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Sammanfattning 
Denna kandidatrapport redogör för hur en grupp studenter kan utveckla en 
smartphoneapplikation utan några tidigare kunskaper inom applikationsprogrammering. För att 
få uppdraget mer verklighetsanknutet finns det även en kund som har önskemål kring den 
slutgiltiga produkten.  

I dokumentet beskrivs det vilka metoder som använts för att ta fram applikationen och vilka 
erfarenheter som gruppen tagit del av. Det beskrivs även hur interaktion med kunden har 
genomförts för att få en bra bild av vad denne önskade. Frågeställningarna fokuserar på hur 
utvecklingen gått tillväga och hur man som grupp kan lära sig något nytt under relativt kort tid. 
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Abstract 
This candidate report describes how a group of students can develop a smartphone application 
without any prior knowledge in the field. To make the project more realistic there is also a client 
who has requests and wishes regarding the finished product. 

The document describes the methods used to produce the application and also includes 
experiences that the group gained. How the interaction with the client has been performed to 
gain a good understanding of what they wished the product to become is also accounted for. 
The research questions focus on how the development has proceeded and how one can learn 
something new in a relatively short timespan as a group. 
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Förord 
Denna rapport beskriver vårt kandidatarbete på civilingenjörsprogrammet Datateknik vid 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Detta arbete har genomförts av en grupp på åtta 
studenter under vårterminen 2014.  

Under projektet har vi ifrån alla involverade fått stort stöd och vägledning. Först och främst vill vi 
rikta ett tack till företaget Aqwary som givit oss möjlighet att genomföra detta projekt. Vi är även 
mycket tacksamma över vår handledare Jonas Lindgren som har bidragit med konstruktiv 
återkoppling och stabilt ledsagande.  
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Ordlista 
Här följer en lista med förkortningar som används i dokumentet:  
 

API  Application Programming Interface 

ADT  Android Developer Toolkit 

AsyncTask  Javaklass som tillåter exekvering av kod i separat tråd 

GUI   Graphical User Interface 

HTML  HyperText Markup Language, språk för programmering av webbsidor 

IDE  Integrated Development Invironment 

iOS  iPhone Operating System 

UI  User Interface 

VCS  Version Control System 
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1 Inledning 
Scuba Soft är skapat av en grupp studenter som fått i uppdrag att göra en mobilapplikation för 
företaget Aqwary. Applikationens syfte är att underlätta för dykare att hitta andra personer att 
dyka med samt platser att dyka på. Utöver denna applikation skapades även en affärsidé som 
kort presenteras i denna rapport. Affärsidén är ej direkt kopplad till applikationen utan är ett 
ensamstående arbete men med relevant information för området. 

1.1 Motivering 

Applikationer för mobiler är idag en av de mest växande produkterna inom mjukvara. Under 2013 
ökade applikationsanvändningen med 115 procent där applikationer för social media och 
kommunikation ökade med 203 procent.[1] I slutet av 2013 mättes det upp till 4,7 miljoner 
användningar av applikationer under en dag och 1,126 biljarder användningar under hela året.[1] 
Det är således uppenbart att det finns en marknad för applikationer och att många företag 
eftertraktar applikationsutvecklare. Denna rapport fokuserar därav kring problem och tillvägagång 
med att utveckla en applikation till ett företag. Detta beskrivs mer specifikt under 1.2 Syfte och 
1.3 Frågeställningar. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att dels lyfta fram de svårigheter som finns kring utveckling av en 
applikation till smartphone, dels beskriva de komplikationer som kan uppstå med en kund under 
projektets gång. Dessa problem diskuteras sedan för att ta fram ett givande resultat som kan 
vara till hjälp för projekt av liknande förutsättningar. 

1.3 Frågeställningar 

Nedan följer frågeställningar kring projektet för att stödja underlaget till kandidatarbetet.  

● Hur har arbetet med kunden fungerat för att ta reda på dess sanna behov och formulera 
en bra kravspecifikation efter dessa? 

● Hur lyckades gruppen med att lära sig själva samt att dela med sig av sina kunskaper till 
andra gruppmedlemmar? 

● Vad har parprogrammering haft för inverkan på projektet och hur har det fungerat i 
samband med utveckling av en applikation till smartphones? 

● Hur har utvecklandet kring projektet strukturerats för att skapa modularitet så att varje par 
kan arbeta separat med sin del av projektet? 
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1.4 Avgränsningar 

Applikationen är avgränsad till att bara fungera för smartphones med Android OS på grund av 
begäran från kunden. 
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2 Bakgrund 
Projektgruppens arbete med mobilapplikation har genomförts i fyra iterationer. Den första 
iterationen bestod av en förstudie där syftet var att samla information om vilka funktioner som 
produkten kunde tänkas behöva samt hur dessa funktioner skulle utvecklas. De tre återstående 
iterationerna omfattades av produktutveckling där produkten skapades.   

12  



 

Scuba Soft  TDDD77 

Kandidatrapport 2014-06-10 

  

3 Metod 
I nedanstående kapitel redogörs en del metoder och tillvägagångssätt som legat till grund för 
studien. Inledningsvis presenteras det valda metoderna för kravhantering, som följs av en 
beskrivning gällande metoder för projektets resurser. Därefter följer de metoder och verktyg som 
har brukats på dokument och utveckling. Kapitlet avslutas med utvecklingsmetod och 
utvecklingsverktyg. 

3.1 Kravhantering 

Kravspecifikationen har fungerat som en grundsten i projektet då testning, utveckling och 
aktivitetsplanering har utgått från denna. Om ett krav behövde modifieras under en av projektets 
faser gjordes detta genom förhandling mellan kunden och gruppen. Kraven kom att ändras ett 
par gånger, cirka 24 gånger varav en var av större omfattning.  

3.1.1 Företagets uppdragskrav 

Vid projektets start mottogs en lista med de krav som kunden hade på produkten. Denna lista 
utgick gruppen ifrån vid första utkastet av kravspecifikationen och för att skapa sig en mer precis 
uppfattning av vad kunden efterfrågade.  

3.1.2 Kundintervju 

Under projektet hölls ett flertal kundinterjuver. Syftet med dessa var att få ut dolda krav som inte 
framgick i den kravlista gruppen erhöll vid projektets uppstart. De var också till för att diskutera 
kring olika problem som uppstod under projektet och säkerställa en lösning som passade både 
kunden och projektgruppen. Dolda krav var sådana som kunden själv inte visste behövdes för att 
projektet skulle vara genomförbart.  

Kundintervjuerna hölls mer frekvent i uppstarten av projektet vilket då motsvarade ungefär en 
gång i veckan. Detta pågick mer specifikt kring förstudien och iteration ett, men mattades sedan 
av mot de senare faserna av projektet då kundintervjuerna skedde en till två gånger i månaden. 
Detta föll sig naturligt då mycket av den tiden som lades på krav och designframtagning utfördes 
i dialog med kunden, vilket då innebar ett större behov av kontakt i intervjuformat. Dialogen 
genomgick sedan en fasförändring från kundintervjuer till att vara mer mailbaserad då behovet av 
diskussion kring olika krav och design minskade i takt med att utvecklingen ökade.  
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3.1.3 Kunddemonstration 

För att tidigt informera kunden i hur produkten kunde komma att se ut och hur utvecklingen skulle 
fortskrida användes prototypbaserad utveckling. Olika demonstrationer hölls med dessa 
prototyper för att få värdefull återkoppling på produkten. Tanken var även att detta skulle hjälpa till 
att hitta oönskade funktioner och eventuella felaktigheter tidigt i utvecklingen och på så vis 
undvika dyra ändringar innan det var för sent. Dessa kunddemonstrationer gjordes vid första 
tillfället i pappersprototyp där det mest grundläggande funktionerna och navigationen i 
applikationen demonstrerades. Prototypen övergick sedan till ett elektroniskt format där fokus låg 
på att demonstrera mer avancerande funktioner och designen på applikationen.   

3.1.4 Kundåterkoppling 

Under projektets iterationsfaser har kundåterkoppling använts för att kontinuerligt utveckla och 
förbättra kravspecifikationen. Återkopplingen ifrån kunden erhölls främst i samband med de 
demonstrationer som beskrivs ovan. Återkopplingen har återspeglats i kravspecifikationen 
genom prioritetsättning av de olika kraven och eliminering av onödiga sådana. 
Prioritetssättningen av kraven resulterade i en aktivitetslista där prioritet ett var det minst antal 
krav som skulle vara uppfyllda i slutet av projektet. Högre nivåer av prioritet innebar att det inte 
lika viktigt att de skulle uppfyllas vid leverans av applikationen.Prioritetssättningen kunde variera 
från ett upp till tre.   

Kundåterkopplingen har hjälpt projektgruppen att prioritera sitt arbete men även bidragit till viktig 
information kring vilka förväntningar som kunden har haft på produkten vid leverans. Det har 
uppstått situationer där kunden kommit med förslag som är orimliga utifrån de resurser som 
fanns tillgängliga och därmed har krav behövts skalas ner eller helt uteslutas från 
kravspecifikationen. 

3.2 Resurser 

Den främsta resursen som gruppen haft att jobba med är en tidsbuffert på totalt 2000 timmar. 
Varje medlem i gruppen ska ha lagt 250 timmar utspritt över den tid som projektet pågått. För att 
ha utnyttjat de resurser som funnits på så effektivt sätt som möjligt har vissa metoder utnyttjats, 
de beskrivs nedan.  
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3.2.1 Tidsplanering 

Tidsplaneringen har genomförts kontinuerligt genom projektet allteftersom olika aktiviteter 
uppkommit och avklarats. Planeringen har skett genom att gemensamt sätta upp deadlines. 
Tidsplaneringen har bidragit till en överskådlig struktur kring de olika aktiviteterna som hämtades 
från kravspecifikationen tillsammans med de beslutspunkter som gruppen hade efter varje 
iteration. Här kunde då gruppen besluta huruvida resurser behövde fördelas annorlunda eller om 
andra åtgärder behövde vidtas.  

3.2.2 Tidsrapportering 

Tidsrapportering har skett veckovis där varje gruppmedlem redogjort vad denne jobbat med och 
hur lång tid som lades ner. Rapporteringen har bekräftat att varje gruppmedlem arbetat med de 
aktiviteter de blivit tilldelade och att arbetsfördelningen blivit jämn.   

3.3 Dokumenthantering 

Under projektet skapades ett flertal dokument. Dokumentationen under projektet var oundviklig 
och ofta tidskrävande. Alla dokument har versionshistorik på omslaget och alla versioner har 
sparats digitalt. För att jobba så effektivt i den benämning att dokumentationen uppfyllde de 
angivna kraven och samtidigt kräva så lite tid som möjligt, valde gruppen att jobba med de 
hjälpmedel som nämns nedan. 

3.3.1 OpenUp 

OpenUp erbjuder mallar för olika dokument som skrevs under projektet. För de olika dokumenten 
som skapades utgick projektgruppen ifrån OpenUP som bidragit till en jämn nivå på 
dokumentens standard.[2] 

3.3.2 Google Docs 

Verktyget Google Docs användes för att granska och editera de dokument som skrevs och även 
för att versionshantera dem. Google Docs erbjuder en miljö som tillåter att flera personer ändrar i 
samma dokument samtidigt. 

3.3.3 Dokumentation av erfarenheter 

De erfarenheter som erhållits under projektet har dokumenterats olika beroende på om det varit 
en erfarenhet som relaterats till en specifik roll eller en erfarenhet som hela gruppen kunnat tagit 
del av. Olika medlemmar har bokfört de individuella erfarenheterna antingen genom att föra en 
erfarenhetsdagbok för att kunna reflektera kring dem. Andra har valt att dela sina erfarenhet i de 
gemensamma dokumenten som skapats i det olika iterationerna   
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3.4 Utvecklingsverktyg 

De utvecklingsverktyg som använts under utvecklingen av produkten beskrivs under denna del. 

3.4.1 Git 

Git har använts för versionshantering av koden. Detta har medfört struktur under utvecklingen 
och enklare felsökning.[3] 

3.4.2 Eclipse (med ADT) 

För applikationsutveckling till Android har Eclipse IDE med ADT använts. Detta är 
standardverktyget för applikationsutveckling och väletablerat inom branschen.[4] 

3.5 Utvecklingsmetod och utvecklingstrategi 

I projektet har fokus legat på att uppfylla kundens behov och önskemål så långt som möjligt. För 
att nå dessa mål har gruppen eftersträvat att jobba efter flexibla metoder som möjliggör snabba 
förändringar i projektet. De metoder som använts listas nedan. 

3.5.1 Iteration- och prototypbaserad utveckling 

Gruppen har jobbat i iterativa steg där man efter varje iteration haft en ny prototyp med viss 
funktionalitet som visats för kunden. Efter en sådan visning har gruppen tagit emot kritik och 
förslag. I mån av möjlighet och tid har nästa prototyp anpassat till kundens önskemål. 

3.5.2 Parprogrammering 

Programmering har i första hand utförts i par. Detta har medfört att fel kunnat upptäckas tidigt 
och paren har även kunnat lära sig av varandra då ingen haft någon större erfarenhet av 
programmering i Android. Parprogrammering minskade risken för att utvecklingen bromsades 
utifall en projektmedlem blev frånvarande.[5] 

Under utvecklingsfasen har paren tilldelats olika aktiviteter att ansvara för. Det har varit fritt för 
grupperna att själva välja arbetsfördelning. Man kan antingen arbeta var för sig eller i par. Detta 
skiljer sig från det konventionella sättet att arbeta i par men erbjuder dock vissa fördelar.  

Fördelarna ligger i den flexibilitet som erbjuds då gruppmedlemmarna inte behöver koordinera 
sina arbetstider. En annan fördel som erbjuds är att flera aktiviteter kan hanteras parallellt. Detta 
kräver dock en högre grad av kommunikation mellan gruppmedlemmarna och kan leda till 
problem vid integration.   
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3.5.3 Integrationsplan 

Under projektet har gruppen jobbat med kontinuerlig integration. Det har gjort gruppen flexibel till 
olika förändringar som uppstått under projektet samt resulterat i att varje medlem har fått insikt i 
de andra medlemmarnas bidrag till projektet. En viktig komponent till kontinuerlig integration är att 
använda sig av ett VCS som alla gruppmedlemmar kan hantera.   

3.5.4 Utvecklingsstrategi 

I projektets uppstart bestämdes en utvecklingsstruktur utifrån Alpha State.[6] Alpha State 
innehåller olika skeden i projektutvecklingen kring olika kategorier. Dessa skeden matchades 
sedan in med en lämplig iterationsfas som då fungerade som en övergripande struktur för 
projektets utveckling. Utifrån denna kunde en strategi formas för att passa den övergripande 
strukturen.   

Den utvecklingsstrategi som gruppen valde i början innebar att produkten skulle levereras till två 
plattformar vilket innebar att gruppen delades upp i två delgrupper. Ena gruppen om två startade 
utvecklingen till iOS där de resterande började jobba med Android. Tanken var att gruppen till 
iOS skulle förstärkas med ytterligare arbetskraft då Androidapplikationen hade fått det mesta av 
sina viktigaste funktioner färdiga. Anledningen till att gruppen valde att jobba utefter denna 
strategi var för att minska inlärningskurvan för den gruppen som senare skulle ansluta sig till 
iOSutvecklingen. Strategin som valdes skulle garantera att minst en app uppfyllde de krav som 
fanns specificerad i kravspecifikationen. 

Denna strategi kom senare att ändras till en gemensam Androidgrupp då kunden beslutade sig 
för att utesluta iOS. Detta medförde att gruppens organisationsstruktur förändrades och ny 
aktivitetsplanering behövdes.   
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4 Systembeskrivning 
Systemet i sin helhet består av en applikation som kommunicerar med en databas genom en 
hemsidas gränssnitt. Det som behandlas i detta projekt är applikationen, vars struktur är indelad 
i diverse subsystem. 

Applikationens struktur är indelad i en grafisk del och en arbetande, databashanterande del. Den 
grafiska delens uppgift är att visa knappar och information på skärmen, samt ta emot 
knapptryckningar och dylik interaktion från användaren. Då en funktion anropas genom det 
grafiska gränssnittet skickas ett meddelande till applikationens databashanterande del. Denna 
struktur ger ett snabbt och responsivt användargränssnitt som inte saktas ner på grund av 
databasserverns eventuellt långa responstider. 

4.1 Profil 

Varje användare har en profil som innehåller diverse 
information. Användaren kan ändra sin egen profil. 
Profilen kan även ses av andra användare. Man kan lägga 
till andra profiler som vänner, vilket underlättar 
kommunikationen mellan dem. Profilvyn kan ses i Bild 1. 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Profilvy  
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4.2 Karta 
Applikationen har ett subsystem som innehåller en karta 
som använder Googles kartAPI.[7] Denna karta kan 
användaren interagera med för att hitta dykcenter och 
evenemang. Med ett dykcenter menar vi en affär som 
säljer dykutrustning och/eller lär ut dykning.  

Kartan kan filtrera markörer efter dykcenter eller 
evenemang för att underlätta för användaren. När kartan 
öppnas centreras den över användarens position 
automatiskt. 

När en markör för ett evenemang klickas visas ett 
fönster som beskriver det associerade evenemanget 
kort. Fönstret visar titel, en bild och en tidsram. Fönstret 
som visas när en markör för ett dykcenter klickas visar 
kontaktinformation istället för tidsram, men har utöver 
det samma innehåll som ett fönster för evenemang. 
Klickar användaren på detta fönster öppnas en ny vy 
som beskriver evenemanget eller dykcentret mer i detalj.     Bild 2: Kartvy

Kartvyn kan ses i Bild 2. 

 

4.3 Meddelanden 
Användare kan kommunicera med varandra via den 
inbyggda meddelandefunktionen, se Bild 3. Ett 
meddelande innehåller information om avsändare, 
mottagare, tidstämpel utöver det faktiska meddelandet. 
Alla meddelanden mellan två användare visas i en egen 
tråd i respektive användares applikation. Trådarna visas i 
en lista som är sorterad i kronologisk ordning. Om en 
tråd innehåller ett oläst meddelande markeras det. 
Användaren kan klicka på en tråd och då visas 
meddelandena i kronologisk ordning och profilbilder visas 
för respektive avsändare.  

Alla meddelanden sparas på databasen där man kan     Bild 3: Meddelandevy

hämta meddelanden efter en viss avsändare eller mottagare.  
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4.4 Nyhetsflöde 

Applikationen innehåller ett nyhetsflöde där användaren kan se sina egna händelser och 
händelser som andra användare lagt upp sorterade efter tid, se Bild 4. En händelse kan vara en 
bild, ett statusmeddelande eller en dyklogg en användare lagt upp. En användare har möjlighet 
att kommentera på en händelse tillsammans med andra användare samt visa eller dölja 
kommentarer. Detta flöde kan antingen visas globalt 
med alla användares händelser eller för en enskild 
person, genom att gå in på dennes profil. 

I applikationen är varje händelse sparad för sig, med 
ett eget kommentarsfält som är associerat till 
händelsen. Ett nyhetsflöde byggs upp av flera 
händelser som hämtas dynamiskt från databasen. 
En hämtning går i korta ordalag till så här: 

1. Hämta nästa händelse i kronologisk ordning 
2. Kontrollera vilken typ det är och skapa en 

händelse av den typen 
3. När händelsen skapas hämtas dess 

kommentarer från databasen och läggs till 
4. Händelsen läggs till under den förra, om 

sådan finns, på skärmen. 

Detta sätt att först hämta all data för att sedan se 
vilken typ av händelse det är gör det väldigt 
dynamiskt att hämta och lägga in i flödet. Detta gör 
det även möjligt att lägga till nya typer av händelser i 
framtiden på ett enkelt sätt. 

När en kommentar skrivs skickas den till databasen 
och visas även på skärmen i kommentarsfältet.               Bild 4: Vy för nyhetsflöde 
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4.5 Dyklogg 

Dykloggar är till för att användaren ska kunna föra logg 
över var och när denne dykt samt kunna skriva 
kommentarer om hur dykningen var. Dessa dykloggar 
är privata för användaren och kan inte ses av andra. 
En dyklogg innehåller information såsom dyktid, det 
maximala djupet och så vidare. Loggarna hämtas 
främst ifrån kundens databas dit användaren kan 
ladda upp dem via en av kundens andra produkter, 
men det finns även möjlighet att lägga upp en dyklogg 
från applikationen med en begränsad mängd 
information. Se Bild 5 för exempel på en lista av 
dykloggar. 

  
 

Bild 5: Vy för lista av dykloggar 
  

 

4.6 Evenemang 

En användare kan se och skapa evenemang för att 
delta i eller arrangera dykningar och andra 
dykrelaterade aktiviteter. Ett evenemang innehåller 
platsinformation, start och sluttid, beskrivning, 
skapare och deltagande personer. Denna information 
visas i en egen vy som även innehåller en knapp som 
visar evenemangets position på en interaktiv karta. 
Användaren kan om denne önskar gå med i 
evenemanget och kommer då hamna i listan över 
deltagare. På samma sätt kan en användare som är 
listad som deltagare gå ur evenemanget genom att 
trycka på en liknande knapp. Genom att trycka på en 
deltagares namn i listan kommer man till dennes profil, 
och kan på det sättet få kontakt med nya personer. 

Evenemang lagras på och hämtas från en databas. 
Användaren lägger till ett evenemang genom en                 Bild 6: Vy för lista av events 

 särskild meny där tidigare nämnd evenemanginformation anges. För att välja position får 
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användaren upp en karta där denne kan leta upp och markera platsen där evenemanget kommer 
ta plats. Se Bild 6 för listvyn av events. 

 

4.7 Vänner 

Användaren kan i en annan användares profil lägga till 
denne som vän. Alla vänner som en användare har visas 
som en lista, se Bild 7, där varje listelement innehåller 
namnet och ett utdrag ur deras presentation. Genom att 
klicka på ett element i listan tas man till användarens 
profil. Användarrelationen är envägs, det vill säga att 
användare 1 kan vara vän med användare 2 utan att 
användare 2 är vän med användare 1. Dessa relationer 
ligger lagrade i kundens databas, och när man lägger till 
eller tar bort en användare som vän ändras det relevanta 
värdet i databasen. 

 

 

 

 

                                                                                            Bild 7: Vy för lista av vänner 
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5 Gruppens tekniska erfarenheter 
I detta kapitel kommer man ta upp de tekniska erfarenheter som gruppen tagit del av under 
projektets gång. 

5.1 Lära sig att utveckla till Android 

Till att börja med behövde gruppen lära sig att nyttja Android ochhur man utvecklar till den 
plattformen. Som tidigare nämnt användes för detta ändamål utvecklingsplattformen Eclipse 
med tillägget ADT. 

För att komma igång med Eclipse använde sig gruppen främst av olika färdiga handledningar 
som finns på diverse olika hemsidor. Man började även med att skapa ett eget projekt som man 
kunde prova sig fram i för att få en känsla för hur utvecklingen gick till. Efter detta övergick man 
till ett projekt som alla gruppmedlemmar arbetade på tillsammans. 

Efter en tid med detta projekt började andra fel att dyka upp i Eclipse när man hämtade kod från 
sina gruppmedlemmar: 

● Eclipse ville inte kompilera och indikerade att det var fel i någon av källkodsfilerna, dock 
inte vilken eller var så som den brukar göra vid “vanliga” fel. 

● Nya filer som lagts till hade Eclipse svårt att hitta: ibland fann den dem, ibland inte. 

Dessa symptom kom och gick sporadiskt och hade olika lösningar från gång till gång. De olika 
lösningar som gruppen kom fram till var följande: 

● Starta om Eclipse helt och hoppas att det fungerar. 
● Göra en så kallad “Clean Project” vilket rensar filkatalogen med binärer och kompilerar 

om all källkod 
● Trycka F5 i filutforskaren som Eclipse har för att hitta de nya filerna och förhoppningsvis 

även lägga till dem till kompileringen. 

Dock är inte detta en fullständig lösning och dessa steg fungerade dessutom inte alltid. En möjlig 
alternativ lösning som man inte gav sig in på var det nya utvecklingsverktyget för Android  
Android Studio.[8] Anledningen till att gruppen inte provade denna lösning var att programmet 
fortfarande är i vad Android kallar early access preview, alltså någon sorts alpha/betastadie. 
Med andra ord kan man förvänta sig andra sorters problem om man väljer den lösningen. 

Det gruppen tar med sig till nästa gång för att försöka lösa dessa problem är att till största del 
hoppas på att Android Studio blir tillräckligt klart för vanligt brukt inom kort. Man har även lärt sig 
hur man hanterar de vanligaste problemen som uppstår. Nästa gång kommer det alltså inte ta 
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lika lång tid att förstå vad det är som går fel när något av de ovanstående felen uppstår. 

5.2 Lära sig versionshantering med Git 

Vid övergången från ett projekt till ett gemensamt märktes ett problem av. När man gjorde sina 
ändringar och versionshanterade dem så att andra gruppmedlemmar kunde komma åt dem 
uppstod titt som tätt olika sorters fel. Till en början verkade det mest vara den Androidversion 
som projektet kompilerade till som ändrades mellan olika datorer. Detta hade dock en enkel 
lösning som gick ut på att lägga till en “.gitignore” fil som gjorde att vissa filer inte 
versionshanterades. Det fanns en lista med filer som skulle exkluderas. Denna lista hittades på 
Github.[9] 

Vid ett tillfälle uppstod problem med Git då några gruppmedlemmar inte brukat det på ett korrekt 
sätt. Detta i sin tur ledde till att den nuvarande projektmappen togs bort och man började om 
med ett rent projekt dit alla fick lägga till den kod de själva skrivit. Det man hade kunnat göra för 
att undvika denna situation som tog oss en del tid var att ha en mer noggrann genomgång av Git. 
Då kunde man ha tagit upp hur det fungerade och dessutom visa på vikten av att ha all sin kod i 
versionshanteringsfilkatalogen istället för i en katalog bredvid. Utöver detta hade man även 
kunnat trycka på vikten av att göra små ändringar som man delar kontinuerligt. Detta istället för 
stora ändringar som delas mer sällan. 

5.3 Upprätthålla stadig utveckling 

Applikationens huvudegenskaper var beroende av kommunikation med en ofärdig och till stor del 
otillgänglig centraliserad databas, vilket visade sig vara problematiskt tidigt i 
programutvecklingsprocessen. För att inte bromsa utvecklingen började man att testa moduler 
med förprogrammerad, så kallad hårdkodad, data. Detta tillfredsställde behovet av att kunna 
undersöka olika programmatiska och grafiska lösningar. Denna lösning gav dock upphov till 
annan problematik senare i utvecklingsprocessen. Exempelvis vande sig programmerarna att 
skriva på ett sätt som förutsatte att all data hämtad från servern fanns att tillgå direkt utan latens. 
Vid ett realistiskt scenario med en långsam Internetbaserad databas skulle sådana blockerande 
anrop till servern orsaka prestandaförluster, interaktions och responsivitetsproblem samt 
applikationskrascher. För att följa upp detta utvecklades en lokal databas som temporär ersättnig 
för den otillgängliga Internetbaserade sådana. På så sätt kunde programmering av applikationen 
fortskrida med ett så abstraherat och transparent perspektiv gentemot databaskommunikationen 
som möjligt. Utvecklingen av denna databas samt den mellanliggande databaskommunikationen 
gick dock långsamt och var resurskrävande då programmering av denna var tvungen att 
generaliseras så att tillägg och modifikationer på den riktiga databasen lätt kunde implementeras 
och uppdateras. 

Förloppet och resultatet av det upplevda scenariot har givit erfarenheter inom när och hur 
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applikationskritisk kommunikation bör implementeras. Exempelvis är det vikigare att snabbt få ut 
ett gränssnitt till utvecklarna att arbeta emot snarare än att fokusera på realistisk exempeldata 
och ordentlig struktur. Funktionaliteten bakom gränssnittet kan i ett senare skede omstruktureras 
och finslipas. Detta gör även att riktig serverkommunikation kan implementeras parallellt och 
oberoende av resten av applikationen. 

5.4 Behålla responsivitet vid långsamma serveranrop 

Syftet skendatabasen till slut fyllde var inte främst att ge utvecklarna tillgång till testdata, utan att 
vänja och uppmuntra användning och kodning av korrekt databaskommunikation. Då en 
mobilapplikation kräver hög responsivitet samtidigt som den måste arbeta med långsamma 
serveranrop är det viktigt att programmera på rätt sätt. Trådning liksom separation av grafiska 
element och bakgrundsbearbetning är viktiga faktorer gruppen behövt ta hänsyn till och förstå 
vikten av, vilket givit kunskaper om hur liknande problematiker kan behandlas och lösas. 
Exempelvis kan serverkommunikation direkt bunden till användarinteraktion skötas i en egen tråd 
samtidigt som användaren får feedback genom grafiska ikoner och indikatorer, detta genom 
användning av den inbyggda klassen AsyncTask.[10] Partiella databassvar kan behandlas och 
illustreras utan att servern nödvändigtvis hunnit leverera ett komplett svar, vilket minimerar tiden 
det tar att visualisera resultatet av ett serveranrop för användaren. 

Andra sätt att optimera användarupplevelsen är att förladda information från databasen på ännu 
inte synliga applikationsmoduler. När användaren då vill visualisera en sådan modul, exempelvis 
ett fragment, har långsamma databasanrop och bildhämtningar redan färdigställts i bakgrunden. 
Detta gör att applikationen uppfattas som mjukare och snabbare, vilket bidrar positivt till den 
allmänna användarupplevelsen. 
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6 Gruppens processerfarenheter 
I det här kapitlet kommer det att beskrivas vilka positiva samt negativa erfarenheter som erhållits. 

6.1 Projektets faser 

Erfarenheterna är hämtade utefter de olika iterationerna som projektet är uppbyggt av. 
Nedan beskrivs erfarenheter som erhållits under dessa. 

6.1.1 Förstudie 

Denna fas inleddes med att projektgruppen skapades slumpmässigt via kursen där 
medlemmarna inte kände till varandra och varandras egenskaper och erfarenheter. Därefter 
fortsatte förstudien snabbt med att gruppen skulle ge varje gruppmedlem en egen roll. I och med 
att detta i princip var det första som gjordes och det faktum att ingen kände någon var det svårt 
att veta hur dessa roller skulle hanteras. För att kunna förbättra indelningen av gruppen kan 
medlemmarna fokusera på att lära känna varandras erfarenheter och egenskaper, innan 
grupperingen görs. 

En del av förstudien gick åt att planera kring det kommande iterationerna och planeringen var då 
på en mer på en övergripande nivå och gjordes med hjälp av SEMAT Alpha kernels.[6] 
Tillstånden fungerade som grova riktlinjer kring vart det vore önskevärt att befinna sig i 
utvecklingen kring det olika iterationerna och har därmed varit en bidragande faktor till hur 
aktivitetsplaneringen sattes. SEMAT Alpha kernels tillstånden har därmed varit till nytta i olika 
beslutsmoment som enligt gruppens erfarenheter bidragit till struktur och vägledning.   

Under förstudien förberedde sig gruppen inför det framtida arbetet, tog kontakt med kunden och 
började ta fram både krav och design. Samarbetet mellan kund och projektgrupp gick smidigt 
och utifrån kundens första krav i uppdraget togs resterande krav fram enkelt, med båda 
parternas överenskommelse. Att kraven blev godkända muntligt har fungerat, men att få ett 
skriftligt godkännande är att rekommendera inför framtida projekt då kunden kan ändra åsikter 
angående kraven. 

Framtagningen av design för applikationen gjordes främst i helgrupp. Medlemmarna diskuterade 
tillsammans fram förslag till lösningar med hjälp av både whiteboard och att var och en fick 
redovisa sin egna idé på en viss funktion. De bästa delarna utsågs och slogs samman till den 
slutgiltiga lösningen. Att alla medlemmar fick möjlighet att framföra sin egna idé var ett bra 
arbetssätt som borde tas hänsyn till i framtida arbeten. 

Medan arbetet fortskred skrevs en hel del dokument som alla lämnades in välskrivna, och inom 
satt deadline till handledare och kursexaminator. Att skriva dokument i Google Docs är både 
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positivt och negativt, det som är bra och bör tas vidare i kommande projekt är att alla 
projektmedlemmar har chans att redigera och lägga till delar samtidigt. Det som kan ses som 
negativt är att versionshanteringen inte kommer gratis, utan dokumenten måste sparas undan 
manuellt.  
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6.1.2 Iteration ett 

I iteration ett var då all utbildning och konstruktion av själva applikationen tog vid. Utbildningen 
inom gruppen tog upp grunderna av Androidutveckling och versionshanteringen med Git. Detta 
medförde att inlärningskurvan inte blev lika brant som den troligtvis annars hade blivit utan 
utbildningen. Efter utbildningen delades gruppen in i två delgrupper: en för Android och en för 
iOS. Att dela in delgrupper har visat sig vara mycket givande, då projektet har haft möjlighet att 
fortskrida med båda plattformarna samtidigt. 

Androids delgrupp bestod av sex medlemmar och iOS enbart av två medlemmar. Detta har 
gruppen ansett varit mycket bra, då medlemmarnas erfarenheter av Java bidragit med att den 
applikationen tagit form under kortare tid och med en enklare arbetsgång än iOSapplikationen. 
Därefter i kommande iteration ska Androidutvecklare kunna gå över till iOS när det behovet växt 
sig stort nog. 

Inom delgrupperna jobbade medlemmarna i par om två, detta har visat sig ha både fördelar och 
nackdelar. Att kunna fokusera på sin egen uppgift samt att kunna diskutera problem med sin 
medarbetare har varit mycket gynnsamt. Det visade sig dock under iterationen att medlemmarna 
inte alltid visste vad som pågick utanför sitt par. Därför krävs noggrann statusrapportering vilket 
ibland inte prioriterades så högt som det borde. Dessutom har samarbetet kring utvecklingen 
mellan delgrupperna stundtals uteblivit. Till exempel var det grafiska användargränssnittet ett 
område som två delgrupper jobbade med och som komplicerades i och med det nästan 
ickeexisterande samarbetet mellan de två grupperna. Detta är något att ta vidare i stundande 
projekt för att göra det bättre. En annan orsak till att arbetsgången ibland försenades var 
sjukdomar, något som gruppen kunde ha förutspått och planerat för.  

Trots dessa negativa erfarenheter har gruppen tagit sig igenom utvecklingen under de två första 
faserna och kan inte annat än att ta med sig dem till nästa iteration för att förbättra kvalitén på 
projektet.  

6.1.3 Iteration två 

En stor händelse i iteration två var kundens beslut om att avsluta utvecklingen av iOSversionen 
av programvaran. Detta upplevdes som tråkigt för gruppen då många hade sett fram emot att 
utveckla för iOS, men ledde även till att fler resurser kunde läggas på Androidversionen, vilket 
var positivt för den individuella arbetsbelastningen och den allmänna stressnivån. Samtidigt 
ändrades kundens krav och önskemål på Androidversionen. Istället för en färdig, distribuerbar 
applikation önskades en påbyggbar prototyp med lösa krav för färdiga funktioner. Detta gjorde att 
gruppen kunde koncentrera sig på ett fåtal funktioner åt gången och arbeta mer effektivt, vilket 
var positivt då tidsresurserna började bli ansträngda. 
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Övergripande har gruppmedlemmarna känt viss frustration över att produktiviteten blivit lidande 
på grund av kundens plötsliga önskemålsändringar. Då kundens hänvisningar periodvis varit 
oklara eller abstrakta arbetade gruppen med applikationens ramverk, tillfälliga exempeldatabas 
och andra något generella funktioner som vid behov kunde anpassas och användas till kundens 
önskemål. Detta gjordes för att utnyttja tidsresurser även om de slutgiltiga målen var oklara. 
Detta var dock en nyttig erfarenhet då man tvingades att analysera programvarans struktur och 
identifiera vitala nyckelmoduler, samt att programmera på ett modulärt och lättmodifierbart sätt. 

Kommunikationen inom gruppen har blivit förbättrad sen senaste iterationen. Viktig information 
har kunnat kommuniceras på möten och via elektronisk väg. Vissa viktiga beslut försenades 
dock då alla projektmedlemmarna inte var närvarande vid vissa möten. Situationen var 
ofrånkomlig och hanterades genom att ta mindre preliminära beslut och invänta resterande 
projektmedlemmars synpunkter och godkännande. Hanterandet gav positivt resultat då stora 
delar av arbetet kunde fortskrida samtidigt som synpunkter om ändringar kunde inväntas. Då 
besluten inte var av mer banbrytande karaktär var det lätt för de frånvarande medlemmarna att 
acceptera, samtidigt som viktigare beslut kunde tas tillsammans då alla var närvarande. 

Kommunikationen med kunden måste anses som icke problemfri då kunden efter större delen 
av projekttiden passerat ändrade stora bitar av kravspecifikationen trotts en muntlig 
överenskommelse mellan kunden och gruppen. I början av projektet försökte projektgruppen 
förebygga just denna typ av problem genom att noggrant undersöka och presentera olika 
plattformar, utvecklingsmetoder och funktionaliteter för kunden. Trots detta ändrade sig kunden 
efter många positiva och accepterande utlåtanden. Viktigt att påpeka är att projektgruppen fått en 
statisk mängd resurser att arbeta med vilket begränsar gruppens produktionsmöjligheter. Skulle 
ett avtal med variabla mängder resurser och betalningar skrivits kunde problemet lösas enklare 
genom att kräva mer betalning av kunden. I detta fall hade problematiken kunnat undvikas genom 
att skriva på ett avtal om att den godkända kravspecifikationen inte kunde ändras i senare skede, 
dock skulle kundens frihet i detta fall bli lidande. 

6.1.4 Iteration tre 

I iteration tre har utvecklingen fortskridit i snabb takt. Gruppen har arbetat fram klara direktiv av 
kunden och då samtidigt skapat sig en bra bild över det som behöver göras.  

När iterationen led mot sitt slut började några av gruppmedlemmarna att få slut på uppgifter i 
utvecklingsarbetet. Detta ledde till att en större tid än vanligt lades ner på att försöka hitta nya 
aktiviteter. Dessa aktiviteter tog oftast mindre tid att färdigställa och bestod till stor del av att 
förfina applikationen för slut demonstration. Det är en bra erfarenhet att ha med sig eftersom att 
gruppen kanske inte alltid inser hur mycket små modifikationer som behövs i slutet av projektet.  

En annan erfarenhet som erhölls när iterationen led mot slutet var att många gruppmedlemmar 
inte hade dokumenterat lika mycket som det var tänkt att de skulle. Detta ledde till att 
utvecklingsarbetet prioriterades ner mot slutet för att kunna färdigställa dokument. Detta skulle 
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kunna förhindrats genom att lägga större vikt på en bra planering av avvecklingsfasen. 

Den databaskommunikation som existerar i applikationen är inte fullständig. Anledningen till att 
kommunikationen med databasen inte är färdigställd beror på att kunden inte kunnat leverera en 
fullständig databas och inte kunnat färdigställa databasens API. Utifrån gruppens synvinkel har 
detta försvårat utvecklingen av ett gränssnitt till databasen och därmed kostat mycket resurser 
då mycket gick åt att tolka hur databasen skulle komma att se ut. En alternativ lösning på detta 
problem hade kunnat vara att låta utvecklingen till databasen läggas på is fram tills det att kunden 
hade ett färdigt databas API och databas att jobba mot. Detta hade då löst problemet med att 
behöva tolka hur databasen skulle komma att se ut. Trotts att databasen inte var helt färdig 
lyckades gruppen med att etablera en kommunikation till databasen, dock var den begränsad då 
viss testning av databasen inte kunde utföras.   
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7 Diskussion 
Nedan följer en diskussion om hur projektet utvecklats och hur den utvalda metoden använts. 

7.1 Inlärning och förstudie 

När gruppen fick som uppgift att utveckla en smartphoneapplikation till företaget hade gruppens 
medlemmar inga eller väldigt lite förkunskaper för att kunna slutföra uppgiften. Detta krävde att 
gruppen införskaffade denna kunskap. Det gjordes dels genom att gruppmedlemmar delade den 
information de haft sedan innan dels genom att individuellt hitta information inom ämnet på 
Internet. Med denna kunskap underlättades den efterkommande aktivitetsplaneringen.  

Att samla information i början av projektfasen gick snabbt eftersom det finns väldigt mycket 
tillgänglig information på Internet om applikationsutveckling till smartphones. Informationen som 
behandlades var ofta ickepublicerat material från diverse programmeringsforum där lösningar 
på problem inte alltid fungerade som det var tänkt. Det fanns ett fåtal gånger när det uppkom 
problem som att lösningar inte kunde hittas via Internetsökning men det fanns oftast alternativa 
lösningar som ansågs tillräcklig för gruppens syfte. 

7.2 Tidsplanering 

Vid tidsplaneringen hade gruppen inte tillräcklig kunskap för att kunna planera hela projektet på 
en gång. Man beslutade istället att planera en fas i taget. Denna metod ledde till att det var svårt 
att få en bra uppskattning om hur mycket arbete som behövdes för att slutföra hela projektet. 
Om man istället hade gjort en tidsplanering över hela projektet i början hade det underlättat vid de 
senare iterationerna. 

I förstudiefasen användes Delphimetoden för att uppskatta hur många timmar som varje aktivitet 
skulle tilldelas. Denna metod slopades senare då den ansågs för tidskrävande och opålitlig. 
Denna metod lämpar sig bättre att användas om det finns erfarenheter kring liknande projekt. 
Istället fick varje enskilt par uppskatta tidsåtgången för de arbetsuppgifter de skulle utföra. Denna 
metod gick betydligt snabbare än Delphimetoden och krävde inte att samtliga medlemmar 
befann sig på en plats samtidigt. 
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Till en början planerade gruppen att använda Burndown charts för att enkelt kunna se om 
utvecklingen låg i fas med det planerade arbetet. Brist på kunskap och motivation ledde till att 
metoden användes i för liten utsträckning för att bidra till utvecklingen. Detta ledde till att 
tidsuppskattningen blev betydligt svårare och gruppen fick svårare att veta vad som fanns kvar 
att göra. Istället behövdes fler möten hållas för att fördela uppgifter till gruppens medlemmar 
vilket slösade på resurser.  

7.3 Kravframtagning och utveckling 

Under utvecklingsfasen av projektet fortskred arbetet i snabb takt eftersom många medlemmar 
hade samlat mycket information redan i förstudiefasen. Gruppmedlemmarna var uppdelade i par 
vilket fungerade väldigt bra, då många tyckte att det var bra att kunna diskutera den kod som 
skrevs. Paren var dock tvungna att fungera bra ihop samt att arbetstider var tvungna att planeras 
väl så att alla gruppmedlemmar arbetade sin överenskomna tid. 

Kravframtagningen gick mindre bra då kunden ändrade väldigt mycket under utvecklingsfasen. 
Detta tyder på att projektgruppen inte lyckats visa kunden hur kraven påverkar applikationen och 
dess utseende. En viktig lärdom är att det är väldigt viktigt att veta att kunden är helt nöjd med 
kraven och designen innan utvecklingen påbörjas. Det går inte säkert att säga att kunden inte 
kommer ändra sig under projektets gång, dock så kan man se till att ha en välgjord kravlista, 
design och presentation så kunden får en bra överblick för att förhindra detta. Risken för ändrade 
krav ökar om kunden inte har förstått vad denne kan förvänta sig. Detta kan ske sent i 
utvecklingsfasen och det är då väldigt mycket som kommer att behöva ändras.  

7.4 Dokumentation 

Dokumentationen har skrivits av samtliga gruppmedlemmar och kontrollerats av 
dokumentansvarig. Detta sätt att dokumentera är snabbt och effektivt. Det kan dock orsaka att 
den som kan mest inom ett område inte får skriva om detta utan om ett annat område som 
personen inte kan lika mycket om. Detta problem uppstod när uppgifter delegerades på möten 
som inte hela gruppen närvarade på. 

Att dokumenten kontrolleras av en gruppmedlem är bra för att alla dokument blir konsekventa 
men det negativa är att texten kanske bara läses en gång istället för flera gången om flera hade 
korrekturläst texten och fler fel hade kunnat hittats.  

7.5 Etik 

En social applikation som tillåter att användare anonymt skickar meddelande till andra användare 
kan leda till missbruk och diskriminering. För att motverka detta krävs ett system där missbruk 
av applikationens funktioner leder till avstängning. Detta kan till exempel göras genom att låta 
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användare rapportera sådana situationer. I nuläget finns inte den funktionaliteten i applikationen 
vilket kan leda till missnöjda användare.   

Användaruppgifter skyddas inte. Detta kan ge upphov till identitetsstöld som i sin tur resulterar i 
att användare känner sig osäkra på applikationen och kanske till och med företaget i sig.  

Som användare har man möjlighet att dela med sig av personlig information som till exempel 
telefonnummer och epostadress. Den informationen skulle möjligtvis kunna samlas in för att 
sedan användas för att sprida reklam eller skräppost till användarna.  
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8 Slutsats 
Det här avsnittet behandlar de slutsatser som dragits utifrån detta arbete och frågeställningarna i 
avsnitt 1.3 Frågeställningar. Dessa frågeställningar berörde fyra huvudområden: kontakten med 
kunden, inlärning och delning av kunskap, parprogrammering och den modulära uppbyggnaden 
av applikationen. Slutsatserna till dessa frågeställningar tas upp i samma ordning. 

Kontakten med kunden har inte varit helt problemfri. Det största problemet som uppstått var efter 
ungefär halva projekttiden när kunden drastiskt ville ändra applikationens utseende och 
funktionalitet. En kompromiss togs fram men mycket var ändå tvunget att ändras och göras om. 
Det tog även betydligt längre tid än väntat att få tillgång till deras databas, vilket medförde stora 
svårigheter att implementera full funktionalitet. Kunden har trots detta upplevt som positiv och har 
lyssnat på våra förslag på ändringar i applikationen. 

Inlärningen i gruppen har gått bra, alla medlemmar är programmeringsvana sedan tidigare och 
det har underlättat mycket. Det har varit mycket självinlärning för gruppmedlemmarna eftersom 
att programmera för Android var nytt för de flesta, men om någon medlem haft kunskap som en 
annan inte besitter har denne medlem delat med sig av detta och sett till att personen han hjälper 
förstår. 

Parprogrammering har i stort fungerat bra, paren delades in efter de ansvarsområden 
medlemmarna haft så samma par har arbetat med samma uppgift under hela projektets gång. 
Det har varit upp till grupperna att bestämma om de ska sitta tillsammans eller dela upp arbetet, 
detta har visat sig vara bra för att kompensera för krockar i medlemmarnas scheman. 

Applikationen har försökts skapas så modulärt som möjligt, detta har till stor del lyckats och 
medlemmarna kunde arbeta på olika områden utan att störa varandra. Det hände ibland att det 
blev konflikter när man skulle foga samman kod, men dessa konflikter var oftast lätta att lösa. 
Strukturen är gjord som sådan att man relativt enkel kan byta ut en del i applikationen till en 
annan så länge som den tar emot samma indata, och i vissa fall skickar ut samma utdata.   
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9 Affärsplan 
Gruppen har tillsammans tagit fram en affärsplan bestående av en konsultverksamhet som 
hjälper andra företag att utveckla applikationer till smartphones. Affärsplanen är baserad på ett 
scenario som skapats av projektgruppen. Nedan redogörs hur affärsidén ser ut, hur marknaden 
ser ut samt ekonomi. 

9.1 Affärsidé 

Med en teknisk bakgrund samt ett halvårs erfarenheter anser vi att vi har den kunskap som krävs 
för att utföra konsultarbeten till företag i behov av en applikation. För att särskilja oss från 
liknande företag inleds vår relation med kunden med ett möte där vi gör en analys av dennes 
behov och hur kunden på bästa sätt kan nå ut till sina kunder. Om kunden inte vet vad för någon 
applikation de vill ha hjälper vi dem med idéer. Därefter tar vi fram ett koncept som vi visar upp 
och i samband med det skrivs ett kontrakt. 

Under utvecklingsprocessen arbetar vi agilt och kan därför presentera prototyper kontinuerligt 
under utvecklingens gång. 

En annan punkt som särskiljer oss från liknande företag är att vi inte jobbar efter färdiga ramverk 
utan skräddarsyr applikationen efter kundens behov. Detta kommer att kräva en ökad 
arbetsinsats men med tiden beräknar vi kunna återanvända viss del kod men ändå skapa unika 
applikationer. 

I projektet hade vi definerade roller för alla åtta medlemmar både vad det gällde projektstyrning 
men även på utvecklingsnivå. Dessa roller fungerade väl och kommer antagligen att förbli 
desamma vid företagsstart.   

9.2 Marknad 

Den mobila applikationsmarknaden växer stadigt i hög fart. År 2014 beräknas cirka 30 miljarder 
nedladdningar av applikationer, vilket motsvarar 195 miljarder kronor.[11] Det finns många 
företag som, precis som vår kund i projektet, vill dra nytta av den ständigt växande marknaden 
men inte har kunskap inom företaget för att själva utveckla en applikation. Med den vetskapen 
och vår erfarenhet anser vi att det är ytterst aktuellt att ta sig in på marknaden. 

När det gäller konkurrenter är vi väl medvetna om att det finns en uppsjö av olika företag som är 
väl etablerade på marknaden. Som nykomlingar blir det en utmaning att ta sig in på marknaden 
och det är därför vi använder oss av gratis konsultation för att knyta kontakter.  
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9.3 Ekonomi 

Utan ett startkapital kommer medlemmarna i företaget att få göra uppoffringar och arbeta gratis 
tills avtal har skrivits med kunder. Då det finns många liknande företag är en inledande gratis 
konsultation en metod som ska få kunder att välja oss över andra. När väl företaget är etablerat 
på marknaden hoppas vi kunna åta oss en tillräcklig mängd projekt samtidigt för att driva in 
intäkter till löner och andra utgifter. Eftersom vi är åtta personer i företaget kommer personerna 
att kunna arbeta med liknande arbetsuppgifter på flera projekt samtidigt för att effektivisera 
utvecklingen.   

9.4 Diskussion 

Då gruppens projektuppgift var att tillverka en applikation som skulle vara gratis var det svårt att 
skapa en affärsplan helt baserad på den. Dock användes de erfarenheter som vi samlat på oss 
under projektets gång till fördel i skapandet av scenariot. Att starta en verksamhet liknande 
denna kräver betydligt mer tid än vad som hittills har lagts ner för att lyckas. Ingen i 
projektgruppen har en bakomliggande ekonomiskt utbildning och endast en enkel uppskattning 
har gjorts på ekonomidelen av planen. För att realisera affärsplanen bör en riktig ekonom anlitas. 
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10 Individuella bidrag 
Denna del beskriver det individuella bidrag varje enskild projektmedlem har valt att fokusera på.  

10.1 Marcus Birksjö 

10.1.1 Inledning 

Denna individuella del riktar sig mot projektledning där olika synsätt på styrning och 
resurshantering i olika projektformer lyfts fram.   

10.1.1.1 Motivering  
Eftersom jag har rollen som projektledare är det av intresse att studera projektledarens roll, 
ansvar och betydelse. Då projektledarens roll är väldigt bred har jag valt att fokusera mer på 
områden som handlar om budgetering och styrning. 

Med budget menas det resurser som är tillgängliga för projektet och dess projektmedlemmar. 
Detta har väckt ett intresse hos mig då kandidatprojektet har begränsat med resurser i form av 
tid och måste därför disponeras varsamt på olika områden i projektet. Hur kan man då som 
projektledare öka sannolikheten att målen uppnås? Här kommer då även en del styrning att flikas 
in då det finns olika tillvägagångssätt man kan välja. Man skulle exempelvis tänka sig en strikt 
eller en mer avslappnad styrning och vad det genererar för fördelar och nackdelar. Här kommer 
det även att jämföras olika projektformer så som större projekt gentemot mindre projekt.   

Med styrning menas det vägval som en projektledare kan välja att leda medlemmar emot i hopp 
om att uppnå ett specifikt resultat.   

Det organisationsstrukturer som lyfts fram här har valts då det är varandras motpoler och ger en 
bra grund att argumentera kring.  

10.1.1.2 Syfte 
Syftet med denna del är att ge läsaren en inblick i en projektledarens möjligheter med olika 
ledningsmetoder och vad det kan ge för resultat samt konsekvenser.   

10.1.1.3 Frågeställning 
Den frågeställning som jag har valt att fokusera på är: 

● Vad finns det för fördelar samt nackdelar med olika organisationsstrukturer i olika 
projektformer? 

● När skall en formell styrning och en informell styrning användas? 
● Hur kan styrning ske genom organisationens medlemmar?   
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10.1.1.4 Avgränsningar 
Det avgränsningar som medvetet gjorts är valet av de styrningsmetoder och projektformer som 
undersökts. Det styrningsmetoder som kommer att diskuteras är en strikt och formell styrning 
gentemot en mer avslappnad, informell styrning. Styrning har begränsats till områden inom 
organisationens personal samt struktur.  

10.1.2 Metod 

Här redogörs några organisationsstrukturer som lämpar sig olika väl beroende på projektets 
form. Det kommer även ges en bild av personalens rollindelning samt inverkan på projektet. 

10.1.3 Personal i organisationen 

Det första utmaningen som en projektledare bemöter i uppstarten av ett projekt är 
strukturindelning. Strukturindelning sätter avstamp på hur arbete kommer att fortskrida genom 
projektet olika iterationer och därmed styra gruppen i olika riktningar. För att struktur skall uppnås 
är det väsentligt att vissa medlemmar tilldelas olika ansvarsområden. De vanliga 
ansvarsområdena i ett projekt är: 

● Kravanalytiker 

● Arkitekt 

● Utvecklare 

● Testansvarig 

● Kvalitetssamordnare 

● Dokumentansvarig 

● Utbildning [12] 

Den roll eller ansvarsområde som en person får är beroende på projektets storlek och 
personens erfarenhet.[12] Vid större projekt kan rollerna utökas eller fler individer tilldelas samma 
roll medan i mindre projekt kan vissa roller uteslutas. Att dela in i olika ansvarsområden bidrar till 
att skapa struktur och balans i projektet.[12] Beroende på vilken individ som hamnar på en 
specifik roll kan vara avgörande för projektets resurser.[12] Detta kan därför vara ett kritiskt 
moment en projektledare måste handskas med vilket då kräver att projektledaren har god 
kännedom om projektets personal. 
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Trots indelning av olika ansvarsområden kvarstår dock risken med att olika aktiviteter förbises av 
de olika ansvarsområdena då vissa aktiviteter tangerar flera samtidigt. Detta är då något som 
sätter prov på kommunikationen i projektet. Större projekt med fler anställda innebär då också 
fler kommunikationsvägar. Generellt brukar man säga att antalet kommunikationsvägar ökar i 
takt med  

2
n(n−1)    

där n är antalet individer i projektet.[12] Kommunikation med alla projektmedlemmar kan vara ett 
av de svåraste problemen som en projektledare måste hantera under projektets gång. Detta 
sätter krav på att projektledaren effektivt kan nå ut till alla projektmedlemmar både verbalt och 
skriftlig. Troligtvis kommer merparten glömma vad som förmedlades i den verbala formen 
samtidigt som en skriftlig form riskerar att viktig information inte når fram p.g.a. tekniska och 
mänskliga faktorer. En bra kommunikation med balans mellan verbal och skriftlig form kan spara 
mycket resurser och samtidigt undvika onödiga konflikter. 

Medlemmarna i projektets erfarenheter och bakgrund kan påverka resultat och resurser vilket 
projektledare måste granska då urvalet av vilka som skall jobba tillsammans och vem som skall 
jobba med en specifik uppgift skall göras.[12]   

10.1.4 Organisationsstruktur genom organisationsmodeller 
Beroende på projektets storlek och form måste projektets hierarki granskas och anpassas för att 
säkerställa att inga oklarheter uppstår kring de olika ansvarsområdena. I samma grad som olika 
aktiviteter kan överlappa olika ansvarsområden kan olika ansvarområden överlappa varandra. Ett 
exempel på organisationsmodell som kan användas är “Chief programmer team” [12] som 
innebär att det är en person som har det yttersta ansvaret för systemets design och utveckling. 
Detta innebär att alla beslut som måste tas skall gå via ”chief programmer” som har den 
slutgiltiga talan. Denna metod lämpar sig väl för både projekt i mindre och större skala och 
projekt med klara slutmål från kunden.[12] 

Ett alternativ till projektmodell ovan som kan lämpa sig väl här är den så kallade ”egoless 
approach”. Denna metod håller varje individ likställt ansvarig för projektets frammarsch. Till 
skillnad mot ”chief programmer” hanteras alla beslut i projektet under demokratiska former. 
Oavsett vilket typ av beslut som måste fattas görs detta av hela projektgruppen.[12]   

För större projekt faller det sig naturligt att hierarkin blir djupare och projektet delas in i fler 
ansvarsområden. Detta kräver då också en mer formell struktur på projektets organisation.[12] 
Mindre projekt klara sig ofta bra på en mer avslappnad informell styrning. Detta eftersom mindre 
projekt är mindre känslig för förändringar till skillnad mot större projekt som är känsligare för 
förändringar. Det skall då även tilläggas att valet av styrning genom organisationsindelning har en 
stark relation till kundens krav. Osäkra krav kan innebära stora omställningskostnader vid strikt 
styrning som inte påverkar den informella styrningen lika kraftigt. Säkra krav kan innebära onödigt 
utdragna beslutsprocesser vid en informell styrning.     
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10.1.5 Resultat 

De resultat som har tagits fram utifrån den frågeställning som finns ges i flytande text, en tabell 
och en punktlista för respektive organisationsstruktur. 

Om ett projekt skall ledas under formella eller informella former är något en projektledare bör 
besluta om först efter att följande tabell har beaktats. 

Formell styrning  Informell Styrning 

Säkra krav från kund  Osäkra krav från kund 

Tidigare erfarenheter  Inga erfarenheter 

Stora projekt  Mindre projekt 

Tabell 1: Faktorer då en formell och informell styrning lämpar sig bäst 
 

Chief programmer team: 

Fördelar  Nackdelar 

Fungerar för större och mindre projekt  Kräver säkra krav från kund 

Minskar kommunikationsvägar  Kräver erfarenheter av liknande projekt 

Mindre resurser i beslutfattning    

Tabell 2: Fördelar och nackdelar med “Chief programmer team” 
 

Egoless approach: 

Fördelar  Nackdelar 

Kräver inte säkra krav från kund  Fungerar endast för mindre projekt 

Inga tidigare erfarenheter behövs  Resurskrävande vid beslutfattning 

Tabell 3: Fördelar och nackdelar med Egoless approach 
 

Styrning genom projektets personal görs bäst genom att ta hänsyn till varje medlems tidigare 
erfarenheter av liknande projekt. Utöver detta bör en analys av varje individens egenskaper göras 
för att trygga att de personer som kommer jobba tillsammans kompletterar varandra på ett sätt 
som bidrar till projektets välmående.   

40  



 

Scuba Soft  TDDD77 

Kandidatrapport 2014-06-10 

  

10.1.6 Diskussion och slutsats 

Det resultat som har tagits fram är hämtade kring de erfarenheter som jag har förvärvat kring 
min roll som projektledare samt den forskning som bedrivits parallellt. Gällande styrning genom 
projektets gruppmedlemmar anser jag att mycket resurser som har gått åt till detta projekt hade 
kunnat reduceras väsentligt om individernas egenskaper hade varit kända. Problemet var då att 
ingen av oss kände varandra sen tidigare vilket gjorde att de grupper och aktivitetsindelningar 
som gjordes i projektet skedde utan att individernas tidigare erfarenheter eller bakgrund 
beaktades. 

När det kommer till valet av en formell eller informell styrning tog jag beslutet att leda projektet 
under en informell styrning. Detta visade sig senare vara ett passande val då vår kund ändrade 
sina krav mitt under en pågående iteration. Påföljderna av detta blev en omstrukturering i 
projektgruppen. Detta hade kunnat bli en mer kostsam förändring än vad det faktiskt blev men 
samtidigt kunde det ha fångats tidigare om jag hade valt en formell styrning. Dock passar en 
formell styrning för projekt där det finns tidigare erfarenheter av liknande projekt. Eftersom några 
tidigare erfarenheter inte existerade i gruppen hade då en formell styrning kunnat ge upphov till 
allvarligare problem och troligtvis hade krävt mer resurser.   

Den organisationsstruktur som projektet jobbade utefter var enligt min åsikt tydlig och anpassad 
utefter det utmaningar som gruppen stod inför. Styrningen försvårades dock av ett bristande 
samarbete mellan vissa par i det olika ansvarsområdena. Gruppen har jobbat under likande 
former som “Egoless approach” dock har jag som projektledare varit tvungen att ta avgörande 
beslut vid tillfällen då gruppen varit tvådelade.   

10.1.7 Källkritik 

Jag har valt att bara använda en källa till mitt individuella bidrag. Anledningen till det är för att 
källan är mycket rik på referenser och djupgående inom det område jag har valt att skriva om. Då 
boken även används som kurslitteratur i programutvecklingsmetodik anser jag att den har en hög 
trovärdighet och att materialet i boken är tidenlig.  
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10.2 Daniel Häggmyr 

Den här delen innehåller Daniel Häggmyrs individuella bidrag till denna rapport. 

10.2.1 Inledning 

I det här projektet blev jag blivit tilldelad en roll som arkitekt, samt ett delansvar för det grafiska 
gränssnittet tillsammans med Viktoria Nowén. Dessa två roller kommer behandlas i mitt 
individuella bidrag. 

10.2.1.1 Motivering 
Som arkitekt hade jag näst sista ordet när ett större beslut om projektets arkitektur eller 
programmering skulle tas. Jag var som arkitekt tvungen att kunna motivera väl varför jag valt 
som jag gjort. Det var därför viktigt för projektet att rätt beslut togs av arkitekten när konflikter 
uppstod. 

Jag var även delansvarig för det grafiska gränssnittet, som är en av de viktigaste delarna 
eftersom det är det användaren av applikationen interagerar med. Det var därför viktigt att vi som 
var ansvariga för gränssnittet såg till att ett bra sådant skapades. 

10.2.1.2 Syfte 
Syftet med detta bidrag är att undersöka att om det som arkitekt går att påverka produkten under 
prototypfasen, samt hur man som arkitekt kan fatta beslut inom områden där man har grundare 
kunskaper än de andra medlemmarna. 

10.2.1.3 Frågeställning 
Nedan följer de frågor rapporten ämnar att svara: 

● Kan man som arkitekt påverka produktens arkitektur på ett betydande sätt redan under 
prototypfasen? 

● Hur kan man som arkitekt fatta beslut inom områden där man inte besitter lika djupa 
kunskaper som de andra medlemmarna? 

10.2.2 Metod 

Denna del beskriver förstudien och alla iterationer ut ett designperspektiv, samt den 
övergripande kodarkitekturen. Personliga erfarenheter från dessa delar kommer tas upp i detalj i 
diskussionsdelen av detta bidrag.  
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10.2.2.1 Förstudie och iteration 1 
Under förstudien och stora delar av iteration 1 behövdes få konkreta beslut om 
programstrukturen tas, eftersom det främst fokuserades på att ta fram en kravspecifikation och 
en enkel prototyp utan mycket riktig funktionalitet. Efter att ha tagit fram en kravspecifikation 
arbetade hela gruppen tillsammans med att ta fram ett preliminärt användargränssnitt. Målet 
med detta var att få den funktionalitet vi ville ha i applikationen och få ett gränssnitt vi tyckte var 
användarvänligt och snyggt, så även om detta fick stora implikationer för kodstrukturen var det 
inget som låg i fokus. Efter detta var bestämt påbörjades arbetet med en första prototyp, som 
togs fram och visades för kunden. 

10.2.2.2 Iteration 2 och iteration 3 
Under iteration två fick vi återkoppling och nya önskemål från kunden, samt ett designförslag. 
Eftersom vi ville återanvända så mycket som möjligt av applikationen vi redan hade valde vi att 
försöka kombinera designen på vår existerande applikation med förslaget från kunden. Direkt 
efter att designförslaget var klart gjordes en serie prototypbilder för att bättre visa designen för 
kunden. Efter att denna design godkändes påbörjades implementationen av denna. Detta arbete 
fortsatte under iteration 3 fram till projektets slut utan några större förändringar i applikationens 
struktur eller utseende från designförslaget. 

10.2.2.3 Kodarkitektur 
Gruppen lade stor vikt vid att ha kod med en stor modularitet, så att olika medlemmar enkelt 
skulle kunna arbeta med olika delar av applikationen utan att inkräkta på varandras kod och så att 
det enkelt skulle gå att byta ut funktionalitet vid behov. Det stora arkitekturval som gjordes med 
avseende på detta var att bygga upp applikationen med så kallade fragment, som är utbytbara 
delar av applikationen med godtyckligt innehåll.[13] Detta uppfyllde gruppens krav på oberoende 
delar som kunde ändras och bytas ut vid behov utan att påverka andra delar av applikationen. 

10.2.3 Diskussion 

Denna del kommer diskutera mina erfarenheter kring projektet ur en arkitetur och 
designsynpunkt. Den kommer först att diskutera förstudien och de tre iterationerna och sedan 
hur arkitekturbeslut togs. 

10.2.3.1 Förstudie och iteration ett 
Under dessa faser arbetade jag tillsammans med de övriga gruppmedlemmarna med att ta fram 
ett gränssnitt för applikationen. Därefter arbetade jag och Viktoria med att implementera denna 
design i en simpel prototyp i form av en Androidapplikation. Eftersom de flesta 
gruppmedlemmarna, inklusive mig, aldrig hade programmerat i Android förut gjordes flera beslut 
som i efterhand hade kunnat göras mycket bättre. Till exempel lade jag ner ett antal timmar på 
att skapa ett eget menyfält där man kunde bläddra mellan de olika huvuddelarna i applikationen, 
när det fanns ett inbyggt sådant i Android som hade gått betydligt snabbare att implementera och 
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varit mycket mer robust.[14] 

Jag fick i uppgift att skapa ett ett “skelett” med en grundläggande arkitektur till applikationen, och 
gjorde valet att så långt som möjligt bygga upp applikationen med hjälp av fragment (se 
10.2.2.3). Detta gjorde att applikationen blev väldigt modulärt uppbyggt eftersom ett fragment kan 
innehålla godtyckliga designelement, till och med andra fragment, och det var väldigt enkelt att 
byta ut ett fragment mot ett annat. Som ett exempel på detta lade jag in så gott som tomma 
fragment i skelettet, det enda de innehöll var en kort text som beskrev vad som skulle finnas där. 
Därefter fick gruppmedlemmarna “fylla i” det fragment som var relevant för deras arbetsuppgift, 
de som implementerade kartan arbetade med kartfragmentet o.s.v., och det uppstod inga 
kodkonflikter tack vare applikationens modulära uppbyggnad. 

10.2.3.2 Iteration 2 och iteration 3 
Efter kundens nya önskemål under iteration 2 arbetades ett nytt designförslag fram där vi 
kombinerade vår dåvarande applikation med kundens förslag. När vi arbetat fram en design vi 
kände oss nöjda med fick jag i uppgift att utifrån vår design, som var ritad på en whiteboardtavla, 
göra en mer detaljerad version. Dessa bilder användes sedan som referensbilder under 
utvecklingen (se Bild 8 nedan) och bidrog starkt till att få ett enhetligt utseende på applikationen. 
Vissa designelement blev tvungna att modifieras eller tas under projektets gång, till exempel 
valdes sökfunktionen bort och menyn var inte lika flexibel med designen som förväntat. 

 

Bild 8: Jämförelse mellan första design på whiteboardtavla (vänster),  
detaljerad design (mitten) och slutgiltig produkt (höger) 
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Efter kunden godkände designen togs ett beslut att skapa en ny applikation istället för att 
modifiera den gamla med motiveringen “gör om, gör rätt”, på grund av vissa val vi gjort av 
oerfarenhet av Androidprogrammering. Det beslutades att kopiera över den kod som kunde 
tänkas vara användbar, och tack vare fragmentstrukturen skedde detta i stort sett problemfritt. 

10.2.3.3 Arkitekturbeslut 
De största beslut jag tog rörande projektet i helhet var fragmentsystemet, som resten av 
gruppen direkt ställde sig positiv till. Då de olika medlemmarna arbetade med olika områden 
ledde det till att kompetensnivån inom olika områden såg olika ut för medlemmarna. På grund av 
detta hade jag svårigheter att som arkitekt ta konkreta beslut om de delar av projektet jag inte var 
insatt i, som till exempel kartan och databasen. Kartan har dock till stor del varit en separat del i 
applikationen, och eftersom samma medlemmar har arbetat med allt som rör kartan har jag inte 
behövt hjälpa till att ta några beslut gällande den och eftersom de har haft en djupare kunskap 
har de fått ta sina beslut på egen hand. 

Databasen är en central del i applikationen som all data hämtas från och skickas till. För att 
förhindra att vi skulle bli tvungna att skriva om stora delar av koden försökte jag redan från början 
göra på ett sådant sätt att det skulle vara enkelt att implementera databasen vid ett senare 
skede. Ett exempel på detta är nyhetsflödet i applikationen, som var ett av kundens nya 
önskemål. För en enkel prototyp hade det räckt att skapa ett fast utseende som var helt 
oflexibelt, men detta skulle innebära att man skulle bli tvungen att skriva om allting i ett senare 
skede. Istället gjorde jag det från början dynamiskt så att det löpande skulle gå att hämta olika 
typer av händelser från en tänkt databas och lägga till dem i en godtycklig ordning i flödet. Detta 
innebar mer arbete initialt, men sparade tid i ett senare skede. 

Mot slutet av projektet skapade vi själva en enkel databas för testning efter den specifikation vi 
fått från kunden. Detta har krävt en del anpassning för att fungera tillfredsställande, och eftersom 
jag inte haft lika djupa kunskaper som de medlemmar som skapat databasen har jag rådgjort 
med dem och kommit fram till beslut på det sättet.  

Jag hade även möjlighet att indirekt påverka arkitekturen och ta beslut med designarbetet, då 
utseendet på de designbilder jag gjorde till en viss grad påverkade kodstrukturen. Det tillkom 
visserligen flera nya element och strukturen utvecklades under projektets gång, men den 
övergripande strukturen stämmer överens med designbilderna. 
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10.2.4 Resultat 

De resultat jag uppnått är: 

● Skapande av en övergripande kodstruktur i form av fragment 
● Påverkan av arkitekturen tidigt under projektets gång 
● Påverkan av strukturen genom en detaljerad gränssnittsdesign 
● Framgångsrikt rådgjort med medlemmar som har djupare kunskap inför beslut 

10.2.5 Slutsats 

Mina frågeställningar var följande:  

● Kan man som arkitekt påverka produktens arkitektur på ett betydande sätt redan under 
prototypfasen? 

● Hur kan man som arkitekt fatta beslut inom områden där man inte besitter lika djupa 
kunskaper som de andra medlemmarna? 

Min slutsats till den första frågan är att man absolut kan påverka produktens arkitektur på ett 
betydande sätt under prototypfasen, genom att redan då vara förutseende och tänka på hur 
produkten kommer se ut senare under projektets gång. 

Till den andra frågan är min slutsats att ett möjligt sätt är att rådgöra med de som är mer kunniga 
och att lyssna på dem och fatta beslut efter det, eller rentav låta dem ta besluten själva så länge 
ingen konflikt uppstår. Det bör tilläggas att det med största sannolikhet finns fler sätt att lösa 
detta problem på. 
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10.3 David Lindqvist 

Här beskrivs David Lindqvists individuella bidrag till kandidatarbetet. 

10.3.1 Inledning 

Detta individuella bidrag fokuserar kring att utvärdera och diskutera den utvecklingsmiljö som 
använts i projektet för utveckling av applikationen till iOS (som senare dock avvecklades). Jag 
har varit ansvarig för denna utveckling under projektet och det är något som har varit helt nytt för 
mig.  

Material har samlats in i samband med att jag själv gått igenom inlärningsprocessen under 
utvecklingen och därmed kunnat ta med mina egna erfarenheter som utgångspunkt. Dessa 
kompletteras med andra källor inom området. 

10.3.1.1 Motivering 
Jag har valt att skriva om iOS utvecklingsmiljö då jag från egen erfarenhet vet att det är en miljö 
som är okänd för många fler än mig själv. Jag anser att det kan vara givande att läsa om detta ur 
ett, med författaren, mer gemensamt perspektiv på miljön. Det vill säga ett mer oerfaret 
perspektiv. 

10.3.1.2 Syfte 
Syftet är att ge läsaren en grundläggande förståelse för utvecklingsmiljön till iOS. Texten är tänkt 
att vara enkelt beskriven och inte gå in på djupet. Textens målgrupp är således programmerare 
helt utan erfarenhet inom iOSutveckling men med god erfarenhet av Windows 8 eller tidigare 
versioner av Windows. 

10.3.1.3 Frågeställning 
De frågor jag tänkt koncentrera mig på att besvara är följande: 

● Vilka för och nackdelar finns i utvecklingsmiljön till iOSapplikationer? 
● Vad finns det för alternativ till standardutvecklingsmiljön till iOS? 
● Hur bra dokumentation och support finns det för ObjectiveC rörande iPhoneutveckling? 

Dessa frågor ställs kontra den utvecklingsmiljö som använts för utveckling av applikationen till 
Android under projektet. 
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10.3.2 Metod 

Här beskrivs de inlärningsmoment som man som utvecklare genomgår kring utvecklingsmiljön 
och de svårigheter som kan uppstå vid utveckling till en iOSapplikation. Detta görs under 
förutsättningarna att utvecklaren är införstådd i programmering men helt oerfaren vid allt rörande 
miljön för iOSutveckling. De tre övergripande områdena som tas upp är Mac OS, Xcode och 
ObjectiveC där Xcode är mest relevant då detta är det program som används för utveckling av 
applikationen.  

10.3.2.1 Mac OS 
För att kunna utveckla en applikation till iOS krävs till en början en dator med Mac OS X. Detta på 
grund av att utvecklingsprogrammet Xcode endast fungerar på Mac OS X. Xcode beskrivs mer 
senare. Mac OS X är ett operativsystem med ett grafiskt gränssnitt som skiljer sig väldigt mycket 
från till exempel operativsystemet Windows. För att starta program i Mac OS X används 
vanligtvis den meny som finns längst ned med ikoner för program eller genom att söka efter 
programmet med den sökfunktion som finns längst upp till höger. För menyval i ett aktuellt 
fönster används den meny längst upp till vänster i Mac OS X som annars i Windows kan 
kommas åt i fönstren själva. Se Bild 9 för det grafiska gränssnittet. 

Några av de saker som kan ta tid att lära sig i Mac OS är att använda och förstå menyraden 
längst upp, att hitta program på datorn som ej visas i menyn längst ner och att lära sig 
snabbkommandon.  

10.3.2.2 Xcode  
Xcode är iOS motsvarighet till exempelvis Eclipse med ADT. Det är alltså den IDE som används 
för att utveckla iOSapplikationer och fungerar endast på Mac OS X.[18] I Bild 9 visas Xcode. Till 
vänster i Xcode finns filhierarkin över de projekt som är inladdade i Xcode. I huvudfönstret i 
mitten visas den aktuella filen där till exempel kod editeras eller storyboard skapas. 
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Bild 9: Xcode 
 

En storyboard är något som är unikt för Xcode. I denna kan applikationens vyer editeras genom 
ett grafiskt gränssnitt där vyerna inte bara kan designas grafiskt utan även kopplas samman för 
att bestämma hur navigeringen ska fungera. Nere till höger i Xcode finns bland annat objekt, vyer 
och kodblock som kan dras ut och placeras i storyboarden eller kodfilerna. Längst ned i mitten 
finns en log för utskrifter och meddelanden och slutligen uppe till höger finns en ruta för val och 
inställningar av markerade filer, vyer och objekt. För att testa sin kod kan man köra en emulator i 
Xcode med valda inställningar. Vill man testa på en riktig iPhone krävs det att man har en licens 
som kostar 99 dollar. Denna kostnad finns till viss del för att färre applikationer med låg kvalité 
ska utvecklas.[16]  

De saker som kan ta tid att lära sig i Xcode är främst den funktionalitet som finns kring story 
boards och “draganddrop” av objekt, vyer och kodblock då detta som nämnt är ganska unikt för 
Xcode. Sedan kan det vara svårt att förstå att menyn överst (den gröna längst upp i Bild 9) inte 
bara används för till exempel inställningar av Xcode utan även för inställningar av markerade 
filer,vyer eller objekt i Xcode.   
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10.3.2.3 Objective-C  
ObjectiveC är det språk som vanligtvis används för att utveckla applikationer till iOS. Det är ett 
objektorienterat språk som är en utökning av programmeringsspråket C. ObjectiveC finns väl 
dokumenterat på Apples hemsida för utvecklare.[15] Om man som utvecklare är van vid Java 
kan ObjectiveC vara jobbigt att lära sig då det är mycket syntax som skiljer sig åt. Man måste 
frigöra minne manuellt då det inte görs automatiskt som annars är vanligt i språken Java och C#. 
Det blir fler filer att skriva i ObjectiveC än till exempel Java då varje klass behöver två filer. En fil 
för att deklarera variabler och metoder och en fil för implementering av dessa.[16] Då det finns 
väldigt många utvecklare för applikationer till iOS är det inte svårt att hitta hjälp på nätet för 
grundläggande problem. Mer specifika problem kan dock vara svårare att hitta i jämförelse med 
Android som har betydligt fler utvecklare.[17] 

10.3.3 Resultat 

De resultat som tagits fram ges i form av en punktlista med fördelar och nackdelar kring 
utvecklingsmiljön till iOS. 

Fördelar: 

● Gränssnittet i Mac OS X är väldigt abstraherat från det underliggande systemet och gör 
det lätt för en ny användare att snabbt lära sig de viktigaste funktionerna. 

● Det går snabbt och lätt att bygga upp ett interaktivt UI för en applikation i Xcode. 
● Licensen som krävs för att kunna köra applikationen på en riktig telefon gör att färre 

applikationer med dålig kvalité sprids. 
● Det finns väldigt bra dokumentation för ObjectiveC. 
● Det är lätt att hitta hjälp på nätet kring grundläggande problem vid utveckling av 

iOSapplikationer. 

Nackdelar: 

● Det är svårt att hitta program eller filer som inte finns direkt åtkomliga från skrivbordet i 
Mac OS X. 

● Det är svårt att snabbt se vilka program som är igång. 
● Man måste ha en dator med Mac OS X för att kunna köra Xcode. 
● Xcode är den enda IDE som finns tillgänglig för utveckling av iOSapplikationer. 
● Man måste betala 99 dollar för att kunna köra sin applikation på en riktigt iPhone. 
● Det tar ett tag att förstå hur den översta menyn i Mac OS X fungerar. 
● Det kan vara svårt att hitta hjälp vid lite mer ovanliga problem vid utveckling av 

iOSapplikationer.   
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10.3.4 Diskussion och slutsats 

Min personliga åsikt om utvecklingsmiljön till iOS är starkt positiv. Som Windowsanvändare tar 
det ett tag att lära sig miljön men när man väl kommer in i det går det väldigt mycket snabbare att 
utveckla en applikation i jämförelse med Android. Jag har dock ingen erfarenhet av att färdigställa 
en applikation och har inte genomgått de problem som då kan uppstå. 

Som det går att se i resultatet finns det inte en övervägande mängd fördelar eller nackdelar utan 
precis som i de flesta utvecklingsmiljöer finns det oftast både fram och baksidor. Mark H. 
Goadrich och Michael P. Rogers har gjort en undersökning i Androidutveckling kontra 
iOSutveckling och kommer även de fram till liknande resultat.[28] Att Android till exempel har fler 
utvecklare då det ställer mycket färre krav på utvecklingsmiljön än iOS. Detta leder till mer 
support på nätet för Android men även med risk för sämre kvalité, än iOS, på de applikationer 
som släpps. Av samma anledning visar sig även Android vara lättare för till exempel studenter att 
lära sig utveckla till då de ofta har tidigare erfarenhet av till exempel Eclipse och Java än Xcode 
och ObjectiveC. Detta är något som jag tycker är synd då jag anser att studenter bör ha 
möjlighet att kunna lära sig fler utvecklingsmiljöer för applikationsutveckling än bara till Android. 
Det skulle ge en bättre inlärning och förståelse av applikationsutveckling med fler perspektiv, 
enligt mig. 

Med återkoppling till frågeställningarna och för att avslutningsvis ge ett mer konkret svar på 
dessa vill jag säga att; de främsta nackdelarna i iOSutveckling ligger i dess begränsningar så 
som kostnaden och tillgången till datorer med Mac OS X. De främsta fördelarna ligger i dess 
användbara utvecklingsmiljö. Det finns inga smidiga alternativ till den utvecklingsmiljö som ges. 
På grund av begränsningen till bara ett OS finns det mindre support på nätet för utveckling till 
iOS samtidigt som begränsningen till bara en IDE gör den mindre utspridd. 
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10.4 Viktoria Nowén 

Nedan följer Viktoria Nowéns individuella bidrag till kandidatarbetet. 

10.4.1 Inledning 

Det här bidraget kommer att fokusera på det grafiska användargränssnittet även kallat Graphical 
User Interface, främst för Android, som i resterande dokument kommer att benämnas som GUI. 
Jag kommer bland annat att skriva utifrån material som berör Androids standard, vad man till 
exempel bör utgå ifrån och varför. Fokus kommer att ligga på hur ett företag kan applicera sin 
existerande profil på en smartphoneapplikation. 

10.4.1.1 Motivering 
Efter utredning under den första fasen i projektet har jag förstått vikten av att utveckla GUI i bra 
skick. När man skapar applikationer för Android är det viktigt att i största möjliga mån följa de 
konventioner som finns att tillgå och ta tillvara på de hjälpmedel som redan finns, samtidigt som 
man bör tänka kreativt och arbeta fram egna lösningar. När man dessutom har en företagsprofil 
att utgå ifrån finns det ofta redan verktyg och hjälpmedel att tillhandahålla. Man behöver ju inte 
uppfinna hjulet om igen. 

10.4.1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att utreda olika GUI:n för smartphoneapplikationer som redan har en 
färdig profil och de designval man vanligast står inför när man utvecklar till Android. 

10.4.1.3 Frågeställning 
Frågeställningen jag har valt att fokusera på lyder följande: 

Hur går man tillväga för att framställa ett bra GUI för smartphoneapplikationer utifrån en befintlig 
företagsprofil? 

10.4.1.4 Avgränsningar 
Denna rapport tar endast upp utredning av vår kunds befintliga GUI på dess hemsida som 
gruppen arbetade designmässigt utifrån under projektet. Hur man detekterar “dolda” krav tas inte 
upp, utan en grafisk profil finns att tillgå utvecklaren. 

10.4.2 Metod 

Under projektets gång har jag studerat Androids GUImaterial, dragit nytta av uppgifter jag haft 
inom det grafiska i projektet och böcker som behandlar ämnet. Från dessa källor ska jag ta det 
mest relevanta för frågeställningen och beskriva dessa, för att sedan kunna ge ett resultat. 
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10.4.3 Generellt om GUI-principer 

Inom GUIutveckling finns det olika mönster och principer man kan utgå ifrån, men de ska 
snarare ses som riktlinjer än regler. Ett bra mönster är inte heller bundet till någon specifik 
plattform eller språk. Det som menas med mönster är förhållanden mellan olika komponenter i 
designen. Det man ska tänka på är att justera mönster efter sitt eget behov och att vara kreativ. 
Som utvecklare bör man i de flesta fall följa ett mönster eller en princip, beroende på 
användarbehov och bakgrund hos företaget. Ett GUI bör bland annat ha en huvuddel för 
användaren att fokusera på, i vårt projekt är det i form av ett nyhetsflöde. Applikationer inom 
sociala medier, så som den vi utvecklat, har vanligen något slag av flöde som de kretsar kring. 
Element som har tydliga egenskaper och är enkla att hitta är något man torde sträva efter.[19] 

10.4.4 Androids principer 

Detta avsnitt tar kortfattat upp vad man förväntas använda av Androids standard designprinciper. 
För att assistera utvecklare så mycket som möjligt erbjuder Android ett antal färdiga teman och 
komponenter. I dessa ingår bland annat färger, textfonter och ikoner för att guida utvecklaren i 
rätt riktning inom det grafiska i applikationen.[20] Att följa Androids designmönster behöver dock 
inte betyda applikationen inte kan representera utvecklarens varumärke när det kommer till 
design. Det är enkelt för utvecklaren att arbeta efter sin grafiska profil, samtidigt som det finns 
tydliga riktlinjer till vad man bör tänka på.  

Som ett exempel kan ett varumärke ha en specifik ikon på dess hemsida som betyder en sak. 
Just denna ikon finns då kanske inte som en standardikon hos Android. Men det finns tillfällen då 
man ändå bör avstå från att använda ens egen ikon och istället använda den alternativa som 
Android erbjuder för att få enhetligt uttryck.[21] 

Som tidigare nämnt finns det många mönster att följa inom 
GUIutveckling. Det jag vill lyfta fram, för att det är en stor del av 
applikationen som utvecklades under projektet, är det som kallas 
Action Bar. För Android ligger den i regel högst upp i fönstret på 
enheten, men delas ofta upp i två eller tre olika delar: Main action bar, 
Top bar och Bottom bar, dessa finnes i Bild 10.[22] 

1. Huvudmenyn innehåller förslagsvis namnet på applikationen, en ikon och 
några få funktioner som bör vara lätt tillgängliga som till exempel “logga ut”.  

2. Under det finns det möjlighet till ännu en meny i form av flikar, som gör det 
möjligt för användaren att snabbt växla mellan olika vyer i applikationen.  

3. Den undre menydelen kan användas för ytterligare funktioner.  

 
Bild 10: Meny-komponenter Android erbjuder. Hämtad från [22]. 
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10.4.5 Applicering av principerna 

För att applicera den befintliga grafiska profilen på en smartphoneapplikation är färg ett 
återkommande ämne. Nedan kan menyn från vår kunds hemsida ses i Bild 11, där de främst 
arbetat med en turkos färg med grå bakgrund, samt vår slutgiltiga produkts huvudmeny i Bild 12. 
Det vi gjorde under projektet var att undersöka hur den turkosa färgen kunde användas på bästa 
sätt, bland annat med den som bakgrund och vit eller grå text och ikoner. Men för att få en 
likartad produkt valdes slutligen en liknande design, men anpassad för smartphones med 
Androids flikmeny och standardikoner.  

 

Bild 11: Företaget Aqwary’s meny från dess hemsida. (Ikonen är flyttad närmre texten.)[23] 
 

 

Bild 12: Applikationens meny som utvecklades under projektet. 
 

10.4.6 Resultat 

Resultatet till frågeställningen “Hur går man tillväga för att framställa ett bra GUI för 
smartphoneapplikationer utifrån en befintlig företagsprofil?” är uppdelat i två segment nedan. 

Vad man bör tillämpa: 
● Att utgå från den befintliga grafiska profilen och ta med generella komponenter så som 

färg och varumärkesikon. 
● Att anpassa den befintliga profilen efter Androids principer, bland några som finns 

beskrivna ovan, och funktionalitet efter användarens behov. 
● Att ha en ordentlig, specifik struktur för komponenterna i designen efter generella 

designprinciper. 

Vad man bör tänka på: 
● Att följa ett befintligt mönster så länge det gynnar utvecklaren. 
● Att vara kreativ och inte för sparsam med egna lösningar. 
● Att applikationens huvudfunktion sätts i fokus. 
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10.4.7 Diskussion och slutsats 

Det resultat som tagits fram är främst hämtade ifrån utredning som skett under kandidatarbetet, 
samt min egen erfarenhet jag fått inom design i projektet. Redan innan projektets start kände jag 
till att det fanns designprinciper som borde följas, men inte vilka dessa var. Genom tidigare 
vetskap var det enkelt att få en uppfattning var och vad man borde leta efter för att hitta de olika 
principerna. Att även förstå vilka principer som var viktiga blev möjligt med hjälp av dessa 
erfarenheter.  

Det man kan tänkas göra för att få fram en mer unik design, ifall mer tid hade varit en möjlighet, 
är att utveckla en egen princip anpassad till den grafiska profilen med hjälp av generella riktlinjer.  

Vår produkt utvecklades för just Android, i många andra fall utvecklas produkten även för andra 
plattformar, som till exempel iOS. Att undersöka olika plattformar, vare sig utvecklingen sker för 
dem eller enbart i forskningssyfte, kan vara användbart då de olika principerna i regel ser 
annorlunda ut.  

Den använda metoden var ett passande arbetssätt då det gällde en kort utredningsperiod. Om 
projektet pågått under en längre sträckning skulle man eventuellt kunna forska kring fler 
existerande företag. Att jämföra existerande hemsidor och smartphoneapplikationer, samt hur 
företagen applicerat den grafiska profilen, med eget projekt kan vara att föredra. Ifall metoden 
utökades till det ovannämnda skulle resultatet kunna påverkas till det positiva, med starkare 
bakgrund och grundligare innehåll. 

Sammanfattningsvis vill jag avsluta genom att ge ett tydligt svar med hänsyn till frågeställningen 
“Hur går man tillväga för att framställa ett bra GUI för smartphoneapplikationer utifrån en befintlig 
företagsprofil?”. För att lyckas med det som eftersträvas i frågeställningen krävs en nogrann 
utredning av befintliga principer, både specifika för en plattform och generella. Nästa steg, utifrån 
resultatet, blir att ta vara på sin egen profil, att komma fram till egna lösningar och att kunna 
anpassa dessa tillsammans för en enhetlig, slutgiltig produkt. 
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10.5 Fredrik Petré 

Nedan beskrivs Fredrik Petrés individuella bidrag till kandidatarbetet. 

10.5.1 Inledning 

Den här rapporten handlar om hur man analyserar sin kunds behov och skapar krav som 
tillfredsställer dessa. Rapporten kommer ta upp hur jag som analys och kundansvarig har 
arbetat för att på bästa sätt ta fram en kravspecifikation som båda parterna är nöjda med. Den 
kommer även att ta upp hur man med hjälp av prototyper kan förmedla sina idéer till kunden. När 
väl kraven är överenskomna är det viktigt att bibehålla god kommunikation med kunden så att 
denne är medveten om vad som pågår och att produkten blir som önskad, vilket diskuteras 
senare i rapporten. 

Som underlag till rapporten har jag egna erfarenheter från projektet som kundansvarig samt 
litteratur som berör området. 

10.5.1.1 Motivering 
När man arbetar med en kund kan stora beslut behöva tas under ett kort möte eller via mail. Det 
är då lätt att det uppstår missförstånd vilket kan leda till att kundens vision om produkten inte 
överensstämmer med det som utvecklas. Detta kan leda till att projektet avbryts eller att det får 
göras om från början, vilket både är tidskrävande och kostsamt. 

10.5.1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ta reda på hur man tar fram en lyckad kravspecifikation och därefter 
skapar en prototyp efter den. Den tar även upp hur man ska gå tillväga för att se till att produkten 
blir som båda parterna tänkt sig utan konflikter.   

10.5.1.3 Frågeställning 
De huvudsakliga frågorna som kommer besvaras är 

● Hur tar man fram en kravspecifikation som motsvarar kundens behov? 
● Hur skapar man en prototyp som förmedlar ens vision om den slutgiltiga produkten? 

10.5.2 Metod 

Vid projektets start fick vi en lista från kunden bestående av egenskaper som önskades i 
slutprodukten. Innan det första mötet med kunden tolkade vi listan och gjorde om den till en enkel 
kravspecifikation som vi tog med oss till kunden samt mailade till honom så att han skulle kunna 
gå igenom den innan mötet. Vi hade utöver kravspecifikationen skrivit upp de frågor som hade 
uppkommit när vi i gruppen hade diskuterat produkten. Detta gjorde att vi hade en god 
utgångspunkt trots att vi ännu inte hade talats vid. 
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Efter det första mötet skrev vi en kravspecifikation baserat på den ytterligare informationen mötet 
hade gett oss. Till det andra mötet tog vi med kravspecifikationen och diskuterade den. Det hade 
givetvis uppstått vissa missförstånd och vissa punkter behövde därför rättas till. 

När kravspecifikationen var färdig inleddes utvecklandet av produkten. När vi hade kommit en bit 
på vägen skapade vi en prototyp som visade hur vår vision av slutprodukten skulle se ut. Denna 
gjordes genom att göra färdigt de visuella delarna, utan någon faktiskt funktionalitet, i produkten. 
Vi bjöd därefter in kunden på ett möte där vi visade upp prototypen och utbytte idéer. Redan 
under mötet uppkom det flera punkter där vi och kunden hade tänkt annorlunda. 

Efter mötet hade jag mail och telefonkommunikation med kunden där vi diskuterade vår prototyp 
och det senaste mötet. Det framgick då att kunden inte var riktigt nöjd med riktningen produkten 
var på väg utan ville göra vissa förändringar. 

Vi blev därefter inbjudna på ett möte där kunden hade tagit fram en egen prototyp som visade hur 
han ville att produkten skulle ändras. Prototypen var skapad i ett program kallat Balsamiq och var 
bara en visuell representation av produkten. Precis som vid tidigare möten uppstod vissa delade 
meningar om prototypen och en diskussion fördes tills båda parterna var nöjda.   

Då den nya tänkta versionen av produkten skiljde sig markant från den vi innan hade skapat var 
det mycket som fick göras om från början. Dock kunde viss kod återanvändas. 

10.5.3 Resultat 

 Under projektets gång har vi arbetat på avstånd från kunden och haft väldigt få möten. Vi har 
istället fått förlita oss på mailkommunikation mellan mötena vilket enkelt kan leda till 
missförstånd. Det var då ytterst viktigt att skapa prototyper och dokument som förmedlar ens 
visioner och som man kan förlita sig på under en längre tid.  

Eftersom det uppstod missförstånd mellan kunden och projektgruppen fick stora ändringar 
genomföras efter halva projekttiden vilket innebar en stor tidsförlust. När dessa förändringar var 
genomförda efter kundens prototyp blev denne dock nöjd med resultatet. 

10.5.4 Diskussion 

 Vår prototyp var skapad från produkten med riktig kod när vi visade upp den för kunden. Det 
innebar att det fanns buggar och designen var inte helt färdig. Det är mycket möjligt att det 
påverkade kundens uppfattning av hur vår idé faktiskt var och därför ville göra ändringar. En 
prototyp ska vara så enkel som möjlig och det är i många fall bättre att skissa ner en prototyp på 
papper eller att skapa ett enkelt prototypGUI i mjukvara avsedd för det.[24] 
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När vi besökte kunden och fick ta del av deras prototyp gav det en väldigt klar bild av deras 
intentioner och deras prototyp bestod endast av enkla bilder. Detta innebär att det ibland blir 
bättre även om man använder lättare metoder. 

Eftersom att vi visade upp vår prototyp efter ungefär halva projekttiden var det mycket tid som 
gick förlorad. Om vi å andra inte hade visat prototypen hade vi varit tvungna att göra om allt 
mycket senare.  

10.5.5 Slutsats 

För att ta fram en lyckad kravspecifikation är det viktigt att ha god kommunikation med kunden. 
Det kan även underlätta att göra en enkel konceptmodell för att kunna förmedla idéen på fler sätt 
än endast via krav. En kravspecifikation blir inte klar på ett möte utan det kan ta flera iterationer 
innan båda parterna är nöjda och även efter det kan det uppstå konflikter.  

Det är väldigt givande att ta fram en prototyp så tidigt som möjligt i utvecklingsstadiet för att ge 
kunden en bättre inblick i hur resultatet kommer att bli. En prototyp behöver inte vara avancerad 
eller funktionell utan det räcker med bilder om man inte har tillgång till bättre verktyg. För att 
slutligen ta fram en prototyp som representerar visionen om slutprodukten krävs det oftast flera 
iterationer mellan kund och utvecklare.  

 

   

58  



 

Scuba Soft  TDDD77 

Kandidatrapport 2014-06-10 

  

10.6 Alexander Sanner 

Det som kommer att tas upp här kommer att beskriva vad rollen som utvecklingsledare innebär 
och har för arbetsuppgifter som särskiljer sig från de andra rollerna samt till vilken utsträckning 
rollen uppfyllts under projektets gång. 

10.6.1 Motivering 

När en projektgrupp behöver en roll som ser till att gruppmedlemmars uppgifter är av stor 
relevans och att de vet vad de ska göra är det viktigt att denna roll vet hur detta ska gå till och vad 
man bör tänka på. Denna roll är utvecklingsledaren. 

10.6.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur en outbildad utvecklingsledare kan agera för att få en 
inblick i hur det går för samtliga gruppmedlemmar och se till att det finns bra arbetsuppgifter för 
dessa.  

10.6.3 Frågeställning 

Hur ska en utvecklingsledare, utan tidigare erfarenhet, se till att samtliga gruppmedlemmar har 
arbetsuppgifter som är relevant för projektets framgång? 

10.6.4 Metod 

Materialet har införskaffas under projektets faser som var förstudie, iteration ett, iteration två och 
iteration tre. Det består av erfarenheter som utvecklingsledare och jämförelser med vad det 
teoretiskt sett innebär att vara en utvecklingsledare.  

I förstudiefasen och under iteration ett har bidraget som utvecklingsledare inte varit speciellt 
stort. Gruppen har tillsammans kommit överens om vilken gruppmedlem som tar på sig vilka 
arbetsuppgifter och vad som ska utvecklas. Gruppen består av fyra delgrupper där varje 
delgrupp är ett par. Paren har bestämt själva hur de vill jobba med de arbetsuppgifter de blivit 
tilldelade.  

Diskussioner mellan gruppmedlemmar sker dagligen om hur problem ska lösas och hur den 
detaljerade designen ska se ut och bestäms därmed av alla gruppmedlemmar tillsammans 
snarare än utvecklingsledaren själv.  

Det som skiljer rollen som utvecklingsledare från de andra rollerna är att utvecklingsledaren ska 
ha en god översikt över vad samtliga gruppmedlemmar faktiskt gör och att de har en 
arbetsuppgift som är av stor vikt för att uppnå målen inom projektet.[25] 
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Sent i iteration ett så har frågor till gruppmedlemmarna ställts, av utvecklingsledaren, för att 
säkerställa om att samtliga gruppmedlemmar har något att göra och att det är av relevans för att 
lyckas med projektet. Det har gjorts för att försöka definiera rollen som utvecklingsledare mer 
tydligt men också för att själv få en bättre uppfattning av vad som krävs för att få kallas 
utvecklingsledare. Under Iteration två så har frågor ställts för att försäkra om att arbetsuppgifter 
till samtliga gruppmedlemmar finns och att de är av relevans. Grupparbetet har fortsatts att 
diskuterats inom gruppen och uppgifter inom delgrupperna har mestadels bestämts av gruppen 
som helhet. 

Det uppstod ett problem i mitten av iteration två då kunden bestämde sig för att ändra på mycket 
i design och funktionalitet i applikationen. Då blev arbetsuppgifterna oklara för samtliga i gruppen 
eftersom det var en tidsperiod om ungefär en vecka som gruppen visste att det skulle bli 
ändringar men inte hur mycket som skulle ändras eller vad. Det var ett stort problem att 
identifiera vad som var viktigt att arbeta med under denna tid som utvecklingsledare eftersom 
funktionaliteten och designen troligtvis skulle ändras. Vi som grupp bestämde oss då för att 
arbeta på som vanligt men lägga mer tyngd på de funktioner som var troligast att kunden skulle 
behålla i applikationen. För att reda ut vilka uppgifter som var viktigast hade vi ett gruppmöte där 
vi diskuterade de olika funktionaliteter som troligtvis skulle vara kvar i applikationen. 

Vi fick klartecken från kunden att vi inte skulle utveckla en applikation till iOS utan lägga mer 
tyngd på en applikationen endast till Android. Paret som hade som uppgift att utveckla till iOS fick 
byta till Android och gruppen enades om vad för funktionalitet detta paret skulle utveckla.  

Det enklaste sättet för mig att försäkra mig om att samtliga gruppmedlemmar har 
arbetsuppgifter som är av relevans för projektet är att lyssna noga på gruppmöten och fråga 
varje individuell gruppmedlem. Jag kunde då se om gruppmedlemmar arbetar med något som 
inte är av relevans och ge förslag på andra arbetsuppgifter som är av mer relevans. 

En av utvecklingsledarens arbetsuppgifter är att ha ansvar för detaljerad design.[26] Jag märkte 
att fokus, för mig, kommer att ligga på att se till att samtliga gruppmedlemmar har relevanta 
uppgifter att utföra. Detta valet gjordes eftersom jag, utan förkunskaper inom Androidutveckling, 
skulle ha väldigt svårt att ansvara för detaljerad design.  
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10.6.5 Resultat 

Det, enligt mig, bästa men också enklaste sättet att försäkra mig om att samtliga 
gruppmedlemmar har arbetsuppgifter som är viktiga för att lyckas att utveckla en bra 
smartphoneapplikation var följande: 

● Lyssna noga på gruppmöten 
● Fråga gruppmedlemmar enskilt om vad de gör just nu och jämföra med de aktivitetslistor 

och krav vi tagit fram. 
● Diskutera tillsammans med gruppen för att veta vilka aktiviteter som är av hög prioritet 

om osäkerhet hos utvecklingsledaren samt utvecklarna skulle råda. 

För att de här metoderna ska fungera krävs det att utvecklingsteamet jobbar mycket tillsammans 
som grupp. Då en grupp bestående av olika människor med olika scheman ska arbeta 
tillsammans kommer det så klart att uppstå enskilt arbete och därför kan det inte krävas att alla 
ska vara närvarande vid alla jobbtillällen. För att det ska fungera krävs då gruppmöten veckovis 
för att utvecklingsledaren ska kunna arbeta enligt de här metoderna. 

10.6.6 Diskussion 

Skulle det råda stor osäkerhet i hela gruppen om vilka aktiviteter som viktiga att utföra blev det 
väldigt svårt som utvecklingsledare att tilldela och se till att alla gör uppgifter av stor relevans för 
att klara av projektet.  

En metod som skulle kunna fungera är att fråga gruppmedlemmar via mail eller SMS om hur det 
går för dem och om de har bra arbetsuppgifter men detta sättet valdes bort då det ansågs 
opersonligt och ineffektivt. Den aktiva dialogen som uppkommer vid gruppmöten ses som en 
stor fördel då den gör det enklare att snabbt bilda en bra uppfattning om gruppmedlemmars 
arbetsuppgifter. 

Under förstudien och iteration ett var det en inlärningskurva för att förstå vad som krävs av en 
utvecklingsledare. Jag agerade flexibelt men försökte definiera mig som utvecklingsledare i 
gruppen. Under iteration två fick jag en bättre uppfattning av vad rollen innebar för mig och för 
gruppen. Under iteration tre hade jag god förståelse för vad jag skulle göra och hur detta skulle 
gå till. Att lära sig på detta sättet var bra för mig, eftersom jag fick lära mig av erfarenhet. Det gick 
kanske mindre bra för gruppen i iteration ett, eftersom jag då inte kunde avgöra vad som krävdes 
av mig som utvecklingsledare. Jag visste inte då vilka arbetsuppgifter som var av högsta 
prioritet. En lösning på det hade varit att komma mer förberedd i iteration ett, men det var svårt 
eftersom ingen i gruppen hade någon betydlig förkunskap inom Androidutveckling. Det gick 
alltså inte att diskutera fram i gruppen vilka arbetsuppgifter som, med stor säkerhet, var viktigast 
under förstudien. 
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Det var lätt att se till att min partner visste vad vi skulle utföra för arbetsuppgifter eftersom vi 
jobbade ständigt tillsammans. Paruppdelningen resulterade också i att vissa par i projektgruppen 
avskärmades från resterande grupp eftersom de fick arbetsuppgifter som de såg som sina 
egna. Då blev det ibland svårt för mig som utvecklingsledare att veta exakt vad paret hade 
åstadkommit eftersom kommunikationen mellan paren ibland uteblev. Det kunde också resultera 
i att jag inte visste om paret visste vad dem skulle göra. Detta var en stor negativ del med 
parprogrammeringen. En positiv del med uppdelningen var att alla oftast inte behövde närvara 
vid gruppmöten för att få en överblick om vad paren gjorde. Det krävdes dock att minst en 
medlem från varje par var närvarande vid dessa möten.  

10.6.7 Slutsats 

Utifrån utvecklingsledarens perspektiv ansågs det bäst att prata med gruppmedlemmar enskilt 
samt lyssna noggrant vid gruppmöten för att säkerställa att arbetsuppgifter prioriterades rätt för 
att lyckas med utvecklingen av smartphoneapplikationen. Detta baseras på de erfarenheter 
utvecklingsledaren fått under projektets gång. 
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10.7 Anton Sundblad 

Ordlista 

SVN  Subversion 
XP  Extreme programming 
VCS  Version control system 

10.7.1 Inledning 

I min individuella del kommer jag fokusera på olika versionshanteringssystem och hur bra de 
passar olika arbetsmetodiker, främst XP [27][28] och olika sorters agila utvecklingsmetodiker. De 
versionshanteringssystem som jag kommer fördjupa mig inom är SVN och Git. Anledningen till 
att dessa är intressanta att titta på är att de existerat en längre tid nu och att många gått över till 
exempelvis Git från SVN eller andra liknande alternativ. 

10.7.1.1 Syfte 
Syftet med denna individuella del är att ta reda på vilket av SVN och Git som står sig bäst för 
utveckling med XP eller liknande agila utvecklingsmetodiker. Git är relativt nytt medan SVN har 
existerat längre och frågan är om det ger någon av dem ett övertag i de situationer man hamnar i 
när man är många som arbetar på ett iterativt sätt i små grupper. 

10.7.1.2 Frågeställning 
Den fråga jag vill försöka besvara i denna rapport är följande: 

● Vilket av Git och SVN passar bäst som versionshanteringssystem när man arbetar med 
XP eller någon sorts agil utvecklingsmetodik? 

10.7.1.3 Avgränsningar 
Ett antagande som gjorts är att frågan gäller mjukvaruutveckling utan några binära filer 
inblandade i källkoden. 

10.7.2 Teori 

För att förstå varför något av dessa program lämpar sig bättre än ett annat behöver vi först förstå 
hur man arbetar om man arbetar enligt XP. En av grundstenarna i denna metodik är att man 
arbetar i par hela tiden. Paren roteras så att man ofta får arbeta med nya personer. Man anser 
att det finns många fördelar med detta arbetssätt. Bland annat så har man varje dag en möjlighet 
att lära sig något nytt från sin kodkamrat. Dessutom finns det ett visst mått av säkerhet i det, 
man har alltid en person bredvid sig som tittar på den kod man skriver och ser efter om den är 
korrekt. 
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Arbetssättet innebär även att man ärver en hel del saker från agil utveckling rent generellt: man 
vill ofta göra små releaser, ha kontinuerlig integrering med sin kodbas och ha nära kontakt med 
kunden. 

Med detta i åtanke kan det vara trevligt att ha möjlighet till att arbeta i olika grenar i sin 
versionshantering. Man kan exempelvis ha en gren för utvecklingen så som den fortskrider just 
nu och en för releaser. Detta är dock inte nödvändigt då man inom XP föredrar att ha kontinuerlig 
integrering. När ett par är färdiga med sin kodsession så ser de till att integrera sin kod med 
resten av den kodbas som redan existerar. Detta innebär att man måste se till att alla 
enhetstester går igenom. Det blir helt enkelt lite av en avvägningsfråga om man vill ha koden i 
olika grenar eller ej.[29] 

Både SVN och Git har stöd för de vanliga operationer man oftast vill göra vid versionshantering, 
detta talar för att de bör vara någorlunda jämlika i alla fall till en början.[30] 

10.7.3 Metod 

Metodiken för att kunna undersöka huruvida ett versionshanteringssystem passar bättre än ett 
annat beror mycket på hur man använder det. Med det i åtanke kommer jag mest att koncentrera 
mig på hur arbetsflödet (kodvis) ofta ser ut när man arbetar med XP och se efter vilka av de två 
programmen jag valt att jämföra som har den önskade funktionaliteten. För att ta fram önskad 
funktionalitet kommer jag delvis att utgå från vad litteratur för extreme programming eventuellt 
förespråkar samt utgå från hur man vanligen använder versionshantering. 

Jag kommer även att titta på hur vanliga saker hanteras av båda programmen. Vanliga saker 
anses vara följande: 

● Dela kod som man själv skrivit 
● Ta del av kod som andra utvecklare skrivit 
● Hantering av grenar 

För att göra en bedömning kring vilken mjukvara som lämpar sig bäst kommer jag att titta på om 
något fattas i någon av lösningarna för det generella arbetsflödet som man kan tänkas ha. 

10.7.3.1 Utförande 
Här kommer jag beskriva hur jag jämförde SVN med Git och dessutom ta upp vad de kan 
respektive inte kan. 

10.7.3.1.1 Git 
För att i Git hämta kod finns det två olika kommandon, git pull och git fetch. Fetch 
hämtar ändringar som har hänt men uppdaterar inte arbetsträdet. Pull gör samma sak men 
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uppdaterar även din kod.[31][32] 

För att göra sin kod tillgänglig till andra utvecklare använder man git push, men detta kräver 
att man gjort git commit en eller flera gånger innan dess. När man arbetar med Git har man 
alltid en lokal kopia av koden som man kan ändra hur mycket man vill på, när man känner sig 
redo skickar man upp de commits som är nya sedan sist till den server eller användare man 
tycker passar.[33][34] 

För att skapa en gren använder man kommandot git checkout b grennamn. För att sen 
låta andra användare titta på sin gren använder man git push precis som för att dela annan 
kod.[34][35] 

10.7.3.1.2 SVN 
För att hämta kod i SVN använder man kommandot svn update. Detta hämtar alla de senaste 
ändringarna från den huvudserver man fått genom kommandot svn checkout. 

För att låta andra se de ändringar man gjort använder man kommandot svn commit, notera att 
det inte går att ha kvar lokala ändringar hos sig själv som det gör i Git. 

Det finns också möjlighet att skapa grenar, detta gör man genom att svn copy url1 url2. 
Det skapar en kopia av det som finns på url1 till url2. Konceptet gren är något som man själv 
som användare får hålla koll på. SVN ser den skapade filkatalogen som vilken/vilka filer som 
helst men med en lite annorlunda historia än de som ligger i en annan filkatalog.[36] 

10.7.4 Resultat 

Resultatet jag kommit fram till är att SVN och Git är jämlika i de fall man inte behöver kunna göra 
lokala ändringar eller ha möjlighet att skapa mångra grenar. Om någon av de sakerna önskas så 
är Git bättre lämpat för uppgiften då det klarar av att hantera grenar på ett bättre sätt än SVN. 
Anledningen till detta är att Git har ett explicit kommando som hanterar grenar (git branch) 
medan SVN har det mindre explicita svn copy som används för kopiering av filer. Dessutom är 
det som nämnt upp till en användare att hålla koll på vad som faktiskt är en gren i SVN. Git har 
dessutom stöd för lokala ändringar som man inte måste dela med sig av omgående. Vid 
tillämpandet av XP är det ganska godtyckligt och man arbetar ofta i sessioner, efter en session 
skall man dela sin kod och då passar Git lika bra som SVN. 

Resultatet jag kommit fram till är att SVN och Git är jämlika i de fall man inte behöver kunna göra 
lokala ändringar eller ha möjlighet att skapa mångra grenar. Om någon av de sakerna önskas så 
är Git bättre lämpat för uppgiften då det klarar av att hantera grenar på ett bättre sätt än SVN och 
dessutom har stöd för lokala ändringar som man inte måste dela med sig av omgående. Vid 
tillämpandet av XP är det ganska godtyckligt och man arbetar ofta i sessioner, efter en session 
skall man dela sin kod och då passar Git lika bra som SVN. 
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Svaret på frågeställningen blir därmed att Git inte är bättre än SVN när man arbetar med XP. 

10.7.5 Diskussion 

Här kommer resultatet och metoden att diskuteras. 

10.7.5.1 Metod 
Den metod som använts är endast teoretisk då jag inte kunna utföra några experiment med 
grupper av personer. Under dessa experiment hade det varit bra att kunna testa både Git och 
SVN med samma grupp för att även få erfarenheter från användande av de båda verktygen. 

Jag själv är dessutom ganska inbiten i att använda Git och är därför antagligen partisk och en del 
subjektivitet finns med sannolikhet med i min undersökning. 

Reliabiliteten för denna undersökning är ganska hög för det som tagits upp. Även om man skulle 
låta frågan vara mer generell och låta utföra experiment så skulle samma resultat antagligen 
uppnås. Detta eftersom XP förespråkar ett arbetssätt som gör att den önskade funktionaliteten 
finns i både Git och SVN.[29] 

10.7.5.2 Resultat 
Resultatet som uppkommit stämmer bra överens med den teori som togs upp. Ett möjligt 
problem är den avgränsning som sattes då vissa förespråkar att SVN klarar av binära filer bättre 
än Git. Det har dock varit svårt att hitta källor kring detta och då inga experiment har utförts är det 
tyvärr svårt att ta vara på kritiken.  

10.7.6 Slutsats 

Syftet var att ta reda på om Git eller SVN var bättre lämpat som versionshanteringssystem vid 
arbete enligt XP. Detta mål uppnåddes och det spelar ingen större roll vilken av dem man väljer.  

Det som skulle kunna vara intressant att göra som framtida arbete är att göra experiment med 
mindre grupper som får arbeta enligt XP för att se om man kan finna några preferenser utifrån ett 
användarperspektiv. Detta då min studie endast tagit upp teoretiskt bruk. Det skulle även kunna 
hjälpa frågetecknet kring vilken VCS som klarar av binärfiler bäst. 
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10.8 Cristian Torrusio 

Detta avsnitt kommer behandla min roll inom projektgruppen samt beskriva de erfarenheter jag 
fått under projektets gång. 

10.8.1 Inledning 

Som testansvarig i projektet planerade och undersökte jag testningsmöjligheter inom 
applikationsutveckling tidigt i projektet. Andra utvecklares testningseffektivitet av egna moduler 
minimerade dock min roll, och mitt fokus i projektet kom att lägga sig på serverkommunikation 
och utveckling av en skendatabas med exempeldata. I detta avsnitt kommer jag beskriva 
utvecklandet av denna databas och kommer även behandla valet av utvecklingsmiljö för 
Androidapplikationen, då jag var en av de medlemmar som hade mest erfarenhet inom ämnet 
vid projektstart. 

10.8.1.1 Motivation 
Då valet av utvecklingsmiljö kan inverka drastiskt på effektiviteten och inlärningskurvan på 
projektutvecklare, särskilt när dessa ej är erfarna inom området, är det viktigt att ordentligt 
överväga och motivera beslutet. 

Att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt i ett sådant här projekt är viktigt då tidsresurserna inte är 
obegränsade. Att inte ha tillgång till strukturkritiska komponenter såsom en server kan bromsa 
projektets framfart märkvärt. Därför är det nödvändigt att arbeta runt dessa problem för att 
säkerställa en stadig utveckling. 

10.8.1.2 Syfte 
Syftet med mitt avsnitt är att ge en inblick i hur man kan välja programvara för Androidutveckling 
utifrån många alternativ. Fördelar och nackdelar argumenteras och det slutgiltiga valet 
återkopplas om det hur det stått sig i praktiken. 

Den databasrelaterade delens syfte är att ge en inblick i hur man kan hantera 
leveransförseningar av APIer att programmera emot, samt vad man bör tänka på när man 
utvecklar skendatabaser. 

10.8.1.3 Frågeställningar 
Min del i denna rapport kommer besvara följande frågeställningar. 

● Hur skall man välja passande utvecklingsverktyg för att försäkra sig om god effektivitet 
även hos oerfarna projektmedlemmar? 

● Hur hanteras avsaknaden av strukturkritiska element såsom databaser för att 
applikationsutvecklingen ska gå så friktionsfritt som möjligt? 
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10.8.1.4 Avgränsningar 
Valet av utvecklingsmiljö och verktyg avgränsas till de enstaka mest använda inom traditionell 
Androidprogrammering, samt även mindre alternativ som öppnar upp för utveckling till fler 
plattformar samtidigt. 

Hantering av avsaknaden av strukturkritiska element avgränsas till hur enstaka utvecklare i ett 
åttamannaprojekt kan bereda vägen för resterande projektmedlemmar genom utveckling av en 
skendatabas. 

10.8.2 Teori och bakgrund 

Vid projektstart fanns två större standardiserade utvecklingsmiljöer för Android; Eclipse med 
Android Developer Tools plugin samt det nyare Android Studio baserat på IntelliJ.[37][38] Eclipse 
är väletablerat i branchen medan Android Studio är en nyare utvecklingsmiljö som integrerar 
utvecklingsverktyg för Android grundligare. Samtidigt fanns alternativa miljöer som kunde 
kompilera kod till fler plattformar samtidigt som Xamarin.[39] Ett annat alternativ var att skriva 
HTMLkod och programmera applikationen som en hemsida, som sedan kunde användas på 
godtycklig plattform. 

Vid projekttstart mottogs av kunden funktionsbeskrivningar över den databas applikationen skulle 
arbeta emot. Databasen var dock inte fullt utvecklad och hade inte satts i bruk, vilket uppdagade 
problem om hur anrop till servern skulle implementeras och hur den mottagna datan skulle 
hanteras. Kommunikationen med servern var även tvungen att skötas asynkront med resten av 
appen för att undvika prestandaförluster och behålla responsivitet. 

10.8.3 Metod 

Alternativa miljöer som Xamarin valdes tidigt bort då inte mycket support fanns att tillgå, 
kvaliteten på appen inte kunde säkerställas, samt att dessa alternativ ofta inte var 
kostnadsfria.[40] Att programmera applikationen som en hemsida valdes också bort då full 
funktionalitet skulle vara svår att uppnå samt att responsiviteten, interaktiviteten och därmed 
användarupplevelsen inte kunde försäkras till en hög nivå. Resterande alternativ blev Eclipse 
med ADT och Android Studio. Jämfört med Eclipse gör Android Studio vissa handlingar lättare 
och smidigare att utföra, men då denna miljö inte var färdigutvecklad ännu kunde eventuella fel 
och ojämnheter potentiellt bromsa applikationsutvecklingens framfart. Valet föll istället på Eclipse 
då denna miljö var den mest använda, hade flest tillägnade handledningar, samt hade stort stöd i 
diverse Internetforum. Android Developer Tools ingår med en samling program som underlättar 
applikationens utveckling, felsökning och design. 
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En rudimentär databas med ytterst begränsad funktionalitet sattes snabbt upp för att testa 
kommunikationsdelen av applikationen, dock var detta ej tillräckligt för mer komplicerade anrop 
vilka var en viktig hörnsten i applikationskonceptet. Därför skapades en lokal, dynamiskt allokerad 
databas med funktionalitet ägnad att likna den riktiga, internetbaserade sådana. Denna 
simulerade, så kallade dummydatabasen, fylldes med exempeldata vilket hjälpte 
applikationsutvecklarna att fortskrida med sitt arbete och testande utan att ha tillgång till den 
riktiga utrustningen. För att bibehålla responsivitet vid databasanrop sköttes dessa i bakgrunden 
med en AsyncTask.[41] 

10.8.4 Resultat 

Att arbeta i Eclipse visade sig inte vara helt oproblematiskt. Icke kodmässiga kompileringsfel och 
kryptiska loggmeddelanden var under en lång tid ett friktionsmoment som fördröjde utvecklingen. 
Trots att ADTpluginnet till Eclipse varit den officiellt stödda miljön för Androidprogrammering 
sedan år tillbaka fanns en del buggar som abrupt hindrade utvecklingen och som till synes 
slumpmässigt uppenbarade sig. Exempel på sådana buggar kunde vara att ibland när nya ikoner 
lades till i projektet kunde inte dessa användas utan att först “rengöra” projektet med ett visst 
kommando. Dock hade denna utvecklingsmiljö starkt stöd i diverse internetforum såsom Stack 
Overflow och Android Developers, vilket ofta löste de mest frekvent återkommande 
problemen.[42][43] 

Då dummydata behövdes för att simulera verkliga appscenarion, för exempelvis layouttestning 
och demonstrationer, användes till en början främst hårdkodad data och ej den exempeldatabas 
som sattes upp, detta för att hårdkodad data vid det tillfället var enklare och snabbare att 
implementera. Allt eftersom projektet led mot sitt slut användes information ur 
exempeldatabasen oftare, då denna blivit mer lättillgänglig och dynamisk. Övergången till 
dummydatabasen gjordes främst för att förenkla den senare, eventuella implementationen av 
den riktiga serverbaserade databasen. Dummydatabasen användes alltså inte i första hand för 
den data den tillhandahöll, utan främst för att underlätta implementationen av senare moment 
och för att öka dynamiken överlag i applikationen. 

10.8.5 Diskussion och slutsats 

Valet av Eclipse före alternativet Android Studio visade sig vara ett mynt med två sidor. Eclipse 
uppvisade fler problem än önskvärt, men mycket handledning fanns att tillgå på internet, vilket 
löste de flesta problem. Skulle Android Studio använts istället skulle sådan support vara svår att 
finna, då miljön fortfarande var i utvecklingsstadium. Efter en tids användande hade 
gruppmedlemmarna även lärt sig rutiner som minimerade eller löste de miljörelaterade problem 
som uppkom. Det visade sig alltså vara ett bra val att välja en väletablerad utvecklingsmiljö med 
mycket support och stöd, som underlättade lösandet av de problem som uppenbarade sig. 
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Då dummydatabasen inte främst användes för den data den innehöll kan det vara bra att ha i 
åtanke att inte lägga ner allt för mycket resurser på kvaliteten på exempeldatan. Snarare skall det 
databasgränssnitt som applikationen till slut skall arbeta emot utvecklas så fort som möjligt, 
vilket underlättar programmeringen för resterande gruppmedlemmar. Att tillhandahålla ett 
rudimentärt gränssnitt tidigt under utvecklingen är bättre än att utveckla ett komplett system som 
utvecklarna får tillgång till sent. Ett ofärdigt gränssnitt kan uppdateras med nya funktioner eller 
ändringar, och ger utvecklarna en struktur att utveckla emot. 
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