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Sammanfattning 
Att skapa genom att koda är ett nytt och spännande sätt att gestalta konst, lära sig att koda eller bara 

ha roligt. Denna rapports syfte är att utforska hur en sådan upplevelse kan göras mer interaktiv och 

intuitiv för användaren samt hur sådan funktionalitet kan implementeras. Som bas för detta ligger en 

explorativ fallstudie av det arbete som projektgruppen har utfört för att förbättra hemsidan för 

CodeArt. 

Det visar sig att ökad användarupplevelse kan uppnås med hjälp av implementation av olika verktyg 

och funktioner, i detta fall livekodning, versionshantering, hjälptexter och ett loggningsverktyg.  

  



 

   
 

Abstract 
Creating through the means of coding is a new and exciting way to compose art, learn how to code 

or just have fun. The purpose of this paper is to explore how to make this experience more interac-

tive and intuitive for the user and how such functionality could be implemented. The basis of the 

report is an exploratory case study of the work the project group has made to improve the CodeArt 

webpage. 

The study shows that improved user experience can be achieved by the implementation of different 

tools and functionality, in this case with the use of live compilation, version handler, tooltips and a 

logger tool.  
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Gruppen är tacksam för den hjälp som Erik Berglund har gett oss, inte minst då flera av 

funktionaliteterna som har utvecklats för att förbättra CodeArt har baserats på hans idéer. 

Gruppen vill även tacka Kristian Sandahl för en bra och lärorik kurs. 

Victor Grape har varit en del av projektgruppen under hela processen och har bland annat medverkat 

i skrivandet av gruppens processerfarenheter och sin individuella del. Dock vill vi tacka Victor för det 
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Förkortningar och förklaringar 
IDA Institutionen för datavetenskap (vid Linköpings universitet). 

API Application Programming Interface. 

Git Ett versionshanteringsprogram för programkod. 

SCRUM En agil projektstyrningsmetodik.1 

KANBAN  En agil projektstyrningsmetodik. 

Trello  Ett webbaserat projektstyrningsprogram som erbjuder möjligheten att skapa digitala 

tavlor där gruppmedlemmar kan skapa digitala Post-It-lappar.2 

Trac  Ett webbaserat projektstyrningsprogram som erbjuder möjligheten att skapa olika 

ärenden, lägga in tidrapporter och lägga in dokumentation.3 

HTML5  Hyper Text Markup Language 5. Den femte versionen av det språk som används för att 

definiera innehållet på en hemsida. 

CSS3  Cascading Style Sheets 3. Den tredje versionen av det språk som används för att 

definiera layout och design på en hemsida. 

JavaScript Ett dynamiskt programmeringsspråk som används för att skapa funktionalitet på en 

hemsida. 

Processing.js  Processing är ursprungligen ett ramverk för snabb prototypning i 

programmeringsspråket Java. Processing.js är en implementation av ramverket i 

JavaScript.4 

Editor Ett redigeringsverktyg för kod.  

                                                           
1
 https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide.pdf 

2
 https://trello.com/ 

3
 http://trac.edgewall.org/ 

4
 http://processingjs.org/ 
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1 Bakgrund 
CodeArt är en kodeditor som finns tillgänglig direkt i webbläsaren (Berglund, 2014). Den består av en 
editor med en tillhörande kanvas som uppdateras med en bild när användaren skriver in kod i 
editorn, se figur 1. Idén bakom CodeArt är att användare enkelt ska kunna skapa bilder, eller till och 
med konst, med hjälp av kod och direkt kan se vad som händer när man skriver koden. CodeArt 
började utvecklas av Erik Berglund på IDA vid Linköpings universitet. Han är fortfarande den drivande 
kraften bakom projektet men utvecklingen sköts av Cybercom, som utvecklar den grafiska delen av 
hemsidan, och Tobias Alström, som jobbar med CodeArt som sitt examensarbete. Cybercom är ett IT-
konsultbolag inom kommunikationstjänster med sin främsta marknad i Norden. 
 
CodeArt har två målgrupper: nybörjare inom programmering och konstnärer, där den förstnämnde är 
den huvudsakliga. De förstnämnda är en grupp som med hjälp av CodeArt kan få en inblick i vad 
programmering innebär på ett lättöverskådligt och upplevelserikt vis. Den andra gruppen är de med 
estetiska intressen som letar efter mer otraditionella sätt att utveckla sitt skapande. 

 

 
Figur 1: Överblick på hemsidan CodeArt. 
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2 Inledning 
Målet med detta kandidatprojekt var att vidareutveckla och förbättra CodeArt. I första hand skulle 

livekodning implementeras, vilket innebär att editorn kompilerar koden direkt vid förändring och 

resultatet visas direkt på kanvasen efter att en ändring skett. Dessutom skulle en loggningsfunktion 

implementeras så att användaren, genom att använda en viss funktion, kan skriva kod som genererar 

kod. I andra hand skulle versionshantering av bilder implementeras och slutligen en funktion för 

gruppkodning, ett sätt för flera personer att koda samtidigt. Målgruppen för de här funktionerna var 

de som redan hade programmeringsvana och ville fokusera på att skapa konst. 

2.1 Syfte 
Projektet hade två huvudsakliga syften. Det första var att skapa en produkt som gav nya möjligheter 

att på ett snabbt, enkelt och nyskapande sätt kunna skapa konst och visualisera programkod intuitivt 

och enkelt. Det andra var att gruppen skulle få fördjupade kunskaper om hur man arbetar i mindre 

mjukvaruprojekt genom ökade erfarenheter i personinteraktion och agila projektmetodiker såsom 

KANBAN och SCRUM samt projektverktyg som Trac. Förutom detta önskade gruppen få ökade 

kunskaper inom mjukvaruteknikområdet med hjälp av bland annat HTML5, CSS3, JavaScript och 

Processing.js samt verktyg som Git och Gitlab. 

2.2 Frågeställning 
Majoriteten av nuvarande webbgränssnitt för att låta användare skapa bilder och animationer med 

kod i utbildningssyfte innebär en enkel editor och en kanvas på samma sida. Olika sidor har olika 

mängder funktionalitet kring editorn och kanvasen. Gruppen såg dock förbättringspotential i detta. 

Denna rapport ämnar därför att utforska hur dessa befintliga de facto-standarder kan förbättras för 

att göra användarupplevelsen bättre. Speciellt ämnar detta projekt att utforska hur 

användarupplevelsen kan förbättras. I synnerhet med hjälp av liveuppdatering av kanvasen vid 

förändringar i koden, ett loggningsverktyg för att skapa kod utifrån användarinteraktion samt 

versionshantering av koden. Kan detta förbättra användarens upplevelse och hur kan dessa 

funktioner implementeras? 

2.3 Avgränsningar 
Projektet CodeArt utvecklades av flera parter samtidigt och därför ansvarade projektgruppen endast 

för att utveckla specifika delar av systemet. Målgruppen för CodeArt som helhet var elever i 

högstadiet och gymnasiet. I detta projekt låg inte fokus på att arbeta med sidans utseende eftersom 

en annan part ansvarade för det. Ett undantag från ovanstående var att gruppen skulle skapa 

prototyper som gav input på produktens utformning. 
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3 Metod 
Metodiken under detta projekt kan delas upp i två delar. Forskningsmetoden ger det övergripande 

svaret på hur gruppen ämnade att gå till väga för att svara på frågeställningarna. 

Utvecklingsmetoden är mer specifik och behandlar hur gruppen arbetade inom forskningsmetoden 

för att uppnå bra resultat. 

3.1 Forskningsmetod 
För att besvara frågeställningen har gruppen använt sig av en explorativ fallstudie och för att besvara 

frågeställningarna på de individuella delarna har gruppen fört individuella dagböcker. Gruppen har 

arbetat för att förbättra den befintliga produkten CodeArt och resultatet från detta arbete kommer 

sedan att diskuteras utifrån ett bredare och generellare perspektiv i slutsatsen. 

3.2 Utvecklingsmetod 
Gruppens utvecklingsmetod var agil och inspirerad av SCRUM och KANBAN. Gruppen genomförde 

dagliga, korta möten samt tillämpade arbetsflödet som innebar att endast ett fåtal aktiviteter fick 

pågå samtidigt. Dessa metoder användes för att arbeta med produkten på ett effektivt sätt. Gruppen 

använde även SEMAT-ALPHA-kort. Dessa beskriver hur väl utvecklat ett projekt är som helhet, 

fördelat över ett antal kategorier (Jacobson, Pan-Wei, McMahon, Spence & Lidman, 2012). De olika 

kategorierna är Opportunity, Stakeholder, Requirements, Software System, Work, Team och Way of 

Working. Beroende på ämnet är dessa indelade i fem eller sex steg som beskrivs i SEMAT-

dokumentationen. Korten användes för att kontrollera hur projektet låg till enligt de olika 

kategorierna och gruppen kunde på så sätt se om framsteg hade gjorts efter varje iteration. 

Gruppen arbetade som ett lag och bar kollektivt ansvaret för att se till att arbetet fortskred och att 

resultat producerades i tid. Gruppens medlemmar hade dock ändå roller med olika ansvarsområden. 

Gruppmedlemmarna, deras roller, samt rollens betydelse för projektet, listas i tabell 1. 
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Tabell 1: Rollfördelning inom projektet 

Namn Roll Beskrivning 

Richard 

Bondemark 

Kvalitetssamordnare Kontrollerar att kvalitetsplanen tas fram, följs och uppdateras. 

Jonas Eriksson Testansvarig Ansvarar för att testplan och testrapport skrivs, samt att 

tester skrivs och utförs. 

Henrik Foo Team-ledare Ansvarar för gruppen, löser eventuella konflikter och fungerar 

som kontaktperson mellan gruppen och 

beställare/kursansvarig. 

Victor Grape Expert Expert på utvecklingsmiljöer och verktyg samt juridiskt kunnig. 

Patrik Minder Utvecklingsledare Leder och fördelar utvecklingsarbetet. Fattar beslut om 

utvecklingsmiljö. Ansvarar för detaljerad design. Organiserar 

utvecklarens tester. 

Oskar 

Mårtensson 

Kvalitetssamordnare Kontrollerar att kvalitetsplanen tas fram, följs och uppdateras. 

Patrik Prosén Analysansvarig Ansvarar för att kommunicera med beställaren och utifrån 

dessa samtal ta fram krav och önskemål från deras sida. 

Alex Telon Arkitekt Tar fram och uppdaterar arkitekturen. Identifierar 

komponenter och gränssnitt. Fattar övergripande 

teknikbeslut. 

 

Genom utvecklingens levnadstid arbetade gruppen med de olika komponenter som tillsammans med 

kunden specificerades i kravspecifikationen och via Trello. Dessa delades ut till gruppens medlemmar 

på ett sådant sätt att två gruppmedlemmar arbetade tillsammans med varje komponent. Detta 

gjordes för att få bra kompetens gällande utvecklingens effektivitet och kvalitet. När ett par av 

gruppmedlemmar ansåg att deras komponent var färdig testades komponenten enskilt och därefter 

fortsatte de med nästa komponent som skulle implementeras. Slutligen testades alla komponenter 

tillsammans i det fullständiga systemet.  

För att hålla arbetet med projektet uppdaterat träffades gruppen ofta, åtminstone fyra gånger per 

vecka, för att diskutera hur arbetet gått sedan sist.Stora delar av projekttiden har gruppen arbetat i 

ett gemensamt arbetsutrymme för att underlätta kommunikationen inom gruppen. 

För att utvärdera funktionerna på de framtagna prototyperna jämtemot den tänkta målgruppen 

utformade gruppen ett användartest. Ett tiotal användare fick med hjälp av två prototyper lösa ett 
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antal uppgifter, speciellt utformade för att testa prototypernas funktionalitet och design. Två 

medlemmar från gruppen närvarade under varje test för att leda testet samt anteckna användarens 

lösningsgång och resultat. Anteckningarna från testerna sammanfattades och utvärderades för att 

hitta mönster i användandet av prototypen och ofta förekommande problem. 

  



 

6 

4 Systembeskrivning 
CodeArt är en hemsida som till vänster innehåller en editor, till höger en kanvas samt två knappfällt 
längst upp på sidan. En översiktlig bild av hemsidan ses i figur 1. För att skapa bilder och animationer 
på kanvasen skriver användaren Processing-kod i editorn. Hur koden blir bild i det ursprungliga 
systemet av CodeArt illustreras övergripande i figur 2. 

 

 

Figur 2: En enkel översikt av hur koden blir bild. Pilarna indikerar vilket håll koden färdas. 

Processing-koden som användaren har skrivit i editorn görs, med hjälp av Processing.js, om till 

JavaScript som genererar en bild eller animation på kanvasen. Den nya arkitekturen är mer 

avancerad och det krävs nu fler steg för att koden ska bli bild. Denna uppdaterade arkitektur 

illustreras i figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3: Ett flödesschema över hur koden som användaren skriver blir till en bild på kanvasen. Pilarna indikerar åt vilket håll 
koden färdas. 

Längst till vänster i figur 3 visas två funktioner som hämtar koden som användaren har skrivit till 

editorn. Dessa två, hjälptext och versionshantering, använder Ace-editorns API5 för att hämta koden. 

Hjälptextfunktionen använder detta för att visa förklaringar för användaren när denne håller musen 

över olika delar ur koden. Versionshanteraren hanterar ändringar som skett i koden och sparar gamla 

versioner av den vilket gör att användaren kan återgå till dem vid ett senare tillfälle. Om användaren 

väljer att gå tillbaka till en äldre version av koden skrivs den nuvarande koden över av en tidigare 

version. 

Koden som användaren har skrivit kommer sedan att behandlas av loggningsverktyget. 

Loggningsverktyget kan skriva in ny kod till editorn direkt men kommer även att ändra på den 

bakomliggande koden utan att användaren blir medveten om detta. När detta är färdigt kommer 

även livekodningen att lägga in kod i bakgrunden innan Processing.js får behandla koden. När 

Processing.js sedan gjort om koden till JavaScript kommer livekodningen att uppdatera eventuella 

                                                           
5
 http://ace.c9.io/#nav=about 
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variabelvärden. Hanteringen av oändliga loopar kommer att ändra på JavaScript-koden som 

Processing.js producerat för att kunna hantera och förhindra att oändliga eller för stora loopar 

exekveras. Till sist kommer JavaScript-koden att köras på kanvasen och en bild eller animation 

kommer produceras till användaren. 

4.1 Systemets olika delar 
Nedan följer en mer grundlig beskrivning av de olika delarna av CodeArts arkitektur. 

4.1.1 Loggningsverktyget  
Loggningsverktyget används för att generera anrop till valfri funktion som sedan skrivs ut i editorn. 

Användaren bestämmer exakt hur dessa anrop ska se ut och när dessa ska genereras. 

Loggningsverktyget är en JavaScript-funktion som användaren får åtkomst till via CodeArt. 

Den nuvarande utformningen av loggningsverktygets API kan ses i exempel 1 nedan:  

Exempel 1: 

1.  var foo(var1, var2) { 
2.   line(0, 1, 0, var1, var2); 
3.  } 

4.  logger.log(“name”, “click”, “foo(mouseX, mouseY);”); 
5.  … 
6.  logger.flushPoint(”name”); 

 
Objektet logger behöver aldrig skapas av användaren själv då den görs tillgänglig automatiskt när 
kanvasen laddas. I logger.log beskriver användaren namnet på utskriftspunkten, vid vilket event som 
loggningsverktyget ska generera kod samt den kod som ska genereras. Variablerna mouseX och 
mouseY är exempel på variabler som finns tillgängliga från start och kommer automatiskt att ta 
värdet av musens x- och y-positioner relativt kanvasen. När användaren klickar kommer det resultera 
i ett anrop med musens koordinater. Det kan se ut på följande vis: 

foo(145,235);  

Detta anrop kommer att genereras till raden ovanför det logger.flushPoint-anrop vars namn matchar 

de tidigare logger.log-anropet. 

4.1.1.1 Design 
Den bakomliggande arkitekturen bygger på ett program som lägger tre rader kod för anpassning av 
koden i editorn varje gång en ändring görs. Dessa tre rader finns i exempel 2 nedan på rad 5 till 7. På 
rad 11 finns sedan anropet till Processing.compile som gör om Processing-koden till ren JavaScript-
kod. Dessa justeringar gör att programmet som styr loggningsverktyget, som alltså är utanför  
Processing.js, kommer åt och kan använda loggningsverktyget då den lagts till i det JavaScript som 
Processing.js genererar.  
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Exempel 2:  
 

1.  // The code to be run in processing 
2.  var initCode = 'var __outerScope = {};\n' + 
3.                 'JavaScript _getVars(){return {};}\n' + 
4.                 'void __saveVars(){}\n' + 
5.                  'JavaScript logger = null;' + 
6.                 'void setLogger(JavaScript js) {' + 
7.                 'logger = js;};' + 
8.                 'void _updateCode(code){eval(code);}\n'; 
9.  // Try to create a new process 
10. try { 
11. process = new Prcessing(canvas,Processing.compile(initCode)); 

  

4.1.2 Versionshantering  
Versionshanteringens syfte är att kunna spara gamla versioner av den kod som användaren skriver. 

Detta gör att användaren enkelt kan gå tillbaka till en tidigare version av koden. Användaren behöver 

då inte vara rädd för att förlora sitt nuvarande arbete om denne vill testa något nytt. 

Knappen till versionshanteraren befinner sig i fältet längst upp på sidan och är namngiven 

“Versioner”, vilket ses i Figur 4 nedan. 

 

Figur 4: Knappen som öppnar versionshanteringsrutan. 

Siffran 12 i Figur 4 anger hur många versioner som finns lagrade. Denna siffra uppdateras i realtid när 

användaren förändrar sin kod. Versionshanteraren erbjuder en lista med ikoner som användaren kan 

klicka på för att få en förhandsgranskning av den genererade bilden för den versionen av koden. 

Förhandsgranskningen sker live, vilket innebär att om det är en animation så kommer därför 

förhandsgranskningen att visa animationen. I Figur 5 finns ett exempel där användaren har klickat på 

en version av koden som ritar en grön bakgrund. 
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Figur 5: Versionshanteraren som låter användaren ladda gamla versioner av koden. 

Om användaren vill gå tillbaka till en tidigare version klickar denne på “Ladda Version”. Då kommer 

denna version att hamna längst upp och bli den nuvarande. Detta gör att användaren aldrig förlorar 

någon data. 

4.1.2.1 Design 
Versionshanteraren har en intern timer för att se till att koden inte sparas alltför ofta. Den fungerar 

genom att när användaren gör en ändring kommer en uppdatering av kanvasen att utföras. Om 

denna uppdatering lyckas kommer en timer som är inställd på två sekunder att starta. Samtidigt som 

detta sker kommer den nuvarande koden i editorn att temporärt lagras undan. Om användaren gör 

ytterligare en ändring inom tidsintervallet startar timern om. När timern gått ut kommer 

versionshanteringen att jämföra den nya koden med den senaste versionen. Versionshanteringen 

filtrerar bort blanktecken när den utför jämförelsen. Om den nya koden skiljer sig från den gamla 

kommer den nya att läggas in i en lista internt tillsammans med en ikon av det som finns på 

kanvasen. Listan som innehåller alla versioner av koden kommer att sparas lokalt hos användarens 

webbläsare. Sparningen görs varje gång som en version har lagts in i listan. 
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4.1.3 Livekodning 
Med livekodning menas här att när ändringar i koden som finns i editorn görs så ska kanvasen som 

ritar ut effekten ifrån koden uppdateras automatiskt. Detta innebär att om användaren har skrivit 

dynamisk kod som uppdateras kontinuerligt, exempelvis en animation, så ska en ändring i koden 

(förutsatt att det inte är koden för animationen som ändrats) inte påverka den pågående 

animationen. Ett exempel är en blå boll som studsar upp och ned och vars position och färg sparas i 

en variabel. Om användaren endast ändrar på bollens färg så ska det inte påverka bollens position, 

utan den fortsätter studsa i samma läge men med en ny färg.  

4.1.3.1 Design 
Huvudtanken bakom implementationen av livekodningen är att spara undan de nuvarande 

variablernas värden, uppdatera koden och sedan hämta de gamla värdena om inte variabeln ska få 

ett nytt värde. De variabler som är intressanta att spara undan är de som finns i kodens “yttersta” 

nivå, d.v.s. utanför funktioner och klasser. För att åstadkomma detta skapas en fördefinierad 

funktion som kan spara undan gamla variabler, samt en funktion som kan hämta ut de nuvarande 

värdena av dessa variabler (rad 2 till 4 i exempel 2). När användaren vill uppdatera koden så kommer 

den först att sökas igenom efter variabler som inte ändrats. De egentliga värden hämtas från koden 

som håller på att köras och ersätter värdena i användarens nya kod. Den nya koden skickas sedan in 

till ännu en fördefinierad funktion (rad 8 i exempel 2) som kör den nya koden. Detta leder till att 

allting som redan ritats ut kommer att bibehållas, animationer kommer inte att störas och 

användaren kan successivt ändra på vad som händer på bilden. 

4.1.4 Hantering av oändliga loopar 
Vid livekodning kommer koden som skrivs exekveras direkt under tiden som den skrivs. Det kan 

uppstå situationer då användaren har börjat att skriva en loop som inte har något slutvillkor. När 

koden körs kommer hemsidan att hänga sig eftersom exekveringen fastnar i den ofärdiga och 

oändliga loopen. För att förhindra detta så läggs det automatiskt in kod i bakgrunden som kan 

avbryta en loop som har exekverats för länge. 

4.1.4.1 Design 
Kod som ska köras analyseras först och alla loopar identifieras. När en loop identifierats läggs det in 
en unik variabel. Variabeln används för att räkna hur många iterationer loopen har exekverat. Inuti 
loopen läggs det in en if-sats som kontrollerar om loopen har itererat mer än ett bestämt antal 
gånger. Om den har det kommer loopen att avbrytas. Nedan följer ett exempel på hur koden ser ut 
internt efter att den bearbetats. 

Exempel 3: 

1.  var oidsfgxnhosifgh1 = 0; 
2.  for(;;) { 
3.   … 
4.   if (++oidsfgxnhosifgh1 > 1000) break; 
5.  } 
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4.1.5 Hjälptext 
Hjälptexterna ska användas för att förse användaren med förklaringar till de funktioner som finns 

definierade i Processing.js, se Figur 6. Användaren ska även kunna definiera hjälptexter till sina egna 

funktioner med hjälp av kommentarer i koden. Tipsen ska visas när användaren håller muspekaren 

över funktionen som användaren vill ha hjälp med. De fördefinierade tipsen är placerade i en lista 

varifrån en funktion hittar rätt tips och de användardefinierade tipsen hittas med hjälp av 

strängsökning i editorn. 

 

Figur 6: Hjälptext när muspekaren hålls över funktionen rect(). 

4.1.5.1 Design 
Hjälptext använder sig av funktioner från Ace-editorn för att leta igenom koden och för att hitta 

vilken text muspekaren befinner sig över. Genomsökningen av texten utförs rad för rad och letar 

efter början och slut på kommentarer och funktionsdeklarationer. Nedan följer ett exempel på hur 

en användare kan definiera sina egna hjälptexter med hjälp av kommentarer. 

Exempel 4: 

1.  /** 
2.  *Min egen hjälptext! 
3.  */ 
4.  var myFunction(){ 
5.  … 
6.  }; 

  



 

12 

5 Tekniska erfarenheter 
I detta projekt så har majoriteten av koden som skrivits varit i JavaScript. Det är ett språk som få av 
gruppens medlemmar jobbat med tidigare. Det lades därför ner mycket tid på utbildning inom 
språket. Den kanske viktigaste skillnaden JavaScript har, gentemot andra språk som gruppen jobbat 
med tidigare, är att det är dynamiskt typat. Detta kan leda till fel då gruppen är van vid att typfel 
fångas av en kompilator i ett starkt typat språk vilket inte är fallet i JavaScript. Exempel på detta är 
användning av variabler som inte definierats. Detta är något som lätt kan hända då flera personer 
redigerar samma kod. Det kan också inträffa när kod omstruktureras. JavaScript kommer trots detta, 
exekvera koden utan några varningar och när sedan något går fel är det inte uppenbart varför. 
Gruppen har därför lärt sig att lägga mer vikt på testning av koden. Eftersom det är det enda sättet 
att hitta dessa fel. 
 
För hantering av den kod som skrevs användes versionshanteringsprogrammet Git. För många i 
gruppen var även detta nytt. Det lades därför även ner tid på utbildning i användning av Git. En 
funktion som Git erbjöd och som användes mycket under projektets gång var att kunna förgrena 
koden. Detta innebar att utifrån en gemensam gren eller rot kunde koden förgrenas ut i separata 
grenar. Detta innebär i sin tur att de olika funktioner som implementerades under projektets gång 
kunde utvecklas parallellt. Med olika förgreningar så möjliggjordes det att ha en gren som alltid hade 
fungerande kod, medan kod som var under utveckling hölls i separata grenar. När en funktion var 
klar så skulle den fogas samman med huvudgrenen. I detta projekt så innebar detta oftast problem 
eftersom de kodstandarder som valts inte följdes. Git fick då problem med att sammanfoga 
automatiskt och det fick göras manuellt istället. Detta kostade onödigt mycket tid och hade kunnat 
undvikas om kodstandarderna följts. Det hade också kunnat undvikas om inga förgreningar gjorts 
överhuvudtaget. Men gruppen anser trots problemen att förgreningar var givande då det tydligt och 
enkelt gav möjligheten att dela upp utvecklingen av olika funktioner. Speciellt givande var det för 
utvecklingen av loggningsverktyget, versionshanteringen och livekodningen. Alla tre modifierade 
vägen koden tog när den gick från Ace-editorn till kanvasen. Därför var det bra att dela upp 
utvecklingen av dessa så att inte ofärdig kod i en funktion skulle påverka utvecklingen av en annan. 
 
Det gruppen därför har lärt sig är att förgreningar i kod kan öka effektiviteten i arbetet, men att om 
de riktlinjer som satts upp är otydliga eller inte följs kan det skapa problem. Dessa problem leder 
sedan till en försämring i effektiviteten. 
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6 Gruppens processerfarenheter 
För att gruppen skulle kunna utnyttja sina resurser på ett metodiskt och effektivt sätt behövdes flera 

bestämmelser om arbetet och annat göras vilket beskrivs nedan. 

6.1 Gruppformation 
Gruppen träffades för första gången under projektets första vecka, men det var först under den 

andra veckan som formandet av gruppen tog fart. I samband med det första gruppmötet 

formulerades ett gruppkontrakt där det specificerades bland annat hur möten skulle hållas och hur 

beslut skulle tas. Detta dokument har använts för att forma gruppens normer, som att gruppen 

träffas ofta, arbetar i grupp, försöker vara på plats i tid och undviker att ha möten innan 09:15. 

Allmänt har gruppen klarat av att bilda en sammanhållen enhet som stöttar och hjälper varandra att 

lära sig och arbeta. Detta berodde inte på en medveten satsning hos medlemmarna. Istället infann 

sig naturligt en stämning och jargong efter några veckors arbete, vilket utvecklades till ett gemytligt 

och samstämmigt arbetshabitat. 

6.2 Rolltilldelning 
Gruppen diskuterade vilka roller som behövdes i projektet. När rollerna skulle väljas fick alla i 

gruppen anmäla intresse till de roller som valts. Om det fanns flera gruppmedlemmar som ville ha 

samma roll lottades rollen mellan de intresserade medlemmarna. Alla var nöjda med beslutet och 

alla gruppmedlemmar fick en av de roller de var intresserade av. Eftersom gruppen inte hade blivit 

tilldelad något projekt innan rollfördelningen skedde så stod det inte klart vilken kompetens som 

krävdes för respektive roll. Detta ledde även till att det var oklart vilka expertområden som krävdes i 

projektet och om någon gruppmedlem hade spetskompetens. 

Under förstudien hade vissa gruppmedlemmar en trevande inställning till sin roll och var osäkra på 

exakt vad rollerna innebar, men under första iterationen fick de flesta gruppmedlemmar en mycket 

bättre insikt i vad rollen innebar och tog ansvar för de områden och dokument som var relevanta för 

dem. Problem uppkom dock vid ett fåtal tillfällen, framför allt om den arkitekturansvarige eller 

testansvarige var frånvarande. Då kunde gruppen känna sig osäkra på hur arbetet skulle fortskrida 

inom dessa områden. 

6.3 Arbete 
Förstudien och första iterationen ägnades huvudsakligen åt framtagning av dokumentation och 

utbildning av gruppmedlemmar. Gruppen arbetade korsfunktionellt med alla dokument och allt 

arbete. Gruppen hade för avsikt att börja med utvecklingen av systemet under första iterationen 

men fick vissa förhinder. Bland annat fick gruppen tänka om vissa delar av designen då beställaren 

senare uttryckte önskemål om funktioner som gruppen tidigare inte hade uppfattat, eller uppfattat 

som mindre viktiga. Exempelvis visade det sig att en tredje part, CyberCom, skulle arbeta med sidans 

design, ett galleri samt koppling till sociala medier. Dessa, förvisso mindre och lättåtgärdade, 

missförstånd tillsammans med oklarhet om vad gruppen respektive andra parter skulle göra 

försvårade arbetet. Detta gjorde att arbetet med prototyp, arkitektur och kravbehandling tidigt fick 

gå igenom flera iterationer och blev ibland tvunget att skjutas upp. Detta påverkar framförallt 

arbetet med prototyp, arkitektur och kravbehandling i de tidiga skedena där dessa fick genomgå flera 

iterationer.  Situationen var dock hanterbar eftersom dessa oklarheter uppkom tidigt i processen. 

Detta var något som gruppen sparade in mycket tid på. Om problemet hade uppkommit senare hade 

det kostat gruppen väldigt mycket tid. Istället upptäcktes problemet under det andra kundmötet då 
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gruppen visade prototyper och diskuterade funktioner. Det framgick då att kundens vision, av till 

exempel livekodning, frångick projektgruppens uppfattning. Detta kunde då hanteras direkt. 

6.4 Kommunikation 
När arbetet kom igång ökade behovet av att kommunicera öppet och snabbt. Arbetet påbörjades 
ofta i en större grupp där gruppen diskuterade vad som behövde utföras. Gruppen delade sedan upp 
sig i mindre grupper som var och en ansvarade för något av de moment som skulle utföras. Detta 
arbetssätt innebar att det blev viktigt att samla gruppen efter mindre iterationer för att presentera 
vad som hade hänt sen sist. Men det hände ibland att denna kommunikation uteblev trots gruppen 
arbetade på samma ställe. Detta eftersom de dagliga mötena som skulle anordnas ibland uteblev. 
Det medförde att det kunde uppstå missuppfattningar i vad som hade gjorts i projektet och vad som 
kvarstod. Internt kommunicerades det främst via en smsgrupp när alla inte var samlade. Där kunde 
tider för träffar och annat som utan krav på någon större formalitet eller framförhållning bestämmas. 
Gruppen hade även en mailgrupp där mail från handledare och kund, som ofta endast skickades till 
team-ledaren, kunde vidarebefordras till resten av gruppen. Till andra parter kommunicerade 
gruppen huvudsakligen via mail. Trello användes för att hantera att utvecklingen skedde parallellt 
med andra parter. Detta så att alla inblandade var införstådda med vem som skulle göra vad. Vid 
vissa tillfällen hade dock gruppen interna problem med att veta vem som skulle utföra vissa specifika 
uppgifter som kunde uppfattas tillhöra flera olika roller inom projektet. Ett exempel på detta var 
användartesterna, men detta togs upp under möten och kunde därmed hanteras snabbt. I stora drag 
har kommunikationen varit god både inom gruppen och till andra parter. 
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7 Individuella bidrag 
Nedan följer gruppmedlemmarnas individuella bidrag. I dessa har varje medlem valt att fördjupa sig i 

ett ämne relaterat till projektet. 

7.1 Richard Bondemark 
Jag har haft rollen som kvalitetssamordnare. I det här avsnittet kommer jag försöka bedöma hur 

mycket vårt arbete med kvalitet har kostat oss. Först kommer jag förklara vad projektgruppen 

definierar som kvalitet, sedan kommer jag skriva om vad vi gjort för att arbeta med kvalitet och hur 

mycket jag tror att det kostat oss (i tid). Till slut kommer jag försöka göra en bedömning av resultatet 

av det arbetet och hur mycket det hade kunnat kosta oss om vi inte lagt ner det arbetet. 

7.1.1 Introduktion 
Att definiera kvalitet eller hur mycket den kostar är inte helt lätt eller självklart. Det är vanligast att 

definiera kostnaden för kvalitet som skillnaden i kostnad mellan den slutgiltiga produkten och 

kostnaden för en ideal motsvarighet (Yang, 2008). Kostnad för kvalitet delas traditionellt in i följande 

kategorier (Yang, 2008; Khan & Beg, 2012): 

 Förebyggande kostnader 

 Värderingskostnader 

 Interna felkostnader 

 Externa felkostnader 

Förebyggande kostnader är kostnader som förhindrar att fel uppstår till att börja med. I kategorin 

ingår till exempel utbildning, inköp av verktyg och kvalitetsplanering. Värderingskostnader är de 

kostnader som uppstår när man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven. I 

kategorin ingår till exempel testning. Felkostnader är kostnader kopplade till att fel upptäcks i 

produkten. Interna fel upptäcks under testning och resulterar i att programmet måste skickas tillbaks 

till en programmerare för att åtgärdas. Externa fel är fel som upptäcks av kunden. Kostnaderna blir 

större ju längre ner i listan man kommer. Hinner produkten komma ut till kunden innan fel upptäcks 

uppstår dessutom långsiktiga kostnader i form av minskat förtroende och försämrat rykte. 

7.1.2 Metod 
I det aktuella projektets omfång har främst de två första och delvis den tredje punkten varit aktuella. 

De aktiviteter som räknats in som arbete med kvalitet är utbildning, framtagning av persona, 

användartestning, testplan, prototypning, projektplan, kvalitetsplan och testning. Informationen om 

hur mycket tid som lagts på respektive aktivitet har funnits i gruppens tidsrapporteringssystem som 

sköts i Trac. I kvalitetsplanen fanns information om vilka standarder gruppen följt. Det har använts 

för att försöka bedöma hur det påverkat kvaliteten på produkten. 

7.1.3 Resultat 
Enligt kvalitetsplanen skulle följande standarder och verktyg användas: 

 Googles Javascriptguide 

 Git för versionshantering 

 Webstorm för utveckling 

 Trello som planeringsverktyg 
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Det här projektet tar slut när gruppen arbetat ett visst antal timmar. Eftersom produkten inte 

lanseras förrän efter det kommer man inte kunna säga hur stora de externa felkostnaderna blivit. 

Även de interna felkostnaderna är svåra att bedöma eftersom de inte tidsrapporteras utan är 

inkluderade i aktiviteterna kopplade till utveckling. Tabell 4 visar hur mycket tid som lagts på 

respektive aktivitet. 

Tabell 4: Tid lagd på projektets aktiviteter. 

Aktivitet Tid 

Utbildning 108 

Framtagning av persona 4 

Användbarhetstestning 74 

Testplan 7 

Prototypning 43 

Projektplan 34 

Kvalitetsplan 29 

Testning 32 

Totalt 331 

7.1.4 Diskussion 
De timmar som syns i tidsrapporteringen är betydligt färre än de 650 som var planerade för 

kvalitetskontroll enligt kvalitetsplanen. En stor del av kvalitetskontrollen har skötts individuellt som 

en del av utvecklingen och syns därför inte i tidsrapporteringen. Det gör att det blir svårt att mäta 

exakt hur mycket tid som lagts på kvalitet. Som Khan och Beg (2012) skriver är kvalitet, trots framsteg 

inom forskningen, ofta ett problem. Enligt dem beror det på att det hos utvecklare saknas förståelse 

för problemen som uppstår under utvecklingen av en produkt, förmåga att lära sig av sina misstag, 

bra verktyg och verifieringsprocesser. I vårt projekt har ett problem varit att deltagarna har legat på 

väldigt olika nivåer i kunskaper om framför allt webbutveckling. Trots att vi har lagt så pass mycket 

tid på utbildning som vi gjort var klyftorna vid slutet av projektet ändå ganska stora. Det resulterar i 

att det blir svårare att dela ut arbetsuppgifter och planera aktiviteter. 

Ett större problem har varit att planeringen av aktiviteter varit bristfällig. Antingen borde vi 

organiserat oss mer toppstyrt med en gruppmedlem (förslagsvis team-ledaren) som delar ut 

arbetsuppgifter och organiserar arbetet, eller så skulle vi skaffat oss ett bättre system för att 

organisera aktiviteter. Till exempel hade vi kunnat förbereda alla aktiviteter i Trac innan varje 

iteration och formelt tilldela aktiviteterna till gruppmedlemarna efter hand som de började arbeta på 
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dem. Då hade det skapats en tydligare bild av vem som jobbade med vad och vilket arbete som 

kvarstod. Även processen från att en aktivitet lagts till i Trac till att den resulterande komponenten 

testats och är redo att integreras med resten av produkten borde då bli tydligare. Det borde i sin tur 

leda till att arbetet kan skötas mer fokuserat och att det blir tydligare vem som ansvarar för vilken 

komponent och vad som behöver testas. 

7.2 Jonas Eriksson 
Under projektets gång så har jag haft rollen som testledare. En roll där jag ansvarar för att systemet 

som gruppen levererar inte innehåller några defekter som bidrar till en negativ erfarenhet för 

användarens upplevelse av systemet.  

7.2.1 Frågeställningar 
Kan man se några skillnader i testprocessen i ett litet projekt jämfört med ett stort projekt? Hur utför 

man ett prestandatest i ett projekt där programmet exekveras helt och hållet på användarens dator? 

Det är något jag kommer försöka reflektera över och försöka ge ett bra svar på utifrån mina 

erfarenheter. 

7.2.2 Metod och teori 
Under förstudien skrevs ett antal dokument där testledaren hade i ansvar att se till så att en tydlig 

testplan togs fram. Testledaren ansvarade också för att en tydlig mall togs fram för hur alla tester 

skulle bokföras på ett vettigt sätt i en testrapport. På ett större företag där ett större projekt utförs 

kan det finnas ett helt team av testare som bara inriktar sig på testning. Det var något som inte 

projektgruppen hade, utvecklare agerade testare när det var dags att testa systemet. Då testplanen 

togs fram användes ingen direkt mall. Inspiration från ett antal olika mallar hämtades, IEEE Computer 

Society (2008), Probert (2009) och Wisbrant (2014) där de viktigaste punkterna togs med. I 

testplanen finns en testmall som beskriver hur ett test på en komponent ska utföras, ett testfall. 

Mallen togs fram med hjälp av inspiration från IEEE Computer Society (2008) och Vitek (2009) där de 

viktigaste punkterna togs med som passade in på projektet. Fler punkter som inte fanns bland dessa 

referenser men som ansågs användbara lades till. 

I kravspecifikationen finns ett attribut som säger att användaren ska förvänta sig ett responsivt 

system. Sett från ett testperspektiv kan det kopplas till performance testing, alltså ett test som 

bedömer om systemet i sig är responsivt, är systemet tillräckligt snabbt? För att mäta och testa 

systemets prestanda krävs det att gränser för vad som anses tillräckligt bra sätts upp. I Everett (2007, 

ss. 131-134) finns exempel på det. I detta fall kunde inga gränser tas fram och då blir istället frågan: 

vad är ett responsivt systemet i detta fall? Systemet består av en server som tillhandahåller 

information om sidan samt lagrar bilder i ett galleri. Ett mått på serverns prestanda skulle kunna 

definieras som hur snabbt sidan laddas, hur snabbt kommer en ny bild upp på hemsidans galleri? Då 

serversidan inte ingår i projektet är inte det något gruppen kan påverka. Eftersom programmet 

kompileras och exekveras på användarens dator får man istället titta på hur systemet är skrivet och 

hanterar användarens kod och utifrån det avgöra om systemet är responsivt eller ej. Utifrån det 

kommer nya aspekter in, om vi antar att systemet är väldigt bra skrivet, det vill säga att programmet 

utförs på ett effektivt sätt, så kan det ändå finnas någon användare som använder sig av en dator 

som har en låg prestanda. Det är inte något projektgruppen kan påverka. Det gäller då att på något 

sätt bestämma sig för vad en dator med normal prestanda idag innebär och utifrån den datorn 

använda sig av sidan och se hur funktionaliteten “flyter på”. “Software speed” definieras generellt 

sett enligt Everett (2007, s. 129) som en kombination av responstid under kontrollerad belastning. 

Med det sagt så kommer ytterligare en aspekt in, låt oss anta att användaren använder en nyinköpt 
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dator med väldigt bra prestanda i dagens läge. Systemet är till för användare som vill skriva egen kod, 

användaren kommer teoretiskt sett kunna skriva ett tillräckligt komplext program som får vilken 

dator som helst att få en viss fördröjning av sidan. För att förstå vilka problem performance testing 

kan medföra väljer jag att citera Everett (2007, s. 147) “Software performance is the ugly stepchild of 

software functionality”. Det spelar ingen roll om programmet klarar av en massa funktionalitet, så 

länge systemet inte är tillräckligt responsivt kommer inte användaren att använda systemet. Det 

citatet beskriver varför det är så viktigt att i någon form utföra ett performance test om möjligt. 

7.2.3 Resultat 
Dokumentet som beskriver IEEE-standarden och vilka punkter som ska finnas med är 132 sidor lång 

medan vår testplan totalt blev 4 sidor lång. Även om dokumentet för IEEE-standarden innehåller en 

del mallar och referenser så är det avsevärt många fler sidor än testplanen som togs fram och det 

speglar storleken på projektet. Då gruppen ansåg att projektet i sig är ganska litet så krävs inte en 

omfattande testplan som erhålls då till exempel IEEE-standarden följs. Everett (2007, ss. 79-80) ger 

förslag på en typisk testplan och vad den bör innehålla. Där skiljer den sig en del från den testplan 

som togs fram. Ett exempel är punkt ett (Everett 2007, ss. 79-80) som innehåller en beskrivning av 

alla system/applikationer som ska testas. I projektet finns det bara ett system eller en applikation 

som ska testas. Det blir då överflödigt att ha en rubrik med en lista på system eller applikationer som 

endast innehåller ett element. Något som kan förekomma är olika dokument för testplaner på olika 

nivåer (master test plan, high-level test plan, comprehensive test plan m.m) vilket i detta fall inte 

behövdes. Detta kan återigen kopplas till vilken storlek projektet hade, gruppen ansåg att ett 

övergripande dokument krävdes. En testplan togs istället fram där det framgick att det fanns ett 

system att testa. Om en jämförelse görs med Everett (2007, s. 84) där det beskrivs vilka punkter ett 

testfall bör innehålla så påminner den väldigt mycket om resultatet av det testfall som fördes in i en 

testrapport. Detta är intressant då andra mallar skiljer sig väldigt mycket (till exempel testplanen), då 

de andra mallarna har vart mer omfattande. Då testfall utförs på komponenter där komponenten kan 

innehålla väldigt lite och enkel funktionalitet till komplex och avancerad funktionalitet så blir 

rubrikerna i mallen liknande. Det är fortfarande tester som ska utföras, vi har resultat på testerna, 

datum, ID, beskrivning, förväntat resultat med mera. Det som är intressant är att oavsett om 

projektet i sig är stort eller litet så verkar utformningen av ett testfall påminna väldigt mycket om 

varandra. 

Inga officiella performance tests har utförts på systemet, däremot har gruppen med sina datorer, 

med blandad prestanda, utfört olika demos på systemet där det visar sig att systemet flyter på 

tillräckligt bra för att kalla det responsivt. 

7.2.4 Diskussion 
Det är väldigt svårt att säga att alla mindre projekt skiljer sig från större projekt när det handlar om 

hur man utformar olika dokument och dokumentmallar. Det vi kunde se klart i detta projekt var att 

de exempelmallar och officiella mallar som fanns krävde innehåll som inte alls var relevant för vårt 

projekt p.g.a. projektets storlek sett till antalet rader kod. Det man däremot kunde se var att 

utformningen av projektets testfall i stort sett hade samma innehåll som de mallar som finns bland 

de referenser som använts. Att få ett tydligt svar på den frågeställningen blir väldigt svårt då det är 

helt och hållet upp till varje grupp hur man utformar testerna och tillhörande dokument. Det är också 

värt att nämna att ett begränsat antal mallar/referenser har använts. Resultatet kan mycket väl skilja 

sig vid val av andra mallar/referenser. Rent intuitivt så borde mer komplexa projekt kräva mer 

omfattande tester och mer omfattande dokument och tvärtom vilket i detta fall stämde överens. 
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När man bygger ett system som hanterar ett program som användaren själv skriver så blir det väldigt 

svårt att definiera gränser för vad som är responsivt eller ej. Användaren kan alltid skriva ett 

tillräckligt komplext program som får vilken dator som helst att gå långsamt eller så kan användaren 

sitta på en dator som har dålig prestanda som ger dålig respons oavsett komplexitet på programmet. 

Ska man garantera ett responsivt system i detta fall så måste man blanda in prestandan bland olika 

datorer och komplexiteten hos användarens program för att kunna sätta tydliga gränser. Då 

användaren kan skriva godtyckliga program är inte detta rimligt. 

7.2.5 Slutsats 
Utifrån gruppens erfarenheter och mina erfarenheter som testledare går det att se skillnader på 

stora och mindre projekt i testprocessen, framför allt i utformandet och storleken bland de 

tillhörande dokumenten. 

Utifrån gruppens erfarenheter och mina erfarenheter som testledare blir det svårt om inte omöjligt 

att designa ett performance test för ett program som tillåter en användare att skriva ett godtyckligt 

komplext program. 

7.3  Henrik Foo 
I stora drag har rollen som team-ledare i detta projekt varit att leda arbetet framåt, ta ansvar för 

beslut, lösa konflikter, samordna gruppen samt att representera gruppen vid kommunikation med 

bland annat kund och examinator. Med rollen följde det ett stort ansvar att framstå som ett bra 

exempel för resten av gruppen, alltså visandet av engagemang samt uppmuntrande av andra att 

delta med gott arbete. Detta innebar att en viss grad av beslutsamhet var tvungen att finnas. 

7.3.1 Inledning 
För att uppfylla arbetets krav var det viktigt att förstå andra individer men även att förstå hur 

sammansättningen av en grupp påverkar dess individers sätt att agera, tänka och arbeta. Andra 

aspekter att ha i åtanke är att en grupp naturligt utvecklas med tiden och genomgår olika faser under 

projektets levnadstid. 

7.3.2 Frågeställning 
I nedanstående stycken kommer följande fråga angående gruppens sammansättning och utveckling 

att försöka besvaras: 

Hur har personligheten hos individerna i gruppen påverkat projektets arbetssätt, utveckling och 

framfart? 

7.3.3 Teori och Metod 
Enligt Forsyth (2010) så existerar fem stora personlighetstyper som alla människor tillhör till viss 

grad. Denna beskrivning kallas Big Five Theory och enligt den delas människor in i de två 

subgrupperna extroverter och introverer. Extroverter är de individer som i stor utsträckning 

uppskattar interaktion med andra medan introverter är de individer som ofta tenderar att vara blyga, 

tysta och tillbakadragna. Givetvis har gruppens alla individer tydligt kunnat delas in i de ovan nämnda 

subgrupperna, alltså introverta och extroverta personlighetstyper. Att uppskatta vilka av de specifika 

undergrupperna inom de två personlighetstyperna som gruppens medlemmar tillhört var svårare att  

bestämma. 
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Vid projektets start fanns det ingen nämnvärd tidigare relation mellan medlemmarna. Detta innebar 

att gruppen tvunget inlett början på en grupputveckling och befann sig i den första av fyra faser när 

det gäller just grupputveckling. De fyra faser som beskrivs av Tuckman (1965) är: 

 Bildande - Då en grupp bildas drivs individerna av en önskan att bli accepterad och undviker i 

stor utsträckning konflikt. Detta innebär att mycket arbete blir gjort då gruppmedlemmarna 

gärna sysselsätter sig med rutinmässigt arbete och inte adresserar problem med andra 

medlemmar eller konflikter i arbetet, vilket leder till att faktiskt drivande arbete minskar. Det 

är viktigt att individerna i en nybildad grupp lär känna varandra. 

 Rusning - Då gruppens existens pågått en tid kommer till slut konflikter mellan individer och 

konflikter i arbete att tas upp. Detta är en destruktiv fas då gruppens medlemmar kan känna 

sig orättvist behandlade vilket kan leda till minskad motivation. Det är viktigt att när de första 

problemen i gruppen upptäcks att alla uppträder professionellt och att alla medlemmars 

tankar och åsikter tas till vara på så att rättvisa bedömningar och beslut kan göras. 

 Normering - Då gruppens medlemmar släpper sina egna mål och ambitioner för att fokusera 

på arbetets mål till fullo. Alla i gruppen tar ansvar för arbetet som utförs och ser till att det 

alltid går framåt. Det är fortfarande viktigt att uppmuntra yttrandet av idéer och förslag och 

att inte låta rädslan för konflikter stå i vägen för arbetet. 

 Prestering - I bästa fall når alla grupper tillslut en nivå där alla individer jobbar som en enhet 

tillsammans mot ett mål på ett smidigt och effektivt vis. Alla tar stort ansvar och därför är 

behovet av en hierarki liten. Många beslut kan tas av gruppens medlemmar kollektivt utan 

att det uppstår konflikter. 

7.3.4 Resultat och diskussion 
Under förstudien och första iterationen av projektet kunde tydliga drag av Tuckmans första fas tydas 

ur den nybildade gruppens agerande. Få konflikter uppstod och alla var tydligt engagerade i det 

pågående arbetet. Det märktes tydligt att alla ville ge intrycket av att vara arbetsamma, bland annat 

då de första dokumenten påbörjades. Alla medlemmar gavs dispens via projektledaren att jobba 

hemifrån om det var ett bekvämare alternativ än att sitta med gruppen i grupprum. Det skedde dock 

ytterst sällan att någon gjorde detta, utan alla tog alltid med sig en bärbar enhet att arbeta på. I 

jämförelse med tredje iterationen då fler och fler spenderade någon halvdag i veckan med att jobba 

hemifrån så syns det tydligt att gruppen växte in i en mer angenäm miljö där varje individ kände sig 

mer bekväm. 

Under projektets första period märktes tydliga personlighetsdrag hos medlemmarna. Det fanns både 

de som uppträdde introvert och de som uppträdde extrovert. Detta märktes tydligast på de möten 

då olika beslut skulle tas. De som klassades som extroverta tog ofta mer initiativ till diskussion än de 

introverta. Vid senare tillfällen, från iteration två och framåt, märktes det ett tydligt mönster där de 

som var mer introverta fick mer arbete gjort. Dessa var mindre benägna att ta pauser och valde ofta 

att jobba så mycket som möjligt med sina tilldelade uppgifter. De extroverta var mer benägna att 

stanna upp i sitt arbete för att diskutera deras arbetsgång och resultat. De var även mer benägna att 

intressera sig för hur resterande medlemmars arbete hade gått. 

Sammanfattningsvis kan gruppen ses ha uppnått Tuckmans normeringsstadium. För att nå upp till 

det sista stadiet krävs att projektet varit större och pågått under en längre tid. 

7.3.5 Slutsats 
Oavsett om en individ i gruppen identifierades som extrovert eller introvert så gick alla igenom de tre 

första av Tuckmans faser. Oavsett om en person var tystlåten eller engagerade sig mycket i det som 
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dök upp i förstudien och första iterationen var alla till viss grad osäkra och ville visa sitt engagemang 

så tydligt som möjligt. Även konflikträdslan var tydlig. 

Ytterst få konflikter dök upp under projektets levnadstid men däremot så utvecklades gruppens sätt 

att lösa problem. Istället för att, som i de tidigare faserna, osäkert fråga om varje problem som dök 

upp så blev det mer vanligt att varje individ kom med egna idéer som denne diskuterade med andra 

delar av gruppen. 

Med varje iteration blev gruppen även bättre på att samarbeta och hjälpa varandra. En tydlig rutin 

uppstod under iteration två gällande tider, mötesplatser och kommunikationsvägar. Detta gjorde att 

gruppen arbetade mer effektivt och alla medlemmar fokuserade på projektets mål till fullo. 

Slutligen har det tydligt märkts att oavsett gruppmedlemmarnas individuella personligheter så var 

gruppen som helhet tvungen att gå igenom de tre första av Tuckmans faser, även om gruppen i stor 

utsträckning skonades från de mer allvarliga delarna i rusnings-fasen. 

7.4 Patrik Minder 
Under projektets gång har jag haft rollen som utvecklingsledare. En roll som innebär att jag leder och 

fördelar utvecklingsarbetet. Vilken projektstyrningsmetodik som används har därför stor inverkan på 

min roll. Det jag ämnar undersöka är hur just detta påverkar min roll. 

7.4.1 Inledning 
För att styra detta projekt mot att klara de krav som kunden ställt behövdes en 

projektstyrningsmetodik. När det kommer till mjukvaruutveckling finns det många olika 

projektstyrningsmetoder (Jacobson et al, 2013, s. 48). Alltifrån traditionella metoder som 

vattenfallsmetoden till mer moderna agila metoder som SCRUM och KANBAN. I detta projekt har en 

slags hybrid av SCRUM och KANBAN använts. Tillsammans med detta har även något som kallas för 

SEMAT-ALPHA-kort använts. Dessa kort används för att få en uppfattning om hur långt ett projekt 

kommit, vilket är ett viktigt mätvärde för både kund och utvecklare. 

Projektstyrningsmetoder som dessa har en betydande påverkan på utvecklingsledarens arbete. 

Därför ämnar den här rapporten undersöka hur det arbetet påverkas i utvecklingen och hur SEMAT-

ALPHA-korten fungerar som verktyg i att ge en översikt på projektets status. 

7.4.2 Metod 
För styrning av projektet på en högre nivå var projektet uppdelat i fyra faser. Den första fasen 

kallades för förstudien och den följdes av tre iterationer. I början av förstudien diskuterade gruppen 

vilka SEMAT-ALPHA-kort som tordes vara uppfyllda efter de olika faserna. Efter varje fas gjorde 

gruppen sedan en utvärdering av vilka kort som uppnåtts. Detta jämfördes sedan med vilka kort som 

gruppen initialt trodde skulle uppnås. Resultatet sammanställdes i en statusrapport efter varje fas. 

I varje fas användes en hybrid av de agila metoderna SCRUM och KANBAN. Enligt SCRUM ska varje 

arbetsdag inledas med ett kort möte på en kvart. Detta möte har som syfte att synka vad de olika 

projektmedlemmarna gjorde dagen innan och vad som planeras göras härnäst. Gruppen valde att 

följa detta och ha möten varje gång gruppen träffades för att jobba. Kravet att mötet ska vara en 

kvart var däremot inget som gruppen valde att uppfylla. Både SCRUM och KANBAN delar upp ett 

projekt i olika aktiviteter. I SCRUM krävs det att alla aktiviteter får en tidsuppskattning på hur lång tid 

de tar att utföra. Detta görs inte i KANBAN. Gruppen valde att följa KANBAN och inte göra 

tidsuppskattningar. Aktiviteter utförs helt efter deras prioritet och hur många aktiviteter som utförs 

för tillfället. 
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7.4.3 Resultat 
De SEMAT-ALPHA-kort gruppen trodde skulle uppnås efter varje fas återfinns i tabell 2. I samma 

tabell finns även vilka kort som gruppen faktiskt nådde upp till efter varje fas. 
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Tabell 2: Sammanställning över de SEMAT-ALPHA-kort gruppen förväntade sig uppfylla samt vilka kort som faktiskt 
uppnåddes för varje fas. Siffrorna under varje fas är på formatet “uppnådda/förväntade”. De fall där antalet kort inte nådde 
upp till det förväntade har markerats med fetstil. 

Kort Förstudie Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 Antal kort 

Opportunity 3/3 4/4 5/5 6/6 6 

Stakeholders 3/2 4/4 4/5 6/6 6 

Requirements 1/2 4/4 5/5 6/6 6 

Software System 0/1 1/2 2/3 5/5 6 

Team 3/2 3/3 4/4 5/5 5 

Work 1/2 3/4 4/4 6/6 6 

Way of Working 1/1 3/4 5/5 6/6 6 

 

För de flesta korten så uppnådde gruppen lika eller mer än förväntat. För vissa kort som Software 

System och Work så nådde gruppen inte upp i det förväntade antalet fram till iteration 2. Detta 

eftersom det tog lång tid innan arbetet kom igång. Korten visade detta tydligt. För gruppen och 

framförallt utvecklingsledaren gav detta tydliga bevis på att arbetet låg efter. Planeringen av 

kommande iterationer kunde därför göras utifrån detta. 

Under förstudien skrevs det endast dokument. Några av dessa var en projektplan, kravspecifikation 

och kvalitetsplan. Det var först under slutet av iteration ett som det riktiga arbetet påbörjades. För 

utvecklingsledaren innebar det att fördela arbetet mellan gruppmedlemmarna. Grupper om två 

personer utsågs till att ansvara för och utveckla varsin funktion. När en grupp blev klar med en 

funktion diskuterades det med utvecklingsledaren och resten av gruppen vilken funktion som skulle 

utvecklas härnäst. Kravspecifikation användes som utgångspunkt i den diskussionen. Allt eftersom 

arbetet pågick började gruppmedlemmarna jobba mer självständigt. 

7.4.4 Diskussion 
Valet att inte strikt följa någon projektstyrningsmetodik gav väldigt mycket frihet i hur arbetet 

strukturerades. För utvecklingsledaren innebar det att det inte fanns några tydliga regler på hur saker 

skulle göras. Lösningar kunde därför väljas efter situation. För ett litet projekt med endast åtta 

medlemmar behövs det kanske inte mer. Men för ett större projekt skulle det nog behövas mer 

struktur och tydligare regler för hur saker ska hanteras. 

SEMAT-ALPHA-korten fungerade bra som verktyg för att ta reda på hur långt ett projekt kommit. 

Däremot tog det rätt lång tid att utföra utvärderingen. Vissa kort och deras kriterier för att uppfylla 

dem var väldigt diffusa. Detta gjorde att gruppen verkligen funderade över projektets status som 

helhet. 

Gruppen bestämde tidigt att använda en hybrid av de agila metoderna SCRUM och KANBAN. 

Anledning till detta var för att försöka få ut det bästa av båda metoderna och samtidigt undvika delar 

som gruppen ansåg vara ineffektiva. Det främsta exemplet för detta var att gruppen undvek att 

tidsuppskatta aktiviteter som krävs I SCRUM. Istället följdes KANBAN där sådana inte behövs. 

Gruppen ansåg att tidsuppskattning är svårt och inte tillräckligt givande för att vara värt tiden. 
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Att jobba i par fungerade väldigt bra till en början. Projektet innehöll mycket nytt och det var då 

givande att snabbt och enkelt kunna bolla idéer med varandra. Det arbete som varje par utfört 

synkroniserades varje gång hela gruppen träffades. Det gicks då igenom vad som gjorts och vad som 

skulle utföras framöver. Dök det upp problem kunde ändringar i gruppindelningen eller 

uppgiftsfördelningen utföras. Korta möten i början på varje dag är en viktig komponent i SCRUM. 

Mötenas värde för gruppen var tydligt eftersom de gjorde mycket för arbetseffektiviteten. Då 

problem dök upp kunde de tacklas på dessa möten. Under slutet av iteration två och hela iteration 

tre kunde gruppmedlemmarna däremot jobba mer självständigt. Det gjorde att dagliga möten blev 

mindre nödvändiga och skedde därför mer sällan. Tack vare den fria strukturen så kunde här 

strukturen och styrningen av gruppen ändras efter behov. 

Valet att använda Git som versionshanteringsprogram var bra. Att lägga funktioner under utveckling 

på separata kodgrenar underlättade arbetet. Ett stort misstag som begicks däremot var att inte följa 

den kodstandard som valdes i början. Detta innefattar saker som vart det ska vara radbrytningar, hur 

kod ska indenteras och var det ska vara mellanslag. Detta gjorde att olika grenar använde olika 

standarder vilket orsakade problem när olika grenar skulle slås samman. Git är väldigt kraftfullt och 

kan oftast göra detta automatiskt men eftersom kodformatering inte stämde överens gick det oftast 

inte. Det var flera gånger under arbetet som detta fick utföras manuellt vilket kostade många 

arbetstimmar. Utvecklingsledaren skulle direkt från början tagit ansvar och bestämt vilken 

kodformatering som skulle användas. Det hade gjort att många problem hade kunnat undvikas. 

7.4.5 Slutsats 
För en utvecklingsledare innebär en agil projektstyrningsmetodik att det finns mer frihet i hur det 

dagliga arbtetet utförs jämfört med icke-agila metoder. Problem som uppstår och krav som ändras 

kan därför lättare hanteras. Utöver detta ger SEMAT-ALPHA-korten en tydlig överblick på ett projekts 

status. Utvecklingsledaren kan därför med dessa verktyg lätt, och med stor frihet, planera arbetet 

som ska utföras. 

7.5 Oskar Mårtensson 
I projektet skrevs inledningsvis en kravspecifikation. Det var tanken att denna skulle användas som 

en beskrivning av vad som skulle utföras i projektet och klargöra både för beställaren och 

projektgruppen vad som krävdes av projektet. Under det första kundmötet diskuterades olika krav 

och mål och efter detta skrevs det första utkastet av kravspecifikationen. Det visade sig dock efter 

återkoppling med beställaren att en del krav hade missuppfattats, att prioriteringen inte stämde 

överens och att somliga krav inte behövdes alls. De funktioner som visade sig vara problematiska var 

främst livekodning och loggningsverktyget medan versionshantering, gruppkodning och grafiska 

funktioner var lätta att förstå. Det nästföljande kundmötet ägnades därför till stor del åt att klargöra 

med beställaren vad dessa faktiskt innebar. I detta skede bestämdes det att projektgruppen skulle 

arbeta mer med prototyper på grund av de fördelar detta skulle ge. Prototyperna skulle leda till färre 

missförstånd med beställaren, tydligare bild av funktioner för projektgruppen och skulle även 

innebära en möjlighet för testning med målgrupper. 

7.5.1 Frågeställning 
Vilka för- och nackdelar finns med att arbeta med prototypning och kan prototyper ersätta en 

kravspecifikation? 
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7.5.2 Metod 
Prototypningsprocessen utfördes med vedertagen teknik (Warfel, 2009) och inkluderade skissning, 

utvärdering, modellering och testning. 

7.5.3 Skissning 
Första delen av processen var att ta fram skisser i pappersform över gränssnittet. Skissningen 

utfördes genom en kombination av att divergera och konvergera, vilket innebar att gruppen först fick 

i uppgift att ta fram många olika skisser av olika systemegenskaper som diskuterats och sedan välja 

ut de bästa och arbeta vidare med dessa. Att divergera resulterade i cirka 30 stycken grova skisser 

som visade förslag på hur de mer grafiska systemegenskaperna kunde se ut och genom att 

konvergera blev det slutligen 5 stycken skisser. 

7.5.4 Utvärdering 
Skisserna som tagits fram evaluerades sedan tillsammans med examinatorn i kursen TDDD60, 

Mattias Arvola, samt kurskamrater utanför projektgruppen. Diskussionerna gav upphov till nya 

funktioner och några ändringar, som exempelvis hjälptexter för funktioner och reglage för siffror. 

7.5.5 Modellering 
Nästa steg i processen blev att förverkliga pappersskisserna i prototyper på interaktiv och digital 

form. Warfel (2009) ger tips på olika verktyg för att skapa prototyper i. Ingen i gruppen hade dock 

någon erfarenhet av prototypning och det skulle ta alldeles för lång tid för alla medlemmar att testa 

samtliga verktyg, därför bestämdes det att vi skulle välja ut ett par verktyg och testa dessa. 

Verktygen som valdes var Axure eftersom det finns att tillgå i en av universitetets datorsalar, Fluid 

eftersom det fanns tillgängligt på nätet och till sist HTML och JavaScript eftersom en medlem 

(undertecknad) hade erfarenhet av de språken sedan tidigare. Varje verktyg testades och slutligen 

valdes Axure. 

7.5.6 Resultat 
Eftersom det var första gången som prototypning aktivt använts som utvecklingsmetod av 

medlemmarna i gruppen uppstod det problem men även positiva effekter. I början och även en bit in 

i projektet uppstod det missförstånd mellan kunden och projektgruppen om vilka funktioner som 

skulle skapas och hur dessa skulle fungera. Ett av dessa missförstånd, livekodning, kunde dock lösas 

med hjälp av en prototyp. 

7.5.7 Livekodning 
Det skedde en missuppfattning redan under det första kundmötet om hur livekodning skulle fungera. 

Projektgruppen arbetade sedan utifrån de premisser som de felaktigt fått en uppfattning om och det 

gick så långt som till prototypningssteget i projektet innan misstaget upptäcktes. Det var med hjälp 

av en prototyp (skapad i HTML och JavaScript och uppfyllde de feltolkade livekodningskraven) som 

problemet kunde komma i daga. Utvecklingen av funktionerna hade annars påbörjats och potentiellt 

sett hade en längre tid kunnat gå innan felet upptäckts. 

7.5.7.1 Kundkontakt 
Kommunikationen med kunden hjälptes i den mån att det blev lättare att förmedla en känsla av 

säkerhet genom att kunden kunde se att projektgruppen hade förstått kraven korrekt. Även om en 

prototyp inte helt överensstämde med vad kunden hade i åtanke så var det lättare att peka ut vad 

som fattades än att förklara funktionen i ord. Genom detta skapades det också en säkerhet för 
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gruppen och självförtroendet ökade eftersom att man visste vad som önskades, vilket är ett av målen 

med prototypning (Warfel, 2009). 

7.5.7.2 Loggningsverktyget 
Loggningsverktyget visade sig vara mycket svår att förmedla i ord. Tyvärr visade den sig även vara 

svår att förmedla i form av prototyp på grund av den höga grad av interaktion som behövde 

simuleras. Eftersom projektgruppen hade problem med att förstå vad kunden ville med funktionen 

bidrog det givetvis till att simulationen var svår. I efterhand, när funktionens egenskaper hade blivit 

tydliga, så ansågs det ändå utanför gruppens förmåga att förverkliga den i form av en prototyp med 

hjälp av de verktyg som användes. Istället påbörjades utvecklingen av funktionen utan att en 

prototyp gjorts innan och arbetet fortgick med förhoppningar om att kravet inte hade missförståtts 

ännu en gång. 

7.5.8 Diskussion 
Många av de problem som uppstod med både kommunikation och prototypning bottnar i att 

gruppen inte hade arbetat på detta viset innan. Första mötet med kunden upplevdes som positivt 

och givande och kunden berättade gärna om hur han tänkt sig att sidan skulle fungera. Trots att 

detta gav en positiv känsla och ökad förståelse för vad sidans syfte var, så hade inte krav (och 

framförallt projektets avgränsningar) gjorts tillräckligt tydliga. Mycket arbete lades ned på att skapa 

skisser och prototyper på funktioner och gränssnitt som aldrig skulle komma att användas. Man kan 

påstå att detta trots allt hade något värde, till exempel att medlemmarna blev mer engagerade i 

sidan, men förlusten i tid blev stor. 

Även utan missuppfattningar är det ett faktum att prototypning tar mycket tid och för en nybörjare 

tar arbetet ännu längre tid. I detta fall var ändå nyttan värd den tidsförlust som prototypningen ledde 

till, eftersom projektgruppen gärna lärde sig mer om detta arbetssätt inför kommande projekt. 

En annan brist i arbetet var valet av prototypningsverktyg. Eftersom det var svårt för gruppen att 

avgöra vilket verktyg som passade projektet bäst så landade valet till slut på Axure, men det hade 

troligtvis varit bättre att spela in små videor som demonstrerade svåra interaktiva funktioner. De 

funktioner som inte var särskilt svåra att åstadkomma och som gjordes i Axure hade istället kunnat 

skapas med HTML och JavaScript. Videor hade bättre kunnat demonstrera livekodning, 

loggningsverktyget och gruppkodning, medan knappar och hjälptexter inte är särskilt svåra att 

åstadkomma genom vanlig webbdesign. Det negativa med att arbeta på det viset hade varit att 

medlemmarna skulle ha behövt lägga ned tid på att lära sig grunderna inom HTML och JavaScript. 

Det kan argumenteras att det inte hade gjort något, eftersom det resterande arbetet ändå krävde 

dessa kunskaper, men tanken med prototypning är att det inte ska ta lång tid och vara enkelt. Ur ett 

rent effektivitetsperspektiv var därför Axure, till skillnad från HTML och JavaScript, inte det bästa 

valet. 

Under projektets gång så lades det inte ned något medvetet arbete på prototypning. Det är 

vedertagen praxis (Warfel, 2009) att prototypning ska ske kontinuerligt genom projektets gång och 

återkopplas med kunden, men detta glömdes bort eftersom själva utvecklingen påbörjades relativt 

sent och projektgruppen var angelägen att komma igång. Följden var att det inte skapades ytterligare 

prototyper. Mot slutet av iteration 2 i projektet hade dock flertalet funktioner börjat ta form och i 

somliga fall börjat bli färdiga. Arkitektur-, utvecklings- och analysansvarige bokade ett möte med 

kunden och visade upp utkasten, vilket var mycket uppskattat. Detta utgjorde ändå en form av en 

andra iteration av prototyper eftersom de tjänade samma syfte ur ett kundperspektiv. 
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7.5.9 Slutsatser 
Syftet med kandidatarbetet uppnåddes. Med prototypning har vi i detta projekt uppnått bättre 

kundkontakt och större säkerhet hos projektgruppen om projektets omfattning. Prototypningen och 

kundkontakten har kunnat ersätta kravspecifikationen och det uppstod aldrig något problem som 

endast hade kunnat lösas av en kravspecifikation och inte med hjälp av prototypning. Värdet av 

prototypningen minskade något på grund av att detta var ett jungfruprojekt för prototypning och ett 

bättre resultat hade kunnat uppnås om erfarenheten funnits innan. 

För att ytterligare undersöka fördelarna med prototypning så kan flertalet projekt genomföras i följd 

av samma projektgrupp. Den initiala erfarenheten av prototypning bör i första projektet vara 

obefintlig. På så sätt byggs kunskaperna upp under en längre period och det blir relativt lätt att kunna 

avgöra när ökningen av avkastning från prototypning börjar avta.  

7.6 Patrik Prosén 
Dokumentationen utgjorde ungefär en fjärdedel av projektarbetets totala tidsbudget. Eventuella 

förbättringar i arbetet kring dokumentationen skulle därför ha haft en stor inverkan och detta 

kommer därför att undersökas. 

7.6.1 Introduktion 
Dokumentationen till detta mjukvaruprojekt har varit väldigt givande för såväl gruppens prestation 

som individernas personliga utveckling. I förstudien tvingade framtagandet av dokumenten gruppen 

att fundera och diskutera om mycket generella designbeslut, gruppdynamik och kundkontakt. Detta 

drev gruppen ständigt framåt där nya idéer utvecklades och gamla omformades. Den första och 

andra iterationen präglades av många missförstånd och ändringar i vad kunden förväntade sig av oss. 

Under den andra och tredje iterationen blev de tekniska dokumenten mer i fokus, som slutligen 

övergick till att användas för skapandet av denna rapport. 

Det som alla dessa dokument hade gemensamt var att de var i ständig förändring men skulle 

samtidigt kunna användas för det fortsatta arbetet. Dessutom strävade gruppen efter att jobba mot 

en agil mjukvaruutveckling. För att framtagandet, den fortsatta utvecklingen samt det kontinuerliga 

användandet av alla dokumenten skulle flyta på så smidigt som möjligt föll sig därför även ett agilt 

tankesätt till dokumenten väldigt naturlig för gruppen. Därför kommer arbetsgången att utvärderas 

och jämföras med vad Rüping (2003) har skrivit angående ämnet. 

7.6.2 Frågeställning 
Eftersom ingen från gruppen varken hade läst eller studerat agil dokumentation var det intressant att 

se om gruppens arbetsgång och metodik skulle kunna mätas mot en mer utarbetad publikation inom 

ämnet. 

Kunde utformningen och resultatet av projektets dokument ha effektiviserats, med avseende på 

tidsåtgång och kvalitet, om en eller flera medlemmar skulle ha utbildats inom agil dokumentation? 

Det förutsätts att tidsramen för utbildning kunde ha expanderats vid behov samt att utbildningen 

skulle ha skett med hjälp av litteraturen ”Agile documentation: a pattern guide to producing 

lightweight documents for software projects” av Rüping (2003). 

7.6.3 Metod 
Till att börja med listas i tabell 3 de dokument som skapades och deras syfte: 
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Tabell 3: Projektets dokument. 

Dokument Syfte 

Gruppkontrakt Skapades så att alla gruppmedlemmar kunde vara överens gällande mål och 

arbetssätt för projektet. 

Kravspecifikation Formulerade de förväntningar som ställdes på systemet i form av konkreta, 

mätbara och prioriterade krav för att tydligt kunna avgöra om projektet hade 

uppnått sina mål efter arbetets slut.   

Projektplan Förklarade under vilka omständigheter som projektet genomfördes, vilka 

milstolpar och nyckelaktiviteter som uppskattades samt vilka resurser 

gruppen hade att tillgå. 

Kvalitetsplan Förklarade hur gruppen skulle arbeta för att hålla samma nivå av kvalitet på 

det som producerades. 

Arkitekturbeskrivning Behandlade begränsningarna, motiveringarna, samt de övergripande 

aspekterna av systemet som påverkade designen och implementationen. 

Kandidatrapport Ämnade att redovisa vad gruppen åstadkom, samt att besvara ett antal 

frågeställningar som gruppen formulerat, baserat på det utförda arbetet. 

 
Agil dokumentation innebär att man endast ska producera de dokument som är ytters nödvändiga 

och istället se till att dessa når en högre nivå av kvalitet (Rüping, 2003). Kunden krävde att gruppen 

levererade alla ovanstående dokument, så det kunde inte utföras på annat vis. Men om gruppen fick 

bestämma vilka dokument som skulle ha skapats så hade projektplanen och kvalitetsplanen tagits 

bort från denna lista. De hade inte tillräckligt mycket information som var viktig nog för att behöva 

ett officiellt dokument. Mycket av deras innehåll behövde diskuteras och bestämmas för gruppens 

skull och kunde ha dokumenterats hastigt för internt bruk. Men de skulle inte ha fått de resurser som 

krävdes för att skapa ett dokument som kunde publiceras till kunden. Alla de andra dokumenten var 

dock ytterst nödvändiga för projektets framgång och kunde inte ha ersatts eller tagits bort. De var 

även av tillräckligt hög kvalitet för deras ändamål och projektets samt kundens ambitionsnivå. Mer 

resurser hade därför inte behövt spenderas för att förbättra innehållet av dessa. 

Däremot hade framtagandet samt den fortsatta utvecklingen av dokumenten kunnat effektiviseras. 

Rüping (2003) menar att menar att en generell, standardiserad mall eller skelett för dokumenten bör 

tas fram vid projektets start. Försättsblad, font, tabell- och litteraturreferenser, för att bara nämna 

några delar som förekommer i varje dokument, kan i förväg bestämmas så att framtagandet av nya 

dokument blir enklare och att resultatet blir enhetligt. Att bestämma en gemensam modell för 

namnsättning och versionsnumrering möjliggör också att alla versioner av dokumenten kan lagras 

och återfinnas med minimal ansträngning. 

Det var viktigt att under framtagandet av dokumenten se till så att utomstående skulle kunna förstå 

och använda dokumenten efter projektets avslut. Till att börja med behövde läsaren kunna få en 

översikt av varje dokuments syfte och innehåll, möjligtvis då denne ännu inte hade tillräckliga 
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kunskaper för att kunna förstå resterande delar av dokumentet. En viktig egenskap var dessutom att 

dokumenten skulle kunna användas av nya grupper för kommande projekt som återupptar arbetet 

där denna grupp lämnade vid. Texten behövde därför vara skriven så att en läsare, med liknande 

kunskaper inom ämnet som författaren, fick den viktigaste informationen rörande arkitektur och 

design. Enligt Rüping (2003) var det en svår balansgång där agil dokumentation lade fokus på att 

skriva mindre mängd dokumentation samtidigt som denna dokumentation skulle kunna tillgodoräkna 

läsaren tillräckligt mycket information för att börja återuppta arbetet. För att ta reda på om dessa två 

kriterier behövde dock systemet och dess dokumentation bli tillgänglig för andra, vilket inte ännu 

hade skett vid skrivandet av denna rapport. 

7.6.4 Resultat 
Förutsatt att valet av vilka dokument som skulle skapats var upp till gruppen hade resurser kunnat 

sparas. Enligt planeringen uppgick den totala tiden för projektplanen och kvalitetsplanen till ungefär 

100 timmar, vilket motsvarade nästan 5 % av gruppens tillgängliga tid. Dock hade inte all denna tid 

kunnat sparas, eftersom informationen fortfarande behövde arbetas fram och formuleras, fast då på 

ett mindre formellt tillvägagångssätt. 

Att beräkna hur mycket resurser som hade kunnat sparas om den generella mallen samt 

versionshanteringen hade sköts enligt Rüping (2003) var dock desto svårare. När gruppen hade 

arbetat parallellt med flera dokument samtidigt innebar det oftast att varje dokument färdigställdes 

av respektive redaktör. Olika versioner av ordhanteringsprogram samt personliga preferenser 

innebar att dokumentens struktur och utformning ibland skiljde sig åt. Extra kontroller och 

korrigeringar var därför nödvändiga, men försäkrade fortfarande inte att slutresultatet alltid var 

enhetligt. Projektets dokumentansvariga ansåg att det räckte med att konstatera att tid hade kunnat 

sparas även här, då detta svarar på frågeställningen men inte inför någon osäkerhet i svaret genom 

att uppskatta antalet timmar. 

Huruvida dokumenten både kunde introducera nya läsare samt ge möjlighet till replikerbarhet kunde 

inte ett entydigt svar tas fram. Vid skrivande stund hade de ännu inte använts av andra parter vilket 

hade gett värdefull information. Däremot ansåg gruppens handledare samt kund att dessa kriterier 

uppfyllts då de delvis stod med i de satta kraven för dokumenten. 

7.6.5 Diskussion 
Enligt Rüping (2003) så var den generella tankegången bakom agil dokumentation att man skulle 

skriva lagom mycket, tillräckligt för att klara sig men inte mer. Det skulle dock kunna vara svårt att 

bedöma detta och risken för att det skulle ha skrivits för lite dokumentation fanns därför. Fast om 

gruppen hade utbildat sig inom ämnet och sedan för första gången försökt tillämpa sina kunskaper så 

skulle det troligtvis inte skett en sådan storskalig förändring. Risken hade därför varit mindre, men 

inte försumbar. Tankegången kunde dessutom tolkas som ganska godtycklig och svår att applicera på 

verkligheten. 

En aspekt som kan anses minska den påverkan som utbildningen skulle haft var att gruppen redan 

utförde flera aktiviteter som Rüping (2003) ansåg viktiga. Några av dessa var att: 

 Ha färre och mer välstrukturerade rubriker innehållandes större textstycken (detta för att 

begränsa sig till de viktigaste områdena) 

 Ha en versionshistorik i varje dokument så att läsaren snabbt fick en överblick över de 

ändringar som hade skett. 
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 Tilldela varje dokument en ansvarig redaktör. Denna redaktör hade goda kunskaper inom 

ämnet som dokumentet berörde. 

Värt att notera var dessutom att utbildningen hade gett gruppen nyttiga erfarenheter för varje 

individ som hade kunnat tillämpas på kommande projekt. Detta kan anses vara av stor betydelse och 

en anledning till att utbildningen borde ha ägt rum, men det är inte relevant för den specifika 

frågeställningen.  

7.6.6 Slutsats 
Bevisligen hade utbildningen gett utdelning i form av effektivare användning av gruppens resurser. 

Mycket tid slösades bort på extra arbete som tillkom och slutprodukten var i vissa fall oenhetlig 

jämtemot andra dokument med avseende på formatering och struktur. Detta hade kunnat undvikas 

genom de åtgärder som tagits upp. Kvaliteten på innehållet var tillräckligt bra för ändamålet, men 

det är möjligt att utbildningen hade haft en positiv inverkan på detta med. Dock kunde detta inte 

bedömas då externa parter inte fått tillgång till dokumenten vid skrivande stund. 

7.7 Alex Telon 
I rollen som arkitekturansvarig har en del av arbetet varit att skapa loggningsverktyget. I arbetet kring 

att skapa loggningsverktyget lades mycket tid på API-designen. Detta för att göra verktyget både 

kraftfullt enkelt att förstå och använda. Mer information kring de tekniska detaljerna om hur 

loggningsverktyget fungerar finns under rubrik 5.1.1. 

7.7.1 Frågeställning 
Är loggningsverktygets API bra? 

7.7.2 Metod 
För att svara på frågeställningen kommer först teori kring vad ett bra API är behandlas för att sedan 

appliceras på hur loggningsverktygets API har designats. Loggningsverktyget kommer även evalueras 

för att undersöka ifall dess API-design är bra. 

7.7.3 Teori 
Först bör termen ”ett bra API” definieras. I denna text kommer ett bra API att referera till ett API som 

uppfyller nedanstående fyra krav. (Tulach, 2008) 

1. Är lätt att förstå för den avsedda målgruppen. 

2. Vars design tydligt visar på den avsedda användningen. 

3. Har korrekt, tydlig och omfattande dokumentation. 

4. Gör det den är avsedd att göra, varken mer eller mindre. 

Att göra ett bra API har visat sig vara svårt i alla tider, även för erfarna utvecklare (Henning, 2009). 

Designen ska helst vara kraftfull samtidigt som den ska vara enkelt att förstå och använda för 

användarna. Även till synes små designval som hur en funktion hanterar null eller på vilka sätt man 

kan få ut data kan få stora konsekvenser för hur användbart API:et är. Designen bör även följa de 

konventioner som finns i den miljö där den används och ta hänsyn till användaren. Ett exempel på ett 

dåligt designval som visar på detta kan man hitta i C# där select()-funktionen är en wrapper för ett 

underliggande Win32 API. I Win32 miljön tolkades generellt negativa tal som oändlig tid, för att visa 

att funktioner bör vänta för evigt till exempel. C# select() använde sig dock inte av detta innan .NET 

2.0 utan negativa tal betydde att select() returnerade direkt. Detta är ett exempel på där ett till synes 
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logiskt val, som var att tid som är mindre än noll betyder att funktionen ska returnera direkt, blir ett 

dåligt designval. Detta då detta inte var praxis i den miljön.(Henning, 2009, s. 48) 

Ett annat skäl till varför det är så svårt att göra ett bra API är att när ett API är utgivet så är det svårt, 

och ibland omöjligt, att ändra på det för att det ska vara bakåtkompatibelt. Inte nog med att 

utformningen av API:et, den yttre och synliga delen av ett bibliotek eller språk, inte kan ändras 

senare utan att förstöra för de utvecklare som börjat använda API:et. Om ett API ger ut information 

kring hur det bakomliggande systemet fungerar kommer utvecklare att kunna använda sig av denna 

information i sina program. Detta gör att det sedan kan inte går att ändra detta bokomliggande 

beteende i efterhand då det skulle kunna förstöra för utvecklare som använt sig av denna 

information. På detta finns det otaliga exempel men ett mycket tydligt exempel är pekare i C++. I C++ 

fanns det ifrån början endast en typ av pekare, men nu finns det ett flertal olika typer av pekare. De 

nyare versionerna är dock bättre på olika sätt och utvecklare rekommenderas att använda dessa. På 

grund av bakåtkompatibilitet finns nu ett flertal funktioner som helst ej bör användas och språkets 

naturliga syntax förstörs då fler nya termer måste införas. 

För att skriva ett bra API bör man enligt Henning följa några principer. De två första är: 

”Ett API ska ge tillräcklig funktionalitet för att användaren kan slutföra sin uppgift” och ”Ett API bör 

vara minimalt, utan att skapa onödigt besvär för användaren.”  (Henning, M 2009, s. 51) (egen 

översättning). 

Henning poängterar i den första principen att det är viktigt att gå igenom precis alla krav på API:et för 

att se att de uppfyller dem. Det ska dock påpekas att dessa krav är viktigare i större API:er där det 

kan vara lätt att missa att viss funktionalitet saknas än när det endast finns en funktion. Den andra 

principen berör i huvudsak frågan kring hur många funktioner som ett API som helhet bör ha, dock är 

principen även sann för individuella funktioner där det är viktigt att varje funktion är minimal i att 

den inte finns för att lösa för många skilda problem. 

En annan princip som Henning tar upp är ”API:er kan inte utformas utan en förståelse för 

sammanhanget” (Henning, 2009, s. 51) och det nära besläktade “API:et bör utformas med tanke på 

användaren” (Henning, 2009, s.52) (egna översättningar). Vilket handlar om att API:et bör vara 

anpassat för den miljö där den kommer användas. Detta berör felhantering, specialfall men även 

namngivning av funktioner och ordningen på variabler. API:et bör även vara anpassat för 

användaren, det är viktigt att funktionerna är enkla att använda och tydliga för den avsedda 

användargruppen. 

7.7.4 Resultat 
Den nuvarande designen av loggningsverktyget finns beskrivet i detalj under rubrik 5.1.1. Denna 

design kommer nu jämföras med de krav för ett bra API som gavs under teoridelen. Detta för att 

undersöka ifall API-designen för verktyget är ett bra API. 

Loggningsverktyget har ej användartestats ännu och det är därför svårt att argumentera kring krav 1. 

Lättförståelighet har dock varit i fokus under hela arbetsprocessen vilket förhoppningsvis resulterat i 

att den är lättförstådd. Detta är något som bör undersökas vidare för att få säkrare svar. 

När det gäller krav 2 och 3 kan det argumenteras för att designen ej är särskilt tydlig då alla 

parametrar till funktionen endast är strängar, dock finns det tydlig dokumentation och tydliga 

exempel som visar på användningen vilket förhoppningsvis löser detta. Designen kunde gjorts bättre 

och ett förslag på bättre implementation finns under rubrik 9.2.De tester som har genomförts visar 
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på att verktyget gör det den är avsedd att göra på ett tillfredställande sätt vilket i stort uppfyller krav 

4. 

7.7.5 Diskussion 
I detta projekt har många beslut kring loggningsverktygets API gjorts, ett av de första och största är 

valet att skapa verktyget i JavaScript. Att verktyget är gjort i JavaScript innebär att det kan köras 

tillsammans med all annan kod och att det passar in i miljön där man kan skriva både Processing och 

JavaScript. Ett av kundens önskemål var dock att loggningsverktyget inte skulle försvinna i mängden 

av alla andra funktioner som finns i Processing vilket det finns risk för om verktyget har ett typiskt 

JavaScript API. Ett alternativ som hade löst detta hade varit att göra ett enkelt litet skriptspråk som 

gör det tydligt för användaren att loggningsverktyget inte är en del av Processing-språket som 

standard. Dessutom hade det blivit uppenbart för användaren att loggningsverktyget kanske inte 

skulle följa samma praxis som allt annat vilket hade skapat större frihet i val av beteende och tillägg i 

framtiden. 

Att skriva verktyget i JavaScript var dock ändå det bättre valet då det följer Hennings princip kring att 

ett API bör vara anpassat för den miljö där den kommer användas. 

Ett annat beslut var att i användarens ögon göra loggningsverktyget till en del av språket genom att 

alltid ha ett färdiginitierat loggningsobjekt. Detta gjordes då loggningsverktyget enligt kunden skulle 

vara något som särskilde CodeArt ifrån likartade sidor och då bör loggningsverktyget vara enkel att 

använda. Det kan dock argumenteras för att detta inte är ett bra val då erfarna användare är vana vid 

att inkludera paket för att få in ny funktionalitet och ifall detta görs i bakgrunden finns risken att de 

inte blir medvetna om att verktyget finns. Detta kan dock lösas med tydlig information och tydliga 

exempel på hemsidan. 

Gruppen hade önskat att krav 2 och 3 skulle kunnat uppfyllts bättre men på grund av brist på tid 

lades utvecklingstid på andra delar i projektet som behövde mer arbete. Verktygets API bör därför 

ses över i framtiden och kanske förändras. Att ändra ett API efter att det gjorts tillgängligt är 

problematiskt, dock kan det argumenteras att detta inte är av lika stor vikt i detta sammanhang som 

det är i många andra mjukvaruprojekt. Detta då API:et endast rör en funktion och används inom en 

välkänd kontext som är styrd av CodeArt. Detta gör att vid eventuella förändringar kan CodeArt styra 

hela övergången med till exempel information och automatisk kod-refaktorisering. 

Användningsområdet för API:et är dessutom mer begränsat och eventuella framtida problem 

kommer ha en begränsad skada, inget kritiskt system kan haverera till exempel. 

7.7.6 Slutsats 
Överlag är det tydligt att mer arbete kan och bör göras på verktyget. Det har inte evaluerats formellt 

gentemot potentiella framtida användare och inte heller har alla designidéer implementerats. 

Funktionaliteten finns dock där, är kraftfull och tillför något positivt till projektet som helhet 
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8 Diskussion 
Här följer en diskussion om etik och lagrum samt de olika komponenterna i projektet. 

8.1 Etik och lagrum 
Även om CodeArt inte direkt kan användas för att göra något skadligt uppstår etiska dilemman 

gällande publiceringen av bilderna. Vem är ansvarig för bilderna som läggs upp på CodeArts galleri? 

Vem äger rättigheterna till bilderna? Får CodeArt publicera bilder skapade av användare hur de vill? 

Eftersom ett av syftena med CodeArt är att låta användarna skapa konst från kod är det uppenbart 

att upphovsrättsliga problem kan uppstå. Om användare publicerar sin bild på CodeArt kan en annan 

användare komma åt både bilden och koden och kan därmed lätt kopiera och lägga upp dem som 

sina egna. Alternativt kan användaren ta koden, men skapa en egen bild och lägga upp koden och 

bilden som sina egna. 

Koden och bilden är båda upphovsrättsligt skyddade, där upphovsrätten tillfaller skaparen. De är 

dock skyddade enligt olika principer. Koden räknas som ett litterärt verk och är därmed skyddat i sin 

form, det vill säga den exakta koden. Om två program gör samma sak men är till formen olika, 

exempelvis i olika språk eller använder olika metoder, är inget av dem i strid med upphovsrätten. Om 

någon däremot rakt av kopierar en annan användares kod, utan att göra några betydande ändringar, 

samt publicerar den som sin egen, faller händelsen in under upphovsrätten. Detta gäller så klart 

endast om koden kan anses inneha verkshöjd, att den i sig är tillräckligt unik och personlig för att inte 

ha kunnat skapas av någon annan oberoende av skaparen. Vi anser dock att mängden situationer där 

detta skulle vara ett problem är litet, med tanke på CodeArts huvudsakliga målgrupp, och de 

situationer som skulle kunna inträffa borde kunna hanteras med hjälp av tydliga regler gällande 

kopiering av kod samt medlande via en moderator. Problemet skulle även kunna avhjälpas genom att 

det i avtalet med användaren tydligt framgår att den kod som användaren skapar är verktyg som 

även andra användare kan nyttja för att skapa sin egna konst. Det problem som i så fall kan uppstå 

skulle kunna vara om skaparens ideella rätt kränks, det vill säga att denne inte blir omnämnd i 

samband med uppvisning av bilder som skapats med hjälp av dennes kod, i enlighet med god sed. 

Problemet kan, liksom ovan, avhjälpas med hjälp av moderatorer samt någon form av tidstämpling 

av kod och bilder som sparas i galleriet. Det skulle också gå att lösa med ett referenssystem där 

bilden refererar till den ursprungliga skaparen av koden, typ “bild av Användare1, original av 

Användare2”. Men en lösning som denna kan ge upphov till andra problem, exempelvis situationer 

när “originalet” byggs på en tredje användares kod, eller om användaren börjar med någon annans 

kod, tar bort allt och skriver ny kod ifrån grunden.  

Gällande upphovsrätten av bilderna skapade från koden blir upphovsrätten något mer ospecifik och 

mer tolkning krävs. Även om vi kan anse att koden endast är ett verktyg som är fri för alla användare 

att nyttja kan många bilder på CodeArt att bli väldigt lika eftersom de använder samma ursprungliga 

kod. Bilderna kan då anses vara tolkningar av samma källa, skapade oberoende av varandra. I så fall 

tillfaller upphovsrätten till de olika bilderna deras olika skapare, men den ursprungliga koden och den 

tillhörande bilden tillfaller endast den ursprungliga skaparen. 

Huruvida CodeArt ska få publicera bilderna var de vill är en något lättare fråga att svara på. CodeArt 

bör ha ett tydligt användaravtal som användaren måste acceptera innan denne kan publicera bilder. I 

avtalet ska det framgå vilka rättigheter CodeArt har att publicera bilder, om det ska vara begränsat 

till gallerisidan eller om bilden till exempel även ska kunna placeras på förstasidan eller användas i 
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marknadsföringssyften. Ett avsnitt om i vilket sammanhang marknadsföring kan ske ska inkluderas. 

Gängse upphovsrättsliga regler om ideell rätt ska naturligtvis följas om så sker. 

När det gäller ansvaret för de bilder som läggs upp i galleriet på CodeArt tror vi att ett 

användarsystem kombinerat med moderatorer är en bra lösning. Det innebär att man måste skapa 

ett användarkonto för att få publicera saker. Moderatorerna har i sin tur i uppgift att med jämna 

intervall patrullera sidan för att hitta olämpliga bilder. Användare som upprepade gånger publicerar 

bilder som bryter mot CodeArts regler blir avstängda. 

8.2 Loggningsverktyget 
Det API som implementerats valdes på grund av dess enkelhet. Loggningsverktyget passar in i Java- 
och JavaScript-syntaxen vilket gör det lättläst. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar. 
Ett alternativ på ett mer kraftfullt API skulle vara detta: 

Exempel 5: 

1.  logg.trigger(onClick); // loggerverktygets trigger definieras 
2.  logg.targetFunc(foo); // funktionen som loggern anropar bestäms 
3.  logg.input(mouse.x, mouse.y); // input som targetFunc ska få 

4.  logg(); 
5.  ...  
6.  logg.targetFunc(bar); 
7.  ... 
8.  logg.flushPoint(); 

 
Denna kod har samma funktionalitet som exempel 1 men har den distinkta fördelen att 

loggningsverktyget är ett objekt som kan förändras under körtid. Vi ser på rad 6 att funktionen som 

loggningsverktyget kommer generera anrop till kommer att förändras. Även input till detta 

genererade anrop samt vad som ska trigga loggningsverktyget kan även dessa ändras under körtid. 

Ett ytterligare förbättringsförslag skulle vara att det fanns stöd för att bygga egna 

loggningsfunktioner, detta skulle ta bort behovet av att använda strängar som i exempel 1 för att 

särskilja olika utskrivningspunkter. Nedan visas ett exempel på hur detta API skulle kunna se ut. 

Exempel 6: 

1.  var bar = new ace.logg(); // loggningsverktyget skapas 

2.  bar.trigger(mouseClicked); 
3.  bar.targetFunc(“foo”); 
4.  bar.input(mouse.x, mouse.y); 
5.  bar.logg(); 
6.  ...  

7.  bar.flushPoint(); 

 
En nackdel med denna design är att loggningsverktyget tar upp fler rader kod, detta är i vanliga fall 

inget problem men då editorn på CodeArt är relativt liten så gör detta att mängden annan kod som 

får plats i en vy blir mindre. Det finns en risk att det föreslagna API ovan skulle vara svårare att förstå.  

8.3 Versionshantering 
Timern som används i versionshanteraren är till för att inte versionshanteraren ska spara versioner 

av små ändringar. Om användaren skriver ett anrop till en funktion kommer det genereras ett event 
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för varje tecken som skrivs. Trots att funktionen kanske inte finns kommer koden att kunna 

kompileras och föras in i kanvasen och en version skulle sparas för varje bokstav som användaren 

skriver. Timern används för att förhindra att versioner sparas samtidigt användaren skriver kod och 

är något som inte påverkar användaren negativt. På grund av hur timern är skriven finns en kortare 

stund där det senaste som skrivits ännu inte sparats undan. Om webbsidan under den perioden 

skulle stängas ned, antingen genom att användaren stänger sidan eller om en krasch sker, skulle den 

senaste versionen förloras. Tidsintervallet som används är dock så pass litet att få förändringar 

kommer gå förlorade för majoriteten av användare. Risken finns dock att en användare snabbt 

skriver kod utan att ta en paus längre än timern. Om en krasch skulle ske då skulle 

versionshanteraren inte spara den inskrivna koden. Denna risk bedöms dock vara minimal, då de 

flesta människor tar korta pauser under tiden de skriver för att formulera tankar eller vila fingrarna. 

Filtreringen av blanktecken är för att ytterligare förhindra att triviala ändringar sparas. Nackdelen 

med detta är att om användaren är nöjd med sin kod och kanske går genom den för att snygga till 

med indentering och mellanslag mellan saker, då kommer inte det att sparas eftersom sådana 

ändringar filtreras bort. I detta fall anser vi dock att fördelarna överväger nackdelarna. 

Versionshanteraren sparar alltid den fullständiga koden för varje version istället för att till exempel 

bara spara det som har förändrats. Att bara spara förändringar skulle göra att mindre 

lagringsutrymme krävs för hela historiken. Däremot skulle det ta längre tid och vara mer komplicerat 

att hämta ut en version eftersom den måste byggas upp ifrån alla tidigare versioner av koden. Om 

versionshistoriken skulle ta upp för mycket plats kan man enkelt omformulera den till att endast att 

spara skillnader. Under våra tester av CodeArt har detta inte varit ett problem. En versionshistorik på 

över 100 versioner tog upp runt 100 kB. Därför tycker vi att den nuvarande implementation är 

tillräckligt bra. 

8.4 Hantering av oändliga loopar 
Den lösning som valts har en del uppenbara brister. Det första är att den gräns som valts för när 

loopen har itererat tillräckligt kan vara för låg. Användaren kanske skriver en korrekt loop med ett 

begränsat antal iterationer som är högre än gränsen. Loopen kommer då att avbrytas för tidigt och 

orsaka problem. Eftersom detta är något som sker i bakgrunden så kommer användaren ha problem 

med att förstå vad det är som händer. Om gränsen är för hög däremot så kommer hemsidan att 

hänga sig för en kort stund innan loopen når gränsen som avbryter. Detta har en negativ inverkan på 

användarens upplevelse. 

En lite mer avancerad lösning skulle vara att kolla mer på koden och försöka avgöra om loopen är 

oändlig eller inte. Skulle en loop då vara oändlig kan koden stoppas från att köras och ett 

meddelande visas för användaren. Detta skulle undvika nackdelarna med den lösning som valts. 

Däremot ansågs denna lösning för svår och tidskrävande att implementera. Att kunna se på kod och 

avgöra, utan att exekvera den, om det finns en oändlig loop kan vara mycket svårt. 

Ett tredje alternativ vore att exekvera all kod i en separat tråd. I HTML5 finns något som kallas 

WebWorker (Sikos & Brown, 2011, kap. 6). Dessa kan användas för att exekvera kod i bakgrunden. 

Problemet är att det inte går att röra kanvasen från en WebWorker. En lösning till detta är att skicka 

meddelanden från en WebWorker till kanvasen. Detta ansågs vara alldeles för komplicerat och 

tidskrävande eftersom Processing.js erbjuder många sätt för att rita på kanvasen. Ett annat problem 

är hur prestandan påverkas. Att skicka många meddelanden mellan trådar kan vara förödande för 

prestandan. Den lösning som valdes har många nackdelar gentemot de övriga alternativen men är 
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avsevärt enklare att implementera. Om loop-gränsen väljs rätt så kommer användaren upplevelse 

påverkas minimalt. 

8.5 Hjälptext 
Hjälptexterna ökar belastningen på klientsidan och det finns en risk att användaren märker av en 

prestandaförsämring om editorn innehåller mycket text eftersom hjälptext-funktionen söker igenom 

texten för att hitta var användarens muspekare är. Risken för att användaren påverkas negativt kan 

minskas genom att integrera genomsökningen av editorn för hjälptexter med andra funktioner som 

söker igenom texten. Under inställningar finns det en möjlighet för användaren att stänga av 

hjälptexter om denne upplever att hemsidan är långsam. 

8.6 Övrigt 
Då mycket av hemsidans funktionalitet kan bete sig olika beroende på vilken dator som användaren 

sitter vid har en inställningsknapp lagts till för att ge användaren en möjlighet att stänga av viss 

funktionalitet som gör att användaren uppfattar programmet som icke responsivt.   
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9 Slutsats 
Detta projekt hade två syften. Det första var att skapa en produkt som gav nya möjligheter att på ett 

snabbt, enkelt och nyskapande sätt kunna skapa konst och visualisera programkod på ett intuitivt 

och enkelt sätt. Detta anser gruppen är uppfyllt, vilket visas nedan. Det andra syftet var att inom 

gruppen få fördjupade kunskaper inom flera projektmetodiska områden samt inom webbutveckling 

vilket gruppen också anser är uppfyllt.  

9.1 Loggningsverktyget 

Loggningsverktyget är ett kraftfullt och avancerat verktyg som låter användaren skriva kod med kod. 

När en användare kommer in på sidan för första gången finns ett enkelt exempel på hur verktyget 

fungerar. Exemplet är tillräckligt för att en nybörjare ska kunna börja använda verktyget och 

tillräckligt för att avancerade användare ska kunna se dess möjligheter. Skulle en användare trots 

exemplet inte förstå funktionens syfte kommer det inte påverka användaren negativt. 

Loggningsverktyget är helt valfritt och ställer sig aldrig i vägen. Därmed kan loggningsverktyget 

endast förhöja användarens upplevelse. 

9.2 Livekodning 

Livekodning innebär både flera positiva och negativa aspekter gällande användarupplevelsen. För en 

van programmerare kan verktyget upplevas som kraftfullt och användbart, men för en nybörjare kan 

problem uppstå som kan upplevas som hinder. Eftersom Processing.js tillåter en blandning av Java- 

och JavaScript-syntax så uppstår många specialfall. Några av dessa fall kan uppfattas som intuitiva 

om man är införstådd i objektorienterad programmering men ologiska om man saknar den 

erfarenhet som krävs. Det är dock troligt att en ny användare inte kommer att stöta på de flesta av 

specialfallen förrän denne har erhållit bättre programmeringsfärdigheter. Både kund och 

gruppmedlemmar (som alla är införstådda i programmering och livekodning) har upplevt verktyget 

som en rolig och nyttig funktion som gör CodeArt i dess helhet till en bättre sida. 

9.3 Versionshantering 

Versionshanteringen ger en användare möjligheten att gå tillbaka till tidigare versioner av den kod 

som skrivits. Detta förhöjer användarupplevelsen då en användare kan testa nya saker utan att vara 

rädd för att ha sönder något. För de som inte vill använda funktionen så kan den lätt inaktiveras. 

Alternativt kan den bara ignoreras då den jobbar helt i bakgrunden. Därför är det en funktion som 

endast kan höja en användares upplevelse. 

9.4 Hjälptexter 

Hälptexterna är främst riktade till nybörjare. Då hjälptexterna innehåller mycket information om 

funktioner och vad dessa tar för parametrar är det ett väldigt starkt hjälpmedel. Användaren måste 

dock veta vad funktionerna heter och skriva in dessa i editorn för att kunna trigga hjälptexten. I de 

redan definierade exempel som finns tillgängliga för användaren kan hjälptexterna i stor utsträckning 

hjälpa denne med att förstå hur koden fungerar. Detta kan vara lärorikt och hjälpa användaren att 

komma igång med sitt kodande. 

På hemsidan finns en funktionshjälp, ett verktygsfält med fördefinierade funktioner och information 

om deras användning. Där finns ett begränsat antal funktioner att hämta. För en mer rutinerad 

användare kan fortfarande hjälptexten vara användbar då egna hjälptexter för egna funktioner kan 

definieras. Funktioner som användaren är osäker på vilka parametrar den tar in kan snabbt fås fram. 
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Ett sätt att ytterligare förbättra användarens upplevelse vore att lägga till information om varje 

funktion i Processing.js i funktionshjälpen. 
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Appendix A - Victor Grape, 

erfarenhetsrapport 
Gruppen har under utvecklingen av CodeArt arbetat enligt ett agilt förhållningssätt. Inom den agila 

sfären är begreppet tvärfunktionella team en viktig stöttepelare för hur arbete bör organiseras. 

Gruppens medlemmar kan komma från olika bakgrunder, de har olika expertis och kunskaper och har 

tillsammans de förmågor som krävs för att kunna genomföra projektet. Medlemmarna kan även ha 

andra uppdrag att utföra under projektets gång, vilket innebär att prioriteringar och avvägningar 

mellan olika intressenter och uppdrag är ett krav. Detta är något som även vi ”drabbades” av. I vårt 

fall har andra ”uppdrag” varit andra kurser. 

De flesta av gruppens medlemmar har haft läst samma kurser under projekttiden, men som TDDD76-

student är jag undantaget. Eftersom arbetet med projektet har legat under olika kurser, exempelvis 

låg design och prototypandet av projektet delvis under en annan kurs, har det inneburit att jag inte 

varit delaktig i varje moment av projektet. Denna uppdelning av uppgifter speglar dock verkligheten. 

Varje medlemmar i ett tvärfunktionellt team är oftast inte delaktiga full ut i varje steg i projektet. Till 

exempel är inte en renodlad mjukvaruutvecklare nödvändigtvis med i varje del under de första 

stadierna av utvecklingen, utan istället kan denne under tiden fokusera på att sätta upp 

utvecklingsmiljön eller börja undersöka funktionella svårigheter eller möjligheter. Uppdelningen som 

skedde av arbetet har dock lett till kommunikation om vad som ska göras, av vem och hur det ska 

genomföras. Även om denna kommunikation fanns var den sällan öppen och i tid, utan jag 

spenderade ett flertal timmar på möten där jag inte kunde eller borde ge någon input. I efterhand är 

det lätt att identifiera några förändringar som skulle förenkla gruppens samarbete. 

Till att börja med skulle vi som grupp ha behövt göra tydligare skillnad på mötestid och arbetstid. 

Även om vi behövde, och tyckte om att, arbeta i grupp skulle en distinkt skillnad på möte och arbete 

göra det lättare att samordna arbetet och veta hur vi ligger till. Utveckling med agil metodik brukar 

ofta innehålla ett dagligt start-up möte, till exempel kallat ”daily stand-up meeting” eller liknande. 

Det finns många anledningar till att ha mötet, bland annat för att kommunicera dagens status, 

upptäckta problem och sätta fokus på arbetet (Yip, 2006). 

Eftersom vi ofta sitter och arbetar tillsammans har vi inte känt att det var nödvändigt att ha dessa 

dagliga möten, utan vi har snarare satt oss att arbeta med den uppgift vi hade och vid behov ställt 

frågor till gruppen eller till någon specifik gruppmedlem. De dagliga mötena skulle ha ökat och 

förenklat gruppens interna kommunikation och gjort det lättare för alla att veta vad som har gjorts i 

projektet och vad som görs just nu. 

Den andra förbättringar som skulle ha kunnat göras av gruppens arbetssätt grundas på mer 

grundläggande agila idéer än den första. En viktig del av många agila metoder är att de uppgifter som 

ska utföras under en iteration, de som ofta kallas tasks eller posts, är små, väldefinierade och med ett 

tydligt mål och värde för projektets intressenter. De är tillräckligt väldefinierade i innebörd och 

omfång för att kunna behandlas inom loppet av en iteration (Schwaber & Sunderland, 2013), om inte 

under kortare tid än så, till exempel en eller två dagars heltidsarbete (Bradly, 2013). Till skillnad från 

detta ideal har vi arbetet mer med att utveckla funktioner i större inkrement. Att arbeta på det sättet 

gjorde det svårare att uppskatta hur mycket tid det skulle ta innan funktionen var reda att fogas in i 

projektets huvudgren. Dessa större uppgifter ledde även till att det var svårare att sammanfoga 

projektets olika förgreningar. Även om det finns verktyg för att lösa dessa sorters problem, 
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exempelvis Git, har det gått åt många timmar att lösa ut skillnaderna i koden och få de olika 

funktionerna att fungera tillsammans. 

Den tredje förändringen är direkt kopplad till problemen som uppkom då vi hade för stora uppgifter. 

Eftersom vi hade stora skillnader i hur koden var strukturerad mellan olika utvecklare och eftersom vi 

sällan slog samman de olika utvecklingsgrenarna fick vi, när vi väl skulle slå samman dem, problem 

med att veta vilken kod som var nödvändig och vilken som inte längre var det. På företaget Sectra 

arbetar de i utvecklingslag enligt SCRUM. De försöker att sammanfoga all kod två till tre gånger varje 

dag, för att se till så att alla har den senaste funktionaliteten, och så att allt fungerar tillsammans 

(Åtting, 2014). Hade vi arbetat i enlighet med samma modell som Sectra skulle dessa problem inte 

uppkommit i samma skala. 

Den sista förbättringen av gruppens arbetssätt jag tar upp är även den grundad på grundläggande 

agila idéer: granskning och återblick. 

Inom agil utveckling är inkrementell förbättring det viktiga – även när det gäller utvecklingsteamet. I 

SCRUM ska teamet i slutet av varje iteration samlas och granska hur den gångna sprinten förflutit. 

Avklarade och ej avklarade tasks presenteras liksom produktens allmänna tillstånd, med- och 

motgångar lyfts fram och diskuteras och förändringar i prioriteringar av olika tasks presenteras 

(Schwaber & Sunderland, 2013). Efter granskningen ska teamet även se tillbaka och granska sig själva 

under en återblick av sprinten. Återblicken sker för att: (Schwaber & Sunderland, 2013). 

 Granska hur gruppmedlemmarnas relationer, processer och verktyg har fungerat och utvecklats 

under sprinten. 

 Identifiera vad som gick bra och vad som kan göras bättre. 

 Skapa en plan för att genomföra förbättringar. 

Vi hade inga strukturerade sprintgranskningar eller återblickar. Granskningarna av arbetet var 

sporadiska och skedde under arbetets gång och inte under strukturerade former, så som i samband 

med möten. Inte heller samlades dessa observationer in, vilket gjorde det svårt, om inte omöjligt att 

sprida och spara observationerna till senare tillfällen för att följa upp om någon förändring hade 

skett. 

För att sammanfatta skulle jag vilja påstå att vårt arbetssätt inte alltid har uppfyllt ”kraven” som finns 

för att det skulle vara agilt. Vi har dock arbetat reaktivt, kommunicerat mycket och haft bra, om än 

ostrukturerad, kommunikation framför allt i projektets senare skede. 
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Appendix B - Entreprenörskap och 

Affärsplan 
En del av detta projekt innefattade en simulation där gruppen under tre seminarier fick i uppgift att 

ta fram samt presentera en affärsplan utgående ifrån projektets funktionalitet. De mål som sattes 

upp inför detta var att: 

 Skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar. 

 Utifrån projektuppgiften formulera en affärsplan för hur projektuppgiften skulle kunna 

exploateras i ett företag. 

 Göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

För att uppnå ovanstående mål fick gruppen under ett antal veckor föreläsningar med inriktning på 

hur det är att driva företag med mycket fokus på framtagningen av en affärsplan. I denna ingick den 

kommersiella delen av projektet, alltså vilka ens affärsidé riktade sig till, hur detta skulle uppnås både 

praktiskt och ekonomiskt, vilka konkurrenter som fanns samt hur idén skulle nå ut till kunderna.  

Den idé som arbetades fram ur projektuppgiften var en affärsplan med inriktning på headhunting av 

programmerare. Då CodeArt är ett verktyg för kreativt skapande uppmärksammades idén att 

utnyttja detta som en kanal mellan företag och programmerare. På detta sätt uppskattades det att 

företag som behövde programmerare inom specifika områden kunde anlita gruppen och på så sätt 

genom CodeArts användarbas hitta rätt människor att anställa. 
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Appendix C - Riskanalys 
Inför framtagningen av gruppens projektplan gjordes en riskanalys som i sin tur granskades av 

personal på Ericsson. De risker gruppen uppskattade, som utdrag ur projektplanen, följer nedan.  

1 Risker 
Alla risker beskrivs enligt formatet nedan: 

Risk X.Y: Kort beskrivning av risken. 

Konsekvens: Hög/Medel/Låg. 

Sannolikhet: Hög/Medel/Låg. 

Motivering: Beskrivning av varför risken behöver behandlas. 

Där riskens konsekvens avgörs genom en grov uppskattning av hur mycket tid som skulle gå förlorat i 

projektet, i förhållande till de timmar som stod till förfogande. Utifrån analysen sker en genomgång 

av kravspecifikationen där alla krav ses över om de behöver omformuleras eller ändras.  

1.1 Tekniska risker med produkten 
Risk 1.1: Gruppkodning leder till för hög belastning på servern. 
Konsekvens: Medel. 
Sannolikhet: Medel. 
Motivering: Hög belastning på servern kan göra användarupplevelsen väldigt långsam eller till och 
med leda till att servern kraschar och att sidan därför blir helt oanvändbar. 
 

Risk 1.2: Detektering och stoppande av kod som tar för lång tid att exekvera är för svår att 
implementera. 
Konsekvens: Hög. 
Sannolikhet: Medel. 
Motivering: Om kod som tar för lång tid att exekvera (flera sekunder) kommer webbläsaren att frysa 
sig. Detta leder till dålig användarupplevelse. 
 

Risk 1.3: Produkten är inte kompatibel med server back-end. 
Konsekvens: Hög. 
Sannolikhet: Medel. 
Motivering: Om produkten inte är kompatibel med servern kan det ge upphov till ett oanvändbart 
eller ett osäkert system. 
 

Risk 1.4: Produkten får dålig användbarhet. 
Konsekvens: Hög. 
Sannolikhet: Medel. 
Motivering: Om produkten inte blir användbar eller blir svår att använda kommer den inte uppfylla 
de mål som finns med CodeArt om att locka ungdomar att börja koda. 
 

Risk 1.5: Versionshanteringen fungerar inte som det är tänkt, utan skriver över tidigare versioner. 
Konsekvens: Mellan 
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Sannolikhet: Låg 
Motivering: Om versionshanteringen inte fungerar skulle det innebära att användare inte kan gå 
tillbaka till tidigare versioner av koden. Användaren kan dock fortfarande “spara” kod, vilket innebär 
att produkten kan användas, om än inte i den utsträckning som det var ursprungligen tänkt. 

1.2 Andra risker 
Risk 2.1: Feluppskattning av svårigheter i utvecklingsarbetet. 
Konsekvens: Låg. 
Sannolikhet: Hög. 
Motivering: Då det saknas god kompetens i gruppen angående främst JavaScript är det svårt att 
avgöra svårighetsgraden i det som ska utföras. Det finns då en risk att något är svårare än tidigare 
trott. Detta innebär att all funktionalitet som planerats kanske inte kommer att implementeras. 
 
Risk 2.2: Gruppmedlem byts ut. 
Konsekvens: Låg. 
Sannolikhet: Hög. 
Motivering: Det är givet i kursen att en av gruppens medlemmar kommer att bytas ut. Detta kommer 
innebära konsekvenser för projektet då denne medlems kunskap kommer försvinna ur gruppen samt 
att en ny person behöva läras upp i hur gruppen arbetar, vad som är gjort och vad som ska göras. 
 
Risk 2.3: Gruppmedlem blir kortvarig sjuk. 
Konsekvens: Medel. 
Sannolikhet: Hög. 
Motivering: Det är troligt att någon eller några gruppmedlemmar försvinner under en begränsad 
period på grund av sjukdom. Om denne är den enda som är insatt i det arbete som han arbetar med 
kan det innebära att vidare utveckling inom det området inte kan ske. 
 
Risk 2.4: Gruppmedlem hoppar av. 
Konsekvens: Medel. 
Sannolikhet: Låg. 
Motivering: Då alla medlemmar är långt in på sina program samt att de för sju av medlemmarna är 
deras kandidatprojekt är risken liten att någon kommer hoppa av kursen. Konsekvenserna skulle vara 
betydande men inte katastrofala. 
I nedanstående tabell har de olika riskerna sammanställts enligt deras uppskattade frekvens och 
påverkan på projektet. 
 

Hög 
 

1.2, 1.3, 1.4 
 

Mellan 1.5, 2.4 1.1 2.3 

Låg 
  

2.1, 2.2 

Konsekvens/Sannolikhet Låg Mellan Hög 
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2 Åtgärds- och beredskapsplan 
Risk 1.1: För hög belastning på servern. För att undvika denna risk så kommer gruppen ha detta i 
åtanke när arkitekturen planeras. Arkitekten bör läsa onlineresurser om ämnet för att få koll på 
“best-practices” inom området. 
 
Risk 1.2: Om det inte enkelt går att detektera om kod kommer ta för lång tid att exekvera så kan 
detta lösas genom att ha en timer för de olika processerna, när en process går över en tidsgräns så 
kan man “döda” processen. Detta kommer dock att eliminera program som är avancerade och inte 
har hamnat i ett dödläge. 
 
Risk 1.3: För att minska risken för att skillnader i miljön som vi utvecklar på och på IDAs servern som 
det ska ligga på i slutskedet så bör regelbundna test av systemet köras på IDAs server. På detta sätt 
upptäcks fel tidigt och det kommer vara enklare att hitta vad som blivit fel. 
Alternativt kan en extra servermiljö som liknar IDAs server skapas där tester körs ofta medan tester 
på det riktiga systemet görs mer sällan. 
 
Risk 1.4: Gruppen ska ha en ansvarig för användarvänligheten på produkten, detta göra att risken för 
att användarvänligheten glöms bort minskar. I arbetet för användarvänlighet ska tester göras på 
personer utanför gruppen, helst personer som är potentiella framtida användare, för att se vad de 
tycker. Detta för att få in åsikter för hur sidan bör utformas och förändras. 
 
Risk 2.1: Gruppen kommer så snart som möjligt lägga ner tid på intern bildning för att tidigt kunna 
upptäcka hur svåra de olika uppgifterna verkar vara. Detta så att eventuella svårigheter kan 
upptäckas tidigt vilket minskar kostnaderna för eventuella ändringar. 
 
Risk 2.2, 2.3 samt 2.4: Dessa risker innebär alla att en eller flera gruppmedlemmar försvinner kort 
eller längre tid. För att minimera de negativa konsekvenserna av en sådan händelse bör gruppen ha 
en god kommunikation där alla är medvetna om vad alla andra jobbar med. Större individuella 
insatser bör undvikas och om något sådant händer ska denna person förklara vad den gjort för några 
andra. Om det ändå skulle uppstå att någon lämnar gruppen så ska gruppen snarast se till att göra en 
undersökning om vad för kunskaper och expertiser som lämnat gruppen och snabbt se över ifall 
någon behöver utbildas i de expertiser som gruppen nu förlorat. 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 

längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 

omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning 

och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 

detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. 

För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 

hemsida http://www.ep.liu.se/ 

 

 

In English 

 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - 

for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to 

read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any 

non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 

revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 

his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW 

home page: http://www.ep.liu.se/ 

 

© [Richard Bondemark, Jonas Eriksson, Henrik Foo, Victor Grape, Patrik Minder, Oskar 

Mårtensson, Patrik Prosén, Alex Telon] 

 


