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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att lära sig att genomföra ett programutvecklingsprojekt under 

realistiska förutsättningar och därigenom få erfarenheter som är relevanta för yrkeslivet. En grupp på 

åtta personer arbetade under en termin med ett projekt som handlade om utvecklingen av ett 

obemannat luftburet radiometrisystem. Ett lättare system efterfrågades för att förlänga flygtiden. 

Under utvecklingen tillämpades metoder från Semat, Scrum och Extreme Programming. 

Utvecklingsarbetet fungerade bra och en lösning för problemet togs fram, systemet hann dock inte 

implementeras full ut. Arbetet visade att ett lättare radiometrisystem är aktuellt för framtiden. 

Nyckelord: mjukvaruutveckling, agil utveckling, strålskydd, gammaspektrometri 
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Förord 
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till alla involverade personer. Utan dessa hade projektet 

inte varit möjligt att genomföra. Först och främst är vi tacksamma för möjligheten att genomföra 

detta projekt samt för det goda samarbetet och det vänliga tillmötesgåendet från vår beställare 

Magnus Gårdestig från Radiologiska vetenskaper, Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings 

universitet. Vi vill tacka vår handledare Alexander Widerberg som med sin kompetens väglett och 

stöttat oss genom hela projektet. Vidare vill vi också tacka vår examinator Kristian Sandahl från 

Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet som gjorde examensarbetet möjligt och 

alltid svarade på frågor. Till slut vill vi tacka Mikael Olofsson, universitetslektor från Institutionen för 

systemteknik vid Linköpings universitet, för hjälp inom kommunikationsteori.  
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1. Introduktion 
Följande arbete är ett examensarbete på kandidatnivå utfört av en grupp på åtta studenter vid 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Gruppens medlemmar och deras projektroller kan ses i 

Tabell 1. 

Tabell 1: Medlemmar och roller. 

Roll Primär Sekundär 

Teamledare Erik Bertilsson Anders Gustafsson 

Analysansvarig Viktor Danielson Erik Bertilsson 

Dokumentansvarig Anders Gustafsson August Ernstsson 

Arkitekt August Ernstsson Simon Mehari 

Hårdvaruspecialist Daniel Andersson Viktor Danielson 

Utvecklingsledare Simon Mehari Daniel Andersson 

Testledare Alfred Axelsson Hampus Tjäder 

Kvalitetssamordnare Hampus Tjäder Alfred Axelsson 

 

1.1. Bakgrund 
Sveriges beredskap vid spridning av radioaktiva eller nukleära ämnen leds av 

Strålsäkerhetsmyndigheten. Sju beredskapslaboratorier spridda över landet bistår med mätresurser 

och strålskyddsexpertis.  

Beredskapslaboratoriet i Linköping har utvecklat ett mätsystem för obemannad luftburen radiometri, 

för detektion och identifiering av strålkällor. Mätsystemet är monterat på ett autonomt luftburet 

fordon och består av en gammaspektrometer, en liten Windowsdator och ett datorprogram för att 

visualisera mätdata, se Figur 1. Detta system gör det möjligt att mäta strålkällor i svår terräng och på 

platser där det sedan tidigare är känt att skadlig strålning förekommer, utan att utsätta personal för 

några risker. 

 

Figur 1: Skiss över systemet. 

1.2. Motivering 
Då en människa inte kan avgöra om ett ämne är radioaktivt är det svårt att identifiera strålkällor utan 

hjälp av mätutrustning. Mätutrustning i mindre format finns idag tillgänglig på marknaden. Det krävs 
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dock att en människa måste vara i direkt kontakt med utrustningen för att utföra en mätning. Detta 

gör det problematiskt att genomföra en mätning i svår terräng samtidigt som det utsätter personal 

för direkt kontakt med eventuella strålkällor. 

1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att lära sig att genomföra ett programutvecklingsprojekt under 

realistiska förutsättningar och därigenom få erfarenheter som är relevanta för yrkeslivet. Projektets 

syfte är att utveckla ett system för obemannad luftburen mätning av joniserande strålning, så kallad 

gammaspektrometri, bestående av en detektor tillsammans med en enkortsdator som fästs på en 

obemannad luftfarkost. Denna del av systemet kommunicerar sedan via en kommunikationslänk 

med en persondator på marken. Datorn kör ett program med ett grafiskt gränssnitt som används för 

att analysera mätdata. 

1.4. Mål 
Då dagens system anses väga för mycket har ett lättare mätsystem efterfrågats för att få längre 

batteritid och därmed möjliggöra längre mätningar. Vid längre mätningar ställs högre krav på 

systemets räckvidd. Utöver detta önskas även ett nytt datorprogram med grafiskt gränssnitt där data 

uppdateras och presenteras i realtid. 

1.5. Frågeställning 
Kan man på ett effektivt sätt bedriva ett mjukvaruprojekt med en metodik bestående av en 

kombination av Semat, Scrum och Extreme Programming? 

För att bedriva ett mjukvaruprojekt krävs att hela gruppen använder en för uppgiften relevant 

metodik, samt att alla medlemmar vet hur det fungerar. Vi vill undersöka om det går att välja delar ur 

flera olika metodiker för att skapa en kombination som passar för mjukvaruutveckling. 

Går det att bygga ett system för gammaspektrometri med en mätdator som väger under 100 gram? 

Genom att ha ett litet och lågviktigt system går det att applicera systemet i många olika miljöer och 

situationer. Det befintliga systemet anses väga för mycket och behöver därför bytas ut för att 

förlänga batteritiden i systemet och möjliggöra mätningar över längre sträckor än tidigare. 

1.6. Definitioner 
Definitioner som används i rapporten listas i Tabell 2. 

Tabell 2: Förkortningar och definitioner. 

.NET Ett ramverk för att bygga och exekvera program i Windows. 

API 
Application Programming Interface: gränssnitt för att programmera mot annan 
mjukvara. 

ARM Processorarkitektur vanlig i mobila enheter. 

C Ett strukturerat och imperativt programmeringsspråk. 

C# Ett objektorienterat programmeringsspråk. 

C++ Ett objektorienterat programmeringsspråk. 

C++/CLI Ett objektorienterat programmeringsspråk. 

Clang Kompilator för C-relaterade språk. 

Cs-137 Cesium-137: radioaktiv isotop. 
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CZT Kadmiumzinktellurid: typ av gammadetektormaterial. 

FFT 
Fast Fourier Transform: en effektiv algoritm för att beräkna diskret 
Fouriertransform. 

FFTW Fastest Fourier Transform in the West: implementation av FFT. 

FPV First Person View. 

GCC 
GNU Compiler Collection: en samling av kompilatorer för olika 
programmeringsspråk. 

Git Versionshanteringsprogram. 

GMap.NET Ett .NET-bibliotek för kartor. 

ISY Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet. 

Make Kompilerings- och länkningsvektyg. 

MAVLink Micro Air Vehicle Communication Protocol. 

N42 XML-baserat dataformat för strålningsmätningar. ANSI N42.42 standard. 

pico-ITX Ett storleksformat för moderkort. 

Python Ett interpreterat programmeringsspråk. 

Raspbian Variant av operativsystemet Linux. 

ROI Region of Interest. 

SDI Spectrum Dose Index. 

Semat Software Engineering Method and Theory. 

UAV Unmanned Aerial Vehicle. 

WAV Wave-format för ljudfiler. 

Wiki Webbplats som kan redigeras av användare via ett webbgränssnitt. 

Windows 
Forms Bibliotek för att programmera grafiska gränssnitt i .NET-ramverket. 

XML Extensible Markup Language: ett märksspråk för att strukturera information. 

 

1.7. Rapportens struktur 
Rapporten börjar med att beskriva bakgrunden för projektet, varför det bör genomföras och vilka 

frågeställningar som finns. De förutsättningar som finns, de viktigaste teoretiska delarna samt 

gruppens metod för att bedriva projektet beskrivs tidigt i rapporten. 

Efter detta följer systembeskrivningen, projektets resultat. När resultatet är behandlat fortsätter 

rapporten med de erfarenheter som samlades under projektets gång. Först beskrivs de erfarenheter 

som gruppen tillsammans fick under projektet, samt diskussioner kring dessa. Efter det kommer de 

individuella bidragen där varje medlem i projektgruppen beskriver sina respektive erfarenheter. 

I slutet av rapporten diskuteras metoden som användes samt resultatet. Rapporten tar sedan upp 

slutsatserna som drogs utifrån frågeställningarna och syftet med projektet. 
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1.8. Avgränsningar 
Denna rapport beskriver det mätsystem som utvecklades för att kunna placeras på vilken typ av 

obemannat fordon som helst. Detta projekt behandlade inte det obemannade fordonet eftersom 

detta inte är en del av mätsystemet. Mätsystemet kräver för full funktionalitet att fordonet följer 

MAVLink-protokollet. [1] 
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2. Informationssökning 
Informationen som samlades in bestod till stor del av utvecklingsrelaterat material. Förutom detta 

söktes också teknisk information samt teori som varit nödvändig för att designa och implementera 

systemet. Hårdvaruspecifikationer hämtades främst från de datablad som fanns för de olika 

hårdvarukomponenterna. Dessa fanns tillgängliga endera genom produktsidan varifrån 

komponenten inhandlats eller direkt från tillverkaren. För information om programmeringsspråk och 

bibliotek användes i första hand upphovsmannens dokumentation. I andra hand användes hemsidor 

och forum med kodexempel. 

De teoretiska delarna baserades till stor del på facklitteratur. Gruppen kontaktade även sakkunniga 

inom ett område eller personer som på annat sätt kunde bidra med värdefull information. 

Sakkunniga tillfrågades i tekniska frågor, då främst för att få in externa åsikter för att underlätta vid 

diskussioner om vilka lösningar som kunde användas. 

För att få en bra struktur på samtliga dokument användes internationellt etablerade standarder att 

utgå ifrån. Metoder för inspektioner och annan kvalitetssäkring togs fram efter en undersökning där 

olika modeller ställdes mot varandra. 
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3. Teori 
Projektet som genomfördes berörde många olika ämnen som krävde att gruppens medlemmar 

studerade bakomliggande teori. 

3.1. Gammaspektrometri 
Gammaspektrometri [2] är ett stort och komplicerat ämne. Därför kommer endast den viktigaste 

teorin och de viktigaste termerna tas upp. 

Gammastrålning består av fotoner som utstrålas av olika ämnen. Varje radioaktivt ämne utstrålar 

fotoner av en specifik energi. Med hjälp av en gammaspektrometer kan man mäta fotoner som 

strålas ut. Detektorn registrerar alla fotoner som träffar den och bestämmer fotonens energi. 

Detektorn registrerar fotoner i ett energiintervall och delar in detta intervall i kanaler. Varje kanal 

representerar alltså en del av det totala energiintervallet. Detektorn mäter fotoner under en viss 

tidsperiod och skickar information om hur många fotoner som detekterats i respektive kanal. Denna 

information bildar ett spektra som kan representeras med en graf, se Figur 2.

 

Figur 2: Exempel på antal detekterade fotoner för varje kanal. Datakälla: Magnus Gårdestig 

I Figur 2 syns hur ett spektrum kan se ut. X-axeln visar kanalnummer och Y-axeln visar antalet fotoner 

som har detekterats. Under analysen av en mätning undersöks spektrat efter energitoppar, som 

indikerar närvaro av radioaktiva ämnen. I Figur 2 syns toppar från radioisotopen Cs-137. 

För vissa applikationer kan det vara överflödigt att behandla hela spektrat. För att visa strålning från 

ett visst ämne kan det vara intressant att visa antalet detekterade fotoner i några specifika kanaler. 

Detta kan göras med en ROI anpassad för just detta ämne. 

Olika detektorer har skillnader i känslighet. För att åtgärda detta utförs energikalibrering på mätdata. 

Detta görs genom att mäta ett ämne med kända energitoppar och sedan kalibreras detektorns 

kanaler för att motsvara rätt energi. 

3.2. Trådlös kommunikation 
Trådlös kommunikation var en viktig del av projektet. Flera områden inom informationsteknik och 

signalbehandling innehåller teori som arbetet baserades på. 
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3.2.1. AV-länk 
AV-länk är en typ av kommunikationsutrustning för FPV-tillämpningar. AV-länken består av sändare 

och mottagare som kommunicerar med smalbandiga radiovågor. Den är för användaren en “svart 

låda” med in- och utgångar i form av analoga ljud- och bildsignaler. I Figur 3 visas en typ av AV-länk. 

 

Figur 3: En AV-länk. 

3.2.2. Digital modulation 
För att skicka digital data över en analog kommunikationslänk måste någon form av 

modulationsteknik användas som representerar bitar med vågformer. En vågform består av en eller 

flera bärvågor, sinusformade signaler av specifika frekvenser. Ett exempel på en typ av 

modulationsteknik är fasmodulering som varierar bärvågens fas. Ett annat exempel är 

amplitudmodulering som varierar bärvågens amplitud. En enkel form av amplitudmodulering är 

på/av-modulering som växlar amplituden mellan ett och noll. 

3.2.3. Synkronisering 
Ett problem inom trådlös kommunikation är synkronisering av sändare och mottagare. 

Tidssynkroniseringen är mycket viktig och känslig, i storleksordningen millisekunder, för att skickade 

meddelanden ska tolkas rätt på mottagarsidan. För att synkronisera med denna precision skickas en 

synkroniseringspuls [3] vars utseende är känd i både sändare och mottagare. Den mottagna signalen 

korreleras mot en tidsförskjuten version av synkroniseringspulsen. Tidsförskjutningen som ger högst 

korrelation är tidsskillnaden mellan sändare och mottagare. 

Det är viktigt att välja rätt synkroniseringspuls. Pulsen ska ha egenskapen att dess 

mångtydighetsfunktion, i princip autokorrelationen av pulsen, ska ha en tydlig topp i origo och ett 

lågt värde i övrigt. Vitt brus är ett exempel på signaler med en sådan egenskap. [3] 

3.2.4. Kanalkodning 
När data skickas över en kommunikationskanal kommer det att utsättas för brus och andra yttre 

störningar. För att motverka detta används felskyddstekniker som lägger till redundans i data som 

skickas. På så sätt kan en viss mängd felaktiga informationsbitar tolereras, eftersom det ursprungliga 

innehållet kan återställas från de bitar som är korrekta. Andra tekniker kan endast upptäcka att fel 

har inträffat, inte åtgärda dem. [3] 

Användande av felskyddsteknikerna kallas för kanalkodning. Kanalkodning kan inte göras perfekt i 

den mening att ett obegränsat antal fel kan hanteras. Det går dock att göra kanalkodningen 
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godtyckligt bra i denna mening, åtminstone i teorin, enligt kanalkodningssatsen inom 

informationsteknik [3]. 

En enkel variant av kanalkodning är (7, 4)-Hammingkod, en form av paritetskodning som tar fyra 

meddelandebitar och lägger till tre stycken paritetsbitar. Hammingkoden presterar långt ifrån den 

teoretiska gränsen, men är enkel att implementera och snabb att beräkna [3]. 

3.3. Utvecklingsmetodiker 
För att styra utvecklingsarbetet användes delar av flera utvecklingsmetodiker. Utvalda delar beskrivs 

senare i dokumentet. Följande tre utvecklingsmetodiker berördes i projektet: Semat, Scrum och 

Extreme Programming. 

3.3.1. Semat 
Semat lägger en grund för hur mjukvaruutveckling bör bedrivas. Semat fokuserar på några av de 

grundläggande processerna som bör följas under ett mjukvaruprojekt, men behandlar inte alla delar 

som krävs. Semat bör därför kombineras med någon annan utvecklingsmetodik för att bilda en 

komplett plattform att utgå ifrån [4]. 

En stor del av Semat är Alphas. Alphas är ett sätt att mäta olika delar av projektets och gruppens 

tillstånd. Det finns sju olika Alphas med ett varierande antal tillstånd, se Tabell 3. 

Tabell 3: Beskrivning av Alphas. 

Alpha Antal 
tillstånd 

Beskrivning 

Opportunity 6 Omständigheterna som möjliggör projektet och hur de inblandade 
tjänar på att slutföra det. 

Stakeholders 6 De personer och organisationer som påverkas av projektet. 

Requirements 6 Vilka krav produkten måste uppfylla för att godkännas av 
projektgruppen och beställaren. 

Architecture 6 Hur långt den tekniska lösningen har kommit, först i utveckling och 
sedan i bruk. 

Team 5 Hur projektgruppen arbetar och vad som bör förbättras för att 
arbeta effektivt. 

Work 6 Hur arbetet går och vad som bör förbättras i arbetsprocesserna. 

Way of 
working 

6 Användandet av olika processer och verktyg för att förenkla 
arbetet. 

 

Genom att kontinuerligt mäta projektets och gruppens tillstånd i dessa Alphas kan gruppen se vad 

som bör förbättras. I varje nivå finns konkreta mål att arbeta mot för att avancera till nästa nivå. 

3.3.2. Scrum 
Scrum är en mjukvaruutvecklingsmetodik där olika arbetsuppgifter delas inom utvecklingsgruppen 

och utförs parallellt under en Sprint. En Sprint är en iteration som har planerad tid som anses räcka 

för att utföra ett visst antal uppgifter. Tidslängden för en Sprint kan variera mellan olika projekt men 
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vanligtvis pågår en Sprint i två till sex veckor. Under planeringen av en Sprint diskuterar gruppen vad 

som ska levereras och sedan hur arbetet ska utföras för att få en färdig produkt. Gruppen börjar 

vanligtvis med att identifiera aktiviteter. Sedan bryts aktiviteterna ner till mindre aktiviteter, under 

flera iterationer, för att underlätta tidsestimering. Aktivitetslistan kallas för Sprint backlog och 

därifrån delas aktiviteter ut inom gruppen och utförs parallellt. För att följa upp denna backlog har 

gruppen använt sig av en Scrumboard [5].  

För att kunna uppdatera resten av gruppmedlemmarna med vad som händer i arbetet hålls 

regelbundna möten. Scrummöten är regelbundna möten där varje medlem uppdaterar resten av 

gruppen om vad som har gjorts sedan senast, vad man planerar att göra härnäst och problem som 

inträffat. 

3.3.3. Extreme Programming 
Extreme Programming, eller kort XP, är en agil process för mjukvaruutveckling. Inom XP används 

användarhistorier som en central del för att planera arbetet. I dessa beskrivs vad en typ av 

användare vill göra för att lyckas utföra en handling. Planeringen delas upp i tre nivåer där den första 

täcker in några månader, den andra täcker kommande iteration och den sista planerar konkreta 

uppgifter för pågående iteration. Planer anses temporära och görs om vid behov. XP utgår från 

testdriven programmering där tester skapas först och utvecklingen fokuserar på att klara testerna. 

För att säkerställa en hög nivå på källkoden används parprogrammering samt två nivåer av tester, 

enhetstester och acceptanstester [6].  
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4. Metod 
Utvecklingsmetodiken som användes i detta projekt var en iterativ och agil metodik, en kombination 

av Semat, Scrum och Extreme Programming. För att hitta lämpliga lösningar utvecklade gruppen olika 

prototyper, som sedan utvärderades för att ta fram den slutgiltiga produkten. För att göra detta 

använde sig gruppen utav flera olika programmeringsspråk och utvecklingsverktyg. 

4.1. Arbetsmetoder 
För att kunna arbeta på ett sätt som gruppen kände sig bekväm med valdes vissa aspekter från ett 

antal välkända metodiker: Semat, Scrum och Extreme Programming. Gruppen valde ut de delar som 

ansågs vara lättast och effektivast att arbeta med och som medlemmarna kände sig trygga med. 

Under projektets gång tog gruppens medlemmar stort individuellt ansvar för att arbeta de timmar 

som krävdes, och det lämnades också stor frihet i att arbeta var man själv tyckte passade bäst. 

Gruppen hade dock ett rum där medlemmarna hade möjlighet att arbeta. Arbetsrummet var 

disponerat helt och hållet till projektgruppen som kunde utnyttja det ostört under dagtid. Gruppen 

hade dock svårt att utnyttja arbetsrummet på kvällar och helger, då det var låst. 

4.1.1. Semat 
Under projektets gång användes Alphas som kommer från Semat. Dessa Alphas användes för att 

mäta projektets status. Syftet med detta var att på ett enkelt sätt se vilka Alpha-tillstånd som borde 

ligga i fokus. Inför varje iteration satte gruppen upp mål för Alpha-tillstånden och motiverade varför 

dessa nivåer borde uppnås. Efter iterationen utvärderades Alpha-tillstånden för att se om gruppen 

uppnådde de mål som hade satts upp samt varför de uppnåddes eller ej. 

4.1.2. Scrum 
Från Scrum valde gruppen att använda metoden att ta huvudaktiviteter och bryta ner dem i mindre 

aktiviteter för att sedan ordna dem i en aktivitetslista. Dessutom valde gruppen att använda 

regelbundna Scrummöten, där gruppen gick igenom hur arbetet hade gått och vad medlemmarna 

hade gjort. 

4.1.3. Extreme Programming 
Från Extreme Programming valde gruppen att använda parprogrammering. Under utvecklingen 

delades arbetet upp i mindre grupper, där vissa valde att tillämpa parprogrammering, medan andra 

valde att inte göra det. 

4.2. Iterationer 
Projektet delades in i fyra iterationer, som sträckte sig över fyra veckor vardera. Inför varje iteration 

skrevs en iterationsplan som berörde följande områden: 

 Milstolpar som skulle uppnås under iterationen. 

 Ett avsnitt som berörde projektets status, uttryckt i Alphas. Här beskrevs projektets status 

innan iterationen, samt förväntad status efter iterationen. 

 Huvudsakliga mål under iterationen. 

 Vilka arbetsuppdrag som tilldelats, samt till vem. 

 Vilka aktiviteter som skulle färdigställas. 

 Hur gruppen efter iterationen skulle bedöma om denna var godkänd eller ej. 

 En bedömning av iterationen som skrevs efter att iterationen var avslutad. 

De två inledande iterationerna motsvarade 75 timmar per person och de två avslutande 

iterationerna motsvarade 175 timmar per person. 
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4.2.1. Förstudie 
Förstudien pågick under projektets två inledande iterationer. Under denna fas gjordes det 

förberedande arbetet för att senare i projektet kunna fokusera på utveckling av systemet. Tidigt i 

förstudien kontaktades beställaren för att komma överens om vilka krav som skulle ställas på 

systemet. För att kunna bestämma hur produkten skulle tas fram krävdes en tydlig kravspecifikation. 

En stor del av arbetet i denna fas var att undersöka alternativa lösningar. Projektdirektiven och 

kravspecifikationen beskrev vad som behövdes göras, men inte hur eller med vilka komponenter 

(både hårdvara och mjukvara). Utöver detta bestämdes även de processer som användes av 

projektgruppen, samt vilka individuella ansvarsområden gruppmedlemmarna tilldelades. 

Totalt fem dokument skrevs under dessa två iterationer. Dessa dokument kan ses i Tabell 4. 

 
Tabell 4: Dokument som skrevs under förstudien. 

Dokument Syfte 

Projektplan Projektplanen beskrev hur projektet skulle bedrivas. Här fanns beskrivningar 
för de ansvarsområden som tilldelades gruppens medlemmar, samt vilka 
processer som skulle följas för att projektet skulle slutföras. I detta dokument 
fanns även en lista över de aktiviteter som skulle genomföras. 

Kravspecifikation I kravspecifikationen listades de krav på systemet som gruppen tillsammans 
med beställaren kom överens om. 

Systemskiss Systemskissen användes för att samla alla lösningsförslag. Denna övergripande 
lösning låg till grund för utvecklingen av systemet under 
utvecklingsiterationerna. 

Testplan Testplanen beskrev vilka komponenter som skulle testas, samt hur detta skulle 
ske. 

Kvalitetsplan Kvalitetsplanen beskrev hur kvalitetsarbetet skulle genomföras för att 
produkten och dokumenten skulle nå en god kvalitet. 

 

4.2.2. Utveckling 
Eftersom förstudiefasen i projektet tog mycket tid fanns två iterationer kvar för utveckling av 

systemet. Under de två utvecklingsiterationerna fördelades utvecklingsarbetet över gruppens åtta 

medlemmar. Eftersom arbetet redan var planerat och förberett kunde merparten av gruppens 

medlemmar fokusera på utveckling av produkten. Utöver utveckling dokumenterades arbetet och 

produkten kontinuerligt. De dokument som skrevs under utvecklingsiterationerna ses i Tabell 5. 

 
Tabell 5: Dokument som skrevs under utvecklingsiterationerna. 

Dokument Syfte 

Arkitektur Arkitekturdokumentet beskrev systemets övergripande konstruktion. 
Dokumentet uppdaterades under projektets gång. 
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Testfall Testfallen beskrev en serie tester som skulle göras för att kontrollera att en 
specifik del av systemet fungerade som det var tänkt. Dessa dokument 
uppdaterades under testningen för att dokumentera hur varje test gick och 
vad som eventuellt inte fungerade som det skulle. 

Testrapport Testrapporterna behandlade alla avklarade tester. I dessa dokument beskrevs 
vilka tester som var godkända och vilka tester som ej var godkända. 

Teknisk 
dokumentation 

Den tekniska dokumentationen beskrev grundligt implementationen av den 
utvecklade produkten med fokus på källkod. 

Användarmanual Användarmanualen beskrev hur systemet skulle användas av slutanvändaren. 

 

4.3. Dokument och standarder 
För att hålla en hög kvalitet på de dokument som skulle redovisas i projektet utgick vi från 

internationellt etablerade standarder. Detta är något som gruppen arbetade med kontinuerligt under 

projektet. Följande standarder användes: 

 Kravspecifikation enligt IEEE Standard 830 [7]. 

 Testplanen och testrapport enligt IEEE Standard 829 [8]. 

 Kvalitetsplan enligt IEEE Standard 730 [9]. 

 Projektplan enligt OpenUP Project Plan [10]. 

 Arkitektur enligt OpenUP Architecture Notebook [10]. 

4.3.1. Säkerhetsanalys av kravspecifikation 
En säkerhetsanalys av de krav där en användare eller annan person agerade med eller mot systemet 

genomfördes. Denna gick ut på att analysera ett krav och ta fram en tillgång, en aktör samt ett 

scenario där aktören utnyttjade tillgången på ett elakartat sätt. Sedan bedömdes sannolikheten att 

detta skulle inträffa, vilken inverkan det fick och hur stor risk scenariot utgjorde. Avslutningsvis 

beskrevs de åtgärder som togs för att minimera risken. 

4.4. Utvecklingsmiljöer, verktyg och programmeringsspråk 
Under projektets gång användes ett antal olika utvecklingsmiljöer, verktyg och 

programmeringsspråk. Valen av dessa gjordes baserat på den aktuella modulen, vilka funktioner som 

krävdes och vilka möjligheter som fanns. 

För att utveckla analysmjukvaran användes programmeringsspråket C# med utvecklingsmiljön 

Microsoft Visual Studio. Det grafiska gränssnittet till detta program utvecklades med hjälp av API:et 

Windows Forms, som finns inbyggt i Microsofts .NET-ramverk [11]. Den trådlösa kommunikationen 

samt insamlingen av mätvärden utvecklades med programmeringsspråket C tillsammans med 

kompilatorerna GCC och Clang.  

Vidare användes aktivitetshanteringssystemet Jira [12] för att koordinera aktiviteter och 

tidsrapportera. Jira utökades med två insticksprogram för att förenkla användningen. Tempo 

Timesheets [13] användes för att underlätta tidsredovisning och Jira Agile [14] användes för att följa 

upp och planera arbetet i Sprints.  
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För att upprätta en fungerande versionshantering och underlätta utvecklingen valdes 

versionshanteringsprogrammet Git [15]. Gruppen valde att upprätta en Git-server med hjälp av 

tjänsten Bitbucket [16] som har ett web-gränssnitt. Bitbucket har även officiellt stöd för att 

integreras med Jira. Det finns officiellt stöd för Git i utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio. 

4.5. Prototypning 
Under utvecklingen av de större delarna av systemet användes prototypning. Mjukvaruprototyper 

användes för att få en konkret bild av den design som utvecklare och andra intressenter hade tänkt 

sig. Genom att tidigt ha något att visa upp för beställare och framtida användare kunde problem och 

brister upptäckas innan större delar av mjukvaran utvecklats.  

Parallellt med förstudiefasen utvecklades en prototyp av analysmjukvarans grafiska 

användargränssnitt. Denna utvecklades i C# som en evolutionär prototyp där all programkod 

användes för vidareutveckling av modulen. Ny funktionalitet och förbättring av användargränssnittet 

kunde sedan implementeras enklare på den grund som redan var lagd under de tidigare faserna. 

För utvecklingen av kommunikationslänken användes istället en kasta-bortprototyp . Detta var en 

prototyp som användes enbart som referens och inte byggdes vidare på. Prototypen utvecklades i 

Python eftersom det är ett snabbt och lättanvänt programmeringsspråk. Python saknar dock 

prestandan för att användas i slutprodukten och användes därför enbart som mall. 

4.6. Testning 
Från och med iteration tre när utvecklingsarbetet inleddes påbörjades även arbetet med att testa 

mjukvaran. Testfall skrevs för att det skulle vara tydligt hur tester gick till och för att säkerställa att 

tester alltid genomfördes på samma sätt. I varje testfall beskrevs ett antal tester som skulle 

genomföras, vilka krav som testades och vilka förutsättningar som skulle vara uppfyllda för att 

genomförda tester skulle godkännas. Under varje iteration skrevs nya testfall för att kunna testa ny 

och planerad funktionalitet. Befintliga testfall reviderades vid behov för att mjukvaran skulle kunna 

testas bättre. Testfallen användes sedan genom att genomföra testerna steg för steg och anteckna 

resultaten. För att säkerställa att allt fungerade korrekt gjordes godkända testfall om igen under 

arbetets gång.  

Utöver användandet av testfall genomfördes användbarhetstestning av gränssnittsprototypen med 

möjliga framtida användare. Testledaren ledde testerna genom att först ge tydliga instruktioner om 

vad testarna skulle göra och vad som förväntades av dem. Det betonades att det var mjukvaran och 

inte testarna som bedömdes. Förbestämda uppgifter delades sedan ut och genomfördes samtidigt 

som två observatörer antecknade hur testarna gjorde och vad de kommenterade på. När testarna var 

klara utvärderade de prototypen i en enkät. Återkopplingen från enkäterna användes för att 

förbättra gränssnittet. 

4.7. Inspektioner 
För att säkerställa en hög kvalitet gjordes inspektioner på samtliga dokument och källkodsfiler. 

4.7.1. Inspektion av dokument 
Inför inspektion granskades och kommenterades dokumentet först av två eller flera 

gruppmedlemmar, beroende på vilket dokument som granskades. Detta gjordes för att effektivt och 

snabbt höja kvaliteten på ej färdigställda dokument. Alla dokument som skrivits granskades minst en 

gång. Granskningen följde följande process: 

1. Redaktören ansåg att dokumentet var färdigt och läste igenom det grundligt. 

2. Granskarna noterade eventuella felaktigheter och brister i dokumentet. 



Linköpings universitet  2014-06-05 

Lågviktigt mätsystem för obemannad  
luftburen radiometri 14 Kandidatarbete i mjukvaruutveckling  

3. Kommentarer på dokumentet skrevs av granskarna.  

4. Redaktören avgjorde om dokumentet skulle genomgå förändringar. 

Inspektion av ett dokument skedde genom att redaktören, en moderator och två eller fler 

gruppmedlemmar grundligt gick igenom dokumentet. Under genomgången kontrollerades innehåll 

och form snarare än stavning. Efter avslutad inspektion godkändes dokumentet. Ett undantag var 

kravspecifikationen som dessutom behövde godkännas av beställaren. 

4.7.2. Inspektion av källkod 
Målet med inspektion av källkod var att identifiera brister. Vid inspektionen följde vi den 

internationellt etablerade Fagan-modellen [17]. Modellen är uppbyggd i sju steg varav vi använde sex 

av dem. Följande steg följdes: 

1. Kvalitetsansvarig tog upp vad som behövde inspekteras och tog även fram ett inspektionslag. 

2. Översiktsmöte, där alla inspektörer informerades om vad som skulle göras. 

3. Vid inspektion av källkod gick redaktören igenom och förklarade källkoden för den 

gruppmedlem som agerade inspektör. Inspektören 

a. kom med kritik på lösningen 

b. kontrollerade variabel- och funktionsnamn 

c. kontrollerade källkodens struktur 

d. kontrollerade kommentarer i källkoden. 

4. Inspektören förde in resultatet i resultatdokumentet.  

5. Redaktören korrigerade källkoden utifrån eventuella kommentarer från inspektionen.  

6. Inspektören följde upp ändringarna och godkände inspektionen. 

4.8. Kandidatarbete 
För att skriva ett examensarbete baserat på det projekt som utfördes krävdes av gruppen att 

erfarenheter och arbete dokumenterades kontinuerligt under projektets gång. Det var viktigt att alla 

medlemmar i gruppen hade lika mycket att säga till om vid sammanställandet av rapporten för att få 

en balanserad bild av projektet. 

Den viktigaste delen i dokumentationen av arbetet och erfarenheterna var de utvärderingar som 

gjordes efter varje iteration. Vid dessa tillfällen samlades hela gruppen och diskuterade hur arbetet 

gick, vad som fungerade bra och vad som borde förändras till nästa iteration. 

Vid sammanställningen av rapporten gick hela gruppen först igenom rapportens disposition och vad 

som skulle skrivas under varje rubrik. Varje punkt i innehållslistan diskuterades sedan inom gruppen 

för att samla erfarenheter och tankar. Punkterna i innehållslistan delades sedan upp mellan gruppens 

medlemmar, i par om två personer, som skrev innehållet i respektive punkt. Parallellt med att texten 

skrevs kontrollerades och kommenterades innehållet kontinuerligt av övriga gruppmedlemmar. 

4.9. Affärsplan 
Gruppen hade som uppgift att ta fram en fiktiv affärsplan som skulle kretsa kring det system som 

utvecklades. Denna affärsplan skulle fokusera på de områden som tas upp i Business Model Canvas 

[18]. Först gjordes undersökningar om vad som redan fanns på marknaden och sedan diskuterade 

gruppen hur produkten skulle utvecklas och framställas för att kunna bygga en affärsverksamhet 

kring denna. 
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5. Systembeskrivning 
Resultatet av arbetet är det moduluppbyggda system för mätning av gammastrålning som 

planerades och utvecklades i projektet. Figur 4 visar hårdvara och anslutningar som ingår i och 

används av systemet. 

 

Figur 4: Hårdvara och kopplingar. 

5.1. Arkitektoniska mål 
Inför utvecklingens start satte gruppen upp ett antal riktlinjer för hur systemets arkitektur skulle 

byggas. Det färdiga systemet når i stort upp till dessa mål. 

5.1.1. Moduluppbyggnad 
Systemet delas upp i ett litet antal moduler med tydliga begränsningar och gränssnitt. 

Moduluppdelningen ökar flexibiliteten under utvecklingsprocessen och ger möjligheter att anpassa 

eller vidareutveckla systemet genom att byta ut moduler. 

5.1.2. Paketindelning 
Källkoden i de olika modulerna delas ytterligare upp i paket. Paketindelningen ger en tydlig hierarki i 

kodbasen. All källkod i ett paket är tätt sammanhållen, både tekniskt och semantiskt. 

5.2. Val och begränsningar 
Utöver projektdirektiv och kravspecifikation konstruerades systemet utefter ett antal val och 

begränsningar framtagna av gruppen. 
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5.2.1. Utvecklingsmiljö och API 
Microsoft Visual Studio och .NET-ramverket är valt som grund för de delar av systemet som körs på 

Windows 7. Endast dessa delar av systemet har ett GUI. För övriga delar av systemet är valet av API 

inte av lika stor vikt. 

5.2.2. Gammaspektrometer 
Den modell av gammaspektrometer som används i produkten är Kromek GR1, en CZT-detektor som 

är en av de minsta på marknaden, 25 x 25 x 63 mm med en vikt på 60 gram, se Figur 5. Denna 

detektor ansluts till en dator via USB med hjälp av proprietära drivrutiner som beställs direkt från 

företaget. 

  

Figur 5: Gammaspektrometern Kromek GR1. Källa: Kromek 

5.2.3. Radiokommunikation 
Kommunikationen mellan mätdator och markdator sker över en AV-länk som är vanliga i UAV-

sammanhang för att följa en flygning i FPV-perspektiv. Användandet av en AV-länk som 

kommunikationsmedel valdes efter önskemål från beställaren. 

5.2.4. GPS 
Positionsdata hämtas från en ansluten GPS. Positionsregistreringen i systemet fungerar endast med 

GPS-system som följer protokollet MAVLink [1]. 

5.3. Moduluppdelning 
Systemet är moduluppbyggt med tre moduler: markenhet (ME), datainsamlingsmodul (DIM) och 

kommunikationslänk (KL), se Figur 6. Gränserna mellan moduler är främst definierade i mjukvara 

eftersom systemet är tänkt att köras på två datorer: PC:n på marken och enkortsdatorn i luften. 

Program i ME körs bara på PC:n, program i DIM körs bara på enkortsdatorn och program i KL körs på 

båda datorerna. 
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Figur 6: Moduluppbyggnad. 

5.4. Datainsamlingsmodul 
Uppdraget för datainsamlingsmodulen är att läsa mätningar från gammaspektrometern och paketera 

detta med metadata (position, tid etc.). Mätningarna sparas lokalt och skickas vidare till 

kommunikationslänken. Datainsamlingsmodulen består av mjukvara som körs på en egen dator. 

Modulen är konstruerad för att köras på en liten enkortsdator och kräver därför inte hög prestanda. 

5.4.1. Beroenden 
För att datainsamlingsmodulen ska vara användbar krävs att följande komponenter och 

programbibliotek finns tillgängliga. 

 Kromek GR1: Gammaspektrometer (detektor av gammastrålning), modell GR1 från företaget 

Kromek [19]. 

 libXML: XML-bibliotek i C [20].  

 Linuxdator: En dator med ett Linuxsystem, Raspberry Pi [21] med Raspbian [22] 

rekommenderas. 

5.4.2. Programstruktur 
På grund av de tillgängliga biblioteken för gammaspektrometern är datainsamlingsmodulen skriven i 

C. Kodbasen är uppdelad i paket. 

5.4.3. Arkitektur 
Datainsamlingsmodulen har två huvuduppgifter, att spara mätdata lokalt och förbereda mätdata för 

att bli skickad vidare i ett regelbundet tidsintervall till kommunikationslänken. Modulen har tre 

undermoduler, en buffer, ett gränssnitt mot KL och en filhanterare. 

En buffer används för att tillfälligt spara mätdata som kommer från Kromek GR1-detektorn tills nästa 

mätdata läses i nästa tidsintervall. Denna undermodul är skapad för att kunna dela data mellan andra 

undermoduler utan att behöva kopiera data. Den innehåller funktioner som används för att kunna 

integrera med detektorn, och funktioner som anropas av undermodulerna för att kunna läsa från 

buffern. 

Filhanteraren är en undermodul som sparar mätdata lokalt. Detta är en fördel för hela systemet 

eftersom mätdata alltid kommer att vara tillgänglig på datainsamlingsmodulen även om 

kommunikationen havererar. Varje mätning som läses från buffern sparas som en fil i N42-format 

[23]. Eftersom N42-formatet är XML-baserat används det externa biblioteket LibXML [20]. 

5.5. Kommunikationslänk 
Modulen som ansvarar för att mätdata överförs från datainsamlingen till analysmjukvaran är 

kommunikationslänken (KL). Modulen är konstruerad utifrån beställarens önskemål som en lösning 

centrerad kring en AV-länk. KL använder endast AV-länkens ljudkanal. 
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För att skicka digital data över AV-länkens analoga ljudkanal har en digital modulationsteknik 

designats. Den bygger på på/av-modulation anpassad efter projektets hårdvara och krav. En 

kanalkodning med möjlighet att detektera och korrigera fel har också implementerats i form av 

(7, 4)-Hammingkod. 

5.5.1. Beroenden 
Operation av kommunikationslänken kräver passande hårdvara och rätt mjukvarubibliotek: 

 AV-länk: En standard FPV-länk med analog ljudingång/utgång. 

 Datorer: Sändar- och mottagardatorer med ljudutrustning. 

 FFTW: Bibliotek skrivet i öppen källkod för FFT-algoritmen [24]. 

5.5.2. Programstruktur 
Kommunikationslänken är skriven i lågnivåspråket C för att få hög prestanda. Källkoden är 

strukturerad i cirka tio olika källkodsfiler med tillhörande inkluderingsfiler, där varje fil innehåller få 

funktioner. Källkoden är skriven med grundläggande strukturerad programmering, alltså utan 

objektorientering. Modulen är strukturerad så att de program som använder modulen för 

kommunikation kompilerar och länkar källkoden direkt. 

5.5.3. Arkitektur 
Kommunikationslänkens delmoduler är: 

 Modulation: funktioner för digital modulation, Hammingkodning samt hjälpfunktioner för 

datastrukturer som används av dessa. 

 WAV-in-ut: funktioner för inläsning och utskrift av WAV-filer. 

 Vektorhantering: modulen innehåller en datatyp med tillhörande funktioner för vektorer. 

 Synkroniseringspuls: enkel generator av vitt brus för synkronisering. 

5.6. Markenhet 
Markenheten är den modul som hanterar, tolkar och visar mätdata. Normalt är detta den enda 

modul som användaren kommer att interagera med. Det grafiska gränssnittet är fönsterbaserat och 

tillåter användaren att välja på vilka sätt mätdata ska visas. Valet sker genom att välja delfönster i en 

sidomeny i huvudfönstret. Data kan visas i ett kartfönster där mätdata visas tillsammans med GPS-

koordinater, som siffervärde i ett loggfönster eller olika grafer. Markenheten sparar mätdata i N42-

formatet automatiskt. Varje ny mätsession sparas i en egen mapp och varje mätpunkt i en egen fil 

namngiven efter tidpunkten för mätningen. 

5.6.1. Beroenden 
För att markenheten ska fungera krävs en dator med Windows 7. 
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5.6.2. Användargränssnitt 
Användargränssnittet i Figur 7 består av en huvudmeny överst, en fönstermeny till vänster samt ett 

fönster där underfönster med grafer och liknande placeras ut av användaren i ett rutnät. Detta 

rutnät har ett konstant antal rutor vars storlek beror på huvudfönstrets storlek. När användaren 

lägger till ett underfönster kommer detta automatiskt att placeras på första möjliga position. 

Användaren kan därefter flytta och ändra storleken på dessa, genom att välja en förbestämd storlek 

eller genom att markera fönstret och dra ut det till önskad storlek. Huvudmenyn innehåller verktyg 

för att starta och stoppa en mätsession, öppna en gammal mätsession samt att spara och ladda en 

layout för huvudfönstret.  

 

Figur 7: Markenhetens användargränssnitt. 

Underfönsterna består av en fönstermeny samt innehåll, till exempel en graf eller liknande som 

visualiserar data. Fönstermenyn består dels av olika knappar för att ändra fönstrets storlek och dels 

av en undermeny med olika val beroende på vilket fönster som visas. 

5.6.3. Programstruktur 
Markenheten är skriven i det objektorienterade språket C#. Programmet är uppdelat i ett antal paket 

där varje paket innehåller minst en klass. Exempelvis används gränssnitt för att implementera 

observerar-mönster. Arv används också över hela kodbasen, till exempel i implementationen av 

underfönster. Den övergripande klasstrukturen visas i Figur 8. 
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Figur 8: Övergripande klasstruktur i markenheten. 

5.6.4. Arkitektur 
Modulens viktigaste paket består av klasser för programmets huvudfönster och tillhörande 

komponenter. Huvudfönsterklassen hanterar förutom fönster- och huvudmeny även det rutsystem 

som underfönster ligger i. 

Datamodellen i markenheten finns i ett eget paket. Det innehåller en klass som representerar en 

mätning, och klasser för de datatyper (koordinater och liknande) som ingår i en mätning. Ytterligare 

en klass som representerar en mätsession ligger också här. Övriga paket läser eller skriver data via 

denna klass, antingen genom direkta metodanrop eller genom att anmäla sig som observatör genom 

ett gränssnitt. I datapaketet finns också klasser för utskrift och inläsning av N42-filer. 

Ett paket, tätt knutet till huvudpaketet, innehåller klasser för underfönster och grafiska komponenter 

som används av dem. Här finns källkod som används av de paket som innehåller specifika fönster. De 

övriga paketen innehåller klasser för de underfönster som finns, dessa gör ingen tolkning av data 

utan har som enda uppgift att visuellt presentera kalibrerad data. De underfönster som visualiserar 

data är: 

 Spektrumgraf: visar antalet registrerade fotoner under en mätning indelat i olika 

energinivåer. 

 Vattenfallsgraf: illustrerar flera spektrum över tid i två dimensioner. 

 SDI-graf: visar uppmätt SDI eller ROI-värde över tid. 

 Kartfönster: visar SDI eller ROI-värde kopplat till den GPS-koordinat vid vilken mätningen 

gjorts. Fönsterklassen använder biblioteket GMap.NET [25].  

 Loggfönster: visar systemmeddelanden samt SDI-värden. 

Utöver dessa finns även ett underfönster för kalibrering. Detta är det enda utomstående paket som 

kan modifiera data i datapaketet. 
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6. Gruppens tekniska erfarenheter 
Under projektets gång fick gruppens medlemmar tekniska erfarenheter av de utvecklingsverktyg, 

programmeringsspråk och program gruppen använde samt de hårdvaruval som gjordes. 

6.1. Utvecklingsmiljö och verktyg 
För att implementera systemet krävdes att gruppen utvecklade mjukvara på flera olika plattformar 

och med flera olika programmeringsspråk. 

6.1.1. Utveckling i C# 
De flesta i gruppen hade varken programmerat i språket C# eller använt utvecklingsverktyget 

Microsoft Visual Studio innan projektets start. Till en början fanns det en del tveksamheter kring att 

använda denna kombination på grund av detta. Efter flera diskussioner valdes dock denna 

kombination, istället för att programmera i C++ med hjälp av utvecklingsverktyget Qt [26]. Att valet 

föll på C# i Microsoft Visual Studio berodde till stor del på att samma erfarenhetsproblem fanns för 

C++ och Qt. Programmet har också en inbyggd redigerare för grafiska gränssnitt vilket gjorde att hela 

markenheten kunde utvecklas i sin helhet i ett och samma verktyg. Gruppens samlade åsikt var att 

C++ var ett mer avancerat programmeringsspråk att lära sig jämfört med C#. Syntaxmässigt var C# 

likt programmeringsspråket Java, vilket alla i gruppen hade erfarenheter av sedan tidigare. Bristen på 

erfarenhet visade sig inte vara ett problem då likheten mellan C# och Java gjorde att alla i gruppen 

hade lätt att förstå hur språket fungerade på en grundläggande nivå. Microsoft Visual Studio var ett 

användarvänligt program som hjälpte till med felkorrigering. Under utvecklingen var Microsofts 

dokumentation om C# till stor hjälp för gruppen. 

Då flera delfönster i analysmjukvarans gränssnitt visar mätdata som grafer var Microsoft Visual 

Studios inbyggda grafbibliotek användbart till en början. Det visade sig dock att graferna hade 

undermålig prestanda när antalet datapunkter blev stort. Då det maximala antalet datapunkter i en 

mätning var strax över 4 000 blev prestandaproblemet märkbart under körning, förutsatt att flera 

grafer placerades ut i huvudfönstret samtidigt. I vissa grafer växer antalet datapunkter med tiden; i 

vattenfallsgrafen blev detta ett stort problem då den har många datapunkter per mätning vilket 

ledde till att programmet snabbt slutade vara responsivt. Då denna graf från början var konstruerad 

som ett tredimensionellt stapeldiagram trodde vi till en början att prestandaproblemen berodde på 

långsam 3D-rendering. Grafen byggdes därför om till en 2D-graf för att undvika dessa problem. Det 

visade sig dock att prestandaproblemen kvarstod varpå grafen fick byggas om ytterligare en gång. 

Försök gjordes också med att rita grafen i en separat tråd. Dessa försök var förgäves då ändringar i 

det grafiska gränssnittet måste skötas av en dedikerad tråd. Till slut valdes att implementera 

vattenfallsgrafen genom att generera en GIF-bild som sedan visas i grafen.  På grund av dessa 

komplikationer tog konstruktionen av vattenfallsgrafen betydligt längre tid än vad som till en början 

var estimerat. 

6.1.2. Utveckling i C 
Eftersom programmeringsspråket C användes i utvecklingen av kommunikationslänken och 

datainsamlingsmodulen – moduler som få personer arbetade på – fick inte alla gruppmedlemmar 

erfarenheter av utveckling i C. Det var dock en stor del av projektet för de som arbetade med dessa 

moduler. 

Utvecklingsmiljön för C-programmering bestod av enkla textredigeringsprogram där källkodsfiler och 

Make-filer skrevs. Som byggsystem användes Make, ett program som är enkelt att använda men 

begränsande för stora projekt. De två modulerna omfattar inte stora mängder källkod och Make 
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fungerade därför bra. Samma sak kan sägas om programmering med rena textredigerare; för större 

projekt behövs mer avancerade verktyg. 

C är ett lågnivåspråk i jämförelse med språk som C#, exempelvis genom avsaknaden av inbyggda 

icke-triviala datastrukturer och krav på manuell minneshantering. Detta var inte en begränsning 

under utvecklingen utan öppnade snarare upp möjligheter till prestandaoptimering. 

Valet av C före C++ grundades på samma problematik som valet mellan C# och C++, det vill säga 

erfarenhetsbrist. Skillnaden här var dock att erfarenhet inom C-programmering fanns vilket gjorde 

att diskussionen om språkval var kort. 

6.1.3. Prototypning i Python 
Designen av en fungerande modulationsteknik för kommunikationslänken innefattade upprepade 

tester av modulations- och demoduationsprogrammen med olika parametrar. Detta arbete 

underlättades genom användandet av ett programmeringsspråk med signalhanteringsfunktionalitet 

och visualiseringsmöjligheter med grafer. Då C inte uppfyller dessa krav byggdes därför prototyper i 

Python, ett programmeringsspråk som passar till detta ändamål. Även tillgången till ljudfilshantering 

var en stor fördel. Prototyperna underlättade arbetet med modulationsdesignen eftersom cykeln 

med design och testning var betydligt mer effektiv. 

6.2. Hårdvara 
Trots att projektet fokuserade mest på mjukvara tillkom en del hårdvara att arbeta med. Detta ledde 

bland annat till att gruppen var tvungen att lägga tid på att undersöka olika hårdvarualternativ och 

välja vilka komponenter som skulle användas i systemet. 

6.2.1. Gammaspektrometern Kromek GR1 
Det största problemet under projektets gång var tillgången till drivrutiner för Kromek GR1-detektorn. 

Det marknadsfördes endast drivrutiner för Windows men den dator som var tänkt att sitta i 

datainsamlingsmodulen var en ARM-baserad [27] Linuxdator. Från början var det tänkt att projektet 

skulle innefatta konstruktion av drivrutiner för Linux. Detta ansågs dock, i samråd med beställaren, 

vara en för tidskrävande uppgift och fokus ändrades därför till att undersöka alternativa lösningar. 

Alternativen inkluderade ett byte av detektormodell, byte av datorarkitektur till Windows, 

begränsning av projektet till enbart utveckling av Kromek GR1-drivrutiner för Linux eller endast 

utveckling av analysmjukvara. Vi valde dock att kontakta Kromek direkt för att höra deras åsikter 

angående problemet. Problemet löstes när Kromek meddelade att de säljer drivrutiner även för Linux 

vilket var något beställaren var villig att betala för. Detta var en bra lösning på problemet eftersom vi 

kunde använda den detektormodell som beställaren hade som önskemål, samtidigt som projektets 

omfattning blev bättre anpassad till tidsramarna.  

Den enda oroligheten som fanns inom gruppen med denna lösning var osäkerheten kring Kromeks 

leveranstid av drivrutinerna. Det visade sig att Kromeks leveranstid inte var ett problem. Själva 

beslutet om att köpa in drivrutinerna gick fort och smidigt men att genomföra en betalning till 

Kromek var det som tog längst tid. Detta eftersom vår beställare tillhör en stor organisation och 

betalningen sköttes av andra delar av organisationen, vilket ledde till en utdragen väntetid för 

betalningen. Detta medförde att gruppen inte kunde arbeta med denna del av systemet under en 

stor del av utvecklingstiden. Det som gick att arbeta med var att förbereda så mycket som möjligt 

utifrån den specifikation av drivrutinerna som Kromek tillhandahöll. 

När drivrutinerna anlände arbetades det intensivt under ett antal dagar med att få dem att fungera 

tillsammans med detektorn. Detta gjordes utan resultat eftersom detektorn inte skickade några 

mätdata. Det visade sig, efter felsökning, att det var detektorn som var problemet då en komponent i 
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den var defekt. Detta var ett bakslag för projektet då utvecklingen befann sig i ett sent skede 

eftersom leveransen av drivrutinerna redan hade dragit ut på tiden. Av detta tar gruppen med sig 

många erfarenheter, som att i ett tidigt skede kontrollera och testa den utrustning som finns 

tillgänglig. Detta för att säkerställa så tidigt som möjligt att all den utrustning som ska användas 

fungerar som den ska. 

6.2.2. AV-länk 
Den AV-länk som användes i projektet är en komponent med bristande dokumentation som 

beställaren köpte in innan projektets start. Detta gjorde att gruppen inte hade någon djupare 

förståelse om hur AV-länken var konstruerad. Då AV-länken arbetade med analoga signaler hade 

gruppen behov av att studera grundläggande signalbehandling, vilket innan projektet var ett 

outforskat ämne. I projektets inledande fas så var det därför oklart om hur mycket tid som krävdes 

för att få denna AV-länk att fungera på ett tillfredsställande sätt. Det visade sig att tidsestimeringen 

var felaktig. Det gick åt mycket tid till att studera signalbehandling för att kunna använda AV-länken 

på ett bra sätt och implementeringen kunde inte inledas förrän denna studie var färdig. En stor 

lärdom av detta är att ett outforskat ämne inte ska underskattas. Det gäller att tidigt sätta sig in i 

ämnet för att bilda sig en bra uppfattning innan en tidsestimering genomförs. 

6.2.3. Dator 
Den dator som var tänkt att användas för datainsamlingsmodulen var Gumstix Overo [25]: en 

lågviktig, ARM-baserad Linuxdator med begränsad prestanda. Denna dator uppfyllde beställarens 

krav: en dator som vägde mindre än 100 gram. Detta hårdvaruval visade sig vara svårt att integrera 

med gammaspektrometerns drivrutiner som hade mjukvaruberoenden som inte fanns för den 

aktuella Linuxdistributionen. Eftersom drivrutinerna redan var beställda blev det lättare att byta 

dator till en som passade både drivrutinerna och beställarens krav. En Raspberry Pi som väger 31-45 

gram beroende på modell och kör operativsystemet Raspbian blev ett tillfredsställande val. 
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7. Gruppens processrelaterade erfarenheter 
Genomförandet av ett projekt av denna storlek krävde att projektgruppen samarbetade och använde 

lämpliga processer och metoder. Gruppen fick bland annat erfarenheter inom planering, 

tidsestimering och projektmöten. Gruppen följde också standarder inom områden som 

dokumentation och inspektion. 

7.1. Planering 
Projektet innehöll många olika moment. För att utveckla en färdig produkt krävdes kompetens inom, 

och arbete med 

 mjukvara med grafiskt gränssnitt till Windows 

 trådlös kommunikation 

 mjukvara till Linux 

 gammaspektrometri. 

 Projektet delades upp i fyra iterationer. Av dessa låg de två inledande iterationerna i den första 

halvan av vårterminen 2014 och motsvarade 75 timmar per person. De två senare iterationerna låg i 

den andra halvan av vårterminen 2014 och motsvarade 175 timmar per person. Denna uppdelning 

var både gynnsam och begränsande för projektgruppen. Vissa moment tidigt under projektet 

medförde tidsfördröjningar som ej kunde påverkas av gruppen, exempelvis framtagandet av en 

kravspecifikation tillsammans med beställaren. Då var iterationsindelningen och tidsfördelningen till 

gruppens fördel, eftersom få arbetstimmar gick förlorade. Vid slutet av iterationerna när många 

delleveranser skulle färdigställas krävdes det dock mer tid.  

Inför varje iteration skrevs en iterationsplan av teamledaren med hjälp av övriga gruppmedlemmar. 

Iterationsplanerna fungerade bra och var omfattande. Gruppen gick tillsammans igenom 

iterationsplanen och gjorde ändringar om det behövdes, vilket gjorde att alla visste vad som 

förväntades av gruppen under varje iteration. Eftersom iterationsplanerna var så pass omfattande 

hade gruppen kunnat använda dem mer under respektive iteration, för att till exempel uppdatera oss 

om vad som ska göras och när saker skulle vara färdiga. De milstolpar som sattes upp följdes inte 

noga. Detta berodde på att många saker tog mer tid än planerat. Det hade varit nyttigt för gruppen 

att ha fler regelbundna kontroller av milstolparna för att se hur arbetet låg till. 

7.1.1. Aktiviteter 
Efter att ha tagit fram en systemskiss togs övergripande aktiviteter fram för utvecklingen av 

systemet. Ytterligare nedbrytning av aktiviteter till underaktiviteter krävdes för att underlätta 

arbetsfördelningen och för att varje aktivitet skulle vara tydlig. Det var svårt att tidsestimera de 

aktiviteter som togs fram eftersom utvecklingen av systemet innefattade nya kompetensområden. 

Användningen av Jira uppfattades som komplicerad, i huvudsak då medlemmarna saknade tidigare 

erfarenhet. Det hade behövts mer planerad tid för att hantera och följa upp aktiviteter i Jira. 

Konsekvenserna av detta var att tidsrapporteringen ofta försenades samt att aktiviteter var dåligt 

uppdaterade. 

7.2. Dokument och standarder 
Då dokumenten tagits fram efter internationella standarder så har vi fått en hög kvalitet på samtliga 

dokument. Arbetet som tillkom efter att vi valt att följa dessa standarder anser vi varit värt den tid 

det tog. Detta då dokumenten fick en bra struktur och vi fick kunskap om hur man bör skriva ett 

dokument, vilket är något vi kommer ha med oss in i framtida yrkesliv.  
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7.2.1. Inspektion av dokument 
Den gemensamma uppfattningen om inspektioner av dokument var positiv. Vi anser att det var värt 

den tiden det tog då vi hittade sakfel och språkfel att korrigera. Gruppens medlemmar hade bra 

fokus under inspektionerna vilket reducerade tidsåtgången. 

7.3. Arbete i grupp 
Grupparbetet gav gruppmedlemmarna erfarenheter av gruppmöten, arbetsfördelning och 

gruppsammanhållning. 

7.3.1. Möten 
Det upplevdes att mötena planerades in med kort varsel. Detta berodde till viss del på att vi hade 

många möten under första halvan av projektet, vilket gjorde att tiden mellan mötena och därmed 

även tiden att förbereda sig blev kort. Detta problem minskade allteftersom projektet övergick från 

förstudiefas till utvecklingsfas. 

Gruppen hade bra fokus under mötena vilket gjorde att de gick bra och var seriösa. Samtliga möten 

protokollfördes på ett bra sätt vilket gjorde att det var lätt att gå tillbaka och se vad som togs upp 

under varje möte. Inför varje möte fanns det dagordningar där alla kunde lägga till punkter de ville ta 

upp. Många utnyttjade detta vilket gjorde att problem som annars kunde förbisetts togs upp. 

Gruppens handledare var med på många möten vilket gjorde att vi hade en kontinuerlig kontakt. 

Handledaren visste därför hur vi låg till och kunde bidra med snabb återkoppling. 

7.3.2. Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen fungerade överlag bra även om den krävde en del diskussioner. I början av 

utvecklingsfasen delades gruppen upp där varje undergrupp ansvarade för en modul. Indelningen var 

initialt: fyra personer jobbade med markenheten, två med kommunikationslänken och två med 

datainsamlingsmodulen. Anledningen till detta var att markenheten bedömdes vara den största 

delen samt att vi ville ha fler än en person på varje del. Det visade sig senare att markenheten inte 

krävde så stor ansträngning som väntat.  

Datainsamlingsmodulen krävde till en början inte två personer då vi saknade drivrutiner för 

gammaspektrometern. En av de två arbetade då med markenheten istället. När väl drivrutinerna 

levererades ökade arbetsbelastningen varpå vi återgick till att ha två personer som arbetade med 

denna modul. Kommunikationslänken visade sig däremot innebära mer arbete och utbildning än 

väntat och krävde under perioder att fler än två personer arbetade med den. 

Varje gruppmedlem hade en huvudsaklig projektroll. Denna roll påverkade i de flesta fall ej 

arbetsfördelningen nämnvärt då projektrollen i allmänhet inte tog mycket tid från själva 

utvecklingsarbetet. Rollerna borde ha haft mer tydligt definierade arbetsuppgifter. Varje 

gruppmedlem hade dessutom en sekundär projektroll som säkerhet om någon gruppmedlem skulle 

ha slutat eller på annat sätt varit frånvarande under en längre tidsperiod. De sekundära rollerna 

följdes inte tillräckligt noggrant vilket hade inneburit ett problem om vi förlorat en medlem. 

7.3.3. Närvaro 
Under projektets början hade vi problem med närvaron under möten. Gruppmedlemmar kom sent 

och missade därför vad som togs upp under de första minuterna. Detta togs upp under ett möte där 

vi diskuterade problemet och kom överens om att bli bättre på att hålla tiderna. Punktligheten 

förbättrades efter detta, både på grund av att gruppen förbättrat sig samt för att mötesupplägget 

ändrades senare i projektet. Under projektets första halva förlades möten ofta tidigt på morgonen. 

Under den senare delen av projektet hade gruppmedlemmarna större frihet att välja sina egna 
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arbetstider, varför vikten att hålla tider minskade. De möten vi hade planerades medvetet till 

eftermiddagar för att förbättra närvaron. 

7.3.4. Gruppsammanhållning 
Under projektets början hade vi problem med närvaron under möten. Gruppmedlemmar kom sent 

och missade därför vad som togs upp under de första minuterna. Detta togs upp under ett möte där 

vi diskuterade problemet och kom överens om att bli bättre på att hålla tiderna. Punktligheten 

förbättrades efter detta, både på grund av att gruppen förbättrat sig samt för att mötesupplägget 

ändrades senare i projektet. Under projektets första halva förlades möten ofta tidigt på morgonen. 

Under den senare delen av projektet hade gruppmedlemmarna större frihet att välja sina egna 

arbetstider, varför vikten att hålla tider minskade. De möten vi hade planerades medvetet till 

eftermiddagar för att förbättra närvaron. 

7.3.5. Konflikter 
Gruppen valde att inte ha ett straffsystem för försenad ankomst med fikabjudningar eller liknande. 

Gruppens bedömning var att straffsystem drar ner seriositeten på projektarbeten samt att det kan 

uppstå konflikter kring straffsystemet i sig.  

Överlag hade gruppen få konflikter. Viss friktion uppstod naturligt men på grund av den goda 

sammanhållningen i gruppen var detta inget problem. Gruppen hade aldrig långdragna diskussioner 

utan nådde snabbt konsensus i viktiga frågor. Om så inte skedde genomfördes en 

majoritetsomröstning. 

7.4. Kundrelation 
Projektet innebar att många av gruppens medlemmar för första gången genomförde ett praktiskt 

projektarbete till skillnad från ett akademiskt. Detta skapade andra problem än de som gruppen 

sedan tidigare var vana vid. Främst var det kommunikationen med en extern beställare som var ny. 

I början var det viktigt att etablera en bra kontakt med beställaren, eftersom det behövdes mycket 

information och detaljer om projektet. Mycket av det arbete som utfördes initialt var därför 

beroende av kontakten med beställaren. Detta skapade problem i början av projektet när det 

förekom att arbetet delvis kunde stanna upp i väntan på ytterligare information från beställaren, som 

överlag var tillmötesgående och bidrog med bra information. 

I ett senare skede av projektet skedde utvecklingsarbetet i ett arbetsrum med närhet till beställaren. 

Detta gjorde att det var enkelt att ställa frågor och få snabba svar, vilket i sin tur bidrog till en tätare 

och mer informell kommunikation med beställaren. Gruppen anser att det hade varit nyttigt för 

projektet att ha haft ett formellt möte med beställaren en gång i veckan. Detta för att uppdatera 

beställaren genom kontinuerliga statusrapporter och för att få respons på dessa. 

7.5. Tredje part 
Projektet inkluderade flera hårdvaruval i de inledande faserna. Under förstudien undersöktes dessa 

alternativ och kombinationer av dem grundligt. Dessa undersökningar innebar kontakt med 

tredjeparter för att få tillgång till korrekt information. Kromek och ISY var två tredjeparter som 

gruppen kommunicerade med under förstudiefasen. När utvecklingen påbörjades kontaktade 

gruppen Mikael Olofsson, universitetslektor vid ISY, för vägledning angående kommunikationslänken. 

Mikael engagerade sig i uppgiften och bidrog med värdefull information. 

Att söka information och hjälp genom att kontakta tredjeparter visade sig vara värdefullt för 

gruppen. Detta var något som många gruppmedlemmar inte hade erfarenhet av och vi blev positivt 

överraskade över hur hjälpsamma och engagerade företag och personer var. 
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7.6. Utvecklingsmetodik 
Överlag fungerade den utvecklingsmetodik som valdes bra, dock med vissa svårigheter. Vissa delar i 

metodiken tillämpades inte, medan andar delar har fungerat väl. Gruppen var bra på att snabbt 

anpassa utvecklingsarbetet efter vad som behövdes göras. 

7.6.1. Semat 
Att vi använde Semat påverkade inte projektets utgång i någon vidare utsträckning. Hade mer fokus 

lagts på att tydligt specificera i vilka Alpha-tillstånd vi befann oss i, hade det varit enklare att jobba 

för att uppnå de mål vi hade för varje iteration. För de flesta i gruppen var det inte uppenbart vad 

Semat innebar. Det upplevdes därmed svårt för medlemmarna att använda det på ett korrekt sätt. 

Fördelen med Semat var friheten att välja vilken metod som skulle användas för att uppnå Alpha-

tillstånden. Genom att själva välja kunde vi jobba på ett sätt som passade oss bra. 

7.6.2. Scrum 
Användandet av Scrum föll till stora delar bort, till viss del på grund av oss själva men även på grund 

av saker utanför vår kontroll. Gruppen hade veckovisa Scrummöten där vi diskuterade vad som 

gjorts, vilket var bra. Något som saknades på dessa möten var dock vad som skulle göras innan nästa 

möte. 

Gruppen hade inga dagliga Scrummöten, detta främst för att alla inte började samtidigt på dagarna. 

För att göra det enklare att hålla dagliga Scrummöten skulle gruppen tillsammans kunnat bestämma 

en tid då alla började på morgonen. Detta hade dock påverkat gruppmedlemmarnas möjlighet att 

välja sina arbetstider själva. Eftersom gruppen hade bra kommunikation tror vi inte att detta skulle 

påverkat arbetet positivt, utan snarare kunnat leda till sena ankomster. 

7.6.3. Extreme Programming 
En del i gruppens utvecklingsmetodik var att arbeta med parprogrammering. Denna aspekt av 

arbetet fungerade inte riktigt som det var tänkt. Vissa medlemmar i gruppen tillämpade 

parprogrammering under perioder, andra medlemmar gjorde det inte alls. Det finns flera anledningar 

till detta. Till stor del berodde det på att gruppen delades upp på olika områden, där vissa 

medlemmar fick arbeta ensamma eller fler än två medlemmar arbetade med samma sak. En annan 

bidragande orsak var att det fanns otydliga direktiv och att alla i gruppen ej hade samma uppfattning 

om vad parprogrammering innebar. För att förbättra situationen hade det varit gynnsamt att tydligt 

definiera innebörden av parprogrammering så att hela gruppen hade samma uppfattning. Det hade 

troligtvis gjort att vi använt det även om det inte med säkerhet hade inneburit ett effektivare arbete. 

7.6.4. Versionshantering 
Ett centralt redskap för att samarbeta inom mjukvaruutveckling var versionshantering av arbetets 

källkod. Gruppens medlemmar hade inför projektet olika erfarenheter av detta, där kompetensen 

varierade. Git är ett kraftfullt verktyg med många termer och begrepp att lära sig för att kunna förstå 

och använda det fullt ut. De som inte var bekanta med verktyget Git fick lära sig på egen hand. 

Versionshanteringen fungerade under projektets gång bra. Tillsammans med Microsoft Visual Studio 

var användningen av Git enkel, tack vare det grafiska användargränssnittet. Däremot var 

användningen av Git i terminalfönster krånglig och det tog längre tid än i Microsoft Visual Studio att 

komma igång med arbetet. Git användes flitigt i projektgruppen, vilket gjorde att den aktuella 

källkoden alltid fanns tillgänglig för andra gruppmedlemmar. 

7.6.5. Prototypning 
Att använda prototypning i projektet tillät gruppen att testa ett nytt tillvägagångssätt inom 

mjukvaruutveckling. Det var intressant att testa två olika metoder för att göra prototyper. Den första 
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metoden var evolutionär prototypning som användes till markenheten, vilket ledde till att gruppen 

hade ett körbart program som utgångspunkt för utvecklingsiterationerna. Den andra metoden var 

kasta-bortprototypning för kommunikationslänken, vilket gjorde det möjligt att snabbt testa 

lösningar utan att gå ner på detaljnivå. 

7.6.6. Testning 
Testning var under projektet viktigt för att veta att allt fungerade som planerat. Utvecklarnas egna 

tester fungerade bra för att testa under utvecklingen men fler testmetoder krävdes för att säkerställa 

mjukvarans funktionalitet och säkerhet. Testfallen fokuserade på att tydligt beskriva testning av 

mjukvaran på en övergripande nivå. Detta var ett bra tillvägagångssätt för att kunna testa under den 

tid som fanns tillgänglig. Det hade varit bra om tester påbörjats tidigare under projektet eftersom det 

tog längre tid än förväntat att genomföra tester. 

Användartestningen som genomfördes på prototypen bidrog till att belysa problem som gruppens 

medlemmar själva inte tänkt på och visade värdet av att veta användarnas åsikter. All kritik kunde 

utnyttjas under utvecklingsarbetet och kunde användas för att skapa bra testfall. 

7.6.7. Inspektion av källkod 
På grund av att inspektionerna var beroende av godkända tester blev de senarelagda eftersom 

testerna var avklarade sent i projektet. Vissa delar av systemet kunde inte testas då de ej var 

färdigutvecklade. För att säkerställa en hög kvalitet på samtliga delar så utfördes ändå inspektioner 

på ej färdigställd och testad källkod. 

Förseningen av inspektionerna ledde till att uppföljningen av vissa inspektioner ej hanns med och 

därmed kunde inte källkoden kvalitetssäkras till önskad nivå. Detta då redaktörerna inte hade 

tillräckligt med tid till att korrigera brister i källkoden. 
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8. Individuella bidrag och erfarenheter 
De individuella bidragen har en enkel disposition med ett inledande stycke, erfarenheter och 

diskussion. Valet att ha en så öppen disposition beror på att gruppmedlemmarnas erfarenheter kan 

vara olika och att då ha en detaljerad disposition kan innebära att alla erfarenheter inte kommer 

med. 
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8.1. Daniel Andersson 
Arbetet inom gruppen fungerade bra. En avgörande faktor till detta var den ovanligt jämna 

ambitionsnivån bland gruppens medlemmar. Min uppfattning var att vi i gruppen skapade en kreativ 

arbetsmiljö med högt i tak där kritik var välkommet. Det fanns en ömsesidig respekt bland gruppens 

medlemmar. 

Den delen som jag var ansvarig för i projektet var att besitta expertkompetens inom den hårdvara vi 

beslutade oss för att använda. Rollen som specialist var en förhållandevis subtil roll. Det berodde i 

synnerhet på att valen av hårdvara togs under projektets senare halva. Dessa hårdvaruval var något 

vi som grupp gemensamt tog beslut om och där min uppgift var att tillhandahålla specifikationer 

inför valet. Inledningsvis i projektet var det från min sida önskvärt att ha rollen som utvecklingsledare 

då detta var en roll jag tidigare axlat och kände att det fanns mer att lära sig ifrån. När detta inte blev 

fallet var jag tacksam för att rollfördelningen inte blev så strikt utan att det givits utrymme att hjälpa 

andra. 

Rollens omfattning möjliggjorde att jag i större utsträckning kunde fokusera på min sekundära roll 

som utvecklingsansvarig. Initialt i projektet var detta till stor nytta då utvecklingsmiljö och 

versionshantering var aktuella ämnen, samtidigt som hårdvaruvalen var få. Versionshantering låg 

varmt om hjärtat och var något jag ansvarade för och underhöll. Det innebar främst att tillhandahålla 

hjälpmedel och stöd till de medlemmar som var obekant med verktyget. Resultatet blev att jag 

stundtals ägnade mer tid åt min sekundära roll än den primära. 

8.1.1. Erfarenheter 
Under projektets gång arbetade jag med flera av systemets delar. Inledningsvis var jag delaktig och 

tog fram delar av analysmjukvaran för att sedan, och där mitt huvudsakliga uppdrag låg, arbeta fram 

kommunikationslänken. Avslutningsvis arbetade jag tillsammans med Viktor med att integrera 

datainsamlingsmodulen och dess externa GPS. Detta gav mig erfarenheter på flera områden. 

Sociala erfarenheter 

Något jag tidigare uppmärksammat i andra projekt jag arbetat med var att man kan dela in 

samarbetet i grupp i tre olika faser. Inledningsvis upplevs alla som ganska passiva, ingen vill ta plats. 

Negativ kritik var man restriktiv med men positiv kritik delade man gärna med sig av. Därefter när 

man blir mer och mer bekanta, då kommer ärligheten fram och då kan det uppstå missförstånd och 

oroligheter inom gruppen. Man kan se indikationer på vilka man tyr sig till och vilka man vill arbeta 

tillsammans med. Sista fasen är då alla har kommit till ro igen och är införstådda med att man 

arbetar på olika sätt och att man prioriterar olika. Även om man inte delar åsikt så värderar man allas 

åsikter likvärdigt. Denna fasindelning är något som kan liknas vid de fem faser Wheelan [29] nämner 

men där Wheelans sista fas är utesluten och att fas tre och fyra förenas enligt min tolkning. 

Ovan beskrivning var något jag studerat i flera olika projekt, dels som projektmedlem men även 

utifrån. I detta kandidatprojekt gick den andra fasen förvånansvärt smidigt. Alla spelade med i den 

gällande jargongen och gavs utrymme att framföra åsikter och idéer. Detta gav avtryck i det arbete vi 

producerade. Det kändes som att alla varit engagerade och strävade mot samma mål. 

Under arbetets gång lyftes potentiella problem och detaljer fram för att samarbetet skulle fungera 

bättre. Inledningsvis var detta i huvudsak närvaro i allmänhet och sena ankomster i synnerhet. Vi 

förde ett samtal om att införa straff vid sen ankomst men tog beslutet att en frekvent dialog var den 

bästa lösningen. Den allmänna uppfattningen i gruppen tycktes vara densamma, att närvaro var 

ytterst viktigt, framförallt under inledningen av projektet då mycket gemensam tid för planering 

krävdes. I samband med att sena ankomster diskuterades så lyftes även frågan om närvaro. Huruvida 



Linköpings universitet  2014-06-05 

Lågviktigt mätsystem för obemannad  
luftburen radiometri 31 Kandidatarbete i mjukvaruutveckling  

det, enligt min mening, var lika fel att gå tidigare från möten eller annan gemensamt planerad tid 

som att komma försent hade vi olika åsikter om. Några gruppmedlemmar ansåg att man kunde ta 

lättare på sådana företeelser än förseningar. 

En annan viktig del, när ämnet sena ankomster diskuterades, var när och hur vi planerade 

sammankomsterna, vare sig det gällde möten eller arbetstillfällen. Personligen lyfte jag bland annat 

fram att det ofta kom möten med kort varsel, något som jag ansåg var en bidragande faktor till 

problemet med sena ankomster. Vidare lyftes även ett förslag på att planera in möten veckovis, 

något som gruppen var mycket positivt inställd till. 

Efter diskussionerna om sena ankomster och placeringarna av sammankomsterna förbättrades dessa 

tidigare problem markant. I huvudsak berodde det på att det blev färre sammankomster senare 

under projektet men även att respekten ökade. Detta var en viktig lärdom jag kommer bära med mig.  

Tekniska erfarenheter 

Många delar av projektet innebar inlärning av nya områden och ämnen. Från dessa områden 

studerades såväl teori som praktik. Tidigt i projektet var fokus riktat på teorin inför den hårdvara och 

de tekniker som behövdes för skapandet av produkten. Vid påbörjandet av utvecklingen tillämpades 

teorin i praktiken.  

Ett viktigt teorikapitel var signalbehandlingen som var ett omfattande ämne som vi använde oss av i 

kommunikationslänken. Begrepp såsom på/av-modulering och synkronisering studerades samt 

applicerades i praktiken. Det var lärorikt att applicera teoretiska framställningar i praktiken, i sedan 

tidigare, obekanta ämnen. 

Efter arbetet med kommunikationslänken fick jag förståelse för hur integrering av C# och C 

fungerade. Detta var något som jag innan projektet var helt obekant med och som jag tror kan 

utnyttjas i framtida yrkesliv. Mina kunskaper i C# förbättrades markant genom att jag fick erfarenhet 

av att arbeta i en större kodbas än vad jag tidigare gjort. 

Andra mer praktiska erfarenheter var aktivitetshantering, tidsestimering och rapportering. 

Personligen fick jag bättre insikt i hur aktivitetshantering fungerar ute i industrin, något jag är 

övertygad om att jag kommer ha nytta av senare i karriären. Att jag dessutom lärde mig att sätta upp 

denna programvara med installation och licenseringsprocess var också något jag värderade högt. 

8.1.2. Diskussion 
Som grupp var vi överens om att rollindelningen var bra men att rollerna och dess innebörd kunde 

varit tydligare beskrivna. Personligen tyckte jag att omfattningen av några enstaka roller kunde 

balanserats bättre. Vi som grupp saknade en roll som var ansvarig för aktivitetslistan. Denna roll tror 

jag skulle kunna vävas in i någon annan mindre roll för att fördela arbetet bättre. Vidare tror jag att 

arbetsbördan för den dokumentansvarige skulle kunnat lättas om vi tagit hjälp av andra verktyg. Vi 

arbetade med Google Docs dokument i en gemensam Google Drive katalog för att vid 

dokumentleverans eller publicering migrera över dokumenten till Microsoft Word. Jag tror en 

smidigare lösning hade varit att skriva dokument i Latex [30] och använt versionshantering för att 

synkronisera och säkerhetskopiera dokumenten. Det hade inneburit en inlärningsprocess för större 

delen av gruppen som jag tror hade varit en gynnsam investering för projektet och framtida yrkesliv. 

Tidigt i projektet kom vi som grupp överens om att använda ett aktivitetshanteringssystem. Jag tog 

då på mig uppdraget att undersöka utbudet av sådana system och lyfta fram några förslag inför 

övriga gruppmedlemmar. Jag skickade ut en öppen kvantitativ enkät via ett branschforum. Det var 

ett bra sätt att hitta aktuella aktivitetshanteringssystem som användes i industrin. Valet föll på Jira 
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efter rekommendationer från vår handledare vilket jag var mycket nöjd med. Även om vi i många 

avseenden inte utnyttjade Jiras fulla potential i detta projekt såg jag det som en viktig erfarenhet 

som kunde nyttjas i framtiden. 

Som gruppmedlem var jag både stolt och glad över att vi kunde lösa problematiken med sena 

ankomster och frånvaro på ett smidigt sätt. Vår lösning att diskutera ämnet tycks vara mer 

professionellt än de bestraffningssystem som var på tal. Jag var övertygad om att ett sådant 

bestraffningssystem snarare skulle lett till sämre sammanhållning än förbättrad närvaro.  

Något som jag tyckte var ett stort problem under projektets första halva var den korta 

framförhållningen inför möten. Med oregelbundna arbetstider och andra sidosysslor uppstod det 

ibland problem då aktiviteter i schemat krockade. Mötestider och platser bestämdes vanligtvis av 

personen som kallade till möte. Detta var problematiskt då det inte alltid passade alla inblandade 

samt att några möten uppfattades som onödiga och ibland med för lång tid avsatt. Vi diskuterade 

problemet i gruppen och fastställde tydligare riktlinjer för möten såsom att efter varje möte planera 

när och var nästa möte skulle äga rum. 

Teknisk diskussion 

Som kommunikationslänken var utformad bestod den av tre olika programmeringsspråk, C#, C++/CLI 

och C. Anledningen till detta var att kommunikationslänken kördes på två olika plattformar och var 

prestandakänslig. Exakt vilken prestanda som krävdes var inte uträknat och som säkerhetsåtgärd var 

det därför skrivet i C som är ett snabbare språk än C#. Detta var något som jag personligen skulle 

velat undersöka djupare. Min uppfattning var att de beräkningstunga delarna som nu skedde i C 

skulle utan nämnvärd prestandasänkning kunnat ske i ett högnivåspråk. Ett scenario var att använda 

C# i analysmjukvaran, som den i övrigt var skriven i, och C++ på datainsamlingsmodulen.  Dock talade 

likheterna i funktionalitet mellan de olika plattformarna för att återanvända större delen av koden. 

Detta för att undvika att behöva skriva likvärdig funktionalitet i två olika språk. Ett annat mer 

tänkbart scenario var att skriva båda ändarna av kommunikationslänken i C++ men att då också 

skriva övriga datainsamlingsmodulen i samma språk. Anledningen till varför datainsamlingsmodulen 

var skriven i C berodde uteslutande på att biblioteket för gammaspektrometern var skrivet i C. 

Biblioteket kunde dock använts likvärdigt även om datainsamlingsmodulen var skriven i C++.  
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8.2. Alfred Axelsson 
Projektarbetet var för mig det första som inte skedde i en kontrollerad utbildningsmiljö. Att få 

möjligheten att genomföra ett projekt på plats hos en extern beställare gav mig flera nya 

erfarenheter, både inom mjukvaruutveckling och arbete i ett verkligt projekt. Under projektets gång 

hade jag rollen som testledare, en roll som innebar egna ansvarsområden och därmed egna 

erfarenheter. 

8.2.1. Erfarenheter 
Detta var första gången jag jobbade iterativt, med arbetet uppdelat i iterationer. Eftersom projektets 

fyra iterationer var relativt långa jämfört med genomsnittslängden från till exempel Scrum [31] var 

det otydligt att vi verkligen jobbade iterativt. När sedan de två första iterationerna flöt ihop till en 

förstudiefas upplevde jag att projektet endast bestod av förstudiefasen och de två 

utvecklingsiterationerna. 

Förstudie 

I början av förstudiefasen var största delen av arbetet fokuserat på att författa de viktigaste 

dokumenten för gruppens struktur och grunden för utvecklingen. Då jag inte var ansvarig för något 

av dessa dokument var min arbetsbörda inte lika krävande som senare i projektet. Tiden 

investerades istället i utbildning och planering av projektet.  

Eftersom gruppen stötte på vissa tekniska svårigheter i början, bland annat att få veta vilken typ av 

hårdvara vi skulle arbeta med, drog förstudien ut på tiden. Det berodde inte på projektgruppen då 

kommunikationen med andra parter tog längre tid än förväntat. Hade mer tid funnits avsatt till 

planering skulle detta antagligen inte uppfattats som ett lika stort problem. Mer tid hade då kunnat 

spenderas på övrig planering av projektet. 

När hårdvaran var bestämd började arbetet med systemets arkitektur. Under tiden började vi arbeta 

med en prototyp av det grafiska användargränssnittet. Fördelen med detta var att vi kunde börja 

utveckla en grund för att ha något att utgå från i utvecklingsiterationerna. Detta ledde till att vi 

bestämde vilket språk som skulle användas för programmeringen av det grafiska gränssnittet, vilken 

utvecklingsmiljö samt vilken typ av versionshantering vi skulle använda. Vi valde C# som 

programmeringsspråk och därmed blev valet av utvecklingsmiljö enkelt eftersom Microsofts miljö 

Visual Studio var väl anpassad för att skapa grafiska program utan att behöva fokusera på kod. Som 

verktyg för versionshantering valde vi att använda Git. Då jag personligen inte använt varken 

Microsoft Visual Studio, programmerat i C# eller använt Git fick jag spendera mer tid på utbildning 

inom dessa. Utbildning i C# och Microsoft Visual Studio gjorde jag samtidigt genom att skapa enkla 

grafiska fönster med interaktiva komponenter, koppla ihop dessa och leka med de olika funktionerna 

i Microsoft Visual Studio. När jag kände att jag kunde grunderna började jag jobba med några av de 

mindre avancerade underfönstren i prototypen. För att kunna jobba samtidigt som de andra började 

jag lära mig använda Git. Eftersom Microsoft Visual Studio hade ett inbyggt gränssnitt för 

versionshantering med Git gick det enkelt att lära sig och jag kunde börja jobba med prototypen utan 

att lägga allt för mycket tid. 

Utvecklingsiterationer 

I början av första utvecklingsiterationen delades arbetet med de olika modulerna upp och vi skulle 

jobba i par. Jag skulle jobba med datainsamlingsmodulen vilket innebar att jag började läsa om hur 

gammaspektrometern fungerade. Eftersom dess drivrutiner inte fanns till hands var det svårt att veta 

var vi skulle börja. Att jobba två personer med detta fungerade inte till slut eftersom jag upplevde att 
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vi tänkte helt olika. Det var ovant för mig att jobba med något som riskerade att helt bytas ut och jag 

ville inte ödsla tid. 

När drivrutinerna blev mer försenade valde jag att göra andra arbetsuppgifter för att göra mer nytta i 

projektet. Först fick jag jobba med utveckling av analysmjukvaran. Det gick bra och passade mig 

bättre. Det var intressant att se hur programmet vi planerat byggdes upp och fick mer och mer 

funktionalitet. Parallellt med att jag började utveckla analysmjukvaran blev min roll som testledare 

mer relevant för projektet. Jag skrev flera testfall för att kunna testa den funktionalitet som 

utvecklades och var med och utförde de flesta av dessa tester. 

I början av andra utvecklingsiterationen anlände drivrutinerna och jag återgick till att jobba på 

datainsamlingsmodulen. Vi stötte dock på problem med att kompilera drivrutinerna på den dator vi 

använde. Det visade sig till sist att det inte skulle fungera med operativsystemet på datorn eftersom 

det saknade beroenden som krävdes. 

Under resten av andra utvecklingsiterationen jobbade jag till viss del med utveckling på 

analysmjukvaran men framförallt lade jag min tid på att jobba med testning. Fler testfall skrevs och 

alla tester, både nya och gamla genomfördes. Det märktes under projektets gång att tiden jag 

spenderade på rollspecifikt arbete ökade hela tiden och blev mer krävande. 

Erfarenheter som testledare 

Min roll som testledare i projektet innebar olika ansvar och mycket dokumentation. Tidigt i projektet 

skrev jag den testplan som projektets tester grundades på. En uppgift som utfördes under andra 

halvan av förstudien. Det var första gången jag följde en standard och det var intressant att se hur 

dokumentet användes. 

Den mest tidskrävande dokumentationsuppgiften var att skriva testfall. Detta var en uppgift som jag 

ägnade mig åt kontinuerligt under utvecklingsiterationerna för att definiera hur tester skulle gå till. 

Det fungerade bra att analysera projektets krav och aktiviteter för att komma fram till vad som skulle 

testas och hur det skulle testas. Det hade dock underlättat om både kravspecifikationen och 

aktivitetslistan varit hårdare specificerade. För att veta precis hur ett test skulle gå till krävdes insyn i 

utvecklingen. Då alla jobbade med utvecklingen var det enda problemet för testningen att testerna 

skrevs precis innan de skulle utföras. 

I slutet av förstudiefasen förberedde jag och jobbade inför de användbarhetstester som skulle 

genomföras på prototypen efter förstudiefasen. En struktur för testerna togs fram, testuppgifterna 

skrevs ner och en enkät för att utvärdera testerna togs fram. Förhoppningen var att testerna skulle 

leda till att ge en bra grund till förbättringar av det grafiska gränssnittet och interaktionen med 

systemet. Att hålla i dessa tester var den individuellt mest givande uppgiften jag hade. Att se andra 

människor använda det man själv utvecklat och få deras åsikter och tankar var till stor hjälp. Det var 

även intressant att föra en dialog med testarna för att de skulle känna sig trygga och våga säga sina 

åsikter. Det märktes att olika personer uppfattade uppgifterna på olika sätt och även det grafiska 

gränssnittet uppfattades olika från person till person. Både uppenbara och okända brister togs upp. 

Det hade varit intressant och bidragit mer till projektet att testa med fler personer och att utföra 

användbarhetstester flera gånger under utvecklingen.  

Det sista ansvaret jag hade var att skriva korta testrapporter i slutet av de två 

utvecklingsiterationerna. Det var ingen betungande uppgift men gjorde det tydligt att alla 

anteckningar som skrevs under testningen var till stor hjälp. Det hade varit bra om det antecknats 

mer än vad som gjordes men det fungerade, om än bristfälligt. 
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8.2.2. Diskussion 
Om inte flera problem uppstått under arbetet på datainsamlingsmodulen eller om jag arbetat med 

utvecklingen enbart på analysmjukvaran istället skulle jag lärt mig ännu mer. Det är jag övertygad 

om, eftersom jag då kunnat jobba effektivare och bidra mer.  

Det är viktigt att tidigt börja tänka på hur systemet ska testas även om utvecklingen inte görs enligt 

en testdriven utvecklingsmetodik [31]. Om man inte tänker på hur tester ska genomföras blir det 

svårt att få tid till kompletta tester när arbetet går in i slutskedet. Det blir även svårt att genomföra 

tester på ett tillfredsställande sätt om tillvägagångssättet inte definierats tydligt i förväg. 

Om jag genomfört projektet igen skulle jag som testledare arbetat med så kallade enhetstester [33]. 

Det skulle med säkerhet göra att fel i källkoden upptäckts direkt och kunnat rättas till innan större fel 

uppstått. Källkodens kvalitet och testprocessen skulle förbättrats. Det skulle dock ha krävt mer tid 

och riskerat att försena utvecklingen. Personligen skulle jag inte varit lika involverad i 

utvecklingsarbetet men istället lärt mig använda testprocesser som kunnat vara till nytta i framtiden.  
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8.3. Erik Bertilsson 
När projektet nu är färdigt är det dags att sammanfatta de erfarenheter och tankar som jag samlade 

på mig under projektets gång. Eftersom jag hade rollen som teamledare kommer jag att skriva om 

hur arbetet i gruppen fungerade och hur vi bedrev arbetet. Jag kommer även att skriva om rollen 

som teamledare och vad den innebar för mig. Jag kommer att diskutera mina erfarenheter och 

beskriva hur jag tror att vissa delar hade kunnat göras bättre samt vad som fungerade bra. 

8.3.1. Erfarenheter 

Efter ett projekt av denna storlek finns såklart många aspekter som är värda att studera och 

reflektera över. Det finns erfarenheter från både de processer och metoder som användes, men 

också hur gruppen fungerade tillsammans, som är värda att dokumentera. Rollen som teamledare 

påverkade både det dagliga arbetet och de erfarenheter som samlades under projektet i stor 

utsträckning. 

Arbetet i gruppen 

Nästan alla aspekter i ett projekt med många inblandade personer påverkas av den grupp som ska 

genomföra det. Med en väl fungerande grupp förbättras förutsättningarna för att nå goda resultat 

och att göra detta i tid. För att uppnå en god stämning i gruppen gjorde vi fler saker än att bara 

arbeta tillsammans. Till exempel hade vi redan andra vecka av projektet en kick-off för att lära känna 

varandra bättre. Senare under projektet tog vi ledigt en eftermiddag och spelade minigolf. Jag tycker 

att det är viktigt att medlemmarna i gruppen är trygga med varandra och jag är övertygad om att de 

aktiviteter vi gjorde utanför projektets ramar bidrog till detta. 

Jag tycker att vi i gruppen hade bra och givande möten. Vi kunde hålla en professionell nivå på våra 

möten, vilket gjorde att alla tog dessa på allvar och arbetade aktivt för att få ut så mycket som 

möjligt av dessa. Innan varje möte fanns en dagordning tillgänglig för gruppen och mötesprotokoll 

skrevs.  I dagordningarna kunde alla medlemmar lägga in punkter som man ville ta upp på mötet. Jag 

upplevde att detta vara uppskattat och gjorde det enkelt för den som ville ta upp specifika saker som 

rörde hela gruppen. 

Att arbeta i en stor grupp är inte alltid lätt. I början av projektet krävdes det att gruppen arbetade 

mycket tillsammans och att vi träffades på bestämda tider för att diskutera och planera projektet. 

Under denna period hade vi problem med att många personer i gruppen inte kom i tid. Problemet 

var indelat i två kategorier. Dels förekom förseningar där personer kom mycket sent till möten (20 

minuter eller mer), dels förekom förseningar där personer kom lite sent (5-20 minuter). Jag tycker att 

man absolut inte ska komma mycket sent, men också att de som kom lite sent bidrog till 

problematiken minst lika mycket. Vi hade en allvarlig diskussion om detta i gruppen, varpå problemet 

förminskades betydligt. Jag ser det som positivt att vi kunde ha en öppen diskussion på en bra nivå 

och är i efterhand nöjd med att vi diskuterade det i gruppen.  

Jag är övertygad om att det bästa sättet att hantera situationer som denna är att ha en konstruktiv 

dialog med alla inblandade. Vi diskuterade tidigt i projektet hur förseningar skulle hanteras av 

gruppen och kom tillsammans överens om att bestraffningssystem inte var aktuellt (till exempel att 

den som är sen måste bjuda på fika), då sådana system är att betrakta som barnsliga. 

Arbetsuppdelning 

I inledningen av projektet var det svårt att hålla en jämn arbetsfördelning över hela gruppen. Vissa 

personer hade i och med sina roller ett eget dokument att ansvara för medan andra personer inte 
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hade det. Till viss del blev det att de personer som var ansvariga för ett dokument arbetade mycket 

med det själva. Jag tror att detta hade kunnat undvikas med tydligare uppdelning så att alla personer 

hjälpte till med ett dokument. 

För att arbeta effektivt under utvecklingen delades arbetet upp baserat på olika delar av systemet. 

Jag tycker att vi under projektets gång var bra på att fortlöpande bedöma vad som behövde 

fokuseras på och sedan dela ut arbetsuppgifter baserat på detta. Detta möjliggjordes av att vi hade 

en tät dialog om arbetet. Eftersom vi hade ett rum att arbeta i var det naturligt att gruppen träffades 

ofta. Vi bestämde tidigt att alla i gruppen själva kunde bestämma när de ville arbeta under veckorna. 

De enda tillfällena då vi krävde att alla närvarade var då vi hade gruppmöten. Om gruppen inte hade 

haft rummet till sitt förfogande tror jag att det hade varit svårare att genomföra projektet med 

sådant stort eget ansvar. 

Dokument 

Eftersom projektet bedrevs iterativt krävdes att varje iteration var väl förberedd för att alla 

medlemmar i gruppen skulle veta vilka arbetsuppgifter som skulle genomföras.  För att hantera detta 

skrevs en iterationsplan innan varje iteration. Dessa iterationsplaner skrevs av mig som teamledare, 

för att sedan gås igenom och göra förändringar på ett möte med hela gruppen. Eftersom jag som 

teamledare hade bra överblick över arbetet kändes det naturligt att jag skrev den. Oftast var det 

endast mindre ändringar som behövdes göras när iterationsplanen diskuterades med gruppen. Att vi 

som grupp gick igenom iterationsplanen gjorde att alla visste vilka arbetsuppgifter man hade under 

den kommande iterationen. Dock upplevde jag att iterationsplanen ofta förblev orörd efter att den 

var skriven. Eftersom vi skrev ingående iterationsplaner tror jag att de hade kunnat användas mer 

under respektive iteration för att enkelt se vad som skulle göras och när det skulle vara klart. 

I min roll som projektledare var jag redaktör för projektplanen som beskrev hur projektet ska 

genomföras och vilka processer som ska följas samt vad de olika rollerna innebar. Projektplanen 

skrevs i första hand av mig som teamledare, men vi diskuterade också innehållet i gruppen. 

Skrivandet och diskussionerna om projektplanen gjorde att många viktiga aspekter togs upp och 

behandlades. Projektplanen hade samma problem under projektet som iterationsplanerna. 

Projektplanen var omfattande men användes lite under projektet. Jag tror att man skulle kunna 

integrera dessa två dokument mer i det dagliga arbetet för att förhindra vissa frågetecken och 

oklarheter.  

Utvecklingsmetodik 

Den utvecklingsmetod vi använde under projektet var en blandning mellan Semat, Scrum och 

Extreme Programming. I vårt projekt användes Semat Alphas för att övervaka projektets status och 

för att enkelt se vilka områden i våra processer vi borde fokuserat på. Innan varje iteration satte vi 

upp mål för våra Alphas. Efter varje iteration jämförde vi målen med den aktuella statusen. Jag tycker 

att det var bra att ha diskussioner kring hur långt vi hoppades på att komma i varje iteration och 

diskutera hur det gick efter varje iteration. Jag tycker att Semat är svårt att använda och att det är 

svårt att göra en bra bedömning av våra Alphas. Det projekt som gruppen genomförde var stort och 

hade behövt mer tid för att göras helt klart. På grund av detta var målen för våra Alphas oftast lite för 

höga, vilket gjorde att vi flera gånger inte nådde upp till de mål som sattes upp. 
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Rollen som teamledare 

Under projektet hade jag rollen som teamledare. Detta är en roll som jag till stor del kände mig väl 

förberedd att ta. Jag har i tidigare kurser tagit rollen som ledare/projektledare, men även i 

situationer utanför skolan tagit ledarroller. 

Enligt mig innebär rollen som teamledare att ligga ett par steg före övriga projektmedlemmar i 

planering och organisering.  Jag upplever att det är många, inte bara i denna grupp, som gärna tar en 

passiv roll och väntar på att få en syssla tilldelad. Teamledaren förväntas vara förberedd och veta vad 

som ska göras. Teamledaren bör även ha en god översikt över vad medlemmarna i gruppen arbetar 

med och vad de bör arbeta med. Som teamledare är man den som naturligt förväntas ta initiativ och 

hålla i taktpinnen. 

För att detta skulle fungera bra försökte jag hela tiden att hålla mig uppdaterad om hur arbetet gick 

för medlemmarna i gruppen och hur mycket tid de trodde att arbetsuppgifterna skulle ta. Tack vare 

att vi var samlade och arbetade på samma plats var det lätt att ta kontakt och diskutera arbetet i 

stort sett varje dag.  

Rollen som teamledare kräver mycket energi och tålamod. Under projektets gång var jag engagerad i 

majoriteten av alla diskussioner och jag anser att jag var en aktiv teamledare. De enda 

arbetsuppgifterna som var begränsade till teamledaren var att leda projektmöten och veckovis skicka 

in tidrapporter till examinatorn och handledaren. Förutom detta arbetade jag kontinuerligt med 

utveckling under utvecklingsfasen och tillbringade majoriteten av min tid med att arbeta på samma 

uppgifter som övriga projektmedlemmar.  

Att vara teamledare är en mycket intressant roll men innehåller även vissa svårigheter. Jag hade ofta 

problem med att jag lade för mycket tid på utveckling och liknande arbete. I en del lägen borde jag 

ha släppt detaljarbetet och fokuserat mer på det övergripande arbetet. Jag tror att detta är naturligt 

för mig som studerar en teknisk utbildning. Jag tycker ändå att många delar i det organisatoriska 

arbetet fungerade bra. Min uppfattning är att gruppen hela tiden hade tydliga mål och att alla 

medlemmar visste vilka uppgifter som skulle utföras. 

8.3.2. Diskussion 

Många delar av projektet och dess utförande fungerade bra enligt mig. Jag tycker att det finns vissa 

delar som är värda att diskutera lite närmare för att se vad som kunde ha förbättrats och vad som 

gjordes på ett bra sätt. 

Arbete i grupp och arbetsfördelning 

En detalj som skulle kunnat förbättras är de roller som gruppens medlemmar hade. Vissa roller var 

inte tillräckligt tydligt definierade. Detta ledde till att vissa roller i stort sett rann ut i sanden. 

Tydligare definitioner för alla roller tror jag hade hjälpt till med detta. I just detta projekt fanns en del 

administrativa sysslor där det var oklart vem som skulle utföra dem. Även detta hade kunnat 

undvikas med hjälp av tydligare definitioner.  

Det faktum att projektet inte var en heltidssyssla för medlemmarna i gruppen tror jag var en 

bidragande orsak till att närvaron periodvis var sviktande. Under projektet var tiden att arbeta på 

utspridd under veckorna och ibland fanns endast korta luckor tillgängliga. I ett projekt där alla 

gruppens medlemmar förväntas arbeta med projektet på heltid kan man ställa högre krav på 

varandra och det blir lättare för varje individ att disponera sin tid på ett bra sätt. 
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Rollen som teamledare 

Rollen som teamledare var väldigt givande i ett projekt av denna storlek. Jag är mest nöjd över att 

alla gruppens medlemmar lyssnade på de direktiv jag gav, men även kom med förslag på 

förbättringar och förändringar när de ansåg att jag hade fel. Jag både hoppas och tror att jag bidrog 

till den dialog som fördes under projektets gång. 

Vad som definierar en bra ledare är väldigt svårt och många studier motsäger varandra [33].  När 

flera undersökningar summeras ges följande rangordning av en ledares egenskaper [33], där jag har 

valt att fokusera på de fyra första punkterna: 

1. Kommunikation 
2. Planering 
3. Övervakning av framsteg 
4. Målsättningar 

Kommunikationen i gruppen fungerade bra. Eftersom gruppen hade ett rum att arbeta i hölls en 

kontinuerlig dialog med alla inblandade medlemmar. Mot slutet upplevde jag dock en liten 

försämring i kommunikationen från min sida. De sista veckorna under projektet var det vid ett par 

tillfällen otydligt att vi hade bestämt att träffas. Förutom dessa tillfällen tycker jag att 

kommunikationen fungerade bra och att gruppens medlemmar var väl informerade. 

Jag tycker personligen att planeringen fungerade bra under projektet. Jag vet dock att flera 

medlemmar i gruppen tycker att möten planerades för sent. En orsak till detta tror jag är att 

gruppens medlemmar hade andra aktiviteter utanför projektet. Detta ledde till att det var svårt att 

hålla möten på regelbundna tider.  

Under projektets gång fokuserade jag på att alltid vara uppdaterad på de framsteg som gjordes av 

gruppens medlemmar. Jag tycker att det fungerade mycket bra och vid flera tillfällen kunde vi 

tillsammans i gruppen ändra arbetsfördelningen eller flytta fokus till ett specifikt område.  

De milstolpar som sattes upp i iterationsplanerna fungerade inte riktigt som det var tänkt. Förvisso 

fanns tydliga milstolpar för gruppens medlemmar att arbeta mot, men uppföljningen av dessa 

milstolpar var minst sagt bristande. En orsak till detta var att flera milstolpar som sattes upp tidigt i 

projektet underskattades och tog därför för lång tid att nå. Om jag som teamledare hade styrt 

gruppen till att fokusera mer på milstolparna tror jag att produktiviteten hade ökat. 

Någonting som jag ska försöka ta lärdom av och ta med mig till framtida projekt, är att jag behöver 

fokusera mer på helhetsbilden. Jag tänker främst på planering och målsättningar, där vissa delar i 

projektet hade kunnat göras bättre. Med de förutsättningar som fanns är jag dock nöjd med 

resultatet. 
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8.4. Viktor Danielson 
Tidigt i projektet tilldelades jag rollen som analysansvarig. En roll som jag personligen såg som den 

mest intressanta. Jag såg stora möjligheter inom detta ansvarsområde eftersom det är en mycket 

viktig och central roll i ett projekt. Under projektets inledande fas var rollen som analysansvarig 

speciellt viktig. Detta eftersom projektets grund byggde på min analys av beställarens verkliga behov 

inom projektet. 

8.4.1. Erfarenheter 
Om man ser till projektet i sin helhet anser jag att den främsta erfarenheten var att genomföra ett 

projektarbete mot en extern beställare. Detta då jag tidigare endast hade genomfört akademiska 

projekt. Det var lärorikt och inspirerande att istället genomföra ett projekt där systemet som 

producerades faktiskt kommer att användas av en extern beställare. En annan stor skillnad med 

detta upplägg var att projektet var öppet och vi hade fria tyglar gällande utformningen av systemet. 

Ett akademiskt projekt är ofta specificerat gällande tillvägagångssätt och vad systemet ska innehålla. 

Att istället ha fria tyglar gjorde att vi som grupp var tvungna att undersöka många olika lösningar och 

skapa en egen lösning till problemet. Detta upplägg är något som jag ansåg är mer anpassat till 

arbetslivet och något jag tog med många lärdomar ifrån.       

Min roll 

I rollen som analysansvarig följde en del speciella arbetsuppgifter. Huvudsyftet med min roll som 

analysansvarig var att utforma en kravspecifikation utifrån min analys av beställarens behov. Att 

framställa en kravspecifikation till en extern beställare var för mig lärorikt. Det krävdes stor 

noggrannhet och analys av dels vilka av beställarens krav som lämpade sig att ingå i 

kravspecifikationen, dels hur dessa krav skulle formuleras. Utformandet av kravspecifikationen 

gjordes tillsammans med gruppens arkitekt, något som var nyttigt eftersom det underlättade att 

kunna diskutera och formulera dessa krav tillsammans. Speciellt med gruppens arkitekt då denne 

hade god insikt i vår tänkta lösning. Kravspecifikationen utgick ifrån den internationellt etablerade 

IEEE 830-standarden [7] vilket var lärorikt och underlättade framtagningen av kravspecifikationen. 

Det underlättade framförallt eftersom jag redan innan första mötet med beställaren kunde bilda mig 

en bra överblick av vad kravspecifikationen skulle innehålla och därmed kunskap för att sålla 

beställarens information på ett bra sätt.  

Min största erfarenhet från framtagandet av en kravspecifikation var att en beställare kan ändra 

beskrivningen av den tilltänkta produkten. Därför gällde det att vara flexibel och anpassa sig efter 

beställaren men också att säga ifrån när för stora ändringar skedde. Dessutom var det viktigt att 

säkerställa att det inte fanns några oklarheter mellan mig och beställaren angående projektet.  

Rollen som analysansvarig innebar även hantering av kommunikation mellan gruppen och 

beställaren. Från detta ansvarsområde erhöll jag erfarenheter om hur denna kommunikation 

hanteras på ett bra sätt. Det var vanligt förekommande att medlemmar inom gruppen hade frågor till 

beställaren. En stor del av dessa frågor nämndes hastigt och sedan var det min uppgift formulera 

frågorna till beställaren. Att formulera dessa var inte helt enkelt då det var svårt att formulera en 

fråga som jag inte var helt insatt i. Detta är något jag själv anser att jag under projektarbetet blev 

bättre på. Framförallt eftersom jag noterade denna svårighet tidigt i projektet och därför ansträngde 

mig ytterligare för att förstå de problem som gruppmedlemmarna beskrev. Dessa frågor dök upp 

kontinuerligt och det var viktigt att hitta en bra balans för när beställaren skulle kontaktas, eftersom 

jag inte ville kontakta kunden frekvent med små enskilda frågor. Jag insåg tidigt att det var viktigt att 

fråga hela gruppen om oklarheter och eventuella frågor när beställaren väl skulle kontaktas för att all 

information skulle behandlas. 
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Utvecklingsmetodiker & utvecklingsverktyg 

I projektet arbetade gruppen med agil mjukvaruutveckling. Jag hade innan projektet läst kurser om 

agil mjukvaruutveckling men aldrig tillämpat det. Gruppen arbetade med utvalda delar av metoderna 

Semat, Scrum och Extreme Programming. Även fast vi endast tillämpade utvalda delar av 

metodikerna och kombinerade dessa på ett eget sätt samlade jag ändå många erfarenheter från 

detta. Att arbeta agilt skiljer sig mycket från traditionella utvecklingsmetodiker och det var för mig 

värdefullt att testa agil mjukvaruutveckling i praktiken.  

Under utvecklingen använde vi oss av olika utvecklingsverktyg. Detta anser jag var nyttigt för mig 

eftersom vi använde oss av välanvända mjukvaruutvecklingsverktyg som Git och Jira, något som var 

en bra erfarenhet inför framtiden. Utvecklingen av systemet utfördes i ett programmeringsspråk som 

för mig var helt främmande. Detta gav mig möjligheten att utbilda mig i ett främmande 

programmeringsspråk utan vägledning vilket jag aldrig tidigare gjort. Detta var en bra erfarenhet 

eftersom det är något jag anser vara ett måste inför framtida yrkesliv. 

8.4.2. Diskussion 
Eftersom gruppen arbetade med ett svårdefinierat projekt med många hårdvarurelaterade val var en 

stor del av arbetet att undersöka hårdvarukomponenter och kombinationer av dessa. I 

projektdirektivet fick vi förslag på lösningar men ingen djupare förstudie hade genomförts. Detta 

innebar att mycket av gruppens tid gick åt till förstudien. Tid som vi istället hade kunnat spendera på 

utvecklingen av systemet. Om beställaren hade definierat projektet tydligare i projektdirektivet hade 

slutresultatet blivit bättre för denne. För min del var dock detta upplägg nyttigt eftersom vi fick fria 

tyglar i framtagandet av systemet och möjlighet att arbeta fram en egen lösning.    

Arbete i grupp är något som jag tycker fungerade bra. Uppdelningen av arbetet fungerade bra, vi 

delade in oss i mindre grupper och arbetade parallellt med olika arbetsuppgifter. Alla inom gruppen 

uppfyllde sitt individuella ansvar och alla gruppmedlemmar skötte sina specifika roller. Jag tycker 

speciellt att vår teamledare var duktig på att strukturera upp arbetet samt var engagerad genom att 

denne hade god överblick av projektet och gruppmedlemmarna. Något som hade förenklat arbetet 

med rollerna var om vi i ett tidigt skede skulle ha diskuterat ansvarsområden inom gruppen för varje 

specifik roll och satt upp tydliga riktlinjer. 

Sett till min roll genom hela projektet är jag nöjd med min insats. Om det är något jag skulle vilja 

ändra inför framtida projekt är det hur den kontinuerliga kontakten med beställaren sköttes. Själva 

utvecklandet av systemet skedde i närhet till beställaren och det blev med tiden en mer informell 

kontakt med beställaren. I efterhand insåg jag att jag borde ha ansvarat för att ett mer formellt möte 

med beställaren skulle ha genomförts ungefär en gång i veckan. Detta för att kunna tillgodose 

beställaren med statusrapporter om veckans arbete samt berätta om nästkommande veckas 

arbetsplanering. Detta hade varit nyttigt för gruppen eftersom beställaren besitter en stor 

kompetens inom området. Under dessa möten hade beställaren fått möjlighet att bidra med åsikter 

och ytterligare kommentarer om arbetsplaneringen. Med detta tillvägagångsätt anser jag att vi hade 

utnyttjat beställarens kompetens på ett bättre sätt.  
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8.5. August Ernstsson 
Min roll i projektet var arkitekt. Arkitektrollen innebar att jag var den som ansvarade för att en stabil 

arkitektur togs fram genom att komponenter och gränssnitt definierades och att övergripande 

teknikval gjordes. Arkitektrollen är viktig under hela projektet, men med lite olika fokus. Under 

förstudien arbetade jag mycket tillsammans med analysansvarig för att förstå beställarens behov och 

sätta rimliga krav på systemet, ett samarbete som fungerade bra. När kraven var klara startade 

arbetet med att specificera gränssnitt och designa tekniska lösningar, en process som var långsam 

och utdragen då många frågetecken kvarstod länge. Jag tog till stora delar fram den första versionen 

av arkitekturdokumentet själv, åtminstone den skriftliga specifikationen. När utvecklingsfasen 

påbörjades återstod arbete med att i detalj specificera hur implementationen såg ut samt att se till 

att gruppmedlemmarna delade samma bild av systemet. 

Utvecklingsarbetet delades upp på de olika modulerna oberoende av rollerna. Jämfört med många 

andra i gruppen som stannade och arbetade på en modul under hela arbetet hann jag arbeta på 

systemets alla moduler: först markenheten, sedan kommunikationslänken och därefter 

datainsamlingsmodulen. Detta gav god kunskap om implementationen av modulerna. 

När utvecklingen av moduler i systemet av tekniska anledningar stannade upp gick jag in, antingen 

efter teamledarens rekommendation eller min egen känsla, och styrde in utvecklingen på ett 

fungerande spår. Störst inverkan på projektet hade detta då utvecklingen av kommunikationslänken 

inte kom igång på grund av avsaknaden av en metod för digital modulation. Det hade också stor 

betydelse då arbetet med att installera drivrutiner på Linuxdatorn hade pågått i en vecka utan 

resultat. 

Gruppen hade kontinuerlig kontakt med beställaren där jag som arkitekt ofta var delaktig. Jag och 

analysansvarig formulerade tillsammans de flesta meddelanden som skickades till beställaren, ofta 

gällande tekniska frågor. Vi var också gruppens representanter under möten med beställaren.  Vi 

förberedde först gemensamt frågor och delade under mötet upp oss i talare och protokollförare, där 

jag var den sistnämnde. Jag antecknade vad som sades och publicerade sedan ett protokoll för hela 

gruppen att läsa. I slutet av varje möte ställde jag också tekniska frågor som analysansvarig missade 

och nya som dök upp under mötets gång. 

8.5.1. Erfarenheter 
Projektarbetet bidrog med erfarenheter inom många områden varav en del var helt nya för mig. Jag 

lyfter fram ett urval av områdena ett i taget, men det som bidrog mest till den personliga 

utvecklingen var samverkan mellan dem.  

Tekniska erfarenheter 

Tack vare att jag arbetade på systemets alla moduler under olika tidsperioder i projektet fick jag ett 

brett spektrum av tekniska erfarenheter: Microsoft Visual Studio i Windows, C i Linux, 

signalbehandling med mera. 

Jag hade som flera övriga gruppmedlemmar inte någon tidigare erfarenhet av Microsoft Visual Studio 

och C#. Projektarbetet bidrog med viktiga erfarenheter inom denna utvecklingsmiljö och detta 

programmeringsspråk, men framförallt för förmågan att på kort tid lära sig en helt ny 

utvecklingsmiljö. Inlärningsprocessen gick snabbt och jag tyckte redan efter kort tid att jag förstod 

vad som utmärkte Microsoft Visual Studio och C#. Att lära sig ett helt programmeringsspråk från 

grunden är dock en uppgift som inte ska underskattas, erfarenheterna från detta projekt räckte inte 

till för att nå en sådan nivå. 
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En viktig del av mitt arbete var förlagt till C-programmering av små Linuxdatorer med begränsad 

prestanda. Att implementera signalbehandling på en sådan plattform gav erfarenheter inom 

byggsystem, minneshantering samt installation, inlärning och användande av tredjepartsbibliotek. 

Utöver programmeringen innefattade arbetet också mer operativsystemnära uppgifter. Viktigast av 

dem var installationen och testningen av drivrutiner för gammaspektrometern. Detta gjorde att jag 

fick viktiga erfarenheter inom hur drivrutiner kompileras och installeras på ett Linuxbaserat 

operativsystem och hur andra program använder dem. 

Eftersom projektets två teoretiska områden, gammaspektrometri och trådlös kommunikation, var 

obekanta för mig behövde jag läsa litteratur inom dessa områden. Boken Gamma-Ray Spectrometry 

av Gordon Gilmore [2] rekommenderades av beställaren. Den är en lång bok, jag läste endast de 

mest relevanta avsnitten i detalj. Boken var dock bra att bläddra i för att få en överblick över 

området. För att lära mig grunderna inom trådlös kommunikation läste jag Signals, Information and 

Communications av Erik G. Larsson [3] i sin helhet. Denna bok rekommenderas starkt för detta 

ändamål och hade en märkbar effekt på utvecklingen med kommunikationslänken. 

Processrelaterade erfarenheter 

Arbetet i gruppen fungerade bra, särskilt med tanke på att gruppens storlek på åtta personer var 

större än vad jag och andra gruppmedlemmar hade haft erfarenhet av i liknande sammanhang. 

Framför allt fanns en stabil grund i att alla medlemmar var engagerade i arbetet och var villiga att 

spendera den tid och det arbete som krävdes. Medlemmarna anmälde planerad frånvaro i god tid 

och var i annat fall på rätt plats, dock inte alltid i rätt tid. Jag är själv skyldig till ett par sena 

ankomster och tror att den allmänt goda och lediga stämningen i gruppen påverkade den formella 

biten negativt. Den respekt som fanns i gruppen när projektet startade minskade något i takt med att 

medlemmarna lärde känna varandra bättre. Detta var en detalj i sammanhanget; när personer var 

försenade startade fortfarande möten på utsatt tid och det var upp till var och en att uppdatera sig. 

Problemet togs dessutom upp och diskuterades av gruppen. 

Gruppen hade ett stort antal formella möten, med tidsåtgång i samma storleksordning som det 

individuella arbetet. Möten tog upp mycket värdefull tid, men inga röster höjdes för att ändra på 

detta. Vi ansåg att det var av stor vikt att alla medlemmar uppdaterades på vad som hände i 

projektet. Arbete utöver möten delegerades utifrån rollerna, vilket fungerade bra med en någorlunda 

jämn arbetsfördelning. 

Rollerfarenheter 

I rollen som arkitekt fick jag erfarenheter av att konstruera ett system på ett sådant sätt att 

beställarens önskemål balanserades mot projektgruppens tid och kompetens. Jag lärde mig att för 

ett mjukvarusystem som var beroende av flera olika hårdvarukomponenter bör dessa komponenter 

finnas tillgängliga från dag ett i utvecklingen. Detta grundades främst i programmeringen mot 

detektorn Kromek GR1, men också i valet av enkortsdator för datainsamlingsmodulen. 

En av de viktigaste erfarenheter som jag tog med mig från detta projekt var att i framtagandet av en 

arkitektur fundera mer på hur modulerna ska integreras med varandra. I arkitekturdokumentet stod 

det inte mycket om gränssnitten mellan moduler, och detta märktes mot slutet av arbetet när det 

tog lång tid att få moduler att kommunicera med varandra. 

Arkitektrollen bidrog också med erfarenheter av kontakter med beställaren, främst i form av möten. 

Detta var något som betydde mycket för mig personligen eftersom personkontakter var ett område 

där jag annars inte kände mig bekväm. 
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8.5.2. Diskussion 
Om den utdragna förstudiefasen berodde på projektets natur eller undermåligt analysarbete är inte 

klart för mig, men projektets upplägg med flera delsystem och hårdvarukomponenter gör att jag tror 

mer på det förstnämnda.  

Att jag som arkitekt vid mer än ett tillfälle behövde rycka in och hjälpa till med olika delar av 

utvecklingsarbetet ser jag som både positivt och negativt. Positivt eftersom det visade att jag hade en 

god förmåga att snabbt sätta mig in i krångliga problem och hitta en fungerande lösning. Negativt för 

att detta indikerade på att jag som arkitekt gjorde ett otillräckligt jobb med framtagandet av riktlinjer 

för utvecklingen av systemet. 

Som helhet tycker jag att projektet gick bra. Det är tråkigt att omfattningen av uppgiften upplevdes 

som för stor sett till projektets ramar, men detta tror jag beror på uppgiften i sig snarare än att 

gruppen inte nådde sin potential. Kanske hade uppgiften gjort sig bättre som flera olika projekt för 

projektgrupper med olika bakgrund (programvaruutveckling för markenheten, kommunikation för 

kommunikationslänken och integrerade system för datainsamlingsmodulen). Projektets spännvidd 

gjorde det intressant och inspirerande att arbeta med.  
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8.6. Anders Gustafsson 
Min roll i projektet var dokumentansvarig, detta innebar att det var mitt ansvar att se till att 

dokument skrevs och lämnades in i tid samt att de följde en mall jag även tog fram. Denna roll var, 

jämfört det utvecklingsarbete jag gjort under projektet, liten och de flesta av mina erfarenheter 

kommer därför från andra moment under projektet. 

8.6.1. Erfarenheter 
Detta är de erfarenheter jag samlade på mig, en del är relaterade till min roll men de flesta är 

relaterade till utvecklingsprocessen eller grupparbetet.  

Rollerfarenheter 

Jag förespråkade i början av projektet en modell där dokument skrevs i Google Drive och därefter 

formaterades i Microsoft Word. Denna modell innebar en del extra arbete för mig men jag såg inga 

problem med det då. Mot projektets slut kunde jag konstatera att det fungerade men att det fanns 

bättre sätt att producera dokument. Det extra arbetet visade sig vara mycket mer än väntat och 

därför inte bara drabbade mig utan även gruppen som fick några timmar mindre tid att jobba med 

dokument. Även om det enbart handlade om några extra timmar så innebar det ändå att vi kunde 

slutat tidigare eller mer tid för annat i dokumentet. Framförallt gällde detta mig det då jag i den mån 

det varit möjligt sett till att lägga arbetet på tider då gruppen inte ska behöva bli lidande. Under 

senare delen av projektet visade det sig att inte ens det fungerade då det var mycket, inte bara 

dokument, som skulle slutföras även under de sista veckorna. Detta gjorde att kvällar var upptagna 

och helger endera för tidigt eller för sent att arbeta på. 

Processerfarenheter 

Gruppen valde att tidigt i projektet göra en iterativ prototyp av användargränssnittet, hela detta 

koncept var för mig något nytt men intressant. Att vi valde att inte göra en kasta-bortprototyp gjorde 

att vi inte testade att använda något dedikerat prototypningsverktyg. Vi fick i gengäld mycket tid att 

lära oss hur Microsoft Visual Studio fungerade vilket var nyttigt senare i projektet. Att ha en tidig 

prototyp av användargränssnittet gav oss också möjligheten att testa med en mer realistisk 

användargrupp än oss själva. Det gav ett nytt perspektiv då den avsedda målgruppen kanske inte 

alltid agerade eller tänkte som vi gjort när vi skapade något vilket jag såg som ytterst värdefullt då vi 

trots allt gör ett system åt denna grupp snarare än oss själva.  

Gruppen valde att använda Jira som aktivitetshanteringssystem efter att ha frågat runt bland 

branschfolk om vad de använde. Jira visade sig då vara det mest använda. Efter installationen av ett 

tillägg som lade till en vy som gav bra översikt på hur mycket tid man lagt ned hittills blev det enklare 

att hålla koll på vad man rapporterat tid för. Den Scrumboard som kom med ett annat tillägg gjorde 

det även väldigt lätt att hitta till de relativt få aktiviteter man aktivt arbetade med under 

iterationerna. Jag fann efter projektets slut fortfarande att Jira var komplicerat men trodde att det 

handlade om en inlärningskurva som jag enbart var halvvägs upp i. 

Gruppen valde att använda Git genom tjänsten Bitbucket. Då detta projekt har varit det största 

mjukvaruprojekt jag deltagit i har det också inneburit att det har skrivits mycket kod i samma 

program vilket gjort versionshanteringen mycket värdefull. Tidigare projekt har varit begränsade och 

endast innefattat ett par personer vilket gjort ett versionshanteringsprogram som Git mer avancerat 

än vad som krävts. Detta har inneburit att min erfarenhet av det har varit begränsad innan vilket jag 

sett som en stor brist. På grund detta valde jag att till en början ta en passiv roll i diskussionen och 

försöka lyssna på vilka argument som fanns för och emot. Ett av de större argumenten mot just 

Bitbucket är att det egentligen är en betaltjänst, men efter att mailat dem om studentrabatt fick vi 
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tillgång till tjänsten helt gratis. Personligen tycker jag att Bitbucket har fungerat bra och det 

webgränssnitt som finns har gjort att översikten över projektets utveckling har varit lätt att följa. Mitt 

utvecklingsarbete har varit begränsat till markenheten vilket inneburit att jag endast har använt det 

inbyggda gränssnittet för hanteringen av Git i Microsoft Visual Studio och inte genom ett 

terminalfönster. Gränssnittet var väldigt intuitivt och fungerade bra för mig. 

Även om grupparbete inte var något nytt var detta den hittills största projektgruppen och ett av de 

största projekten jag deltagit i vilket både utökade tidigare erfarenheter och skapade nya. Denna 

grupp fungerade enligt min åsikt mycket bra redan från början och den fas då medlemmarna inte 

kände varandra och var väldigt försiktiga med sina åsikter blev därför kort. Gruppen hade också en 

jargong som jag var övertygad bidrog till den korta ”lära känna” fasen vi hade men även till en 

allmänt god stämning som underlättat under stressade situationer. 

8.6.2. Diskussion 
Som dokumentansvarig var arbetsbördan störst under de första iterationerna då de flesta 

dokumenten skrevs. När utvecklingen började ta fart under iteration 2 minskade det till en 

bakgrundsroll med utveckling som primär roll. Upplägget fungerade bra för projektet, genom att 

kombinera möjligheten för flera personer att skriva samtidigt i samma dokument med 

formateringsverktygen i Microsoft Word. Det resulterade i att dokumentskrivandet gick smidigt utan 

att behöva göra allt för stora avkall på ett snyggt format. Det fanns dock område för förbättringar, 

även med en dokumentmall som har fördefinierade rubriker, innehållsförteckningar och övrigt så 

måste text flyttas mellan två dokument manuellt och därefter formateras enligt mallen vilket 

naturligtvis tar en del tid. Kan detta moment automatiseras skulle det snabba upp 

dokumentprocessen. Det fungerade dock för oss med en begränsad mängd dokument. Att det skulle 

gå att automatisera processen är självklart, frågan är egentligen hur? Det skulle med stor säkerhet gå 

att göra ett script som läser in text och formaterar den efter förvalda inställningar, den som skriver 

behöver då inte tänka på slutformateringen utan bara på innehållet. Om dokumentationen är tänkt 

att främst finnas online är en wiki ett smart verktyg men om målet är en mer traditionell 

pappersrapport finns till exempel verktyget Latex [30]. Valet att inte använda Latex berodde till stora 

delar på att det, för mig som ansvarig, var ett okänt program till skillnad mot Microsoft Word vilket 

jag hade erfarenhet av och därför trivdes att jobba i. Valet att inte enbart använda Microsoft Word 

berodde framförallt på att alla gruppmedlemmar inte hade tillgång till programmet. Google Drive 

hade däremot alla tillgång till samt möjligheterna för flera personer att editera ett dokument 

samtidigt och dessutom i realtid se vad andra skriver var stora fördelar. 

Att göra en prototyp var en ny och intressant metod, jag hade dock en del tvivel i början. Framförallt 

var jag orolig då vi beslutade att göra en prototyp i C# i stället för något dedikerat 

prototypningsverktyg såsom Axure [35]. Fördelarna med att göra en iterativ prototyp att bygga 

vidare på var naturligtvis stora, men då få i gruppen hade erfarenhet av C# var jag orolig att för 

mycket tid skulle gå åt till att lära sig språket och att vi därför inte skulle hinna få en prototyp färdig i 

tid för de användartester vi hade planerat. Min oro visade sig dock vara obefogad då prototypen blev 

färdig i tid innan användartesterna och i stället för en kasta-bortprototyp hade vi nu något att bygga 

vidare på. Prototypen var mer avancerad än nödvändigt, men eftersom nästan allt kunde 

återanvändas senare såg jag inte detta som ett problem. Överlag var jag positivt inställd till 

prototypning, även om vår prototyp innebar att vi inte använde några dedikerade 

prototypningsverktyg så applicerades ändå samma teori. Gränssnittsdesign, som är en viktig del i en 

prototyp, är svårt och kräver tid för att få bra men Warfel [36] tar upp mycket nyttigt, bland annat 

hur en prototypningsprocess kan se ut vilket är användbart om man är ovan vid konceptet. 
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Jira är ett kraftfullt verktyg, särskilt kombinerat med de olika tillägg som finns. Jag fann dock att det 

var ett ganska svårt program att lära sig, särskilt till en början då vi inte använde några tillägg. 

Upplägget var krångligt och ickeintuitivt vilket ledde till att jag lätt sköt upp tidsrapporterandet och 

därför fick problem när jag väl rapporterade. Detta förbättrades en del då vi började använda tillägg 

vilket gjorde det lättare att se vilka aktiviteter som var aktuella. Sett till själva tidsrapporteringsdelen  

hade förmodligen tidsrapportering i ett kalkylark fungerat då vi var en, relativt tillverkningsindustrin 

som var den enda yrkeserfarenhet jag hade, liten grupp med ett litet projekt. Att rapportera mot ett 

kalkylark kan göras enkelt för användaren genom att ha ett formulär där användaren fyller i aktivitet, 

tid och annat för uppgiften relevant. Data sparas sedan i ett kalkylark vilket gör det enkelt att föra 

statistik över projektet, det kräver dock en del kunskap om Microsoft Excel eller liknande program 

och löser inte problemet med prokrastinering. Jag ansåg dock att valet av Jira var bra, även om jag 

uppfattade det som krångligt och svårt att lära sig blev det bättre under projektets gång. Jira är 

betydligt mer avancerat vilket kan vara av fördel då det underlättar om det är ett stort projekt. Detta 

då många stora projekt har många aktiviteter som då kan sorteras genom att ha underaktiviteter 

knutna till en huvudaktivitet. Åt andra hållet möjliggör det också att ha många aktiviteter i ett mindre 

projekt och på så sätt öka noggrannheten för att avgöra hur projektet ligger till. Den Scrumboard som 

fanns var som tidigare nämnt bra, men vi kunde ha använt den bättre då många aktiviteter inte 

uppdaterades kontinuerligt. Till exempel låg aktiviteter som icke påbörjade trots att de började 

närma sig klara. Detta hade kunnat lösas dels genom att ha en ansvarig som haft tid utsatt för att 

underhålla Jira, dels genom att vi som användare hade uppdaterat bättre när vi jobbat med en 

aktivitet.  

För mig var versionshantering något relativt nytt, i alla fall i den skala vi använde det under projektet. 

Jag har lärt mig mycket under projektets gång, mycket på grund av webgränssnittet i Bitbucket som 

gjort det enkelt att ha en bra översikt av de olika versionerna. Jag tycker dock fortfarande att jag 

saknar en del kunskap, mycket på grund av att jag enbart använt det inbyggda gränssnittet i 

Microsoft Visual Studio. I framtiden bör jag därför undersöka mer hur Git fungerar via 

terminalfönster då jag tror att det ger en mer grundläggande förståelse samt en viss redundans ifall 

ett inbyggt gränssnitt saknas i ett utvecklingsverktyg. 

Gruppen hade redan från början en bra sammanhållning, en bidragande anledning till det kan ha 

varit att många av gruppens medlemmar kände varandra sen tidigare. Detta, tillsammans med en 

allmän öppenhet mot varandra, gjorde att de hade en jargong mellan varandra som vi övriga snabbt 

kunde anamma. Vi hade tidigt i projektet en kickoff där man ytterligare kunde lära känna varandra. 

Senare under projektet hade vi en minigolftävling som ytterligare lagbyggande. Vi hade inga större 

konflikter, detta trots att vi spenderade större delen av utvecklingsarbetet i samma rum. Detta rum 

var en stor tillgång då det erbjöd en fast plats att vara på, dessutom i direkt närhet till vår beställare 

vilket underlättade kommunikationen med denne. Att sitta nära varandra kunde dock lett till en 

större friktion mellan gruppmedlemmarna då det fanns minimalt med personligt utrymme och risken 

att gå varandra på nerverna kunde blivit hög. Detta var inte varit ett stort problem, under den 

avslutande delen av projektet fanns dock en märkbart ökad irritation men överlag var även denna 

minimal.  
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8.7. Simon Mehari 
Utvecklingsledare var min primära roll och arkitekt var min sekundära. Utvecklingsledaren är den 

som ansvarar för att ta fram en detaljerad design. Denne ska även leda utvecklingsarbetet, fatta 

beslut om utvecklingsmiljö och organisera testerna. Det förväntas från en utvecklingsledare att vara 

tekniskt kunnig, kunna se detaljer såväl som helheten av processen och även att kunna kommunicera 

på olika nivåer. Arkitekten ansvarar för att utforma en arkitektur för lösningen och att göra tekniska 

beslut när det gäller övergripande design och implementation av systemet [10]. 

8.7.1. Erfarenheter 
Under iteration 1, som syftar till att ta fram krav på produkten, identifiera aktiviteter, och skriva 

dokument som ska komma att hjälpa arbetet under projektets gång, kan det vara lite svårt att hitta 

någonting att direkt arbeta med som en utvecklingsledare eller arkitekt. Jag deltog dock i att skriva 

en del av projektplanen, som beskrev utvecklingsplan och metod, identifierat aktiviteter och granskat 

andra dokument. 

Iteration 2 fokuserade på att ta fram en arkitektur för produkten, färdigställa kraven och påbörja 

utvecklingen. När det gäller markenheten - eftersom gruppen arbetar modulärt - var jag delaktig och 

hjälpte till att ta fram en arkitektur som innehöll ett användargränssnitt, något som passade min 

sekundära roll. Dessutom fattade vi beslut om programmeringsspråk och utvecklingsmiljö för 

markenheten. Detta var en viktig del av projektet som jag aktivt deltog i. 

Alternativen till programmeringsspråk för markenheten som vi hade att välja mellan var C# och C++. 

Efter majoritetsröstning beslutade vi att C#, skapat för att utveckla Windows-applikationer, skulle 

vara språket för markenheten. Besluten av utvecklingsmiljö och versionshanteringsprogram var en 

kombination av vad prototypen skulle vara lätt att utveckla med och vad utvecklarna tyckte var lätt 

att använda och lära sig. 

Arbetet med prototypen av användargränssnittet var jag delaktig i genom att skissa delen med 

människan i fokus. Jag deltog även i diskussioner för att ta fram idélösningar samt redovisning av 

konceptet. Därefter deltog jag aktivt i att utveckla själva prototypen, gå igenom kraven för varje 

modul och diskutera status för att kunna färdigställa dem. Granskning av dokumenten var också en 

del av iterationen som jag aktivt deltog i. 

Datainsamlingsmodulen är den modul som jag jobbade mest med under större delen av iterationen. 

Mjukvarumässigt skulle man kunna säga att jag hade friheten – vilket jag är tacksam för – att 

bestämma nästan allt i modulen. Först tog jag fram en arkitektur som passade modulens uppgift. 

Därefter var jag emellertid tvungen att börja om och omstrukturera hela arkitekturen på grund av två 

anledningar. Den ena var för att vi fick gammaspektrometerns drivrutinspecifikation, som behövde 

integreras med datainsamlingsmodulen. Den andra anledningen var att man var tvungen att kopiera 

data mellan undermodulerna, vilket försämrade prestandan på modulen [37].    

Eftersom jag hade friheten att bestämma och som tur var den enda som jobbade på modulens 

mjukvara, ändrade jag hela arkitekturen och införde en centralbuffer som gjorde det lättare att 

integrera med drivrutinen. Dessutom blev centralbuffern en undermodul som gjorde det möjligt att 

föra över data utan att kopiera. 

För att kunna utföra utvecklingsprocessen effektivt krävdes det ett välfungerande 

versionshanteringsprogram. Som utvecklingsledare planerade jag att ha grenar i kodbasen, något 

som underlättade utvecklings- och testningsprocessen. 
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Andra viktiga delar i projektet som jag ställde upp och medverkade i är redovisningen som handlade 

om att sälja sin idé och tidsestimering av aktiviteterna. 

8.7.2. Diskussion 
Att fatta beslut om hårdvara som passade kundens krav skapade vissa hinder under iteration 1 och 

början av iteration 2. Detta dels för att drivrutiner för gammaspektrometern saknades, dels för att 

hårdvaran som diskuterades vägde mer än vad som kravsatts. Det tog även tid att komma fram till 

beslut eftersom kunskapen vi hade inom området inte var stor. På grund av detta var det svårt för 

mig att som utvecklingsledare fatta beslut både om utvecklingsspråk och utvecklingsmiljö fram till 

början av iteration 2. 

Att programmera i C# var nytt för mig, vilket var svårt till att börja med eftersom jag var osäker hur 

det skulle fungera. Att jobba med gruppmedlemmarna som man inte kände väl var även det en 

utmaning. Det var en utmaning dels för att lära känna dem som arbetskamrater, dels för att bemöta 

deras personligheter på rätt sätt. Detta gjorde att några enkla konflikter inträffade under 

arbetsgången, men sådant är förväntat när man jobbar i grupp och inte värt att gå närmare in på.  

Lärdom 

Att jobba i grupp är den främsta erfarenhet jag fick från detta projekt. Det bidrog till att jag 

utvecklades i ingenjörsmässigt tänkande. Att driva teknisk kommunikation var en erfarenhet värd att 

nämna. Personligen tycker jag att det är spännande att jobba med människor som man inte känner 

väl. Jag lärde mig att vara öppen och våga säga det jag tyckte, utan att behöva dra mig tillbaka för att 

först kunna observera. Jag lärde mig mycket ifrån gruppmedlemmarna och delade också med mig av 

mina kunskaper. 

Att våga testa ett nytt programmeringsspråk, nämligen C#, var ett bra beslut jag tog under projektet. 

Det är ett enkelt språk att lära sig om man redan kan programmera i Java. Att läsa och följa 

standarddokument som någon annan skrev är också en av de erfarenheter som är värd att nämna. 

Jag fick jobba med och lärde mig mycket om Linux och C–programmering vilket är bra för framtida 

yrkeserfarenheter. En av de utmaningar som jag ställdes inför var att hålla en presentation med kort 

förberedelsetid, men jag lärde mig att samla in mycket information för att kunna hålla en muntlig 

redovisning.  
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8.8. Hampus Tjäder 
Jag blev i projektets början tilldelad rollen som kvalitetssamordnare. Utöver det arbete som följde 

med rollen var mitt arbetsområde framförallt på markenheten där jag arbetade med att bygga de 

olika delfönsterna till det grafiska gränssnittet. 

8.8.1. Erfarenheter 
Genom att ha arbetat mot en kund skaffade jag mig viktiga erfarenheter inför arbetslivet. Jag fick 

känna på hur ett möte med en verklig kund var samtidigt som jag lärde mig hur man bemöter kund. 

Det var även första gången tillämpning av olika agila arbetsmetoder skedde i praktiken. Innan 

projektet läste vi om arbetsmetoderna i teorin, men nu tillämpade vi dem i praktiken också, eller 

åtminstone delar av dem.  

Arbetet i gruppen fungerade överlag bra och samtliga medlemmar gjorde det som förväntades av 

dem. Framförallt litade man hela tiden på varandra och visade varandra respekt. Detta kändes 

professionellt och samtidigt betryggande.  

Erfarenheter kring min roll 

Min roll i projektet var kvalitetssamordnare. Till en början var jag mer inställd på rollen som 

analysansvarig, detta då jag eftersträvade en större erfarenhet av att vara i direkt kontakt med kund. 

Dock blev det istället att jag fick vara ansvarig för samordningen av kvaliteten som även det kändes 

intressant och trevligt. Jag gick genast in för min roll och började direkt efter tilldelningen att leta upp 

information om hur jag skulle gå till väga för att kunna utföra de uppgifter som följde med rollen på 

ett bra sätt. Jag undersökte rollen och drog därefter slutsatsen att en bra och välformulerad 

kvalitetsplan lägger grunden för att kunna leda ett projekts kvalitativa arbete. Därför började jag 

redan tidigt i förstudiefasen att ta fram en kvalitetsplan. För att hålla en hög nivå på dokumentet 

valde jag vid skapandet att utgå ifrån den internationellt etablerade IEEE 730 standarden [9]. Det 

kändes professionellt och lärorikt att skriva ett dokument efter en standard då jag inte tidigare 

arbetat med något liknande. Kvalitetsplanen tog snabbt form och bara några veckor in i 

förstudiefasen fanns en första version tillgänglig. Här kvalitetssäkrades även andra dokument genom 

att det angavs vilka standarder de skulle följa. 

Större delen av projektets kvalitetssäkring utfördes genom granskningar och inspektioner. I de två 

första iterationerna var det framförallt kommentering och inspektioner av dokument som utfördes. 

Kvalitetsarbetet strukturerades upp genom att ett antal gruppmedlemmar, beroende på vilket 

dokument som granskades, läste igenom och kommenterade dokumentet enligt de anvisningar som 

fanns i kvalitetsplanen. Redaktören av dokumentet fick sedan tid på sig att åtgärda eventuella 

felaktigheter innan en mer genomgående inspektion av dokumentet utfördes. Där fingranskades 

istället hela texten av några gruppmedlemmar tillsammans med ansvarig redaktör. Denna metod tog 

inte allt för mycket tid och min personliga åsikt var att det gick väldigt bra, detta då alla respekterade 

kvalitetssäkringen och hade bra fokus under utförandet.  

En annan form av inspektion som istället planerades att utföras i projektets slutskede var 

inspektionen av källkod. Anledningen till att detta planerades till slutet var för att enbart inspektera 

fullständig kod som gått igenom och klarat testerna för de olika modulerna. Det var en erfarenhet att 

följa en så gammal standard som Fagan modellen [17]. Detta då dess utformning skilde sig avsevärt 

mot nyare standarder. 
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Erfarenheter från utveckling 

Innan projektet hade jag varken använt Git, Microsoft Visual Studio eller C#. Men då både språket 

och verktygen hade en låg inlärningskurva så kom man snabbt igång med utvecklingen. 

Programmeringen i sig gick bra och ju längre in i projektet jag kom desto mer kunskap om både C# 

och verktygen erhölls. Jag fick erfarenheter av flera nya bibliotek som jag tidigare ej arbetat med och 

detta är något jag kommer att ha användning av i framtiden. 

Då jag arbetade med den delen av systemet som användaren skulle hantera så ansåg jag det viktigt 

att tänka på interaktiviteten av det grafiska gränssnittet. Därför fick Steve Krug [38] mig att reflektera 

över hur en egentlig användare kunde tänkas vilja ha det. Även användartesterna, som hölls i början 

av utvecklingsfasen, gav mig en ökad förståelse för hur det grafiska gränssnittet uppfattades.  

En annan praktiskt erfarenhet var att hantera aktiviteter samt sätta upp Scrumboarden i Jira. Jag 

lärde mig att hantera de flesta av de funktionaliteter Jira erbjöd och detta är något som jag 

personligen tror att jag kommer ha nytta av i framtida yrkesliv. 

8.8.2. Diskussion 
I projektets tidiga iterationer var förseningar och närvaro ett stort problem men efter att det togs 

upp så blev det avsevärt mycket bättre. Detta var tur då det var ett något som kunde ha skapat en 

större frustration och splittring i gruppen om det fortsatt. Det kändes rätt att ej blanda in 

straffsystem då detta inte gjort saken bättre utan förmodligen bara lett till onödiga diskussioner. 

Min roll 

I förstudien deltog jag i ett möte med de andra gruppernas kvalitetssamordnare och examinatorn 

Kristian Sandahl. Inför mötet hade jag stora förväntningar. Detta då jag var nyfiken på hur de andra 

hade lagt upp sitt kvalitetsarbete och vilka granskningsmetoder de hade tänkt använda sig av. Dock 

så kändes det efter mötet som att ingen annan gick in för sin roll. Jag var den enda som ens hade 

skrivit en kvalitetsplan och vissa sade att de förmodligen inte skulle skriva någon. Det kändes smått 

oseriöst och jag gick ganska tomhänt ifrån mötet, som man hoppades få en hel del tips ifrån. Jag fick 

känslan av att rollen inte hade det ansvar jag var inställd på, utan att det istället kändes som att 

kvaliteten inte var så viktig. Detta tror jag var något som fick mig att sänka min ambitionsnivå då jag 

inte inför min projektgrupp ville bli betraktad som besvärlig och tidskrävande. 

Något som jag ska ta med mig till framtida projekt är framförallt att inspektioner av källkod borde ha 

planerats in i ett tidigare skede. Det kändes som att jag mitt under utvecklingsfasen inte hade någon 

vidare kontroll på om den höga kvaliteten som eftersträvades upprätthölls. Detta var något som även 

poängterades av gruppen och det var synd att diskussionen först kom i kursens slutskede istället för 

vid framtagandet av kvalitetsplanen. Om så hade skett hade en högre kvalitet på systemet kunnat 

erhållas. Detta är något jag anser mig kunna göra bättre i framtiden. Personligen tycker jag även att 

det var synd att inspektionerna blev senarelagda. Detta framförallt för att det inte längre fanns 

tillräckligt med tid för att korrigera felaktigheter. Det kändes som att man förlorade halva syftet om 

man hittade något som behövde åtgärdas, men ändå inte hann åtgärda det på grund av tidsbrist. Jag 

lade ändå ner en del arbete på att ta fram en metod för hur vi skulle gå till väga och planerade inför 

inspektionerna vilket med tidsbristen var tråkigt. 

Att valet föll på att använda Michael Fagans inspektionsmetod hade sin förklaring i att den, efter en 

omfattande undersökning, verkade vara den mest etablerade och använda sett ur ett internationellt 

perspektiv. Jag anser att det är häpnadsväckande att en modell som snart är 30 år gammal 

fortfarande är aktuell inom kvalitetssäkring av källkod. 
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I övrigt kändes det som att gruppmedlemmarna följde upp kvalitetsplanen bra. Samtliga 

dokumentstandarder följdes och även granskningsmetoderna utfördes med fokus och seriositet. 

Detta tyder på en respekt mot mig som kvalitetssamordnare men även på en respekt gentemot 

framtida systemförvaltare. 

Utveckling 

Jag fick ofta intrycket av att medlemmar i gruppen ansåg att hanteringen av Jira var mitt ansvar. 

Detta är rätt förståeligt då jag lade in majoriteten av alla aktiviteter och även uppdaterade dess 

status inför varje Sprint. Från min sida såg jag det dock som ett gemensamt ansvar där alla fick se till 

att hantera de aktiviteter som man tog på sig. Detta då det dels fanns hundratals aktiviteter, dels 

även då vi inte lade ansvaret på någon. Jag tror att problematiken med Jira till stor del berodde på att 

vi tog fram en aktivitetslista med dåliga aktivitetsnamn som inte täckte upp alla områden. Framförallt 

var nog en bristande kunskap om hur man använde programmet en stor faktor. Alla använde 

exempelvis inte diverse tillägg som Scrumboarden fullt ut, eller för den delen hanterade den 

personliga instrumentbrädan på ett bra sätt. Jag hade själv inte några problem med Jira utan snarare 

tvärtom. Enligt mig underlättade det istället utvecklingen och hade man lite att göra kunde man bara 

ta på sig en ny aktivitet.   

Då jag i grunden är mer intresserad av hårdvara än mjukvara hade jag gärna, om det funnits mer tid, 

även satt mig in i de andra modulerna av systemet. Samtidigt förstår jag att det inte blir effektivt att 

omplacera personer mellan olika moduler.  
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9. Diskussion 
Både för- och nackdelar med arbetsmetoden och resultatet diskuteras och analyseras för att kunna 

reflektera över vad som gick mer eller mindre bra under projektets gång. 

9.1. Metod 
Integrationen mellan de olika utvecklingsmetoderna Semat, Scrum och Extreme Programming 

innebar att vi fick använda olika tillvägagångssätt och försöka anpassa vår metod till det egna 

projektet. Eftersom flera delar i vår metod inte tillämpades hade det möjligtvis varit lättare att följa 

en befintlig modell. Eftersom metoden med säkerhet skulle tillämpas bättre om vi utförde arbetet 

igen är det dock svårt att bedöma hur bra den var. 

9.1.1. Iterationer 
Iterationerna planerades och utvärderades bra, detta tack vare väl utförda och uppföljda 

iterationsplaner. Ett önskemål hade dock varit att vi istället skulle haft fler och kortare iterationer för 

att underlätta utvecklingen. Kortare iterationer hade även underlättat aktivitetshanteringen. Detta 

hade lett till en tydligare uppföljning av milstolpar. 

9.1.2. Aktivitetshantering 
Det hade behövts någon med mer administrativt ansvar för hantering av aktiviteter i Jira. Detta då 

medlemmar i gruppen ibland upplevt att det inte funnits någon aktivitet att tidsrapportera på. I vissa 

fall hade den aktuella aktiviteten ett mindre bra namn eller en dålig beskrivning. Det hade varit bra 

att definiera tydligt vem som skulle hantera detta. 

9.1.3. Arbetsrummet 
Att ha en fast plats att arbeta på var något som påverkade vårt arbetssätt positivt. Framför allt för att 

vi kunde hålla en kontinuerlig diskussion i gruppen. Möjligheten att snabbt vända sig om för att fråga 

en annan gruppmedlem om råd eller information var värdefull. När arbete skedde enskilt på distans 

tog det längre tid att få svar på frågor. En nackdel med de mer informella kommunikationsvägarna i 

arbetsrummet var att dokumentation av beslut blev bristande och personer som inte var närvarande 

riskerade att missa information. Eftersom vi fortsatte att ha formella möten under hela projektet var 

detta dock sällan ett problem. 

Arbetsrummet låg nära beställarens kontor och motsvarande kommunikationsfördelar gäller för 

relationen med denne. Det gjorde dock att behovet av formella möten med beställaren blev mindre, 

möten som skulle ha givit tydligare återkoppling från beställaren om systemets utveckling. 

9.1.4. Prototypning 
Att göra en evolutionär prototyp av analysmjukvaran visade sig vara ett bra val då det gav något 

konkret att vidareutveckla under senare iterationer. Det gav också fördelen att gruppen lärde sig att 

arbeta i Microsoft Visual Studio samtidigt som olika idéer för användargränssnittet testades. Om 

prototypningsarbetet hade utelämnats eller utförts i mindre skala är det troligt att dåliga designval 

hade upptäckts för sent. På grund av programmets storlek och komplexitet skulle det ha krävts mer 

arbete att bygga kasta-bortprototyper, speciellt om de byggts i andra verktyg än Microsoft Visual 

Studio. Om andra program, till exempel Axure [35], hade använts skulle det ha inneburit ytterligare 

en inlärningsprocess för gruppen. 

Detta kontrasteras mot prototypningen av kommunikationslänken. Vi ser samma fördelar här med 

att använda prototypning, men i detta fall skulle det ha kostat mer tid att bygga evolutionära 

prototyper. En anledning till detta var att ansvariga gruppmedlemmar redan var bekanta med 
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Python. En annan är programmeringsspråkens natur: C är snabbt att köra men kräver mycket kod. 

Python är däremot snabbt att programmera i men exekverar långsamt. 

9.1.5. Testning 
De organiserade testerna som genomfördes gav mjukvaran en god kvalitet. Det hade dock varit till 

fördel att göra fler tester för att höja kvaliteten ytterligare. Framförallt saknades funktionsspecifika 

tester på en lägre nivå och automatiserade tester. Ytterligare ett sätt att förbättra testprocessen 

hade varit att använda testdriven utveckling [32]. Genom att skriva tester först och utgå från dessa 

under utvecklingen hade vi vetat direkt om något inte fungerade. Det hade dock tagit längre tid för 

oss eftersom vi tidigt i projektet inte visste vilken hårdvara vi skulle utveckla till eller hur systemet 

skulle konstrueras. 

9.1.6. Inspektion av källkod 
För att säkerställa att en god kvalitet på källkoden hölls genom hela projektet borde vi även ha 

inspekterat källkod kontinuerligt under utvecklingsfasen. Ett argument mot detta var att det inte 

fanns tid till att inspektera ofullständig källkod. Tanken var att utföra inspektioner på källkod som 

passerat testfall. Eftersom systemet inte hann utvecklas tillräckligt för att passera alla testfall var det 

ej prioriterat att inspektera stora delar av källkoden. 

9.1.7. Riskanalys av kravspecifikation 
Riskanalysen gav en ny och intressant synvinkel då våra krav utformades utan att ta hänsyn till 

säkerhetsaspekter. Det gav dock inte mycket för projektet, på grund av att vårt system till stora delar 

är självgående. Detta gjorde att vi hade få krav som gick att analysera och majoriteten av dessa beror 

på den dator på vilken analysmjukvaran körs. Risken minskas då genom att uppmana användaren att 

ha ett uppdaterat operativsystem samt att se till att inga obehöriga använder systemet.  

9.2. Systemkonstruktion 
Systemets konstruktion togs i grova drag fram tidigt under projektets gång, men detaljer i 

implementationen växte fram under utvecklingen. Båda metoderna har fördelar och nackdelar. 

Strukturerad planering ger genomtänkta lösningar som inte nödvändigtvis är bra i praktiken medan 

dynamisk utveckling av systemet ger en fungerande lösning utan att följa en väldefinierad struktur. 

9.2.1. Datainsamlingsmodul 
Gruppen borde ha kontrollerat att gammaspektrometern fungerade som den skulle tidigare i 

projektet. Drivrutinerna tog lång tid att leverera, men gammaspektrometern fanns tillgänglig för 

gruppen tidigare. Om gammaspektrometern hade kontrollerats tidigare hade defekten kunnat 

upptäckas och eventuellt hinna åtgärdas innan drivrutinerna levererades. Detta hade varit en stor 

förbättring för gruppen och chansen att systemet färdigställdes hade ökat.  

Sent i projektet genomfördes ett hårdvarubyte från Gumstix Overo till Raspberry Pi. Vår uppfattning 

är att hårvaruvalet inte var av betydelse då vikt samt prestanda var likvärdiga. Valet grundade sig på 

att Raspberry Pi, i sitt grundutförande, var snabbare att utveckla till. 

9.2.2. Kommunikationslänk 
Arbetet med kommunikationslänken var en intressant utmaning för gruppen. Det innefattade i 

högsta grad programmering, men krävde också teoretiska studier inom informationsteknologi och 

signalbehandling liksom rent praktiska moment med en kedja av hårdvarukomponenter. Att bygga en 

kommunikationslänk med de begränsningar och resurser som fanns blev dock en för stor uppgift, 

speciellt med tanke på de höga prestandaönskemålen. Mycket av det arbete som har utförts har 

handlat om att få en lösning som fungerar överhuvudtaget.  
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Lösningarna är överlag sådana som “återuppfinner hjulet” och många är baserade på enkla och 

ineffektiva algoritmer. Till exempel (7,4)-Hammingkod kallas i [3] för en leksakskod. Vi anser att det 

inte finns mycket som gruppen kunde gjorts annorlunda eller bättre utefter de riktlinjer som togs 

fram i början av projektet. För att nå ett resultat i närheten av det önskade skulle det ha behövts 

personer med mer erfarenhet inom kommunikation, kanske genom att kommunikationslänken varit 

ett separat projekt. Fler möjliga lösningar borde ha testats och utvärderats, speciellt på en högre 

abstraktionsnivå. Kommunikation över 3G-nätet är ett exempel. 

9.2.3. Markenhet 
Markenheten har ett lättanvänt och funktionsrikt gränssnitt, men det borde genomförts fler 

användartester för att ytterligare förbättra användarvänligheten. De användartester som utfördes 

gav gruppen flera konkreta förslag för en bättre interaktivitet i det grafiska gränssnittet, som sedan 

implementerades. Den fönsterhantering som används är något vi tror de flesta användare är vana 

vid. 

Markenheten har en god objektorienterad struktur. Tidigt i projektet arbetade gruppen mycket med 

att specificera och dokumentera markenhetens arkitektur. Detta gjorde att utvecklingen var lätt att 

dela upp i flera väl avgränsade delar som kunde utvecklas parallellt. Uppdelningen var en av 

anledningarna till att arbetsfördelningen såg ut som den gjorde under projektets gång. De övriga 

modulerna, kommunikationslänken och datainsamlingsmodulen, hade inte samma uppdelning av 

oberoende arbetsuppgifter. 

9.3. Källkritik 
Gruppen har använt olika typer av källor beroende på område. När gruppen läste om teori bakom 

arbetet studerades främst facklitteratur. Detta skiljer sig från de källor som användes för att lösa 

problem som uppstod under utveckling som ofta var av typen webbforum. Många interna dokument 

i projektet följer internationellt etablerade standarder från IEEE. 

9.3.1. Böcker 
Böckerna som använts anses vara trovärdiga eftersom de är publicerade av etablerade förlag. Flera 

böcker används som kurslitteratur inom tekniska utbildningar. Boken om gammaspektrometri [2] 

rekommenderades av beställaren som anses sakkunnig inom området. 

9.3.2. Standarder 
Alla standarder som har använts är accepterade av IEEE, som tillför en tredjedel av världens litteratur 

inom de elektriska och elektroniska ingenjörs- och datavetenskapliga områdena med nästan en halv 

miljon medlemmar. [39] Därför valde vi att hämta dokumentstandarderna därifrån. 

Att ha med en källa från 1986 kan upplevas som utdaterat. Anledningen till att originaldokumentet 

för Fagan-modellen [17] refereras till är för att modellen ej har ändrats sedan den infördes. Det finns 

andra varianter av denna modell som inte är lika vedertagna som originalet. 

9.3.3. Tidsskrifter 
Författaren A. M. Meyer har i “What are the competencies of a successfull[sic] project leader?” [34] 

sammanfattat andra trovärdiga dokument men arbetar dock i en annan bransch. Tidskriften 

behandlar projektledning vilket kan ses som universellt över flera områden. 

9.3.4. Digitala källor 
De flesta digitala källor, till exempel datablad och annan dokumentation, är direkt tagna från 

producenten och anses därför vara tillförlitliga. Dokumentationen för C# kan ses som tillförlitlig då 

den är skriven av Microsoft som tagit fram programmeringsspråket.  
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I den mån dokumentationen inte räckt till har även exempel på implementation hämtats ifrån sidor 

som Stack Overflow [40] och forumet på MSDN [11]. Information från denna typ av sidor måste 

granskas mer kritiskt då det som läggs upp där inte är officiellt utan snarare är frågor och svar från 

andra utvecklare. Informationen är ofta tillförlitlig då flera av dessa sidor har ett värderingssystem för 

svaren. Dåliga svar röstas därför ner och bra svar röstas upp, vilket gör att det är lätt att skilja dem åt.   
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10. Slutsats 
Inom projektets tidsramar blev systemet inte färdigutvecklat, det är därför inte testat i fält eller 

testat av systemets målgrupp. Överlag är vi ändå nöjda med arbetet. Arbetsfördelningen under 

projektets gång var bra och gruppmedlemmarna fick erfarenheter som kommer att vara användbara i 

arbetslivet. 

10.1. Återkoppling till frågeställningar 
Kan man på ett effektivt sätt bedriva ett mjukvaruprojekt med en metodik bestående av en 

kombination av Semat, Scrum och Extreme Programming? 

Slutsatsen är att det går att bedriva ett projekt med en kombination av ovan nämnda metodiker. 

Under arbetet använde gruppen inte alla de på förhand utvalda metoderna. Trots detta genomfördes 

projektet utan större processrelaterade problem. Om fler delar av metodikerna hade utnyttjats är 

det möjligt att ett bättre resultat hade kunnat nås. Det är dock inte säkert att systemet hade blivit 

färdigutvecklat även om gruppen hade följt metodikerna fullt ut. 

Går det att bygga ett system för gammaspektrometri med en mätdator som väger under 100 gram? 

Gruppen lyckades inte utveckla ett komplett system för gammaspekrometri inom projektets 

tidsramar. Det finns dock ett flertal enkortsdatorer med lämpliga specifikationer som har en vikt 

understigande 100 gram. Ett exempel är Raspberry Pi som användes i detta projekt. Den lättaste 

modellen av Raspberry Pi väger 31 gram. 

10.2. Förslag till förbättringar 
Flera uppgraderingar kan göras för att förbättra den trådlösa kommunikationen. Den befintliga 

lösningen kan förbättras genom att byta till en bättre sändare i form av högre sändareffekt eller en 

riktad antenn. Det är även möjligt att implementera effektivare felrättningskoder för att inte förlora 

data. Ett annat alternativ är att byta ut hårdvaran för att förbättra räckvidden och datatakten, till 

exempel till ett 3G-modem.  

I datainsamlingsdelen av det system som utvecklades finns endast stöd för gammaspektrometern 

Kromek GR1. Systemet kan utvecklas vidare genom att implementera stöd för flera olika modeller av 

gammaspektrometrar. Analysmjukvaran kan förbättras genom att möjliggöra att flera 

gammaspektrometrar, som antingen sitter på samma farkost eller på separata farkoster, följs 

parallellt. 
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