att göra 

många hopp mellan revisioner med mera vilket jag kommer att ha stor nytta av i framtiden.  

8.3.7.2 Användartestning 

Att vara med och utforma ett användartest är något jag inte tidigare gjort. Det var mycket lärorikt 

att se hur det går till men framför allt att se resultatet av det. Jag hade tidigare inte insett hur 

mycket som för utvecklarna av gränssnittet verkar uppenbart, för användarna är svårförståeligt.  

8.3.8 Slutsats 

Användningen av en tydlig struktur och användning av versionshantering är mycket användbart i 

ett programmeringsprojekt. Samtidigt är det mycket viktigt att programvaran testas mot 

användarna för att dess funktionalitet ska vara lättförstådd.  

 

Vad är viktigt för utvecklingen i ett programmeringsprojekt likt Humble? 

För att kunna hålla struktur på koden bör något arkitektoniskt designmönster användas. Ett 

mycket vanligt sådant designmönster är MVC som använts i Humble-projektet. Detta delar upp 

koden i tre separerade delar som alla kan bytas ut utan att påverka de andra och en tydligare 

struktur ges.  

 

För att en grupp ska kunna jobba tillsammans på ett programmeringsprojekt är användning av ett 

versionshanteringsystem nästan ett måste. Det sker dels för att samtidigt kunna ändra i de filer 

som projektet innehåller och dels för att kunna gå tillbaka i revisioner om något blir fel. 

 

Hur kan användartest av en prototyp hjälpa till att skapa ett bättre program? 

Genom att göra användartester på en prototyp tidigt i utvecklingen av ett program kan mycket 

värdefull information om vad som bör ändras och vad som ska fokuseras på i senare delar av 

utvecklingen fås. Då utvecklarna av ett program vet exakt hur programmet bör fungera är det 

mycket lätt att funktionalitet ses som intuitiv när det för en ny användare är mycket svårförstådd. 

Med hjälp av ett användartest kan dessa svårförstådda funktioner hittas och göras om. 
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8.4 Jakob Lövhall 

Den här delen är skriven av Jakob Lövhall som hade rollen teamledare i projektarbetet som 

behandlas i denna rapport.  

8.4.1 Inledning 

Det den här delen behandlar är hur utvecklingen av modellen gått till, några problem som kan 

uppstå, varför prototypning är bra och vad som är bra att tänka på för prototyptester genomförs. 

8.4.2 Syfte 

Rapportens syfte är att beskriva erfarenheter om hur den intuitiva och snabba nätverksmodellen 

inte räckte till för det aktuella problemet. Detta trots att problemet beskrivs av en graf med noder 

och bågar.  

 

Beskriva hur och varför prototypning utförs. Vad som ofta är svårt och försöka motivera till att 

börja prototypa system. 

8.4.3 Frågeställning 

De två huvudfrågorna listas nedan. 

8.4.3.1 Varför är prototypning bra? 

Vattenfallsmodellen [15] för projekt förlitar sig på en gedigen kravspecifikation. Detta har fungerat 

länge och används fortfarande mycket i USA. Vad finns det för fördelar med att använda 

prototyper som komplement och därigenom tvingas delvis bort från vattenfallsmodellen? 

8.4.3.2 Hur kan energinät modelleras? 

Att optimera verkliga problem kräver någon form av modell. Att ta fram optimeringsmodeller är 

inte en trivial uppgift då det är en avvägning mellan att modellen skall gå snabbt att optimera och 

att modellen skall vara verklighetstrogen. Modellen måste gå snabbt att optimera - under en minut 

- och utefter det vara så nära verkligheten som möjligt. 

8.4.4 Prototypning 

Då kunden inte visste exakt vad som önskades bli gjort konstaterades att det borde göras något 

för att visa hur gruppen tänker runt utveckling av programmet och därmed få konkret feedback på 

om det är rätt tänkt eller helt fel. En prototyp byggdes utifrån en observerad arbetsgång från när 

användare bads lösa typproblem med hjälp av det föregående programmet MODEST. Några 

tydliga förbättringspunkter hittades till programmets användargränssnitt. En prototyp byggdes 

runt dessa för att se om det verkligen var rätt väg att gå. Gruppen trodde självfallet att systemet 

var på rätt väg vilket även ett initialt användbarhetstest pekat på, samtidigt som tester även visade 

några tankefel vad gäller nod-typer och vad programmet används till utöver de typiska 

uppgifterna. 

 

Att genomföra ett användbarhetstest och få användbar data ifrån testet är långt ifrån trivialt. Väl 

uttänkta uppgifter skall ges till användaren, rätt användare måste vara tillgängliga och testledaren 

skall kunna ingripa lagom mycket. 
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8.4.4.1 Få tag på användare till användbarhetstest 

Prototypning kan vara ett jättebra sätt att testa saker men någon måste faktiskt testa prototypen 

också. Det visade sig vara mycket svårt att få tag i representativa användare att testa med, till 

den grad att det tog flertalet veckor. De tester som gjordes visade sig vara nyttiga för gruppen då 

de gav några konkreta punkter att förbättra men också en stark indikation på att programmet var 

på väg åt rätt håll  

8.4.4.2 Väl genomtänkta frågor 

Med väl uttänkta uppgifter åt användaren menas att uppgifterna måste vara uppbyggda så att de 

inte ger information om hur uppgiften skall lösas exempelvis “sök efter hotel i Singapore genom 

att skriva Singapore i sökrutan”. Uppgifterna bör heller inte vara triviala eller ledande i den 

meningen att användaren bes göra en mängd triviala uppgifter för att till slut lyckas hitta 

exempelvis hotellet i Singapore. Avvägningen för att få lagom stora uppgifter och således få 

användbar data är mycket svår. Om för små uppgifter görs ger datan bara uppgifter om specifika 

knappar som kan vara svåra att hitta. För stora uppgifter kan behöva mycket ingripande från 

testledaren för att användaren inte alls vet vad denne skall göra för att komma framåt. Mycket 

ingripande av testledaren är generellt inte en bra sak men kan ändå ge data om i vilket steg 

användare ofta tappar bort sig på väg mot något mål. 

8.4.4.3 Rätt användare 

En mycket viktig del av förberedelsen för användbarhetstest är att hitta vilka de eventuella 

slutanvändarna kommer att vara och sedan testa med dessa. Rätt användare är viktigt för att data 

från användarna som kommer sitta med produkten kan ge goda förbättringsmöjligheter och 

därigenom hjälpa systemet i rätt riktning. 

 

Fel användare kan ge helt felaktiga data då dessa användare troligen inte har erfarenheten som 

de tänkta slutanvändarna har och är kanske inte vana vid samma standarder som de tänkta 

slutanvändarna. Att testerna görs på fel användare kan leda utvecklingen i helt fel riktning och i 

värsta fall göra slutprodukten mycket svåranvänd för slutanvändarna. 

 

Detta löstes genom att kund tillfrågades efter eventuella användare som sedan kontaktades 

angående användbarhetstestet. Detta tar i allmänhet lång tid och kan vara värt att tänka på. Det 

tog ungefär tre veckor att få ihop testanvändare för oss. 

8.4.4.4 Testledaren 

Testledaren är den som kommunicerar med testanvändarna under testet men också lite innan 

och efter testet genomförts för att få så bra data som möjligt. Testledaren kan hjälpa användaren 

om denne fastnar i uppgiften eller är på väg mot en del av systemet som inte är tänkt att ingå i 

testet och därför inte byggd [15]. 
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8.4.5 Modellering 

Problemet som skulle optimeras var energinät där olika kraft- och värmeverk med olika 

parametrar skulle kunna modelleras. Den spontana lösningen var att modellera problemet som 

ett nätverksproblem. Detta ger en intuitiv lösning där kraft- och värmeverk, bränslen och kunder 

blir noder med begränsade bågar mellan sig där bågarna i verkligheten är fjärrvärmerör eller 

elledningar. Kunder i detta fall är alltså de som tar av energin som tillförs av kraft- och 

värmeverken, exempelvis fjärrvärmeansluta hem eller elkonsumenter. För att modellera 

problemet som ett nätverksproblem byggs anslutningsmatriser [5]. 

 

En svårighet med att modellera problemet som ett nätverksproblem är att det är väldigt svårt att 

ställa upp det så att det går att räkna med att kraftverk och ledningar inte har 100% effektivitet 

(se 3.2.2). Då effektivitet i högsta grad är tydligt i verkligheten krävs en lösning som hanterar 

detta. 

 

En lösning diskuterades fram med Kaj Holmberg - professor i optimering [16]. Lösningen går ut 

på att först bygga en anslutningsmatris och sedan modifiera denna genom att släppa på 

ekvivalenskraven och därmed göra att in- och utbågar inte behöver vara exakt ett respektive 

minus ett. Genom att göra sådana små men viktiga ändringar i anslutningsmatrisen kan 

effektivitet modelleras bra och som bonus kan noder med oändliga in- och utflöden modelleras. 

Ett exempel på vad en nod med oändligt inflöde kan vara är elnätet.  

 

Att lägga till mer krav som exempelvis utsläpp blir i denna modell enkelt då det bara är att lägga 

in en ny rad till anslutningsmatrisen. 

8.4.6 Diskussion 

Jag var testledare under användbarhetstesterna och fick direkt erfarenhet om hur svårt det är att 

försöka titta på när användare gör helt fel saker eller inte hittar en knapp som för utvecklarna är 

uppenbar. Det är precis sådant som utvecklarna tycker är uppenbart men användare inte hittar 

som användartesterna är extra bra på då detta blir väldigt tydligt. Svårigheten ligger i att låta 

användaren göra lagom mycket fel så data fås om vad som var svårt. Samtidigt som användaren 

inte skall hamna helt fel då en helt vilsen användare inte ger någon data alls utom att denne inte 

vet alls åt vilket håll denne skall gå för att lösa uppgiften. 

 

Jag var även med och försökte lista ut hur effektförluster skulle modelleras i en nätverksmodell. 

Det framfördes diverse förslag som teoretisk kunde funka. Exempelvis att det skulle kunna 

fungerat att börja med en stor källa som garanterat skall räcka till trots förluster och sedan 

modellera effektförluster genom att släppa delvis på ±1 likhetskravet i nätverksmodellen och 

skicka ut den förlorade effekten via en annan båge till en global sänka som är lika stor som den 

stora start källan. Detta övergavs då det ändå inte blir en “äkta” nätverksmodell och att det troligen 

skulle bli svårt att lägga in fler begränsningar - exempelvis utsläpp - i nätverksmodellen. 
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8.4.7 Slutsats 

Prototypning är svårt att göra på ett riktigt bra sätt men ger bra avkastning när det görs. Dock 

måste tiden det tar att boka testanvändare beaktas då detta kan ta flera veckor. Energinät kan 

inte modelleras enligt intuition som ett nätverksproblem och måste därför övergå till ett LP-

problem där fler villkor kan modelleras, exempelvis effektförluster. 

8.4.7.1 Hur kan energinät moduleras? 

Energinät kan modelleras med start i ett intuitivt nätverksproblem med tillägg till 

anslutningsmatrisen för extra krav och modifikation av anslutningsmatrisen för att modellera 

effektivitet och okända källor eller sänkor. 

8.4.7.2 Varför är prototypning bra? 

Prototypning är väldigt bra för att upptäcka problem som utvecklarna är blinda för och förmedla 

en gemensam bild över hur systemet  kommer att se ut och fungera. Detta är bra eftersom 

kravspecifikationer ofta lämnar mycket att tolka medan att faktiskt se bilder - en bild säger mer än 

tusen ord - och att i bästa fall interagera med systemet ger en mycket bättre bild över vad som 

håller på att utvecklas. Kunden har stora möjligheter att komma med konkreta förslag och åsikter 

i ett tidigt stadie av utvecklingen vilket ger billiga ändringar för utvecklarna och förhoppningsvis 

en bra produkt för kunden just eftersom ändringarna kom så tidigt. 
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8.5 Per Nordfors 

Innehållet i detta avsnitt är skrivet av Per Nordfors som innehade rollen som analysansvarig i 

projektet. 

8.5.1 Inledning 

Det som behandlas i det här avsnittet är ämnet kravfångst. Med kravfångst menas den procedur 

med vilken krav på en produkt – i det här fallet ett datorprogram – samlas in från kunden som 

underlag för utvecklingsarbetet. Detta görs för att utvecklarnas arbete ska resultera i något som 

överensstämmer med kundens vision. Representanten från utvecklargruppen som ansvarade för 

detta arbete i det här projektet var analysansvarig. I det här avsnittet kommer den valda metoden 

för kravfångst att behandlas och det praktiska genomförandet kommer att beskrivas. I 

diskussionsdelen diskuteras erfarenheter och lärdomar. 

8.5.2 Syfte 

Syftet med det här avsnittet är att redogöra för den metod som tillämpades för kravfångst i 

projektet, hur kravfångsten genomfördes i praktiken samt utvärdering av processen. 

8.5.3 Frågeställning 

Hur kan man i ett programutvecklingsprojekt som detta samla in kundens krav på ett bra sätt? 

8.5.4 Metod 

För att samla in de krav som ställdes på det efterfrågade programmet övervägdes olika 

tillvägagångssätt. Den metod som tillämpades i projektet består av flera olika komponenter, 

såsom intervjuer, analys av tidigare system och prototypning. 

 

Att genom intervju med kunden ta reda på de stora riktlinjerna för projektet ansågs passande då 

gruppen inte var säkra på exakt vad som skulle utföras i projektet. När helhetsbilden blivit tydlig 

var avsikten att göra frågorna mer specifika om MODEST och systematiskt gå igenom 

programmets delar för att ta reda på vilken funktionalitet som krävdes. Önskvärt var också att få 

en demonstration av hur en van användare av MODEST arbetar eftersom det skulle ge en god 

bild av användarens behov. 

 

Förutom intervjuer med kunden samlades många av kraven in från programmet MODEST som 

gruppen hade tillgång till tidigt i projektet. Då MODEST stod som förlaga till Humble ansågs detta 

lämpligt att använda som en utgångspunkt för att lista krav på funktionalitet. 

 

För grafritardelen av programmet formulerades inga direkta krav. Då varken gruppen eller kunden 

hade någon färdig idé om hur grafritardelen skulle se ut eller fungera ansågs förhandsbestämda 

krav snarare låsa utvecklingsarbetet än leda fram till en god lösning. Tanken var att, i stället för 

att arbeta mot en kravspecifikation, testa med hjälp av en prototyp om grafritardelen höll måttet i 

kundens ögon. Som ett led i framställandet av prototypen gjordes skisser av programmets 

användargränssnitt som visades för kunden för att kontrollera att arbetet var på väg i önskad 

riktning. 
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För att göra mötena med kunden så effektiva som möjligt förbereddes dessa av teamledaren och 

analysansvarig för att ge maximalt utbyte för både gruppen och kunden. Till förberedelserna 

hörde att bestämma mötets syfte. Detta är en nödvändighet för att fokus ska ligga på rätt saker 

och båda parter bör därför vara upplysta om vad mötets syfte är. I projektet bokades möten med 

kunden via mejl där det förutom tid och plats också stod en kort beskrivning av vad gruppen ville 

få gjort på mötet. Detta gav kunden möjligheter att förbereda sig. 

 

För att projektet hela tiden skulle hållas i rörelse och inte stanna av, har det vid varje möte 

bestämts vad som ska göras härnäst, till exempel färdigställa ett dokument, förbereda någonting 

att visa upp, boka in ett till möte eller liknande. Förutom att bestämma vad som ska göras 

bestämdes också vem som ska göra det. Detta gjorde att båda parter vid ett mötes avslut visste 

vad som kommer att hända i projektet framöver.  

8.5.5 Genomförande 

Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter som utförts i arbetet med kravfångsten. 

8.5.5.1 Introduktion 

Efter att gruppen blivit tilldelade uppdraget bokades ett första möte med kunden in. På detta möte 

hölls en introduktion till programmet MODEST. Representanter för gruppen var teamledaren och 

analysansvarig. Inför detta möte hade gruppen endast elementära kunskaper om vad uppdraget 

gick ut på. 

 

Introduktionen bestod av bakgrundsinformation och förklaring av vad för typ av arbete kunden i 

praktiken utför med programmet MODEST. Dag Henning (skapare av MODEST) närvarade också 

på detta möte och förklarade överskådligt hur programmet beräknade den optimala lösningen. 

 

Det diskuterades vad målet med projektet var och vilket resultat som önskades. Då projektet var 

indelat i flera delar diskuterades det hur dessa delar borde prioriteras sinsemellan.  

8.5.5.2 Genomgång av arbete i MODEST 

För att få en uppfattning om hur programmet används i praktiken önskade gruppen en 

demonstration av MODEST tillsammans med kunden. Kunden, som är en van användare av 

MODEST, gick då igenom hur arbetet går till för att lösa ett givet problem med hjälp av 

programmet. På denna demonstration deltog teamledaren och analysansvarig. 

 

Under genomgången ställde gruppmedlemmarna frågor och förde anteckningar. Utifrån 

genomgången kunde uppfattningen fås vad som var nödvändigt i programmet (och som således 

borde prioriteras högt som krav) och vad som sällan eller aldrig användes (och därmed borde 

prioriteras lågt eller utelämnas). 

8.5.5.3 Listning av funktionalitet i MODEST 

Många av kraven baserades på funktionalitet i MODEST. Dessa listades genom att 

gruppmedlemmarna gick igenom programmet, del för del, och formulerade lämpliga krav för att 

innefatta funktionaliteten. Om någon del av programmet var svår att förstå, gjordes anteckningar 

för att kunna ställa frågan på ett kundmöte. 
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8.5.5.4 Möten med specifika frågor 

För att få svar på frågor berörande krav på specifika delar av MODEST, bad gruppen att få möten 

med kunden i detta syfte. Under dessa möten deltog, utöver kunden, teamledare och 

analysansvarig. Frågorna var skrivna på förhand och grupperade med avseende på vilken del av 

MODEST de tillhörde. Med detta frågeformulär som grund gicks programmet igenom, en del i 

taget, genom att gruppmedlemmarna ställde frågor och kunden svarade. Svaren antecknades av 

analysansvarig. 

8.5.5.5 Användartest 

Den grafiska delen av programmet som har att göra med utritning av graf testades av vana 

användare av MODEST (bland annat kunden) i ett prototypprogram. Detta gjordes för att 

kontrollera att de riktlinjer som arbetats efter stämde överens med kundens önskan.  

8.5.5.6 Kravspecifikationens utveckling 

Den första versionen av kravspecifikationen baserades på kundmöten och till stor del också den 

funktionalitet som listats i MODEST. Gruppen strävade efter att skriva kraven så att de, även om 

de utgick från ett existerande program, inte skulle begränsa det nya programmet, vilket kan vara 

en risk med att analysera redan existerande program [17, s. 2]. Den första versionen av 

kravspecifikationen skickades till kunden och diskuterades på ett möte. På mötet framgick det att 

kunden hade önskemål om att ett specifikt krav skulle läggas till, vilket gjordes till den andra 

versionen av kravspecifikationen. 

 

I och med utvecklingsarbetets fortskridande vann gruppen mycket ny kunskap om de tekniska 

lösningarna som krävdes i projektet samt hur programmet MODEST fungerade. 

Kravspecifikationen, som skrivits på ett tidigt stadium i projektet, stämde därför inte helt överens 

med dessa lösningar. Flera av kraven var även, på grund av bristande insikt i MODEST, mycket 

otydligt skrivna och dessa skulle därför bli svåra att testa. Några krav som i högsta grad var 

kopplade till varandra hade också graderats med olika prioritetsnivåer. Det fanns heller inget 

övergripande krav som förklarade vad programmet faktiskt hade till uppgift att göra. 

 

Det ansågs därför nödvändigt att uppdatera kravspecifikationen, vilket i huvudsak gjordes av 

analysansvarig. För att säkerställa att uppdateringen blivit korrekt hölls en inspektion av 

kravspecifikationen där samtliga gruppmedlemmar deltog [18, s. 1]. Under inspektionen gicks 

kravspecifikationen igenom, krav för krav, tillsammans med hela gruppen och diskuterades om 

nödvändigt. Under inspektionen tillfälle kom ytterligare några förslag på förändringar som togs 

med i kravspecifikationen. 

 

Den uppdaterade kravspecifikationen gicks igenom tillsammans med kunden på ett möte. 

Samtliga krav gicks igenom och diskuterades vid behov. De uppdaterade kraven mottogs positivt 

från kundens sida även om några modifikationer önskades. Efter mötet gjordes de nödvändiga 

ändringarna och därefter skickades kravspecifikationen till kunden för dennes godkännande. 

8.5.6 Diskussion 

De metoder för kravfångst som användes i projektet känns i efterhand som lyckade val. Att 

intervjua kunden under en demonstration av MODEST gav en tydlig bild av hur användare 
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använder programmet. De möten som hölls där kunden svarade på tekniska frågor om MODEST 

var dock inte nödvändigtvis det bästa tillvägagångssättet att ta reda på hur programmet 

fungerade. Att utforska programmet på egen hand med hjälp av Dag Hennings avhandling om 

MODEST [6] hade troligen kunnat besvara våra tekniska frågor och besparat kunden besväret att 

medverka. Det var på det sistnämnda sättet gruppen fann svar på de flesta tekniska frågorna om 

MODEST i slutänden. 

 

Valet att skapa en prototyp för att demonstrera grafritardelen av programmet för kunden gjorde 

att kunden kunde bekräfta att gruppens arbete gick i rätt riktning och gav samtidigt kunden en 

möjlighet att se ett konkret exempel på gruppens arbete. Att använda prototypen känns således 

som ett gott val. 

 

De tidiga intervjuerna fördes i diskussionsform, vilket troligen var nödvändigt för att få de svar 

som eftersöktes. Med detta avses främst svaren kring projektets mål som eftersöktes på 

introduktionsmötet. Då kunden inte hade förberedda svar på alla frågor var det en fördel att kunna 

diskutera frågan fritt utan att vara bunden till ett strikt frågeformulär. Denna typ av intervju kallas 

öppen intervju [17, s. 2]. Möten med specifika krav på delar av programmet var däremot baserade 

på frågor som förberetts på förhand. Detta kallas stängd intervju. [17, s. 2] 

 

Under demonstrationen av MODEST som kunden höll i var det tydligt att vissa delar av 

programmet ansågs vara självklara för den vana användaren, medan de kan framstå som 

svårförståeliga för en utomstående. Denna erfarenhet gav insikten att man kan inte alltid räkna 

med att en användare av ett program kan förklara och motivera alla sina handlingar, då det mycket 

väl kan vara invanda beteenden. 

 

En lärdom från projektet är att ofta kontrollera att arbetet stämmer överens med 

kravspecifikationen. Flera gånger under projektet har en titt i kravspecifikationen inneburit en 

överraskning då vissa krav glömts bort eller råkat prioriteras upp eller ned på grund av 

missförstånd. 

 

Till erfarenheterna hör också den vunna vetskapen om att kunden inte nödvändigtvis vet exakt 

vad som önskas bli gjort. Detta gjordes tydligt under det första mötet då diskussionerna var 

omfattande om något så grundläggande som vad de huvudsakliga målen med projektet var. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kravfångst handlar mycket om kommunikation. Det gäller att 

få kunden att konkretisera sina tankar och formulera dem på ett sätt som går att arbeta efter samt 

att försöka ställa rätt frågor. 
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8.6 Simon Rydström 

Under projekt skrivs mängder med dokument från planering av projektet i dess helhet och avtal 

med kund till teknisk dokumentation som beskriver hur produkten är uppbyggd och fungerar. Det 

är tack vare dessa dokument som rollen dokumentansvarig har uppstått. Dokumentansvarig ser 

till att det finns mallar att följa, och att dessa mallar följs. I detta projekt har rollen också till en viss 

grad inneburit att se till att dokumenten håller en jämn och god kvalitet. Det finns många sätt att 

arbeta med dokument och följaktligen är vissa arbetssätt bättre än andra. 

8.6.1 Syfte 

Syftet med det här avsnittet är att redogöra för hur projektgruppen jobbat med dokument, samt 

reflektera över vad som kunnat fungera bättre. 

8.6.2 Frågeställning 

● Hur kommunicerar man på ett bra sätt inom en mindre projektgrupp? 

● Hur fungerar Trac som loggningsprogram för mjukvaruprojekt? 

● Vad har mallar för påverkan på dokument som skrivs? 

● Vilka fler åtaganden gentemot resten av gruppen har dokumentansvarig vad gäller 

hantering av dokument? 

8.6.3 Erfarenheter 

För att arbeta med dokument togs tidigt i projektet fram en generell mall på hur dokumenten skulle 

vara utformade. Till en början hade gruppen ganska svårt att följa denna mall, men efter att den 

använts ett tag förstods den mer och mer. Vissa områden i dokumenten var från första början inte 

helt genomtänkta och byggdes om när behovet av dem blev mer påträngande. Denna första 

generella mall för struktur och formatering användes i väldigt stor utsträckning till de flesta 

dokument i projektet med viss mindre anpassning, exempelvis att formalia som inte var 

nödvändigt togs bort från vissa dokument. Det var i huvudsak två dokument som inte följde denna 

generella mall, dels avtalet och dels testrapporten.  

1. Avtalet eftersom det är ett juridiskt dokument som ska vara utformat på ett visst sätt.  

2. Testrapporten på grund av att det ganska snabbt insågs att det stora antalet tabeller för 

redovisning av testresultat inte skulle fungera i den generella mallen. Dock bör noteras att 

översiktliga drag trots detta behölls i testrapporten. 

 

Vad gäller innehållet i dokumenten valde gruppen att i stor utsträckning basera innehållet runt 

IEEE-standarderna för kravspecifikation [19], kvalitetsplan [20], testplan och testrapport [21]. 

Denna standard kändes tidvis överdrivet robust och ofta gjordes valet att skära ner på 

innehållsmängden.  

 

Gruppen valde att använda sig av Google Drive för att kunna skriva på dokument samtidigt, men 

på grund av formateringsproblem sparades dokument till Word där sidhuvud och sidfot ordnades 

innan de laddades upp till Trac och lämnades in. Trac i tur ämnades till att logga samtliga 

dokument när de var redo för en ny version, vilket inte alltid fungerade bra. Sidorna för information 

i Trac har varit ett smidigt lagra information och instruktioner till gruppen om någon skulle behöva 

gå tillbaka och se över det igen vid en senare tidpunkt. Dessa sidor för information användes 
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senare också för att skapa en ToDo lista. Tidsrapportering via tickets har fungerat bra, bortsett 

från nackdelen att det har blivit väldigt många tickets för samma saker. 

 

Gruppen har också kommunicerat med hjälp av medium som mejl och sms-grupp, där mejl primärt 

har varit teamledarens sätt att få ut information till samtliga i gruppen, och sms-gruppen ett sätt 

att kommunicera med samtliga medlemmar samtidigt. 

 

Dokumentansvarigs har i projektet också varit ansvarig för att korrekturläsa samtliga dokument, 

samt sett till att åtminstone ytterligare en person korrekturläst dokumenten. I många fall har detta 

löst sig självt eftersom huvudansvarig för dokument har varit den med rollen som kopplas till 

dokumentet, och denna person läst hela det dokumentet. 

8.6.4 Diskussion 

Mallar är något som kan användas på många olika vis, det är möjligt att skapa en översiktlig mall 

som går att använda till allting. Det går också att skapa en unik mall som är skräddarsydd efter 

ett ändamål. I projektet valdes i större utsträckning den förstnämnda, med viss anpassning då det 

behövdes. Fördelarna med att ha en generell mall är att alla dokument ser likadana ut och man 

får förståelse för att dokument tillhör samma projekt. Det förenklar också när dokumenten skrivs, 

eftersom formateringen är bekant för dem som skriver dokumenten. Innehållsmässigt följde 

gruppen IEEE-standarder, vilket istället kunde ha utförts efter eget tycke och vad som kändes 

som lämpliga punkter att ta upp. IEEE är en global organisation [22] som strävar efter att skapa 

mallar för tekniska dokument, och beskriver vilken information som bör återfinnas i dokumenten, 

och hur de bör vara strukturerade. Till viss del kunde det ha varit bättre att använda mer 

projektspecifikt anpassat innehåll i dokumenten på ett projekt av mindre karaktär som detta.  

 

Att gruppen använde sig av Trac blev både något av ett bra sätt att samordna var saker finns och 

något jobbigt som måste användas. Huvudsakligen har problemet legat i användningen av många 

olika medium. Oklarheter om när dokument ska laddas upp på Trac, när informationen ska finnas 

tillgänglig på Google Drive eller om det kanske är så att man bara ska mejla ut informationen har 

gjort att viss information finns på samtliga platser och är väldigt lättillgängligt, medan annat bara 

återfinns på en av platserna. Detta problem uppstod nog delvis eftersom inget medium var 

tillräckligt bra för att hantera alla olika former av information. Google Drive saknar helt möjlighet 

till tidrapportering och konverterar inte korrekt till pdf-format, samtidigt som det låter flera 

användare arbeta på ett dokument samtidigt, vilket har varit viktigt för gruppen. Trac har istället 

möjligheter till tidrapportering och loggning, men däremot finns ingen texteditor som duger för att 

skriva längre texter smidigt och som tidigare nämnt saknas funktionaliteten att flera användare 

kan skriva samtidigt. Mejl har istället gått ut när man vill förmedla informationen direkt, till största 

del har detta skett vid utskick av vissa mötesprotokoll, vidarebefodring av kursrelaterad 

information samt information från kundmöten. 

 

Kommunikationen inom gruppen har skett på många olika nivåer, som tidigare nämnts via sms-

grupp, mejl, fysiska möten och närmare slutet av projektet även skype till viss del. Att ha en 

spridning på kommunikationssätten har fördelen att det nästan alltid går att få tag på den person 

man är ute efter, men med många medium följer också risken att någon gruppmedlem inte är lika 

uppmärksam på vissa kanaler och därför går miste om potentiellt viktig information. 
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8.6.5 Slutsats 

Överlag genom projektet har det uppstått svårigheter kring var intern information återfinnes, 

eftersom den potentiellt kan ligga på många olika ställen, vare sig det är Trac, Google Drive, 

mejlen eller annat. Trots detta har det i ett projekt av den här storleken varit hanterbart. Hade 

storleken på projektet ökats en aning till hade förvirringen i gruppen blivit ett ordentligt problem. 

Att ha ett eller möjligtvis två sätt att samla informationen hade varit bättre. Ett system som Trac, 

som utöver sin nuvarande funktionalitet dessutom tillåter användare att skapa och redigera 

dokument samtidigt och enkelt hade varit perfekt att lagra dokument, sprida information och sköta 

tidsrapportering. I mån av behov skulle det också gå att kombinera med någon form av direkt 

kommunikation, exempelvis sms-grupp för att snabbare nå resten av gruppen.  

 

Strukturmässigt har mallarna som använts varit till stor nytta för hela gruppen, för att göra saker 

tydliga och likadana mellan dokument. Det tog en tid att sätta sig in i och förstå hur mallarna skulle 

användas, men när detta väl gjorts utgjorde det en god grund för dokumentet. Är syftet att flera 

dokument av samma typ ska tillverkas kan det vara lämpligt att skapa en mall mer specifikt efter 

dokumentet som ska skapas, men i ett mindre projekt är det smidigt med en väldigt generell mall 

som man sedan kan utföra mindre ändringar i för att uppfylla sina behov. 

 

Rollen dokumentansvarig har inneburit att vara delvis ansvarig till samtliga dokument som har 

skapats, ofta tillsammans med den rollen som dokumentet tillhör. Det har också inneburit att ta 

fram mallen som har använts för att skriva dokument och att se till att mallen följs. Innan dokument 

slutligen har lämnats in har det inneburit en korrekturläsning där även ytterligare en gruppmedlem 

har gjort detsamma. 
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8.7 Robert Stoltz 

Denna del är skriven av Robert Stoltz och kommer att beröra mina erfarenheter av att jobba i 

projektet.  

8.7.1 Inledning 

Detta avsnitt kommer ta upp mina erfarenheter av vad jag bidragit till projektet och hur det har 

påverkat min roll som kvalitetssamordnare [23]. Det kommer även att behandla vad en 

kvalitetssamordnare har för ansvar och hur det har påverkat vårt projekt i allmänhet. Projektet har 

varit att bygga ett program för energioptimering som kan läsas i rapporten.  

8.7.2 Syfte 

Kvaliteten i projektet ligger till grund för hur bra projektet kommer att bli, då menat hur bra 

programmet och dokumentationen kommer att bli. Kvalitetsamordnare har ansvar för att sätta upp 

ett dokument där de delar som berör kvaliteten tas upp och även hur det ska lösas på. Ett bra 

exempel på en kvalitetsgranskning är att följa en känd kodkonvention för att hålla hög kvalitet på 

koden vilket även oftast även gör att koden blir lättläst och återanvändbar.  

8.7.3 Frågeställning 

Har rollen som kvalitetssamordnare bidragit till en högre kvalitet och bättre projekt? 

8.7.4 Bakgrund 

Denna roll har varit viktig i många projekt då det är viktigt att det hålls en hög kvalitet på projekten. 

Detta kan dock vara mer kritiskt för vissa företag än andra. Ett bra exempel på det är NASA [24], 

där deras kvalitetsdokument tar upp allt, från små detaljer till större frågor. I ett projekt som detta 

är det dock inte lika viktigt med ett lika detaljerat kvalitetsdokument, dock har det varit till fördel 

att ha ett där projektmedlemmarna har haft möjlighet att kontrollera om det finns frågor angående 

vissa kvalitetsaspekter.  

8.7.5 Kvalitetssamordnare 

Denna roll finns i många olika projekt överlag där den har en viktigt del i utvecklingen. En 

kvalitetsansvarig har normalt hand om: 

● Kvalitetsarbete utförs överallt av alla roller 

● Initiativ- och uppföljningsansvar 

● Utbildning och inspiration 

● Planera och budgetera ihop med övriga gruppen 

● Hur mycket får kvalitet kosta? 

Vi har i projektet behandlat de flesta punkterna men det finns vissa som vi inte lagt något tid på, 

till exempel utbildning och inspiration. Det som har vart svårt är uppföljningen av vissa delar. 

Genom gransking har vi försökt upprätthålla en viss kvalitet och genom att vi använt JUnit som 

testenhet har koden verifierats att den fungerar bra. Sedan har det varit mycket upp till 

projektmedlemmarna och försöka följa konventionen som bestämdes i kvalitetsdokumentet.  

8.7.6 Erfarenheter 

Projektet är ett av de större sett till poäng som görs på civilingenjörsutbildningen inom datateknik. 

Projektet innehåller många delmoment och till viss del nya moment. Ett stort nytt moment är 

kundkontakt, vilket i detta projekt har till viss del fungerat bra. Jag har verkligen insett hur olika 



  Linköpings universitet 

37 av 42   

kund och projektgrupp kan se på ett program, i meningen att det är väldigt olika syn på vad som 

är sekretessbelagt och inte. Det har gett många erfarenheter inom just kundkontakten. Dock är 

detta inget som är ovanligt, det som gör det ännu knepigare är när det ligger inom en kurs och 

diskussioner om avtal är svårt.  

 

Utvecklingsmässigt har det gått relativt bra. Det finns alltid saker som kan förbättras och saker 

som gått riktigt bra. I ett projekt anser jag att det är viktigt att den som är teamledare inte arbetar 

med utvecklingen för att få en bättre översikt. Dock är detta svårt i detta projekt där också 

teamledaren måste ha ett visst antal utvecklingstimmar i slutet av projektet.  

 

Det är viktigt i ett tidigt stadie dela upp arbetet och att gruppmedlemmarna får vissa 

ansvarsområden de ansvarar för. Detta för att underlätta frågan om till vem det går att vända sig 

till när något inte fungerar som det borde. Detta gjordes lite sent i detta projektet och det var vissa 

gånger i början av projektet oklart vem som skulle göra vad. Detta löstes dock ganska snabbt och 

blev bättre. Sen är det väldigt viktigt att ansvarsområdena hålls och att det tas hand om.  

 

En sak som ofta återuppkommer i många projekt är uppföljningen. Det verkar som att just denna 

punkt alltid är svår. Mycket på grund av att det är mycket som händer och att det inte alltid är lätt 

att komma ihåg vad som bestämts eller beslutats. Detta gör det ännu viktigare att det förs 

mötesprotokoll eller dokumentation på andra sätt. För att försöka förbättra uppföljningen sattes 

en ToDo-lista upp och det blev lättare att gå tillbaka och se vilka saker som hade gjorts. Det finns 

dock fortfarande saker som inte har följts upp. Det är något som också är viktigt för att se att saker 

går framåt vilket gör att gruppen blir mer motiverad.  

8.7.7 Slutsats 

Till att svara på frågan i syftet till rollen som kvalitetssamordnare, det som går att säga är att vissa 

saker hade kanske gjorts på ett annorlunda sätt utan en kvalitetsansvarig. Ibland i mindre projekt 

som löper under kortare tid kanske inte kvalitetsrollen spelar lika stor roll som i större projekt. Det 

som har hjälpt till är att det fanns ett kvalitetsdokument som det gick att gå tillbaka till om det var 

konstigheter eller frågetecken gällande kvalitet. Om det inte hade funnits någon 

kvalitetssamordnare hade det förmodligen fortfarande funnits en kodkonvention att gå efter. Dock 

hade det möjligtvis inte varit antecknat någonstans och gruppen hade kanske lättare glömt bort 

vad som sades. Kodgranskningen har bidragit till bättre programkod vilket det kanske inte hade 

gjort om det inte fanns någon som hade ansvar över kvaliteten på koden och dokumenten. 
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9. Diskussion 
Vi anser att en av de fördelar med det agila arbetssättet som tillämpats i projektet är att 

dokumenten kontinuerligt har uppdaterats och därigenom gjort att de hela tiden hållits 

uppdaterade med aktuella krav. Dessutom har detta gjort att det inte behövde läggas så mycket 

tid på dokumentationen innan projektet startades eftersom vissa dokument kunde skjutas upp till 

dess att vi hade börjat skriva kod. Enligt oss hjälpte det mycket att börja skriva kod till en prototyp 

tidigt då vi hade ett behov av att veta exakt vad kunden var ute efter, vilket var oklart vid första 

versionen av kravspecifikationen. Detta tillvägagångssätt hade inte fungerat lika bra om vi hade 

jobbat enligt vattenfallsmodellen. 

 

Vi har upplevt att uppdelningen av ansvarsområden i projektet har fungerat bra. Det har alltid 

funnits en specifik person som har varit medveten om hur en viss del av programmet fungerar. 

Av denna anledning har det varit enkelt att avgöra vilken gruppmedlem som det har varit lämpligt 

att vända sig till då frågor angående en specifik del av programmet uppkommit. 

 

MODEST-boken [6] användes sparsamt som informationskälla i början av projektet. Så blev det 

på grund av att vi förlitade oss till stor del på kundens vana som användare av MODEST för att 

kunna besvara våra frågor. Att förbereda frågor till kundmöten och att hålla dessa med kunden 

var en tidskrävande del av processen. Frågorna var dock ofta tekniskt ingående och svåra att 

besvara. De flesta av dessa svar hade kunnat hittas i MODEST-boken och utan kundens 

engagemang, vilket gruppen senare insåg. Därmed inte sagt att de möten som hölls med kunden 

var onödiga. 

 

I projektet har inga etiska överväganden gjorts. Eftersom Humble används för att beräkna hur 

energinät kan utformas är det dock fullt möjligt att de resultat som erhålls genom programmet kan 

komma att påverka många människor. Exempelvis tas ingen hänsyn till olika energikällors verkan 

på omgivningen bortsett från de utsläpp som genereras. Inga säkerhetsaspekter tas heller med i 

beräkningarna. Det moraliska ansvaret för hur programmet används anser gruppen ligga hos 

användaren och inte själva programmet.  

9.1 Användbarhet 

Från projektets början har det varit ett mål att göra Humble mer grafiskt och därmed också mer 

lättanvänt än MODEST. Under projektets två första månader läste gruppen kursen Interaktiva 

system, vilket gav många bra tips. Exempelvis skapades skisser på hur det var möjligt att utforma 

programmet och senare även en prototyp av skisserna. 

 

Gruppen skapade en evolutionär prototyp som innehöll all synlig funktionalitet i programmet. 

Gruppen tvingades då till att ordentligt fundera ut hur gränssnittet borde se ut för att användare 

skulle förstå hur det fungerade. Specifikt för projektet var hur knappar skulle utformas för att på 

ett förståeligt sätt illustrera vad de gör och har för uppgift. Efter att prototypen skapades visades 

den upp för representativa användare, som fick ge respons på hur programmet fungerade. Detta 

var mycket bra då det både gav gruppen respons på vilken funktionalitet som var bra, vilken som 

behövde förändras samt fler användningsområden som gruppen inte insett att MODEST 

användes till. 
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Ett alternativ till att ta fram en prototyp kunde ha varit att skriva en mycket hårdare 

kravspecifikation, som strikt begränsade programmet till hur det skulle se ut och utifrån den 

komma överens med kund. Nackdelen med detta hade varit att mycket hade berott på hur dels 

utvecklarna och dels kund hade tolkat kravspecifikationen och ingen faktisk, entydig bild hade 

funnits av det blivande programmet. Ytterligare ett alternativ till den evolutionära prototypen hade 

varit att ta fram en prototyp på ett annat medium, exempelvis pappersbilder och på så vis simulera 

hur vi tänkt oss att programmet skulle se ut. I efterhand känns det som att vi gjort ett bra val med 

hur vi testade vad som för användaren fungerade bra, då kund förstod hur vi tänkt och vi hade ett 

tydligt mål att jobba mot. Dessutom gav vår prototyp en grund att bygga vidare resten av 

programmet på. 

9.2 Möjligheter till vidareutveckling 

Programspråk valdes tillsammans med kunden utifrån gruppens tidigare erfarenheter och förslag. 

Bland de språk som diskuterades inom gruppen var Java, C++ och Python aktuella eftersom 

dessa är utbredda och därför skulle göra programmet möjligt att vidareutveckla för så många som 

möjligt. Det beslutades att Java var mest önskvärt eftersom samtliga i gruppen hade läst en kurs 

i detta och således hade viss erfarenhet. Detta förslag mottogs positivt från kunden och valet föll 

därför på Java.  

 

Att programmet är uppbyggt i moduler kommer att underlätta framtida vidareutveckling. Förutom 

att ett modulärt uppbyggt program gör det möjligt att byta ut eller uppdatera enstaka moduler blir 

det också lättare att överskåda programstrukturen och att sätta sig in i koden.  
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10. Slutsats 
Den metod vi har använt för att utveckla programmet har fungerat bra och användandet av MVC 

hjälpte oss på vägen mot att lyckas utveckla ett program som både är enkelt att vidareutveckla 

och lätt att använda. 

 

Vilka metoder kan nyttjas för att skapa program som är enkla att använda? 

En metod är att tidigt i projektet tillverka en prototyp av programmet som går att interagera med. 

Därmed kan styrkor och svagheter i programmet upptäckas. Detta görs med fördel genom 

användbarhetstester på en sådan prototyp med riktiga, representativa användare. 

Testanvändarna kan då också ge återkoppling på prototypen. Detta är viktigt eftersom 

utvecklarna själva ofta är blinda för styrkor och svagheter i programmet.  

 

En annan metod är att observera användaren under typiska arbetsförhållanden i ett nuvarande 

system och hur denne löser typiska uppgifter. Därmed går det att se vad som kan behöva göras 

och vad som fungerar bra. 

 

Hur konstrueras program för att det ska vara möjligt att utveckla vidare? 

Ett sätt är att använda sig av designmönster och tydligt dokumentera hur dessa används. Därmed 

kan nästkommande utvecklare enkelt ta reda på hur programmet fungerar. Även tydliga gränssnitt 

ökar enkelheten i att förstå hur programmet fungerar. Enhetstester kan också bidra till att förenkla 

vidareutvecklande av ett program då det är enkelt att få besked om någonting har slutat fungera 

vid en ändring. Ytterligare en starkt bidragande faktor till att göra ett program möjligt att 

vidareutveckla är att tillämpa en modulär programarkitektur. 
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