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Sammanfattning  
Denna rapport innehåller de samlade erfarenheterna från ett produktutvecklingsprojekt i 
kursen TDDD77 vid Linköpings universitet. Projektets mål var att skapa en applikation för 
att visualisera mätdata från en specialutrustad bil på en surfplatta. Detta var önskvärt då 
det inte fanns något sätt att se om någon sensor slutade fungera mitt i ett test. Projektet 
delades upp i en förstudie följd av tre iterationer, där en färdig produkt presenterades på 
en teknisk mässa i slutet av iteration 3. 
 
Resultaten visar att Essence Kernel Alpha States kunde användas som en hälsokontroll 
för projektet, men då de kunde ses som rätt vaga och lämnade rum för tolkning passade 
det bäst som ett komplement till exempelvis milstolpar. 
 
Att använda Google Protocol Buffers sågs som ett viktigt tekniskt val tillsammans med 
uppdelningen av klienten i front- och back-end. Protobuf underlättade kommunikationen 
mellan server och klient som annars krävt ett nyskapat protokoll.  
 
Uppdelningen av front- och back-end underlättade inte bara resursfördelningen vid ut-
veckling utan även vid felsökning då det i många fall blev lättare att se precis var felet 
uppkom. Back-ends uppbyggnad gjorde även att den går att återanvända vid eventuell 
utveckling till flertalet plattformar. 
 
Den arbetsprocess som följdes ses som en hybrid mellan agila metoder och vattenfalls-
modellen. 
 
Mycket erfarenhet finns att hämta från projektet, bland annat hur krav kan ändras och 
hur en prototyp kan styra mjukvaruutvecklingen åt rätt håll. 
 
På grund av att surfplattan distraherar användaren under körning av bil har designen 
utgått från att minimera interaktionen som krävs med surfplattan under mätning. 



 

 

Abstract  
This document contains the accumulated experiences from a software development pro-
ject in the course TDDD77 at Linköping University. The goal of the project was to create 
an application for a pad to visualize data from a car with special equipment. This was 
wanted because there was no way to see if a sensor stopped working in the middle of a 
test. The project was divided into an exploratory phase followed by three iterations, 
where the goal was to have a product ready for presentation at a technical fair at the end 
of the third iteration. 
 
The results show that Essence Kernel Alpha States can be used as a health check for a 
project, but since they are quite vague and leave room for interpretation it’s best to use it 
as a complement to, for example, milestones. 
 
Using Google Protocol Buffers is seen as an important choice from a technical stand-
point together with dividing the client into front- and back-end. Protobuf made communi-
cations easier between server and client that otherwise would have needed an entirely 
new protocol. 
 
Dividing the client into front- and back-end not only made it easier to divide the available 
resources during development but also helped with the troubleshooting, since it was of-
ten easier to see where an error occurred. The way the back-end is build also makes it 
reusable in the case of further development to other platforms. 
 
The working procedure followed was a hybrid between agile methods and the waterfall 
model. 
 
Many experiences could be extracted from the project, including how requirements can 
be changed and how a prototype can guide software development to the correct path. 
 
Because the pad distracts the user while driving the car, the application was designed to 
minimize the amount of interaction required during measurement. 



 

 

Tillkännagivanden  
Tack till Johan Sjöberg, som arbetade med projektgruppen i implementationsfasen samt 
under erfarenhetsdiskussionerna. Tack till Eric Elfving, projektgruppens handledare un-
der kursens gång. Tack också till kunden Per Öberg, David Mattsson och Kristoffer Lun-
dahl på Institutionen för systemteknik som hjälpte projektgruppen med användartester 
under prototypfasen och när det uppstod problem under utvecklingen. 



 

 

Innehållsförteckning  

1 Introduktion ........................................................................................................................ 1 

1.1 Motivering .................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................ 1 

1.3 Frågeställning .............................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsningar .............................................................................................................. 2 

2 Bakgrund ............................................................................................................................ 3 

2.1 Git ................................................................................................................................ 3 

2.2 Trac ............................................................................................................................. 3 

2.3 Tidigare erfarenheter ................................................................................................... 4 

2.4 Essence Kernel Alpha States ....................................................................................... 4 

3 Metod ................................................................................................................................. 5 

3.1 Utvecklingsmetod ......................................................................................................... 5 

3.2 Forskningsmetod ......................................................................................................... 5 

4 Systembeskrivning ............................................................................................................. 6 

4.1 Kommunikationsservern ............................................................................................... 7 

4.2 Klient ............................................................................................................................ 7 

4.3 Teknisk design ............................................................................................................. 7 

4.3.1 Systemet ............................................................................................................... 7 

4.3.2 Server .................................................................................................................... 8 

4.3.3 Klient ..................................................................................................................... 9 

5 Arbetsprocess ...................................................................................................................12 

5.1 Förstudie .....................................................................................................................12 

5.2 Iteration 1 ....................................................................................................................13 

5.3 Iteration 2 ....................................................................................................................13 

5.4 Iteration 3 ....................................................................................................................14 

5.5 Förhållande till andra arbetsmodeller ..........................................................................14 

6 Gruppens tekniska erfarenheter ........................................................................................15 



 

 

7 Gruppens processrelaterade erfarenheter .........................................................................17 

8 Individuella bidrag .............................................................................................................18 

8.1 Viktor Andersson - Analysansvarig .............................................................................19 

8.1.1 Inledning ...............................................................................................................19 

8.1.2 Frågeställning .......................................................................................................19 

8.1.3 Metod ...................................................................................................................19 

8.1.4 Studie ...................................................................................................................19 

8.1.5 Resultat ................................................................................................................20 

8.1.6 Diskussion ............................................................................................................21 

8.2 Emil Berg - Testledare ................................................................................................23 

8.2.1 Introduktion ...........................................................................................................23 

8.2.2 Bakgrund ..............................................................................................................23 

8.2.3 Syfte .....................................................................................................................23 

8.2.4 Metod ...................................................................................................................23 

8.2.5 Studie ...................................................................................................................23 

8.2.6 Diskussion och resultat .........................................................................................24 

8.3 Emanuel Bergsten - Arkitekt .......................................................................................25 

8.3.1 Inledning och frågeställning ..................................................................................25 

8.3.2 Studie ...................................................................................................................25 

8.3.3 Resultat ................................................................................................................27 

8.3.4 Diskussion ............................................................................................................27 

8.4 Johan Classon - Kvalitetssamordnare .........................................................................28 

8.4.1 Inledning och frågeställning ..................................................................................28 

8.4.2 Metod ...................................................................................................................28 

8.4.3 Studie ...................................................................................................................28 

8.4.4 Resultat och egna erfarenheter ............................................................................30 

8.5 Tony Fredriksson - Projektledare ................................................................................31 

8.5.1 Bakgrund ..............................................................................................................31 



 

 

8.5.2 Frågeställning .......................................................................................................31 

8.5.3 Avgränsningar ......................................................................................................31 

8.5.4 Metod ...................................................................................................................31 

8.5.5 Resultat ................................................................................................................36 

8.5.6 Diskussion ............................................................................................................37 

8.5.7 Slutsats ................................................................................................................38 

8.6 Max Halldén - Dokumentansvarig ...............................................................................39 

8.6.1 Inledning ...............................................................................................................39 

8.6.2 Bakgrund ..............................................................................................................39 

8.6.3 Metod ...................................................................................................................40 

8.6.4 Resultat ................................................................................................................40 

8.6.5 Diskussion ............................................................................................................41 

8.7 Niklas Ljungberg - Utvecklingsledare ..........................................................................42 

8.7.1 Frågeställning .......................................................................................................42 

8.7.2 Forskningsmetod ..................................................................................................42 

8.7.3 Test ......................................................................................................................42 

8.7.4 Erfarenheter .........................................................................................................43 

8.7.5 Diskussion ............................................................................................................44 

8.7.6 Slutsats ................................................................................................................45 

9 Resultat .............................................................................................................................46 

9.1 Essence kernel ...........................................................................................................46 

9.1.1 Förstudie ..............................................................................................................46 

9.1.2 Iteration 1 .............................................................................................................47 

9.1.3 Iteration 2 .............................................................................................................47 

9.1.4 Iteration 3 .............................................................................................................48 

9.2 Tekniska val ................................................................................................................49 

9.3 Arbetsprocessen .........................................................................................................49 

9.4 Erfarenheter ................................................................................................................50 



 

 

9.5 Etiska aspekter ...........................................................................................................50 

10 Diskussion .......................................................................................................................51 

10.1 Essence Kernel .........................................................................................................51 

10.2 Teknisk Design .........................................................................................................52 

10.3 Arbetsprocess ...........................................................................................................53 

10.4 Etik ............................................................................................................................53 

10.5 Källkritik ....................................................................................................................54 

11 Slutsats ...........................................................................................................................54 

Referenser ...........................................................................................................................55 

Appendix A - Affärskoncept ..................................................................................................58 

Produkten .........................................................................................................................58 

Affärsmodell ......................................................................................................................58 

Marknadsanalys ................................................................................................................58 

Strategi .............................................................................................................................58 

I nuläget ........................................................................................................................58 

Efter lansering ...............................................................................................................58 

 



 

 

Ordlista  
Alpha: Ett begrepp inom Essence Kernel som beskriver ett intresseområde inom ett 
mjukvaruprojekt. 
Alpha State: Ett tillstånd som indikerar hur långt framskridet arbetet inom en Alpha är. 
Alpha State Card: Ett verktyg som används för att illustrera Alpha States med hjälp av 
kort. 
Back-end:  Den del av klienten som är gemensam för alla klienter, oberoende av platt-
form. På samma sätt som för uttrycket front-end är det osäkert om det finns något etable-
rat uttryck på svenska för detta. 
Essence Kernel: Ett verktyg som används för att beskriva mjukvaruprojekt och som är 
tänkt att innehålla gemensamma delar för alla mjukvaruprojekt. 
Front-end:  Den del av klienten som är olika mellan olika plattformar. Det är alltså den 
del som användaren ser. Det är osäkert om det finns något etablerat uttryck på svenska 
för detta. 
Klient: Den del av programvaran som installeras på användarens enhet. 
SEMAT: Software Engineering Method and Theory är en organisation som verkar för 
utveckling och förbättring av metoder för mjukvaruutveckling. 
Server: Hårdvara och mjukvara som tillsammans sköter kommunikation med alla klienter. 
Surfplatta: Referens till “surfplattan” i dokumentet menar den Samsung Galaxy Note 
10.1, med operativsystemet Android 4.3, som köpts in till projektet. 
TCP: Ett lågnivåprotokoll för att kommunicera mellan datorer. 
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1 Introduktion 
Kursen Kandidatprojekt i programvaruutveckling (Institutionen för datateknik (IDA), Lin-
köpings universitet (LiU), 2013) går ut på att i skarp miljö utföra ett mjukvaruprojekt åt en 
kund i syfte att lära ut och ge erfarenhet i programvaruutveckling. En stor del av kursen 
är denna rapport som ska beskriva arbetet med fokus på den arbetsprocess som an-
vänts och de erfarenheter som kursen har gett. Kursen utfördes som ett grupparbete 
med 6-8 personer per grupp där varje grupp tilldelades olika uppgifter från olika kunder. 
Kunden var i vårt fall avdelningarna Fordonssystem och Datorseende på Institutionen för 
systemteknik (ISY) på Linköpings universitet. 
 
Kunden använder en specialanpassad bil utrustad med diverse sensorer för att göra 
mätningar och samla in data i forskningssyfte. Projektgruppen, bestående av Viktor An-
dersson, Emil Berg, Emanuel Bergsten, Johan Classon, Tony Fredriksson, Max Halldén, 
Niklas Ljungberg och Johan Sjöberg, fick i uppdrag att förenkla förfarandet vid insamling 
av mätdata och införa en del extra funktionalitet.  
 
Problemet var att sättet som datainsamlingen gjordes på tidigare var opraktiskt. Vid in-
samling av data behövde mätsystemet startas med fjärråtkomst (genom SSH1) och sy-
stemet började då samla in all data för att spara ner dessa i en fil. Det fanns inget sätt att 
veta om alla sensorer fungerade som de skulle under en mätning. Det var först efteråt, 
då den data som sparats ned analyserades, som eventuella fel kunde upptäckas.  
 
Det nya systemet skulle nu inkludera en surfplatta som skulle kunna starta och stoppa 
mätningar samt visualisera mätdata under körning av systemet. Ett mindre prioriterat 
krav var att även kunna visualisera mätdata på en extern PC-klient. 

1.1 Motivering 
En viktig del av allt utvecklingsarbete är att kunna dra lärdom av det som gjorts. Genom 
att dokumentera både bra och dåliga erfarenheter kan framtida arbeten förbättras och 
misstag inom framtida projekt undvikas. Förhoppningsvis kan denna rapport vara till 
nytta för de som ska medverka i mindre projekt, framförallt i akademiskt sammanhang. 

1.2 Syfte 
Den här rapporten ska redovisa det utförda arbetet i projektet från förstudie till färdig 
produkt. Även hur arbetet har utförts och den valda projektmodellen med använda meto-
der redovisas. Erfarenheter, lärdomar och slutsatser kommer att presenteras ifrån både 
gruppens och gruppmedlemmarnas individuella perspektiv. Diskussionen kommer att 
ske både utifrån produktens tekniska aspekter och utifrån arbetsprocessen. 

                                                           
1 http://searchsecurity.techtarget.com/definition/Secure-Shell [2014-05-21] 
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1.3 Frågeställning 
Nedan följer de frågeställningar som besvaras i rapporten, utan inbördes ordning.  

1. Hur väl fungerar Essence Kernel Alpha States för att avgöra status vid mjukvaru-
utveckling? 

2. Vilka viktiga tekniska val gjordes under mjukvaruprojektet? 
3. Hur såg arbetsprocessen ut under projektet och hur väl står den sig gentemot 

andra arbetsprocesser? 
4. Vilka erfarenheter kunde tas med från det utförda mjukvaruprojektet? 
5. Vilka etiska aspekter finns det i projektet? 

1.4 Avgränsningar 
Ett beslut om design gjordes att endast utveckla produkten att ha kompatibilitet med ope-
rativsystemet Android. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel ska ge en mer detaljerad beskrivning av projektets metoder, verktyg och 
resurser. 

2.1 Git 
Git2 är ett program för versionshantering där varje utvecklare som använder systemet har 
sin egen kopia av all ändringshistorik och tidigare versioner. Ett utvecklingssätt är att en 
officiell version ligger på en gemensam server som användare synkroniserar mot. Detta 
gör att systemet är väldigt flexibelt och inför naturlig redundans för den data som ligger 
på den gemensamma servern då alla användare av systemet har en egen kopia sparad 
lokalt. (Vogel 2014) 

2.2 Trac 
Trac3 är ett program som används för att spåra och hantera aktiviteter och buggar. Det 
använder ett webbaserat gränssnitt och har möjlighet till integrering av versionshante-
ringssystem. Det är ett populärt verktyg för projekt med öppen källkod där det ger ett en-
kelt sätt för alla som vill spåra utvecklingen och rapportera buggar. Programmet baseras 
på så kallade tickets som vanligtvis beskriver antingen en ny funktion som ska imple-
menteras eller en bugg som behöver åtgärdas. Programmet har även en wiki som kan 
användas för att effektivt visa och hantera information utvecklingen och den utvecklade 
programvaran. Figur 1 visar hur en ticket i Trac ser ut. 
 

 
Figur 1. En ticket för en aktivitet i Trac. 

                                                           
2 http://git-scm.com/ (Software Freedom Conservancy 2014) [2014-05-19] 
3 http://trac.edgewall.org/ (Edgewall Software 2014) [2014-05-19] 
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2.3 Tidigare erfarenheter 
Medlemmarna i projektgruppen har tidigare använt projektmodellen Lips (Krysander & 
Svensson 2011) som utvecklats vid Linköpings universitet. Användningsområdet har då 
varit ett liknande mjukvaruprojekt. Lips är en vattenfallsmodell som använder sig av fasta 
beslutspunkter och milstolpar för att följa projektets framskridande.  

2.4 Essence Kernel Alpha States 
En viktig del i mjukvaruutvecklingsprojekt är att kunna estimera hur långt projektet är 
framskridet och hur väl arbetet överensstämmer med detta. Särskilt vid agil utveckling 
behövs metoder för att veta hur snabbt arbetet fortgår för att kunna planera det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Flertalet metoder för detta finns, där ett av de mer kända exemplen är 
en s.k. Burn-down chart (Mittal 2013). 
 
En fokusgrupp vid namn Software Engineering Method and Technology (SEMAT) strävar 
efter att förbättra metodiken som mjukvara utvecklas med. Denna fokusgrupp har bl.a. 
tagit fram en metodik för mjukvaruutveckling som kallas Essence Kernel. Ett av de verk-
tyg som definierats i Essence Kernel är Alpha States (där Alpha står för Abstract-Level 
Progress Health Attribute (Jacobson 2012, s. 4)) som delar upp ett mjukvaruprojekt i del-
områden. Dessa delområden ska vara gemensamma för alla mjukvaruprojekt och detta 
verktyg ska således kunna appliceras på ett godtyckligt projekt, oberoende av vilket eller 
vilka arbetssätt som används. Beskrivningen av de olika Alpha States följer i listan nedan 
(Jacobson 2012, s. 14).  

1. Opportunity - De omständigheter som gör det lämpligt att utveckla eller att för-
ändra ett mjukvarusystem. 

2. Stakeholders - De människor eller grupper som påverkar eller påverkas av ett 
mjukvarusystem. 

3. Requirements - De uppgifter som ett mjukvarusystem måste kunna utföra för att 
ta itu med Opportunity och tillfredsställa Stakeholders. 

4. Software System - Ett system som består av mjukvara, hårdvara och data där 
dess huvudsakliga värde kommer genom exekvering av mjukvaran. 

5. Work - Aktiviteter innefattandes mental eller fysisk ansträngning för att uppnå ett 
resultat. 

6. Team - En grupp människor aktivt engagerade i utveckling, underhåll, leverans el-
ler stöd av ett aktivt Software System. 

7. Way-of-Working - Uppsättningen metoder och verktyg som används av ett Team 
för att vägleda och stödja deras arbete. 

 
Vidare ingår Alpha State Cards i Essence Kernel, vilket är en uppdelning av varje en-
staka Alpha State i ett antal väldefinierade tillstånd och som syftar till att avgöra ett mjuk-
varuprojekts status, d.v.s. ett mjukvaruprojekts framskridande. (Ivar Jacobson Internat-
ional 2014) 
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3 Metod 
Nedan följer de metoder som använts i projektet. Dessa metoder beskriver två olika syf-
ten: Vilken utvecklingsmetod som använts och vilken forskningsmetod som används. 

3.1 Utvecklingsmetod 
Tidsmässigt delades projektet in i fyra delar: förstudie, iteration 1, iteration 2 och iteration 
3. I förstudien planerades resten av projektet och efter varje iteration utvärderades pro-
jektets status för att kunna planera det som skulle göras i nästföljande iteration. Krav 
med prioritet 1 till 4 togs fram där 1 var högsta prioritet och 4 lägsta prioritet. Kraven med 
prioritet 1 var de minimikrav som skulle finnas med för att produkten skulle anses vara 
godkänd (d.v.s. SKA-krav) och krav med lägre prioritet skulle implementeras i mån av tid 
(d.v.s. BÖR-krav). Enligt ursprunglig planering skulle samtliga krav med prioritet 1 vara 
implementerade efter iteration 2 för att under iteration 3 fokusera på kvalitetssäkring och 
att implementera övriga krav. Personalmässigt delades projektet in i två huvudgrupper. 
En grupp på tre personer som fokuserade på att skriva och implementera servern, och 
en grupp på fem personer som programmerade applikationen till surfplattan. Den sist-
nämnda gruppen delades in i två delgrupper, som hade hand om front-end respektive 
back-end på surfplattan.  
 
Tidsplanen som togs fram i förstudien baserades på Essence Kernel Alpha States och 
projektets tillstånd för varje efterföljande iteration specificerades med hjälp av dessa. I 
slutet av förstudien och samtliga iterationer utvärderades och uppdaterades denna tids-
plan. Utvärderingen skedde med hjälp av Alpha State Cards (Ivar Jacobson International 
2014) för att lättare kunna överskåda projektets tillstånd. 
 
Projektgruppen hade möten veckovis för att ta upp eventuella problem, planera veckans 
åtaganden, gå över arbetsfördelning samt se över om eventuella risker förändrats. Grup-
pen hade även ett möte inplanerat med handledaren varje vecka för att hantera frågor 
som var mer relaterade till kursen. 

3.2 Forskningsmetod 
För att ta reda på hur väl Essence Kernel Alpha States fungerar vid mjukvaruutveckling 
har de erfarenheter som projektgruppen samlat på sig använts. Även gruppmedlemmar-
nas tidigare erfarenheter med andra mjukvaruutvecklingsmetoder har använts vid jämfö-
relsen.  
 
En del studier kring metoder liknande Essence Kernel har använts för att undersöka mer 
etablerade metoder som försöker åstadkomma samma sak. Detta för att ge en bakgrund 
och något att jämföra vid undersökningen av Essence Kernel Alpha States. 
 
Projektgruppen samlade under projektets gång på sig erfarenheter som sedan diskute-
rades och analyserades i slutet av projektet. Alla gruppmedlemmar hade individuellt an-
svar att ta vara på sina erfarenheter under projektets gång, vilket exempelvis kunde ske 
med ett elektroniskt dokument. När analysen av erfarenheter skulle ske samlades alla till 
ett gruppmöte där medlemmarna muntligt delgav vad de lärt sig gällande specifika delar 
av projektet. Erfarenheterna samlades och diskuterades för att se om det var möjligt att 
utvinna andra erfarenheter utifrån de som redan tagits upp. Dessa användes som grund 
till rapporten och kompletterades med litterära samt elektroniska källor. 
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4 Systembeskrivning 
Det system som skulle utvecklas finns illustrerat i Figur 2. De fysiska delarna är en sam-
ling sensorer, ett antal klienter samt en server som samlar in data från sensorerna och 
distribuerar dessa data till klienterna. Klienterna kan även starta och stoppa mätningar. 
 

 
Figur 2: Översikt över systemet. 
 
Alla sensorer satt på eller i den specialanpassade bilen och skickade data till en server, 
även den situerad i bilen. En surfplatta skulle användas för att användaren enkelt skulle 
kunna starta mätningar och visualisera data. Surfplattan skulle sitta lätt åtkomlig och syn-
lig för föraren. 
 
Det gamla systemet bestod endast av mätprogrammet och sensorerna och det enda sät-
tet att faktiskt se resultatet av en mätning var att analysera mätfilerna med programmet 
MATLAB4; det fanns alltså inte något sätt att se om sensorerna gav korrekta värden un-
der en pågående mätning eller om någon sensor helt slutade fungera. Det som skulle 
utvecklas till det nya systemet var alltså kommunikationsservern och klienterna. Dessa 
skulle kunna kommunicera med varandra via ett nätverk. 
                                                           
4
 http://www.mathworks.se/products/matlab/ [2014-05-21] 
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4.1 Kommunikationsservern 
Då det befintliga mätprogrammet var utvecklat i programmeringsspråket C++ valdes 
detta språk även för kommunikationsservern, då dessa är starkt sammankopplade. 
Kommunikationsservern använde sig även mycket av biblioteket Boost Asio (Kohlhoff 
2013) för nätverkskommunikation. Biblioteket Boost Asio har fördelen att det är en platt-
formsoberoende implementation av en TCP-socket, vilket inte existerar i C++ standard-
bibliotek.  
 
Kommunikationsservern är vidareutvecklingen av mätprogrammet som möjliggör distri-
buering av mätdata till anslutna klienter via nätverk. Den skulle klara flera samtidiga kli-
enter och tillföra en del funktionalitet som den nya klienten är beroende av, såsom att 
kunna hantera tidigare insamlad sensordata. 

4.2 Klient 
Den primära klienten skulle utvecklas till surfplattan, vilken skulle användas för att styra 
systemet i bilen. En klient till någon annan plattform kan vid ett senare tillfälle med fördel 
utvecklas med hjälp av samma back-end. 

4.3 Teknisk design 
Följande avsnitt beskriver systemets tre olika delar: server, back-end och front-end för 
klient. 

4.3.1 Systemet 
En del etiska frågor uppkom då produkten designades. Den största frågan var hur pro-
dukten skulle designas för att minimera interaktionen med surfplattan under körning, då 
detta annars kunde ses som en fara för medtrafikanter likvärdig med att tala i telefon el-
ler skicka SMS. Vad gruppen kom fram till angående detta tas upp i avsnitt 10, diskuss-
ion. 
 
Ett designval som gjordes tidigt var att använda sig av en så kallad klient-server arkitek-
tur, där servern hanterar alla mätningar (d.v.s. skicka, spara och hantera mätdata) och 
klienten endast har som uppgift att visualisera mätdata som skickas från servern. På 
detta sätt sker det endast små beräkningar på klienten för visualisering.  
 
Klient-server arkitekturen valdes främst för att den primära klienten var en surfplatta som, 
jämfört med den dator serverprogramvaran låg på, hade mer begränsade resurser. Att 
då låta servern stå för all inhämtning, omvandling, nedsparande, filtrering och utsändning 
av mätdata ansågs vara det mest rimliga för att slippa framtida problem med otillräckliga 
beräkningsresurser. 
 
Mätprogrammet som kunden använde sig av sedan tidigare var utvecklat i C++ och det 
var kring detta mätprogram som vidareutvecklingen av serverprogramvaran skulle ske. 
Enklast var då att vidareutveckla denna i C++. 
 
All kommunikation mellan server och back-end sker via ett egendefinierat kommunikat-
ionsprotokoll skrivet i Google Protocol Buffers (Google 2012), även benämnt som Pro-
tobuf. Protobuf är ett ramverk utvecklat av Google för att enkelt och effektivt serialisera 
och deserialisera data till definierade datastrukturer som enkelt kan hanteras och skickas 
via TCP eller sparas till fil. Projektgruppen valde tidigt att arbeta med Protobuf eftersom 
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det ansågs ha många fördelar, såsom att det är flexibelt och att det har stöd för både 
Java och C++. 
 
Datastrukturerna för kommunikation och datalagring i Protobuf definierades i ett Interface 
Description Language som sedan kan tolkas av Protobufs interpretator och generera 
källkodsfiler i både C++ och Java. Dessa källkodsfiler används sedan av servern respek-
tive back-end.  

4.3.2 Server 
Vid början av projektet erhölls en version av det mätprogram som Fordonssystem an-
vände för att utföra tidigare mätningar. Det gamla mätprogrammet tillämpade inte det 
objektorienterade designmönster som projektgruppen tänkt tillämpa vid utvecklingen av 
serverprogramvaran för mätdatorn och hade även problem med kodduplicering. Därför 
strukturerades mätprogrammet om för att lättare kunna integrera det i den programvara 
som senare skulle tas fram.  
 

 
Figur 3: UML-diagram över uppbyggnaden av serverprogramvaran. 
 
Figur 3 visar ett UML5-diagram över serverprogramvaran. I figuren går det att se att det 
finns en tydlig uppdelning av klasser i enlighet till den objektorienterade programmering-
en där bland annat finesser som inkapsling, arv och polymorfism har tillämpats 
(Stroustrup 2012). Eftersom det finns en abstrakt klass för bland annat sensorer, kan 
senare underklasser till dessa utökas för att ärva delar av de abstrakta klassernas funkt-
ionalitet. Abstrakta klasser ger även ett statiskt gränssnitt till de underklasser som utökar 
dem. Detta påvisar en implementation av inkapsling. På så sätt kan implementationen 
skilja mellan underklasserna samtidigt som det går att veta att alla underklasser anropas 
via samma gränssnitt. Den bakomliggande implementationen för underklasserna kan, 
trots att de tillhör samma huvudklass, skilja sig markant. Ett exempel är sensorerna, som 
alla hämtar sin data på olika sätt. Samma funktion kan kallas utifrån genom ett gemen-
samt gränssnitt som erhållits tack vare inkapslingen. De bakomliggande funktionerna 
kopplas sedan till detta gemensamma gränssnitt och det är dessa funktioner som gör att 
de skiljer sig åt när det kommer till implementationen. Detta påvisar en implementation 
av polymorfism. Tack vare dessa objektorienterade finesser blir strukturen mer överskåd-

                                                           
5 http://www.uml.org/ (Object Management Group: Unified Modeling Language) [2014-05-19] 
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lig samtidigt som det underlättar både vid eventuell vidareutveckling och vid tillägg av fler 
sensorer. 

4.3.3 Klient 
Klienten togs fram med åtanke att tillämpa ett så kallat two-tier system (svenska: tudelat 
system). Där i finns ett bakomliggande system, back-end, som sköter beräkningar och 
den temporära lagring av data som behövs. Front-end sköter parallellt med detta grafisk 
uppvisning av data, lämpliga beräkningar för denna samt integration för användaren. 
Detta sätt att programmera valdes för att enkelt kunna utveckla klienter till fler plattformar 
än endast Android. Att använda ett tudelat system säkerställde att implementationen 
mellan server och klient var lika oavsett plattform, medan enbart det grafiska gränssnittet 
och hur användaren interagerar med systemet behöver skapas för att få en klient för en 
annan plattform. 
 
Då surfplattan i projektet använde operativsystemet Android valdes Java som program-
meringsspråk för utveckling av klienten, då Java och programmeringsspråket som an-
vänds för Android är väldigt nära besläktade. Java användes även för att senare under-
lätta utveckling av en PC-klient, som då skulle kunna återanvända så mycket kod från 
surfplatteklienten som möjligt. 

Back-end 
Back-end är modulen som abstraherar bort kommunikationen mellan front-end och ser-
vern. Denna har även i uppgift att temporärt spara och sortera den data som servern 
skickar. En klient kan sedan begära referenser och lås för dessa sparade data. Låset 
används enbart för att motverka att back-end inte skriver till de tidigare sparade data un-
der den tiden då front-end läser samma data. Detta designval innebär att kopior av data 
aldrig behöver skapas, vilket minskar de operationer som krävdes på klienten. Dock gav 
detta upphov till vissa buggar i programvaran, bl.a. problem som kom av att behöva an-
vända lås för att undvika simultan läsning och skrivning. Detta var en kritisk bugg då den 
ibland kunde leda till att data inte kunde läsas (eller skrivas), men den gick att lösa 
snabbt när orsaken väl funnits (lås som inte låstes upp korrekt). 
 
Back-end innehåller även flertalet lyssnare som front-end kan välja att prenumerera på 
uppdateringar för. Dessa kan sprida information om exempelvis ett felmeddelande som 
mottagits från servern, eller om en sensor har bytt status.  
 
Back-end skrevs med avsikt att vara objektorienterad och i Java för att underlätta integ-
ration med front-end.  

Front-end 
Den huvudsakliga uppgiften front-end har är att genom ett grafiskt gränssnitt på surfplat-
tan ge användaren verktyg för att skapa sina egna vyer att fylla med väl modifierbara 
grafer för att snabbt och enkelt kunna presentera den data som är intressant under ett 
test.  
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Beräkningar  
För att belasta surfplattan minimalt görs så många beräkningar som möjligt på servern. 
De beräkningar som utförs på surfplattan är endast för grafutritning. Surfplattan ritar ut 
olika antal datapunkter beroende på den frekvens som servern skickar motsvarande data. 
 
Beräkningar av maximalt värde och minimalt värde på y-axeln för den utskrivna grafen 
sker alltid och används för grafutritningen när den automatiska skalningen är aktiv.  

Gränssnitt  
Kravspecifikationen beskrev vilka funktioner som skulle implementeras. Skisser, an-
vändartester och Googles riktlinjer för utveckling av applikationer (Android Open Source 
Project 2014) användes för att beskriva de grafiska komponenternas utseende. 
 

 
Figur 4. Applikationens översiktliga struktur. 
 
Figur 4 visar hur applikationen är strukturerad. En aktivitet i Android är ett fönster som 
användaren ser och kan interagera med. MainActivity, applikationens huvudaktivitet, in-
nehåller två underaktiviteter, även kallade fragment. En underaktivitet är AltSensorList-
Fragment. Detta fragment innehåller länkar till alla existerande SensorDetailFragments. 
Då användaren klickar på ett namn i listan till vänster kommer det kopplade Sensor-
DetailFragmentet visas i den högra delen, se Figur 4. Att använda fragment ger möjlig-
heten att enkelt fokusera på specifika delar av aktiviteten som om det vore en egen un-
deraktivitet istället för att behöva placera alla objekt i en hierarki med layouter där en liten 
ändring kan ändra utseendet på hela applikationen. 
 
Ur figuren kan det utläsas att ett SensorDetailFragment innehåller sensorgrafer, behål-
lare för grafer av olika typer. En graf kan innehålla värden för flera sensorer vilket är för-
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delaktigt för sensorer som hör ihop (exempelvis Roll, Pitch och Yaw6, som kan användas 
för att bestämma bilens lutning). Från början innehåller fragmentet inga grafer, men de 
läggs till genom ett tryck på en knapp som ligger i fragmentet. 
 

 
Figur 5. Användargränssnittet under pågående körning. 
 
AltSensorListFragment innehåller som tidigare nämnt alla SensorDetailFragments och 
ett nytt fragment läggs till och namnges via en knapp. AltSensorListFragment innehåller 
även Dynamic Events. Detta är en vy där användaren kan definiera sina egna händelser 
med egna namn. Vid knapptryck på en av dessa händelser skickas information om detta 
till servern. Användaren kan då manuellt skicka meddelanden till servern exempelvis om 
att bilen åkt över ett gupp, gjort en skarp sväng eller har åkt ett varv på testbanan. Figur 
5 visar gränssnittet under en körning, vilket lättare ger en bra bild av de olika fragmenten 
och programmets struktur. 

                                                           
6 http://howthingsfly.si.edu/flight-dynamics/roll-pitch-and-yaw [2014-05-21] 
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5 Arbetsprocess 
Nedan beskrivs arbetsgången i projektets olika stadier. 

5.1 Förstudie 
Det viktigaste under förstudien var att ta fram en välformulerad kravspecifikation som på 
ett bra sätt beskrev det system som kunden ville ha. Gruppen började med att ha ett per-
sonligt möte med kunden där majoriteten av projektgruppen medverkade. Anledningen 
till detta möte var att skaffa förståelse för och utarbeta kundens syn och önskan för pro-
dukten som skulle utvecklas. 
 
Kravspecifikationen som togs fram baserades på det som sades i mötet med kunden. 
Gruppen försökte genom en “brainstorming”-session efter kundmötet komma på så 
många idéer på krav som möjligt vilka sedan diskuterades igenom vilket ledde till att de 
antingen förkastades eller godkändes, möjligtvis med små förändringar. De krav som 
godkändes enligt denna process valdes till kravspecifikationen, vilka sedan formulerades 
på ett bra sätt och skickades till kund för återkoppling. Dokumentet ändrades baserat på 
kundens synpunkter och skickades sedan återigen till kund för att få återkoppling på änd-
ringarna. Detta upprepades tills kunden var nöjd med kravspecifikationen. 
 
Då kunden behövdes i sådan hög utsträckning under framtagandet av kravspecifikation-
en var projektgruppen i kontakt med kunden flera gånger i veckan under förstudien. 
Kunden kontaktades även under projektets gång med jämna mellanrum, bland annat för 
mindre statusuppdateringar, men dessa mellanrum blev längre än vad de varit under 
förstudien. Först i slutet av projektets gång, i iteration 3, ökade kundkontakten igen.  
 
En projektplan tillsammans med kvalitets- och testplan togs fram för att planera det fort-
satta arbetet. Kvalitetsplanen följde standarden från IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 1998) för kvalitetsplaner och testplanen följde standarden från 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers 2008) för testplaner. Även en 
systemskiss togs fram för att kunna börja planera hur systemets arkitektur skulle se ut. 
 
Med hjälp av Essence Kernel Alpha State Cards togs en tidsplan fram som skulle fun-
gera som en checklista i slutet av varje iteration. Detta för att se hur projektet låg till vid 
varje iteration i förhållande till hur den ursprungliga planeringen såg ut. Tidsplanen för 
projektet uttryckt i uppnådda tillståndsnivåer för varje Alpha visas i Tabell 1. Planeringen 
utgick ifrån att minimikraven skulle vara godkända efter iteration 2 för att gruppen skulle 
kunna fokusera på övriga krav i iteration 3. 
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Tabell 1: Visar planerade tillståndsnivåer för projektets Alpha States efter förstudie och 
varje iteration.  

Alpha  Förstudie  Iteration 1  Iteration 2  Iteration 3  

Opportunity  3 4 5 6 

Stakeholders  4 4 6 6 

Requirements  4 4 5 6 

Software S y-
stem  

1 2 5 5 

Team 2 3 4 5 

Work  2 4 4 6 

Way of Wo r-
king  

2 4 5 6 

5.2 Iteration 1 
Målet med iteration 1 var att ta fram en fungerande prototyp som på ett bra sätt visade 
hur systemet var tänkt att fungera och att ta fram en bra plan för fortsatt utveckling. 
 
Gruppen delades upp i mindre grupper, där varje delgrupp hade ansvar för ett specifikt 
område. Ansvarsområdena var klientens gränssnitt, klientens övriga funktionalitet, proto-
typ och kommunikationsserver. Beroende på vad som var planerat att göra kunde förstås 
arbete ske med människor från olika grupper, men huvudsakligen användes denna upp-
delning. 
 
En prototyp till systemet utvecklades och användes till användartester. Den större delen 
av utvecklingen lades på att ta fram och förfina produktens tänkta utseende medan res-
ten lades på att utveckla en del av den tänkta funktionaliteten. Då prototypen var klar 
utfördes först en uppsättning användartester med studenter vid Linköpings universitet 
som användare. Dessa tester fokuserade på produktens utseende och användarvänlig-
het. Därefter utfördes ytterligare en uppsättning test med kunden som användare. I 
dessa test lades fokus på produktens funktionalitet för att med hjälp av kunden stämma 
av att projektgruppen var på rätt spår angående produktens utveckling. 
 
Parallellt med utvecklandet av prototypen utvecklades systemskissen till en arkitekturbe-
skrivning för hela systemet, skriven utifrån OpenUp Architectural notebook (Eclipse Pro-
cess Framework 2013).  
 
En säkerhetsgranskning av kraven i kravspecifikationen genomfördes för att undersöka 
om något krav kunde behöva utvecklas eller ändras. 

5.3 Iteration 2 
Målet med iteration 2 var att ta fram en produkt som uppfyllde krav som hade prioritets-
ordning 1, d.v.s. högsta prioritet. Detta för att iteration 3 skulle ägnas åt att finslipa pro-
dukten efter att användartester utförts. Gruppen som tidigare arbetat med prototypen 
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gick då helt över till att arbeta på klientens gränssnitt, då tanken var att djupare känne-
dom om prototypens utformning skulle underlätta utvecklingen av gränssnittet. Förutom 
tiden för möten inom projektgruppen och med handledare lades tiden i denna iteration på 
programmering. 

5.4 Iteration 3 
Den milstolpe som var tänkt för projektet i slutet av iteration 3 var en färdig produkt med 
ett snyggt utseende och utökad funktionalitet jämfört med produkten som endast upp-
fyllde krav med prioritet 1. Då denna milstolpe var formulerad som att projektgruppen 
skulle ha “ett färdigt system” var det svårt att bedöma om den blev uppfylld. Iteration 3 
användes till att färdigställa de krav inom prioritet 1 och för att implementera en del krav 
från prioritet 2. 
 
I iteration 3 ökade kundkontakten markant då kunden återigen behövdes i större ut-
sträckning. Kundens återkoppling angående produktens utseende och funktionalitet var 
speciellt viktig i slutskedet då tid fanns att forma produkten efter kundens åsikter, då de 
tidigare iterationerna snarare använts till att bygga upp den stomme som resten av pro-
dukten utvecklades runt. 
 
I slutet av iteration 3 utfördes en demonstration av produkten för kunden. Projektgruppen 
och kunden gick tillsammans igenom produktens funktionalitet för att säkerställa att kun-
den var nöjd. Kund och projektgrupp kom då överens om att produkten uppfyllde de krav 
som ställts på den och mötet avslutades. 

5.5 Förhållande till andra arbetsmodeller 
Arbetsmodellen som följdes i projektet, d.v.s. en förstudie följt av flera iterationer, är en 
modell som tar inspiration från agila utvecklingsmetoder. En agil arbetsmetod baseras på 
filosofin att framtiden är osäker, och att utvecklare därmed inte vet när problem uppstår 
som skulle kunna leda till att krav ändras (Beck et al. 2001a). De är speciellt vanliga i 
mjukvaruprojekt där utvecklare önskar ta fram flertalet olika versioner av en produkt som 
alla kan fungera och användas vid delleveranser. En produkt byggs helt enkelt upp in-
krementellt, snarare än slutförs på en gång. 
 
Den arbetsmodell som följdes var en öppen modell som tillät projektgruppen att arbeta 
mer eller mindre agilt beroende på gruppens önskemål. Arbete skulle starta med en för-
studie och sedan gå vidare till tre stycken iterationer där milstolpar planerades för varje 
iteration. Utöver detta var det helt öppet för projektgruppen att införa mer agila arbetsme-
toder. Projektgruppen lyckades till viss del arbeta agilt då den större mängden av arbets-
uppgifterna planerades så de var oberoende av varandra. Därmed minskade risken att 
projektet stannade av på grund av att vissa delar inte låg i fas med andra, en situation 
som kan uppstå i arbetsmodeller såsom vattenfallsmodellen (beskriven nedan).  
 
En annan vanlig arbetsmodell är den så kallade vattenfallsmodellen (Royce 1970), där 
praktiskt taget all dokumentation skrivs innan produkten utvecklas. Vid användandet av 
vattenfallsmodellen antas att produkten inte kommer ändras avsevärt under projektets 
gång. Oförutsedda ändringar av krav, exempelvis från kund, kommer med största sanno-
likhet medföra ändringar av design eller funktionalitet, vilka kan ta lång tid och därmed 
kosta mycket pengar. En vanlig del av ett mjukvaruprojekt är att kraven är i ständig för-
ändring, vilket gör att vattenfallsmetoden skulle kunna vara ett dåligt val i ett mjukvaru-
projekt. 
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En agil arbetsmodell som används i mjukvaruutveckling är Scrum. Tanken med Scrum är 
att arbeta på ett sådant sätt att förändringar i både förutsättningar för projekt och krav på 
produkt kan hanteras på ett smidigt sätt. Detta utförs med så kallade “Sprints” som går ut 
på att under ett projekt sätta upp mindre delmål som kan uppnås under en tid på två till 
fyra veckor och producera en del av en produkt som går att leverera till kund (Schwaber 
& Sutherland 2013, ss. 7-8). Ett större projekt delas upp i mindre delar där förändringar i 
framtida delar enklare kan hanteras. Projektets arbetsmodell adopterade en variant av 
dessa “Sprints” då den valda arbetsmodellen utfördes i tre iterationer som var och en 
varade i ungefär tre veckor. 

6 Gruppens tekniska erfarenheter 
Gruppen anser att det är svårt att vara lika produktiv i C++ som i Java. Detta då C++ har 
en mer avancerad kompileringsprocess och har ett standardbibliotek som inte är lika 
komplett. Att utöka en redan befintlig kodbas anser gruppen är svårt. Det är svårt att veta 
om ett till synes dåligt val i den befintliga kodbasen finns där av en specifik anledning. 
Det kan då vara bättre om den delen förblir orörd än att försöka förbättra den. 
 
Versionshantering med hjälp av till exempel Git (Software Freedom Conservancy 2014) 
är praktiskt taget ett måste. Att en utvecklare snabbt och enkelt kan få reda på om denne 
arbetar med den senaste källkoden för ett mjukvaruprojekt, och att annars snabbt kunna 
uppdatera de lokala filerna är smidigt och förebygger fel. Det som fungerat mindre bra är 
att det har varit svårt för utvecklare som arbetat på olika delar att veta vilken version som 
är stabil, d.v.s. vilken version av servern som var experimentell och vilken som kunde 
användas för testning utan några för tillfället kända buggar. Överlag har utvecklarna be-
gränsad tidigare erfarenhet med Git vilket varit en anledning till att inte alla Gits funktion-
er använts, såsom hantering av flera grenar, skapandet av oberoende kopior av projektet. 
Det är svårt att säga om detta är bra eller dåligt, då hantering av branches potentiellt kan 
leda till problem som nu undvikits. Branches är i detta fall separata grenar av kodbasen 
som kan innehålla experimentell kod. 
 
Gruppen fick inte igång programmeringsmiljön för Android på universitetet utan att an-
vända personliga datorer. Detta försvårade kommunikationen mellan de som arbetade i 
Android och de som arbetade på övriga delar då de inte kunde arbeta på samma plats. 
 
I början av projektet var ambitionen att använda Trac för att tilldela och följa utvecklingen 
av projektets aktiviteter. Trac konfigurerades med denna målsättning och tickets skapa-
des i programmet för de aktiviteter som satts upp i projektplanen. På grund av oklarheter 
kring vem som skulle göra vad och vad olika tickets representerade användes dessa i 
minimal utsträckning. Efter iteration 1 identifierades detta problem och det bestämdes att 
det skulle göras tydligare vem som skulle göra vilka tickets. Detta hade inte särskilt stor 
inverkan och tickets i Trac användes även i fortsättningen inte i någon stor utsträckning. 
Troligtvis skedde detta på grund av att vissa gruppmedlemmar inte använde Trac i bör-
jan av projektet och fortsatte på samma sätt. Dessutom gavs intrycket att Trac inte 
hjälpte medlemmarnas arbetsprocess. Den del av Trac som användes mest i praktiken 
var dess wiki där det som skulle göras och buggar samlades i överskådliga listor som 
enkelt kunde redigeras av alla projektmedlemmar. Detta blev även en samlingsplats för 
allmän information, såsom hur servern skulle startas upp, hur Git användes, mm. 
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Git integrerades även med Trac för att projektgruppen skulle kunna använda Tracs 
webbgränssnitt för att visa källkoden och dess ändringshistorik. Detta underlättade när 
en projektmedlem snabbt ville kolla upp senaste versionen av källkoden och dess sen-
aste ändringar även om det inte hade någon kritisk funktion. Trac konfigurerades även 
för att det skulle gå att referera och uppdatera tickets när kod hade uppdaterats i Git. Då 
tickets i Trac inte användes i någon större utsträckning var även användningen av denna 
funktion ytterst begränsad.  
 
Då testningen av produkten mot den riktiga utrustningen kom igång sent upptäcktes 
många problem i projektets slutskede. Tidigare testning hade skett mot en simulator som 
skickade lite för ideal data. Att komma igång med testningen mot riktig hårdvara tidigare 
hade kunnat förhindra att så många problem upptäcktes så sent. 
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7 Gruppens processrelaterade erfaren-
heter 
Att dela upp projektet i iterationer har upplevts som positivt då det gett gruppen tid till att 
utvärdera projektet under projektets gång samt gjort det enklare att dela upp projektet i 
olika faser. Design skedde huvudsakligen i förstudien och lite i iteration 1, utveckling hu-
vudsakligen i iteration 2, test och implementation huvudsakligen i iteration 3. Iterationer-
na upplevdes som lagom långa och övergångarna mellan dem kändes naturliga. Om 
projektet inte varit uppdelat i iterationer hade risken varit större att gruppen inte utvärde-
rat projektets status med jämna mellanrum för att se eventuella problem som behövde 
åtgärdas. 
 
Att dela upp projektgruppen i delgrupper där varje delgrupp ansvarade för utvecklingen 
av en specifik del av systemet hade en klar fördel då varje person fick en klar definition 
av vad denne skulle göra. Nackdelen med detta arbetssätt var att det orsakade problem 
gällande kommunikationen mellan grupperna. 
 
Gruppen hade i början trott att en gemensam arbetsplats skulle finnas tillgänglig. Då 
detta inte var fallet bestämdes det att gruppen snarare skulle komma överens om ar-
betssätt inom delgrupperna. Detta fungerade bra inom delgrupperna men samarbetet 
mellan grupperna blev sämre då kommunikationen var svår att upprätthålla. Den huvud-
sakliga kommunikationen skedde på de möten som projektgruppen hade en gång i 
veckan, men en gemensam arbetsplats hade förmodligen tagit bort majoriteten av kom-
munikationsproblemen. När det var dags för de olika delarna av produkten att sättas ihop 
kom det fram en del problem som delvis uppstod på grund av bristfällig kommunikation. I 
projektets slutskede fick gruppen tillgång till en arbetsplats hos kund vilket ledde till en 
smidigare arbetsgång då kommunikationen mellan delgrupperna blev bättre. Utöver 
detta gick det färre kurser parallellt med projektet vilket gjorde att det blev lättare att fo-
kusera på projektet och planera arbetet. 
 
Kraven delades initialt upp i BÖR-krav och SKA-krav, där SKA-kraven ansågs vara de 
viktigaste delarna för ett lyckat projekt. Under projektets gång prioriterade vissa grupp-
medlemmar BÖR-krav före SKA-krav. Detta introducerade en onödig stressfaktor för 
gruppmedlemmarna när den allokerade tiden började ta slut. Detta ledde i sin tur till att 
produkten inte hann testas ordentligt. Det borde ha kontrollerats noggrannare under ar-
betets gång att funktioner med hög prioritet implementerades först. 
 
Användning av en prototyp i samarbete med kund för att utveckla ett gränssnitt och öns-
kad funktionalitet var ett bra val. Det underlättade mycket att kunden direkt kunde se och 
bekräfta att gruppen var på rätt väg med produkten samt komma med förslag på förbätt-
ringar eller detaljer som blivit förbisedda. På samma sätt hade en omdesign av produk-
ten kunnat ske om kunden sett att målet av projektet missuppfattats. Som utvecklare vill 
man inte besvära kunden allt för mycket, men fler möten med kunden hade varit bra, 
speciellt i mitten av projektet när större delen av koden skrevs. I slutskedet, när tester 
och integration med det riktiga systemet skulle ske, fanns det nästan alltid någon från 
kundens sida tillgänglig för att svara på frågor och hjälpa till vid eventuella problem med 
hårdvaran, vilket underlättade väldigt mycket. 
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8 Individuella bidrag 
Här följer gruppmedlemmarnas individuella undersökningar. Varje undersöknings syn på 
projektet baseras enbart på den enskilde gruppmedlemmens erfarenheter och tankar. 
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8.1 Viktor Andersson - Analysansvarig 

8.1.1 Inledning 
I rollen som analysansvarig följde en del arbetsuppgifter. De centrerades runt en större 
uppgift som har stor betydelse för ett lyckat projekt: att se till att projektgruppen och kun-
den har samma uppfattning angående produktens utformning och funktionalitet. Som 
analysansvarig arbetade jag för att se till att alla krav som kunden ställde på produkten 
både dokumenterades och förstods av projektgruppen. Missförstånd är en del av varda-
gen i ett projekt i alla storlekar, men som analysansvarig jobbade jag för att minimera 
antalet. Detta var en svår process då även den analysansvarige är en människa och kan 
även den missuppfatta det andra säger och menar.  Den definition som använts i denna 
rapport av analysansvarig och dess arbetsuppgifter är den tolkning av rollen som förfat-
tare erhållit från kursen TDDD77: Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings 
universitet. (Sandahl 2014) 
 
En produkt som utformats i ett projekt där kund och projektgrupp har haft olika bilder av 
produkten eller missuppfattningar av kraven som ställs på den kan leda till att kunden får 
en produkt levererad som är undermålig. Kunden får en produkt som kanske inte kan 
uppfylla dennes krav och projektgruppen kan ha en betydligt mindre chans för framtida 
samarbete med kund och kan i värsta fall få ett dåligt rykte inom branschen. Detta inne-
bär att det är till stor fördel för både kund och projektgrupp att interaktionen mellan dessa 
parter är strukturerad och välfungerande. 

8.1.2 Frågeställning 
Den fråga som är tänkt att besvaras i denna rapport är följande: 
Hur kan man i rollen som analysansvarig arbeta för att konkret tolka krav från kund och 
förmedla dessa till projektgruppen? 

8.1.3 Metod 
I studien nedan analyseras projektet med fokus på hur kraven på den utvecklade mjuk-
varan sammanställdes, verifierades och uppfylldes. Informationen i studien kommer från 
egna erfarenheter under projektets gång och ett resultat sammanställs utifrån detta. Där-
efter följer en diskussion om resultatet där paralleller dras mellan resultaten i denna stu-
die och information samlad från litterära källor. 

8.1.4 Studie 
Projektet inleddes med att projektgruppen anordnade ett möte med kunden där större 
delen av projektgruppen deltog. Under detta möte gick kunden igenom hur produkten de 
önskade skulle vara uppbyggd och vilken funktionalitet som behövdes. Därefter ägnade 
projektgruppen tid till att sammanställa en kravspecifikation som skulle skickas till kund. I 
detta arbete uppstod en del diskussioner mellan medlemmar angående vad kunden 
egentligen menade angående viss funktionalitet. Dessa diskussioner löstes oftast på 
egen hand men vid ett fåtal tillfällen fick analysansvarig kontakta kunden för att komma 
fram till en slutsats. En kravspecifikation i form av en lista med specifika krav blev till slut 
sammanställd och skickades till kund för feedback. Kunden kommenterade de krav som 
de ansåg att projektgruppen missförstått och skickade tillbaka en lista med förändringar. 
Kraven som förändringarna gällde bearbetades och en reviderad version skickades åter 
till kund. I de fall som projektgruppen ansåg att kundens begäran kunde lösas på ett 
bättre sätt än de förslagit, alternativt att kundens begäran låg utanför den budget av tid 
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som projektgruppen hade tillgång till, kontaktades kund för att diskutera fram en lösning 
som passade båda parter. Denna process fortsatte tills det att kunden godkände en slut-
giltig version av kravspecifikationen. Under denna del i projektet utfördes inte någon 
testning eller experimentering av de krav som kunden ställde. Dessa bearbetade istället 
genom diskussion inom projektgruppen samt genom kontakt med kunden. 
 
När utvecklingen av produkten påbörjades valde projektgruppen att skapa en prototyp för 
testning. I denna process utarbetades först och främst designen av produkten och däref-
ter en del av den tänkta funktionaliteten. Med en färdig prototyp utfördes ett antal an-
vändartester där studenter vid Linköpings universitet fick agera användare. Dessa tester 
och den feedback från användare som medföljde användes till att omarbeta utseendet 
på produkten. Därefter utfördes ytterligare ett antal användartester men den här gången 
med kunden som användare. Denna testomgång fokuserade mer på produktens funkt-
ionalitet än dess utseende. Tanken var att på en högre grad än tidigare klargöra vad 
kunden önskade i produkten. Under denna process var det tre personer i projektgruppen 
som arbetade med front-end vilket var den del av produkten som användaren interage-
rade med. Det var även dessa personer som skötte den större delen av testen och 
sammanställningen av data som erhållits från dem. 
 
När användartesterna var färdiga spenderade projektgruppen arbetstiden med att ut-
veckla den faktiska mjukvaran. Till en början byggdes ramverk för varje del av produkten 
och de krav som stod i kravspecifikationen var ej en stor del av utvecklingsarbetet. 
 
Därefter när utvecklingen nått den punkt då detaljer samt sammankoppling mellan modu-
ler skulle införas blev kravspecifikationen betydligt mer aktuell, då det var vid detta läge 
som de uppställda kraven kunde uppfyllas. Inom projektgruppen blev samtal gällande 
kravspecifikationen vanligare och de flesta krav blev med tiden uppfyllda. Detta pågick 
tills dess att produkten var redo att testas på plats hos kund. 
 
Under den tid som tillbringades på att testa produkten hos kunden fick kunden själv en 
mer aktiv roll i utvecklingen. Under utveckling och tester visade kunden intresse för pro-
dukten och bad ibland om förklaringar över olika funktioner i mjukvaran. Det visade sig 
vid dessa tillfällen att en del missförstånd mellan projektgrupp och kund hade uppstått. 
Dessa missförstånd påverkade, i de flesta fall, ej de krav som stod nedskrivna i projekt-
specifikationen utan behandlade snarare information som behövdes för att sammanställa 
produkten, såsom kompatibilitet mellan kundens hårdvara och mjukvaran samt mindre 
förändringar i hur information presenterades i mjukvaran. I ett fall visade sig det att ett 
missförstånd gjorde att projektgruppen och kunden hade tolkat ett krav olika. Under initial 
kravinsamling fick gruppen mycket information samtidigt och detta är troligtvis en av an-
ledningarna till att detta missförstånd uppstod. Möjligtvis hade detta missförstånd kunnat 
undvikas genom att under projektets gång utföra genomgångar av kravspecifikationen 
kopplat till den mjukvara som utvecklats tillsammans med kund.  De mindre missförstån-
den samt det som påverkade ett krav visade sig vara enkla att åtgärda. Därefter kunde 
projektgruppen utveckla produkten vidare med mindre osäkerhet på kravens betydelse 
då kunden visat sig nöjd med produkten som den såg ut för tillfället. 

8.1.5 Resultat 
Utifrån projektet och hur det gick tillväga har följande information framtagits gällande hur 
man som analysansvarig kan underlätta arbetet för att projektgrupp och kund ska förstå 
varandra gällande de krav som ställs av kund på ett mjukvaruprojekt. 
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En noga genomarbetad kravspecifikation är en grundpelare för ett lyckat mjukvaruprojekt. 
Denna bör itereras ett antal gånger i samband med kundkontakt för att öka förståelse 
mellan kund och projektgrupp. I rollen som analysansvarig kan man utföra detta genom 
att vara insatt i alla delar av kravspecifikationen och tydligt och frekvent öppna kommuni-
kation med kund gällande denna. 
 
Efter en kravspecifikation är prototyputveckling ett väldigt effektivt sätt att undersöka om 
kunden kommer att få det den önskade. Att utföra användartester på kunden med proto-
typ gav i detta fall väldigt god information och hjälpte till att stärka projektgruppens tro på 
att produkten var på väg att utvecklas åt rätt riktning. Att se till att dessa tester utförs och 
att tid läggs ned på att skapa en prototyp är ett jobb som passar analysansvarige. 
 
I utvecklingsfasen av projektet underlättar kundkontakt. Den feedback som kund kan ge 
kan inte mäta sig med något annat och att involvera kunden i utvecklingsprocessen var 
det mest effektiva sättet att erhålla denna information. Som analysansvarig har man an-
svaret att ta hand om kundkontakten och man kan då arbeta för att involvera kunden i så 
stor mån som möjligt. 

8.1.6 Diskussion 
Under framtagningen av kravspecifikationen är förmodligen produkten som ska utvecklas 
i stadiet där ingen tydlig uppfattning finns över hur produkten ska se ut. Det kan därför 
vara svårt att stämma av med kund under denna del att deras uppfattning stämmer 
överens med projektgruppen. Möjligtvis kan man starta upp arbete med prototyp tillräck-
ligt tidigt för att hinna visa upp något för kund innan kravspecifikationen är godkänd. 
 
Jag fann att skapande och testning av en prototyp var ett bra sätt att öka samförstånd 
mellan kund och projektgrupp. Genom att sedan arbeta utefter prototypen vid program-
mering av användargränssnitt kunde gruppen lättare göra val som ledde till en produkt 
som uppfyllde kundens förhoppningar. Utveckling av en prototyp har en stor påverkan på 
projektet då den första versionen av prototypen ofta visas för kund väldigt tidigt i pro-
jektet. Vilket leder till att projektgruppen har större möjligheter att förändra designval då 
projektet fortfarande är i planeringsfasen. (MacCormack, Roberto & Marco 2001, s. 140). 
Det ska nämnas att ett sätt att öka effektiviteten av detta ytterligare kan vara att involvera 
personer från varje del av projektgruppen i denna testning. De delar av mjukvaran som 
utvecklades av personer som ej hade framträdande roller i prototyptestningen visade sig 
i min mening vara mer utsatta för problematik runt kraven än de andra delarna. Detta är 
inte bevisat men skulle vara intressant att studera i framtiden genom att, som uttryckt 
ovan, involvera fler människor i testningen samt genom att utveckla testerna som utförs 
på en djupare nivå gällande funktionalitet.  
 
Att utveckla produkten i nära samarbete med kunden genom att ofta få feedback från 
kunden gällande nuvarande funktionalitet och samtidigt få information om önskad ytterli-
gare funktionalitet har visats vara effektivt (MacCormack, Roberto & Marco 2001, ss. 
144-145) Att hålla kunden involverad i utvecklingsprocessen under en längre tid kan vara 
svårt och det kan därmed krävas att utvecklarna av mjukvaran ser till att ta sig tid till att 
besöka kunden. Resultaten av dessa besök förbättras markant om den mjukvara som 
utvecklas tas med till kunden för att ge denne en bättre bild av hur den för nuvarande ser 
ut. För att förståelse mellan projektgrupp och kund ska vara hög kan mycket kontakt med 
kund krävas. Vilket i detta fall skulle leda till många besök hos kunden, om detta vill und-
vikas kan man istället involvera kunden i utvecklingsprocessen genom att inkorporera 
representanter från kunden i själva arbetet. (Baskerville et al. 2003, s. 72). Detta kan 
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vara ett bättre sätt än kundbesök då utvecklarna får ständig kontakt och feedback från 
kund, samtidigt som kunden slipper allt för många besök då denne förmodligen har annat 
arbete att utföra utöver kontakt med projektgruppen. Kundbesök kan fortfarande vara 
positivt för utveckling av produkten men bör med denna metod kunna minskas i antal. 
 
Viktor Andersson, analysansvarig för kandidatarbetet. 
Övervakningsfunktion för en mätplattform för mätning i bil 
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8.2 Emil Berg - Testledare 

8.2.1 Introduktion 
Under kandidatprojektets gång intresserade författaren sig för en teknisk lösning som 
används i kommunikationsservern som projektgruppen tagit fram. För att lösa kommuni-
kationen med klienter används ett designmönster som kallas Proactor pattern. I stället för 
att ha en tråd för varje klient som anslutit sig till servern delar en trådgrupp på arbetet. 
Det som denna rapport utforskar är vilka fördelar och nackdelar det här designmönstret 
har, och vad som är att föredra i detta fall. Notera att Proactor pattern används indirekt 
med biblioteket Boost Asio.  

8.2.2 Bakgrund 
Proactor pattern är en form av asynkron I/O. En separat tråd, som i engelsk litteratur 
ibland kallas event demultiplexer, ber operativsystemet att göra en asynkron I/O-
operation (t.ex. en läsning från en fil eller TCP-ström). När läsningen är klar uppmärk-
sammas event demultiplexern. Den meddelar då en s.k. event handler (på svenska un-
gefär händelsehanterare) som exekverar i en annan tråd att läsningen är klar. Event 
handlern meddelar demultiplexern då den hanterat I/O operationen. (Libman 2005) 
 
Skillnaderna mellan Proactor pattern och andra synkrona lösningar är att event demulti-
plexern kan ha flera asynkrona operationer igång samtidigt. Dessutom kan en grupp med 
flera stycken event handlers användas, så att en av de event handlers som är ledig un-
derrättas.  

8.2.3 Syfte 
Denna rapport syftar till att avgöra de fördelar och nackdelar designmönstret Proactor 
pattern har inom nätverksservrar gentemot det mer klassiska designmönstret med en 
tråd per klient.  

8.2.4 Metod 
För att bestämma fördelar och nackdelar med designmönstret jämfördes de olika meto-
derna inom olika områden. Jämförelserna skedde främst med litteratur inom området.  

8.2.5 Studie 
Nedan bestäms fördelar och nackdelar med designmönstret. 

Komplexitet 
Med Proactor pattern kan det vara svårt att följa kontrollflödet i programmet. Den kod 
som exekveras vid en klientanslutning, skrivning eller läsning kommer att separeras från 
den kod som gör att programmet börjar lyssna efter en klientanslutning, skrivning eller 
läsning. (Kohlhoff 2011) Om en tråd per ansluten klient används uppstår inte samma 
problem. 

Minnesanvändning 
Med Proactor pattern behöver minnesutrymme för en läs- eller skrivoperation vara allo-
kerat under hela operationen, även om det dröjer mycket lång tid innan operationen slut-
förs. (Kohlhoff 2011) Detta eftersom operativsystemet vill ha minnesutrymme från pro-
cessen som argument till det asynkrona systemanropet. Å andra sidan går det att vinna 
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minnesutrymme, eftersom processen inte behöver använda sig av mycket minne till 
många trådar. Beroende på antal anslutna klienter och hur stora meddelanden som pro-
grammet buffrar upp skiljer det sig vilken metod som är effektivast ur minnessynpunkt. 

Prestanda och skalbarhet 
För att få ut maximal prestanda ur en processor behöver processorns alla kärnor använ-
das, och det är det som hårdvarutrådar är till för. För en process är det svårt att vinna 
extra prestanda genom att tillföra fler trådar än vad det finns processkärnor, om trådarna 
tävlar om samma resurser. En arkitektur som bygger på att varje klient tilldelas en egen 
tråd kommer att skala dåligt med många klienter, för även om en enstaka tråd har liten 
prestandakostnad kommer det att bli mycket med många klienter. Det problemet kommer 
inte en trådgrupp med rätt storlek påverkas av på samma sätt. Med en trådgrupp kom-
mer endast de trådar som har arbete att utföra aktiveras av operativsystemet. (Schmidt 
1998; Kohlhoff 2011) 

Avlusning 
En konsekvens av Proactor pattern är att kontrollflödet varierar mellan designmönstrets 
inbyggda infrastruktur samt den funktionalitet som användaren kopplar ihop design-
mönstret med (Schmidt 1998; Kohlhoff 2011). Författaren har själv erfarenhet av så kal-
lade stack traces (ibland kallat stackspår på svenska) som blir svåra att läsa just p.g.a. 
den anledningen. Om en tråd per klient används blir kontrollflödet lättare att följa. 

Trådflexibilitet 
Med Proactor pattern kan en tråd användas för att hantera alla inkommande klienter, om 
det skulle vara önskvärt. Det är också lätt att välja hur många trådar som ska användas i 
trådgruppen (Schmidt 1998). Med en arkitektur som bygger på en tråd per klient är det 
givetvis omöjligt att begränsa sig till endast en tråd med flera klienter.  

8.2.6 Diskussion och resultat 
Beroende på de krav en utvecklare har på nätverksservern kan Proactor pattern anting-
en vara en fördel eller en nackdel gentemot att använda sig av en tråd per ansluten klient. 
Om kravet är en nätverksserver som är lätt att avlusa och utveckla, men kanske inte 
nödvändigtvis kommer att användas med väldigt många uppkopplade klienter bör ut-
vecklaren överväga att använda sig av en tråd per ansluten klient.  
 
Om nätverksservern istället ska kunna hantera väldigt stora mängder anslutna klienter 
samtidigt bör utvecklaren överväga att använda sig av ett annat designmönster som t.ex. 
Proactor pattern. I kandidatprojektets tekniska lösning, som kommer ha få anslutna klien-
ter, vinner utvecklarna väldigt lite på att använda sig av Proactor pattern. Designmönstret 
användes ändå eftersom standardbiblioteket i det programmeringsspråk som användes 
ej implementerade någon TCP-socket och det finns ett etablerat och plattformsobero-
ende bibliotek (Boost), som projektgruppen använde sig av istället. Det biblioteket an-
vänder sig av just Proactor pattern.  
 
Emil Berg, testledare för kandidatarbetet. 
Övervakningsfunktion för en mätplattform för mätning i bil 
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8.3 Emanuel Bergsten - Arkitekt 

8.3.1 Inledning och frågeställning 
I ett mjukvaruprojekt är möjligheten att snabbt sätta sig in i kod som andra personer har 
skrivit samt vidareutveckla dessa delar central. Detta för att minimera tiden som används 
för annat än kodande samt för att minska de fel som kan uppstå när en ny programme-
rare introduceras till kodpaketet. Ett möjligt sätt att få struktur på koden utöver att hålla 
den välkommenterad kan vara att följa etablerade designmönster och abstraktioner för 
skapandet av klasser. Den fråga som ska belysas i denna rapport är därför: 
Underlättar användandet av designmönster vidareutveckling och ökar läsbarhet hos kod? 

8.3.2 Studie 
Observationer i back-end och front-end visar att endast två designmönster beskrivna i 
Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software implementerades. 
(Gamma 1995) Ytterligare designmönster användes i den, för Google Protocol Buffers, 
automatiskt genererade koden. Då Google Protocol Buffers inte direkt skrevs av projekt-
gruppen exkluderades dessa från studien. De designmöster som kunde urskiljas i koden 
beskrivs nedan.  
 
Antalet rader kod används för att bedöma kodens komplexitet, då antalet rader har visats 
korrelera relativt väl med komplexiteten i kod även då bättre sätt existerar. (Shihab Emad 
2013)  

Singleton 
Singleton mönstret användes på ett flertal klasser, både i back-end och front-end. Pro-
grammet yEd7 användes för att visualisera användningen av de olika klasserna som in-
nehöll dessa, resultaten kan observeras i Figur 6 och Figur 7. Data för visualiseringen 
skapades av programmet Google Singleton Detector8. 
 

 
Figur 6. Översikt av användandet av singletons i back-end. Se Tabell 2 för beskrivning. 

                                                           
7 yWorks, yEd, http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html  [2014-05-20] 
8 Google, Google Singleton Detector, https://code.google.com/p/google-singleton-detector/ [2014-05-20] 
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Figur 7. Översikt av användandet av singletons och liknande mönster i front-end. Se Ta-
bell 2 för beskrivning. 
 
Tabell 2: Beskrivning av graferna i Figur 6 samt Figur 7. 

Färg Betydelse 

Röd En klass som implementerar singleton-mönstret 

Grön En klass med minst ett fält med ett publikt statiskt element 

Ljusblå En klass som använder en singleton 

Observer 
Flertalet klasser som implementerade en modifierad version av observer-mönstret fanns 
i både back-end och front-end. Modifikationen innebar att den lyssnande klassen kunde 
undgå att få notifikationer för alla händelser. Klasserna fick endast de uppdateringar som 
var relevanta för dem. Dessutom anropades olika funktioner för alla notifikationer för att 
minska antalet funktionsanrop till klasser vilka ej var intresserade av alla notifikationer. 

Komplexitet 
Programmet Cloc9 användes för att undersöka storleken på de klasser som implemente-
rade de olika designmönster som kunde urskiljas. Resultatet redovisas i Tabell 3. 

                                                           
9 Northrop Grumman Corporation, Cloc, http://cloc.sourceforge.net/  [2014-05-20] 
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Tabell 3: Sammanställning av antalet rader kod samt antalet rader per fil i olika del-
mängder av projektet 

Del:  Rader 
kod:  

Rader kod per 
fil:  

Storlek relativt Front - och Back -
end:  

Front- och 
back-end 

4277 52,80 100,0 % 

Front-end 2777 63,11 119,5 % 

Back-end 1500 40,54 76,8 % 

Singleton 398 79,60 150,7 % 

Observer 1727 123,36 233,6 % 

 
I de klasser som implementerade singleton är antalet rader kod per fil högre än i det öv-
riga projektet. En ytterligare ökning skedde i de filer som implementerade observer de-
signmönstret. 

8.3.3 Resultat 
Den frågeställning som ställdes i inledningen var: 
Underlättar användandet av designmönster vidareutveckling och ökar läsbarhet hos kod? 
I studien kunde en storleksökning på cirka 51 % för klasser som implementerar single-
tons samt en ökning på 134 % för de som implementerar observers urskiljas. Antal rader 
kod är bara ett av många sätt att notera läsbarhet och svårighetsgraden för framtida vi-
dareutveckling. 

8.3.4 Diskussion 
I en större studie på över 500 000 rader kod påvisades ett samband mellan ett högre 
antal rader kod per fil och användandet av designmönstren singleton och observer 
(Vokáč 2004). Dessa tenderade dessutom att innehålla fel oftare. Författaren ansåg att 
detta kan ha berott på en ökad komplexitet i de filer som implementerade dessa design-
mönster. Sambandet mellan antalet rader kod och de specifika designmönstren var även 
tydligt i back-end samt front-end. 
 
Den data som användes för studien är ganska begränsad och visar inte nödvändigtvis på 
någon korrelation mellan användandet av designmönster och komplexiteten i kod. Kod-
basen som studien är baserad på är relativt liten; den innehåller endast 4277 rader kod. 
Avläsningen av kodbasen gjordes endast vid ett datum och ger inte någon överblick för 
utvecklingen av kodbasen. Endast två designmönster kunde urskiljas i kodbasen. Detta 
kan bero på att få programmerare skrev kod för detta projekt, och inte tog hänsyn till se-
nare vidareutveckling, eller på att projektets mindre kodbas inte krävde några annat de-
signmönster. Resultaten följer dock samma mönster som kunde tydas i studien utförd av 
Vokáč (2004).  
 
Emanuel Bergsten, arkitekt för kandidatarbetet  
Övervakningsfunktion för en mätplattform för mätning i bil 
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8.4 Johan Classon - Kvalitetssamordnare 

8.4.1 Inledning och frågeställning 
Rollen som kvalitetssamordnare kan vara mycket viktig i ett större projekt. En person 
med denna roll är inte ansvarig för kvalitet, utan ska snarare se till att alla parter som har 
någon hand i utvecklandet av en produkt gör sitt jobb med tanken att upprätthålla kvalitet. 
Rollen innebär bland annat att skriva en kvalitetsplan och att se till att denna följs, samt 
ha ett nära samarbete med testansvarig för att se till att tester verifierar en hög kvalitet. 
 
I det aktuella projektet innebär rollen som kvalitetssamordnare bland annat att den kod 
som skrivs ska vara av hög kvalitet (något som kan vara svårdefinierat) och att testen 
som utförs verifierar att bra kvalitet upprätthålls i någon utsträckning. De frågor som 
kommer besvaras i studien lyder enligt följande: 
• Hur kan ett företag se till att producerade varor upprätthåller den etablerade standarden 
på kvalitet? 
• Vad är en kvalitetssamordnares egentliga roll i ett företag? 

8.4.2 Metod 
Information har framtagits genom att läsa vetenskapliga artiklar samt genom att ta del av 
studier som undersöker hur dagens företag arbetar för att deras varor ska hålla hög kva-
litet. I studien kommer även erfarenheter från det aktuella projektet användas. 

8.4.3 Studie 
Det är svårt att prata om kvalitet utan att nämna ISO-standarder. En vanlig standard som 
följs inom många företag för att upprätthålla kvalitet är ISO 9000-Quality Management 
och forskning menar att företag som blivit certifierade upplever en snabbare tillväxt (King 
& Terlaak 2006). Standarden är inte till för att användas i utvärderingen av en enskild 
produkt eller tjänst, utan innehåller snarare riktlinjer för hur ett företag ska utforma avdel-
ningarna som ska ansvara för kvaliteten. Åtta grundprinciper definieras i ISO 9000:2005 
och det är dessa principer som ISO 9000-familjen av standarder bygger på (International 
Organization for Standardization 2012). Dessa principer inkluderar bland annat kundfo-
kus, ledarskap, deltagande och ständiga förbättringar. Att en vara håller hög kvalitet kan 
vara skillnaden mellan ett framgångsrikt företag och ett som misslyckas. Ett företag som 
följer ISO 9000 behöver resurser som ser till att standarden följs. 
 
En intressant fråga är hur ett företag ska arbeta för att se till att kvalitet upprätthålls så att 
kunderna är nöjda, något som löses på olika sätt från företag till företag och som radikalt 
kan påverka arbetsuppgifterna en kvalitetssamordnare eller kvalitetsmanager har inom 
ett företag. En undersökning publicerad under en artikel i Total Quality Management & 
Business Excellence som genomfördes med hjälp av 212 kvalitetsmanagers på olika 
företag i Sverige frågade vilken roll vederbörande ansåg sig ha inom företaget (Elg et al. 
2011. 800-802). Ett vanligt svar var att en kvalitetsmanager var en expert inom sitt om-
råde som ska hjälpa andra inom företaget när det kommer till frågor om kvalitet, d.v.s. 
agera som en intern konsult för företaget. Något som då kan förändra rollen är vad ma-
nagern ska vara expert inom; det är ju skillnad på att vara expert på allmän kvalitet och 
att vara expert på det relevanta området (exempelvis någon med stor vana inom pro-
grammering för ett mjukvaruprojekt). Utöver att vara expert och konsult inkluderade sva-
ren bland annat ansvar för att granska delar av produktionen och ansvar för både utveck-
landet och utlärandet av nya metoder med syfte att förbättra kvaliteten inom företaget. 
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Ett sätt att beskriva uppgiften som en kvalitetsmanager har är att denne ska representera 
kundens röst inom företaget. Enligt tidigare nämnda undersökning framkom det att kun-
den tycktes vara det viktigaste området för en kvalitetsavdelning att fokusera på, samt att 
det var väldigt viktigt att alla parter som på något sätt var delaktiga i produktionen även 
var delaktiga i att upprätthålla kvaliteten. 
 
Enligt informationen i kursen har en kvalitetssamordnare följande arbetsuppgifter i pro-
jektet: 
• Kvalitetsarbete utförs överallt av alla roller 
• Initiativ- och uppföljningsansvar 
• Erfarenhetsfångst 
• Utbildning och inspiration 
• Planera och budgetera tillsammans med övriga gruppen 
• Hur mycket får kvalitet kosta? 
• Skriver en kvalitetsplan 
 
Av ovanstående punkter var den mest aktuella att skriva en kvalitetsplan, då denna lade 
grunden för hur kvaliteten skulle hanteras i projektet. I mer detalj tog denne bland annat 
upp hur tester skulle genomföras (kompletterat med testplanen) och riktlinjer för hur kod 
skulle skrivas och hur applikationen skulle utformas. Ett konkret exempel på detta är just 
applikationens design, som skulle utformas enligt Googles riktlinjer för Android (Android 
Open Source Project 2014). Att kvalitetsarbetet skulle utföras av alla roller var något som 
ansågs som självklart och frågan om hur mycket kvalitet får kosta kändes inte relevant i 
projektet då det endast budgeteras med tid. Kostnaden för kvalitet kan då jämföras med 
tiden som lades på att kontrollera så att tester utfördes på rätt sätt, då inga officiella kod-
inspektioner genomfördes. 
 
En kvalitetssamordnare inom ett företag som fokuserar på tillverkningen av en produkt 
kan vara ansvarig för att testa att produkten, eller delar av produkten, håller kvalitet enligt 
den standard företaget har satt upp. Om kvaliteten inte upprätthålls och produkter åter-
lämnas av missnöjda kunder måste kvalitetssamordnaren leta reda på problemet och 
lösa det. Detta kan innebära, som tidigare nämnt, att utveckla nya metoder för hur kvali-
teten ska upprätthållas och lära ut dem till de som har en hand i utvecklingen samt se till 
att de nya metoderna följs.  
 
Kvalitetssamordnaren kan även ansvara för att göra inspektioner av produktionskedjan, 
varför det kan vara bra med distans till den producerade varan. Just distansaspekten är 
en anledning till att det finns företag som fokuserar på att agera externa konsulter åt före-
tag för att kontrollera kvalitet. 
 
Rollen som kvalitetssamordnare innebär även en del etiska aspekter. Beroende på an-
vändningsområdet för en vara skulle undermålig kvalitet kunna resultera i allvarliga ska-
dor på användaren eller annan person, varför det är mycket viktigt att en organisation ser 
hög kvalitet som något att prioritera. 
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8.4.4 Resultat och egna erfarenheter 
I frågeställningen fanns det två frågor att försöka besvara i studien: 
 
Hur kan ett företag se till att producerade varor upprätthåller den etablerade standarden 
på kvalitet? 
 
Genom att se till att kvalitet kontrolleras av en specifik avdelning (exempelvis utformad 
enligt ISO 9000) kan ett företags chanser att få nöjda kunder öka. Att ha kvalitets-
managers som agerar interna konsulter och som kan representera kundens röst i ett fö-
retag är ett vanligt tillvägagångssätt, och att ha kvalitetssamordnare som hittar och löser 
problem i produktionskedjan känns som ett måste i ett seriöst företag. Anlitande av ex-
terna konsulter kan ske som ett alternativ eller ett komplement till processen att förbättra 
ett företags kvalitetsarbete. Se till att standarder finns och att de följs samt att alla som 
har en hand i produktionen deltar i förbättring av kvaliteten så förbättras resultatet. 
 
Vad är en kvalitetssamordnares egentliga roll i ett företag? 
 
Att finna problem i produktionskedjan och lösa dem. Detta kan exempelvis innebära att 
utveckla och lära ut nya metoder samt se till att de följs, kvalitetstestning av produkter 
och allmänt att granska så att olika delar av företaget följer de standarder som är satta. 
 
Som nämnt i inledningen innebar rollen som kvalitetssamordnare i det aktuella projektet 
bland annat att ansvara för att skriva en kvalitetsplan samt se till att denna upprätthölls. 
Den inkluderade även ett samarbete med testansvarig för att se till så alla tester inte 
bara testade funktion utan även kvalitet. Att vara en bra kvalitetssamordnare visade sig 
vara svårt då jag, som en del av utvecklingsteamet, hade svårt att hålla distans till den 
producerade koden. Detta är något som kan vara väldigt viktigt, då det kan vara svårt att 
se brister i något man själv haft en hand i att utveckla. Ett nära samarbete med sina kol-
legor kan även bidra till att det är svårt att göra en objektiv bedömning, då det kan kän-
nas som att man underminerar någons arbete genom att påstå att kvaliteten i arbetet är 
undermålig. 
 
Johan Classon, kvalitetssamordnare för kandidatarbetet. 
Övervakningsfunktion för en mätplattform för mätning i bil 
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8.5 Tony Fredriksson - Projektledare 

8.5.1 Bakgrund 
Under vårterminen har kandidatprojektet i programutvecklingsmetodik pågått och ett av 
syftena med projektet var att tillämpa den teori som lärdes ut under höstterminens kurs 
Programutvecklingsmetodik teori (TDDC93). I teorikursen lärdes det bland annat ut hur 
agila utvecklingsmetoder fungerar, dess fördelar och hur de kan tillämpas. Syftet med 
denna undersökning är att utforska vilka förutsättningar som krävs för att kunna använda 
sig av en agil utvecklingsmetod under utvecklingen av programvaran i kandidatprojektet. 

8.5.2 Frågeställning 
Vilka är grundförutsättningarna för att kunna tillämpa manifestet för agil systemutveckling 
och dess 12 principer? 

8.5.3 Avgränsningar 
Ansvarig för denna undersökning är projektets projektledare Tony Fredriksson. De refe-
renser som används är insamlade erfarenheter från projektets gång, kunskap från 
TDDC93 och det agila manifestet(Beck et al. 2001a) och dess 12 principer (Beck et al. 
2001b).  

8.5.4 Metod 
Tillvägagångssättet som använts för att ta fram informationen för denna undersökning 
har varit att titta på det agila manifestet och dess 12 bakomliggande principer för agil 
utveckling. Detta för att jämföra dessa mot de erfarenheter som tagits till vara på genom 
projektet. Varje princip tas upp var och en för att jämföras mot hur de uppfylldes i pro-
jektet och om så inte var fallet, undersöka vilka förutsättningar som saknades. 
 

Manifestet för agil systemutveckling 
Manifestet lyder enligt följande: 
“Vi finner bättre sätt att utveckla programvara 
genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. 
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 
 
Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
Anpassning till förändring framför att följa en plan 
 
Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, 
värdesätter vi punkterna till vänster mer. “ (Beck et al. 2001a) 
 
I korta drag beskriver manifestet att för agil utveckling måste man vara flexibel, ha ett bra 
kundsamarbete, en bra miljö där individerna som utvecklar kan känna ansvar men även 
stöd och att små, korta iterationer med stegvis färdig programvara ska kunna redovisas 
kontinuerligt. 
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Manifestet har även 12 bakomliggande principer som lägger grunden till hur den agila 
utvecklingen på bästa sätt ska ske. Alla kommande citat är direkt hämtade från (Beck et 
al. 2001b) 

Princip 1 
“Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av 
värdefull programvara.” 
 
Redan under planeringen när kravspecifikationen togs fram valde projektgruppen att pri-
oritera kraven så att det enkelt skulle gå att dela in krav i hur långt projektet skulle hinna 
vid varje iterations slut. Dessa krav valdes så att det tidigt skulle gå att ha en grundläg-
gande prototyp med viss funktionalitet vid varje iterations slut. Dock blev så inte fallet för 
varje iteration då majoriteten av projektgruppen hade två parallella kurser under första 
halvan av projektet som konkurrerade om vad tid skulle läggas på.  
 
Eftersom det fanns begränsat med tid i början av projektet var det svårt att på ett bra sätt 
omorganisera resurser och kompetensen för att på bästa sätt kunna lösa de förseningar 
som skedde och medlemmarna i projektgruppen var inte så flexibla som de hade hop-
pats på att kunna vara. 
 
Under agil utveckling gäller det att väldigt enkelt kunna vara flexibel och reda ut ovän-
tade problem snabbt. De förutsättningar som krävs för flexibilitet är främst resurser som 
tid och kompetens. Projektgruppen hade i början begränsade resurser varav tid var en 
vilket resulterade i att en tidig leverans riktigt uppfyllde de krav som projektgruppen 
kanske hade hoppats på.  
 

Princip 2 
“Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. 
Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.” 
 
Under framtagningen av kravspecifikationen diskuterades det väldigt mycket med kun-
den kring vad de ville få ut av systemet och projektgruppen kände att de fått en väldigt 
bra bild av vad kunden efterfrågade. Mycket tid lades ner för att få fram konkreta krav 
som kunde testas och en idé av hur systemets uppbyggnad var tänkt blev framtagen. 
Vissa av kraven som då skrevs ner var dock delvis beroende av implementationen som 
var tänkt att användas för systemet. Att inte skriva implementationsspecifika krav var 
något som gruppen reflekterade över och en erfarenhet som erhölls. 
 
Efter cirka halva tiden av projektet, då den tänkta implementationen skulle implemente-
ras, märktes det att vissa krav behövde omformuleras eller till och med tas bort. Till ex-
empel var det från början tänkt att en klient, som skulle vara helt fristående från server-
programvaran, skulle hantera nedsparande av mätdata till text och binärfil. Detta skulle 
visa sig vara onödigt och att det hade varit bättre att skapa en struktur i serverprogram-
varan som skötte det istället. Så krav 4.3.3-1: Sparningsklienten ska kunna spara en bi-
närfil till disk. togs bort och ersattes av det tillagda kravet 3.3-5: En binärfil ska kunna 
sparas till mätdatorn. Även smärre omformuleringar skedde för att säkerställa entydighet. 
 
Förutsättningen för att kunna förändra krav är främst att ha en kund som är mer inriktad 
på att slutprodukten ska bli så bra som möjligt och inte på avtalet i sig. Självklart ska en 
förändring av ett krav inte resultera i att slutprodukten blir sämre utan snarare vara till för 
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att underlätta för utvecklarna att utveckla. Eventuella ändringar av krav ska delvis vara till 
för att spara tid och pengar men även för att den slutliga produkten ska bli så bra som 
möjligt. Precis som det även står i manifestet så är en grundprincip att hellre ha ett bra 
kundsamarbete än kontraktsförhandling. 
 
En annan förutsättning är också att utvecklarna visar sin kund varför en ändring av 
kravet är motiverat. Att då kunna uttrycka sig väl i tal och skrift är en grundförutsätt-
ning. 
 

Princip 3 
“Leverera fungerande programvara ofta, med 
ett par veckors till ett par månaders mellanrum,  
ju oftare desto bättre.” 
 
Precis som i princip 1 är det i princip 3 en grundläggande förutsättning att det finns re-
surser som tid och kompetens så att det snabbt och smidigt kunna lösa eventuella förse-
ningar för att uppnå små täta leveranser.  
 

Princip 4 
“Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta 
tillsammans dagligen under hela projektet.” 
 
Än en gång visar det att gemensam tid är en av grundförutsättningarna i agil utveckling. 
Medlemmarna i projektgruppen bör träffas dagligen för att kunna arbeta agilt. Att alltid 
kunna fråga någon om hjälp och snabbt reda ut eventuella oklarheter är en del av styr-
kan som agil utveckling medför. Effektiviteten skulle även öka om utvecklarna kunde 
koncentrera sig på enbart en uppgift åt gången och slippa jobba med tre olika uppgifter 
samtidigt. 
 
Att kontinuerligt ha en enda arbetsuppgift att jobba med och tillgång att kunna jobba med 
den under längre perioder ökar effektiviteten och utvecklarna slipper att lägga onödig tid 
på att gång på gång sätta sig in i arbetet. 
 

Princip 5 
“Bygg projekt kring motiverade individer. 
Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 
och lita på att de får jobbet gjort.” 
 
Alla medlemmar i gruppen var väldigt motiverade till stor del för att projektet var ett av de 
första där de fick chansen att skaffa sig faktiska erfarenheter. Det stödet gruppen fick var 
främst från handledaren som de hade möte med en gång per vecka för att reda ut even-
tuella oklarheter kring det formella gällande kandidatarbetet. 
 
Utöver handledaren kände medlemmarna att det aldrig var svårt att fråga kunden om råd 
eftersom det var kunden som hade koll på det system som projektgruppen vidareutveck-
lade. 
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Att ha haft en mentor eller liknande med mer erfarenhet inom just programvaruutveckling 
hade kunnat öka produktiviteten då medlemmar många gånger under projektets gång 
kunde försenas på grund av bristande kompetens inom det programmeringsspråk som 
användes. Istället fick medlemmarna söka efter lösningar på internet helt på egen hand 
vilket många gånger var tidsödande och sinkade då andra delar av projektet. 
En grundläggande förutsättning för agil utveckling är alltså att kunna få stöd av någon 
med hög kompetens när problem uppstår eller att själv inneha väldigt hög kompetens 
inom området. 
 

Princip 6 
“Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa  
och effektivaste sättet att förmedla information,  
både till och inom utvecklingsteamet.” 
 
Under projektets gång gjordes det försök till att gruppen så mycket som möjligt skulle 
utveckla tillsammans på universitetet. Många gånger var det dock väldigt svårt då resur-
serna som fanns att tillgå på universitetet inte ens var i närheten av tillräckliga. De dato-
rer som fanns hade inte eller var inkompatibla med den utvecklingsmiljö som krävdes för 
att kunna utveckla. Det fanns heller ingen lokal som projektgruppen kunde bruka för att 
utföra sin utveckling så de gånger som gruppen utvecklade tillsammans på universitetet 
tillbringades oftast minst tio minuters letande efter lämplig plats att utveckla på. Vissa 
gånger fanns det inte ens någon plats ledig vilket ofta resulterade i att behöva sitta på 
allmänna platser med mycket buller. 
 
Alla i gruppen hade inte heller tillgång till egna bärbara datorer. På grund av brist på till-
gång till en dedikerad lokal att kontinuerligt kunna sitta i och att datorerna som universite-
tet tillhandahöll inte gick att utveckla på blev resultatet oftast att enda sättet att kunna 
utveckla på var att faktiskt sitta hemma på en egen arbetsstation. Tack vare detta fick 
kommunikationen lösas genom att kommunicera via Skype vid eventuella fel. Det var 
inte i närheten av så effektivt som att kunna sitta öga mot öga då det är mycket enklare 
att kunna till exempel visa på en skärm var någonstans något är fel eller med hjälp av 
kroppsspråk förmedla sina budskap. 
 
Så fler grundförutsättningar för att kunna arbeta agilt är att dels ha tillgång till datorer 
med rätt utvecklingsmiljöer att utveckla på och att dels ha tillgång till en och samma lokal 
dagligen för att kunna skapa rutiner. 
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Princip 7 
“Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.” 
 
Från de erfarenheter som erhölls under projektet var framstegen mycket beroende på 
den tid som kunde läggas ner på projektet. Desto mer tid som kunde läggas ner, desto 
mer fungerande programvara kunde produceras.  
 

Princip 8 
“Agila metoder verkar för uthållighet.  
Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna  
hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.” 
 
En förutsättning för att princip 8 ska kunna uppfyllas är återigen att utvecklarna ska 
kunna arbeta ostört i en bra miljö med det stöd som kan tänka behövas. Detta krävs åt-
minstone i de fall där någon effektivitet vill uppnås. 

Princip 9 
“Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik 
och bra design stärker anpassningsförmågan.” 
 
Princip 9 hade kunnat göras bättre under projektet då det under projektets gång inte 
fanns tid för en person att till fullo undersöka vilken förstklassig teknik som fanns. Dock 
uppfattades det som att den teknik som projektgruppen fick tillgång till och utvecklade 
mot uppfyllde kundens krav. 
 

Princip 10 
“Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete 
som inte görs – är grundläggande.” 
 
Under planeringsstadiet lades en plan upp för att alla som jobbade med projektet skulle 
ha en gemensam insikt hur arkitekturen för systemet var tänkt. På så sätt kunde alla 
sköta sitt men fortfarande ha kunskap om hur resten av projektet är eller åtminstone var 
tänkt att bli. Att hela gruppen vet lite om mycket är därför en egenskap som maximerar 
mängden arbete som inte görs. God planering i förstudien är därför en förutsättning som 
gör agil utveckling så effektiv som den är. 
 

Princip 11 
“Bäst arkitektur, krav och design 
växer fram med självorganiserande team.” 
 
Eftersom projektgruppen tillsammans kom överens om hur systemet som skulle utveck-
las skulle se ut till arkitektur fick som resultat att projektgruppen hela tiden hade koll på 
sitt egna system och enkelt kunde göra förändringar och förbättringar. Det visar än en 
gång att flexibilitet är viktigt i den agila utvecklingen. 
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Princip 12 
“Med jämna mellanrum reflekterar teamet över  
hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter.” 
 
Projektgruppen hade fasta veckomöten under början av veckan där alla medlemmar fick 
gå igenom vad som gjorts, vad som skulle göras, eventuella problem, vad som händer 
den kommande veckan samt vad som skulle kunna göras bättre. På så sätt arbetade 
gruppen hela tiden med att på ett konstruktivt sätt förbättra sin arbetsgång för att kunna 
effektivisera den. Att vara öppen för förändring, kunna ta kritik och att framförallt kunna 
släppa taget om något som inte fungerar är därför en förutsättning för agil utveckling. 

 

8.5.5 Resultat 
De grundläggande förutsättningarna som krävs för att på bästa sätt kunna utveckla agilt 
är följande: 

• Tid: Att ha en enda uppgift åt gången och att kunna arbeta på den ostört under 
längre perioder är en väldigt viktig förutsättning för att kunna arbeta effektivt och 
agilt. 

• Lokal:  Att ha en bestämd lokal där utvecklingsteamet kan mötas varje dag för att 
utveckla. Att alla även vistas i den lokal under tiden utvecklingen sker är viktig ef-
tersom enligt princip 6 är kommunikation öga mot öga mycket effektivare än att till 
exempel behöva ringa eller chatta.  

• Utrustning:  Att alla i teamet har fungerande utrustning att utveckla på och att den 
kan användas i den lokal som utvecklingsteamet blivit tilldelad. 

• Kompetens:  Att själv inneha kompetens eller att ha någon person eller en kun-
skapsbank som är effektivt kan finna svar på problem är en förutsättning för agil 
utveckling som gör att utvecklingen blir effektiv. 

• Flexibilitet: Att enkelt kunna anpassa sig till förändringar som sker och att även 
välkomna dem är en förutsättning som gör agil utveckling kraftfull. 

• Bra kundrelation: Att tillfredsställa kunden är alltid det som strävas efter under 
agil utveckling. Därför gäller det att hålla en god relation med kunden och vara 
flexibel för att kunna komma överens om eventuella förändringar på krav som lätt 
sker när agil utveckling tillämpas. 

• Att kontinuerligt kontrollera projektets status: Enligt princip 7 är det främsta 
måttet på framgång fungerande kod. Att kontinuerligt kontrollera att koden håller 
måttet och fungerar gör att projektet aldrig ska behöva ta steg tillbaka för att be-
höva ta sig framåt. 
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8.5.6 Diskussion 
Som det går att läsa i resultatet så existerar det flertalet förutsättningar för att det ska gå 
att utveckla agilt. Tyvärr så kan universitetet inte tillhandahålla alla dessa förutsättningar 
på grund av begränsade resurser. Vissa förutsättningar tillför mer till projektet än andra 
men om alla tillsammans skulle kunna tillämpas hade effektiviteten kunnat ökas och mer 
erfarenheter om hur det faktiskt är att utveckla skulle erhållas. 
 
Värt att tillägga är att projektgruppen främst försökte tillämpa de delar av manifestet som 
var relativt resursoberoende. Delar som hur projektgruppen hanterar kundrelationen, 
öppenhet och välkomnande av förändring av krav var relativt enkla att sträva efter och 
tillämpa. Däremot var de delar som krävde att gruppen hade haft en dedikerad plats eller 
att utvecklare bör jobba dagligen med utvecklingen blev svårare att upprätthålla.  
Platsproblemet hade gått att lösa genom att boka lokaler på universitetet. Dock öppnar 
bokningen först dagen innan och under vissa perioder kan alla bokningsbara lokaler vara 
uppbokade redan innan bokningen öppnar på grund av schemalagda lektioner från uni-
versitetet. Oftast gick det inte heller att boka samma lokal mer än två timmar i sträck vil-
ket resulterade i att man var tvungen att hitta ny lokal när tiden gått ut som i sin tur hade 
givit låg effektivitet. Gruppen fick då istället kompromissa genom att antingen hitta en 
plats i ett allmänutrymme, där de kunde sitta större delen av dagen, eller helt enkelt dela 
upp sig och sitta var och en för sig hemma och sköta kommunikationen via till exempel 
skype. 
 
Under projektet som projektgruppen hade saknades förutsättningarna Tid, lokal, utrust-
ning och till viss del kompetens. Hade dessa förutsättningar kunnat satisfieras hade utfal-
let av resultatet kunnat bli väldigt mycket bättre då projektgruppen hade kunnat arbeta 
mer effektivt men även kunnat tillämpa de kunskaper som erhölls under kursen i Pro-
gramutvecklingsmetodik, teori. 
 
Den förutsättning som dock skulle gett mest för oss i projektet hade varit att kunna ha en 
lokal att kontinuerligt kunna utveckla på. Då skulle hela gruppen kunnat vara där vid de 
tillfällen som utveckling hade skett och eventuella problem hade mycket lättare kunnat 
lösas snabbare och lättare. Hade det funnits en lokal enbart till för projektgruppen hade 
det gått att ha en White board-tavla med någon variant av Scrums product backlog 
(Schwaber & Sutherland 2013), viktiga dokument lättåtkomliga och väldigt mycket mer 
nära till hands. 
 
Hade förutsättningen för lokal tillsammans med att enbart behöva arbeta med projektet 
till fullo hade effektiviteten ökats. Människan är inte skapad för att ha för många bollar i 
luften och att då dela upp all tid i tre delar, på grund av andra parallella kurser, är inte 
schysst för resultatet blir lidande. Varje gång någon skulle påbörja utvecklingen efter att 
ha behövt avbryta på grund av någon föreläsning eller förberedelse inför någon laborat-
ion, var medlemmarna tvungna att spendera cirka en halvtimme till en timme till att 
komma in i ett bra arbetsflöde igen. När detta behövde göras flertalet gånger i veckan 
resulterade det i minskad effektivitet och vissa tillfällen minskad motivation. 
 
Om första läsperioden varit begränsad till förstudien hade de andra kurserna gått att läsa 
parallellt. I sin tur skulle detta leda till att man enbart hade behövt hålla fokus på att ut-
veckla och därmed hade resultatet och erfarenheterna av projektet blivit mycket bättre. 
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8.5.7 Slutsats 
Med manifestet för agil utveckling och dess 12 bakomliggande principer följer det att det 
krävs vissa förutsättningar för att klara av att utveckla agilt. Dessa förutsättningar är; tid, 
lokal, utrustning, kompetens, flexibilitet, bra kundrelation samt att kontinuerligt kunna 
kontrollera projektets status.  
 
Tony Fredriksson, projektledare för kandidatarbetet  
Övervakningsfunktion för en mätplattform för mätning i bil  
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8.6 Max Halldén - Dokumentansvarig 

8.6.1 Inledning 
Mjukvaruutvecklingsprojekt innebär oftast att många olika människor måste samarbeta 
för att kunna skapa den mjukvara som efterfrågas. Ända sedan datorns tidigaste dagar 
har man funderat på hur man skulle kunna använda datorer för att underlätta samarbete 
mellan människor (Schmidt & Bannon 1992). Idag är det mycket mer självklart att an-
vända datorer för detta ändamål och i detta projekt har Trac använts för att underlätta 
samarbetet inom gruppen. 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att samla in erfarenheter från användningen av Trac inom 
det utförda projektet och dra slutsatser angående dess lämplighet för liknande projekt. 

Frågeställning 
Hur väl fungerade användningen av Trac under projektet? 

Avgränsningar 
Ansvarig för denna rapport är projektets dokumentansvarige, Max Halldén. Det program 
som har använts inom projektet och som behandlas av rapporten är ett program för akti-
vitets- och bugghantering kallat Trac. 

8.6.2 Bakgrund 
Området kallat Computer Supported Cooperative Work, eller CSCW, introducerades av 
Irene Greif och Paul Cashman 1984 och har sedan dess använts för att beskriva arbete 
och forskning som berör ett interdisciplinärt område inom datorbaserat samarbete. Tek-
niska, sociala och psykologiska aspekter och andra discipliner samsas inom detta om-
råde för att ta reda på hur man bäst kan använda modern teknik för att underlätta kolla-
borativt arbete. En benämning som kommit från detta är Groupware som berör samma 
område, men är snarare en benämning för mjukvaror som kan anses underlätta kollabo-
rativt arbete och är således snävare än CSCW då den inte begränsar sig till något enskilt 
område på samma sätt. (Schmidt & Bannon 1992) 
 
Denna rapport har störst fokus på Groupware, som benämning av den mjukvara som 
används för att underlätta samarbete inom gruppen, men använder sig även av begrep-
pet CSCW för att diskutera området i ett bredare sammanhang. 
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Grudin (1988) identifierar tre problemområden för Groupware: 
1. Mjukvaran används inte för att det krävs extra arbete utan att personerna som ut-

för det upplever någon direkt fördel från att göra arbetet. De som använder mjuk-
varan måste vara motiverade till att göra det. 

2. Mänsklig intuition felar för att man bara kan se de fördelar ett visst beslut ger för 
personer i samma situation som en själv, men inte att det kan ge extra arbete åt 
någon som är i en annan situation. När ett beslut tas om att använda eller ut-
veckla Groupware tar personen som står för beslutet endast hänsyn till sina egna 
krav och preferenser. 

3. Det är svårt att lära från misstag då mjukvarans komplexitet gör den svår att ge-
neralisera och analysera. När mjukvaran inte fungerar eller används som planerat 
är det svårt att veta vad som gått fel då dess framgång beror lika mycket på tek-
niska som sociala och psykologiska aspekter. 

8.6.3 Metod 
Under projektet användes Git för att spåra och hantera versioner av mjukvaran. 
 
Trac användes under projektet för att spåra och hantera aktiviteter och buggar under 
mjukvaruutvecklingen. 
 
Erfarenheterna som används som underlag för undersökningen är dels de som projekt-
gruppen dokumenterat angående användningen av Trac, men även såsom dokumentan-
svarige uppfattat användningen utifrån perspektivet som ytterst ansvarig detta system. 
 
Erfarenheterna har analyserats utifrån de problemområden som identifieras av Grudin 
(1988). 

8.6.4 Resultat 
I projektet har det första problemområdet hos Groupware som Grudin (1988) pekar ut 
varit det mest framträdande. Nyttan med Trac har inte varit uppenbar och kombinerat 
med dess inte helt okomplicerade hantering av tickets (se Figur 1) gör detta att motivat-
ionen till att använda systemet saknats. 
 
Det andra och tredje problemområdet har inte varit lika framträdande på grund av den 
mycket begränsade grupp som använt systemet. Beslutet att använda systemet togs i 
samförstånd inom gruppen om än till stor del på grund av rekommendation från kursled-
ningen. Att detta beslut inte var lyckat beror till större del på gruppens dåliga insikt i vilket 
sorts system som hade passat sig bäst än att någons användares perspektiv uteblev vid 
beslutet. 
 
På grund av projektets begränsade omfång har det inte funnits mycket möjlighet till att 
utvärdera valet av Trac under projektets gång. Den utvärdering som gjordes kom efter 
första iterationen då nya rutiner kring användandet i systemet bestämdes. Hypotesen var 
att Trac inte användes på grund av att det var svårt att veta vilken aktivitet som tillhörde 
vem. Således avsattes tid för att gemensamt bestämma vem som skulle göra vilken akti-
vitet. Detta ledde till en kort stunds användning av Trac varefter användningsnivån låg på 
den gamla, låga nivån igen. Grudins påstående att det är svårt att lära sig från misstag 
kring Groupware styrks av våra erfarenheter då de nya rutinerna hade minimal verkan på 
användandet av systemet. 
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8.6.5 Diskussion 
Trac har inte alls använts såsom planerats. Användningen av programmet har visat sig 
alltför omständligt. Om detta beror på projektets begränsade omfattning eller gruppens 
dynamik eller en kombination av båda är svårt att säga. Det största problemet med Trac 
har varit att det är för jobbigt att använda för ett arbete av relativt begränsad omfattning. 
Att skapa tickets för allting som görs är inte praktiskt då det inte ger så mycket för mindre 
projektgrupper. Det finns ingen anledning att gå in på detaljer kring varje sak som görs 
utan det som är viktigt för mindre grupper är att snabbt kunna få en överblick över hur 
utvecklingen fortskrider och att även snabbt kunna ta reda på vem som gör vad. Trac 
upplevs inte som något som passar ett mindre projekt. 
 
Varför de nya rutinerna som introducerades efter första iterationen inte hade avsedd ef-
fekt är svårt att säga. Antagligen var den hypotes som sattes upp felaktig och det var 
problematiken kring programmets komplexitet som var anledningen till lågt användande. 
Detta är dock svårt att säga säkert utan vidare undersökning. 
 
Trac används ofta i samband med större projekt med öppen källkod (Edgewall Software 
2014). Detta är ett bättre användningsområde för programmet då det arbete som behö-
ver läggas ner i Trac känns mer motiverat i ett större projekt och framförallt i ett som ba-
serar sig på publikt samarbete där dokumentation och kommunikation är vital. I sådana 
projekt är det även ofta utomstående (ej utvecklare) som använder Trac för att rappor-
tera buggar och föreslå nya funktioner. I detta fall känns användningen mycket mer moti-
verad då de som rapporterar buggar eller föreslår funktioner vill få buggen fixad eller 
funktionen implementerad. Samtidigt är utvecklarna motiverade till att använda systemet 
då det är ett sätt för dem att kommunicera med användarna. 
 
Det som skulle ha behövts för detta projekt är en mer lättviktig mjukvara som är enkel att 
använda. Om programmet kräver mindre arbete känns det mycket mer motiverat att an-
vända det. 
 
För de som ska bedriva ett liknande projekt är det rekommenderat att gå igenom några 
olika alternativ och då kolla särskilt på de som har ett fokus på att vara så enkelt som 
möjligt. Det är omöjligt att veta exakt vad som fungerar för alla grupper då alla grupper är 
olika, men för det här projektet visade sig Trac vara för mycket arbete och jag är överty-
gad om att ett enklare system är att föredra för de allra flesta i samma situation. 
 
Max Halldén, dokumentansvarig för kandidatprojektet:  
Övervakningsfunktion för en mätplattform för mätning i bil 



42 

 

8.7 Niklas Ljungberg - Utvecklingsledare 

8.7.1 Frågeställning 
Att ta fram information om hur användare kommer att använda ett system kan göras via 
användartester där en testperson utför ett antal uppgifter eller har ett antal scenarion att 
lösa. Tester kan utföras hemifrån med kameraövervakning eller genom att man tar in den 
testande på en intervju (Zaki Warfel 2009). Användaren kanske har använt liknande sy-
stem tidigare eller så är det helt nytt. Oavsett påverkar miljön hur personen navigerar i 
systemet, frustration för att man känner sig dålig då man misslyckas, stress men även 
hur personen mår i övrigt påverkar hur systemet navigeras under tiden. 
 
Uppgifterna i sig påverkar den testande. Formuleringar och ordval kan enkelt leda till 
missförstånd och en testande som kämpar med en uppgift som enkelt skulle kunnat lö-
sas ifall de förstått frågan ordentligt. 
 
För att utföra användartester krävs en prototyp och att utveckla en prototyp är inte gratis. 
Om man ska bestämma sig för att göra en prototyp eller inte behöver man veta vilka för-
delar som det för med sig.  
 
Frågeställningen formuleras i listan nedan: 

• Hur minimerar man användarens påverkan utifrån miljöfaktorer? 
• Hur bör testuppgifterna formuleras för att ej påverka användandet av systemet? 
• Vilken påverkan på projekt som helhet kan förväntas av utförandet av användar-

tester? 

8.7.2 Forskningsmetod 
Inom projektet utfördes totalt sju stycken användartester där varje testare fick utföra ett 
par uppgifter i systemet och två scenarion. Med resultaten från de testerna kommer re-
sonemang utifrån egna erfarenheter föras om huruvida de var väl formulerade eller på 
vilket sätt de kan ha påverkat användaren genom att antingen hjälpa för mycket eller 
skapa svårigheter samt ge förslag på hur man kan tänka när man utformar sina egna 
användartester. 
 
Dessa tester togs fram för kursen TDDD60 och utformades med hjälp av en del av den 
kurslitteratur (Zaki Warfel 2009) som användes då, men även en elektronisk källa har 
använts. 

8.7.3 Test 
Inför användartesternas utförande bestämdes att de skulle utföras på framta-
gen sekundär persona med en pappersprototyp och på den primära via en datorprototyp. 
 
Fokus kommer ligga på sekundärpersonans test via pappersprotoyp. Närvarande var 
observatör och testledare. Utrustning för inspelning fanns tyvärr ej att tillgå utan observa-
tör antecknade. 
 
Sekundärpersonan var maskinteknologistudent eftersom utöver de anställda kommer 
studenter använda systemet varav många är maskinteknologer. Dessa tester utfördes i 
lokalen ISYtan i B-Huset vid Linköpings universitet eftersom vi där kunde få ett eget rum i 
en skolmiljö där de testande kände igen sig. De togs emot utanför av övervakaren och 
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när de kom in i testrummet presenterades de för observatören. Några minuter lades 
även att samtala om småsaker med syfte att få den testande att slappna av (Zaki Warfel 
2009). Användaren fick tillgång till penna och suddgummi med syfte att låta dem förstå 
att systemet är långt ifrån klart och genom att uppmuntra dem till att rätta till det som inte 
fungerade för dem kan det bli lättare att kritisera och ifrågasätta. Den testande ombads 
att tänka högt under navigation av systemet och berätta sina förväntningar och sin reakt-
ion innan och efter interaktion, i enlighet med tänk-högt-metoden (Nielsen 2014). Test-
ledaren var under själva testet så tyst som möjligt och handledde endast om användaren 
verkligen behövde hjälp. I testets slutskede frågades den testande om det var något den 
ville tillägga och hur den själv kände att det gått att utföra arbetsuppgifterna.(Zaki Warfel 
2009) 

Uppgiftsexempel 
Nedan presenteras uppgifter som användaren av systemet fick ta del av samt scenarion 
som de fick lösa under presentationens gång. 

• Skapa ett nytt projekt och fyll i nödvändig information 
Lägg till en graf som visar hastighet och en som visar GPS. 

• Visa upp följande mätdata i sifferform: 
GPS-koordinater 
Accelerometer 
Hastighet 

• Scenario, röd och gul: Det som visas på prototypen framför dig nu är ett scenario 
som kan inträffa när du är ute och kör. Varför ser skärmen ut så? Vad vill du göra? 

8.7.4 Erfarenheter 
Nedan kommer egna erfarenheter om testerna att speglas och frågeställningen besvaras 

Prototyp och användartest 
Utförandet av användartester hjälpte enormt mycket vid framtagning av gränssnittet. Ge-
nom mycket diskussion och målande på White Board-tavla kom vi tidigt i projektet fram 
till hur vi ville att produkten skulle se ut. När vi sedan utfört de första användartesterna 
kunde vi införa förändringar utifrån hur systemet fungerade när andra interagerade med 
det. En annan stor fördel har varit att systemet blivit enhetligt. Saker har bestämda utse-
enden redan när man sätter sig och programmerar vilket hjälper eftersom man slipper 
designa programmet under tiden man programmerar det. Utan en prototyp som an-
vändartestats riskerar man att få ett oenhetligt system som fungerar bra i sina delar men 
där helhetsintrycket och användaren glöms bort. Något som förstods under testerna var 
att en datateknolog aldrig kommer titta på ett program och förstå hur andra kommer titta 
på det. Användartester är därför väldigt bra på att skapa förståelse för hur folk kommer 
vilja använda systemet och tillåter anpassning efter användaren istället för anpassning 
för programmeraren. 
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Miljö 
Under ett av testerna fastnade den testande och lyckade inte lösa uppgiften utan hand-
ledning. Då uppvisades tydliga tecken på stress som troligtvis hade att göra med miljön 
som svårigheterna uppstod i. Trots försöken att få användaren att känna sig lugn var den 
satt i en annorlunda miljö med en testledare som bytte papper gång på gång och en ob-
servatör som antecknade allt som hände och frustration uppstod när det inte gick enligt 
plan. 
 
Enligt egen uppfattning är det väldigt tveksamt att användare blir så stressade att de 
missar att de faktiskt löst uppgiften om de är i en väldigt trygg miljö. Att skapa en miljö 
som inte på något sätt sätter press på användaren är svårt eftersom man måste över-
vaka denne på något sätt. En möjlig lösning är att ha ett större antal testare där vissa får 
en version av programvaran skickad till sitt hem som innehåller en spårare som loggar 
allt de gör och ge dem uppgifter en i taget via något system. Exempelvis kan användaren 
klicka att den är nöjd med sitt svar på uppgiften och på så sätt få nästa, testet kan avslu-
tas med en enkät. En annan grupp får komma in och testa på ett mer traditionellt sätt för 
att få deras kommentarer och tankar. Man kan därefter jämföra resultaten och förhopp-
ningsvis ger kombinationen av de båda ett bättre resultat än att göra antingen eller. 

Frågornas utformning 
De frågor som ställdes under vårt test var väldigt rättfram. “Uppgift 4: Spara din datapro-
fil”. I efterhand kan det anses att vissa uppgifter bör ha omformulerats till bredare uppgif-
ter. Istället för mängder av små problem kan de ges ett par större uppgifter för att se i 
vilken ordning de gör deluppgifterna och hur bra flyt genom programmet användaren har. 
 
Risken med bredare frågor är att det blir svårare att vara tydlig och otvetydig vilket leder 
till missförstånd och oförståelse från den testandes sida. Tydlighet står mot bredd inom 
uppgiften och en avvägning måste göras. Exempel på hur man istället kunnat fråga för 
att ge en bättre helhetsbild istället för flera små inblickar: “Du och dina arbetskamrater 
har beslutat att i ett nytt projekt utföra tester för att jämföra en bils lutning (Roll, Pitch och 
Yaw) mot dess acceleration. Ni är även intresserade av att veta hur hög acceleration ni 
hade som mest. Accelerometern bör visa intervallet 0-10 m/s2

2. Sätt upp en lämplig miljö 
av grafer för att få fram relevant information.” Detta känns tillräckligt specifikt för att an-
vändaren ska förstå vad för uppgift som ska lösas men är fortfarande tillräckligt bred för 
att man under testet ska få en bättre bild av hur de i verkligheten kommer att använda 
systemet. 

8.7.5 Diskussion 
Med tanke på att denna studie är väldigt begränsad kan ingenting sägas säkert och kan 
vara missvisande då den baseras mycket på erfarenheter från projektet. Litteratur inom 
ämnet är väldigt upplevelsebaserad från författares sida men upplevs som tillförlitlig på 
grund av deras erfarenhet inom användbarhetsområdet. 
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8.7.6 Slutsats 
Att ta fram en prototyp för användartestning med personas hjälper produkten att formas 
på ett enhetligt sätt som är lätt att använda för tänkt målgrupp. Miljön som användartes-
ten utspelar sig i påverkar användaren vilket kan leda till problem som under andra om-
ständigheter aldrig uppstått. Hur frågorna som används under testet utformas påverkar 
ens resultat. Man kan testa specifik funktionalitet genom specificerade frågor och ett 
bredare test genom att beskriva ett scenario som de ska utföra. 

 
Niklas Ljungberg, utvecklingsledare för kandidatprojektet:  
Övervakningsfunktion för en mätplattform för mätning i bil 
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9 Resultat 
Här presenteras resultatet av frågeställningarna utifrån projektgruppens erfarenheter från 
projektet. 

9.1 Essence kernel 
Här presenteras resultatet på frågeställningen: Hur väl fungerar Essence Kernel Alpha 
States för att avgöra status vid mjukvaruutveckling? För varje iteration presenteras resul-
tatet från evalueringen efter iteration som gjorde med hjälp av Essence Kernel Alpha 
State Cards tillsammans med gruppens erfarenheter. 

9.1.1 Förstudie 
Som visas i Tabell 4 hade projektet vid förstudiens slut inte uppfyllt det tillstånd som var 
planerat för Way of Working. Projektmedlemmarna ansåg sig inte ha den kunskap i ut-
vecklingsmiljöerna som krävdes för att Way of Working skulle kunna anses ha uppnått 
förväntad nivå. Utbildning i utvecklingsmiljöerna planerades in i början av iteration 1 för 
att åtgärda detta. Med hjälp av Essence Kernel kunde projektgruppen därmed i detta 
skede framgångsrikt peka ut och åtgärda ett problemområde inom projektet. 
 
Tabell 4: Slutgiltiga tillståndsnivåer med angivna planerade tillståndsnivåer i projektets 
Alpha States efter förstudien. Värdena under kolumnen “Planerad tillståndsnivå” är upp-
ställda enligt projektets initiala tidsplanering. “Uppnådd tillståndsnivå” är nivån som upp-
nåtts i verkligheten. 

Område  Planerad tillståndsnivå  Uppnådd tillståndsnivå  

Opportunity  3 3 

Stakeholders  4 4 

Requirements  4 4 

Software S y-
stem  

1 1 

Team 2 2 

Work  2 2 

Way of Wo r-
king  

2 1 
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9.1.2 Iteration 1 
Efter iteration 1 visade utvärderingen av Alpha States att projektet nådde upp till de mål 
som ställdes av Way of Working som efter förstudien inte var uppfylld, se Tabell 5. Det 
var många områden som inte definitivt kunde anses vara uppfyllda, men detta berodde 
på en del problem med att få fram testdata för systemet snarare än att systemet i sig inte 
uppfyllde målen. Utan väl utförda och dokumenterade tester var det omöjligt att definitivt 
säga vilken tillståndsnivå projektet låg på. Det är svårt att säga hur väl Essence Kernel 
fungerade i detta skede då det inte fanns tillräckligt med testdata för att korrekt kunna 
evaluera projektet. 
 
Tabell 5: Slutgiltiga tillståndsnivåer med angivna planerade tillståndsnivåer i projektets 
Alpha States efter iteration 1. Värdena under kolumnen “Planerad tillståndsnivå” är upp-
ställda enligt projektets initiala tidsplanering. “Uppnådd tillståndsnivå” är nivån som upp-
nåddes i verkligheten. 

Område  Planerad tillståndsnivå  Uppnådd tillståndsnivå  

Opportunity  4 4 

Stakeholders  4 4 

Requirements  4 4 

Software S y-
stem  

2 1 

Team 3 3 

Work  4 3 

Way of Wo r-
king  

4 4 

 

9.1.3 Iteration 2 
De milstolpar som sattes i förstudien visade sig i slutet av denna iteration vara för ambi-
tiösa. En fungerande produkt som uppfyllde alla krav med prioritet 1 hade inte uppnåtts 
trots att planerat antal arbetade timmar hade lagts ner på projektet. Se Tabell 6 för ut-
värderingen av Essence Kernel Alpha States, som tydligt visade att projektet inte heller 
uppfyllde de uppsatta målen i nästan samtliga kategorier. Dock hade många framsteg 
gjorts och projektets minimikrav bedömdes fortfarande kunna färdiggöras i iteration 3. 
Essence Kernel stämmer här väl överens med projektgruppens erfarenheter som båda 
tyder på att projektet i det här skedet låg efter ursprunglig planering i de flesta avseen-
den. 
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Tabell 6: Slutgiltiga tillståndsnivåer med angivna planerade tillståndsnivåer i projektets 
Alpha States efter iteration 2. Värdena under kolumnen “Planerad tillståndsnivå” är upp-
ställda enligt projektets initiala tidsplanering. “Uppnådd tillståndsnivå” är nivån som upp-
nåtts i verkligheten. 

Område  Planerad tillstånd snivå  Uppnådd tillståndsnivå  

Opportunity  5 4 

Stakeholders  6 4 

Requirements  5 4 

Software S y-
stem  

5 2 

Team 4 4 

Work  4 4 

Way of Wo r-
king  

5 5 

 

9.1.4 Iteration 3 
Efter sista iterationen hade produkten inte riktigt nått upp till de krav som ställdes upp i 
den ursprungliga planeringen. De minimikrav som ställts på produkten var uppfyllda men 
kvalitetsmässigt fanns brister. Buggar och instabilitet hos mjukvaran gjorde att produkten 
inte kunde anses redo för att börja användas i skarpt läge. Kunden var dock nöjd med 
det producerade systemet. 
 
De tillståndsnivåer som var uppnådda i detta skede, se Tabell 7, tyder på att det skulle 
krävas en iteration till för att produkten skulle kunna anses helt klar. Det som identifieras 
som det största problemet i Essence Kernel är att produkten inte är klar för användning. 
Detta var dock uppenbart och det är tveksamt om Essence Kernel bidrog till extra värde i 
detta skede.  
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Tabell 7: Slutgiltiga tillståndsnivåer med angivna planerade tillståndsnivåer i projektets 
Alpha States efter iteration 3. Värden under kolumnen “Planerad tillståndsnivå” är upp-
ställda enligt projektets initiala tidsplanering. “Uppnådd tillståndsnivå” är nivån som upp-
nåtts i verkligheten. 

Område  Planerad tillståndsnivå  Uppnådd tillståndsnivå  

Opportunity  6 5 

Stakeholders  6 5 

Requirements  6 5 

Software S y-
stem  

5 4 

Team 5 5 

Work  6 6 

Way of Wo r-
king  

6 6 

 

9.2 Tekniska val 
Frågan som ställdes var: Vilka viktiga tekniska val gjordes under mjukvaruprojektet? 
 
Det tidiga valet att använda Google Protocol Buffers visade sig vara ett mycket viktigt val, 
då detta påverkade all kommunikation mellan server och klient. Mycket tid användes för 
att utveckla protokollet.  
 
Valet att separera klienten i back-end och front-end möjliggjorde viss separat felsökning 
samt underlättar vid vidareutveckling för andra plattformar än Android, eftersom back-
end går att återanvända. 
 

9.3 Arbetsprocessen 
Frågan var: Hur såg arbetsprocessen ut under projektet och hur väl står den sig gente-
mot andra arbetsprocesser? 
 
Arbetsprocessen delades upp i en förstudie och tre iterationer där milstolpar sattes upp 
för varje iteration. Arbetet i iterationerna lämnades till viss del oplanerat för att ge pro-
jektgruppens medlemmar möjlighet att införa egna arbetsmetoder under projektets gång. 
 
Arbetsprocessen fungerade bättre än en renodlad vattenfallsmetod då denna ej är an-
passad till att klara av förändringar i kravspecifikationen, något som inträffade i detta pro-
jekt. Processen implementerade vissa arbetssätt som utförs i agila metoder (exempelvis 
iterationer). Iterationerna kan jämföras med de så kallade ´Sprints´ som utförs i den agila 
arbetsmetoden Scrum. Däremot lyckades projektgruppen inte helt förhålla sig till en agil 
metod då flaskhalsar uppträdde i vissa delar av projektet. Vilket inte bör hända i ett 
mjukvaruprojekt med en korrekt utförd agil metod. 
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9.4 Erfarenheter 
Frågan var: Vilka erfarenheter kunde tas med från det utförda mjukvaruprojektet? 
 
Det är bäst att arbeta på samma ställe för att underlätta kommunikation. Detta försvåra-
des av att arbetet skedde i olika programmeringsspråk och därmed fanns utvecklings-
plattformarna tillgängliga på olika platser. 
 
Användning av versionshanteringsprogram är ett måste i ett mjukvaruprojekt. Det går 
snabbt att se om man arbetar med den senaste versionen av koden och i annat fall 
hämta den. Det är dock möjligt att versionshanteringen blir en röra om det används på fel 
sätt, exempelvis om oseriösa meddelanden används för ändringar eller om olika vers-
ioner av programvara skapas i samma Git men med olika namn, exempelvis “working”, 
“new working”, mm. 
 
Genom att i utvecklingsfasen ha kortare möten med avsikt att diskutera ny funktionalitet 
eller ändrade krav kan utvecklaren få fram viktiga önskemål som kunden inte tänkte på 
när kravspecifikationen togs fram. Detta kan utföras genom att ta med den programvaran 
som utvecklats och visa upp den för kunden. Även om kunden inte får en bild över hela 
systemet kan kunden kommentera de delar som skapats och på så sätt kan projektgrup-
pen få periodisk feedback som underlättar utvecklingen av produkten. Framtagande av 
en prototyp för att kontrollera så att utvecklarna inte missuppfattat kundens önskemål är 
väldigt bra. Att sedan kunna testa så att gränssnitt och funktionalitet matchar vad kunden 
förväntar sig hjälper mycket vid utvecklingen.  
 
I projektet användes en simulator för mätdata under tester. Data från simulatorn kan ses 
som något ideal jämfört med data från de riktiga sensorerna, och därmed uppstod pro-
blem vid tester med den riktiga hårdvaran som inte uppstått tidigare. Det är alltså viktigt 
att testa med hårdvaran tidigt för att se till att inte nya problem uppkommer i slutet av 
utvecklingen. 
 

9.5 Etiska aspekter 
Frågan var: Vilka etiska aspekter finns det i projektet? 
 
Applikationen som utvecklats är konstruerat för att användas i en bil under pågående 
körning. På många platser i världen är det olagligt att köra bil och exempelvis tala i tele-
fon eller skicka SMS. Dessa är handlingar som kan jämföras med att hantera den ut-
vecklade applikationen under körning. Applikationen kan utföra en potentiell fara på väg 
och om den används under körning som sker utanför kontrollerade former kan det öka 
risken att hamna i eller orsaka en olycka. 



51 

 

10 Diskussion 
Nedan diskuteras resultaten och de personliga åsikterna över delar av projektet. Här mo-
tiveras även diverse val som gjorts i etiska frågor. 

10.1 Essence Kernel 
Det finns inte särskilt mycket forskning inom Essence Kernel än, eftersom Essence-
standarden inte är klar när denna rapport skrivs. Som en konsekvens begränsades me-
todiken för Essence Kernel till att ej innehålla forskning på Essence Kernel. 
 
Projektgruppens erfarenhet är att det var lätt att avgöra om gruppen låg i fas eller ej en-
ligt Essence Kernel. Att veta om ett specifikt tillstånd passerats eller ej kunde dock inne-
bära svårigheter eftersom tillstånden i Alpha State Cards lämnar utrymme för tolkning. 
Så länge tolkningen av tillstånden är enhetlig genom hela projektets genomförande har 
det förstås inte särskilt stor betydelse. 
 
Det är viktigt att projektgruppen uppfattar att de ligger efter i tidsplaneringen när Essence 
Kernel indikerar att projektgruppen gör det och vice versa; om projektgruppens uppfatt-
ning och Essence Kernels indikationer skiljer sig åt för mycket fungerar ju verktyget inte 
som det är tänkt. Dock så är det viktigt att påpeka att Essence Kernel endast jämfördes 
med gruppens subjektiva erfarenheter och synpunkter och då Essence Kernel till stor del 
baseras på gruppens subjektiva erfarenheter och synpunkter så bör resultatet analyse-
ras med detta i åtanke. 
 
Ett alternativ till att använda de tillstånd i Alphas som definierats i Essence Kernel är att 
istället definiera konkreta milstolpar som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt i projektet, 
som i t.ex. Lips-modellen. Detta har den fördelen att det är lättare att koppla de milstolpar 
som skapats till någon viss händelse i projektet. Fördelen med Essence Kernel är att det 
ger en modell som går att applicera på många projekt, och därmed ger milstolpar med 
liknande mål. Då är det lättare att jämföra projekt med varandra för att se hur de såg ut 
tidsmässigt. Med egna milstolpar kan det dessutom vara svårt att lägga upp milstolpar 
för sådant som inte är särskilt konkret, som t.ex. “Way of Working”, och istället blir det lätt 
så att många milstolpar behandlar förekomsten av en viss funktionalitet hos programva-
ran. Notera att projektgruppen även använde sig av milstolpar utöver Alpha State Cards. 
 
Vid jämförelse av Essence Kernel och Scrums Burn-down chart (Mittal 2013) har Es-
sence Kernel främst två fördelar. För det första mäter Essence Kernel hur arbetet fram-
skrider i flera olika dimensioner i och med att tillstånden analyseras i alla olika Alphas. 
För det andra har Essence Kernel större möjlighet att kombineras med andra metoder 
och det är till exempel ingenting som förhindrar att Essence Kernel används tillsammans 
med Burn-down charts eller någon annan liknande metod. 
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10.2 Teknisk Design 
När den tekniska designen skulle tas fram ansåg gruppen att det fanns tre alternativ. 
Antingen skulle den gamla programvaran skrivas om i Java, bara den nya delen av pro-
grammet skrivas i Java, eller så skulle den nya delen av programmet skrivas i C++. 
 
De två förstnämnda alternativen ansågs efter diskussioner inte vara lämpliga då det 
första alternativet skulle innebära att någon eller några i projektgruppen skulle behöva 
sätta sig in i det befintliga mätprogrammet för att översätta det till Java, vilket skulle 
kunna leda till komplikationer med eventuell saknad funktionalitet i Java. Det andra alter-
nativet ansågs kunna bli för ineffektivt och krångligt då informationsflödet från sensorer-
na skulle bli för stort och kunde skapa en flaskhals. Dessutom visste inte gruppen om det 
gick att skapa ett tvåvägsgränssnitt med kod i C++ som anropar kod i Java och vice 
versa. 
 
Den befintliga programvaran var skriven i C++ och efter lite diskussion bestämdes det att 
serverprogramvaran helt skulle utvecklas i C++. Gruppen hade dock föredragit att ut-
veckla serverprogramvaran i Java, eftersom den primära klienten var tänkt att vara en 
surfplatta med operativsystemet Android (vars huvudsakliga utvecklingsspråk är Java). 
Skulle serverprogramvaran utvecklats i Java hade dock hela mätprogrammet behövt 
skrivas om. 
 
Kunden kunde vid problem erbjuda hjälp med det befintliga mätprogrammet, och utveck-
larnas tidigare kunskaper från den objektorienterade programmeringen i Java kunde till-
lämpas i den objektorienterade programmeringen i C++. Det ansågs då motiverat att ut-
veckla serverprogramvaran helt i C++ och då istället låta projektgruppen lära sig pro-
grammera i C++. Tack vare objektorienteringen underlättades felsökning. Det blev även 
enklare att vidareutveckla programmet eftersom det blev enkelt att lägga till nya sensorer 
då dessa representerades som objekt. 
 
Att använda Protobuf för kommunikation mellan server och klient visade sig vara mycket 
bra. Hade gruppen tagit på sig att ta fram ett eget protokoll hade det tagit onödig tid vilket 
var en begränsad resurs under projektet. Det kändes dessutom dumt att inte använda 
något som redan fanns tillgängligt. Valet av Protobuf var därför starkt motiverat och be-
lönade sig i slutändan då det underlättade väldigt mycket för kommunikationen mellan 
språken.  
 
Att köra klient-server arkitektur visade sig ha fördelen att det enklare gick att utveckla 
klienten då mycket i början kunde göras parallellt utan några beroenden mellan de tre 
undergrupper som gruppen sedan skulle komma att delas in i.  
 
Att dela upp mjukvaran på surfplattan i front- och back-end visade sig vara ett bra val. 
Det underlättade för simultan utveckling, då det var lätt att dela upp resurser på de olika 
delarna. Back-end skrevs objektorienterat i Java, vilket dels underlättade integrationen 
mellan modulerna, dels gjorde att back-end med fördel kan användas till en klient på en 
annan plattform, exempelvis PC. Det underlättade även vid felsökning då många buggar 
kunde tas om hand separat i de respektive delarna innan integration. Dock fanns det 
förstås fel som kunde uppstå där det kunde vara svårt att avgöra om problemet låg i 
front- eller back-end. Det går även att gå tillbaka till problem kring utveckling som kan 
uppstå vid programmering i olika språk, nämligen att det ofta är tidskrävande att sätta sig 
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in i ett språk. Front-end programmerades i Android och även om språket är väldigt nära 
besläktat med Java finns det svårigheter med att växla mellan språken. 
 
Den grupp som utvecklade back-end till klienten hamnade stundvis i situationer där de 
var tvungna att invänta andra grupper för att kunna fortsätta med arbetet. Detta var för-
stås ett problem som uppstod på grund av uppdelningen i de olika delarna. På grund av 
dessa situationer lyckades projektgruppen inte till fullo med att förhålla sig till det agila 
arbetssättet. 
 
En säkerhetsgranskning av kraven genomfördes och det kom fram att det fanns lite pro-
blem. Dessa hade dock i huvudsak med kryptering och säker överföring att göra, vilket 
projektgruppen inte hade någon erfarenhet av. Detta medförde alltså ingen ändring av 
kraven. 

10.3 Arbetsprocess 
De enskilda projektmedlemmarnas tidigare erfarenheter inkluderar inte att använda itera-
tiv produktutveckling. Med detta följde att de tidigare inte upplevt de problem som kan 
uppkomma med iterativa metoders mindre exakta beskrivningar av ett projekts status 
och när det kan bedömas som klart. Att helt följa vattenfallsmodellen hade dock kunnat 
försvåra eftersom en del krav krävde förändring under projektets gång. 

10.4 Etik 
En etisk fråga som ställdes tidigt i designfasen var kring vem som kan påverkas av den 
utvecklade produkten. Det finns undersökningar som visar på att människor som kör bil 
och samtidigt är distraherade med exempelvis en mobiltelefon har sämre reaktionstider 
än de som kör under alkoholpåverkan (Wilms 2012). Hur en applikation utvecklas som 
syftar till att användas i en bil och samtidigt håller detta i åtanke var något som tåldes 
fundera över. Gruppen kom fram till att det bästa nog var att försöka minimera interakt-
ionen med surfplattan när en körning väl var igång. Tankar fanns även om att försöka 
göra så att surfplattan inte kunde interageras med om bilen var i rullning, men förslaget 
avslogs med motiveringen att relevanta tester med största sannolikhet skulle utföras un-
der kontrollerade former.  
 
Under utvecklandet av prototypen lades mycket tid på att designa ett användargränssnitt 
som krävde så lite interaktion med användaren som möjligt. Detta uppnåddes genom att 
gränssnittet kräver den största delen av interaktionen innan ett test utförs. Manipulering 
av grafer och liknande ställs in till användarens behag innan ett test. Detta leder till att 
när användaren tryckt på den knapp som startar en inspelning krävs ingen interaktion 
under testets gång. Användaren har fortfarande möjligheten att manipulera graferna och 
de andra vyerna, men det krävs inte. När ett test är klart avslutas det genom att återigen 
trycka på den knapp som startar en inspelning, som i det fallet stänger av mätningen. 
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10.5 Källkritik 
Då Essence Kernel är ett relativt nytt begrepp är forskningen kring denna ytterst begrän-
sad. Rapporten använder sig inom området till största del av Essence Kernels upphovs-
man som källa. Detta kan vara ett problem ur en källkritisk synpunkt, men rapporten ba-
serar sig till större del på egna erfarenheter och ett större fokus har lagt på hur projekt-
gruppen uppfattat användningen av Essence Kernel vilket gör att källkritik kring detta har 
mindre betydelse. 
 
Artikeln Is Internet-Speed Software development different? är ett gammalt arbete med 
tanke på hur mycket som hänt inom området sedan artikelns skrivande (2003), men 
detta verk refereras i arbeten närmare nutid, vilket kan tyda på relevans i skrivande stund 
(2014).  
 
Developing Products on "Internet Time": The Anatomy of a Flexible Development Pro-
cess verkar vara en vetenskaplig artikel med stor del arbete nedlagt på referenser. Detta 
indikerar att källan är trovärdig. 

11 Slutsats 
Projektgruppens åsikt är att det är viktigt att fokusera på alla SKA-krav innan man påbör-
jar arbete på BÖR-krav och att inte föreslå extra funktionalitet förrän det är klart att det 
finns tid över för att implementera och testa. För att hålla reda på hur arbetet med kraven 
gick passade uppdelningen av projektgruppen bra, då varje delgrupp kunde hålla reda 
på de SKA-krav som hörde till den aktuella delen av projektet. Uppdelningen i mindre 
grupper förenklade även uppdelningen av arbete mellan utvecklare, men skapade lite 
problem gällande kommunikationen mellan grupperna.  
 
Att vara i nära samarbete med kund, speciellt i samband med skapandet av kravspecifi-
kationen, kan hjälpa en projektgrupp att undvika missförstånd med vilken produkt som 
ska utvecklas. Detta kan med fördel ske med hjälp av en prototyp som sedan testas i 
användartester för feedback om exempelvis design och önskad funktionalitet. Men även 
efter testning av prototyp är det viktigt att upprätthålla denna kommunikation för att få 
veta om några krav ändras eller om ny funktionalitet önskas. 
 
Användningen av Alpha State Cards fungerade bra som en hälsokontroll i slutet av varje 
iteration, men det var svårt att veta om den ursprungliga planeringen var korrekt och det 
gick därmed inte att till fullo avgöra tidsstatus endast med dessa. Vidare forskning inom 
området rekommenderas innan definitiva slutsatser kan dras; detta eftersom det dels 
blev problem med att få fram testdata i detta projekt och dels för att Alpha State Cards 
endast användes i fyra utvärderingar utan att ha gått in särskilt djupt på specifika pro-
blemområden. 
 
De etiska problemen med produkten, d.v.s. att den konstrueras för att användas under 
pågående körning med bil, togs upp och diskuterades. I slutändan ansåg dock gruppen 
att det var kundens ansvar att tester skulle ske under kontrollerade former, för att där-
med minimera eventuella olycksrisker som kan uppstå vid användning av produkten. 
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Appendix A - Affärskoncept 

Produkten 
Produkten är ett system för att underlätta visualisering av data i samband med forskning 
och utveckling inom fordonssystem. Den har utvecklats i samarbete med forskare på 
Fordonssystem på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Produkten ska säljas 
som ett komplett paket där följande ingår: 

• Programvara för övervakning och insamling av sensordata. 
• En surfplatta som används för att styra systemet. 
• Serverhårdvara för insamling av sensordata. 
• Nätverksutrustning för kommunikation mellan server och surfplatta. 
• De sensorer som begärs av kund. 
• Installation av systemet på plats. 

 
Till detta kan support fås till en extrakostnad. De sensorer som ingår kommer att variera 
från kund till kund. Kunderna använder med största sannolikhet olika uppsättningar sen-
sorer i nuläget och beroende på vad kunden efterfrågar kommer systemet att konfigure-
ras med de sensorer som efterfrågas. Systemet är konstruerat för att lätt kunna konfigu-
reras med olika sensoruppsättningar. 

Affärsmodell 
Intäkter fås genom försäljning av systemet och senare av supportkostnader. 

Marknadsanalys 
Marknaden för produkten är forskare inom fordonssystem och aktörer inom fordonsindu-
strin. De största möjligheterna finns hos de stora aktörerna inom fordonsindustrin som 
lägger enormt mycket pengar på forskning och utveckling (Hernandéz et al. 2013). 
Marknaden är liten men det finns stora möjligheter till att hålla en hög prissättning inom 
den nisch produkten fyller. 

Strategi 
Vår strategi är att sälja in produkten som ett världsledande system och etablera oss som 
bäst inom det vi gör. Vi vill övertyga vår kundkrets om att vårt system är något de behö-
ver och som de tjänar på genom att underlätta forskningsprojekt. Detta ska göras genom 
demonstrationer av systemet på plats hos kund. 

I nuläget 
Vi har en färdigutvecklad programvara för systemet. Det som behövs just nu är kapital 
för att kunna köpa in ett komplett system i demonstrationssyfte och att ta kontakt med 
potentiella kunder. 

Efter lansering 
När systemet har lanserats på marknaden är målet att inom kort tid ha etablerat ett rykte 
som leverantör av ett högklassigt system med välutbildad och bra support. Detta ska 
göras genom att lägga mycket fokus på att hålla en hög standard på den support som 
tillhandahålls och genom att fortsätta utveckla systemet efter lansering. 
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