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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om projektgruppens samlade erfarenheter om hur det är att arbeta 

med ett större mjukvaruprojekt. Fokus för detta ligger på erfarenheter inom gruppdynamik 

och kundinteraktion. Rapporten lyfter även fram hur användandet av Essence Kernel Alpha:s 

påverkade gruppens arbete. Rapporten försöker också undersöka och ge förslag på 

finansieringsmodeller för projekt med öppen källkod. Det som iakttogs var att planering och 

öppen kommunikation i stor del påverkar ett projekts utveckling. Liknande slutsatser kunde 

dras vad gäller kundinteraktion. Användandet av Alpha-tillstånd sågs som mindre användbart 

för mindre mjukvaruprojekt. Flertalet finansieringsmodeller kan användas för projekt med 

öppen källkod och vilken som passar beror på projektets struktur och gruppens 

sammansättning. De som skulle passat det projekt som gruppen gjorde ansågs vara en 

optimeringsstrategi, dubbellicensstrategi, sponsringstrategi eller crowdfunding. 

 

Denna rapport avslutas även med utredningar gjorda individuellt av gruppens olika 

medlemmar. Dessa handlar om jämförelser av olika ärendehanteringssystem, problem och 

lösningar inom kravelicitering, fördelar med parprogrammering på distans, hur 

kodgranskning kan användas som testmetod, vad riskbedömning kan bidra med och hur ett 

kodskelett kan användas som underlag för uppgiftsutdelning. 
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Del I: Gemensamma erfarenheter och diskussion 
I detta avsnitt beskrivs den utredning som gruppen gemensamt genomfört. 

 

1 Inledning 

Programutveckling i grupp är svårt. Det ställer många krav på bl.a. organisation, samarbete, 

kommunikation och planering, speciellt för en grupp med liten erfarenhet av större projekt. 

Trots detta är förmodligen det bästa sättet att pröva sig fram, även om man misslyckas, och 

sedan dra slutsatser. Utöver detta kan det vara nyttigt att studera erfarenheter över hur 

andra projekt utförts. Därför är ett av målen med detta arbete att visa erfarenheterna hur ett 

visst projekt utfördes, för att andra ska kunna ta lärdom av det. 

 

Det finns en mängd olika verktyg som kan användas för att underlätta projektarbete och ett 

sådant är Essence Kernel Alpha:s som är en del av Essence (semat.org). Alpha:s delar in ett 

projekt i ett antal nyckelområden, och används för att bedömma tillståndet hos ett projekt och 

hur långt ett projekt har kommit. Eftersom dessa funktioner är värdefulla i ett projektarbete, 

kan det vara intressant att studera detta verktyg närmare. 

 

Hur man kan tjäna pengar på ett projekt är en annan viktig aspekt i projektarbeten. 

Nuförtiden är projekt som arbetar med öppen källkod mycket vanligt, t.ex. hade github.com 

(en fillagerhemsida för projekt med öppen källkod) 10 miljoner projekt år 2013 [1]. Trots detta 

är det inte helt uppenbart hur dessa kan finansieras. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är att visa vilka erfarenheter, i termer av 

programutvecklingsmetodik, en specifik grupp kan lära sig genom att utveckla en 

mjukvaruprodukt åt en extern kund.   

 

1.2 Frågeställning 

För att åstadkomma syftet med projektet ska en undersökning göras med målet att besvara 

följande frågor: 

 

1. Vilka erfarenheter kan en mindre grupp få inom gruppdynamik och kundinteraktion 

vid utförande av ett mjukvaruprojekt? 

2. Är Essence Kernel Alpha:s ett bra verktyg för att mäta framsteg och identifiera 

problemområden inom ett mjukvaruprojekt? 

3. Vilka finansieringsmetoder för projekt med öppen källkod passar då det utvecklas av 

en mindre grupp? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport innefattar endast de erfarenheter och slutsatser som dragits utifrån ett enskilt 

projekt. Flera olika projekt utförs alltså inte, så ingen riktig jämförelse kan göras. Det utförda 
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projektet kan dock jämföras med generella idéer som eventuellt har grund i kunskap som 

projektgruppens medlemmar har införskaffat under tidigare gjorda projekt. 

 

2 Bakgrund 

Detta projekt har utvecklats som en del av kursen Kandidatprojekt i programvaruutveckling 

(http://www.ida.liu.se/~TDDD77/resources/index.sv.shtml) som ges av Tekniska högskolan vid 

Linköpings universitet. Kursen går ut på att ett antal studenter sätts ihop till team om 7 

medlemmar som sedan, utifrån ett projektförslag, tar fram en produkt åt en extern kund. 

Bland de som fanns blev teamet bakom denna uppsats tilldelade projektförslaget “A Social 

Darknet”, som skulle utvecklas för Torkel Danielsson, VD för Kodama AB. Kursen pågick 

mellan 19 januari och 27 maj år 2015. 

 

Termen Darknet är ett namn för en viss typ av fildelning som bygger på vissa regler och 

tillvägagångssätt. Det finns redan ett antal olika implementationer av darknet, men detta 

projekt gick ut på att utveckla en egen implementation av darknet som hämtade inspiration 

från sociala nätverk. 

 

Bland önskemålen från kunden fanns att teamets implementation av darknet skulle bygga på 

en uppdelning av payload (filer som delas på nätverket) och metadata (filer som innehåller 

information om payload). Därutöver skulle nätverket automatiskt sprida metadata över 

nätverket. Syftet med denna metod, även kallat gossiping, var att användarna skulle få insyn 

i vilka filer som delas på nätverket, utan att de sprider filer genom en aktiv handling. 

 

Produkten fick så småningom namnet Noxnet. 

 

3 Teori 

Här nedan tas olika termer och koncept upp och beskrivs kortfattat. 

 

3.1 Essence Kernel Alpha:s 

Som tidigare beskrivits är Essence Kernel Alpha:s en del av Essence. Det senare är en 

samling av beskrivningar, verktyg och element som är applicerbara på många olika typer av 

programvaruutvecklingsmetodiker.[2] Istället för att ersätta befintliga processer och 

metodiker används Essence som en minsta gemensamma nämnare, och kan användas som 

en utgångspunkt för sagda processer och metodiker. 

 

Alpha:s fungerar som ett slags kategorisering och används för att bedömma framstegen och 

identifiera problemområden inom ett projekt. Varje Alpha beskriver en viss aspekt av ett 

projekt. Det finns sju olika Alpha:s: Stakeholders, Opportunity, Requirements, Software 

System, Team, Work och Way-of-Working. Inom varje Alpha finns det ett antal tillstånd som 

man kan uppnå. Varje Alpha-tillstånd innehåller ett antal påståenden som gruppen måste 

uppfylla för att uppnå detta tillstånd. Tillstånden inom en Alpha uppnås i turording; för att 

kunna uppnå ett tillstånd måste föregående tillstånd vara uppfyllda.    

 

http://www.ida.liu.se/~TDDD77/resources/index.sv.shtml
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3.2 Finansieringsmodeller för öppen källkod 

Det finns många sätt att finansiera ett projekt med öppen källkod och dessa är starkt 

berorende av vilken licens man använder sig av. Enligt Koenig [3] finns det sju olika 

finansieringsstrategier för projekt med öppen källkod: optimeringsstrategin, 

dubbellicensering, supportstrategin, konsulteringsstrategin, sponsringsstrategin, 

inbäddningsstrategin och tjänststrategin. Liknande strategier tas även upp på Wikipedia [4]. 

En av dessa, nämligen tjänstrategin, är ingen äkta strategi, då källkoden faktiskt inte är 

tillgänglig. Den går i korthet istället ut på att ge användare tillgång till servrar eller genom 

online-konton få tillgång till en tjänst eller program. Därför tas inte denna strategi upp mer 

här, då tillgång till källkoden är ett krav här. 

 

Här nedan tas några olika strategier upp och beskrivs kortfattat. Dessa kommer från Koenig 

[3] och Wikipedia [4]. Även om det finns fler strategier att tillgå, är det dessa metoder tas upp 

här. 

 

3.2.1 Optimeringsstrategin 

Optimeringsstrategin kan även kallas påbyggnadsstrategin. Optimeringsstrategin och 

påbyggnadsstrategin kan också bilda två separata strategier, men benämns här endast som 

optimeringsstrategin. Denna strategi går ut på att ge ut en grundversion av ett program, 

alternativt ta ett program med öppen källkod från någon annanstans, och sedan erbjuda 

lämpliga tillägg eller specialiseringar av programmet. Dessa tar man sedan betalt för och ges 

inte ut som öppen källkod. Här kan man även samarbeta med företag för att leverera en 

specialisering till just dem. 

 

3.2.2 Dubbellicensering 

Detta går ut på att släppa en del av koden öppet. En del som är fri att använda, dock ofta 

begränsad användning tillsammans med andra program, och en del som kostar att få tillgång 

till. Den fria delen innehåller typiskt mindre funktionalitet och kanske andra nackdelar jämfört 

med betalversionen. Dubbellicensering liknar faktiskt optimeringsstrategin i och med att den 

innebär att utökning av funktionalitet kostar. Dock så är sättet det görs på lite olika, nämligen 

att optimeringen levererar en lösning, ibland till en specifik kund 

 

Anledningen till att det heter dubbellicensering är att dessa olika delar släpps under olika 

licenser, vilket då leder till olika användningsmöjligheter. 

 

 

3.2.3 Supportstrategin 

Denna strategi går ut på att hjälpa användare till gratisprogrammet i utbyte mot betalning när 

eventuella problem uppstår. Det kan vara hjälp vid problem med installation och problem vid 

användning eller utbildning för företag. Det kan också röra sig om ett visst underhållsarbete, 

främst då hos ett företag som använder sig av programmet. 

 

3.2.4 Konsulteringsstrategin 

En annan strategi som liknar supportstrategin, dvs. att man hjälper kunder med installation 

och användning, är konsulteringsstrategin. Denna strategi inriktar sig dock mer mot hjälp 
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med konfiguration av programmet, för varje enskild kunds behov, istället för att hjälpa till när 

problem med programmet uppstår. Denna hjälp är förstås det som kostar. 

 

3.2.5 Sponsringsstrategin 

Ytterligare en strategi är att söka sponsring hos andra företag för sitt projekt. Det finns flera 

anledningar till att ett företag kan dra nytta av att sponsra ett projekt med öppen källkod. 

Förutom att företag kan utnyttja programmen internt, kan de genom sponsring se till att 

programmen får fler användare. Detta kan företagen dra nytta av på flera sätt: dels kan den 

ökade användningen leda till att användare slutar använda konkurrenters lösningar, dels kan 

det företagen erbjuda andra, betalda tjänster som bygger på att programmen finns 

tillgängligt. 

 

3.2.6 Inbäddningsstrategin 

Denna går ut på att ge ut mjukvaruprogram som är anpassade till en viss hårdvara. Denna 

hårdvara är också deras egen, vilket gör att kunder vet att mjukvaran och hårdvaran fungerar 

ihop. Mjukvaran släpps som öppen källkod, vilket förhoppningsvis ska sprida den lättare, 

men den fungerar dåligt, kanske inte alls, med annan hårdvara än deras egen. 

 

3.2.7 Crowdfunding 

Crowdfunding är ett begrepp som används då ett antal vanliga människor donerar en liten 

summa pengar till ett projekt med öppen källkod, och tillsammans bildar en tillräcklig summa 

för att driva ett antal utvecklare till projektet framåt. 

 

4 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts. 

 

4.1 Utvecklingsmetod 

För att erfarenheter under ett projekt ska kunna evalueras så måste ett projekt utföras. Detta 

gjordes iterativt med en förstudie och tre utvecklingsiterationer. I början av varje iteration 

planerades vad som skulle göras samt hur fördelningen av detta arbete skulle vara. 

Dessutom specificerades vilka Alpha-tillstånd som skulle vara uppfyllda vid iterationens slut. 

Vid en iterations slut utvärderades vad som gjorts samt vad som ej gjorts av det som skulle 

göras. Vilka Alpha-tillstånd som uppnåtts och vilka som inte uppnåtts togs fram samt 

jämfördes med de som förväntades vara uppnådda. 

 

Under arbetets gång testades olika sätt att arbeta på genom att olika delar av arbetet 

utfördes på något olika sätt. Detta gjordes dynamiskt under arbetets gång då exakta 

arbetssätt ej fastställdes i början av projektet. Olika verktyg testades även under projektets 

gång i mån av behov. 

 

4.2 Forskningsmetod 

För att frågeställningarna skulle kunna analyseras och besvaras så skrev gruppens 

medlemmar ned sina erfarenheter kontinuerligt under projektets gång. Slutligen 

sammanfattades allt och utifrån detta drogs slutsatser. 
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För att utvärdera Alpha-tillstånden, undersöktes hur väl gruppens planering av Alpha-tillstånd 

stämde överens med vad gruppen ansåg att de hade uppnått. Därutöver sammanfattades 

gruppmedlemmarnas erfarenheter av användningen av Essence Kernel Alpha:s. 

 

Undersökningen av metoder för finansiering av projekt med öppen källkod gjordes genom att 

analysera och sammanfatta forskning inom området och dra slutsatser från detta. 

5 Resultat 

Då detta mer är en sammanfattning av de erfarenheter som gruppen fått under projektets 

gång, än en forskningsrapport, finns det inga rent objektiva resultat. Därför är också de 

främsta resultaten de erfarenheter som samlats in i projektet. 

 

5.1 Gruppens gemensamma erfarenheter 

Denna del sammanfattar erfarenheterna från alla gruppmedlemmarna som fanns efter varje 

iteration. 

 

5.1.1 Iteration ett och förstudien 

 

Efter det andra mötet med kunden önskade han att gruppen skulle börja skriva kod. Detta 

ledde till att gruppen började skriva kod väldigt tidigt, vilket i sin tur ledde till att det saknades 

en övergripande plan för utvecklingen. Detta gjorde att det blev svårt att koordinera arbetet, 

eftersom alla i gruppen inte var medvetna om vad som borde göras.  

 

Under iteration ett fanns det ett antal moment inom kursen som gruppmedlemmarna var 

tvungna att lägga ned tid på. Detta rörde sig om en dokumentinlämning och deltagande vid 

ett seminarie, där man var tvungen att förbereda en presentation och en opposition. 

Eftersom det mesta av den övriga tiden lades på utveckling, fanns det lite tid över att arbeta 

med kandidatrapporten. 

 

Under förstudien och iteration ett skrev arkitekten majoriteten av koden. Eftersom denne var 

mer erfaren inom programspråket än övriga medlemmar, upplevde flera personer en 

osäkerhet när de försökte införa ny kod i programmet; man var osäker på om koden var 

förenlig med den kodstil och funktion hos programmet som arkitekten hade tänkt sig. 

Problemet förvärrades dessutom av att alla i gruppen inte hade tid att arbeta samtidigt 

 

De kundmöten som hölls upplevdes inte som produktiva då kunden, som hade egen 

erfarenhet inom projektledning, ville att alla medlemmar närvarande under mötena. Detta 

gjorde att diskussioner som borde ha förts inom gruppen blandade in kunden och orsakade 

förlängda möten samt negativ påverkan på arbetet. 

 

5.1.2 Iteration två 

Under större delen av iteration två var gruppen mer tillgängliga än under iteration ett och 

hade då möjlighet att arbeta samtidigt. Under den tiden provade gruppen olika arbetssätt för 

att hitta det arbetsflöde som fungerade för gruppen. Då gruppen hade vissa 

kommunikationssvårigheter fungerade det bäst när alla gruppmedlemmar kunde arbeta 
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samtidigt i samma rum. Under denna tid blev flera gruppmedlemmar insatta i koden och efter 

denna erfarenhet kunde de bestämma själva hur de ville att deras delar skulle 

implementeras. 

 

Under iteration två beslutade gruppen att byta från projekthanteringsverktyget Trac till Trello 

med förhoppningen att detta skulle underlätta arbetsfördelningen i gruppen. 

 

Under iteration två hade kunden till viss del förstått att gruppen inte hade samma 

arbetskapacitet och tillgänglig tid som ett vanligt utvecklingsteam skulle ha haft. Även efter 

iteration två kände gruppen vissa svårigheter att hålla projektet på en rimlig nivå, eftersom 

att gruppen upplevde att man behöver erfarenhet för att veta vad som är möjligt inom en 

given tidsram. 

 

5.1.3 Iteration tre 

Både i slutet av iteration två och början av iteration tre led gruppen av att en medlem 

lämnade projektet och att en medlem ej arbetade på grund av långvarig sjukdom. Detta 

gjorde att projektet inte fortskred lika snabbt och bra som tidigare. 

 

Under iteration tre hade gruppens medlemmar ofta stort fokus på en specifik uppgift och lade 

således mindre fokus på projektets helhet. I flera fall tog denna uppgift mycket längre tid än 

väntat, vilket ledde till att det inte fanns tid att arbeta på krav som var viktigare. En annan 

bidragande orsak till att viktiga krav ej hanns med var att gruppen fokuserade på kvalitet 

snarare än kvantitet, när nya funktioner implementerades  

 

Kodstugor hade både fördelar och nackdelar under arbetets gång. Då alla samlades för att 

programmera blev det lättare att få något gjort. Mindre erfarna medlemmar kunde fråga om 

hjälp och beslut kunde diskuteras med en gång. Dock skapades även onödiga diskussioner 

om beslut som var så små att de inte spelade någon roll och onödig tid lades på att diskutera 

dem. De gånger detaljer diskuterades var det svårt för övriga arbetande medlemmar att 

koncentrera sig på arbetet då man lätt blev indragen i diskussionen. 

 

5.2 Essence Kernel Alpha:s 

I detta avsnitt visas reslutatet av användnignen av Alpha-tillstånden. 

 

5.2.1 Planerade och uppnådda tillstånd 

I detta kapitel analyseras fyra tabeller som visar de olika Alpha-tillståndens status under 

förstudien och samtliga iterationer av projektet. Dessa tabeller ligger i bilaga A. I tabellerna 

1-4 visas vilka tillstånd som gruppen gemensamt ansåg att de hade uppnått under de olika 

iterationerna. Cellerna i tabellerna är färgkodade enligt följande: blå betyder att gruppen 

uppnådde tillståndet, gul betyder att gruppen planerade att uppnå tillståndet, grön betyder att 

gruppens planering stämde överens med vad som uppnåddes. På grund av Alpha-

tillståndens funktion innebär ett uppnått tillstånd även att alla tidigare tillstånd är uppnådda. 

 

Tabellerna 1-4 visar att 17 av 28 planerade tillstånd stämde överens med de faktiskt 

uppnådda tillstånden. I samtliga fall där planeringen ej uppnåddes, var planeringen ett eller 

flera tillstånd för långt framåt. 
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5.2.2 Gruppens erfarenheter 

Essence Kernel Alpha:s användes till den grad som krävdes av kursen men utöver det 

användes de inte särskilt mycket. Detta berodde på att flera gruppmedlemmar upplevde att 

Alpha-tillstånden ej tillförde något. En gruppmedlem kommenterade resultatet som “[Alpha:s] 

har bara varit något som man måste göra”. En annan åsikt som dök upp var att Alpha:s 

kunde fungerat bättre vid ett större projekt. 

 

Två gruppmedlemmar var dock något positiva till Alpha:s. Man ansåg bland annat att Alpha:s 

hade hjälpt till att peka ut kundinteraktion och gruppsamarbete som problemområden. En 

gruppmedlem beskrev att Alpha:s fungerade som “att man har en extra handledare som 

pekar lite på vad som kan vara bra att jobba på”. Däremot var alla gruppmedlemmar eniga 

om att några av Alpha-tillstånden var vagt formulerade. Ett exempel ett sådant påstående är: 

“The stakeholder representatives are happy with their involement in the work.”. I detta fall 

tyckte gruppen att det var otydligt hur ordet “happy” skulle tolkas och hur det skulle mätas. 

 

5.3  Finansieringsmodeller för öppen källkod 

Det finns många olika sätt att finansiera projekt med öppen källkod, varav några av de 

vanligare beskrivs kortfattat under avsnitt 3.2. Att det finns så många olika beror mycket på 

att olika projekt har olika utvecklare. En del är hobbyprogrammerare som vill hjälpa till, andra 

är storföretag som anställer personal till att jobba med dessa projekt på heltid.  

 

Det är svårt att jämföra de olika strategierna då de är så olika. Dessutom passar inte alla 

strategier till alla utvecklare.  

 

Crowdfunding har inte några direkta nackdelar. Man får pengar i förskott eller under tiden 

man jobbar, och har inga utgifter, då det är donationer från folket. Men samtidigt blir man 

beroende av folket för att få några pengar, vilket kräver publicitet, mer eller mindre. 

 

Optimeringsstrategin är bra då den kan passa de flesta. Oavsett om man är ensam 

hobbyprogrammerare, med i en förening av något slag eller jobbar hos ett företag, kan 

denna strategi användas. Det man behöver göra är att välja ett projekt, som antingen finns 

eller ska skapas, och komma på specialiseringar och tillägg till det programmet. Sedan 

behöver man bara komma på en försäljningslösning och leverera. Eftersom att 

dubbellicensering, på vissa sätt, påminner om  optimeringsstrategin, passar även denna 

strategi för de flesta typer av projekt. 

 

Supportstrategin är däremot något som främst passar företag, då det ofta går ut på att ge 

kunder tillgång till individuell hjälp. Detta beror på att det kräver tillgång till kunnig personal 

och, i fallet med installation, leveransmöjligheter, vilket är mycket kostsamt. Detsamma gäller 

om man ska hjälpa ett företag med utbildning eller underhållning. Dessutom är det så att 

denna strategi innebär att man behöver investera pengar i projektet och bygga färdigt det, 

innan man kan få tillbaka några pengar. Det finns alltså vissa risker involverade med denna 

strategi. 
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Konsulteringsstrategin delar många likheter med supportstrategin, och därmed också dess 

begränsningar. Denna strategi passar företag bättre än hobbyprogrammeraren, mycket på 

grund av investeringen, men främst på grund av att man ska kunna hjälpa många olika 

kunder samtidigt. 

 

Inbäddningsstrategin är en strategi som också kräver en investering i form av utveckling av 

ett program, som sedan ges ut gratis. Dessutom måste hårdvarulösningen finnas färdig, 

även om det sker på det klassiska sättet att sälja något man producerar. Detta innebär att 

denna strategi främst används av företag. 

 

Sponsringsstrategin är gynnsam eftersom den inte kräver några stora utgifter från 

utvecklingsteamet. Nackdelen är att det kan vara svårt att hitta sponsorer. 

 

5.4 Översikt över de individuella utredningarna 

En kort beskrivning av de individuella utredningarna visas nedan. 

5.4.1 Del A: Jämförelse mellan ärendehanteringssystemen Trac och Trello 

Denna utredning redogör för hur olika ärendehanteringssystem kan användas för att hantera 

ärenden och uppgifter under ett projekt. De två system Trac och Trello tas upp och jämförs. 

De erfarenheter som gruppen erhållit när de två systemen använts under projektet ligger 

delvis som grund för utredningen. 

 

5.4.2 Del B: Problem och lösningar inom kravelicitering 

Den här utredingen fokuserar på olika sätt att samla in och hantera krav från externa parter. 

Fördelar och nackdelar med olika metoder och tillvägagångssätt tas upp och jämförs. 

Kravinsamlingen som använts i gruppens egna projekt används även som exempel. 

 

5.4.3 Del C: Parprogrammering på distans 

I denna utredning utforskas vad som är centralt i parprogrammering samt hur detta kan 

appliceras när man parprogrammerar på distans. Olika alternativ på mjukvaror tas upp, 

testas och jämförs. 

 

5.4.4 Del D: Kodgranskning som testmetod 

Den här utredningen kretsar runt olika testmetoder och dess fördelar och nackdelar. Olika 

val av testmetoder under gruppens projekt analyseras och dess påverkan undersöks. 

Centralt i utredningen är kodgranskning och hur den används som testmetod. 

 

5.4.5 Del E: Riskbedömning och dess påverkan 

I den här utredningen undersöks riskbedömning och hur den kan användas för att ett 

projekts utveckling ska förbättras. Brister i gruppens egna riskbedömning analyseras och 

framtida förbättringar tas upp. 
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5.4.6 Del F: Kodskelett som underlag till effektiv uppgiftsutdelning 

Den här utredningen undersöker hur uppgifter i ett projekt kan delas ut till projektets olika 

medlemmar. I fokus står användandet av kodskelett och hur denna metod jämförs gentemot 

andra metoder tas upp. 

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen men också huruvida metoden 

påverkat resultatet. 

 

6.1 Diskussion av resultat 

Här i detta avsnitt diskuteras de resultat som utredningen lett fram till. 

6.1.1 Gruppdynamik och kundinteraktion 

Problemet med att det inte fanns någon övergripande plan över arbetet, som var en följd av 

att man började skriva kod för tidigt, hade kunnat lösas om man hade gjort en systemskiss 

innan man började utveckla produkten. Samma systemskiss skulle även kunna hjälpa till att 

överbrygga de svårigheter som fanns för gruppmedlemmar att bli insatta i den tidiga koden.  

 

Ovannämnda problem är tätt knutna till de problem som uppkom av att arkitekten skrev 

majoriteten av koden i början av projektet. Detta eftersom de resulterade i problem vid 

utdelning av arbete. En lösning på detta kunde varit att hitta ett sätt för arkitekten att 

förmedla sina tankar om implementationen, exempelvis genom en systemskiss. En annan 

lösning kunde ha varit om flera personer var ansvariga för att ta fram arkitekturen; om flera 

personer är inblandade, blir man tvungen att förklara tankesätt för varandra. 

 

För att lösa de problem som beskrivits ovan använde sig gruppen av kodstugor där 

gruppmedlemmarna kunde komma överens genom att diskutera olika lösningar och problem, 

samtidigt som man arbetade på sin uppgift. Detta medförde, som nämnts i resultatet, både 

för- och nackdelar. För att motverka problemen med koncentrationssvårigheter, kunde man 

försöka flytta diskussionerna till egna möten, så att man under kodstugorna kunde fokusera 

på att arbeta. 

 

Att det saknades en övergripande plan för utvecklingsarbetet kan ha varit en bidragande 

faktor till att vissa personer spenderade för mycket tid på specifika uppgifter till nackdel för 

andra viktigare uppgifter. För att lösa detta kunde man haft bättre koll på kravspecifikationen 

under hela projektet. Dessutom kunde man ha varit beredd att omförhandla krav om man 

insåg att man, som en följd av att vissa krav var svårare än beräknat, inte kunde uppfylla allt. 

 

Att hålla koll på kravspecifikationen och omförhandla krav skulle även kunna tillämpas på 

problemet med att gruppen fokuserade på kvalitet snarare än kvantitet. Utöver detta kunde 

man ha undersökt om kunden föredrog många funktioner, eller få välfungerande funktioner. 

Slutligen kunde man använt sig av något sätt att mäta hur lång tid funktioner tar att 

implementera och använda detta som underlag i diskussioner med kunden. 

 

För att undvika att en felaktig uppfattning av den tid som kunde allokeras till det faktiska 

projektet, borde en bättre planering ha gjorts och en vidare uppfattning av de existerande 

omständigheterna borde eftersträvats. Då ett projekt vanligtvis innehåller diverse dokument 
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vore ett klokt initiativ att ta reda på hur mycket dokument som förväntades eller krävdes vid 

detta projekt. En lista med de dokument som behövdes kunde då fås och en uppskattning av 

den tid det skulle ta kunde genomföras.  

 

Utöver detta kan någon typ av redovisning förväntas i ett projekt, så som en demonstration 

av resultatet. En smart tanke vore att ta reda på om det fanns några andra gemensamma 

aktiviteter som krävdes vid projektet. Om båda detta och planeringen för dokument åtgärdats 

så skulle en betydligt bättre uppfattning av den tid som kunde allokeras fås. Planeringen av 

projektet kunde då göras med avseende till den tid som faktiskt var tillgänglig. 

 

Om en bättre uppfattning av den tillgängliga tiden fåtts skulle denna då kunna förmedlas till 

kunden. Detta skulle i sin tur leda till en bättre förståelse hos kunden och att formulering av 

arbetskapacitet lättare kunde göras.   

 

Genom att endast besöka kunden i en grupp av två medlemmar kan ett mer effektivt och 

smidigt möte med kunden genomföras. Detta minskar de skilda åsikter som gruppens olika 

medlemmar kan ha och leder således till att diskussionen kan fokuseras på de punkter som 

är viktiga att ta upp med kunden. Dessa punkter bör förberedas i förväg så att gruppen säger 

vad som var planerat och så att osäkerheter inte leder till att gruppen lovar något som de inte 

hade tänkt. Det är lättare att en liten grupp förbereder ett möte och det tar också mindre 

arbetstimmar om färre personer behöver närvara. 

 

Då kunden dock ville att hela gruppen var med på mötena så uppstod de problem som 

nämnts under resultatdelen. Detta kan vara svårt att hantera då en nöjd kund ofta önskas för 

att underlätta interaktionen och förhindra konflikter. Det enda som egentligen kan göras är att 

stå för sin sak vilket dock blir lättare i kommande projekt. Då erfarenheter införskaffats under 

gamla projekt kan dessa användas som exempel för att övertyga kunden om att gruppen kan 

nå bättre resultat om gruppens önskemål följs. 

 

Då problematiken med sjukdom och gruppmedlemmars avhopp kritiskt påverkat det arbete 

som gruppen hade tid att utföra, skulle det ha varit bra om mer pessimistiska uppskattningar 

av vad som gruppen kunde tänkas hinna med ha gjorts. Detta skulle då ha lett till en större 

bufferttid så att eventuella nedsättningar i gruppens förmåga att arbeta inte skulle fått lika 

allvarlig påverkan. 

 

6.1.2 Essence Kernel Alpha:s 

Resultatet visar att ca. 61% av de planerade tillstånden uppnåddes. Anledningen till att 

denna siffra inte var högre kan vara en produkt av en mängd faktorer. Dels kan det bero på 

att gruppens förmåga att beräkna och bedöma sina framsteg kunde varit bättre. Dels kan det 

bero på att gruppen hade svårigheter att avgöra om tillstånd var uppfyllda. På grund av att 

underlaget är litet och att det inte finns några andra projekt att jämföra med är det svårt att 

avgöra om planeringen skulle gått bättre om ett annat verktyg än Alpha:s hade använts. 

 

Att majoriteten av gruppen ansåg att Alpha:s inte tillförde något kan tyda på att verktyget ej 

gav önskat resultat. Detta skulle kunna bero på att verktyget är ineffektivt, men det skulle 

även kunna bero på att verktyget inte passade för gruppens arbetssätt eller storlek. 
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Ineffektiviteten skulle också kunna tyda på att alla ej var medvetna om hur Alpha:s skulle 

användas och vad deras syfte var. Detta är något som skulle kunna lösas med utbildning 

inom ämnet. En annan orsak till att Alphas upplevdes som irrelevant kan vara att de 

användes för lite och att uppföljning och utvärdering av dem gjordes i alldeles för liten 

utsträckning. 

 

Trots en övervägande skepsis, fanns det ändå några som var positiva till Alpha:s. Detta kan 

uppfattas som att man ej bör utesluta deras relevans för projektarbete helt och hållet. Att 

några också upplevde att de hade förmåga att peka ut problemområden tyder även på att 

verktyget i viss mån gav önskat resultat.  

 

Problemet med att påståenden i vissa Alpha-tillstånd upplevdes vaga, kan vara en följd av 

att  elementen i Essence är avsedda att vara så pass breda att de ska passa många olika 

typer av programutvecklingsmetodiker. Det kan även vara  en konsekvens av att det är svårt 

att objektivt mäta framstegen hos ett projekt. 

 

6.1.3 Finansiering av projekt med öppen källkod 

Utifrån resultaten som presenterades ovan finns flertalet metoder med olika för- och 

nackdelar utifrån vilket projekt som de ämnas tillämpas på. Lite större företag kan applicera 

de flesta av dessa strategier då de inte begränsas av sin storlek.  

 

Vissa strategier kan dock begränsa mindre företag eller grupper då dessa inte har tillräckligt 

stora resurser som krävs för dessa strategier. De strategier som lämpar sig för mindre 

projekt är crowdfunding, optimeringsstrategin, sponsringsstrategin och dubbellicensstrategin 

även om de fungerar väl för de större projekten också. 

 

Det som gör att crowdfunding passar till en mindre grupp av utvecklare är de samma som 

tas med i kapitel 5.1.3. Det som kan vara ett litet problem när man använder denna strategi 

är att utvecklarna är väldigt beroende av donatorerna. Detta innebär att man kan behöva 

genomföra vissa beslut som utvecklarna inte tycker är det rätta, men då man behöver 

pengarna för att fortsätta måste man. Det är därför viktigt att både utvecklare och donatorer 

är tydliga med vilken vision de har för projektet i fråga. 

 

Vad gäller sponsringsstrategin är det största problemet, enligt resultatet, att hitta sponsorer. 

För att lyckas med detta borde man alltså försöka erbjuda någon form av värde för de tänkta 

sponsorerna. På grund av detta är det rimligt att man i de inledande skedena av projektet tar 

hänsyn till vilka sponsorer man avser rikta sig mot. 

 

Eftersom dubbellicensstrategin och optimeringsstrategin är lika i avseende att extra 

funktionalitet kostar, kan de passa i liknande diskussioner. Om utvecklarna har mest 

användare som har behov av samma funktionalitet lämpar sig dubbellicensstrategin bäst. 

Men om användarna oftast har specialbehov av extra funktionalitet lämpar sig 

optimeringsstrategin bättre. Dubbellicensstrategin fungerar alltså bra när man vet vad 

användarna kommer vilja ha för funktionalitet medan optimeringsstrategin fungerar bäst när 

användarna har väldigt olika behov. 
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Vad som krävs är alltså att man skaffar sig en affärsmodell anpassat efter vilken strategi 

man väljer. Att kombinera flera olika strategier kan också vara en framgångsrik idé. Bara för 

att man släpper källkoden till ett program behöver det inte betyda att man inte kan tjäna 

pengar på det längre. Man kan inte heller säga att en finansieringsmetod är bättre än en 

annan, det är nog upp till innehavaren av det specifika programmet att avgöra vilken metod 

som passar bäst. 

 

6.2 Diskussion av metod 

Resultaten i rapporten är främst hämtat från personliga erfarenheter och uppfattningar om 

projektets utförande. Det involverar exempelvis hur samarbete både inom gruppen och med 

extern kund har hanterats, och hur den enskilde individen har tänkt i olika sammanhang. 

Detta är subjektiva bedömningar och har därför inget riktigt rätt eller fel, det kan heller inte 

motbevisas eller bekräftas. 

 

Den metod för utveckling av projektets slutprodukt var mer eller mindre fastställd av 

kursledningen till kursen som detta projekt var en del av, åtminstone vad gäller uppdelningen 

av processen i faser. Detta innebar att gruppen inte hade full frihet vad gällde processen, 

men det är heller inte alltid möjligt att välja den process man önskar. Däremot fanns det 

mycket valfrihet i vad varje fas skulle innehålla. 

 

Källorna till denna rapport är ganska spridda, i termer av publikationsmedium, syfte och 

författare. Det gör att trovärdigheten är ganska varierande mellan dem, och kan därför ibland 

vara svårt att veta vilka som är de mest trovärdiga referenserna. Därför används flera källor 

om möjligt, samt ett visst mått av sunt förnuft när en viss information hämtas från extern 

källa. 

 

Det resultat som beskriver översikten över de individuella delarna är hämtat från de olika 

individuella utredningarna. Det betyder att det nämnda avsnittet ej nödvändigtvis följer den 

metod som beskrivs i den gemensamma delen. En djupare diskussion av dessa ämnen kan 

hittas i den senare delen av rapporten. 

 

När man läser de individuella delarna får man ha i åtanke att de är skrivna av olika personer 

med olika infallsvinklar i metoder och frågeställningar. Detta kan mycket väl leda till att 

dennes synsätt och åsikter omedvetet skrivs in i utredningen, vilket naturligtvis påverkar 

stilar i skrivandet.  

 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 

Det kan vara lärorikt att undersöka arbetet på håll för att se om det innehåller aspekter som 

är intressanta ur etiska, samhälleliga samt miljörelaterade perspektiv. 

 

6.3.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

Ett av de mer intressanta områdena att diskutera utifrån ett etiskt perspektiv, från den 

gemensamma delen av denna rapport, är projekt med öppen källkod och vilken påverkan 

deras produkter har på samhället. I jämförelse med proprietära mjukvaruprojekt, kan projekt 

med öppen källkod tyckas medföra en rad fördelar. 
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En första fördel kan vara att en öppen produkt blir tillgänglig för fler personer än 

produktägaren. Detta gör att flera personer får möjlighet undersöka, lära sig från och 

använda en sådan produkt. 

 

En annan fördel som kan uppstå är att det blir svårare för ägarna av produkten att gömma 

kod som kan användas för dolda motiv. Ett sådant motiv kan vara att produkten sparar 

information om användare utan deras vetskap. 

 

Ytterligare en fördel kan vara är att det blir svårare för produktägaren att styra användarens 

beteende med sina produkter. Istället får användarna själva möjlighet att ändra produkten till 

att passa sina egna behov. 

 

På grund av den centrala roll mjukvara har för teknologi i allmänhet, kan det vara intressant 

att diskutera huruvida öppen programvara skulle kunna minska incitamenten för att driva 

framåt den tekniska utvecklingen. Å ena sida kan man argumentera för att om all teknologi 

vore fritt tillgänglig, skulle detta kunna leda till att det inte finns några ekonomiska intressen 

att driva den vidare. Detta skulle i sin tur kunna leda till att den tekniska utvecklingen skulle 

kunna stanna. Å andra sidan skulle det faktum att teknologin är fritt tillgänglig, kunna göra 

det möjligt för fler personer, även de med mindre ekonomiska resurser, att bygga vidare på 

existerande teknologi. 

 

6.3.2 Miljöaspekter 

I fallet med denna rapport är miljöaspekter tämligen irrelevanta, eftersom den handlar om hur 

man genomför projekt. När det handlar om mjukvaruprojekt är det snarare intressant att 

diskutera detta utifrån själva produkten, då denna har en faktisk påverkan på användarna 

och deras omgivning. Eftersom produkten för vårt projekt inte undersöks genomgående 

ligger en sådan diskussion utanför ramen för detta rapport.  

 

7 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras med åtanke till de ställda frågeställningarna presenteras i detta 

avsnitt. 

 

7.1 Gruppdynamik och kundinteraktion 

Med avseende på gruppdynamik och kundinteraktion kan många erfarenheter fås vid 

utförandet av ett projekt i mindre grupp. Många delar av ett projekt hänger ihop och måste 

fungera tillsammans för att projektet ska kunna uppnå önskat resultat. 

 

Flertalet problem skulle kunna lösas med hjälp av bättre och noggrannare planering. 

Exempel på dessa är för liten buffertid, brist på systemskiss, missuppfattade resurser så som 

tillgänglig tid och bristande förberedelse inför kundmöten. 

 

Under interaktioner med kunden gäller det att lyssna och ta åt sig vad denne har att säga 

men det gäller att även våga stå för sin åsikt och kunna övertyga kunden om att ens förslag 

kanske är bättre. Det är även viktigt att förse kunden med kontinuerliga uppdateringar men 

även säkerställa vilka funktioner som önskas prioriteras. 
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För att projektet ska fortskrida som önskat måste gruppen hålla en öppen diskussion 

sinsemellan för att undvika kommunikationsbrister som påverkar förståelsen av uppgifter, 

avsaknad av transparens i arbetsfördelningen och tidskrävande möten med för få resultat. 

 

7.2 Essence Kernel Alpha:s 

Enligt diskussionen går det inte att avgöra hur bra Alpha:s är för planering. I frågan om 

problemområden kunde Alpha:s, enligt vissa gruppmedlemmar, användas för att identifiera 

problemområden i ett projekt. En majoritet ansåg dock att Alpha:s ej tillförde något. Det finns 

flera möjliga orsaker till att de upplevdes irrelevanta, t.ex. att de ej passade gruppens storlek 

eller arbetssätt och att det saknades kunskap om dem. 

 

7.3 Finansiering av projekt med öppen källkod 

Att finansiera ett projekt med öppen källkod är uppenbarligen möjligt, även om flera av 

strategierna passar bäst för företag av större storlek. De vanligaste strategierna som finns att 

tillgå är optimeringsstrategin, dubbellicensering, supportstrategin, konsulteringsstrategin, 

sponsringsstrategin, inbäddningsstrategin samt crowdfunding. De som eventuellt skulle 

kunna passa ett projekt av vår storlek och med kundens idéer skulle kunna vara 

optimeringsstrategin, dubbellicensering, sponsringsstrategin eller crowdfunding.  

 

8 Fortsatt arbete 

Då produkten enligt kundens krav ska ha en öppen källkod så måste eventuell 

vidareutveckling ta detta i hänsyn. Vilka möjliga affärsmodeller som ett projekt med öppen 

källkod kan använda sig av blir centralt om fortsatt utveckling ska genomföras. Detta ämne 

diskuteras i detalj tidigare i denna utredning. 
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Del II Enskilda utredningar 
I denna del av rapporten redogörs för de utredningar som gruppens medlemmer genomfört 

individuellt. 

 

A. Jämförelse mellan ärendehanteringssystemen Trac och 

Trello 
Detta är en utredning gjord av Herman Lundkvist. 

 

A.1 Inledning 

Under ett mjukvaruprojekts gång, uppträder en stor mängd olika aktiviteter, defekter, och 

önskemål om funktioner. För att hantera allt detta kan ett ärendehanteringssystem 

användas. Denna typ av system organiserar tidigare nämda saker som ärenden, och 

placerar dem i listor, som sedan används av flera parter i projektet för att hålla reda på hur 

långt projektet har kommit och vad som ska göras.[5] 

 

Ärendehanteringssystem används till många olika saker av flera parter i projektet, och 

kanske är det därför som de numera ofta utgör en central del av 

mjukvaruutvecklingsprocesser. Utöver arkivering och organisering, fungerar dessa system 

som hjälpredor för kommunikation och samverkan i ett projekt.[5] 

 

På grund av ärendehanteringssystemens viktiga funktion kan det vara intressant att studera 

hur vår projektgrupp, som inte är vana vid dem, kan dra nytta av dem. I denna utredning 

jämförs därför de två olika ärendehanteringssystemen Trac (http://trac.edgewall.org/) och 

Trello (https://trello.com/) som användes under vårt projekt. 

 

A.1.1 Syfte 

Syftet med utredningen är att ge mer insikt i hur ärendehanteringsstystem kan utnyttjas av 

en projektgrupp. Detta i synnerhet för en projektgrupp med lite erfarenhet av projektarbete 

och ärendehanteringssystem. 

 

A.1.2 Frågeställning 

För att uppnå syftet med utredningen, skall följande frågor besvaras.  

1. Hur kan Trello respektive Trac användas för att hantera defekter, nya funktioner, 

aktiviteter, och möten i ett projektarbete med en liten grupp? 

2. Vilket system av Trello och Trac lämpar sig bäst för mindre projekt? 

 

A.1.3 Avgränsningar 

Denna utredning undersöker endast två ärendehanteringssystem. Dessutom tas underlaget 

för utredningen endast från en grupps användning av systemen. 
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A.2 Bakgrund 

I samband med projektet blev gruppen tilldelad en server som kunde användas av gruppen 

för att utnyttja versionshanterings- och projekthanteringsprogramvara. 

 

A.3 Teori 

Forskningsmaterialet på detta område är tämligen begränsat. En studie inom området 

fokuserade på de sociala aspekterna av ärendehanteringssytem.[5] Studien, som 

genomfördes på fyra mindre utvecklingsgrupper genom en kvalitativ undersökning, fann att 

ärendehanteringssystem utgör ett centrum för kommunikation och koordination; trots att 

gruppmedlemmarna i studien kunde mötas ansikte mot ansikte, var 

ärendehanteringssystemet en mycket viktig framgångsfaktor för respektive projekt. 

 

Flera studier har gjorts på felrapporteringssystem, som liknar ärendehanteringssystem 

väldigt mycket. Faktum är att de förra kan ersätta de senare, vilket visas i en studie av 

utvecklingsmetodiken hos Mozilla.[6] 

 

A.4 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur utredingen genomfördes. Information om Trac och Trello 

hämtades huvudsakligen från deras respektive officiella hemsidor, och sammanställdes 

sedan i resultatet. Begrepp som rör hur Trac och Trello fungerar, t.ex. card och ticket, 

förklaras närmare i resultatet. 

 

Vår grupp började med att använda Trac. Först inhämtades information om hur Trac skulle 

användas, vartefter det installerades på gruppens server. Den 12 februari 2015 togs 

systemet i bruk. 

 

På Trac-installationen lade gruppen sedan upp milstolpar och ticket:s för kommande 

aktiviteter och möten. Varje ticket använde standardvärdena för statusfältet. 

 

Förutom detta prövades två olika plugins för att hantera tidrapportering. För tidrapporteringen 

lade var och en av gruppmedlemmarna, varje vecka, upp aktiviteter som visade vad de hade 

arbetat under samma vecka. Trac byttes ut mot Trello 23 mars 2015. 

 

Trello användes för att organisera aktiviteter, funktioner och defekter genom att dela in dem i 

tre olika listor: TODO, för saker som skulle göras; DOING, för saker som höll på att göras; 

och DONE, för saker som var färdiga. Utöver detta fanns även listor över kommande och 

avslutade möten. Till en början hade gruppen en lista över milstolpar, men denna togs bort 

p.g.a. att den inte användes. Gruppen prövade även att använda en lista som fungerade 

som en backlog. Denna innehöll önskvärda funktioner som skulle användas för att komma 

överens med kunden om vad som skulle göras för varje iteration. Tanken var att funktionerna 

skulle brytas ned till mindre aktiviteter som skulle sorteras under saker som ska göras. 

 

Samtidigt som gruppen bytte ut Trac mot Trello, flyttades tidrapporteningen till ett separat 

system som ej var kopplat till Trello. 
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För att samla stoff till utredningen utfrågades de olika gruppmedlemmarna om vilka för- och 

nackdelar de upplevde att systemen hade. Följande frågor ställdes för var och ett av 

systemen: 

1. Hur enkelt var det att lägga in ett nytt ärende? 

2. Gick det att få en bra överblick över ärendena och hur de hängde ihop? 

3. Hur tydligt var det vilket status ett ärende hade, t.ex. om ett ärende skulle göras, om 

det var pågående eller om det var avslutat? 

4. Underlättade verktyget utvecklingsarbetet på något sätt? 

Därutöver grupperades de ärenden som skapades under användningen av de två systemen. 

Grupperna jämfördes sedan mellan de olika systemen. 

 

A.5 Resultat 

I detta kapitel beskrivs först hur de olika systemen fungerar, sedan presenteras vilka resultat 

de gav för utvecklingsarbetet, och sist ges sammanställning av gruppens erfarenheter av 

dem. 

 

A.5.1 Trac 

Trac utvecklas som ett open source-projekt och ges ut under en modifierad BSD-licens. 

Enligt den officiella hemsidan används Trac av Tor- och I2p-projekten, samt Nasa Jet 

Propulsion Lab.[7] 

 

Programmet – som är skrivet i python – används främst för att knyta ihop en databas, som 

sparar information relevant för ett projekt, med en webserver, som hanterar 

användargränssnittet. Om man saknar en färdig Trac-installation, behöver man göra 

installationen själv. Om man dessutom kräver åtkomst från flera användare, behöver man 

troligtvis även en server. 

 

Tracs främsta funktioner är ett ticket-system och en wiki. Ticket-systemet använder sig av 

ticket:s vilket motsvarar ärenden. Varje ticket har en ägare, en beskrivning och ett antal 

beskrivande fält (det går dessutom att ta bort fält och lägga till egna fält).  

 

Ett av fälten hos en ticket är statusfältet, vars standardvärden är: new, accepted, assigned, 

closed, och reopened. Varje ticket börjar med värdet “new”. Om en användare tar på sig 

anvaret för ticket:en, byts värdet till “accepted”, och samma användare blir ägaren till 

ticket:en. Om en användare delegerar ansvaret för en ticket till en användare, sätts 

statusfältet till: “assigned” och 

 

den senare användaren blir ägaren av ticket:en. Statusfältet sätts till “closed” om ticket:en är 

löst eller inte längre är aktuell, men om ticket:en blir aktuell igen kan den sättas till 

“reopened”. 

 

Eftersom de sparas i databasen, kan man på ett ganska kraftfullt sätt generera listor med 

ticket:s utifrån frågor till databasen, se figur 1, bilaga B. Wikin kan fungera som ett centralt 

dokumentlager som alla gruppmedlemmar kan ändra. I wikin kan man länka till bl.a. ticket:s, 

och källkod (om man konfigurerat Trac att peka på ett versionshanteringlager). 
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Andra funktioner är möjligheten att sätta upp milstolpar som sedan kan visas på en tidslinje. 

För att övervaka hur mycket arbete som kvarstår för varje milstolpe, kan man gruppera 

ticket:s under dem, där varje ticket måste vara löst för att milstolpen ska vara färdig. Slutligen 

finns det dessutom bra stöd för att lägga till extra funktionalitet, bl.a. genom det stora antal 

plugins som finns tillgängliga. 

 

A.5.2 Trello 

Trello är ett webbaserat program som ägs av Trello Inc. Programmet finansieras med en 

freemium-modell och enligt företaget hade de 5 miljoner användare i september 2014.[8] 

 

I Trello används boards, som fungerar som ett slags virtuella tavlor, vilka påminner mycket 

om de som används i utvecklingsmetodiken Kanban. Varje board innehåller listor och varje 

lista kan innehålla card:s, som är Trellos motsvarighet till Tracs ticket:s, se figur 2, bilaga B. 

 

Trello är en webbaserad tjänst, vilket innebär att ingen installation krävs. Istället måste man 

registrera sig på tjänsten för att få tillgång till den. För att länka till andra tjänster, t.ex. källkod 

och dokument, kan man till ett card bifoga filer, eller url:er. 

 

För att få utökad funktionalitet finns det en rad olika webbtjänster som bygger ovan på Trello 

via Trellos egna API. Dessa kan använda befintliga data som sparats på Trello och samtidigt 

erbjuda ökad funktionalitet. 

 

A.5.3 Resultat av användningen 

Totalt skapades 102 st. ticket:s när Trac användes. Av dessa var 40 st. markerade som 

“new”, 22 st. var “accepted”, 6 st. var “assigned”, 34 st. var “closed”, och 0 var “reopened”. 

 

Efter gruppering av ticket:s visade det sig att 15 st representerade möten, varav 3 st var 

dubbletter; 5 st representerade nya funktioner som skulle implementeras; 80 st 

representerade gångna aktiviteter, dessa rapporterades efter en aktivitet hade gjorts i 

tidrapporteringssyfte; 2 st hade skapats när Trac testades, och var därför ointressanta; 0 

representerade defekter hos produkten. Det skapades 5 milstolpar, men bara en av dessa 

hade tillhörande ticket:s. 

 

Under användningen av Trello skapades 95 st. card:s. Av dessa befann sig 20 st. i listan 

“TODO”, 2 st. i “DOING”, 49 st. i “DONE”, 8 st. i listan över möten, 5 st. i backloggen, och 7 

st. i listan för avklarade funktioner från backloggen. Vad gäller backloggen, kan noteras att 

den bara användes under en kort period, vilket gjorde att den var inaktuell vid slutet av 

projektet. Bland de som låg i “TODO”, “DOING”, eller “DONE” fanns det 6 st. card:s som 

representerade defekter hos produkten. Som nämndes i metodkapitlet, skapades inga 

milstolpar. 

 

A.5.4 Gruppens erfarenheter 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de svar som gruppmedlemmarna gav på 

frågorna rörande systemens för- och nackdelar. 
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Vad gäller att skapa ett nytt ärende, ansåg gruppen generellt sätt att det var enklare i Trello 

än i Trac. Samtliga gruppmedlemmar upplevde detta moment som mycket enkelt i Trello, 

medan åsikterna om samma moment i Trac sträckte sig från “hyfsat enkelt” till “inte så 

smidigt”. Flera anmärkte även på att detta blev lättare i Trac, efter att man försökt några 

gånger. En annan upplevd brist hos Trac var att det var otydligt vilka fält som behövde fyllas 

i. 

 

Liksom för skapandet av nya ärenden, ansåg gruppen att Trello var bättre än Trac när det 

kommer till att ge en överblick över ärenden. I själva verket var det flera personer som inte 

kunde eller hade svårt att få en överblick. Det var dock några som trodde att man kunde få 

en överblick om man hade mer kunskap om systemet. Ett problem som lyftes upp var att 

arbetssättet med tidsrapportering, gav upphov till många ticket:s av ringa värde och detta 

bidrog till att göra systemet svåröverblickbart. Trello, å sin sida, fick positiv respons i 

avseendet. Två personer ansåg att det var enkelt att se vem som gjorde vad. En nackdel 

som framhölls var dock att det uppstod långa, svåröverblickbara listor med card:s, när 

systemet hade använts ett tag. 

 

Även tydligheten hos ärendens status, upplevdes bättre hos Trello än hos Trac. Det 

påpekades dock att användingen av systemen gav en orättvis bild eftersom att det inte fanns 

gemensamma riktlinjer för hur statusfälten skulle användas i Trac. Det fanns dock en 

nackdel med Trello, vilket var att funktionen hos de listor som hade med backloggen att göra 

var otydliga. Detta är dock starkt kopplat till att backloggen ej användes aktivt under längre 

perioder. 

 

Till sist, ansåg gruppen i allmänhet att Trac gav liten nytta, och att den gav för stora 

tidsmässiga omkostnader. En gruppmedlem påpekade återigen att gruppens användning av 

Trac gav en skev jämförelse mellan de båda systemen. Trello, däremot, ansågs underlätta 

genom att ge överblick och struktur. En gruppmedlem påpekade dock att Trello hade varit 

mer värdefullt om det hade använts mer.  

  

A.6 Diskussion 

A.6.1 Diskussion av resultat 

I grund och botten har Trac och Trello båda möjligheten att representera och strukturera 

ärenden, även om det görs på olika sätt. Trac tar längre tid att installera och kräver en 

server, till skillnad från Trello som är webbaserat, vilket kan vara till nackdel. Samtidigt 

erbjuder detta mer kontroll över data, vilket kan vara till fördel om sekretess är angeläget. 

 

Båda systemen är dessutom utbyggbara. Men Trac erbjuder förmodligen mer 

konfigurerarbarhet. Eftersom utökning i Trello bygger på användning av av andra 

webbtjänster, grundar sig detta på att dessa tjänster kan erbjuda alla önskade funktioner. 

Vad gäller Trac  kan man använda precis de tillägg som behövs för att få önskad 

funktionalitet.  

 

På ytan ser Trello ut att ge mycket bättre resultat än Trac, men i de flesta fall finns det 

bakomliggande orsaker till de stora skillnaderna. Som ett exempel var det en större andel av 

ärendena som avslutades i Trello än i Trac, 52 % mot 33 %. Detta berodde troligtvis på 
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förvirring om hur statusfältet skulle användas, vilket i sin tur kunde åtgärdas med tydliga 

gemensamma riktlinjer. 

 

Det större antalet defekter som rapporterades i Trello än i Trac, 6 st mot 0, kan tyda på att 

det var lättare att rapportera defekter i Trello. Detta skulle dock kunna bero på att den 

rådande negativa synen på Trac minskade motivationen att rapportera defekter. 

 

En punkt där de båda systemen gav dåliga resultat, var den begränsade användningen av 

milstolpar. Detta behöver ej betyda att det var omständigt att använda milstolparna, utan kan 

vara en följd av bristande samordning i gruppen kring detta ämne. 

  

Från undersökningen med gruppmedlemmarna, blev det tydligt att Trello föredrogs i samtliga 

moment framför Trac. Det blev dock samtidigt tydligt att gruppens skiftande användning av 

de båda systemen kan ha varit starkt bidragande till den negativa synen på Trac. Trots detta 

finns det en slutsats som är ganska tydlig. Att det blev lättare att skapa ticket:s efter att man 

försökt några gånger och att några trodde att man kunde få en överblick över ticket:s om 

man hade bättre kunskap om systemet, tyder på att Trac är ett system som kräver viss mån 

av inlärning. Detta till skillnad från Trello som, p.g.a. att momenten upplevdes som enkla, kan 

tyckas kräva mycket lite inlärning. 

 

Med facit i hand, är det tydligt att tidrapporteringen med Trac gav dåliga resultat. Majoriteten 

av ticket:s representerade gångna aktiviteter som var ointressanta för de flesta 

gruppmedlemmarna, och detta gjorde att det blev svårare att få en överblick. Detta kunde ha 

förbättrats om tidrapporteringen skett på ett annat sätt. En annan sak som kunde förbättrats 

var osäkerheten över hur statusfälten skulle användas. Genom att ge tydliga riktlinjer hade 

detta problem förmodligen lösts. Om alla gruppmedlemmar hade utbildats i hur man kan 

generera listor över ticket:s skulle förmodligen möjligheten att få en tydligare överblick 

förbättrats ytterligare. 

 

Utifrån detta resonemang framgår det att Trac potentiellt sett skulle kunna fungera lika bra 

som Trello. Skillnaden är att det skulle krävt mer förberedelser, och för den aktuella gruppen 

skulle detta bara innebära mer tidsmässiga omkostnader. Att användare upptäckte problem 

med långa listor i Trello, trots att systemet ej använts under en längre tid, tyder på att 

systemet skulle kunna vålla problem vid stora projekt. Tracs möjlighet att generera listor med 

ticket:s utifrån databasförfrågningar och utökningsförmågan i form av tillägg, gör att Trac 

skulle kunna fungera bättre för stora projekt än Trello. 

 

A.6.2 Diskussion av metod 

Även om studien är relevant för den projektgrupp som studeras, och vissa delar av resultatet 

kan appliceras på andra projektgrupper, skulle man behöva granska många fler 

projektgrupper för att få ett generellare resultat. 

 

Ett av de största problemen med studien var att arbetssättet skiljde sig åt mellan 

användningen av Trac och Trello, speciellt vad gäller tidrapporteringen. Ytterliggare en sak 

som kan ha påverkat resultatet är att de båda verktygen användes av samma projektgrupp 

vid olika tidpunkter. Detta kan t.ex. ha gjort så att gruppmedlemmarna tog lärdom av det 

första verktyget, vilket gjorde att det blev lättare att komma igång med det andra verktyget. 
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Ett bättre alternativ hade varit att genomföra studien på två oberoende projektgrupper, där 

den ena gruppen fick använda Trac, och den andra fick använda Trello. 

 

A.7 Slutsatser 

För att representera ärenden kan man använda card:s i Trello och ticket:s i Trac. För att 

strukturera ärenden i Trac, sparas ticket:s i en databas. Eftersom att varje ticket innehåller 

ett antal fält, kan sökningar i databasen göras för att generera olika typer av listor. I Trello:s 

fall struktureras ärenden genom att man skapar listor som man sedan placerar card:s i. 

 

Utredningen med gruppens medlemmar visar att Trello är bättre lämpat för mindre projekt än 

Trac. Detta beror bl.a. på att Trello har lägre inlärningskurva och kräver mindre förberedelser 

och samordning av gruppen. Utredningen tyder samtidigt på att Trac skulle kunna lämpa sig 

bättre för större projekt än Trello. Detta är en följd av att Trac erbjuder större 

konfigurerbarhet och kraftfullare sätt att ordna ärenden. 

 

Utredningen visar även att det kan vara svårt att jämföra ärendehanteringssytem eftersom 

att sättet de används på starkt bidrar till hur effektiva de uppfattas.  
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B. Problem och lösningar inom kravelicitering 
Denna utredning är genomförd av Anthon Johansson. 

B.1 Inledning 

Något av det viktigaste i ett projekt är att samla in kundens krav, även om kunden själv inte 

vet vad hen vill ha. Andra viktiga delar är verifiering och representation av kraven. 

 

B.1.1 Syfte 

Syftet med denna utredning är att att diskutera vanliga problem vid kravelicitering (eng. 

requirements elicitation ) samt undersöka metoder som löser dessa problem. 

Undersökningen har inte fokusera på ett specifikt problem utan har haft mer överskådlig vy 

över processen. 

 

B.1.2 Frågeställning 

Dessa är de frågeställningarna som har besvarats.  

1. Vilket är det största problemet inom kravelicitering? 

2. Vilka lösningar på problemen finns? 

 

B.1.3 Avgränsningar 

Endast ett projekt har genomförts så jämförelsen mellan den teoretiska och praktiska 

processen är inte så exakt som möjligt. Eftersom alla kunder är olika kan man inte förvänta 

sig att samma problem kommer uppstå i två olika projekt. Man kan heller inte anta att att 

precis samma kraveliciteringstekniker kommer användas i båda projekt. 

 

B.2 Bakgrund 

Som analytiker har man ansvar för insamling, verifiering och representation av alla tänkbara 

krav kunden kan ha på sin produkt. Om denna process inte går rätt till finns risken att 

projektet i slutändan inte uppfyller kundens behov och förväntningar.  Denna process 

behöver alltså utföras på rätt sätt från första början. 

 

B.3 Teori 

Det viktigaste vid kravhanteringen av ett projekt är just insamlingen och verifieringen, där 

kravinsamlingen brukar kallas kravelicitering. Elicitering kan utövas på många olika sätt men 

det generella målet är att man vill få fram kundens genuina krav på produkten. Det kan ta 

flera iterationer innan man faktiskt har hittat rätt krav och när arbetet väl utformats efter de 

bestämda kraven kan det bli problematiskt att göra om kraven. 

B.3.1 Problem 

Problem som uppstår vid kravelicitering brukar vara återkommande i olika projekt, dvs. de är 

sällan unika för specifika projekt. Artikel [9] beskriver att problemen som uppstår vid 

kravelicitering kan delas upp i tre olika grupper; 
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1. Sammanhangsproblem (eng. Problems of scope) 

2. Förståelseproblem (eng. Problems of understanding) 

3. Instabilitetsproblem (eng. Problems of volatility) 

 

B.3.1.1 Sammanhangsproblem 

Dessa problem hänvisar till bristen av information vad gäller systemets omgivning och 

begränsningar.[9] Många krav kan direkt bestämmas utifrån den tänkta verkliga miljön 

mjukvarusystemet ska användas vid, t.ex. ekonomikontor och internetcaféer.[10] Ibland 

försummas analysen av systemets omgivning i kraveliciteringsprocessen vilket leder till att 

kraven man kommer fram till inte är relevanta för produktens syfte. Om analysen görs rätt 

kan man enkelt avgöra om ett krav är korrekt och användbart. Utöver en noga analys av 

systemets miljö behöver politiska, organisationella och sociala aspekter relaterade till 

systemet granskas.[9][10] 

 

B.3.1.2 Förståelseproblem 

Dessa problem hänvisar till problem under kraveliciteringen som uppstår pga. bristfällig 

kommunikation mellan analytikern och alla inblandade stakeholders1. Kommunikation är 

under inhämtningsfasen väldigt viktigt ty missförstånd och okunskap skapar extra arbete 

som drar ut på processen ganska ordentligt. För att få fram rätt krav behöver de involverade 

parterna förstå vad de faktiskt vill uppnå med produkten de efterfrågar, ibland är detta okänt 

och det händer även att två parter har helt olika visioner.[9] Alla vet ibland inte om vilka 

begränsningar och möjligheter ett datorsystem (oftast befintligt) har. Om analytikern ej är 

insatt i det befintliga systemet och gör fel antaganden utifrån de givna önskemålen kan detta 

bli ett problem.[9] Kravspecifikationen agerar som medium mellan de olika parterna och kan 

eliminera alla tvivel och oklarheter om den skrivs på ett korrekt tydligt sätt. 

 

B.3.1.3 Instabilitetsproblem 

Dessa problem hänvisar till problem som uppstår då kunden väljer att ändra på produktens 

krav, detta kan bero på olika orsaker. Den vanligaste orsaken är att kundens kunskap har 

utvecklats under utvecklingsfasen och resulterat i mer insikt i de bestämda kraven, men 

andra faktorer som t.ex. politiska handlingar kan påverka också. Lösningen till de flesta 

orsakerna är att hålla kraveliciteringsfasen iterativ istället för att anta att det är klart när sista 

steget är klart.[9] 

 

B.3.2 Innan kravinhämtningen 

Kraveliciteringsarbetet kräver lite förarbete och brukar bestå av fem olika typer av aktiviteter 

som beskrivs nedanför.[10] 

● Förstå applikationsområdet 

● Identifiera kravkällorna 

● Analysera stakeholders 

● Välj ut tekniker, verktyg samt tillvägagångssätt 

● Elicitera kraven från stakeholders och andra källor 

 

                                                
1
 Stakeholders är personer som drar nytta av slutförandet av produkten eller är en del av skapandet. 
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B.3.2.1 Förstå applikationområdet 

För att kunna starta processen behöver man undersöka tillämpningsområdet applikationen 

ska att arbeta inom. Den nuvarande miljön kan ha begränsingar relaterade till politik, 

organisation och sociala aspekter som kan föra med sig nödvändiga krav. Redan 

existerande arbetsprocesser behöver beskrivas detaljerat så att även dessa kan arbetas in i 

det nya systemet.[10] 

 

B.3.2.2 Identifiera kravkällorna 

Användare och andra stakeholders brukar vara den primära källan till krav eftersom de i 

slutändan kommer använda applikationen och vet vilka detaljer som behövs. Det finns även 

andra källor till krav som inte är lika uppenbara, för existerande system som ska bytas ut 

finns bland annat dokumentation och manualer. Den tilltänkta maskinvaran som ska köra 

applikationen kan även avslöja en del krav eftersom den alltid har begränsningar man 

behöver ta hänsyn till.[10] 

 

B.3.2.3 Analysera stakeholders 

Stakeholders är intresserade av slutförandet av applikationen i fråga och är en viktig resurs 

under kraveliciteringen. Samtliga stakeholders ska under denna fas inkluderas i 

kraveliciteringsprocessen.[10] 

 

B.3.2.4 Välja ut tekniker, verktyg samt tillvägagångssätt 

Det råder olika uppfattningar om val av kraveliciteringsteknik men de flesta håller med om att 

en specifik teknik omöjligen kan fungera bra på alla olika typer av projekt. Valet av teknik 

baseras på sammanhanget och kan vara kritiskt för projektets framgång. Oftast brukar olika 

tekniker användas under ett projekt antingen samtidigt eller vid olika tidpunkter i 

projektet.[10] 

 

B.3.2.5 Elicitera kraven från stakeholders och andra källor 

När kravkällor och metoder valts är det dags att påbörja själva kraveliciteringen, det är viktigt 

att definiera omfattningsnivån och fokusera på detaljrika krav från främst användarna. Det är 

också viktigt att undersöka framtidsvyer för applikationen baserat på kundens nuvarande 

affärsoperationer, detta för att tillåta expansion av applikationen i framtiden.[10] 

 

B.3.3 Kravinhämtningstekniker 

Det finns många tekniker att använda vid kravelicitering men alla är inte så bra anpassade till 

alla produktområden. Några passande tekniker har valts ut bland de många olika och 

vidareutvecklats för just mjukvaruproduktion. Några av de vanligaste teknikerna som 

förekommer inom industrin beskrivs nedanför.[10]  

 

B.3.3.1 Intervjuer 

Intervju är en klassisk metod som kan vara väldigt effektiv om kommunikationen mellan 

parterna är bra. Stora mängder data samlas in snabbt via denna metod men kvaliteten på 

den insamlade informationen beror mycket på intervjuarens förmåga att ställa rätt frågor, fel 

frågor ger fel information. Icke strukturerade intervjuer brukar inte fokusera på specifika 
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frågor utan leder dit diskussionen leder. Dessa typer av intervjuer fördelar inte fokuset jämnt 

på alla diskussionsområden vilket kan leda till att vissa viktiga samtalspunkter blir förbisedda. 

Strukturerade intervjuer har förberedda samlingar frågor och förutsätter att intervjuaren vet 

vad hen behöver veta. Ostrukturerade frågor kan gynna de situationer då man inte vet vad 

en kund har för mål och kan under senare tillfälle fortsätta som en strukturerad intervju. 

Strukturerade intervjuer begränsar kreativiteten men funkar generellt ganska bra.[10] 

 

B.3.3.2 Questionaries 

Denna metod används i tidigt stadium och kräver att både deltagare och frågeställaren är 

insatta i termer, koncept och begränsningar relaterade till situationen applikationen kommer 

användas i. Frågorna behöver vara tillräckligt specifika för att undvika att onödig irrelevant 

information samlas in. Frågeformulär är effektiva men begränsar nya idéer och koncept 

eftersom frågorna är fördefinierade precis som i strukturerade intervjuer. Denna teknik 

passar bra när fundamentala detaljer behöver bestämmas och kan användas som 

utgångspunkt när nästkommande aktiviteter ska bestämmas.[10] 

 

B.3.3.3 Task analysis 

Denna metod tar uppgifter på hög nivå och delar upp i en hierarki där alla åtgärder, 

händelser och informationen som krävs för att utföra dessa beskrivs. Metoden ger 

information om interaktionen hos både användare och systemet vid olika situationer och 

uppgifter som sker. Metoden kräver oftast en hel del möda och gränser för när en 

komponent behöver delas upp ytterligare behöver sättas.[10] 

 

B.3.3.4 Domain analysis 

Denna metod undersöker existerande system och dokumentation för att samla in information 

om exekveringsmiljön,samt att identifiera koncept och komponenter som kan återanvändas. 

Metoden hittar snabbt tidiga krav och används ofta då ett existerande system ska byggas ut 

eller ersättas. Andra metoder som observationer och intervjuer används i kombination med 

Domain Analysis.[10] 

 

B.3.3.5 Introspection 

Analytikern använder sina egna iakttagelser för att utforma kraven efter de mål som hen tror 

att kunden vill uppnå med systemet. Denna metod är mest effektiv då analytikern är väl 

insatt i systemets miljö och affärsprocesserna användarna använder. Metoden används 

oftast i tidigt stadium för att skapa en startpunkt i kravarbetet som andra tekniker kan utgå 

ifrån.[10] 

 

B.3.3.6 Group Work 

Alla stakeholders träffas samtidigt och diskuterar krav med varandra. Eftersom alla 

inblandade stakeholders är i rummet kan samarbete och överenskommelser göras på plats 

vilket gör att processen går snabbare. För att metoden ska vara effektiv måste alla 

stakeholders våga uttrycka sin åsikt utan att vara rädd för konsekvenserna samt undvika att 

dominera diskussionerna.[10] 

 



 

26 
 

B.3.3.7 Brainstorming 

Denna metod går ut på att inom en grupp generera så många idéer som möjligt, både bra 

och dåliga, utan att fokusera på en specifik del av applikationen. Tanken är inte att lösa stora 

problem eller att ta stora beslut, utan snarare att komma fram till det preliminära syftet med 

applikationen och vad man ska kunna göra.[10] 

 

B.3.3.8 Joint Application Development 

Alla tillgängliga stakeholders samlas för att diskutera existerande problem och alternativa 

lösningar, allas närvaro gör att beslut kan tas fort. Innan denna metod används har oftast 

huvudsyftet med applikationen bestämts, fokuset under dessa möten brukar ligga på krav 

och behov hos användarna och företaget.[10] 

 

B.3.3.9 Ethnography 

Analysatorn deltar antingen passivt eller aktivt under normala aktiviteter som användarna 

utför för att på så sätt samla in information om operationer som utförs. Metoden är bra då 

användbarhet ska förbättras eller då beroendet mellan olika delprocesser av arbetet behöver 

analyseras, t.ex. för att effektivisera arbetsprocessen på en fabrik.[10] 

 

B.3.3.10 Observation 

Analysatorn observerar utförandet av aktuella processer utan att lägga sig i användarens 

arbete. Observationer är oftast en kostsam metod och kräver att analysatorn förstår vad 

arbetarna faktiskt gör, en person som vetandes bevakas tenderar även att agera på ett sätt 

som skiljer från det naturliga sättet.[10] 

 

B.3.3.11 Apprenticing 

Analysatorn deltar i arbetsprocesserna med uppsikt av en erfaren användare som kan svara 

på frågor och instruera hur olika uppgifter görs. Denna metod är effektiv om analysatorn är 

oerfaren inom det aktuella sammanhanget eller då användarna har svårt för att förklara vad 

de faktiskt gör i arbetet.[10] 

 

B.4 Metod 

Utredningen baseras på praktisk information såväl som teoretisk information om de olika 

delarna. Mina (analysatorns) erfarenheter under projektets gång används vid jämförelser och 

diskussioner av de olika metoderna. För att ha något att jämföra med har även 

forskningsmaterial om ämnet analyserats och sammanställts. 

 

B.5 Resultat 

Här presenteras resultaten från den teoretiska undersökningen samt den praktiska 

erfarenheten från gruppens möten med kunden. 

 

B.5.1 Resultat av teorigranskning 

De enskilda problemen löses enklast med den metod som fokuserar på bristen som orsakar 

problemet i fråga.  
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I de fall då systemets omgivning är okänt och det är oklart om ett krav är lämpligt eller ej bör 

Domain Analysis användas. Det är i många fall funktionen hos ett existerande system som 

byggs ut och den existerande dokumentationen till systemet innehåller mycket information 

som kan användas för att bestämma krav. För att eliminera oklarheter som dokumentationen 

inte kan svara på kan observationer eller intervjuer användas i kombination med Domain 

Analysis. Dokumentation kan exempelvis oftast inte svara på hur organisationen fungerar 

eller vilka operationer i det existerande systemet som varje delprocess i arbetet använder.  

 

Problem relaterade till kommunikation och oförståelse kan lösas med olika metoder 

beroende på var problemet ligger. I de situationer då kunden inte vet eller inte kan uttrycka 

vad hen vill uppnå med sin produkt kan Brainstorming underlätta i processen. Om kunden 

vet vad hen vill uppnå men analysatorn ej förstår syftet med målet kan Ethnography eller 

Apprenticing tillämpas så att analysatorn på så sätt förstår varför och på vilket sätt målet ska 

uppnås. När kommunikationen mellan olika stakeholders är dålig och alla har olika visioner 

kan Group Work alternativt Joint Application Development tillämpas för att alla ska komma 

överens om visionen och målet med produkten i fråga. 

B.5.2 Resultat av praktiska situationen 

I gruppens verkliga situation visste kunden vad han ville uppnå med produkten men ej exakt 

hur detta skulle uppnås. Visionen var innehållsrik och hade många förväntade funktioner så 

de första veckorna av kravinhämtningen blev en kombination av Brainstorming och 

Introspection för att på så sätt kunna definiera några ursprungliga krav att bygga vidare på. 

Dessa krav skrevs ner i en tydlig kravspecifikation som både gruppen och kunden godkände 

innan arbetet började. 

 

B.6 Diskussion 

Här diskuteras resultaten och metoden i undersökningen. 

 

B.6.1 Diskussion av resultat 

För att få så bra kravelicitering som möjligt är det bättre att kombinera metoder istället för att 

följa en och samma metod hela processen, då endast en metod kan leda till ytterligare 

problem. Exempelvis kan Brainstorming ge en bra start på kraveliciteringen, men den kan 

även skapa problem då olika individer får krockande visioner där konflikter behöver lösas 

med ytterligare metoder. Både i teorin och det verkliga fallet gruppen varit med om verkar 

kundens vision och idéer vara det som tar mest tid. Ett projekt har ett mål och för att nå 

målet behöver kundens vision vara definierad om arbetet ska kunna utföras. Gruppens 

projekt var nystartat och hade inget underliggande existerande affärssystem att ta hänsyn till, 

däremot fanns begränsningar gällande maskinvaran och operativsystem som satte vissa 

krav på produkten. 

 

B.6.2 Diskussion av metod 

Metoden gick ut på att dels studera teorin bakom kravelicitering men även få praktisk 

erfarenhet från projektet. Teorin om ämnet var ganska enad oavsett vilken källa man kollade 

på så resultatet var ganska självklart, även mina praktiska erfarenheter under projektets 

gång styrker dessa teorier. 
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B.7 Slutsatser 

Det finns olika former av problem som uppstår när ett projekt utförs men de flesta problemen 

går oftast att lösa smärtfritt då det finns många tekniker att använda. Ett av de största 

problemen inom kravelicitering är oftast inte att få fram kraven, som de flesta 

kraveliciteringsteknikerna är avsedda för, utan snarare att övertyga kunden att de har rätt 

krav. Kunden kan när som helst inse att ett krav är fel, att de vill uppnå något helt annat med 

sin produkt och vill göra om kraven. Det finns ingen specifik kraveliciteringsteknik som löser 

detta problem eftersom problemet är att arbete som redan utförts kanske måste göras om 

vilket kostar tid och pengar. Detta kan vara förödande för ett projekt och man undviker det 

lättast genom att hålla kraveliciteringen iterativ. Med korta (ofta återkommande) iterationer i 

processen kan man enkelt detektera ändringar i kraven och göra dem i tidigt skede istället 

för att komma på i sista veckan att ändringen behöver göras. 

 

Varje problem under kraveliciteringen har oftast en individuell orsak, alternativt så kan en 

grupp anledningar till problemet sammanfattas till en gemensam orsak. Varje 

kraveliciteringsmetod är oftast anpassad efter specifika sammanhang som gör metoden till 

det ideala sättet att lösa problemet på. I många fall ger kombinationer av olika metoder den 

ideala lösningen på problemet och bör alltid övervägas när man väljer metoder för 

kravelicitering. 
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C. Parprogrammering på distans 
Denna utredning är genomförd av Andreas Norrstig. 

C.1 Inledning 

När det kommer till att arbeta i mjukvaruprojekt finns det flera olika metoder att följa, som i 

alla branscher finns det också trender i mjukvaruutveckling. Parprogrammering är just en av 

dessa metoder. Parprogrammering används av många då det är en av grundstenarna för 

den populära arbetsmetoden Extreme programming (som förkortas till XP).[11] 

 

Extrem programmering som det heter på svenska är en systemutvecklingsmetodik som är 

framtagen av Kent Beck.[11] Tanken med parprogrammering är att två personer sitter 

framför en och samma dator för att tillsammans lösa en gemensam programmeringsuppgift. 

Under denna aktivitet har personerna olika roller. Personen som sitter vid tangentbordet 

kallad förare (eng. driver) har som uppgift att tänka på de saker som händer just nu, som 

exempel ”vad ska skrivas för att denna funktion ska utföra sin uppgift?”. Den andra 

personens uppgift är inte bara att sitta med och kolla om personen som skriver gör rätt, utan 

denna person ska också fundera på vad för olika saker kan komma att behöva göras 

härnäst. Denna person kallas för navigatör (eng. navigator). Det är viktigt att personerna ofta 

byter vilken roll de har, detta för att båda ska vara så involverade som möjligt, samt att båda 

ska ha möjligheten att få en så bra överblick som möjligt.[11] 

 

På grund av det stora intresse som finns för parprogrammering inom mjukvaruutveckling kan 

det vara intressant att undersöka om vi som projektgrupp kan få ut de önskade positiva 

effekterna av parprogrammering genom att arbeta på distans. I denna undersökning kommer 

det därför att undersökas om projektgruppen kan få de positiva effekterna av 

parprogrammering trots att det genomförs på distans. 

 

C.1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se hur vi som grupp kan använda oss av olika 

metoder för att kunna få samma fördelar som fås av parprogrammering utan att behöva 

befinna sig på samma plats. 

 

C.1.2 Frågeställning 

Dessa är de frågor som avses besvaras i denna undersökning. 

1. Vilka fördelar kan fås ut av vanlig parprogrammering? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ger parprogrammeringen när den görs på distans? 

3. Vilket är det bästa mjukvarualternativet som har undersökt? 

 

C.1.3 Avgränsningar 

De programvaror som kommer vara med i denna undersökning är några av de som finns 

tillgängliga utan kostnad. De fördelar som kommer vara till underlag för undersökningen är 

några av de som Willams och Kessler (2002) tar upp som centrala konsekvenser av 
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parprogrammering.[12][13] Fördelarna är följande: press, dialog, självförtroende, granskning, 

felsökning och lärande. 

 

C.2 Bakgrund 

Det som låg till bakgrund att projektgruppen överhuvudtaget övervägde att genomföra en 

undersökning om parprogrammering på distans, var att gruppen inte hade tillgång till några 

specifika lokaler att arbeta i. Detta innebar att gruppen antingen behövde boka lokal dagarna 

innan eller hoppas att några av de allmänna platserna på universitetet var lediga. Då det 

kunde vara mycket tidskrävande att hitta en plats att arbeta på bestämde några av 

gruppmedlemmarna att prova att arbeta på distans. 

 

C.3 Teori 

För att kunna svara på frågorna till denna undersökning måste man först veta vad man kan 

förvänta sig av vanlig parprogrammering för att kunna jämföra med. Här följer därför en 

djupare beskrivning av press, dialog, självförtroende, granskning, felsökning och lärande 

som är några av de fördelar som Willams och Kessler (2002) presenterar i sin bok.[13] För 

att ge läsaren information om de olika programvaror som har använts avslutas detta kapitel 

med en kort beskrivning om varje program som har undersökts. De program som har 

undersökts är skärmdelning via Skype, AtomPair och sist men absolut inte minst Thinlinc. 

 

C.3.1 Press 

När det kommer till att arbeta två och två är en av fördelarna att personerna inblandade 

känner ett större ansvar då de inte vill göra den andra personen besviken. Man försöker då 

att minska ner på saker som inte är relevanta för uppgiften just nu, så som att ta lite längre 

fikaraster eller svara på mail. Tanken då är att när man minskar på de störande små 

momenten ska man ha det enklare att hamna i en bra arbetsrytm. När man jobbar två och 

två måste man också hela tiden anpassa sig till varandra. Man måste alltså styra upp arbetet 

mer än om man jobbade själv när det då finns risk att arbetet blir väldigt ostrukturerat. 

[12][13] 

 

C.3.2 Dialog 

Den andra fördelen man kan få av att arbeta med parprogrammering är det faktum att man 

har möjlighet att diskutera problem med sin partner. Diskussion leder i sin tur ofta till att det 

blir lättare att förstå problem.[14] 

 

C.3.3 Självförtroende 

Självförtroende är något som är mycket viktigt för att man ska kunna utföra ett bra jobb. Det 

som gör att man kan få ett bättre självförtroende när man jobbar med parprogrammering är 

för att du får hela tiden möjlighet att stämma av med din kollega att det du gör är rätt. Du 

känner dig då tryggare i din lösning för att du vet att både du och din arbetskamrat är 

överens. Med det ökande självförtroendet kan det också vara så att paret tillsammans vågar 

ta på sig uppgifter de inte hade vågat om de hade arbetat var för sig.[12][13] 
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C.3.4 Granskning 

Den fjärde fördelen med parprogrammering som lyfts fram är just den att när man är två som 

programmerar har den person som sitter bredvid möjlighet att granska vad som skrivs. Man 

har på det sättet enklare att hitta eventuella fel direkt.[12] 

 

C.3.5 Felsökning 

Det är oftast lättare att förstå en bugg om du blir tvungen att först förklara vad koden är tänkt 

att göra. Man måste nämligen själv tänka igenom vad koden ska göra och sen formulera sig 

så att den andra kan förstå. Under detta steg är det då vanligt att man själv ser var den 

tänkta lösningen och koden inte stämmer överens.[12] Här finns det också möjlighet för den 

andra personen att komma med synpunkter från en annan vinkel. 

 

C.3.6 Lärande 

Den sista fördelen som gruppen vill ha med från parprogrammering är lärande. När man 

jobbar tillsammans har man stora möjligheter att dela med sig av sina kunskaper till sin 

kollega.[12] 

 

C.3.7 Skype 

För den som har lyckats missat Skype är det ett program som ger möjlighet att på olika sätt 

kommunicera med andra Skype-användare. Detta kan vara genom vanliga samtal eller via 

videosamtal.[15] I undersökningen används Skype framförallt för att personerna ska kunna 

prata med varandra under tiden man jobbar. Skype-användarna har också möjlighet att dela 

med sig av vad de ser på sin skärm till de andra i samtalet. 

 

C.3.8 AtomPair 

Atom är en texteditor som har öppen källkod och därför finns det många som har möjlighet 

till att skapa olika tillägg till den.[16] Ett av de många tillägg som finns är AtomPair som ger 

två användare möjlighet att jobba på samma fil samtidigt och se varandras ändringar.[17] 

 

C.3.9 Thinlinc 

Thinlinc är ett program som enkelt kan beskrivas som att det ger användaren möjlighet att 

styra sin dator från andra datorer över internet eller ett lokalt nätverk.[18] Detta program har 

också möjlighet att tillåta att datorn styrs från flera datorer vilket gör att två personer kan vara 

uppkopplade till samma dator och då arbeta tillsammans. 

 

C.4 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur utredingen genomfördes och när en viss programvara användes. 

Under denna utredning har projektgruppen provat att arbetat på olika sätt, efter det har de 

olika sätten utvärderats och det är det som är grunden till denna del i rapporten. Det första 

som behövdes för att kunna genomföra parprogrammering på distans var att deltagarna 

behövde ha ett sätt att kunna prata med varandra. Då alla vara bekanta och redan hade 

använt Skype valdes det. Under den första delen av projektet var det mycket som skulle 
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diskuteras och man skulle få upp en struktur att följa. Under denna del av projektet användes 

Skype med skärmdelning. 

 

Efter Skype med skärmdelning undersöktes AtomPair och det sista som undersöktes var 

Thinlinc. Under hela denna undersökning användes Skype som program för att prata. 

 

C.5 Resultat 

I detta kapitel beskrivs hur de olika programvarorna fungerade att arbeta med. 

 

C.5.1 Skype med skärmdelning 

Att arbeta med Skype och dess funktion skärmdelning löste många av de aspekter man vill 

ha med när man jobbar på distans. Då folk redan hade använt Skype innan, tog det ingen 

extra tid att sätta upp det inför arbetet. Däremot tog det extra tid då man skulle byta den som 

skriver och den som övervakar. Det innebar att man först behöver överföra den nya koden 

som har skrivits till den andra personen och sen behöver man byta den som delar skärmen i 

samtalet. Så det man får med Skype och skärmdelning är att den ena personen får möjlighet 

att se vad som händer på förarens skärm. Men man har då alltså inget sätt man kan påverka 

det som händer mer än genom att säga till vad föraren ska göra. 

 

C.5.2 AtomPair 

Med AtomPair behövde båda deltagarna installera Atom editor och efter det behövde man 

installera AtomPair. Att genomföra installationen tog ca 20 min. Efter att ha installerat var det 

inte mer jobb än att sicka över id till den session man sakapar så att den andra kunde 

ansluta. Med AtomPair får man en mer levande arbetsmiljö då båda parterna har sin egen 

version av koden som skrives. Båda personerna har alltså möjlighet till att skriva och ändra 

saker i realtid. Men under arbetet med AtomPair påträffades vissa buggar i programmet. 

Detta faktum samt det faktum att man var tvungen att jobba i en speciell textredigerare var 

anledningen till att undersöka ytterligare ett alternativ. 

 

C.5.3 Thinlinc 

Thinlinc var den programvara som tog längst tid att installera. Men det vara bara mer jobb för 

den person som fick som uppgift att installera serverprogrammet som de andra personerna 

skulle ansluta till. Själva installationen var inte så tidskrävande. Det som tog tid var att hitta 

hur man kunde ställa in så att flera personer kunde starta en uppkoppling till samma dator 

och då se samma sak. Detta då programmet Thinlinc inte är avsätt att användas för 

parprogrammering. Med denna lösning kunde man ha samma arbetsmiljö man skulle ha haft 

om man jobbade själv. Man var då inte tvungen att använda någon speciell textredigerare. 

Men däremot var de två deltagarna tvungna att arbeta i samma miljö om man nu inte skulle 

vilja byta när man byter mellan förare och navigatör. 

 

C.6 Diskussion 

Detta avsnitt innehåller en samlad diskussion hur vida de olika programmen bidrog med de 

fördelar gruppen ville ha eller ej. Efter det följer en diskussion om vilket av de olika 
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programmen som uppfattades som bäst att arbeta i. Sist avslutas denna del med ett stycke 

om metoder som har använts. 

 

C.6.1 Diskussion av resultat 

I detta avsnitt finns diskussioner om varje fördel som har varit relevanta under denna 

undersökning. 

 

C.6.1.1 Press 

Min samlade uppfattning är denna att man kan få många av de fördelar man vill ha av 

parprogrammering men tyvärr kan du inte få alla. En av de fördelar jag tycker man saknar 

när man arbetar på distans är att man tappar lite av pressen. Deltagarna i 

parprogrammeringen har inte samma behov av att prestera när man arbetar på distans. 

Varför det är så kan det finnas flera anledningar till. Men vad jag tror hade mest inverkan 

under denna undersökning var det faktum att man arbetat på distans och det faktum att man 

arbetade hemifrån. Detta innebar att man tappar lite av den rädslan man har för den andra 

personen då man dels befinner sig i sitt trygga hem och personen är långt bort och också 

hemma. Det stora problemet med att arbeta på distans är alltså att du inte får någon riktig 

koll på vad din arbetskamrat gör och det är något som finns med i alla de metoder som har 

testats. 

 

C.6.1.2 Dialog 

När det kommer till att hålla en dialog på distans beror det mera på personerna hur vida de 

behöver använda mer än bara talet för att förmedla sina synpunkter. Men under denna 

undersökning så fanns inget som skulle antyda att det inte är möjligt att ha samma 

dialogmöjligheter på distans. 

 

C.6.1.3 Självförtroende 

Fördelen självförtroende är också en fördel som du kan få lika bra om du arbetar på distans 

som om du arbetar tillsammans vid samma dator då man även på distans är två personer 

som genomför uppgiften tillsammans. 

 

C.6.1.4 Granskning 

Nästa fördel är granskning. När det kommer till att granska vad den andra personen skriver 

kan det var enklare att genomföra på distans då man dels har en egen skärm man sitter vid 

och med rätt lösning har man också möjlighet att stega runt i koden. Detta innebär då att 

navigatorn, om lite mindre erfaren kan titta lite extra på något utan att behöva känna sig 

stressad att det han tittar på är på väg ur bild. 

 

C.6.1.5 Felsökning 

När det kommer till felsökning i koden är även den en fördel som passar bra ihop med att 

arbeta på distans då det är diskussionsmomentet man vill ha för att lättare kunna genomföra 

felsökningen. 
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C.6.1.6 Lärande 

När man arbetar tillsammans med någon annan är det svårt att låta bli att lära sig något av 

den andra personen. Så är även fallet när man arbetar på distans ty då har man samma 

möjligheter att se hur den andra personen skriver sin kod som man skulle ha haft om man 

satt bredvid. 

 

C.6.1.7 Sammanfattning 

När det kommer till att bestämma den lösning som var den bästa beror det på hur man 

värderar detta. Då denna undersökning bygger på att svara på frågan om vilka fördelar man 

kan få är det den lösning som ger flest fördelar som ses som den bäst i denna undersökning. 

Det som skiljde de olika lösningarna var hur vida navigatorn kunde stega runt i koden under 

tiden föraren skrev. Den enda lösningen som hade detta var AtomPair. 

 

C.6.2 Diskussion av metod 

Denna utredning bygger på de erfarenheter jag, Andreas Norrstig, har samlat på mig under 

tiden jag har varit med och arbetat i ett mjukvaruprojekt. Trots att det mesta i denna 

utredning är skrivet utifrån mina egna erfarenheter är det alltid viktigt att reflektera över de 

källor som har använts. De källor som har använts för att bygga upp den teoretiska 

bakgrunden är tagna från examensarbeten och några böcker inom samma ämne. Dessa ser 

jag som tillförlitliga källor samma sak gäller de källor som finns med för att beskriva de olika 

programmen som har använts där det då är programmens egna hemsidor.  

 

Ska man tänka lite mer kritiskt tror jag mer man ska fundera på hur vida de fördelar som var 

som underlag till denna undersökning var de rätt för att bedöma vilket program som var det 

bästa. Då kommer frågan om man skulle ha försökt att hitta andra fördelar med att 

parprogrammering men då jag under min efterforskning hittade att de flesta rapporterna inom 

ämnet refererade till samma källa som jag använt Williams, L., & Kessler, R. (2002) Pair 

Programming Illuminated. Valde jag att basera denna undersökning på de samma fördelar 

som (Williams, L., & Kessler, R.) har med. 

 

C.7 Slutsatser 

För att avsluta och sammanfatta kommer jag svara på mina tre frågor igen. De fördelar som 

man kan förvänta sig av att arbeta med parprogrammering är följande: press, dialog, 

självförtroende, granskning, felsökning och lärande. När det kommer till att finna vilka för - 

och nackdelar som finns med att parprogrammera på distans har denna undersökning visat 

att skillnaderna inte är så stora. De största skillnaderna denna undersökning har visat är att 

pressen blir sämre när man arbetar på distans men granskning har möjlighet att bli bättre på 

distans. 

 

Sista frågan var vilken mjukvarualternativ som var bäst av de som undersöktes. I denna 

undersökning var den bästa lösning som undersöktes för parprogrammering på distans 

AtomPair i kombination med Skype.  
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D. Kodgranskning som testmetod 
Detta är en utredning gjord av Christoffer Nilsson. 

D.1 Inledning 

Att testa och verifiera de program som man utvecklar är och har alltid varit en självklarhet. 

Det är väldigt ovanligt att ett program gör vad det är tänkt att göra första gången man startar 

det. Testning av program är en väldigt viktig del i utvecklingen av en ny produkt och därför 

vill man ha en säker och effektiv testmetod för att minimera kostnaden, men samtidigt 

säkerställa att produkten fungerar tillräckligt bra. 

 

D.1.1 Syfte 

Syftet med denna utredning är att visa hur kodgranskning kan användas i ett mindre projekt, 

samt även jämföra med några andra testmetoder. 

 

D.1.2 Frågeställning 

Dessa frågor kommer att besvaras i denna utredning. 

1. Varför valdes just kodgranskning som huvudtestmetod i vårt projekt? 

2. Vad finns för fördelar och nackdelar med denna testmetod, jämfört med andra 

metoder? 

3. Spelar erfarenhet stor roll vid användningen av kodgranskning och andra 

testmetoder? 

 

D.1.3 Avgränsningar 

Det finns idag många olika testmetoder att välja mellan, men i denna utredning kommer 

endast tre klassiska och enkla versioner att tas upp. Den första och centrala metoden i 

denna utredning kallas på engelska "code reading", vilket på svenska översätts till 

kodgranskning eller kodläsning. Utöver detta kommer funktionstestning att tas upp, kallat 

"functional testing" eller "black box testing" på engelska. Sist men inte minst nämns även så 

kallad strukturerad testning vilket översätts som antingen "structured testing" eller "white box 

testing". Den sista metoden benämns även som “unit-testning” i denna utredning, även om 

det egentligen är en form strukturerad testning. Dessa tas upp och jämförs i undersökningen 

av Basili och Selby.[19] 

 

D.2 Bakgrund 

I detta projekt valde gruppen att använda kodgranskning som testmetod i början av projektet. 

Det berodde på att det var enda möjliga sättet att verifiera koden, då just detta projekt krävde 

att ett grundläggande system med flera funktioner som fungerade tillsammans var 

implementerat, samt även att enskilda funktioner ofta var svåra att testa. Också senare när 

andra metoder för testning var möjliga, blev ändå kodgranskning en central del av 

testningen. Detta ledde fram till denna utredning, för att ta reda på om det var ett bra val eller 

ej att fortsätta använda kodgranskning som testmetod. 
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D.3 Teori 

Testning är en grundläggande del av varje projekt inom mjukvaruutveckling, och något som 

är väldigt viktigt för att kunna säkerställa att köpare av systemet blir nöjda. Därför behövs 

mycket testning och det gör att val av testmetod blir viktig. Att kombinera flera testmetoder 

kan vara effektivt, men samtidigt krävs flera olika testsystem, vilket kan vara krångligt och 

kostsamt. Att välja rätt testmetod blir en viktig uppgift, och en uppgift som ofta inte har någon 

rätt lösning. 

 

Flera undersökningar i detta ämne har genomförts och en av dem är gjord av Victor Basili 

och Richard Selby under åren 1982-84 och gavs ut 1987.[19] 

 

D.4 Metod 

Metoden kommer främst att baseras på teoretiska undersökningar och från från publicerade 

uppgifter i ämnet. Erfarenheter inom gruppen kommer också att inhämtas och analyseras 

under projektets gång. 

 

D.5 Resultat 

Här redovisas de resultat som utredningen påvisat, både från externa källor och inom egna 

gruppens erfarenheter. 

 

D.5.1 Resultat från extern studie 

I studien [19] visade det sig att kodgranskning aldrig var sämre än något av de andra 

alternativen som togs upp, oavsett erfarenhet i ämnet. Däremot var kodgranskning 

effektivare bland de mer erfarna yrkesprogrammerarna. Både bland de yngre och de äldre 

studenterna var alla testmetoder likvärdiga. Det som fungerade sämst i de flesta 

sammanhangen var den strukturerade testningen, den gav minst antal hittade fel och var 

dessutom långsam att genomföra. 

 

D.5.2 Resultat från gruppens projekt 

I vårt projekt har vi provat flera olika testmetoder, däribland kodgranskning, unit-testning och 

funktionstestning/systemtestning. Anledningen till att vi valde kodgranskning som primär 

testmetod var att det var så svårt att kunna testa något i början av projektet. Mycket kod 

behövdes för att kunna se att man faktiskt lyckats göra något, vilket innebar att 

kodgranskning var enda alternativet tidigt i projektet. Senare i projektet tyckte vi att 

kodgranskning fungerade bra som testmetod och fortsatte med det även efter att vi kunde 

testa på andra sätt. Projektet är ganska komplext, varför det är svårt att hitta fel endast med 

hjälp av testmetoder som kör programmet. I dessa fall hjälpte kodgranskning till att hitta 

många fel som förmodligen aldrig hade hittats annars. 

 

Unit-testning användes inte speciellt mycket i vårt projekt då det var svårt att testa specifika 

delar, systemet fungerar genom att kombinera små delar av varje modul. Det var ofta svårt 

att veta om testet lyckades eller inte, utan manuell verifikation, vilket gör denna typ av 

testning oerhört tidskrävande. Det var dessutom lite krångligt att få igång en bra testmiljö att 
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använda. Tillsammans gjorde detta att unit-testningen inte användes under senare delen av 

projektet och kan därför ses som en dålig testmetod i vårt projekt. Istället användes 

systemtestning som verifikation för att upptäcka om systemet fortfarande fungerade efter att 

en ändring hade gjorts. 

 

Systemtest var något som kom in under senare hälften av projektet, då det är något som 

kräver ett strukturmässigt helt system att testa på, även om alla funktioner inte finns 

implementerade ännu. Systemtestningen kördes först genom bash-skript. Detta fungerade 

delvis, men krävde fortfarande ganska mycket manuell kontroll, vilket ville undvikas. Under 

den tidigare delen av projektet hade all testning av programmet skett manuellt, men det tog 

relativt lång tid att sätta upp programmen på rätt sätt och att sedan göra det man ville testa 

för hand. Därför togs ett nytt system fram för att kunna automatisera och underlätta testning 

till en viss del. 

 

Det nya systemet byggde på python-skript, som kan starta och konfigurera alla program 

korrekt, och sedan få dem att kommunicera med varandra på samma sätt som om man gjort 

det manuellt. Då programmet är tillräckligt deterministiskt för att kunna förutse responsen 

givet ett visst indata, kunde denna respons jämföras med den förväntade responsen. 

Därmed kunde man enkelt upptäcka om man som enskild utvecklare hade förstört något 

med sina ändringar. Denna form av systemtest fungerade mycket bättre och sparade en del 

tid, dock kom det in relativt sent i projektet, vilket innebar att det inte hann användas under 

så lång tid att det gjorde någon större skillnad. 

 

D.6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras huruvida resultaten kan verka rimliga och om tillvägagångssättet 

kan ha påverkat resultatet. 

 

D.6.1 Diskussion av resultat 

Av resultaten från den externa studien [19] framgår det att kodgranskning alltid är ett bra 

alternativ. Dock så kan andra metoder vara bättre i vissa lägen. Dessutom är det kanske inte 

så förvånande att kodgranskning fungerar bättre hos mer erfarna programmerare, med tanke 

på att erfarenhet ofta ger en intuitiv bild av hur det borde se ut i en liknande situation. Det gör 

att de borde ha lättare att känna igen när koden ser annorlunda ut, samt att de vet vad de 

borde titta efter som kan vara lätt att missa. 

 

Vad gäller vårt egna projekt visar det sig att kodgranskning hjälpte till mycket att hitta 

konstiga fel, i den meningen att de hade varit i princip omöjliga att framkalla själv, utan är 

sådana som uppstår tillsynes utan orsak. Kodgranskning användes främst då nyskriven kod 

skulle accepteras som ny funktionalitet i programmet. 

 

Det man dock ska komma ihåg är att det är lätt att göra fel när man skriver kod, och att det 

kanske inte är så lätt att upptäcka bara genom att läsa koden. Dessutom kan det vara så att 

det man skrivit är helt korrekt, men inte är den tänkta lösningen till problemet. I båda dessa 

fall är kodgranskning ingen bra metod att använda om man vill hitta dessa brister i 

programmet. Det är också ofta så att det går mycket snabbare att få reda på hur programmet 
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beter sig vid testning genom att köra programmet, än att försöka följa programflödet direkt i 

koden. 

 

Unit-testerna hjälpte inte något alls egentligen. Det tog mycket tid att sätta upp miljö och att 

göra testerna, för att kontrollera något som man redan kunde prova manuellt. Om de 

manuella testerna misslyckades var det väldigt liten sannolikhet att unit-testerna skulle 

lyckas och vice versa. 

 

Systemtesten hjälpte främst till att förkorta verifikationstiden, dvs. den tid som krävs för att 

veta att programmet fortfarande fungerar som det ska, utifrån en användares synvinkel. De 

minskade även risken för mänskliga fel, jämfört med tidigare då systemet verifierades 

manuellt varje gång. 

 

D.6.2 Diskussion av metod 

Den metod som använts går ut på att läsa i ämnet och att samla på de egna erfarenheterna i 

projektet. Detta innebär att det egentligen inte finns något som kan misstolkas i 

tillvägagångssättet, utan det är mer den personliga tolkningen av gruppens medlemmar som 

skulle kunna vara felaktig. Dock så är det en subjektiv bedömning som gjorts av hur väl 

testmetoderna fungerat i projektet. Därför är det upp till läsaren att bedöma hur rimligt 

resultatet kan anses vara. 

 

De interna källorna till utredningen, här gruppens medlemmar, bör kunna betraktas som 

ganska trovärdiga, även om ingen objektiv mätning har gjorts för att testa de olika 

testmetoderna inom vår projektgrupp. 

 

Den externa källan verkar trovärdig, då många tillräckligt objektiva mätningar har gjorts. 

Dock så är studien [19] ganska gammal (från 1987, dvs. ca 30 år) vilket kan innebära att de 

resultaten inte gäller längre. I dagsläget finns många halvautomatiska hjälpmedel för att 

utföra olika typer av testning, vilket borde göra testmetoder som använder sig av exekvering 

av testfall effektivare. Däremot borde de grundläggande principerna i [19] fortfarande gälla, 

då människan inte har ändrats särskilt mycket. Den mänskliga hjärnan är oerhört komplex 

och än så länge kan inte datorerna analysera kod på samma sätt som en människa. 

Dessutom kan inte datorn veta vad det var som människan som skrev programmet 

egentligen ville uppnå, vilket är betydligt enklare att förklara för en annan människa än för en 

dator. 

 

D.7 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av detta är att kodgranskning är en bra testmetod, som alltid kan 

tillämpas, men att effektiviteten kan variera mycket beroende på individen som utför 

granskningen. Dessutom är kodgranskning ofta inte heltäckande, man behöver ofta någon 

annan typ av testning som exekverar programmet för att upptäcka andra brister. 

Funktionstestning, eller systemtestning, är också en bra metod, men varierar istället 

mestadels beroende på vilken typ av program som utvecklas. Den strukturerade testningen, 

eller unit-testningen, fungerar i allmänhet sämre än andra metoder, men är även den 

beroende av vilken typ av program som utvecklas. Den är dock mer oberoende av erfarenhet 

hos utvecklaren, vilket kan vara en fördel i vissa sammanhang. 
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E. Riskbedömning och dess påverkan 
Denna utredning är genomförd av Vidar Swenning. 

 

E.1 Inledning 

När ett projekt genomförs är det önskvärt att inga problem uppstår på vägen. Detta är 

givetvis sällan fallet då något alltid brukar strula. För att kunna hantera detta så smidigt som 

möjligt är det bra att vara beredd på vad som kan tänkas hända. Genom att göra 

bedömningar av de risker som ett projekt har kan de lättare hanteras när problem faktiskt 

uppstår. 

 

E.1.1 Syfte 

Syften med denna utredning är att evaluera hur riskbedömningen under ett eget projekt har 

gått samt vad som kan göras bättre i kommande projekt. 

 

E.1.2 Frågeställning 

Här följer de frågeställningar denna utredning ämnar besvara. 

1. Vilka fördelar ger riskbedömning ett projekt? 

2. Vilka fördelar gav riskbedömningen under det egna projektet? 

3. Vilka brister fanns under den egna riskbedömningen och vad kunde ha förbättrats? 

 

E.1.3 Avgränsningar 

Denna utredning kommer baseras på redan gjorda undersökningar och således kommer 

endast ett eget projekt utföras. Detta projekt kommer således användas som referens i den 

andra och den tredje frågeställningen men ej för att besvara den första frågeställningen. 

 

E.2 Bakgrund 

I början av det egna projektet gjordes en riskbedömning på grund av direktiv ovanifrån. 

Eftersom denna hade tvivelaktig positiv påverkan på projektet ledde det till denna utredning 

så att framtida projekt i bättre utsträckning kan dra nytta av riskbedömning om så anses 

passande. 

 

E.3 Teori 

Detta avsnitt redogör för grunderna i riskbedömning. Detta baseras på dokumentet “A 

practical guide to risk assessment” [20]. 

 

E.3.1 Riskers allvarlighet 

När risker bedöms är det viktigt att säkerställa hur allvarliga de är. Detta görs vanligtvis 

genom att sätta ett värde på både risksannolikheten och riskpåverkan för den givna risken. 

 



 

40 
 

E.3.1.1 Riskskalor 

När värden på riskers allvarlighet ska sättas kan detta göras på valfritt sätt. Poängen är att 

det ska vara givande för att kunna bedöma riskens allvarlighet, så skalan som används bör 

vara definerad så att olika grader av allvarlighet kan särskiljas. Med många värden på skalan 

kan detta defineras tydligare men det blir då svårare att specificera vilket värde en given risk 

har. Här nedan tas några exempel på riskskalor upp. 

 

Kvantitativ skala 

Om en risk kan specificeras kvantitativt fås en mer precis och enklare uppmätbar 

skala. Detta betyder att risken kan kvantifieras utifrån dess egenskaper. Till exempel 

skulle det kunna vara priset i kronor på hur mycket det kostar om risken sker. Givet 

två risker med samma sannolikhet så är det då enkelt att se vilken som är allvarligare 

endast genom att analysera vilken som är dyrast. Då det inte alltid går att specificera 

en risk kvantitativt så måste en kvalitativ skala ibland användas. Detta kan till 

exempel vara om priset på riskernas åtgärder inte har ett fast värde. 

 

Ordinalskala 

Vid användandet av en ordinalskala ges risken ett värde så som “låg”, “mellan” 

och ”hög”, vilket då kan representera hur allvarligt det är om risken sker eller hur hög 

sannolikheten det är att risken påträffas. 

 

Intervallskala 

En intervallskala är en skala med numeriska värden. Det kan till exempel vara att 

risker tilldelas ett nummer mellan 1 och 5 där ett högre nummer betyder att risken är 

allvarligare. Det betyder dock inte att en risk med nummer 4 är dubbelt så allvarlig 

som en med nummer 2, det enda som sägs är att den med nummer 4 är allvarligare. 

Skalan är dock linjär. 

 

Kvotskala 

En kvotskala är också en linjärt numerisk skala. Till skillnad från en intervallskala har 

den dock egenskapen att värdena på numren kan jämföras multiplikativt mellan 

riskerna. I detta fall är en risk med nummer 9 tre gånger så allvarlig som en risk med 

nummer 3. Detta gör att mer precisa jämförelser kan utföras mellan de olika riskerna. 

Det kan dock vara svårare att se till att alla risker får bra värden. 

 

E.3.1.2 Risksannolikhet 

Sannolikheten för att en risk ska inträffa påverkar hur allvarlig den är. Om en risk har väldigt 

hög sannolikhet att inträffa kanske den ska få högre fokus jämfört med om den skulle haft en 

väldigt låg sannolikhet att inträffa. Sannolikheten för en risk kan vara hur många dagar en 

anställd är sjuk i genomsnitt (kvantitativ skala) eller definieras med värdena “inte troligt”, 

“hyfsat troligt” och “mycket troligt” (ordinalskala) till exempel. 

 

E.3.1.3 Riskpåverkan 

En risks påverkan är hur allvarlig konsekvensen blir om den inträffar. Om det betyder att när 

en risk sker så misslyckas hela projektet bör den nog få högre fokus än om konsekvensen 

endast hade varit att någon timme extra måste spenderas på en viss uppgift. Påverkan en 
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risk har kan till exempel mätas i den vinst som förloras om risken inträffar (kvantitativ skala) 

eller en intervallskala från 1 till 7 där låga nummer är mer allvarliga. 

 

E.3.2 Förebygga risker 

Poängen med riskbedömning är att man bättre ska kunna förebygga och hantera risker.[20]  

Det bästa vore givetvis om man kan se till att alla risker försvinner helt vilket givetvis inte går. 

Genom att studera risksannolikheten och riskpåverkan hos en risk kan man avgöra hur 

viktigt det är att man gör något åt den. 

 

Om en risk har väldigt hög sannolikhet att inträffa men påverkan är låg så leder det till att 

risken faktiskt inte är så allvarlig. Risker där både sannolikheten och påverkan är höga är de 

som är viktiga att göra något åt. Detta betyder inte att båda värdena måste vara i topp, en 

risk som är hyfsat trolig att inträffa och har ganska stora konsekvenser kan fortfarande skapa 

stora problem. 

 

Då de mer kritiska riskerna är identifierade gäller det att försöka minska hur allvarliga de är. 

Detta kan göras genom att försöka sänka antingen påverkan eller sannolikheten. Om en 

förbättring har gjorts kan sedan en ny riskbedömning göras för att ge risken en uppdaterad 

evaluering. 

 

E.3.2.1 Sänka sannolikhet 

Hur sannolikheten för en risk kan sänkas beror på vad det är för typ av risk. Det gäller att 

förebygga att det händer genom att på något sätt motverka den utlösande faktorn. Det kan 

handla om att utbilda personal eller planera noggrannare för att ge några exempel. 

Lösningen beror helt på vad det är för risk vars sannolikhet ska sänkas. 

 

E.3.2.2 Sänka påverkan 

Om endast påverkan sänks är det fortfarande lika troligt att en risk kommer inträffa, det gör 

dock inte lika mycket då konsekvenserna har mildrats. Detta görs genom att vara beredd på 

att risken kan ske. Det gäller att veta vad som ska göras om så blir fallet men också att ha 

föreberett någon typ av lösning. Om det till exempel finns en risk att en utvecklingsserver blir 

otillgänglig kan en redan föreberedd extraserver göra att konsekvenserna blir mildare. 

Extraservern kanske inte är lika bra som den vanliga servern, men arbetet kan ändå 

fortskrida i någon mån; risken är då inte lika allvarlig. 

 

E.3.3 Kontinuerlig riskbedömning 

För att få ut det mesta av riskbedömning bör den utföras kontinuerligt. Riskers sannolikheter 

och påverkan kan ändras under projektets gång. Detta kan bero på ändrade omständigheter 

men även på att nya delar av projektet har blivit relevanta. Nya risker kan uppstå och gamla 

kan sluta att vara aktuella. 

 

Dessutom bör uppföljning av de befintliga riskerna utföras. Om problem uppstått i samband 

med risker kan det vara av värde att försöka evaluera vad som gått fel och hur det går att 

förebygga riskerna så att de i fortsättningen leder till mildare omständigheter. 
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E.4 Metod 

Denna utredning kommer baseras på externa källor. Jämförelser mellan teorin från de 

externa källorna och erfarenheter som dragits från egen riskbedömning kommer även att 

göras. 

 

E.5 Resultat 

Här följer de resultat som fåtts utifrån de externa källorna samt hur riskbedömning användes 

under det egna projektet. 

 

E.5.1 Riskbedömningens fördelar 

Detta avsnitt redogör för fördelarna av riskbedömning och utgår från arbetet presenterat i “A 

practical guide to risk assessment” [20]. 

 

Genom att använda sig av riskbedömning vid utförande av projekt kan en bättre 

framförhållning och framtidsuppfattning fås. Då projektets medlemmer är medvetna om och 

uppmärksamma till de risker som finns blir de lättare att undvika och hantera. Detta i sin tur 

leder till ett projekt som lättare följer de uppsatta målen och ger de förväntade resultaten. 

 

Genom att de olika riskerna kan jämföras kan beslut lättare tas om var fokus i projektet ska 

ligga för att minska problem. Detta gör att färre resurser kan tänkas behövas för att slutföra 

projektet då det minimerar den tid som måste allokeras för att hantera de missöden som 

faktiskt uppstår. 

 

Utöver detta ger en bra riskbedömning även en insyn som visar externa parter att projektets 

medlemmar är förberedda på de motgångar som kan tänkas uppstå. Detta kan ge gruppen 

en bättre trovärdighet då det påvisar en medvetenhet om vad projektet kommer innebära och 

på så sätt ökar chansen för ett lyckat projekt, vilket givetvis är något externa parter är 

intresserade över. 

 

E.5.2 Riskbedömning under egna projektet 

I början av det egna projektet utfördes en riskbedömning i grupp där flertalet möjliga risker 

lyftes fram. Dessa risker evaluerades enligt en intervallskala från 1 till 4 där höga nummer är 

allvarliga. Värdet på sannolikhet multiplicerades med påverkan för att ge en indikation på hur 

allvarliga de olika riskerna var. Detta gav varje risk en allvarlighet mellan 1 och 16, observera 

dock att detta inte är en kvotskala.  

 

Totalt blev detta tolv olika risker som alla hade en allvarlighet mellan 3 och 6. Dessa risker 

diskuterades och lösningar på förebyggande handlingar diskuterades också. Allt detta skrevs 

sedan ned för att kunna användas i framtiden. 

 

Några av de nedskrivna riskerna ledde till någon typ av problem under projektets gång. De 

risker som skapade mest problem var faktiskt de med lägst uppskattat allvarlighet, dessa 

hade med gruppkonflikter och långtidssjukdom att göra. 

 

Ingen strukturerad uppföljning gjordes på de dokumenterade riskerna vilket gjorde att 

riskbedömningen hade relativt liten påverkan under projektets gång. 
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E.6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och den metod som använts under utredningen. 

 

E.6.1 Diskussion av resultat 

De resultat som presenteras vad gäller riskbedömningens fördelar framträder som logiska. 

En djupare analys av de risker och problem som en grupp kan tänkas ställas inför bör ju leda 

till en bättre möjlighet att hantera just det analysen innehåller. Det riskbedömning ger är ett 

strukturerat sätt att hantera och förbereda sig för de motgångar som uppstår vilket givetvis 

gör gruppens medlemmar mer förberedda för just detta. 

 

Gällande riskbedömningen av det egna projektet var den väldigt bristfällande. De lätt 

identifierade problemen var bristfällig återkoppling men även en tendens att inte inse riskers 

allvarlighet. Av de tolv riskerna fick de med högst allvarlighet ett värde av 6 fast maxvärdet 

var 16. Detta påvisar att gruppen antagligen underskattade de olika riskernas sannolikhet 

och/eller påverkan alternativt så fanns det en motvilja att sätta höga nummer då detta 

kändes skrämmande och kanske gjorde att riskerna kändes utanför ens kontroll.  

 

Det kan givetvis vara svårt att förutse hur allvarliga risker kan vara och allt blir bättre med 

erfarenhet i ämnet. Dock så kunde en mer iterativ process med bättre återkoppling minskat 

problemen. Att flertalet risker helt plötsligt hade hög sannolikhet att inträffa kunde då 

snabbare uppfattas och riskhantering börja innan dessa problem faktiskt bröt ut. 

 

Givetvis kan problem som långtidsskjukdomar var svåra att förutse men problemet var även 

att risken sågs som nästan försumbar med sitt låga värde 3 av 16. Detta var väldigt 

missvisande på grund av hur den faktiska påverkan var betydligt värre än den beräknade. 

Dock så skulle en högre påverkan endast ändra värdet till 4 av 16 vilket inte är en så stor 

skillnad. Detta talar för att den riskskalan som användes inte fungerade så bra i detta fall då 

risker med hög påverkan tappar all beräknad allvarlighet bara för att sannolikheten är låg. 

Om de enskilda komponenterna av värdet (påverkan och sannolikhet) hade bedömts mer 

separat hade kanske denna risk fått lite mer fokus och en bättre åtgärd planerats.  

 

Detta leder till frågan om den använda metoden fungerade så bra som det önskats. Givetvis 

ger en produkt av påverkan och sannolikheten en indikation om riskens allvarlighet men den 

kan vara lite missvisande. Det kan vara svårt att få en överblick då de individuella 

komponenterna glöms bort i skymundan av produktens värde. Detta betyder dock inte att 

metoden är dålig då felet kanske låg hos gruppen och att medlemmarna borde ha använt 

produkten som riktlinje och inte som enda fokus. 

 

E.6.2 Diskussion av metod 

Denna utredning hävdar aldrig att det egna projektet ska stå i centrum vid teoridelarna. Om 

så dock hade varit fallet hade ett enskilt projekt inte representativt kunnat härröra de resultat 

och slutledningar som gjorts. Då metoden i denna utredning dock bygger mycket på externa 

källor så kommer den således påverkas av vad dessa källor försöker frambringa istället. 
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Då utredningen till stor del handlar om att försöka analysera på vilka sätt en bristande 

riskbedömning kan förbättras och utvecklas, påverkas den inte så mycket av huruvida de 

externa källorna är riktade eller inte. Om utredningen snarare hade försökt ställa fördelar och 

nackdelar mot varandra för att avgöra om riskbedömning är bättre eller sämre än något 

annat, skulle de externa källornas författares åsikter påverka betydligt mer. 

 

Det är dock fortfarande viktigt att tänka på vilka källor som används och tänka källkritiskt när 

information läses. Då denna utredning tar majoriteten av sin information från [20] betyder det 

att det är lätt att påverkas av vad författarna till det dokumentet tycker och vill få läsaren att 

tycka. De som skrivit dokumentet jobbar med att föreläsa om riskbedömning och vill öka 

medvetenheten om riskbedömning. Det är även detta som de tjänar pengar på. Detta 

betyder att de givetvis vill få läsaren att tycka om riskbedömning. Det kan därför vara 

fördelaktigt att inte lita fullt ut på vad som skrivs, men enligt vad som nämns ovan gör det 

inte så mycket om informationen är lite riktad på grund av frågeställningarna och 

utredningens syfte. 

 

E.7 Slutsatser 

Riskbedömning av ett projekt kan underlätta planering och hantering av problem som 

uppstår under projektets gång. Det kan hjälpa till vid valet av vad som ska fokuseras på 

under ett projekt och även visa externa parter att gruppen är medveten om vad som krävs för 

att driva ett projekt på ett tillräckligt smidigt och genomtänkt sätt. 

 

Riskbedömningen som gjordes i det egna projektet gav inte några större fördelar för 

projektets utförande. Detta beror främst på dess brister vad gällande gruppens erfarenhet 

och kontinuerlig uppdatering och återkoppling. För framtida projekt bör en mer kontinuerlig 

riskbedömning göras och underhållas.  

 

Den riskbedömning som gjordes under det egna projektet ger även erfarenheter om huruvida 

en bedömning av en risk stämde bra överens med den faktiska risken. Detta kan också tas 

med till kommande projekt för en mer erfaren bedömning av kommande risker. 
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F. Kodskelett som underlag till effektiv uppgiftsutdelning 
Detta är en utredning gjord av Vladimir Valyukh. 

 

F.1 Inledning 

När ett större projekt med flera medlemmar i teamet ska utvecklas, så vill man maximera 

samverkan så mycket som möjligt. Med andra ord ska så många uppgifter som möjligt kunna 

göras jämnlöpande och oberoende av varann så att det inte uppstår någon flaskhals i 

projektet. 

 

Ett sätt att uppnå detta är att först skapa ett kodskelett utav en större del som ska 

implementeras, och sedan fördela uppgifterna med väldefinierade funktioner. Syftet med att 

skapa ett kodskelett som underlag för uppgiftsutdelning är att: 

1. Effektivisera utdelningsprocessen. 
2. Minska missförstånd mellan arkitekten och utvecklare. 
3. Få en mycket tydligare övergripande bild över hela projektet och väsentligt öka 

antalet uppgifter som kan implementeras jämnlöpande. 
 

F.1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att se om antaganden ovan stämmer och om kodskelett som 
underlag till uppgiftsutdelning leder till ett effektivt arbetssätt. 
 

F.1.2 Frågeställning    

1. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att skapa ett helt kodskelett jämfört med 
att istället endast dela ut uppgiftsbeskrivningen och låta utvecklarna själva få 
bestämma om hur metoderna ska se ut?   

2. Hur påverkar kodskelettet sammansättningen av kod som är skriven av olika 
personer? 

 

F.1.3 Avgränsningar 

Projektet bör vara sådant att finns information om hur alla krav ska kunna uppfyllas innan 
projektet påbörjas. Med andra ord ska man kunna få reda på all kritisk information för att 
kunna skissa en stabil och fungerande arkitektur redan under förstudien. 
 

F.2 Bakgrund 

Nästan alla större mjukvaruprojekt kräver ett strukturerat och välorganiserat underlag till hur 
de ska utföras. Det är extra kritiskt när det är flera utvecklare som ska utveckla projektet. 
Oftast skapar man detta utvecklingsunderlag genom att identifiera större uppgifter och dela 
upp dessa i mindre som kan implementeras av en eller två individer. 
 
Förslaget här riktar sig ett steg längre – arkitekten skapar ett kodskelett av ett fungerande 
system och låter de mindre uppgifterna vara de oimplementerade funktionerna. 
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F.3 Teori 

Idag finns det redan en del kända utvecklingsmodeller, som exempelvis SCRUM [21] eller 
Kanban [22]. Idén är att ta dessa ett steg längre genom att basera implementationsspecifika 
uppgifter på ett fördefinierat kodskelett. 
 

En del forskning har gjorts kring modellering av arkitektur. För dess skull har UML (Universal 

Modelling Language) [23] tagits fram för att enkelt kunna modellera grundlogiken och 

arkitekturen i ett projekt [24]. UML-diagram ger en övergripande blick över 

projektabstraktionen. UML har dock ingen direkt koppling till själva implementationen. Med 

andra ord så innehåller inte UML-diagrammen någon kod. Idén är att hitta en kompromiss 

mellan abstraktion och implementation, som innehåller formen av kodskelettet. 

 

Kodskelett och UML-diagram är väldigt lika i sin grund av syfte. På grund av effektiviteten av 

UML och dess koppling med kodskelett, har en del forskning [24] gjorts kring hur man kan 

generera kodskelett utifrån UML-diagram. 

 

Idén är att ta med så mycket från abstraktionsdelen och implementationsdelen till 

uppgiftsutdelningen genom ett kodskelett. 

 

F.4 Metod 

Som arkitekt ansvarade jag för att definiera arkitekturen i projektet. Detta gjorde jag genom 

att skriva ett kodskelett. Projektet gjordes i C++, vilket medförde att det var relativt smidigt att 

skriva kodskelettet i headerfilerna. 

 
Efter att ha definierat arkitekturen och skrivit kodskelettet, delades uppgifterna ut. Uppgifter 
var huvudsakligen att implementera en eller flera funktioner i kodskelettet. 
 
Samtidigt fanns det stora delar av koden som inte hade några eller bara hade få funktioner 
definierade. I nästa avsnitt diskuteras hur resultatet kring deras implementation var jämfört 
med de delarna som var redan definierade i kodskelettet. 
 
Specifikt i detta fall betraktas implementeringsprocessen av klasserna ”Library” 
och ”Inventory”, som utgör delar av programmet. Detta program var den produkt som 
gruppen utvecklade och den beskrivs närmare i bakgrunden för den gemensamma delen. 
Library, som namnet antyder, representerar programmets lokala filbibliotek. Det utgör ett 
gränssnitt (API) som bland annat kan svara på sökförfrågningar och frågor om vilka filer som 
finns lokalt på datorn. Inventory, som ärvs av Library, tillhandahåller gränssnitt för skrivning 
och läsning till och från hårddisk. 
 
Till en början gjordes inget konkret kodskelett till dessa klasser och uppgiftstagarna fick 
själva bestämma och göra vad de ansåg var en optimal implementation utifrån 
uppgiftsbeskrivningen. Sedan gjordes först ett övergripande kodskelett av klassernas publika 
och några av privata metoder, och därefter själva implementationen. 
 

F.5 Resultat 

Redan från början stötte uppgiftstagarna av Library-implementationen på problem i och med 
att de inte riktigt visste hur gränssnittet skulle se ut och hur det skulle integreras med resten 
av projektet. Bra försök gjordes i form av en mer detaljerad ”skiss” av de aktuella klasserna 
och en snabb implementation av dem efter några dagars arbete. Problem uppkom dock i 
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samband med att lösningen i grund var suboptimal och inte helt kompatibel med resten av 
projektet, speciellt för vidareutveckling. 
 
Sedan gjordes ett försök till, där arkitekten i samarbete med utvecklingsledaren spenderade 
först en bra bit tid, 4 timmar var, med att diskutera, gå igenom och skapa ett kodskelett som 
var välanpassat för projektets behov och fundamentalt stabil för vidareutveckling. Det tog 
ytterligare en dag för att implementera de oimplementerade funktionerna. Det gick mycket 
snabbare eftersom uppgiftstagarna redan visste hur gränssnittet skulle se ut. 
 
De egentliga problem/fel som uppstod var implementationsspecifika och spred sig sällan 
över mer än en funktion. Det var mycket smidigt att integrera den nya koden i projektet 
eftersom de nyligen implementerade metoderna inte ändrade implementationen av andra 
funktioner. 
 

F.6 Diskussion 

I detta kapitel behandlas och diskuteras resultatet och metoden som användes. 

 

F.6.1 Diskussion av resultat 

I detta fall sammanfaller resultatet med förväntningarna: det var både snabbare att 

implementera och integrera de fördefinerade funktionerna jämfört med funktioner/klasser 

som hade bara en beskrivning. 

 

Uppgiftstagarna kan utföra flera uppgifter av samma projekt samtidigt eftersom de jobbar 
efter samma mall, men efter olika delar av den. 
 
Nackdelen med arbetssättet är att det ligger en stor vikt på arkitekten att kunna göra allting 
rätt från början och kommer på vilka funktioner som ska användas. Ju större och mer 
komplicerat projektet är, desto svårare är det. Misstag i detta stadie kan leda till 
fundamentala fel senare i projektet. Samtidigt underlättar ett kodskelett utvecklingen av 
projektet väsentligt, förutsatt att det görs rätt från början. 
 
I och med att kodskelettet är skrivet av en eller få personer, så är koden skriven av andra 
personer i teamet lättintegrerat och kompatibel med resten av projektet. Detta gör 
sammansättning av koden väldigt smidigt och enkelt. 

F.6.2 Diskussion av Metod 

Metoden refererar till mestadels erfarenheter av projektet och därmed kunde ha sett ut 

annorlunda om tillämpat till en annat grupp eller ett annat projekt. En större studie med fler 

deltagare och olika projekt kan göras för att nå ett tydligare resultat. 

 

F.7 Slutsatser 

Sammanfattat är det tydligt att det är mer effektivt att arbeta med ett kodskelett som 
underlag, på samma sätt som det är mer effektivt att jobba efter en mall. 
 
Det finns dock både för- och nackdelar med att utgå från ett kodskelett. Fördelana är 
framförallt att uppgiftstagarna kan utföra flera uppgifter av samma projekt samtidigt och att 
det är mycket enklare att integrera existerande kod i. Det har även visats att 
sammansättningen av koden är enklare ifall man arbetar utifrån ett kodskelett. 
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Nackdelena ligger i att det finns en risk att fundamentala fel kan uppstå om man börjar med 
implementationsdelen för tidigt i projektet, speciellt i större projekt. 
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Bilagor 

Bilaga A - Alpha-tillståndstabeller 
Tabell 1. Tillstånd som uppnåtts under förstudien enligt gruppen. Dessa är i detta fall även de som 

planerades. 

 Tillstånd 1 Tillstånd 2 Tillstånd 3 Tillstånd 4 Tillstånd 5 Tillstånd 6 

Stakeholders Recognized Represented Involved In Agreement Satisifed for 
Deployment  

Satisfied in Use 

Opportutinty Identified Solution 
Needed 

Value 
Established 

Viable Addressed Benefit Accrued 

Requirements Conceived Bounded Coherent Acceptable Addressed Fulfilled 

Software 
System 

Architecture 
Selected 

Demonstrable Usable Ready Operational Retired 

Team Seeded Formed Collaborating Performing Adjourned - 

Work Initiated Prepared Started Under Control Concluded Closed 

Way-of- 
Working 

Principles 
Established 

Foundation 
Established 

In Use In Place Working Well Retired 

 

 

Tabell 2. Tillstånd som planerades för iteration 1 och tillstånd som var uppnådda efter iteration 1. 

 Tillstånd 1 Tillstånd 2 Tillstånd 3 Tillstånd 4 Tillstånd 5 Tillstånd 6 

Stakeholders Recognized Represented Involved In Agreement Satisifed for 
Deployment  

Satisfied in Use 

Opportutinty Identified Solution 
Needed 

Value 
Established 

Viable Addressed Benefit Accrued 

Requirements Conceived Bounded Coherent Acceptable Addressed Fulfilled 

Software 
System 

Architecture 
Selected 

Demonstrable Usable Ready Operational Retired 

Team Seeded Formed Collaborating Performing Adjourned - 

Work Initiated Prepared Started Under Control Concluded Closed 

Way-of- 
Working 

Principles 
Established 

Foundation 
Established 

In Use In Place Working Well Retired 
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Tabell 3. Tillstånd som planerades för iteration 3 och tillstånd som var uppnådda efter iteration 2. 

 Tillstånd 1 Tillstånd 2 Tillstånd 3 Tillstånd 4 Tillstånd 5 Tillstånd 6 

Stakeholders Recognized Represented Involved In Agreement Satisifed for 
Deployment  

Satisfied in Use 

Opportutinty Identified Solution 
Needed 

Value 
Established 

Viable Addressed Benefit Accrued 

Requirements Conceived Bounded Coherent Acceptable Addressed Fulfilled 

Software 
System 

Architecture 
Selected 

Demonstrable Usable Ready Operational Retired 

Team Seeded Formed Collaborating Performing Adjourned - 

Work Initiated Prepared Started Under Control Concluded Closed 

Way-of- 
Working 

Principles 
Established 

Foundation 
Established 

In Use In Place Working Well Retired 

 

 

Tabell 4: Tillstånd som planerades för iteration 3 och tillstånd som var uppnådda efter iteration 3. 

 Tillstånd 1 Tillstånd 2 Tillstånd 3 Tillstånd 4 Tillstånd 5 Tillstånd 6 

Stakeholders Recognized Represented Involved In Agreement Satisifed for 
Deployment  

Satisfied in Use 

Opportutinty Identified Solution 
Needed 

Value 
Established 

Viable Addressed Benefit Accrued 

Requirements Conceived Bounded Coherent Acceptable Addressed Fulfilled 

Software 
System 

Architecture 
Selected 

Demonstrable Usable Ready Operational Retired 

Team Seeded Formed Collaborating Performing Adjourned - 

Work Initiated Prepared Started Under Control Concluded Closed 

Way-of- 
Working 

Principles 
Established 

Foundation 
Established 

In Use In Place Working Well Retired 
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Bilaga B - Skärmdumpar över Trac och Trello 

 

 
Figur 1. En skärmdump över Trac som visar en typ av lista som kan genereras. De olika tabellerna 

visar vilka tickets som hör till vilken milstople. Raderna hos dessa tabeller motsvarar en ticket och 

kolumnerna mostvarar olika fält hos varje ticket. 

 



 

54 
 

 
Figur 2. En skärmdump över Trello som visar ett board med de fyra synliga listorna: To Do, Doing, 

Done, och Meetings. Rutorna inom listorna motsvarar olika card:s.  



   

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. 
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