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Abstrakt 
 

Rapportens syfte är att beskriva det tekniska och teoretiska framtagandet av e-boktjänsten 

BookShark. Den innehåller bland annat styrkanden rörande tjänstens hållbarhet på marknaden 

samt hur teamet har förhållit sig till arbetsmetoden Scrum. Målgruppen för BookShark är kunder 

som vill ha möjligheten att handla böcker online på ett smidigt sätt till ett förmånligt pris. Utifrån 

detta har teamet arbetat enligt visionen Vår vision är att revolutionera sättet människor 

konsumerar böcker på genom att göra böcker billigare och mer lättillgängliga för alla. 

Den tekniska utvecklingen har delats upp i fyra lager: Databas, Databasinterface, Serverskript 

och Front-end. Teammedlemmarna har delat upp ansvarområden inom dessa fyra lager, men 

samtidigt haft en kontinuerlig uppdatering om varandras arbete för att på så sätt ha koll på 

respektive teammedlems arbete.  

BookShark har uppnått den kravspecifikation som sattes av teamet i projektets början, och även 

om viss utveckling fortfarande skulle krävas för en kommersiell lansering har önskad 

funktionalitet uppnåtts.  
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Ordlista 
 

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML 

Back-end: Hantering som sker hos servern. 

CSS: Cascading Style Sheets 

Dictionary: en datatyp i bl.a. programmeringsspråket Python som lagrar information genom en 

oordnad samling av ”nyckel och värde”-par (Python Software Foundation, 2014a).    

Front-end: Hantering som sker hos klienten. 

HTML: Hypertext Markup Language 

JSON: JavaScript Object Notation 

SharkCoins: En fiktiv valuta som används på applikationen BookShark, där användaren varje 

månad får SharkCoins 

Success function (AJAX): En funktion som utförs ifall AJAX-anropets begäran lyckas. (The 

jQuery Foundation, 2014a). 

URL: Uniform Resource Locator 
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1 Introduktion 
Några av de mest omtalade företagen idag är de som distribuerar strömmad media. Tjänsterna 

Netflix och HBO krigar om tittarsiffror inom film och tv-serier och Spotify skördar mark världen 

över inom musikbranschen. Det klassiska sättet att konsumera film och musik har i princip 

övergetts helt och näst på tur är böcker. Användandet av e-böcker har ökat kraftigt i USA över 

de senaste åren (Institutionen för internetinfrastruktur, 2013) och teamet har gjort antagandet att 

Sverige kommer att haka på trenden. Anledningen till att Sverige har varit någorlunda sena att 

haka på trenden med e-böcker antas vara bristen på aktörer som erbjuder e-böcker. Det var 

detta som inspirerade teamet vid skapandet av BookShark, en tjänst som är tänkt att fylla ett 

behov på en aktuell och trendig marknad.  

Innan koncepten för BookShark var bestämt diskuterade teamet hur en bokinriktad 

webbapplikation skulle kunna göras unik gentemot de aktörer som redan fanns på marknaden. 

Vid detta möte uppstod frågetecken kring huruvida en klassisk e-bokhandel var möjligt att 

genomföra ur en marknadssynpunkt då det redan fanns många starka varumärken inom detta 

område. Ett alternativ till den klassiska e-bokhandeln var att skapa en andrahandsmarknad för 

böcker där kunderna själva skulle få lägga upp egna böcker. Den idén hade dock också sina 

nackdelar, då det ansågs svårt att utvinna någon större vinst från detta även om konkurrensen 

var mindre. Det slogs fast att marknaden för fysiska böcker redan var mättad, då det fanns ett 

stort antal konkurrenter och att det skulle vara svårt att gå in på denna marknad med vinstsyfte. 

Det alternativ som teamet såg störst utvecklingspotential i var e-böcker. Det visade sig att e-

böcker var något som har haft stor tillväxt under de senaste åren, trots att det finns få aktörer på 

den svenska marknaden (Institutionen för internetinfrastruktur, 2013). Det drogs direkta 

paralleller till annan digital media, såsom musik och film, och diskussionen om en 

abonnemangsbaserad e-boktjänst påbörjades. Problemen som konstaterades var bristen på 

information kring kostnader från förlag och rättigheter, samt att en sådan typ av tjänst skulle ge 

ett betydligt större krav på utvecklingen. Efter avvägningar mellan för- och nackdelar stod det 

klart att inriktningen skulle bestå av en abonnemangsbaserad e-boktjänst och därefter var 

koncepten för BookShark skapat. Dessa idéer sammanfattades till en vision att jobba efter, som 

lyder: 

Vår vision är att revolutionera sättet människor konsumerar böcker på genom att göra böcker 

billigare och mer lättillgängliga för alla. 

Efter att huvudkonceptet var bestämt följde en diskussion om hur själva låningsdelen skulle gå 

till i praktiken. Det tittades på liknande tjänster inom annan online-underhållning såsom Netflix 

och Spotify, men det antogs bli för dyrt att låta användaren ha fri tillgång till ett obegränsat antal 

böcker. En lösning togs fram i form av ett system där användaren får en specifik mängd 

SharkCoins tilldelat varje månad och en begränsad mängd böcker i Bokhyllan. Detta skulle 

innebära att användaren har ett begränsat antal böcker varje månad samt en begränsning på 

antalet böcker användaren kan ha samtidigt.  

När planeringsarbetet sattes igång lyftes teammedlemmarnas egna erfarenheter av liknande 

tjänster fram och teamet var överens om att det var visandet och uppsökandet av böcker som 

det skulle läggas mest tyngd på, allt för att användaren skulle få en så bra upplevelse som 
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möjligt. Därför prioriterades de funktioner som ansågs öka användarvänligheten i själva 

sökandet av böcker, som exempelvis en filtreringsfunktion och sökfunktion. Det bestämdes 

även att det skulle finnas en tydlig startsida så att nya användare lätt skulle kunna förstå syftet 

och idén bakom BookShark. 

Det lades mindre fokus på funktioner såsom rankingsystem, rekommendationer och möjlighet 

att ge recensioner. Dessa funktioner var ingenting som ansågs onödigt, utan till en början bara 

mindre viktiga. Det fanns en vision om ett första utkast på webbapplikationen som helt 

fokuserade på möjligheten att hitta och välja den bok användaren sökte.  

Följande rapport kommer att beskriva de olika stegen i arbetsprocessen samt ge en djupare 

beskrivning av tekniska och teoretiska tillvägagångssätt vid utvecklingen av BookShark. 
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2 Metod 
Under genomförandet av detta projekt har ett antal tekniska plattformar och verktyg använts för 

att realisera webbapplikationen. Utöver dessa har även arbetsmetodiken Scrum och dess 

verktyg använts under arbetsprocessen. Nedan följer en beskrivning av den metodik som 

tillämpats under arbetet med detta projekt. 

2.1 Projektförutsättningar 

Webbapplikationen BookShark har utvecklats inom ramarna för kursen TDDD83 

Kandidatprojekt datateknik vid Institutionen för Datavetenskap på Linköpings Tekniska 

Högskola. För utvecklingen av BookShark har detta inneburit att ett antal yttre krav har funnits 

på realiseringen av applikationen och projektets genomförande. Nedan följer ett tydliggörande 

av dessa krav. 

2.1.1 Beskrivning av projekt 

Projektet har genomförts inom ramarna för en, av examinator, ställd projektbeskrivning. Denna 

beskrivning är följande: 

Utveckla en ny internetbokhandel för ett företag som är en renodlad nätbokhandel utan 

fysiska butiker. I butiken kan konsumenterna köpa böcker i olika kategorier. Målgruppen för 

butiken är individer som vill handla online till ett lägre pris. (Linköpings Universitet, 2014) 

 

Projektet skulle även genomföras med prioriterat fokus på applikationen ur ett 

användarperspektiv.  

2.1.2 Krav på genomförande och organisation 

Genomförandet av projektet hade som krav att genomföras med hjälp av den agila 

arbetsmetoden Scrum. En utförlig beskrivning av Scrum och dess tillämpning i detta projekt 

finns i avsnitten 2.2 Beskrivning av Scrum och 2.3 Teamets arbete med Scrum. Dessutom 

skulle projektet även genomföras med hjälp av utvecklingsplattformen OpenShift och detta 

arbete finns beskrivet i avsnittet 2.5 Utvecklingsmiljöer. 

2.1.3 Krav på systemspecifikation 

Ett antal utvecklingsspråk och ramverk skulle användas vid implementering av 

webbapplikationen. Dessa var HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, CSS, AJAX, Flask och 

Python och finns beskrivna under avsnittet 2.5 Utvecklingsmiljöer. Utöver detta fanns även krav 

på att webbapplikationen vid slutförandet skulle kunna presentera en anpassningsbar 

webbdesign för användare då webbapplikationen ska kunna besökas från enheter med 

varierande skärmstorlek.   

2.2 Scrum 

Scrum är en agil arbetsmetod som består av ett tydligt ramverk där roller och arbetscykler 

definieras. Scrum är utvecklat för att hjälpa mindre utvecklingsteam, där de enskilda 

medlemmarna är nära sammankopplade, att nå de uppsatta målen. (Sims och Johnson, 2012) 
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Att Scrum är en agil arbetsmetod innebär att arbetet sker i flera iterationer med delleveranser 

som genomförs kontinuerligt under arbetsprocessen. Att Scrum definieras som en agil 

arbetsmetod beror även på den nära relation som finns mellan beställare av projektet och 

utvecklingsteamet. Fördelen med att arbeta med en agil arbetsmetod är huvudsakligen att den 

syftar till att leverera färdiga och fullt fungerande delprodukter som i slutet av projektet 

tillsammans utgör den fullständiga produkten. I och med detta motverkas risken att ett 

långtgående projekt vid slutförandet består av bristfällig funktionalitet som resulterar i allvarliga 

leveransförseningar. (Armitage, 2004) 

2.2.1 Roller inom Scrum  
Ett Scrumteam består vanligtvis av en grupp på omkring sju personer och inom Scrum 

definieras tre tydliga roller: produktägare, Scrum master och teammedlem. (Schwaber och 

Sutherland, 2011) Ett Scrumteam ska per definition vara självstyrande, men detta innebär inte 

att yttre kontroll ej existerar. Gruppsammansättning bestäms ofta av en ledande roll utanför 

Scrumteamet och eventuella förändringar av vilka personer som ingår i ett Scrumteam kan 

göras av externa ledande roller. (Takeuchi och Nonaka, 1986) 

I rollen som produktägare är målet att nå så hög återbetalning som möjligt på de resurser som 

investerats i projektet. Produktägarens ansvar är att kontrollera och styra hur delar inom 

produktbackloggen prioriteras under arbetets gång, detta för att generera så stort värde som 

möjligt. Det är även produktägarens ansvar att bestämma vad som är godkänd prestanda vid 

utförande av de acceptanstest som definierar en funktion som färdigställd. (Sims och Johnson, 

2012) 

Det som Scrum mastern ansvarar för inom ett Scrumteam är att vägleda teamet för att nå ett så 

effektivt och produktivt arbete som möjligt. Scrum mastern har som mål att hjälpa teamet uppnå 

en hög nivå av självorganisation och Scrum mastern gör detta genom att tillämpa det olika 

verktyg som Scrum erbjuder. Scrum mastern ska ständigt finnas tillgänglig för att undanröja 

eventuella hinder som kan hindra de enskilda teammedlemmarna att genomföra sina uppgifter. 

Det är dock viktigt att betona att Scrum mastern inte har en chefsroll inom teamet utan är jämlik 

de övriga medlemmarna. Det som särskiljer Scrum mastern från övriga medlemmar är dennes 

fördjupade kompetens inom arbetsmetoden Scrum och att denne ofta har störst erfarenhet av 

att tillämpa Scrum på ett korrekt och effektivt sätt. (Sims och Johnson, 2012) 

I rollen som enskild teammedlem inom ett Scrumteam förväntas det att medlemmen själv 

ansvarar för att planera och genomföra sin del av projektet efter vad medlemmen själv anser 

vara det bästa sättet. Denna organisationsmetod för beslutsfattande bygger på idén om att den 

medlem som har störst kompetens inom ett område även är mest lämpad för att planera arbetet 

inom detta område. Inom Scrum är det dock viktigt att varje medlem inte isolerar sig till det 

område där medlemmen är specialist utan att medlemmen  måste vara lyhörd för eventuella 

behov av stöd från övriga teammedlemmar. (Sims och Johnson, 2012) 

2.2.2 Artefakter 

Vid arbete med Scrum används ett antal verktyg, artefakter, för att visualisera och beskriva 

arbetsgången. Ett av dessa verktyg är produktbackloggen och denna används under hela 

arbetsprocessen. Produktbackloggen är en lista med all funktionalitet som är nödvändig för att 
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uppnå en slutprodukt som uppfyller de av produktägaren ställda krav. Kraven på funktionalitet 

beskrivs ofta genom att definiera så kallade användarberättelser där kraven beskrivs ur ett 

användarperspektiv. Användarberättelsen innehåller information om vem som kommer nyttja 

den nya funktionaliteten och hur den kommer vara utformad. Den innehåller även information 

om varför den är värdefull för användaren och en uppskattning av hur lång tid den kommer att ta 

att realisera. Slutligen innehåller även användarberättelsen en redogörelse för hur 

acceptanstestet för godkänd funktionalitet ska genomföras. Acceptanstest tas fram för varje 

användarberättelse och ska kontrollera att ny funktionalitet har implementerats på ett korrekt 

sätt.(Sims och Johnson, 2012) Listan med användarberättelser är sedan prioriterad efter hur 

viktiga de är för att nå de uppsatta målen för den slutgiltiga produkten. Produktbackloggens 

olika användarberättelser och krav uppfylls sedan successivt enligt den bestämda 

prioritetsordningen. (Pries och Quigley, 2011) 

Ett Scrum-projekt behöver inte pågå över en bestämd tidsperiod. För att konkretisera arbetet 

tidsmässigt delas arbetsprocessen upp i ett antal arbetscykler, så kallade sprintar. För att sätta 

upp definierade tidsramar görs även så kallade sprintbackloggar. En sprint är definierad som en 

i förväg bestämd tidsperiod och i en sprintbacklogg bestäms den funktionalitet samt de 

arbetsmoment som ska slutföras under denna tidsperiod. Sprintbackloggen består på samma 

sätt som produktbackloggen av användarberättelser. Skillnaden är att produktbackloggen 

innehåller all den funktionalitet som är nödvändig för slutprodukten medan sprintbackloggen 

enbart innehåller information om den funktionalitet som ska uppfyllas inom ett bestämt 

tidsintervall. (Sims och Johnson, 2012) 

För att Scrumteamet på ett enkelt sätt ska kunna visualisera arbetsgången och det aktuella 

arbetsflödet används en så kallad task-board eller Scrum-tavla. Scrum-tavlan innefattar 

vanligtvis tre kolumner, to do, doing, done, och under varje kolumn listas de aktiviteter som finns 

under respektive stadie för den aktuella sprinten. (Pries och Quigley, 2011) 

Den sista artefakten är den standard som bestäms för när en viss funktionalitet ska kunna 

betraktas som klar och flyttas till done på Scrum-tavlan. Denna standard brukar kallas för 

definition of done. De olika medlemmarna inom ett Scrumteam kan ha olika uppfattningar om 

när funktionalitet är klar och det är därför mycket viktigt att detta bestäms på förhand. (Sims och 

Johnson, 2012) 

2.2.3 Arbetscykler 

I arbetet med Scrum är de i förväg definierade arbetscyklerna en fundamental del. I Scrum 

kallas, som tidigare nämnts, en iteration för en sprint. Ett projekt innehåller ett antal sprintar och 

varje sprint innefattar ett antal aktiviteter som ska slutföras. Dessa aktiviteterna är följande: 

sprintplaneringsmöte, dagliga Scrum-möten, sprintutvärdering och retrospektiv. (Pries och 

Quigley, 2011) 

Sprintplaneringsmötet sker vid början av varje sprint och under ett sådant möte bestäms vilka 

användarberättelser i produktbackloggen som ska genomföras under den kommande sprinten. 

Produktägaren presenterar under detta möte vilka delar i produktbackloggen som önskas 

genomföras och det är sedan upp till teamets medlemmar att ta sig an dessa delar utefter vad 

de anser sig kapabla att genomföra. Under detta möte bestäms även, tillsammans med 
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produktägaren, vad som ska anses vara tillfredsställande funktionalitet för varje funktion. 

Sprintplaneringsmötet kräver även att Scrumteamet bestämmer hur varje användarberättelse 

ska uppnås och varje användarberättelse delas därför upp i mindre uppgifter av teknisk 

karaktär. (Sims och Johnson, 2012)  

Under arbetets gång genomförs sedan ett dagligt Scrum-möte. Dessa möten är korta och 

genomförs ofta vid början av varje arbetsdag. Varje teammedlem går under detta möte igenom 

vad denne har gjort sedan det senaste mötet, vad som förväntas göras till nästa möte och 

eventuella problem som medlemmen står inför. Mötet sker med tillgång till Scrum-tavlan för att 

enkelt visualisera arbetsgången. (Sims och Johnson, 2011) 

Vid slutet av varje sprint utförs en sprintutvärdering och ett retrospektiv. Vid sprintutvärderingen 

närvarar alla intressenter och här presenteras den funktionalitet som uppnåtts under den senast 

genomförda sprinten. Intressenterna informeras även kring eventuella problem som uppstått 

under sprinten och om Scrumteamet misslyckats med att leverera något av de, under 

sprintplaneringsmötet, definierade målen. Under detta möte tas inga beslut utan eventuell 

återkoppling ska ske via produktägaren vid det kommande sprintplaneringsmötet. Allra sist sker 

retrospektivet, där Scrumteamet gör en utvärdering av sitt eget arbete och eventuella brister 

som finns inom teamet och teamets samarbete. Retrospektivet är även en möjlighet för teamet 

att berömma och lyfta den egna prestationen. (Pries och Quigley, 2011) 

 

Figur 1: Visualisering av arbetsmetodiken Scrum (Seibert Media, 2011) 

 

2.3 Teamets arbete med Scrum 

Under arbetet med projektet har teamet tillämpat en traditionell version av Scrum mycket likt 

den som beskrivits ovan. I vissa aspekter har den skiljt sig från den ovan beskrivna metoden 

och det beror till stor del på projektet tillämpats inom ramarna för en universitetsutbildning. Det 

ska nämnas att ingen medlem i teamet hade tidigare erfarenhet av arbete med Scrum. Nedan 

beskrivs de avseenden där teamets tillämpning skiljt från den ovan beskrivna. 
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2.3.1 Rollfördelning inom teamet 

Teamet har under projektet agerat produktägare, detta var till följd av att teamet varit ansvarigt 

för att sätta upp mål och vision för den slutgiltiga produkten. En medlem i teamet utsågs till 

Scrum master, då denna teammedlem visade intresse för rollen. Bland teammedlemmarna var 

förkunskaperna på liknande nivå, men under arbetets gång utkristalliserades följande 

specialistområden: databas, dynamisk inläsning och användargränssnitt. Anledningen till att 

gruppen valde att införa ett antal specialistområden var för att uppnå ett mer effektivt arbete och  

detta diskuteras ytterligare i avsnitt 7.3 Rollfördelning. 

2.3.2 Användning av artefakter 

Teamet har tillämpat artefakterna produktbacklogg, sprintbacklogg, användarberättelser, 

Scrum-tavla och definition of done. I avsnitt 3 Systembeskrivning beskrivs mer ingående 

innehållet i produktbackloggen och sprintbackloggen. En Scrum-tavla har aktivt används under 

hela projektets genomförande och gett teamet en god överblick av arbetsflödet.  

För varje ny funktion som gruppen utvecklat skrevs en kort beskrivning ur användarens 

perspektiv i form av en användarberättelse. För att leverera så stort värde som möjligt till 

slutkund var användarens upplevelse av ny funktionalitet central. Användarberättelserna 

innehåller inte någon information kring den tekniska implementationen utan varje teammedlem 

fick själv ansvara för att den utvecklade funktionaliteten motsvarar det scenario som beskrivs i 

användarberättelsen och det acceptanstest som bestämts.  

Teamets definition of done har huvudsakligen bestått av två delar. Dels har det till varje 

individuell användarberättelse definierats en nivå av funktionalitet som ska gälla som definition 

of done. Denna nivå har under varje sprintplaneringsmöte bestämts i form av ett acceptanstest 

tillhörande varje enskild användarberättelse. Acceptanstesten har bestått av en beskrivning av 

vad den nya funktionaliteten ska kunna leverera vid slutförandet av realiseringen. Vidare har det 

även gällt att all funktionalitet ska testas, granskas och godkännas av två teammedlemmar som 

inte tidigare arbetat med den aktuella funktionen innan den kan definieras som färdig. 

Ett exempel på en användarberättelse med tillhörande acceptanstest är den som gruppen 

genererade för bläddring bland bokgenrer. Användarberättelsen var i detta fall att, som en 

användare, så vill jag kunna browsa bland böckerna baserat på genre, så att jag bara behöver 

browsa igenom de böcker som tillhör en genre som jag tycker om och det tillhörande 

acceptanstestet var följande, givet att användaren väljer en genre och utför en sökning, så ska 

alla andra genrer filtreras bort från sökresultatet. 

2.3.3 Tillämpade arbetscykler 

Teamet har vid början av varje sprint haft ett sprintplaneringsmöte. Under dessa möten har 

användarberättelser från produktbackloggen placerats i den aktuella sprintbackloggen. Vilken 

funktionalitet som har placerats i sprintbackloggen har bestämts genom att prioritera den 

funktionalitet som ansågs tillföra störst värde för slutanvändaren. Om användarberättelsen som 

flyttats över till sprintbackloggen har haft behov av ytterligare uppdelning eller mer exakt 

specificering har detta skett på sprintplaneringsmötena innan den faktiska implementationen har 

påbörjats. Gruppen använde sig inte av så kallad planeringspoker, se avsnitt 2.4.1 

Konceptgenerering, för att uppskatta tidsåtgången för att realisera funktionalitet i 
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sprintbackloggen. Istället genomfördes en diskussion bland teammedlemmarna för att identifiera 

den funktionalitet som ansågs vara mest tidskrävande. Skälet till att planeringspoker enbart 

användes under konceptgeneraring och inte under sprintplaneringsmötena var att teamet ansåg 

att det var för svårt att genomföra korrekta tidsuppskattningar. I och med detta ansåg teamet att 

planeringspoker inte bidrog till att förbättra planeringsarbetet. Arbetet med projektet har delats in 

i fyra sprintar och nedan följer en beskrivning av det huvudsakliga syftet med varje sprint. 

Sprint noll innefattade momenten förstudie, planering och konceptgenerering. Under denna 

sprint bestämdes det vad som skulle utvecklas och en produktvision, produktbacklogg och en 

prototyp bestämdes för att beskriva målen med projektet. Konceptgenereringen diskuteras 

ytterligare i avsnitt 2.4.1 Konceptgenerering. 

Realisering av funktionalitet skedde sedan under sprint ett och två. Under sprint ett påbörjades 

implementation för att uppnå grundläggande funktionalitet för projektet. Under denna fas låg 

fokus ej på att utveckla estetiska aspekter och avancerad funktionalitet prioriterades lågt. Sprint 

två innebar fortsatt implementation och under denna sprint låg ökat fokus på att utveckla 

användargränssnitt både ur ett funktionellt och estetiskt perspektiv. Även mer avancerad 

funktionalitet prioriterades och flera funktioner som utvecklats under sprint ett blev mer 

komplexa. Sprint ett och två finns vidare beskrivet i avsnitt 2.4.2 Utveckling. 

Under sprint tre låg fokus på att refaktorisera den befintliga koden utan att förändra 

applikationens funktionalitet. Refaktoriseringsprocessen finns beskriven ytterligare i avsnitt 2.4.3 

Refaktorisering. 

Teamet har under projektets gång haft frekventa Scrum-möten enligt den metod som beskrivits 

under avsnitt 2.2 Beskrivning av Scrum. Antalet möten varje vecka har varierat mellan tre och 

fem beroende på hur stort behov teammedlemmarna har haft av att kommunicera med varandra 

under den aktuella perioden. Antalet Scrum-möten var exempelvis fler vid slutförandet av varje 

sprint, detta för att behoven av kommunikation var stora när kompabilitet mellan olika funktioner 

skulle säkerställas. På gruppens Scrum-möten har varje teammedlem berättat om det arbete 

som genomförts sedan det föregående Scrum-mötet, eventuella problem som har observerats 

och vad medlemmen planerar att genomföra fram till nästa Scrum-möte. När problem har lyfts 

under dessa möten har gruppen aktivt arbetat med att lösa dessa direkt genom att assistera 

varandra. Under gruppens Scrum-möten har sprintbackloggen varit central för att ge 

medlemmarna en bild av övriga teammedlemmars arbete och den övergripande utvecklingen i 

projektet. 

Sprintutvärdering har skett i slutet av varje sprint genom en sprintredovisning där examinator, 

handledare och ytterligare en projektgrupp har närvarat. Under dessa redovisningar har aktuell 

funktionalitet och eventuella problem presenterats. Detta har även givits möjlighet till frågor och 

diskussion kring projektet. 

Efter varje sprint har ett retrospektiv genomförts av teamet. Här har medlemmarna utvärderat 

teamarbetet och teamet har kunnat både berömma och kritisera det egna arbetet. Under dessa 

möten har  problem, främst rörande organisation och arbetsmetodik, lyfts och diskuterats inom 

gruppen. Exempelvis blev gruppen mer aktiva med att kommentera och redovisa sitt arbetsflöde 

i den tillämpade Scrum-tavlan efter att detta lyfts som ett problem på ett av retrospektivmötena.  
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2.4 Utvecklingsprocess 

Utvecklingsprocessen har bestått av delprocesserna projektstart, konceptgenerering, utveckling, 

refaktorisering och testning. I detta avsnitt beskrivs dessa processer mer ingående. 

2.4.1 Projektstart 

Innan utvecklingsarbetet påbörjades bestämde teamet de övergripande arbetsstandarder som 

skulle komma att gälla under arbetets gång. Vid projektstart bestämdes en gemensam 

kommunikationsplan och ett gruppkontrakt. Gruppkontraktet, se bilaga 5 Gruppkontrakt, 

baserades på det uppstartsmöte som genomfördes där samtliga medlemmar fick möjlighet att 

beskriva egna individuella mål med projektet. Under uppstartsmötet fick teammedlemmarna 

även möjlighet att bekanta sig med varandra genom att presentera sig själva, tidigare 

erfarenheter av arbete i projektform och förkunskaper inom programmering.  Det gemensamma 

målet som sattes upp var att teamet skulle ta fram en välfungerande produkt och lära sig de 

grundläggande bakomliggande momenten för att klara av uppgiften och kunna tillämpa de 

nyfunna kunskaperna i framtida projekt.  

2.4.2 Konceptgenerering 

Vid projektets inledning, sprint noll, bestämdes ett mer specificerat koncept baserat på den 

projektbeskrivning som nämns i avsnitt 2.1.1 Beskrivning av projekt. Denna konceptgenerering 

gick till på ett sådant sätt att samtliga teammedlemmar gavs möjlighet att beskriva sin vision av 

den funktionalitet som önskades uppnås vid projektets slutförande. Den slutgiltiga visionen som 

finns beskriven i avsnitt 1 Inledning var en produkt av detta arbete. Den föreslagna funktionalitet 

som diskuterades under konceptgenereringen prioriterades sedan och resulterade i den 

slutgiltiga produktbackloggen som finns beskriven i avsnitt 3.2 Produktbacklogg. Funktionalitet 

som diskuterades men ej prioriterades var exempelvis att koppla ett forum till applikationen där 

användare skulle ha möjlighet att diskutera böcker och bilda bokcirklar. Skälet till att detta inte 

implementerades var att teamet ansåg att denna funktionalitet ej skulle kunna implementeras 

inom uppsatta tidsramar för projektet. 

En viktig del av konceptgenereringen var även att utveckla en visuell modell av hur BookShark 

skulle se ut. Denna del genomfördes av alla i teamet och samtliga medlemmar fick göra en 

egen modell och sedan presentera denna för teamet. Modellerna diskuterades sedan och 

teamet kom överens om en design och ett användargränssnitt som ansågs bra. Detta 

resulterade i en slutgiltig prototyp som fick utgöra grunden i det som sedan kom att bli 

användargränssnittet. Under denna process diskuterades även hur användargränssnittet skulle 

komma att se ut beroende på skärmstorlek och resultatet av detta finns presenterat i avsnittet 

4.3.2 Responsiv webbdesign. 

Under konceptgenereringen fick alla teammedlemmar uppskatta hur lång tid varje funktion 

skulle ta att implementera, detta för att enklare kunna identifiera eventuella flaskhalsar och 

problem. Denna uppskattning gjordes med hjälp av aktiviteten planeringspoker, en metod som 

innebär att varje medlem får tillgång till en kortlek och får sedan, oberoende av varandra, för 

varje funktion presentera ett kort för övriga teammedlemmar. Kortets värde får sedan 

representera hur tidskrävande medlemmen anser att den aktuella funktionen kommer vara att 

implementera. Planeringspoker har fördelen att varje medlem får presentera den egna 

uppskattningen oberoende av vad andra i teamet anser. (Mahnič och Hovelja, 2012) Efter 
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diskussion kunde sedan teamet enas om en gemensam uppskattning av hur lång tid varje 

funktion kommer ta att implementera. Ett exempel på en funktion som flera medlemmar 

uppskattade skulle ta lång tid att implementera var inloggningsfunktionalitet, som därför fick hög 

prioritet i den tekniska realiseringen som följde. 

2.4.3 Utveckling 

Under sprint ett och två realiserades sedan konceptet som arbetats fram under sprint noll. 

Arbetet med utveckling och realisation gick till på ett sådant sätt att varje teammedlem enskilt 

eller i vissa fall i par tog ansvar för en användarberättelse som definierats i produktbackloggen. 

Funktionerna utvecklades för att möta den funktionalitet som fanns beskriven i 

användarberättelserna och granskades sedan av ytterligare två teammedlemmar. Denna 

granskning gjordes utifrån de krav som bestämts som definition of done, se avsnitt 2.3.2 

Användning av artefakter, och i de fall där önskad funktionalitet uppnåtts ansågs funktionen 

vara klar annars gick den i retur till utvecklaren för att förbättras. När eventuella förändringar 

eller förbättringar gjorts har sedan funktionen blivit granskad ytterligare en gång för att bli 

godkänd. När den enskilde teammedlemmen blivit godkänd på en funktion har denne sedan 

fortsatt med nästa funktion bland prioriterade funktioner i sprintbackloggen. 

Under sprint ett lades fokus, som tidigare nämnts, på att uppnå en grundläggande funktionalitet, 

detta för att tidigt få ett ramverk med fungerande kommunikation mellan databas, server och 

klient. Applikationens användargränssnitt var under sprint ett lågt prioriterad och ingen standard 

sattes under denna sprint för att specificera standard för utseende och design. Arbetet med 

sprint ett finns mer utförligt beskrivet i avsnitt 3.2.1.1 Sprint ett och specifikt för databasen under 

avsnitt 4.2.1.1 Databasen under Sprint ett.  

Under sprint två lades som tidigare nämnts allt fokus på att vidareutveckla befintlig funktionalitet 

samt att utveckla användargränssnittets utseende. Detta innebar att befintlig funktionalitet blev 

mer komplex med bättre funktionalitet för användare.  Arbetsfördelning under denna sprint var 

sådan att fyra teammedlemmar utvecklade användargränssnittet och fyra medlemmar hade 

fokus på att utveckla funktionalitet. Denna arbetsfördelning tillämpades eftersom att arbetet med 

användargränssnittet hade prioriterats lågt tidigare och teamet ansåg att arbetet med detta 

behövde prioriteras under sprint två för att uppnå tillfredsställande funktionalitet. Arbetet under 

sprint två finns ytterligare beskrivet i avsnitt 3.2.1.2 Sprint två och för databasen i avsnitt 4.2.1.2 

Databasen under Sprint två. 

2.4.4 Refaktorisering 

Fowler (1999) beskriver refaktorisering som en process där formuleringen av befintlig kod 

förbättras utan att dess externa beteende förändras. Grunden ligger i att arbeta i inkrementella 

steg där varje förändring i sig inte påverkar kodstrukturen väsentligt, men att alla ändringar 

tillsammans leder till en märkbar förbättring. Han förklarar att syftet med refaktorisering är 

upprätthålla god struktur i koden samt att göra den mer lättläslig. Detta uppnås bland annat 

genom att ta bort oanvänd kod och undvika repetitiv funktionalitet. (Fowler, 1999)  

Teamet bestämde att utöver refaktorisering som nämnt ovan, så skulle även prestandaökande 

åtgärder vidtas. Refaktoriseringen som utfördes under sprint tre delades in i två faser. Den 

första fasen handlade om att ta bort kod som inte längre användes och den andra fasen om att 

förbättra koden så den antingen blev mer lättförståelig eller fick en snabbare körningstid. 

Teamet bestämde att medlemmarna främst skulle refaktorisera kod som de själva hade skrivit, 
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men det bestämdes ingen prioriteringsordning av vilka delar av koden som behövdes 

refaktoriseras först. 

2.4.5 Testning 

Testningen av BookShark har delats upp i tre olika typer: Användartester, Test med annat 

projektteam samt Interna tester. Syftet med dessa olika typer av tester var att få olika typer av 

bedömningar av BookShark.  

2.4.5.1 Interna tester 

Testning av den egna koden har gjorts med hjälp av acceptanstester och definition of done som 

beskrivs ytterligare i avsnitt 2.3.2 Användning av artefakter. Acceptanstesterna togs fram under 

Sprint 0 och användes sedan för att sätta upp delmål till funktionaliteten för varje sprint. När en 

funktion ansågs tillräcklig testades den, gentemot de krav som fanns i tillhörande acceptanstest, 

utav två teammedlemmar som inte deltagit i framtagandet av funktionen. Om dessa två 

teammedlemmar ansåg funktionen tillräcklig ansattes den som done, annars flyttades 

funktionen till revise med kommentarer om vad som skulle åtgärdas.  

2.4.5.2 Användartester 

Användartesterna var mer tillämpade för att testa användarvänligheten och själva konceptet 

med BookShark. Dessa hade också som syfte att få en bild om rimliga priser och utifall den 

valda målbild som tagits fram verkade intresserade av idén.  

Användartesterna genomfördes av slumpvalda studenter vid Linköpings Universitet. 

Testanvändaren fick då ett formulär, se bilaga 1 Användartester, att fylla i samtidigt som 

webbapplikationen testades. Varje test tog cirka 30 minuter att genomföra och innefattade en 

genomgående testning av alla funktioner hos BookShark. 

Antalet användartester ansågs för få för att ge en övergripande uppfattning av affärsmodellen 

utan fyllde snarare funktionen att peka ut sakfel och ge feedback angående 

informationsspridningen och tydligheten hos applikationen.  

2.4.5.3 Test med annat team 

När mer funktionella tester skulle genomföras eftersöktes testare med mer kompetens gällande 

programmering och webbdesign, då syftet var att söka reda på buggar och de brister som inte 

hade upptäckts tidigare. Därför gjordes ett utbyte med ett annat projektteam, som innebar att 

båda projektteamen felsökte varandras applikationer och gav feedback. Detta gjordes utan 

någon form av formulär eller mall att förhålla sig till, utan teamen fick fritt undersöka varandras 

applikationer. Exempel på felsökning var ifall det gick att komma åt Mina Sidor utan att vara 

inloggad samt att registrera en ny användare när en användare redan var inloggad. Efter att 

felsökning hade gjorts satte sig teamen ner och en grundlig utvärdering gavs. 

2.4.5.4 Utvärdering av testresultat 

Utvärdering av dessa två typer av tester gjordes via mötesform, då problem som påpekats togs 

upp och en lösningsplan togs fram. De brister som uppmärksammades rörde främst hur 

tillgänglig information om tjänsten var för en ny användare, då testpersonerna hade svårt att 

förstå konceptet med applikationen. Detta åtgärdades genom att öka mängden information kring 
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applikationen på startsidan, uppdatera den guide som fanns samt utöka FAQ (Frequently Asked 

Questions).  

2.4.6 Kontinuerlig integration 

Under arbetet med denna applikation har teamet använt kontinuerlig integration mellan ny, 

gammal och förbättrad funktionalitet. Detta innebär att färdig funktionalitet har kompletterats och 

förändrats del för del på daglig basis genom att förändra funktionalitet på en version av 

webbapplikationen som varit gemensam för samtliga medlemmar i teamet. Vid slutförandet av 

varje enskild funktion har denna sedan skickats till den befintliga webbapplikationen för 

implementation, detta för att uppnå en kontinuerlig utveckling av applikationen som varit synlig 

för samtliga medlemmar i teamet. Som en del i kontinuerlig integration används även 

kontinuerlig uppladdning (eng. continuous deployment), vilket syftar till att helt ny funktionalitet 

regelbundet skickas till webbapplikationen. På så sätt får användarna kontinuerligt ta del av ny 

funktionalitet istället för att applikationen behöver genomgå en större uppdatering. Utveckling 

med kontinuerlig integration ställer krav på att samtliga teammedlemmar jobbar med en 

uppdaterad version av webbapplikationen lokalt, detta för att undvika eventuella konflikter 

mellan funktionalitet i olika versioner av webbapplikationen.(Meyer, 2014) Programvaran Git, se 

avsnitt 2.5.3 Git, har använts under detta projekt för att underlätta kontinuerlig integration.  

2.5 Utvecklingsmiljöer 

Inom projektet har molntjänsten OpenShift använts. Applikationen kan delas upp i back-end och 

i front-end, där back-end är det som körs på servern och front-end det som körs på klientsidan. 

Back-end är skriven med ramverket Flask i Python och det körs även en MySQL-server i back-

end med phpMyAdmin för enklare hantering av databasen. Front-end är skriven i ramverket 

Bootstrap med HTML, CSS och JavaScript. Lokalt har olika teammedlemmar använt sig av olika 

operativsystem och utvecklingsmiljöer för utvecklingen. De ovan nämnda tjänster och miljöer 

beskrivs mer utförligt i styckena nedan. 

2.5.1 Trello 
Trello är en webbapplikation för att skapa och använda en internetbaserad Scrum-tavla (Fog 

Creek Software Inc, 2014). Den har använts istället för en fysisk Scrum-tavla. Hur den använts i 

projektet beskrivs i avsnitt 2.2.2 Artefakter. 

2.5.2 OpenShift 
OpenShift är ett system utvecklat av Red Hat som webbhotell och utvecklingsmiljö (Red Hat, 

2014). Molntjänsten OpenShift har fördelarna att det är kostnadsfritt, det är relativt enkelt att 

sätta upp miljön med de funktioner som behövs och att Git är integrerat i systemet. Några 

nackdelar med OpenShift är att systemet ibland upplevts långsamt, under projektets gång har 

miljön vid ett flertal tillfällen ”låst sig” vilket slutat i att teamet tvingats skapa ny applikation på 

servern och klona projektet till den nya applikationen. Inom teamet har det även upplevts svårt 

att felsöka applikationen på OpenShift. 

2.5.3 Git 
Git är ett versionshanteringssystem med öppen källkod (Git, 2014). I projektet där flera personer 

har arbetat i samma fil samtidigt har Git varit till stor hjälp för att sammanfoga och hålla reda på 

de ändringar och versioner de olika medlemmarna i teamet gjort. Det största problemet med Git 

i projektet var att kunskapen om hur det fungerade saknades hos majoriteten av medlemmarna, 
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vilket resulterade i att bland annat de meddelande som skickas med de gjorda 

koduppdateringarna till servern inte var relevanta till innehållet, att genomförda ändringar kunde 

skrivas över på grund av problem med sammanfogning av olika ändringar, att konfigurationsfiler 

för lokala programvaror skickades till servern samt att borttagning av filer misslyckades.  

2.5.4 phpMyAdmin 
phpMyAdmin är ett webbgränssnitt för MySQL (phpMyAdmin Contributors, 2014). phpMyAdmin 

har utnyttjats för att bättre överskåda databasen och för att lättare kunna ändra tabeller och 

dess innehåll. 

2.5.5 Programmeringsspråk back-end 
Python är ett objektorienterat programmeringsspråk med öppen källkod (Python Software 

Foundation, 2014b). Flask är ett back-end ramverk för att skriva webbapplikationer i Python  

(Ronacher, 2014a). Flask är baserat på ett annat ramverk, Jinja2, som används för att 

sammanfoga HTML-mallar (Ronacher, 2014b). MySQL är en databashanterare för frågespråket 

SQL (Oracle Corporation, 2014). 

2.5.6 Programmeringsspråk front-end 
Bootstrap är ett ramverk för front-end utvecklat av Twitter som utnyttjar CSS och JavaScript 

(Bootstrap, 2014). HTML är ett språk som används för att skapa struktur och innehåll i en 

webbapplikation (W3C, 2013a). CSS är ett språk för att skapa stilmallar, för att bestämma 

storlek, färg och form på de olika elementen i applikationen (W3C, 2013a). JavaScript är kod 

som körs på klientsidan för att ge dynamiska funktioner och en bättre användarupplevelse 

(W3C, 2013b). Till JavaScript finns det ett bibliotek med funktioner som heter jQuery som har 

utnyttjats för att kunna skriva enklare JavaScript (The jQuery Foundation, 2014b). JavaScript 

har använts för att göra asynkrona anrop till servern för att hämta och skicka information i så 

kallade AJAX-anrop (W3C, 2013b). AJAX-anrop är användbart för att hämta och skicka ny 

information till webbapplikationen utan att behöva ladda om allt, vilket ger en bättre interaktion 

med klienten (W3C, 2013b). 

2.5.7 Lokala utvecklingsmiljöer 
De lokala utvecklingsmiljöerna hos de olika teammedlemmarna har varierat. De 

utvecklingsmiljöer som använts för att skriva kod har varit PyCharm, Notepad++ och Sublime 

Text.  

PyCharm är en utvecklingsmiljö anpassad för att skapa Pythonapplikationer. PyCharm finns till 

Linux, Windows och Mac OS X och har stöd för syntaxmarkering för de programmeringsspråk 

som utnyttjats i projektet och inbyggt stöd för att testa applikationen lokalt samt stöd för Git. 

(JetBrains, 2014) 

Notepad++ är en textredigerare för Windows med stöd för syntaxmarkering till de 

programmeringsspråk som nyttjats i projektet (Ho, 2011). Sublime Text är också en 

textredigerare som finns till Linux, Windows och Mac OS X också den med stöd för 

syntaxmarkering till de programmeringsspråk som nyttjats i projektet (Sublime Text, 2014). 

Att teamet inte enats om en utvecklingsmiljö har orsakat vissa problem som kunde ha undvikits 

om samtliga använt samma utvecklingsmiljö. Några av de problem som uppstått är att alla i 

teamet inte lyckats testa lokalt vilket har lett till många onödiga ändringar och att applikationen i 
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vissa perioder varit oåtkomlig då någon gjort en felaktig uppdatering av koden. Andra problem 

är att alla medlemmar inte haft en programvara med hjälp för kodstandard och automatisk 

kodkomplettering vilket underlättar i programmeringen och hjälper till att se till att kodstandarden 

följs.  
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3 Systemöversikt  
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av den prototyp som togs fram för BookShark, den 

framtagna produktbackloggen samt en beskrivning av applikationens funktionalitet utifrån en 

användares perspektiv. 

3.1 Prototyp 

Under sprint noll arbetade teamet med att utveckla en prototyp som skulle utgöra grunden för 

produktbackloggen och processen för detta beskrivs i avsnitt 2.4.1 Konceptgenerering. Utöver 

de idéer som togs fram av teamet influerades även prototypen av andra internetbokhandlar, 

såsom Adlibris och Bokus. Den startsida som går att se i den framarbetade protypen, se bilaga 

2 Prototyp, inspirerades av den design som Microsoft använder för menyn i Windows Phone 8 

(Microsoft, 2014). Detta val baserades på en vilja inom teamet att skapa en startsida med 

anpassningsbart innehåll som skulle ge användaren en känsla av ett personligt bemötande. Då 

flera internetbokhandlar uppfattades som ostrukturerade valde teamet att ha nyheter, topplista 

och genrer under rullgardinsmenyer istället för att ha dem i en sidomeny. Konceptet att ha 

populära böcker på startsidan som återkom hos både Bokus och Adlibris sågs som ett effektivt 

sätt att visa upp sortimenten och därför valde teamet att lägga in en topplista på startsidan. Som 

det går att se i prototypen i bilaga 2 Prototyp finns ytterligare boklistor på startsidan. Dessa var 

tänkta att anpassas beroende på vilka böcker användaren lånar så att startsidan skulle kännas 

mer personlig. 

Det som skiljer BookShark designmässigt från de internetbokhandlar teamet undersökt är den 

sida som kallas för Mina sidor. Denna sida designades för att ge användaren en känsla av att 

ha en egen virtuell bokhylla, där denne kan få en överblick över sina lånade böcker samt läsa 

dem. För att även denna sida skulle kännas mindre ostrukturerad gjordes valet att de lånade 

böckerna, recensioner och liknande böcker skulle visas med tabbar, samt att den senaste lästa 

boken skulle ligga i fokus. För att göra det enklare för användaren att hantera de lånade 

böckerna gjordes valet att även visa dem i en karusell med den senaste lästa boken synlig. 

3.2 Produktbacklogg 

Produktbackloggen har använts under varje sprint för att ta fram sprintbackloggen, som 

bestämts under sprintplaneringsmötena, och en förenklad backlogg för varje sprint visas i tabell 

1. Den fullständiga produktbackloggen går att se i bilaga 3 Produktbacklogg. 

Användarberättelser i produktbackloggen hanterades på ett av två sätt. Det första och främst 

förekommande sättet var att användarberättelser delades upp i tre delar: databasanrop, 

serverhantering och HTML/AJAX, och oftast var det en teammedlem som jobbade med vardera 

del i varje användarberättelse. Detta ansågs leda till effektivt arbete då teammedlemmarna fick 

arbeta mot sin kärnkompetens. Det andra mindre förekommande sättet var när 

användarberättelserna inte delades upp i mindre delar som fallet var med Databas och CSS. 

Oftast var det medlemmen med högst kompetens inom det aktuella området som arbetade med 

användarberättelsen, men vid mer omfattande användarberättelser, som till exempel CSS, 

tillsattes en större arbetsgrupp. 

Som förklarat under avsnitt 2.3.2 Användning av artefakter så skulle varje användarberättelse 

godkännas av två andra teammedlemmar som inte har jobbat med den, för att räknas som 
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done. Ett exempel på detta är Lägg till i bokhylla, som utvecklades fram av två medlemmar och 

när den ansågs uppnå uppsatta krav så testandes den av två andra, ej delaktiga medlemmar. 

De ansåg också att funktionen uppfyllde uppsatta krav och den kunde därmed flyttas till done. 

                                                                                       

Tabell 1: Utdrag ur produktbacklogg 

Sprint ett  Sprint två  Sprint tre  

Startsida  Filtrering  Debugging  

Genre Browsing  Tidigare läst  Kodförbättringar  

Ta bort från 
bokhylla/Önskelista  

Mobilanpassning  Ta bort oanvänd kod  

Lägg till i bokhylla/önskelista  Infosida om författare    

Master page  Byta abbonemang    

Registrering  Köp fler credits    

Sök  Kontakta oss    

Mina sidor  Rankingsystem    

Kontakta oss  Avsluta konto    

Topplista  Rekommendationer    

Logga in/ut  Tutorial    

Nyheter  REA-del    

Ändra användarinfo  Recensioner   
 

 

3.2.1 Beskrivning av utveckling under varje sprint 

Detta avsnitt förklarar vilka delar av projektet som har gjorts under vilka sprintar. Då detta 

endast behandlar applikationen i sig, så har sprint noll och tre uteslutits, eftersom sprint noll 

endast handlade om planering och förarbete, och sprint tre om refaktorisering som beskrivs 

under avsnitt 2.4.3 Refaktorisering. 

3.2.1.1 Sprint ett 

Som beskrivet i avsnitt 2.3.3 Tillämpade arbetscykler så var den främsta prioriteringen i sprint 

ett att uppnå grundläggande funktionalitet som sedan skulle kunna utvecklas vidare i sprint två. 

Det bestämdes inom teamet att de delar som skulle vara grunden för hemsidan var en startsida, 

en vy över böcker, en personlig sida för inloggade användare, där de kan se böcker de har 

lånat, och slutligen ett navigeringssystem som ska vara tillgängligt på alla sidor. Teamet 

bestämde även ett antal funktioner som ansågs grundläggande för att webbapplikationen skulle 

uppnå godtagbar funktionalitet. En av dessa var att som en icke registrerad användare ska det 

vara möjligt att bläddra bland kategorier, söka på specifika böcker, registrera sig som ny 

användare och se topplistan och nyheter. En registrerad användare ska dessutom kunna logga 

in och ut, köpa böcker, läsa köpta böcker, spara böcker i en önskelista och ha möjlighet att ta 

bort köpta/favoriserade böcker. Utöver de nödvändiga delarna så valdes även ett antal 

önskvärda funktioner som skulle göras i mån av tid. Dessa framgår i tabell 1. 

Det som ansågs nödvändigt färdigställdes tidigt i sprint ett och teamet kunde då fortsätta arbeta 

med de funktioner som ansågs som önskvärda. Alla element i produktbackloggen under sprint 
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ett uppnådde i slutet av sprinten godtagbar men inte fullständig funktionalitet. Detta var planerat 

och fortsatt utveckling skulle fortsätta i sprint två. 

3.2.1.2 Sprint två 

Målet med denna sprint som beskrivet i avsnitt 2.3.3 Tillämpade arbetscykler var att 

vidareutveckla befintliga funktioner samt lägga hög prioritering på att öka användarvänligheten.  

Första steget till att förhöja användarupplevelsen var att ta fram en grafisk profil och sedan 

implementera den på BookShark med hjälp av CSS och JavaScript.  

Gällande befintliga funktioner så saknades det i många fall någon form av validering av indata, 

till exempel då användaren vill lägga till eller ta bort böcker från bokhyllan, så en viktig del var 

att åtgärda detta med en JavaScript-lösning. 

I slutet av sprint ett så laddade hemsidan in allt innehåll statiskt, så en utmaning med sprint två 

var att identifiera vilka delar som var bättre anpassade att laddas in dynamiskt med AJAX. 

Gällande befintliga funktioner så handlade det mest om att göra dem både mer avancerade 

samt mer användarvänliga. Ett exempel är sökfunktionen som under sprint två 

vidareutvecklades så att den kan hantera felstavningar. Det är både tekniskt mer avancerat 

samtidigt som det förhöjer användarvänligheten.  

Nya funktioner som tillkom under sprint två som ansågs nödvändiga var ett filtreringssystem för 

bokvyerna, ett sätt att indikera om användaren redan har läst en bok och möjlighet för 

användaren att se sin bokhistorik. Nya önskvärda funktioner var bland annat ett rankingsystem 

för böcker och att användaren ska bli rekommenderad böcker beroende på vad denne tidigare 

har läst. De nödvändiga funktionerna lyckades färdigställas i tid och utöver det även ett antal av 

de önskvärda funktionerna. 

3.3 Användarens perspektiv 

Den funktionalitet som finns på BookShark är baserad på produktbackloggen och nedan 

beskrivs denna funktionalitet utifrån en användares perspektiv. Funktionaliteten kopplas även till 

de användarberättelser, se avsnitt 2.4.1 Konceptgenerering, som skapades i samband med 

produktbackloggen. 

3.3.1 Registrering 

För att bli medlem på BookShark behöver användaren antingen klicka på knappen Registrera 

dig på startsidan eller gå in under fliken Logga in och därefter välja Registrera dig, se figur 2. 

Användaren skickas då till en sida där denne ombeds att fylla i uppgifter såsom mejl, namn, 

födelsedatum och kontouppgifter, vilket visas i figur 3. Om dessa fylls i på ett korrekt sätt 

kommer ett nytt konto skapas och användaren kommer att bli inloggad på detta. När 

användaren har loggats in ersätts Logga in med det namn som angivits i registreringen. För att 

sedan kunna logga ut från kontot behöver användaren klicka på sitt namn och välja Logga ut. 

Inloggning sker på samma sätt som registreringen, men istället för att klicka på Registrera dig 

fyller användaren i sin e-postadress och valt lösenord i fälten som ses i figur 2.  
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Figur 2: Login 

 

Den användarberättelse som hör till registreringen är att ”som en användare vill jag kunna 

registrera mig på sidan så att jag kan logga in och bruka sidans tjänster”. Både denna 

användarberättelse och tillhörande acceptanstest, ”givet att användaren anger korrekta 

uppgifter och kan bekräfta dessa, ska användaren kunna logga in på sidan när denne har 

registrerat sig”, uppfylls av den funktionalitet som användaren upplever hos applikationen. 

Figur 3: Registrering  
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3.3.2 Inloggning och Mina sidor 

Efter inloggning på BookShark kommer användaren hamna på Mina sidor. På denna sida har 

användaren möjlighet att överblicka de böcker som denne lånar, är intresserad av att låna och 

har lånat tidigare. Dessa böcker kan ses under Bokhylla, Önskelista respektive Tidigare lånat i 

figur 4. Här visas även de böcker som rekommenderas för användaren.  

För inloggningsfunktionen finns en användarberättelse som säger att ”som en användare vill jag 

kunna logga in på sidan för att kunna bruka dess tjänster”. Kravet på att denna funktion ska 

anses som klar är att användaren ska få tillgång till Mina sidor då denne är registrerad på 

BookShark och loggar in, vilket stämmer överens med den funktionalitet som finns hos 

applikationen. 

Figur 4: Bokhyllan på Mina sidor  

På Mina sidor kan användaren även se storleken på Bokhyllan, hur många böcker som för 

tillfället är lånade och hur många SharkCoins som finns till förfogande. Detta går även att se i 

navigationsmenyn om användaren är inloggad, se figur 5. Från denna sida finns även 

möjligheten att ändra konto- och abonnemangsinställningar. 

Funktionaliteten på Mina sidor motsvarar den som efterfrågas i tillhörande användarberättelse, 

som säger att användaren ska ”enkelt kunna överskåda och manövrera min profil” från denna 

sida. Även kravet att användaren ska ha tillgång till Mina sidor om denne är registrerad och 

inloggad uppfylls. 

 

Figur 5: Information i navigationsmenyn 
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3.3.3 Abonnemangsinställningar 

När användaren väljer att ändra abonnemangsinställningarna hamnar personen i fråga på sidan 

som visas i figur 6. Här finns det tre olika abonnemang att välja mellan och den nuvarande 

indikeras med en orange inramning. Efter att användaren har gjort sitt val skickas ett 

bekräftelsemejl till den e-postadress som angavs under registreringen. 

Även ändringar av abonnemangsinställningar har funktionalitet som motsvarar den 

användarberättelse som finns. Dock uppfylls inte dess acceptanstest som är att ”givet att 

användaren är inloggad och väljer ett nytt abonnemang, samt har tillräckligt med pengar på 

kontot, så dras pengar (alternativt att en faktura skickas) och det nya abonnemanget kopplas till 

användaren i databasen”. Detta har orsakats av att när acceptanstestet togs fram var 

uppfattningen om de krav som fanns på webbapplikationen annorlunda mot när funktionaliteten 

lades till, då det framkom att betalningssystemet inte skulle implementeras. 

Figur 6: Byte av abonnemang  

 

När en användare väljer ett abonnemang påverkar detta storleken på Bokhyllan och antalet 

SharkCoins som tillkommer varje månad. Väljer användaren abonnemanget Premium kommer 

denne få en Bokhylla med plats för sju böcker och 15 SharkCoins kommer läggas till varje 

månad. Väljer användaren istället Basic abonnemanget får denne tio SharkCoins i månaden 

och plats för fem böcker i Bokhyllan. Det finns även ett alternativ för användaren där denne kan 

frysa sitt konto kostnadsfritt. Gör användaren detta val kommer denne inte kunna ha några 

böcker i sin Bokhylla och denne kommer inte heller få nya SharkCoins. Detta alternativ finns om 

användaren vill avsluta sin prenumeration tillfälligt för att vid ett senare tillfälle kunna fortsätta 

använda sitt konto. Om användaren vill byta till ett abonnemang med plats för färre böcker än 

det nuvarande abonnemanget behöver denne ta bort böcker från sin Bokhylla så att denne inte 

har fler böcker än vad abonnemanget tillåter för att bytet ska ske. 

3.3.4 Kontoinställningar och avslutande av konto 

Väljer användaren istället att ändra kontouppgifterna kommer denne till ett formulär. I detta 

formulär ges användaren möjligheten att ändra vissa kontouppgifter, såsom lösenord, mejl och 

betalningsinformation. Formuläret är indelat i flera segment och för att kunna ändra 

kontouppgifter i ett av dessa behöver användaren ange lösenord och därefter klicka på 

Uppdatera, se figur 7. På denna sida har användaren även möjligheten att avsluta sitt konto.  
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För funktionen att ändra kontouppgifter uppfylls dess användarberättelse, att ”som en 

användare, så vill jag kunna ändra den information som angavs vid skapandet av mitt konto om 

någon del av denna har ändrats eller om något behöver läggas till”, samt tillhörande 

acceptanstest som har kravet att ett formulär med möjliga ändringar dyker upp och om 

användaren ändrar något av dessa så sparas ändringarna i databasen. 

  

Figur 7: Byte av lösenord 

 

Om användaren väljer att avsluta kontot, så tas detta bort helt och personen i fråga kommer inte 

kunna använda applikationen igen utan att skapa ett nytt konto. Som nämns i föregående 

avsnitt kan även användaren frysa sitt konto som ett alternativ till detta. 

Användarberättelsen som hör till funktionen som gör att ett konto kan tas bort är att ”som en 

användare, så vill jag kunna ta bort mitt konto om jag inte längre vill vara medlem på sidan” och 

uppfylls av den funktionalitet som finns på BookShark. Samma sak gäller för det acceptanstest 

som säger att om ”användaren är inloggad och väljer ’avsluta konto’ så ska användaren tas bort 

från databasen”. 

3.3.5 Bokblock, bokhylla och önskelista 

Böckerna på BookShark illustreras med så kallade bokblock och exempel på dessa kan ses i 

figur 8. När användaren vill veta mer om en bok kan denne antingen klicka på länken ”Öppna i 

ny flik”, vilket öppnar en separat boksida innehållandes samma information som bokblocken, 

men i ett mindre komprimerat format, eller klicka på själva bokblocket. Om användaren klickar 

på ett bokblock kommer det en rullgardinsmeny med tre flikar, se figur 8, där användaren kan 

läsa en sammanfattning av boken, information om författaren och recensioner av boken. 

Användaren kan även välja att öppna upp en separat sida med information om författaren, där 

även dennes andra titlar visas.  

På bokblocken och från boksidorna går det även att välja antingen Lägg till i bokhylla, vilket 

kostar SharkCoins och gör att boken hamnar i Bokhyllan på Mina sidor, eller Lägg till i 

önskelista, vilket gör att boken hamnar i Önskelistan på Mina sidor. När en bok har flyttats till 

Bokhyllan kan användaren läsa boken genom knappen Läs, se figur 8, som dyker upp istället 

för de vanliga knapparna. Knappar på bokblocken samt de separata boksidorna visas endast då 

användaren är inloggad. Användaren kommer också kunna läsa boken genom att klicka på 

boksymbolen i navigationsmeny, som går att se i figur 5, och sedan klicka på titelnamnet i den 
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rullgardinsmeny med titlar som då dyker upp. Om en bok flyttas till Önskelistan går det att sedan 

flytta den till Bokhyllan när användaren önskar att låna den. 

Den önskade funktionaliteten för Bokhyllan och Önskelistan beskrivs genom två 

användarberättelser, en för tilläggning av böcker och en för borttagning böcker. Dessa säger att 

om användaren ska ha tillgång till valda böcker i sin Bokhylla och att det ska gå att ta bort 

böcker för att göra plats åt nya. Enligt acceptanstesterna ska det även ske en kontroll där 

användaren bekräftar sitt val innan detta utförs, något som uppfylls av webbapplikationens 

funktionalitet. 

 Figur 8: Bokblock  

 

3.3.6 Betygssättning 

Som visas i figur 8 finns det även fem stjärnor i högra hörnet på bokblocken, vilket också gäller 

för boksidorna, som användaren kan klicka på för att betygssätta boken. Stjärnorna visar 

bokens genomsnittliga betyg och under dem står även antalet röster. Användaren kan ändra sitt 

betyg om dennes uppfattning har ändrats och det nuvarande betyget kan ses genom att hålla 

musen över stjärnorna.  

I den användarberättelse som finns för betygssättning av böcker står det att användaren ska 

kunna se vad andra användare tyckt om boken, vilket uppfylls genom att stjärnorna indikerar 

bokens nuvarande betyg, samt att antalet röster visas. ”Givet att användaren sökt upp boken 

och är inne på bokens produktsida så skall användaren ha möjlighet att ranka boken” är det 

krav som ställts på funktionen och detta uppfylls på de separata boksidorna samt på 

bokblocken. 



   
 

 23  
 

3.3.7 Tidigare lånade böcker 

På bokblocken och boksidorna finns det även, över stjärnorna, ett hjärta. Detta hjärta indikerar 

huruvida användaren tidigare har lånat boken och kommer vara grått och icke ifyllt fram tills 

användaren väljer att ta bort den från Bokhyllan. Boken kommer då hamna under Tidigare lånat, 

se figur 4, och hjärtat blir orange och ifyllt. När användaren håller musen över hjärtat kommer 

det även stå huruvida boken har lånats tidigare eller ej. 

Den användarberättelse som finns för denna markör är att ”som en kund, så vill jag kunna se 

vilka böcker jag redan läst, så att jag inte behöver klicka och läsa beskrivningen på varje bok 

när jag ska välja en ny”, vilket uppfylls genom det färgbyte som sker, samt hover-effekten.  

Enligt acceptanstestet ska detta visas då användaren är inloggad och har haft boken i sin 

Bokhylla, vilket uppfylls då markören endast visas för inloggade användare som har boken i 

Tidigare lånat. 

3.3.8 Kategorier och filtrering 

Användaren kan välja vilka böcker som ska visas genom att klicka på Böcker och därefter en av 

de kategorier som då visas. Dessa innehåller bland annat Alla böcker, Nyheter och Topplista, 

samt flertalet genrer, vilket visas i figur 9. När användaren har valt en kategori kan denne sedan 

sortera boklistan baserat på bland annat popularitet och kundbetyg. Det går även att filtrera 

boklistan för att få böcker som bättre stämmer in på användarens önskemål, se figur 10. 

Böckerna kan filtreras baserat på antal SharkCoins, antal sidor, genre och språk. När filtrering 

sker uppdateras boklistan medan valen görs, så att användaren kan justera filtreringen baserat 

på de böcker som visas.  

 

Figur 9: Val av kategori 
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Figur 10: Filtrering i boklistorna 

 

För boklistorna finns det en användarberättelse där det står att användaren ska kunna filtrera 

böckerna baserat på vilken genre denne är intresserad av. Funktionaliteten på BookShark 

uppfyller acceptanstestets krav att ”givet att användaren väljer en genre och utför en sökning, 

så ska alla andra genrer filtreras bort från sökresultatet”. Dessutom finns det ytterligare 

möjlighet för användaren att göra filtreringen mer specifik, något som gör att boklistorna har 

funktionalitet utöver den som efterfrågades. 

3.3.9 Sökning 

Användaren kan också välja att söka efter en boktitel, ett författarnamn eller ett ISBN i sökrutan 

som finns i navigationsmenyn, som visas i figur 11. Efter att ett sökord har matats in och 

användaren klickar på sökknappen dyker en lista med de böcker som bäst matchar sökordet 

upp.  

  

Figur 11: Sökrutan i navigationsmenyn  

 

Användaren ska enligt den användarberättelse som finns kunna söka efter önskade böcker och 

acceptanstestet för detta är ”givet att användaren skriver in ett korrekt sökord som matchar 

något i databasen så skall dessa data presenteras”. Denna funktionalitet uppfylls genom att de 

böcker som har den titel, författare eller det ISBN som bäst matchar sökordet visas efter 

sökningen. 

3.3.10 Kundservice 

I navigationsmenyn finns det även en rullgardinsmeny Kundservice, se figur 12, där användaren 

kan välja mellan FAQ, Kontakta oss och Om BookShark. På FAQ-sidan kan användaren läsa 

svar på vanliga frågor om BookShark och på Kontakta oss har användaren möjlighet att själv 

skicka in frågor och åsikter, varefter ett bekräftelsemejl skickas till den registrerade e-

postadressen så att användaren vet att meddelandet mottagits. Om BookShark.se ger en kort 

bakgrund om applikationen samt visionen bakom BookShark.  
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Figur 12: Kundservice 

 

3.3.11 Köpprocessen 

För att en användare ska kunna läsa en bok behöver denne gå igenom ett visst antal av de 

funktioner som beskrivs ovan och denna process visas i figur 13. Det första steget för 

användaren är att skapa ett konto på BookShark, varefter denne får möjlighet att lägga till 

böcker i Bokhyllan eller Önskelistan. För att göra detta kan användaren leta upp en bok som 

denne önskar läsa genom att antingen använda sökfunktionen eller genom att gå in på en av de 

boklistor som finns och filtrera listan utefter sökta parametrar. Efter att användaren har hittat en 

bok som denne vill läsa, så finns valet att lägga till boken direkt i Bokhyllan eller att lägga till den 

i Önskelistan och flytta den till Bokhyllan i därifrån. När boken väl ligger i Bokhyllan kan 

användaren läsa den genom att klicka på läs-knappen eller genom att välja titeln i den 

rullgardinsmeny som ligger under boksymbolen i figur 5. 

 

Figur 13: Processen för att kunna läsa en bok 
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4 Systemspecifikation 
Den tekniska specifikationen för webbapplikationens huvuddelar presenteras nedan indelat i 

avsnitten logik, databas och användargränssnitt. 

4.1 Logik 

Följande avsnitt behandlar webbapplikationens kommunikationsstruktur och dataflöden. 

Beskrivningar ges av hur data skickas mellan server och klientsida samt hur dynamisk 

inladdning av data hanteras genom användandet av AJAX.  

4.1.1 Kommunikationsstruktur 

Webbapplikationen och dess funktioner är uppdelade i fyra lager: klientsida, serverskript, 

databasinterface och databas. Klientsidan består av det gränssnitt som användaren interagerar 

med och är uppbyggd av HTML-sidor där innehåll och information laddas in från server och 

databas. Serverskriptet innehåller funktioner som behandlar användaranrop och hanterar 

informationsflödet till klientsidan. Serverskriptet skickar även vidare information från användaren 

till databasen men använder sig då av ett speciellt interface som genom inskrivna funktioner tar 

emot data från servern och i sin tur gör anropen till databasen. Ett exempel på detta är 

funktionen för tilläggning av böcker i bokhylla där en boktitel kopplas till ett visst användarid 

genom att en relation mellan bok och användare sparas i databasen. När en användare klickar 

på knappen för att lägga till en bok i bokhyllan anropas en funktion i serverskriptet kallad 

add_book(). Denna funktion hämtar in bokens och användarens id från klientsidan och skickar 

de som parametrar till en funktion kallad insert_stored_book() belägen i databasinterfacet. Det 

är sedan denna funktion som infogar den nya informationen i databasen genom SQL-

kommandon.  

Nedanstående figur visualiserar de fyra lagren och de kommunikationskanaler som förbinder 

dem. Denna struktur åtföljs alltid och gäller oberoende av i vilken riktning data ska skickas.    

 

Figur 14: Visualisering av kommunikationsstruktur 

 

4.1.2 Dataflöden 

Beroende på vad användaren väljer att göra och vilka funktioner som då måste utföras aktiveras 

olika kommunikationskanaler och olika lager involveras. Det finns tre olika fall som kan uppstå 

även om de flesta procedurerna på BookShark innebär involvering av samtliga fyra lager och att 

data skickas i båda riktningarna. 
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4.1.2.1 Första fallet 

Mindre grafiska uppdateringar på BookShark är utförda av JavaScript. Denna typ av procedur 

kräver ingen kommunikation mellan lager utan involverar enbart klientsidan. Funktioner av 

denna typ styr bland annat bläddring av bokkarusell på Mina Sidor samt nedfällning av 

bokblockens gardiner. 

4.1.2.2 Andra fallet 

Inhämtning av servermaterial såsom som HTML-filer och omslagsbilder till klientsidan. När 

användaren går in på en ny sida anropas serverskriptet och motsvarande HTML-fil laddas in 

vilket sker utan nyttjande av AJAX och innebär att hela sidan laddas om. I de flesta fall kräver 

detta att information hämtas från databasen men för exempelvis FAQ ligger all relevant 

information lagrad på servern. Omslagsbilderna som visas i bokblocken lagras ej direkt i 

databasen utan i specifika mappar på servern. Databasen håller, istället för varje bok, en länk 

som anger varifrån bilden ska laddas in.  

4.1.2.3 Tredje fallet 

Inhämtning av information från databas involverar alla fyra lager och inleds med en begäran 

från klientsidan, vilket anropar en funktion i serverskriptet. Denna funktion läser in eventuell data 

från klientsidan och gör därefter ett anrop till en funktion i databasinterfacet som i sin tur utför ett 

kommando till databasen. Databasen returnerar efterfrågat material till interfacet som skickar 

data vidare till serverskriptet. Serverskriptet laddar sedan upp materialet på klientsidan som ofta 

är inbakat i en HTML-fil. Ett exempel på en sådan form av procedur är applikationens 

nyhetsfunktion som visar upp en lista på nyligen tillagda böcker. 

4.1.2.4 Exempel – inhämtning av databasmaterial till klientsida 

När användaren vill granska sidans nyhetsutbud inleds detta med att den relevanta länken 

klickas vilket kallar på funktionen display_news() i serverskriptet, se figur 15 för kodutdrag. 

Denna funktion anropar databasinterfacet och ber den returnera en lista med nyligen tillagda 

böcker. Interfacet i sin tur tolkar detta anrop och filtrerar databasen utefter givna kriterier vilket 

resulterar i ett sökresultat innehållandes den begärda bokinformationen. Innan sökresultatet 

skickas vidare konverteras det om till en lista i Python-format innehållandes en mängd 

dictionaries där varje enskild dictionary rymmer information gällande en specifik bok. Skälet till 

att sökresultatet konverteras på detta sätt är för att det enkelt ska kunna hanteras av 

JavaScriptkoden på klientsidan. Efter konverteringen genomförts skickas listan till den 

ursprungliga funktionen i serverskriptet som laddar in den relevanta HTML-filen och skickar med 

listan som en inparameter. Klientsidan plockar därefter ut informationen från listan och placerar 

den på önskad plats genom nyttjandet av Jinja2. Slutligen laddas relevanta JavaScript-filer in 

varav vissa kräver att listan innehållande böckernas information kopieras och sparas i JSON-

format. I nästkommande stycke ges en redovisning för skälet till detta samt hur dessa listor 

används. 
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Figur 15. Kod för funktion display_news() 

 

4.1.3 AJAX och JSON 

AJAX används på BookShark för att ladda in och visa nya bokblock samt för att kunna anropa 

databasen utan att allt innehåll måste laddas om.  För att kunna hantera dessa funktioner inleds 

de relevanta JavaScripten med att den boklista, alternativt de boklistor, som matades in vid 

laddningen av URL:en sparas i JSON-format. Detta är nödvändigt för att kunna skicka listan 

mellan klientsida och server med hjälp av AJAX men ger även möjligheten att manipulera listan 

på ett enkelt sätt genom skriptet. Genom att informationen om de inladdade böckerna sparas 

temporärt på klientsidan minskas behovet av att anropa databasen men leder till mer arbete på 

klientsidan. Det är av yttersta vikt att JSON-listorna som sparas på klientsidan överensstämmer 

med innehållet i databasen och att ändringar registreras och genomförs på båda nivåer. 

Följande exempel används för att mer i detalj beskriva detta förlopp och redogör även för två 

centrala typer av AJAX-anrop. 

4.1.3.1 Exempel – grafisk uppdatering genom AJAX-anrop 

När användaren går in på Mina Sidor matas fyra boklistor in tillsammans med HTML-filen. 

Dessa listor innehåller information om böckerna i användarens bokhylla, önskelista, lånehistorik 

samt rekommendationer och sparas i fyra separata JSON-objekt. Om användaren väljer att ta 

bort en av sina böcker ur Bokhyllan genom att klicka på korresponderande knapp inleds 

proceduren med att en lyssnare i skriptet triggas. Den nödvändiga informationen, såsom bokens 

id, samlas in och sparas i variabler varefter en popup-funktion aktiveras där användaren 

ombeds bekräfta sitt val. Vid ett godkännande anropas JavaScript-funktionen remove_book() 

beståendes av ett AJAX-anrop till serverskriptet där bokens id skickas med.  

Serverfunktionen som matar in bokens id i ett anrop till databasinterfacet kallas för 

remove_from_stored_book(). Relevanta kontroller utförs följda av kommandon till databasen 

som antingen tar bort den begärda boken ur användarens bokhylla eller kastar ett undantag. I 

det fall att ett undantag kastas fångas detta av kod i serverfunktionen som genererar ett 

felmeddelande och returnerar det till klientsidan som informerar användaren genom en popup. 

Om ändringen däremot går igenom och registreras i databasen returneras ett 

framgångsmeddelande varvid den grafiska uppdateringen inleds.  

Det första steget i denna procedur består av anropet till JavaScript-funktionen display_remove() 

som tar bort det begärda bokelementet från JSON-listan representerande bokhyllan. Kontroller 

utförs även för att se ifall den borttagna boken finns i användarens lånehistorik och om så ej är 
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fallet läggs den till i denna lista (liknande kontroller och ändringar utförs även i databasen under 

den föregående proceduren). Efter detta är listorna uppdaterade men än har inga grafiska 

ändringar genomförts. Detta hanteras av funktionen update(), se figur 16 för kodutdrag, som tar 

in en lista som argument och genom ett AJAX-anrop skickar den till serverfunktionen 

display_list(). Det enda denna funktion sedan gör är att returnera en HTML-fil kallad 

display_book_list och skicka med listan som en inparameter. Denna HTML-fil används på 

nästan samtliga områden där bokblock ska visas upp och innehåller enbart kod för att grafiskt 

illustrera böckernas information. AJAX-anropets ”success”-funktion tar emot denna HTML-fil och 

placerar den i aktuellt div-element varvid den grafiska uppdateringen av listan är avklarad. För 

detta exempel innebär det att listan för bokhylla och eventuellt listan för lånehistorik matas in till 

funktionen update(). Avslutningsvis uppdateras i detta fall även bildspelskarusellen på Mina 

Sidor, vilket sker på liknande vis som för bokblocken, samt mindre grafiska komponenter såsom 

antalet böcker i bokhyllan under användarinformation. 

 

Figur 16. Kod för funktion update() 

 

4.1.4 Teknisk beskrivning av valda funktioner 

Detta avsnitt förklarar hur webbapplikationens sökfunktion och rekommendationssystem hur de 

fungerar på en teknisk nivå. 

4.1.4.1 Sökning 

Webbapplikationens sökfunktion bygger på Levenshteinalgoritmen för att kunna returnera 

sökresultat även om användaren har gjort en felstavad sökning. Beijering (2008) beskriver 

algoritmen som en jämförelse av två strängar där varje tecken med samma indexposition 

jämförs. Räkning hålls för varje tecken som måste läggas till, tas bort eller ändras för att 

strängarna ska bli likadana och denna räkning kallas för avstånd (Eng. distance). Normaliserat 

avstånd beskrivs som avståndet dividerat med antalet tecken i den längsta av de två 

strängarna. 

För varje sökning som sker på hemsidan, jämför algoritmen söksträngen med varje boktitel och 

författarnamn i databasen och returnerar ett normaliserat avstånd för varje. Angivet i koden är 

ett maximumavstånd, som är satt till 50 procent, som de normaliserade avstånden måste 
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understiga för att tas med i listan som returneras till klientsidan. Ett problem som uppstod med 

att använda Levenshteinalgoritmen var att felaktigt tillagda tecken i början av söksträngen 

straffades hårt medan felaktigt tillagda tecken i slutet av strängen nästan inte påverkade 

resultatet alls. Detta demonstreras i figur 17 där strängen "Harry" jämförs mot "HHarry" och 

"Harryy", och räkning hålls på varje tecken som måste bytas eller tas bort för att strängarna ska 

bli lika.  

     

Figur 17: Jämförelse av normaliserade avstånd beroende på position av felplacerat tecken 

Det beslutades att felaktigt placerade tecken helst ska ha samma inverkan på det 

normaliserade avståndet oavsett position i strängen. Lösningen blev att strängarna nu också 

jämförs baklänges och sedan väljs det minsta normaliserade avståndet. Detta demonstreras i 

figur 18. 

 

Figur 18: Lösning på problemet med jämförelse av strängar 

 

4.1.4.2 Rekommendationer 

För varje registrerad användare på hemsidan finns det en personligt anpassad 

rekommendationslista och detta system har utvecklats unikt för detta projekt. Genom att räkna 

hur ofta en kategori förekommer bland lästa böcker, så sammanställs listor av de högst rankade 

böckerna inom användarens mest lästa genrer. Denna lista returneras sedan som 

rekommendationslistan. Systemet hindrar dubbletter av samma bok att förekomma i listan då en 

bok kan ha flera genrer, men utesluter för tillfället inte böcker som användaren redan har läst. 

Ett möjligt fall är att en användare har läst tre böcker av olika genrer. Givet att maximalt antal 

platser i listan är fyra, skulle rekommendationslistan konstrueras som demonstrerat i figur 19. 
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Figur 19: Konstruktion av en rekommendationslista av storlek fyra 

 

Rekommendationslistan skulle då bestå av de två högst rankade böckerna inom genre 1 och 

den högsta rankade boken inom genre 2 och 3. Om systemet upptäcker att en bok redan finns i 

listan så hämtar det den näst högst rankade boken et cetera. 

Som det framgår i exemplet är detta system bäst anpassat för att majoriteten av böcker endast 

tillhör en genre, eftersom algoritmen inte tar i beaktande att böcker kan ha olika kombinationer 

av genrer. Vid vidareutveckling skulle hemsidan testas mot ett tillräckligt stort boksortiment, 

vilket skulle ge en klar bild över vilken kombinationsstorlek som är mest förekommande och 

rekommendationssystemet skulle sedan anpassas därefter. 

4.1.5 Resultat av refaktorisering 
Som beskrivs i avsnitt 2.4.3 Refaktorisering så handlade refaktoriseringen först om att ta bort 

kod som inte längre används. Koden som togs bort var till största del kod som funnits kvar 

sedan sprint ett men som hade ersatts av ny kod med högre funktionalitet. Ett exempel på detta 

var ett databasanrop som skapades under sprint ett, som returnerade en lista med böcker. 

Anropet hade få inparametrar och var förhållandevis simpel.  I och med sprint två så 

utvecklades ett nytt anrop som var anpassat för filtreringssystemet och som skulle ersätta det 

gamla. Det föregående anropet fick dock finnas kvar medan det nya utvecklades, för att 

webbapplikationen fortfarande skulle kunna visa listor med böcker. När det nya anropet 

färdigställdes och användes överallt på BookShark så togs dock koden aldrig bort för det 

föregående anropet. Detta åtgärdades då under sprint tre. 

Nästa fas handlade som tidigare beskrivet, om att förbättra koden antingen genom att göra den 

mer lättöversiktlig eller att uppnå en snabbare körtid. Exempel på förbättringar som gjordes 

under sprint tre förklaras i nästkommande avsnitt.  

4.1.5.1 Exempel på förbättrad översiktlighet     

Flera funktioner i serverskriptet innehöll koden som beskrivs i figur 20 för att hämta användar-id. 

Det var väldigt repetitivt så lösningen blev att koden ersattes med ett funktionsanrop som hade 

samma funktionalitet. Detta gjorde att koden blev mer kompakt och därmed mer lättöversiktlig. 

Det nya funktionsanropet framgår i figur 21.  

                 

Figur 20: Kod för att hämta en användares id  
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Figur 21: Nytt funktionsanrop som returnerar en användares id 

4.1.5.2 Exempel på förbättrad körningstid  

För att hämta en lista med böcker så anropas get_book_list() och den kan vara väldigt krävande 

beroende på vilka inparametrar som skickas med. På flera ställen i koden anropades funktionen 

på det sätt som är beskrivet i figur 22, det vill säga tre gånger. Detta är dock inte nödvändigt då 

listan som returneras i första anropet kan återanvändas i resterande kod, vilket blev resultatet 

efter refaktoriseringen.  Detta visas i figur 23. 

 

Figur 22: Typiskt anrop för att hämta en boklista 

 

Figur 23: Uppdaterat anrop för att hämta boklistor, men nu tillkallas get_book_list() endast en gång 

 

4.1.6 Skalning och underhåll 
Under framtagandet av webbapplikationen har enbart en mindre mängd data använts vid 

testning av kod och verifiering av funktionalitet. Dock är systemet konstruerat för att hantera 

större mängder data och hänsyn har tagits för att kunna ackommodera ett utökat utbud av 

böcker och användare. De mest krävande procedurerna inträffar då en stor mängd 

bokinformation måste laddas in, exempelvis vid genrebrowsing där alla böcker tillhörande en 

viss genre visas upp eller breda sökningar som ger ett stort antal träffar. Den grundläggande 

principen vid inhämtning av bokinformation har bestått i att försöka minimera antalet 

databasanrop. För majoriteten av berörda procedurer anropas databasen enbart vid inladdning 

av HTML-filen då all nödvändig information hämtas. Som finns beskrivet i avsnitt 4.1.3 AJAX 

och JSON kopieras dessa data över i JSON-format varvid grafiska ändringar hanteras av 

JavaScript och serverskript. Genom att minska antalet gånger databasen måste genomsökas 

minskas laddningstider vilket kan få stor betydelse vid uppskalning av utbudet.  

Under den tredje sprinten genomfördes som nämnts tidigare ett flertal förbättringar och 

effektiviseringar av kod och struktur. Genom sammanslagning och generalisering av funktioner 
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har koden gjorts mer överskådlig och lättolkad för utomstående. Organisering av kod och 

tydligare uppdelning av servermaterial har bidragit ytterligare till detta. 

4.2 Databas 
Då utvecklingen av databasen skett stegvis kommer detta avsnitt diskutera databasen sprint för 

sprint. Cagiltay (2013) förklarar att det är kritiskt att först ta fram en grafisk bild av hur 

information inom mjukvara är relaterade till varandra, innan implementation genomförs, för att 

framgångsrikt lyckas med ett mjukvaruprojekt. En grundläggande del i att utveckla en databas 

är då att först konstruera ett Entity Relationship Diagram som ska förespråka användarens krav 

på databasen. I början av varje sprint som diskuteras i kommande avsnitt har teamet utgått från 

att först ta fram ER-diagram innan databasen konstruerades och senare modifierades.   

4.2.1 Databasen under Sprint ett 
För att uppfylla kraven ställda i produktbackloggen fanns det ett antal tabeller som teamet 

ansåg var nödvändiga medan andra krävde vidare diskussion. Databasen behövde tabeller för 

att lagra användare, böcker, författare och kategorier men också tabeller för bland annat böcker 

i användarens bokhylla och önskelista. Teamet beslutade att bokhyllan och önskelistan skulle 

representeras av en gemensam tabell som döptes till stored_book. Att hemsidan skulle bygga 

på en prenumerationsform innebar att de olika typerna av prenumerationer behövde en egen 

tabell. Slutligen behövdes en tabell för att lagra varje användares kontokortsinformation.  Utifrån 

dessa tabeller skapades den första databasen för sprint ett och dess tabeller med attributvärden 

framgår i figur 24. 

  

Figur 24: Databasen i sprint ett 
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Databasen uppfyllde de nödvändiga aspekterna i backloggen men inget mer. Det gjordes även 

ett antal avgränsningar i sprint ett, exempelvis att varje bok bara kan ha en författare och bara 

tillhöra en kategori. Anledningen till detta var att teamet prioriterade att få hemsidan att fungera 

med viss funktionalitet vilket innebar att en simplare lätthanterlig databas var att föredra.   

4.2.2 Databasen under Sprint två 
I sprint två prioriterades utvecklingen av befintliga delar i databasen. Detta innebar främst en 

”många till många” relation mellan böcker och kategorier, vilket ledde till en ytterligare tabell för 

att hantera denna relation. De ytterligare kraven på funktionalitet i sprint två som rankingsystem 

och bokhistorik innebar att ytterligare tabeller behövdes läggas till. Den slutgiltiga databasen för 

projektet framgår i figur 25. 

 

Figur 25: Slutgiltig databas framtagen i sprint två 

 



   
 

 35  
 

4.3 Systemspecifikation GUI 

I avsnitt 3.3 Användarens perspektiv, beskrivs hur funktionalitet presenteras för användaren 

genom användargränssnittet. Nedan följer ytterligare beskrivning av användargränssnittets 

tekniska specifikation. 

4.3.1 Vysammansättning 

Applikationens GUI har en vysammansättning som består av en master page som inkluderar en 

header och ett utrymme för godtyckligt innehåll, vilket kan ses i figur 26. Master pagen existerar 

på applikationens samtliga sidor och headern innehåller en navigationsmeny och information för 

användaren angående dennes bokhylla och aktuell tillgång till SharkCoins. Utrymmet för 

godtyckligt innehåll varierar mellan applikationens olika sidor. Denna vysammansättning görs 

med hjälp av mikroramverket Flask och dess möjligheter att sammanfoga olika HTML-mallar till 

en sammansatt vy i användarens webbläsare. 

 

Figur 26: Vysammansättning 

 

4.3.2 Responsiv webbdesign 

Applikationen har utvecklats med det som kallas responsiv webbdesign, hädan efter kallad 

RWD, i åtanke. RWD har blivit viktigare allt eftersom internetanvändandet via mobila enheter 

har ökat. Då användandet av webbrowser i mobila enheter oftast sker med tillgång till en mindre 

skärm och sämre uppkopplingshastigheter ställer det krav på att användargränssnitt och 

kommunikationsstruktur är anpassningsbara för att säkerställa tillfredsställande 

funktionalitet.(Zakas, 2013) 

RWD innebär i BookSharks fall att applikationen har en anpassningsbar webbdesign som ser 

olika ut vid användandet av olika skärmstorlekar. Den ovan nämnda navigationsmenyn är en 

tillämpning av menykomponenter framtagna av Bootstrap. Teamet har valt att tillämpa 

Bootstraps vykomponenter för att dessa är integrerade i ett system för att underlätta anpassning 

av vysammansättningen till olika skärmstorlekar. För användaren innebär detta att oavsett om 

personen väljer att använda BookShark på en läsplatta eller en smartphone med begränsad 

skärmstorlek, eller på en persondator med fullstor bildskärm, kommer användargränssnittet att 

fungera tillfredställande. Utöver tillämpning av Bootstrap har även CSS-kodning för 

vykomponenter utvecklade för denna specifika applikation, exempelvis bokblock och boklistor, 

behövt skrivas på ett sådant sett att dessa är responsiva till olika skärmstorlekar. Dessa 
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anpassningar har gjorts för tre standardiserade skärmstorlekar. Detta innebär inte bara att 

storleken på exempelvis ett bokblock är mindre på en mindre skärm utan även att den mängd 

information som visas i ett bokblock prioriteras till att bara visa den för användaren mest 

intressanta. Denna modifiering har gjorts för att användaren inte ska uppleva gränssnittet som 

plottrigt vid användandet av en mindre skärm. Som visas i figur 27 visar bokblocken ISBN för 

varje bok då användaren använder en fullstor skärm, denna information visas ej för användaren 

då en mindre skärm används vilket visas i figur 28. 

  

Figur 27: Bokblock med fullständig information vid visning på fullstorskärm 

 

 

Figur 28: Bokblock med prioriterad information vid visning på mindre skärm 

 

4.3.3 Vykomponenter 

För applikationen är, utöver navigationsmenyn, även bokblocken och boklistorna 

vykomponenter som används frekvent. En boklista genereras varje gång användaren väljer att 

bläddra i en lista med böcker. Oavsett om användaren bläddrar i ett sökresultat, i en topplista 

eller bland böcker inom en viss genre så kommer detta ske via en boklista. Boklistan 

presenteras alltid tillsammans med en filtrerings- och en sorteringsfunktion. Som tidigare 

nämnts i avsnitt 3.2 Användarens perspektiv består en boklista av ett antal bokblock. Antalet 

bokblock för en lista är godtyckligt.  
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Popups är ytterligare en vykomponent som tillämpas frekvent i applikationen för att 

uppmärksamma användaren på viktig information. Tillämpningen av dessa har grundat sig i en 

jQuery plugin kallad för Avgrund (Voronianski, 2012). Valet att använda Avgrund beror på att 

det är en plugin designad för att fungera väl i alla moderna webbläsare och dessutom har en 

CSS som enkelt anpassar sig till äldre webbläsare som saknar stöd för de modernare CSS-

klasserna "transition" och "transformation". 

4.3.4 Hantering av asynkrona anrop  

I avsnitt 4.1.3 AJAX och JSON beskrivs utförligt hur applikationen hanterar asynkrona anrop 

genom att databasen kan anropas utan att allt innehåll behöver laddas om innan en förfrågan är 

verkställd. Denna funktionalitet är något som påverkar användargränssnittet till det positiva då 

detta för användaren innebär att laddningstider förkortas vid anrop till databas och server. 

Exempelvis tillämpas detta då en användare vill betygsätta en bok. Vid detta fall sätter 

användaren sitt betyg på boken och detta förmedlas via serverscriptet till databasen i 

bakgrunden medan användaren kan fortsätta bläddra bland böcker i boklistor. 

  



   
 

 38  
 

5 Marknadsföringsplan  
Detta avsnitt innehåller den marknadsplan som är tänkt att användas vid lanseringen av 

BookShark. Marknaden, segmentering, positionering och marknadsmix kommer att behandlas 

för att ge en sammantagen marknadsföringsplan. 

5.1 Marknaden 

Strömningstjänster för musik och film är en stor marknad med snabb tillväxt. Idag använder vart 

femte hushåll i Sverige minst en strömningstjänst för film och var tredje svensk har ett Spotify-

konto för strömning av musik. (Mediavision 2014, Internetworld 2012) 

Enligt studien Svenskarna och internet har försäljningen av surfplattor ökat starkt och idag har 

31 procent av Sveriges befolkning en surfplatta. Andelen som idag läser e-böcker ligger på 11 

procent av befolkningen. Detta är en förhållandevis låg andel jämfört med i USA där 34 procent 

har en surfplatta, men andelen som läser e-böcker är hela 23 procent. (Institutet för 

internetinfrastruktur, 2013) Av någon anledning använder inte lika många svenskar surfplattan 

för läsning av e-böcker. En förklaring till detta kan vara att det i USA finns smidiga 

försäljningskanaler för e-böcker. I Sverige kostar en e-bok lika mycket som en tryckt bok i 

jämförelse med att e-boken är mycket billigare i USA. (DN, 2010) 

Trots den jämförbart låga andelen e-bokläsare gentemot den amerikanska marknaden kan det 

urskiljas att en tiondel av Sveriges befolkning läser e-böcker i dagsläget som motsvarar en 

miljardindustri. Med en stor e-boksmarknad med tillväxtpotential ser BookShark en möjlighet att 

ta en marknadsledande roll genom att integrera e-böcker med on-demand-tänket. (Institutet för 

internetinfrastruktur, 2013) 

Idag finns e-böcker att låna kostnadsfritt på bibliotek, men med ett begränsat utbud där 

exempelvis storsäljare plockas bort från hyllorna (Svenska Dagbladet, 2013). Marknaden för 

försäljningen av tryckta böcker har haft en uppåtgående trend under de senaste 15 åren 

(Svenska bokhandlareföreningen, 2012). 

5.2 Segmentering 

Planen för marknadsföringen är att i första hand riktas in mot den mest intressanta målgruppen 

för att senare breddas till en större massa. Anledningen till detta är för att kunna ta en stark 

marknadsledande position hos en målgrupp som lätt förstår sig på denna tjänst. Efter en 

förhoppningsvis lyckad marknadspenetration kan en bredare marknadsföring ske.  

Det primära segmentet består av individer som är tekniskt intresserade, användare av liknande 

on-demand-lösningar samt de som läser e-böcker i dagsläget. Tekniskt intresserade, då en 

lansering av en produkt i denna natur kräver en del förståelse av hur produkten används samt 

förknippas med ett intresse i denna typ av teknisk lösning. Användare av liknande on-demand-

lösningar är en intressant målgrupp då de känner till den moderna framställningen av traditionell 

marknad fast genom internet. Dessa individer tillhör en grupp av konsumenter där 

inträdeströskeln är låg och leder till att de lättare förstår sig på koncept och användande.  

Gällande demografiska segmenteringsvariabler så avgränsas segmentet till Sverige av 

upphovsrättsliga skäl samt att först testa produkten i en mindre skala. Marknadsföringen 
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gentemot det primära segmentet har tydliga marknadsföringskanaler såsom teknikhemsidor, 

teknikforum och de andra on-demand-lösningarnas applikationer eller hemsidor. 

Det beräknade segmentets storlek kan baseras på antalet personer som använder sig av on-

demand-lösningar samt beräknat på antalet personer som köper e-böcker i dagsläget. 

Enligt studien Svenskarna och internet och som även finns återgivet i figur 29 och 30 så är 20 

procent respektive 30 procent av Sveriges befolkning användare av on-demand-lösningar för 

film och serier respektive strömmad musik samt att 72 procent av befolkningen läser böcker kan 

marknaden räknas till runt en fjärdedel av dessa som motsvarar 18 procent av Sveriges 

befolkning. Denna uppskattning görs med antagandet att den andel som idag använder sig av 

on-demand-lösningar även skulle uppskatta liknande lösningar för böcker. 18 procent av 

Sveriges befolkning motsvarar ungefär 1,7 miljoner potentiella användare. (Institutet för 

internetinfrastruktur, 2013) 

                                                      

         Figur 29: Andelen av befolkningen som läser böcker.       Figur 30: Hur befolkningen läser e-böcker. 

I dagens läge finns det få aktörer som har e-böcker på nätet som alternativ. Dessa är i 

utvecklingsfasen och har än så länge inte redovisat några resultat om att de har haft någon 

större framgång. (Nyteknik, 2014) 

5.3 Marknadsanalys - Swot-analys 

För att kunna ta reda på hur marknadsläget ser ut för BookShark, så utförs en Swot-analys. 

Swot-analysen behandlar BookSharks styrkor och möjligheter ställt mot svagheter och hot. 

Denna gjordes för att kunna få en kunskapsgrund inom förutsättningarna för marknadsföringen 

samt påvisar hur marknadsföringen ska göras. En bild av Swot-analysen visas nedan. 
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Figur 31: Swot-analys 

5.3.1 Styrkor 

I en tid där strömningstjänster av digital media är populärt har denna produkt möjlighet att vara 

tidigt ute med att erbjuda en prenumerationstjänst av e-böcker. En annan styrka är att teamets 

medlemmar ingår i det önskade segmentet och har på så sätt insyn i hur BookShark borde 

marknadsföras. 

5.3.2 Svagheter 

En nackdel med att vara först är att det är svårt att uppskatta hur många potentiella användare 

som kan tänka sig använda tjänsten. Ytterligare en svaghet är att det är kostnadskrävande att 

bygga upp ett varumärke. 

5.3.3 Möjligheter 

Då Netflix har tagit en marknadsledande roll med över en miljon användare i Sverige som 

prenumererar på serier och film är det självklart intressant att undersöka om prenumeration av 

e-böcker kan nå liknande framgångar. Som först in på denna marknad finns möjligheten att ta 

en stark marknadsposition och bli marknadsledande inom denna nisch. En annan möjlighet är 

att intresset och konsumtionen av e-böcker fortsätter öka. 

5.3.4 Hot 

Då liknande tjänster skördar stora vinster på denna typ av medialösning finns självklart hotet att 

andra företag kommer vilja ge sig in i matchen om att sälja e-böcker på detta sätt. Om denna 

idé är framgångsrik kommer konkurrenter att vara ett självklart hot om marknadsandelarna. Det 

finns även ett scenario där nya företag imiterar koncept rakt av. Ytterligare ett hot som kan 

uppkomma är att det uppstår en negativ trend av intresset för e-böcker. 
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5.3.5 Samlad analys och plan utifrån Swot-analysen 
För att få ut så mycket som möjligt av Swot-analysen, så görs en plan för att både förädla de 

styrkor och möjligheter som finns samtidigt som det kan göras en verksamhetsplan för att 

minimera riskerna som uppkommer med svagheterna och hoten.  

Gällande fördelarna med att vara rätt i tiden, tidigt ute och möjligheten att bli marknadsledande 

gäller det att snabbt ta ett stadigt fäste på marknaden. Detta kommer att göras med riktad 

marknadsföring gentemot kärnsegmentet.  

Nackdelen med att det är kostnadskrävande att lansera ett nytt varumärke är det viktigt att söka 

investerare, om det skulle vara nödvändigt, för att kunna införliva marknadsföringsprocessen 

och vidarearbetet. Hur konkurrens och imitation ska undvikas är svårt att förutse. Det gäller att 

försöka leverera en bättre produkt eller lägre pris än konkurrenterna. 

5.4 Positionering 

En framgångsrik positionering framkommer om följande 4Cn uppfylls: Clarity, credibility, 

consistency och competetiveness. Översatt till svenska motsvarar de klarhet, trovärdighet, 

jämnhet och konkurrensmässighet. (Kotler, Armstrong och Parment, 2011) 

Klarhet - Göra det tydligt om vad BookShark är för något, kopplat till tänkt målgrupp.  

Trovärdighet - Att hemsidan och marknadsföringen är förtroendeingivande. I detta fall innebär 

det att hemsidan ser professionell ut samt att betalningslösningarna är kända och säkra. 

Jämnhet - Detta innebär att det är viktigt att ge ett jämnt budskap om vad tjänsten förmedlar. 

För Bookshark är det viktigt att budskapet och värdet med produkten är bestående så att inte 

användaren blir förvirrad. 

Konkurrensmässighet - Hur produkten står sig mot konkurrenter samt hur denna anpassas 

under nya hot. Exempelvis att BookSharks produkter kommer erbjuda samma pris som nya 

konkurrenter givet att tjänsten anses vara likvärdiga. 

Positioneringen av BookShark som ny webbapplikation på en tillsynes ny marknad ger 

förhållandevis fria ramar att sätta standarden. Men BookShark måste inneha ett större sortiment 

än bibliotek samt lägre pris än andra internetbokhandlar.  

5.5 Marknadsmix – 4P 

En marknadsmix utförs för att kunna göra en blandning av konkurrensmedel för att göra en 

lyckad marknadsföring. Den klassiska metoden för att ta fram en sådan är via Kotlers 4P, vilket 

är de fyra nyckelbegreppen produkt, pris, plats och påverkan. Med dessa formulerar företaget 

hur de ska profilera sig på marknaden. (van Waterscout och van Den Bulte, 1992) 

Produkten kommer att presenteras som en smidig lösning gällande betalning och utbud av e-

böcker. Ett system där användaren till ett bra pris kommer åt den litteratur som efterfrågas, när 

som helst och var som helst. Det är även viktigt att BookShark har ett brett sortiment och på så 

sätt uppfattas som en bättre lösning än bibliotek som idag har ett smalt utbud av e-böcker (DN, 

2010). 
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Gällande pris så sätts detta enligt en värdebaserad metod som betyder att priset är satt efter 

vad teamet uppskattar att potentiella kunder kan tänka sig betala för abonnemanget. Priset 

kommer sättas i två olika intervaller: lågt för 199kr/månad och högt för 299kr/månad, 

korrelerande mot antalet böcker de motsvarar. Prissättningen är inte fastställd i dagsläget, då 

det inte har genomgått diskussioner med förlagen gällande exakta kostnader. I 

användartesterna tillfrågades testpersonerna om priset, men antalet svar ansågs inte vara 

tillräckligt många för att kunna fastställa ett pris. Strategin vid prissättningen är att BookShark 

ska vara ett billigare alternativ än vad som erbjuds idag och samtidigt ha ett större sortiment än 

biblioteken. 

Platsen där webbapplikationen kommer vara tillgänglig är via webbläsare för alla olika 

skärmstorlekar. Det innebär att kunden kan använda sig av webbapplikationen via dator, 

surfplatta och smarttelefon. Det valet gjordes för att kunna nå ut till en så stor målgrupp som 

möjligt. I startskedet kommer platsen att begränsas till Sverige utifrån upphovsrättsliga skäl.  

Påverkan, kommer i detta fall vara hur produkten kommer marknadsföras. Detta är tänkt att ske 

genom tidningsartiklar, forum och hemsidor där den tänkta målgruppen rör sig. Produkten 

kommer att presenteras som e-bokens motsvarighet till Spotify och kommer i och med detta 

second-follower-tänk leda till att den potentiella kunden snabbt snappar upp konceptets 

innebörd. Eventuellt kommer BookShark marknadsföras via större marknadsföringskanaler 

såsom tv och radio om den beräknade intäkten överskrider kostnaden. Denna omfattande 

marknadsföringskampanj behövs då BookShark är ett varumärke samt vill kunna attrahera både 

dagens e-boksläsare samt de som är nya för e-böcker. 

Sammanfattningsvis vill BookShark profilera sig som ett smidigt, heltäckande, innovativt samt 

prisvärt alternativ till dagens befintliga lösningar. 
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6 Etiska aspekter 
Följande kapitel kommer att behandla de olika etiska aspekter som berör BookShark. De ämnen 

som berörs är till stor del de som påverkar användares och samarbetspartners integritet. 

6.1 Personuppgifter 

En viktig aspekt att ta hänsyn till för webbapplikationen BookShark är hanteringen av 

personuppgifter. I samband med att konsumenter registrerar sig på webbapplikationen lagras 

en mängd personuppgifter om dessa i strukturerad form på en databas. Detta medför ett ansvar 

mot konsumenterna, så de personer som registrerar sig på tjänsten kan känna en trygghet över 

att deras uppgifter inte på något sätt kommer att spridas vidare.  

I Sverige finns personuppgiftslagen (PUL) som med grund i dataskyddsdirektivet från EU, 

reglerar hur personuppgifter får hanteras. PUL syftar till att skydda den enskildes personliga 

integritet från att kränkas vid bland annat insamling, lagring och spridning av personuppgifter 

(Riksdagen 2010). Kontentan i detta är alltså att det inte bara skulle vara oetiskt att sprida 

vidare personuppgifter utan det skulle även vara olagligt. Om hanteringen av uppgifterna inte 

sker på ett korrekt sätt, skulle det kunna äventyra verksamhetens existens. 

Användaruppgifterna i sig är ett viktigt medel för verksamheten då de tillhandahåller data om 

kunderna. BookShark tar bland annat in födelsedatum och postnummer vid registrering, vilket 

innebär att en användare aldrig behöver lämna ifrån sig sitt fullständiga personnummer och sin 

exakta adress. På så sätt bibehålls en stor del av användarnas personliga integritet samtidigt 

som BookShark får tillgång till tillräckligt med information för att kunna kartlägga olika 

demografiska faktorer om kunderna för att på så sätt kunna marknadsföra på ett effektivt sätt. 

6.2 Säkerhet 
Säkerheten är en viktig aspekt för webbsidor och webbapplikationer som lagrar användarnas 

uppgifter. Utan säkerhet på webbapplikationen går det inte att garantera säkerheten för 

användarnas personliga uppgifter, vilket leder till ett etiskt problem.  På samma sätt som det 

finns ett legalt ansvar rörande bland annat spridning, insamling och lagring av personliga 

uppgifter enligt PUL, finns det även ett legalt ansvar enligt PUL att vidta nödvändiga 

säkerhetsåtgärder för att garantera att tredje part inte får tillgång till informationen. (Riksdagen 

2010) 

BookShark uppfyller för närvarande inte kraven för säkerhet, vilket kan exemplifieras med att 

det inte finns någon kryptering av databasen. Vid en eventuell lansering måste säkerheten tas 

om hand om för att bland annat förhindra intrång i databasen. 

6.4 Marknadsföring 

Konsumentverket har tydliga specifikationer på vad som får och inte får göras inom 

marknadsföring av produkter och tjänster. Det ligger mycket fokus på så kallad god 

marknadsföringssed vilket innebär ett skydd för konsumenter mot osund marknadsföring. Det 

innefattar dels Internationella Handelskammarens (ICC) krav på näringsidkaren gällande 

marknadsföring samt regler som satts av Marknadsdomstolen. Sammanfattningsvis säger god 

marknadsföringssed att marknadsföring som görs inte får innehålla vilseledande eller felaktig 
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information om produkten eller tjänsten. Det finns också tydliga regleringar kring jämförande av 

produkter eller tjänster inom marknadsföring. (Konsumentverket, 2013) 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att marknadsföringen ska vara tydlig i sitt syfte. Det ska 

framgå klart och tydlig för konsumenten vad budskapet är, exempelvis om det är en specifik 

vara eller tjänst, ett varumärke eller en kampanj av något slag. Informationen ska vara tydlig och 

så informativ kring dess syfte som möjligt. Den stora bilden som ges ska vara baserad på 

sanningsenlig och konkret fakta, snarare än att förvirra mottagaren med vilseledande 

information. Det som sägs och utlovas måste kunna styrkas av 

näringsidkaren.(Konsumentverket, 2005) 

Då teamet är väl införstådda med meningen av etisk marknadsföring kommer detta tas till 

hänsyn vid utformande av marknadsföringsplan. 

6.5 Upphovsrätt 

En aspekt som kan vara svår att dra en tydlig linje för är återanvändandet av kod och 

upphovsrätt. Det kan vara svårt att dra en gräns för hur mycket kod och funktionalitet som är 

okej att ta från andra och använda till den egna koden. Detta är till största del ett problem inom 

den akademiska världen där plagiering är något som bör tas på största allvar. (Lindoo, 2013) 

Inom detta projekt har hänsyn tagit till detta och i stor mån har egna lösningar gjorts med 

inspiration från kodexempel på internet. 

Många verktyg som används i projektet, till exempel Python, Flask, Bootstrap, ligger under olika 

typer av licenser med olika krav på hur användning av dem får ske. I detta projekt har flera av 

verktygen varit givna från början och det har därför inte ansetts relevant att närmare titta på vad 

som krävs av de olika licenserna. I den händelse att BookShark skulle bli aktuell för lansering 

bör detta ses över för att se till att applikationens innehåll inte bryter mot lagen.    

6.6 Kakor 

Kakor, på engelska cookies, används på BookShark för att lagra information om den inloggade 

användaren. I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation skall användaren informeras 

om att webbplatsen använder sig av kakor och avsikten med dessa. Besökaren ska också ge 

sitt samtycke användningen av kakor. (Riksdagen, 2003) Detta har ej implementerats då det 

inte är tänkt att applikationen ska göras publik. Skulle BookShark lanseras är det nödvändigt att 

informera användaren om hur kakor används.  

  



   
 

 45  
 

7 Diskussion 
Nedan diskuteras för- och nackdelar med projektets utförande, eventuella ändringar och tillägg 

som kan komma att behövas i framtiden och det agila arbetssätt som använts.  

7.1 Vidareutveckling 

Nedan beskrivs hur teamet anser att koden skulle kunna modifieras vid en stor tillväxt sett till 

antal registrerade användare och böcker i sortimentet. Det tas även upp vilka nödvändiga 

ändringar och tillägg som skulle behövas om lansering av applikationen skulle bli aktuell.  

7.1.1 Läsverktyg och bokinnehåll  

Även om BookShark i dagsläget uppfyller funktionalitet enligt teamets satta mål finns det 

fortfarande delar som skulle behöva utvecklas om applikationen skulle bli aktuell för lansering. 

Som BookShark funkar idag så finns det inget verktyg för att faktiskt läsa böcker, vilket i grund 

och botten är applikationens huvudsyfte. Det som teamet har slagit fast gällande läs-verktyget 

är att det måste vara säkert mot kopiering av text. Om konsumenterna skulle hitta ett sätt att 

kopiera böcker från BookShark skulle en stor del av tjänstens värde falla bort. Huruvida 

utvecklingen av läsverktyget ska gå till är svårt att spekulera i då ingen av medlemmarna i 

teamet, i dagsläget, besitter tillräckligt med kunskap för att angripa detta problem. I och med 

avsaknaden av läsverktyg finns det i dagsläget inte heller något behov i databasen att lagra 

bokens innehåll. Med andra ord skulle databasen behöva modifieras för att kunna lagra filer 

med innehåll för respektive bok.  

7.1.2 Användardata  

Som registreringen ser ut i dagsläget får den nya användaren ange bland annat födelsedatum 

och postnummer. Dessa data lagras inte i databasen som den är utformad idag. Anledningen till 

att teamet valde att be användaren om dessa data är för att, vid ett senare skede, kunna skapa 

en demografisk bild av användarna. Denna information skulle komma att utgöra en viktig grund 

för BookSharks affärsdata och kunna nyttjas i marknadsförings- och segmenteringssyften. På 

så sätt ges ytterligare möjligheter att utveckla applikationen på ett sätt som passar dess 

användare. En annan typ av mätdata som kan vara intressant är relationen mellan köpta böcker 

och böcker som finns i önskelistan. Eftersom BookShark erbjuder en ny typ av tjänst så kan det 

vara svårt att prissätta böcker rättvist. Om en bok då frekvent endast befinner sig i användares 

önskelistor, så kan det indikera att den har ett för högt pris. Att användaren uppger 

betalningsinformation är något som anses högst nödvändigt om applikationen skulle börja 

användas för kommersiellt bruk. I dagsläget är inte BookShark kopplat till någon form av 

betalningsverktyg, vilket gör betalningsinformationen överflödig.   

7.1.3 Refaktorisering och skalning  

I nuläget är det svårt att förutspå hur applikationen skulle påverkas om en större mängd böcker 

skulle laddas in i databasen, då de anrop som finns i databas och server har inte testats för en 

större mängd data. Detta gäller även om en större mängd användare skulle registreras på 

BookShark. Det är svårt att spekulera i detaljer utan vidare testning, men ett scenario som kan 

antas är att koden måste genomgå ytterligare refaktorisering för att bibehålla de svarstider som 

applikationen erbjuder idag. Ur en användarsynpunkt kan det även bli aktuellt att se över 

kategorisering och presentation av böcker ju fler titlar som finns. Det kommer behöva läggas 
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ytterligare fokus på funktioner som underlättar bläddring av böcker ju fler titlar som tillkommer 

då tjänsten annars kan komma att upplevas som rörig. Eventuellt kan det vara nödvändigt att 

utöka tillgången på rekommendationer för att tillgodose användaren med ett så brett sortiment 

som möjligt.  

7.1.4 För- och nackdelar med databasens struktur 

Som tidigare förklarat så bestämde teamet att det skulle vara en "många till många" relation 

mellan böcker och kategorier samt mellan böcker och författare. Den förstnämnda relationen 

skapades i och med sprint två, vilket gav hemsidan utökad komplexitet samt flexibilitet, men 

relationen mellan böcker och författare förblev som den var i sprint ett. Detta är i sig själv en 

svaghet då en bok kan ha flera författare, men på grund av att ombyggnaden av relationen 

skulle kräva mycket arbete för att den skulle hamna i konflikt med anropet som hämtar boklistor, 

så valde teamet att prioritera andra aspekter av hemsidan som ansågs mer relevanta. 

Databasen har för tillfället ingen klar säkerhet gällande lagrad information. För en fullt 

fungerande hemsida så är det ett måste, men i inom ramarna för projektet så ansågs detta vara 

godtagbart då datasäkerhet inte behövdes prioriteras. Om hemsidan skulle lanseras 

kommersiellt vid ett senare tillfälle så skulle denna brist behövas åtgärdas. 

7.2 Ändring utvecklingsmiljö 

Som nämnt i metoden under avsnitt 2.5 Utvecklingsmiljöer har det under projektet uppkommit 

ett antal komplikationer med tekniken som använts. Några av dessa problem berör de lokala 

utvecklingsmiljöerna och Git. Dessa hade kunnat minskas eller förhindrats om teamet enats om 

att tillexempel använda sig av PyCharm som fungerar på de vanligaste operativsystemen och 

avhjälper många av de problem som teamet haft med bland annat Git då stöd för det finns i 

programvaran. Problemen teamet haft med Git kunde även ha förhindrats med bättre kunskap 

om hur systemet fungerade innan projektet drog igång. 

Då det i projektet har uppkommit problem med OpenShift skulle andra alternativ vara av 

intresse vid ett annat projekt. Ett av problemen med OpenShift är bristen på felsökningsverktyg 

och det som använts har gett bristfällig information om felen. Det är möjligt att det finns något 

sätt att göra det på men då ingen i teamet besuttit den kunskapen har det ställt till problem. Ett 

annat problem har varit att filer i projektet fått felaktiga rättigheter och på så sätt låst projektet. 

Detta har tvingat teamet att överge projektet och skapa en ny identiskt i en ny miljö då teamet 

inte har haft åtkomst till att avhjälpa problemet på servern. Ett alternativ till OpenShift skulle 

kunna vara att köra på en egen server där möjlighet för felsökning och ändring av filrättigheter 

finns. Detta skulle även kunna ge ett snabbare system och möjlighet att komma åt databasen 

utifrån då det långsamma systemet och problemet med att behöva kopiera databasen varit ett 

irritationsmoment under projektet. 

7.3 Rollfördelning 
Teamet valde att behålla en och samma Scrum master under projektets gång. Detta valet 

motiverades med att det skulle bli lättare för den valde Scrum mastern att förstå innebörden 

med uppgiften och kunna utföra den på ett korrekt vis.  

Som nämns i metoden i avsnitt 2.2.1 Roller inom Scrum ska Scrum mastern inte ha någon 

auktoritär roll utan denne ska snarare fungera som mötesordförande under Scrum-mötena, 
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vilket även har realiserats i praktiken. Trots att det endast är en av teammedlemmarna som har 

agerat Scrum master så känner vi övriga medlemmar att vi är väl införstådda i rollens innebörd. 

Därför ansåg vi inte att det fanns någon fördel i att låta rollen som Scrum master gå runt mellan 

olika medlemmar i teamet. I efterhand tror vi detta kan ha gynnat oss som team då vi, genom att 

inte rotera rollen som Scrum master, tog bort vad som kunde ha blivit ett distraktionsmoment 

under projektets gång. Med distraktionsmoment menar vi det faktum att det skulle tillkommit 

ytterligare en planeringsfaktor som, om alla medlemmar skulle fått möjligheten att vara Scrum 

master, skulle legat osynkroniserat med de fyra sprintar projektet omfattade. Då vi är åtta 

medlemmar hade vi alltså behövt byta Scrum master under sprintarnas gång, vilket vi tror skulle 

kunna ha skapat en viss förvirring. 

Utöver att teamet utsåg en permanent Scrum master valde teamet även att införa ett antal 

specialistområden då detta ansågs gynna arbetets effektivitet. Ansvariga för olika 

specialistområden fick möjlighet att specialisera sig inom ett område och sedan hjälpa övriga 

medlemmar med problem inom dessa områden. Under de inledande veckorna av 

utvecklingsarbetet arbetade alla teammedlemmar med alla områden inom applikationen vilket 

ledde till ett ostrukturerat arbete. Teamet ansåg att detta inte var särskilt effektivt då upprepning 

av identisk eller snarlik funktionalitet förekom. Denna problematik förekom främst bland 

databasanropen och för att komma ifrån detta fick en teammedlem ansvar för databasen och 

databasinterfacet. Genom att göra detta fick arbetet med databasen bättre struktur och hela 

arbetsprocessen effektiviserades då flera instanser av samma funktionalitet ej utvecklades 

parallellt av olika teammedlemmar. Denna typ av rollfördelning går till viss del emot den 

arbetsmetodik som rekommenderas inom Scrum, se avsnitt 2.2.1 Roller inom Scrum, där en 

hierarkisk organisation ska undvikas. Teamet ansåg dock att denna typ av 

specialiseringsområden går väl i linje med Scrum då ett Scrum team kan bestå av personer 

med olika kompetens och specialistområden. Teamet har varit noggrant med att samtliga 

medlemmar är insatta i alla ansvarsområden och förstår hur dessa fungerar. Genom att införa 

ett antal specialistområden gavs gruppen möjlighet att utveckla en mer tekniskt avancerad 

slutprodukt än vad som hade varit möjligt annars. Den stora nackdelen med denna metodik är 

att alla medlemmar inte får fördjupad kompetens inom alla områden men detta ansågs vara 

omöjligt att uppnå inom tidsramarna för projektet. 

7.4 Utvecklingsprocessen 
Nedanstående avsnitt behandlar olika delar i den utvecklingsprocess som använts. 

7.4.1 Scrum-möten 
Som beskrivs i avsnitt 2.2.3 Arbetscykler har varje sprint inletts med ett sprintplaneringsmöte 

och under sprintens gång har frekventa Scrum-möten ägt rum. Detta upplägg har sett till att 

teamet varit ständigt uppdaterat på vad alla medlemmar arbetat med under det pågående 

arbetet och har även bidragit med en känsla av flexibilitet. Frekventa Scrum-möten har även 

satt viss press på de individuella teammedlemmarna att presentera framsteg i 

utvecklingsprocessen på daglig basis och detta har gjort att projektet drivits framåt på ett 

naturligt sätt. Teammedlemmar har upplevt ett kollektivt ansvar för problem i 

utvecklingsprocessen eftersom dessa har diskuterats med alla närvarande under Scrum-möten. 

Under projektets gång har antalet Scrum-möten varierat då graden av självständigt arbete har 

varierat under olika perioder av projektet. Under perioder då funktionell utveckling har varit 

prioriterad har mötesfrekvensen ökat då teammedlemmarna har varit mer beroende av 
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varandras arbete, jämfört med exempelvis sprint tre då fokus låg på refaktorisering, vilket 

gjordes mer självständigt. Det har varit en tillgång för gruppen att kunna variera 

mötesfrekvensen eftersom projektet genomförts inom ramarna för en universitetsutbildning där 

en del av arbetstiden behövts fördelas på andra universitetskurser. 

Scrum-möten var även en stor tillgång i arbetet med att nå en mogen gruppdynamik. Genom att 

teamet träffades ofta för att diskutera och lösa eventuella problem utvecklades tillförlit inom 

gruppen och grupptillhörighet för den enskilde teammedlemmen blev starkare. 

7.4.2 Sprintplanering 
Sprintplaneringsmötena har hjälpt teamet att jobba mot ett gemensamt mål och bidragit till en 

tydlig prioriteringslista över vad som behöver göras. Dessa har även bidragit till att teamet har 

kunnat uppskatta den tid som respektive funktion antas ta att utveckla, vilket underlättat 

planeringsarbetet.  

Sprintplaneringen har även gett teamet en möjlighet att fastställa den utveckling som behövs på 

varje funktion innan den kan klassas som färdig. Vid sprintplaneringsmötena har applikationen 

som helhet legat i fokus, snarare än respektive funktion som lyfts fram under Scrum-mötena, 

vilket har resulterat i att sprintplaneringsmötena har hjälpt teamet att identifiera de brister som 

funnits på BookShark.  

7.4.3 Retrospektiv 
Retrospektiven har varit givande för teamet då dessa har hjälpt till att belysa teamets styrkor 

samt även lyfta fram de svagheter eller regressioner som uppstått under projektets gång. 

Genom att dedikera tid till retrospektiv vid slutet av varje sprint har teamets utveckling aktivt 

kunnat påverkas. Detta är ett förhållandevis nytt arbetssätt för de flesta av medlemmarna då det 

i tidigare arbeten snarare legat fokus på slutresultatet istället för på teamet. Teammedlemmarna 

känner att detta har hjälpt till att stärka teamet då alla aktivt har lagt tid på att fundera över vad 

de är bra på och då alla har tagit del av varandras tankar. 

7.4.4 Användartester 
I efterhand har teamet slagit fast att användartester kunde ha gjorts på ett mer givande sätt. De 

användartester som har ägt rum har varit väldigt omfattande och avverkat både applikationens 

funktionalitet samt affärsmodell. Teamet anser att användartesterna borde ha gjorts i flera steg 

med mindre tester med olika syften. En sådan modell antas ha gett mer specifika svar och 

åsikter inom berörda områden.  

Något annat som borde ha gjorts annorlunda är kvantiteten av testanvändare. Utfallet av den 

testning som gjort blev att teamet ansåg att testsvaren var för få för att ge en rättvis bild av 

tillexempel prissättning och koncept. En större kvantitet testanvändare hade gett ett bättre 

underlag för exempelvis positionering och marknadsmix.  

7.4.5 Feltolkningar under arbetsprocessen 
Under arbetet har teamet gjort en del feltolkningar om Scrum-processen. I början av sprint noll 

användes planeringspoker för att estimera tidsåtgången för olika uppgifter, men under senare 

sprintar gjorde det aldrig. Detta var en sak som glömdes bort och när nya uppgifter om 

vidareutveckling av funktioner lades till var det ingen som tänkte tanken att planeringspoker 

skulle kunna användas igen. Samtidigt var det ingenting teamet upplevde att vi tappade något 

på förutom möjligheten att teamet gemensamt skulle fått en lite tydligare översikt över arbetet. 
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Anledningen till att teamet tycker så är för att teamet upplevde att planeringspoker inte gav så 

mycket då de flesta inte hade någon tidigare erfarenhet av webbutveckling. Dock så tror teamet 

samtidigt att vi hade upplevt en förbättring i uppskattning av tidsåtgången för funktionerna om 

planeringspoker nyttjats i större utsträckning. 

En ytterligare sak som feltolkades var acceptanstester. I teamet uppfattades det som att 

acceptanstesterna skulle vara övergripande och formulerades därefter. Detta ledde till att 

teamet genom hela utvecklingsprocessen använde samma acceptanstest trots att funktionerna 

vidareutvecklades. På så sätt uppfylldes dessa tester oavsett om funktionen var av enklare slag 

eller om funktionen vidareutvecklats och gjorts mer avancerad. 
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8 Sammanfattning 
I introduktionen presenteras fakta och resonemang om on-demand-tjänster och svenskarnas 

internetvanor samt hur idén för BookShark, en prenumerationstjänst för e-böcker, uppkom. 

Syftet med rapporten är att beskriva de olika stegen I arbetsprocessen samt att ge en djupare 

beskrivning av de tekniska och teoretiska tillvägagångssätt som använts vid utvecklingen av 

BookShark. Visionen för denna tjänst var "att revolutionera sättet människor konsumerar böcker 

på genom att göra böcker billigare och mer lättillgängliga för alla". För att utveckla denna tjänst 

användes den agila arbetsmetoden Scrum, som ökar projektets flexibilitet genom att dela upp 

projektet i iterationer och genom att tydligt definiera uppgifter för varje iteration. Iterationerna, 

även kallade för sprintar, har fokuserat på olika delar i utvecklingen där den första var fokuserad 

på planering, den andra och tredje på utveckling av funktionalitet och grafisk design och den 

fjärde på refaktorisering.  

De funktioner som teamet ansåg nödvändiga sammanfattades som användarberättelser, där 

varje användarberättelse representerar en funktion. Syftet med detta var att få fram, ur en 

användares perspektiv, vad funktionen skulle fylla för syfte och hur den skulle fungera. Dessa 

användarberättelser utgjorde sedan teamets produktbacklogg som har legat som grund för hela 

projektet. 

Webbapplikationen utvecklades med en databas i MySQL, en server baserad på Python och en 

front-end gjord med HTML, CSS och JavaScript. Med hjälp av dessa plattformar utvecklades 

BookShark som ett system i fyra lager: databas, databasinterface, serverskript och front-end. 

Detta gjordes för att underlätta strukturen på koden.  

De funktioner som fanns med i produktbackloggen har utvecklats och implementerats på 

BookShark med önskvärt resultat. Då vissa delar tog kortare tid än beräknat att utveckla har det 

även lagts till funktioner som från början inte ansågs som nödvändiga, men som bidragit med 

ökad funktionalitet på BookShark. I diskussionen tas det dock upp vissa delar som skulle 

behöva utvecklas innan sidan kan lanseras för kommersiellt bruk, exempelvis läsverktyg och 

hantering av användaruppgifter. 

När önskvärt resultat var uppnått togs en marknadsföringsplan fram, som bland annat 

behandlar frågor rörande viktiga kundsegment, positionering på marknaden och prissättning. 

Marknadsföringsplanen behandlar även förslag på hur BookShark ska nå ut till potentiella 

användare. 

Då BookShark kommer att samla in information om användarna samt tillhandahålla 

upphovsrättsskyddat material har teamet även tittat på etiska aspekter gällande dessa. Detta för 

att på ett etiskt riktigt sätt kunna värna om sina användares och samarbetspartners integritet. 

Etiska frågor gällande marknadsföring har också tagits upp med syftet att kunna utveckla 

marknadsföringsplanen enligt god marknadsföringssed.  

Avslutningsvis kan det konstateras att teamet har uppnått de egna satta målen för BookShark, 

då teamet anser att den applikation som tagits fram håller en god kvalitet relativt de kunskaper 

som teamet anskaffat sig under projektets gång. Teamet anser även att applikationen ligger bra 

i tiden och att det finns en tydlig marknad för denna typ av produkt. 
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1 Användartest BookShark (Version: Sprint 2) 
 
Ringa in hur bra påståendena nedan stämmer överens med din egen åsikt om BookShark. 
Skalan är från 1 till 5, där 1 är att påståendet inte alls stämmer och 5 är att påståendet stämmer 
mycket väl med din egen åsikt. 
 
För att vi ska kunna ta till oss dina åsikter fullt ut uppskattar vi verkligen om du vill beskriva din 
upplevelse av BookShark med några meningar. Plats för kommentarer finns under varje del. 
 

1.1 Startsida 
 
“Jag får snabbt en förståelse för den tjänst som BookShark erbjuder” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Startsidan ger tillräckligt med information om tjänsten” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Startsidans utseende tilltalar mig” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag upplever att jag lätt kan navigera från startsidan för att hitta ytterligare information om 
tjänsten och produktutbudet” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
Saknar du någon information på startsidan?  
 
JA   NEJ 
 
Om JA, vad skulle du vilja har information om? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
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1.2 Registrering och Inloggning 
 
“När jag registrerar mig som användare känner jag mig trygg och jag förstår processens olika 
steg” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Den information som BookShark begär att jag lämnar ut under registrering känns rimlig” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Som ny användare känner jag att informationen kring de olika prenumerationsformerna är 
tillräcklig” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
Skulle du fördra att använda användarnamn framför e-post för att logga in? 
 
JA   NEJ 
 
 
Är det någon information du saknar vid registrering/inloggning? 
 
JA   NEJ 
 
Om JA, vad skulle du vilja ha information om? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
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1.3 Betalning och innehåll 
 
“Jag förstår systemet med Credits och prenumeration” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Systemet med Credits känns som ett bra system för betalning av böcker” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag skulle vara intresserad av en reklamfinansierad gratisversion” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag betalar hellre en hög prenumerationsavgift för att få obegränsad läsning och slippa att bry 
mig om Credits” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
Hur mycket tycker du sidan är värd i Basic versionen där du har möjlighet att läsa sju böcker i 
månaden? 
 
_______ SEK 
 
Hur mycket skulle du vara villig att betala för att ha tillgång till ett obegränsat antal böcker varje 
månad? 
 
_______SEK 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
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1.4 Användarvänlighet 
 
“Jag gillar systemet med bokhylla och önskelista” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag anser att jag får tillräcklig med information om de böcker jag är intresserad av att läsa” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag har lätt att hitta de böcker jag söker” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag är nöjd med hur sökfunktionen fungerar” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag anser att filtreringsfunktionen fungerar väl” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag kan lätt navigera runt på sidan för att hitta den information jag söker” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag anser att sidans layout och gränssnitt är estetiskt tilltalande” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
“Jag anser att layouten och gränssnittet är genomgående på i alla BookSharks olika delar” 
 
1   2   3   4   5 
 
 
Saknar du några funktioner på sidan? 
 
JA   Nej 
 
Om JA, vilka övriga funktioner önskar du fanns? 
 
 
Övriga kommentarer: 
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2 Prototyp 
 

Figur 1: Kundservice med tabbar för indelning utav frågor, samt en lista till vänster med olika 

alternativ, såsom FAQ och Kontakta oss. 
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Figur 2: En rullgardinsmeny för login på sidan, som kommer ned när användaren klickar på 

"Logga in" 
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Figur 3: Dropdown med boklistor som är sorterade utefter olika kategorier 
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Figur 4: Mina sidor med karusell för de böcker som ligger i Bokhyllan, tabbar för Bokhylla, 

Önskelista med mera, samt en tilltänkt plats för rekommendationer 
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Figur 5: En abonnemangssida med information om de olika abonnemangen och möjlighet för en 

användare att välja det som önskas 
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Figur 6: Boklista med kategorier till vänster och bokblock där information om böckerna blir synlig 

då användaren klickar på blocken 
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Figur 7: Startsida som anpassas vid inloggning 
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69 
 

3 Produktbacklogg 
 

3.1 Sprint 1 
 

Startsida inloggad    
Som användare vill jag ha en specialstartsida när jag är inloggad som visar topplistor och 
rekommendationer efter min smak.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren är inloggad, så ska denna startsida presenteras    
   

Genre Browsing    
Som en användare, så vill jag kunna browsa bland böckerna baserat på genre, så att jag bara 
behöver browsa igenom de böcker som tillhör en genre som jag tycker om.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren väljer en genre och utför en sökning, så ska alla andra genrer filtreras 
bort från sökresultatet.   
   

Ta bort böcker från bokhyllan   
Som användare vill jag kunna ta bort böcker från min bokhylla för att göra plats för nya böcker   
   
Acceptanstest:   
Givet att boken ligger i användarens bokhylla och att användaren accepterat "borttagandet" 
Så skall boken försvinna från kundens bokhylla    
   

Ta bort böcker från önskelistan    
Som användare vill jag kunna ta bort böcker från min önskelista   
   
Acceptanstest:   
Givet att boken ligger i användarens önskelista så ska den tas bort   
   

Lägg till böcker i bokhyllan    
Som användare vill jag ha en bokhylla där jag har tillgång till de böcker jag har valt att läsa   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren har plats i sin bokhylla och att användaren "accepterar köpet"   
så skall vald bok läggas till i användarens bokhylla   
   

Lägg till böcker i önskelistan    
Som användare vill jag kunna spara titlar som jag är intresserad ifall jag skulle vilja köpa dem 
vid ett senare tillfälle.   
   
Acceptanstest:   
Givet att boken inte redan ligger i användarens önskelista, så ska den sparas där   
   

Master page    
Som en användare vill jag ha en tydlig masterpage för att få känslan av tydlighet och 
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kontinuitet genom sidan   
   
Acceptanstest:   
Alla sidor ska vara kopplade till samma masterpage, som ska innehålla hemsidans logga  
samt navigering till viktiga sidor.   
   

Registrering    
Som en användare vill jag kunna registrera mig på sidan så att jag kan logga in och bruka 
sidans tjänster   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren anger korrekta uppgifter och kan bekräfta dessa, ska användaren kunna 
logga in på sidan när denne har registrerat sig   
   

Sök    
Som användare vill jag kunna söka efter böcker för att hitta det jag helst vill ha   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren skriver in ett korrekt sökord som matchar något i databasen   
så skall denna data presenteras   
   

FAQ    
Som en användare, så vill jag kunna se vad andra användare har skickat in för frågor, så att 
jag snabbt kan få svar om det är något jag undrar.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren går in på sidan, så ska vanliga frågor och svar på dessa visas.   
   

Mina sidor   
Som användare till jag ha en "Mina Sidor" för att enkelt kunna överskåda och manövrera min 
profil.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren är registrerad och inloggad Så ska användaren ha tillgång till "Mina 
Sidor"    
   

Kontakta oss    
Som en användare, så vill jag kunna kontakta sidans ägare, så att jag kan lämna mina åsikter 
om sidan och ställa frågor om jag är osäker på något.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren har fyllt i formuläret och tryckt på "skicka in" ska sidansvarig få ett mejl 
med frågan.   
   

Topplista    
Som en användare, så vill jag kunna få upp en lista med de böcker som är populärast hos 
andra användare, så att jag kan få tips på bra böcker att läsa.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren väljer "topplista" så visas böckerna i ordning baserat på antal läsningar.   
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Logga in    
Som en användare vill jag kunna logga in på sidan för att kunna bruka dess tjänster   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren är registrerad på sidan när användaren loggar in, då ska användaren få 
full tillgång till sidan och "Mina Sidor"   
   

Logga ut   
Som en användare vill jag kunna logga ut från sidan så att ingen annan ska kunna bruka mitt 
konto   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren är inloggad när användaren klickar på "Logga ut" Så avslutas sessionen    
   

Nyheter    
Som användare vill jag kunna bli uppdaterad på de senaste nyheterna så att jag alltid vet vad 
som finns att tillgå på hemsidan.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren väljer "nyheter" så visas böckerna i ordning från den mest nyligen 
tillagda.   
   

Startsida utloggad    
Som användare vill jag ha en startsida som ger mig den information jag behöver för att förstå 
mina alternativ på sidan.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren INTE är inloggad så ska denna specifika startsida presenteras   
   

Fortsätt läs    
Som användare vill jag snabbt kunna fortsätta läsa en påbörjad bok oavsett vart jag befinner 
mig på sidan   
   
Acceptanstest:   
Givet att en bok finns i användarens bokhylla, så ska det finnas menyval i masterpagen så att 
användaren snabbt kan komma till bokens lässida   
   

Byta abonnemang    
Som en användare, så vill jag kunna byta abonnemang, så att jag kan anpassa 
abonnemanget utefter mina läsvanor.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren är inloggad och väljer ett nytt abonnemang, samt har tillräckligt med 
pengar på kontot, så dras pengar (alt en faktura skickas) och det nya abonnemanget kopplas 
till användaren i databasen.   
   

Glömt lösenord    
Som en användare, så vill jag kunna få ett nytt lösenord mejlat till mig om jag råkat glömma 
mitt.   
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Acceptanstest:   
Givet att användaren har klickat på "glömt lösenord" och har fyllt i sin mejladress, så skickas 
det lagrade lösenordet till användarens mejl.   
   

Boklista    
Som en användare vill jag kunna se en tydlig boklista på hemsidan för att, på ett 
lättöverskådligt, sätt se vad sidan innehåller för böcker   
   
Acceptanstest:   
Givet att en användare på gör en korrekt sökning och att det finns en eller flera sökträffar   
när användaren söker efter böcker ska dessa presenteras i en boklista   
   

Ändra användarinfo   
Som en användare, så vill jag kunna ändra den information som angavs vid skapandet av mitt 
konto om någon del av denna har ändrats eller om något behöver läggas till.   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren väljer "ändra användarinfo" dyker ett formulär med de variabler som kan 
ändras upp och om användaren ändrar något av dessa, så sparas ändringarna i databasen.   
   

   

3.2 Sprint 2  

  
Byta abonnemang   
 Som en användare, så vill jag kunna byta abonnemang, så att jag kan anpassa 
abonnemanget utefter mina läsvanor.    
   
Acceptanstest:    
Givet att användaren är inloggad och väljer ett nytt abonnemang, samt har tillräckligt med 
pengar på kontot, så dras pengar (alt en faktura skickas) och det nya abonnemanget kopplas 
till användaren i databasen.    
   

Felhantering av stavfel i sökfunktionen   
Som användare vill jag kunna hitta böcker utan att veta exakt hur deras titlar är stavade    
   
Acceptanstest:   
Givet att en användare gör en felaktig sökning så ska systemet fortfarande returnera böcker 
som har liknande stavning.    
   

Köp fler credits   
Som användare vill jag ha möjlighet att kunna köpa fler credits utöver de jag får varje månad.   
    
Acceptanstest:    
Givet att en inloggad användare har betalt så ska dennes credits fyllas på med valt belopp    
   

Rekommendationer    
Som användare vill jag kunna få rekommendationer specifikt för min smak, för att på så sätt 
få nys om böcker jag inte har läst    
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Acceptanstest:    
Givet att användaren har kryssat för sina genrer eller att användaren tidigare läst böcker inom 
vissa genrer Så skall rekommendationer inom dessa genrer presenteras för användaren    
   

Registrering    
Som en användare vill jag kunna registrera mig på sidan så att jag kan logga in och bruka 
sidans tjänster    
   
Acceptanstest:    
givet att användaren anger korrekta uppgifter och kan bekräfta dessa, ska användaren kunna 
logga in på sidan när denne har registrerat sig    
   

Filtrering    
Som användare vill jag kunna filtrera listor med böcker från browsingen eller sökningen på 
bl.a. pris, genrer, språk och antal sidor    
   
Acceptanstest:    
Givet att användaren har gjort en sökning eller bläddrat bland böcker, så ska det finnas 
alternativ att filtrera resultatet på bl.a. pris, genrer, språk och antal sidor    
   

Kontakta oss    
Som en användare, så vill jag kunna kontakta sidans ägare, så att jag kan lämna mina åsikter 
om sidan och ställa frågor om jag är osäker på något.    
   
Acceptanstest:    
Givet att användaren har fyllt i formuläret och tryckt på "skicka in" ska sidansvarig få ett mejl 
med frågan.    
   

Mobilanpassning    
Som en kund, så vill jag att sidan ska anpassa sig om jag använder en mobil/surfplatta, så att 
jag lätt kan navigera på sidan även på en mindre skärm.    
   
Acceptanstest:    
Givet att hemsidan visas på en mindre skärm, så ska vissa funktioner läggas under 
dropdowns och bilder anpassas efter skärmstorlek/tas bort.    
   

Tutorial    
Som ny användare vill jag få en första introduktion till hur sidan fungerar   
   
Acceptanstest:   
Givet att användaren inte är inloggad så ska det finnas en länk till en tutorial på startsidan. 
Givet att användaren är inloggad men inte har böcker i sin bokhylla så ska samma länk vara 
tillgänglig på mina sidor. Sidans tutorial ska bestå av ett antal bilder med informerande text. 
   

Avancerad sök    
Som en användare, så vill jag kunna anpassa min sökning så att det blir lättare för mig att 
hitta böcker som passar mig.    
   
Acceptanstest:    
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Givet att användaren väljer "avancerat sök" dyker olika ifyllbara alternativ upp och sökningen 
filtreras efter dessa.    
   

Rankingsystem    
Som användare vill jag att det ska finnas möjlighet att ranka böcker så att jag kan varna och 
bli varnad om böcker som inte är bra    
   
Acceptanstest:    
Givet att användaren sökt upp boken och är inne på bokens produktsida Så skall användaren 
ha möjlighet att ranka boken    
   

Tidigare läst    
Som en kund, så vill jag kunna se vilka böcker jag redan läst, så att jag inte behöver klicka 
och läsa beskrivningen på varje bok när jag ska välja en ny.    
   
Acceptanstest:    
Givet att användaren är inloggad och har haft boken i sin bokhylla ska det finnas en markör 
som visar att boken redan har lästs.    
   

Avsluta konto    
Som en användare, så vill jag kunna ta bort mitt konto om jag inte längre vill vara medlem på 
sidan.    
   
Acceptanstest:    
Givet att användaren är inloggad och väljer "avsluta konto" så ska användaren tas bort från 
databasen.    
   

Infosida om författare    
Som en användare, så vill jag att det ska finnas information om författare, så att jag kan gå in 
och läsa om dem och även se deras andra titlar.    
   
Acceptanstest:    
Givet att författaren finns i databasen, så visas en sida med information och bibliografi om 
användaren klickar på författaren.    
   

REA-del   
Som en användare, så vill jag att vissa böcker ska vara billigare, så att jag kan läsa fler 
böcker per månad.   
   
Acceptanstest:    
Givet att en användare har  hämtat en lista med böcker genom browsing eller sökning, så ska 
böcker på rea ha sitt normala pris överstruket och ha det nya nedsatta priset bredvid.    
   

Koppla till sociala forum   
Som en användare, så vill jag kunna visa på andra sociala medier vad jag har läst, samt se 
hur populära böcker och författare är.    
   
Acceptanstest:    
Givet att användaren är inloggad samt finns inom utvalda sociala medier Så ska användaren 
kunna koppla samman sina konton mellan dessa    
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Recensioner    
Som en användare, så vill jag kunna lämna och läsa recensioner på böcker, så att jag kan 
tipsa och få tips av andra användare.   
   
Acceptanstest:    
Givet att användaren är inloggad samt att användaren har sökt upp boken Så ska 
användaren ha möjlighet att recensera boken    
   

Produktsida  
Som en användare vill jag kunna få utökad information kring en specifik bok genom en 
enskild produktsida.  
  
Acceptanstest:  
Givet att användaren klickar på en bok i boklistan, skall en produktsida visas  
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Bilaga 4 
Individuella erfarenhetsrapporter 
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4.1 Erfarenhetssammanfattning – Tobias Björch 
I detta avsnitt kommer jag gå igenom olika tankar och erfarenheter som jag fått med mig under 

kursens gång. Bland annat berättar jag om tekniska erfarenheter såväl som de erfarenheter jag 

fått från själva utvecklingsprocessen. 

4.1.1 Tekniska erfarenheter 
Innan detta projekt tog sin början hade jag personligen aldrig provat på webbprogrammering. 

Det var väldigt kul att för en gångs skull få möjligheten i ett projekt att prova på integrationen 

mellan olika delar i programmeringen (i detta fall syftar jag på front-end, server och databas) då 

det vanligtvis känns som att vi läser separata kurser inom varje område med lite eller ingen 

integration mellan dem. Det var även kul att upptäcka att inlärningstiden för olika 

programmeringsspråk kortas ner ju fler olika språk jag provat på, vilket bekräftar att jag 

personligen i någon form har utvecklats. Jag blev nog mest överraskad av att HTML gick så 

pass snabbt att lära sig från att inte har provat på det tidigare. Överlag så känns det inte som att 

HTML och CSS är lika krångligt som mycket annat. Annorlunda är det med JavaScript. Där 

känns det som att man ständigt kommer att kunna utvecklas och lära sig nya saker samt att det 

aldrig kommer att gå att lära sig allt. jQuery var väldigt hjälpsamt i många lägen då det gick att 

korta ner koden och minska riskerna för syntaxfel jämfört med om man skulle ha skrivit allt från 

grunden med JavaScript. Det är väl egentligen här jag känner att jag gärna skulle ha gjort mer. 

Det känns som att mycket av interaktiviteten som finns på nyare hemsidor främst har skapats 

med hjälp av JavaScript i olika former. Jag kan känna lite ånger över att jag inte tog på mig 

någon fler del som involverade JavaScript än jag gjort, men känner samtidigt att detta är 

någonting jag kommer att jobba vidare med och lära mig på egen hand. 

Under de olika sprintarnas gång stötte jag på flertalet situationer där uppgifterna jag tagit på mig 

visade sig vara mer invecklade än vad jag i förväg trott. Exempelvis så fick jag i uppgift att börja 

implementera någon form av interaktiva dialogrutor som skulle innehålla 

bekräftelsemeddelanden samt felmeddelanden till användaren. Det första försöket gjordes 

genom att nyttja Bootstraps komponent som heter "popin". Tanken var att försöka skapa en 

generisk meddelandefunktion som skulle kunna implementeras på de flesta sidorna. Det visade 

sig vara svårare att försöka skapa denna generiska meddelandefunktion, som skulle kunna ta 

emot de flesta bekräftelse- och felmeddelandena från servern, än jag trott. Detta berodde på att 

de komponenter på de olika sidorna i webbapplikationen givetvis skilde sig åt, vilket fick popin-

funktionen att bete sig annorlunda på olika ställen. I stället lät vi implementera en typ av popup 

som vi fick tillgång till via open source men även denna hamnade i konflikt med andra HTML-

komponenter som implementerats på applikationen innan vi slutligen fick den att fungera. Själv 

känner jag i efterhand att jag lät mig luras av att de flesta exempel som finns att tillgå för olika 

funktioner oftast är hårdkodade, vilket får dem att framstå som enkla att implementera. 

4.1.2 Scrum 
Jag har tidigare aldrig hört talas om den agila utvecklingsmetoden Scrum, vilket troligtvis beror 

på att den mestadels nyttjas inom mjukvaruutveckling som ändå är ett relativt nytt område för 

min del. Det var väldigt kul att få pröva på ett nytt arbetssätt under projektets gång och det är en 

erfarenhet som jag tror jag kommer kunna dra nytta av i framtida arbeten och projekt. Även om 

vi i projektteamet inte slaviskt följde tankesättet bakom Scrum så känner jag att det faktum att vi 

försökte följa det så gott det gick bidrog till projektet en hel del. Att vi nyttjade Scrum som 

arbetsmetod bidrog till att det inte fanns någon känsla av att någon var projektledare eller att 
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någon på något sätt skulle ha en röst som vägde tyngre än någon annans under projektets 

gång, vilket gjorde att alla blev likställda. Detta tas även upp i diskussionskapitlet i rapporten. 

Jag tror att Scrum i många fall bidragit till att vi sluppit en del konflikter som kan uppstå vid den 

rollfördelning som normalt uppstår i en grupp eller ett teams tidiga stadie (D.C. Lau, J.K. 

Murnighan 1998). Personligen var det i alla fall på detta sätt jag kände och min referensram för 

detta är tidigare grupparbeten då det i flertalet fall blivit en ”naturlig” rollfördelning där flera olika 

personer ofta försökt sträva efter samma roll.  

4.1.3 Lärdomar från att arbeta med Scrum 
Under projektets gång känner jag att jag utvecklats personligen i angreppssättet vid arbeten i 

grupp. Tidigare har större delen av fokus legat på själva slutresultatet vilket resulterat i att själva 

gruppen eller teamet i fråga inte fokuserat på sig själv. Med hjälp av de retrospektiv vi har 

använt så har det funnits tid som varit dedikerad åt att reflektera över själva teamet och inte 

slutresultatet i sig, vilket även nämns i diskussionskapitlet. Detta känner jag har bidragit till 

utvecklingen av oss som ett team och i slutändan tror jag även att detta har en stor positiv 

inverkan på slutresultatet. Samtidigt har vi med hjälp av att belysa svagheter, på ett neutralt sätt 

kunnat vidta åtgärder för att förbättra dessa. Retrospektiven i sig är något jag tror skulle kunna 

nyttjas i framtida projekt då det känts väldigt nyttigt att ha ett fokus på de grupper eller team 

man arbetar i . Dock så tror jag inte att de kommer nyttjas i samma utsträckning i de mindre 

projekt och rapporter som jag kommer att göra inom en snar framtid. Detta beror på att det 

kommer handla om en för kort tidsperiod samt ett för litet projekt för att kunna nå den utveckling 

som vi i teamet som utvecklat BookShark har gjort under projektets gång. Dock så kommer det 

att vara en nyttig erfarenhet till större projekt och möjligtvis till framtida situationer i olika jobb 

efter att jag tagit examen. 

4.1.4 Personliga mål och alternativa tillvägagångssätt för att nå dessa 
Mina personliga mål i början av kursen var att få grundläggande kunskaper inom några av de 

språk som krävs för webbutveckling, samt en översiktlig bild av hur processen för 

webbutveckling kan gå till.  Som jag känner nu i efterhand tycker jag att jag har lyckats nå dessa 

mål trots att jag, som tidigare nämnt, gärna skulle vilja lagt mer tid på exempelvis JavaScript. 

Gällande JavaScript så jobbade jag med grafisk interaktivitet på front-end-sidan, men det jag 

känner att jag gärna skulle jobbat mer med är AJAX. Jag fick tyvärr aldrig tillfälle att själv prova 

på detta rent praktiskt på BookShark men känner ändå att jag har en förståelse över hur ett 

AJAX-anrop går till och förstår rent teoretiskt hur man ska skiva koden. Gällande detta så vet 

jag inte riktigt vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda. Jag jobbade med andra delar 

parallellt, och förvisso skulle jag ju som sagt kunna ha varit mer framåt och frågat om jag fått 

hoppa in och hjälpa de som jobbade med AJAX, men det är snarare mitt eget fel än den metod 

som teamet jobbat efter. 

I denna delen kan jag även tillägga att jag gärna skulle ha jobbat mer med databasen och dess 

anrop. Vi valde dock att ha en person ansvarig för alla anrop till databasen för att lättare behålla 

struktur och minska risken för att få flera liknande anrop. Här skulle jag i framtiden hellre ha sett 

att man som team bestämmer en mer rigorös dokumentationsstandard för databasen så att 

man lätt kan leta igenom databasinterfacet för att finna olika anrop. Exempelvis att man som 

standard skriver "inparametrar: xxxx; utparametrar: xxxx". På så sätt skulle det bli lättare att 

söka igenom interfacet efter anrop och minska risken för att liknande anrop skapas samt att alla 

teammedlemmar lättare får möjligheten att även arbeta med databasanropen. På så sätt skulle 

även tillvägagångssättet för projektet följa Scrummetoden på ett mer korrekt sätt och riskerna 
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som vi ansåg fanns med att flera jobbar med databasanropen skulle elimineras. Utöver detta så 

skulle alla medlemmar fått möjligheten till ytterligare erfarenheter av databasprogrammering. 

4.1.5 Referenser 
Lau, D.C. och Murnighan, J.K. Demographic diversity and faultlines: The compositional 

dynamics of organizational groups. Academy of Management Review. Vol. 23 Issue 2, (April 

1998) pages 325-340. 
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4.2 Erfarenhetssammanfattning – Sofie Harrius 
De erfarenheter som projektet har gett mig sammanfattas här nedan tillsammans med de mål 

jag ställde upp innan arbetet påbörjades, samt en reflektion över teamets arbetssätt och 

arbetsuppdelning. 

4.2.1 Arbetssätt 
Detta avsnitt beskriver arbetsprocessen under projektet och förslag på hur vissa moment hade 

kunnat göras annorlunda. 

4.2.1.1 Koncept 
Teamet var redan från början överrens om att vi ville göra något utöver en vanlig 

internetbokhandel och hade därför ett möte för att bestämma ett koncept för sidan. Under detta 

möte togs flera alternativ fram och teamet diskuterade för och nackdelar för de olika 

alternativen. Detta resulterade i en idé som alla medlemmar i teamet trodde på och ville jobba 

med. Dock hade denna process troligtvis kunnat göras mer effektiv genom att ha en bättre 

struktur på mötet, eftersom de diskussioner som uppkom blev långdragna. Istället hade det 

kanske varit bättre om varje medlem hade fått i uppgift att ta med ett förslag samt positiva och 

negativa aspekter med det, så att teamet hade kunnat jämföra genomtänkta idéer och diskutera 

dem. På så sätt hade även alla medlemmar involverats i processen, vilket hade varit bra då 

flera i teamet var försiktiga med åsikter i början. 

4.2.1.2 Produktbacklogg 
Under den inledande delen utav projektet togs produktbackloggen fram, vilket gjordes genom 

att varje medlem i teamet tog fram förslag på funktionalitet till sidan. Dessa förslag togs fram 

genom att alla medlemmar fick skriva upp idéer på ett papper som sedan skickades runt i 

teamet så att alla fick möjlighet att bygga vidare på varandras förslag eller lägga till nya. Denna 

metod gjorde att alla medlemmar involverades i skapandeprocessen och möjligheten att se 

samt bygga vidare på andras förslag gjorde att tankeprocessen inte stagnerade på samma sätt 

som om varje medlem skulle ha tagit fram en egen lista. Dock upplevde jag att det blev för 

mycket fokus på att försöka spinna vidare på de förslag som redan var uppskrivna, vilket gjorde 

det svårare att komma på nya idéer. 

När produktbackloggen hade tagits fram användes planeringspoker, se avsnitt 2.4.2 

Konceptgenerering, för att estimera hur lång tid de olika funktionerna skulle ta. Detta sätt att 

planera fungerade mindre bra för teamet, då det inte var någon medlem som hade gjort något 

liknande projektet tidigare och därför fick vi ingen känsla för huruvida tidsuppskattningarna var 

rimliga. En fördel med planeringspoker är enligt Mahnič och Hovelja (2012) att alla medlemmar 

deltar aktivt, vilket ska ge ett bättre resultat än om en specialist skulle estimera tiden. Dock fick 

vi väldigt varierande resultat under utförandet, då det för vissa funktioner skilde tiotals timmar i 

medlemmarnas uppskattning utav tidsåtgång. Då tidsplanen för projektet baserades på denna 

metod bestämde teamet att lägga till en tidsbuffert på tre dagar inför varje redovisning, eftersom 

vi var osäkra på om uppskattningarna var tillförlitliga. 

4.2.1.3 Prototyp 
Inför skapandet av prototypen togs beslutet att alla i teamet skulle skissa på ett förslag till en 

specifik del av sidan. Som nämns i avsnitt 2.4.2 Konceptgenerering gick teamet sedan igenom 

dessa skisser och tog fram positiva aspekter för varje förslag. Utifrån dessa skapades sedan 

prototypen, se bilaga 2 Prototyp, som då innehöll olika delar av skisserna som teamet tagit 
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fram. Detta var ett bra sätt att arbeta på då alla medlemmar blev delaktiga i framtagandet av 

den prototypen. 

4.2.1.4 Utveckling 
Inför utvecklingen utav funktionaliteten på sidan fick medlemmarna i teamet lista de tre 

användarberättelser de var mest intresserade av att jobba med. Därefter fördelades de 

viktigaste funktionerna i produktbackloggen ut så att alla medlemmar fick minst en som de hade 

listat. Detta sätt att dela upp arbetet var bra, då det såg till att alla i teamet fick möjlighet att 

jobba med något som de var intresserade av. 

Under den första utvecklingssprinten arbetade dessutom teamet i par för att se till att 

medlemmarna kunde bolla idéer med varandra. Detta var ett bra sätt att dela upp 

arbetsuppgifterna i början, då de flesta medlemmarna inte hade någon tidigare erfarenhet av de 

delar de jobbade med. Dock resulterade detta i att de medlemmar som parades ihop under 

denna sprint fortsatte jobba med varandra i stor utsträckning även under de resterande 

sprintarna. För att motverka detta beteende och se till att alla i teamet fick möjlighet att arbeta 

med varandra borde vi istället uppmuntrat varandra att inte jobba med samma personer som 

tidigare. 

Även kodningen blev uppdelad, då de som jobbat med en viss funktionalitet under en sprint 

fortsatte att göra det under de kommande sprintarna. Detta ledde till att kompetensen delades 

upp inom teamet, så att medlemmarna hade bättre kunskap inom de områden de själva 

arbetade med. Huruvida en sådan uppdelning utav kompetensen är bra går att diskutera, men 

personligen tyckte jag att det var bra, eftersom alla medlemmar fick ett område som de kände 

att de var väl insatta i. Hade vi försökt dela upp arbetet så att alla hade fått jobba med alla delar 

utav sidan hade antagligen koden blivit rörig då alla har olika kodningsstil och det hade 

antagligen inte funnits någon medlem som hade haft bra koll på en specifik del. Vår uppdelning 

såg till att om någon i teamet behövde hjälp med en viss funktionalitet så fanns det alltid en 

annan medlem som var tillräckligt insatt för att kunna hjälpa till. Hade det varit fler som jobbade 

med samma kod hade det antagligen också lett till fler kodupprepningar då det hade blivit 

svårare att hålla reda på varandras kod. 

4.2.1.5 Refaktorisering 
Den sista sprinten innefattade, som nämns i avsnitt 2.4.4 Refaktorisering, omstrukturering utav 

koden och även under denna del utav projektet fortsatte teammedlemmarna att arbeta med den 

kod de själva skrivit. Detta var ett medvetet val utav teamet då vi ansåg att tiden som fanns 

tillgänglig för refaktorisering inte var tillräcklig för att medlemmarna skulle hinna sätta sig in i 

varandras kod så att de kunde omstrukturera den utan att riskera att ta bort funktionalitet. 

Alternativet till detta tillvägagångssätt hade varit att alla i teamet hade tilldelats kod som de 

tidigare inte arbetat med, vilket antagligen hade gjort det lättare att upptäcka kodstycken som 

kunde förbättras då de hade setts med nya ögon. Dock hade det, som nämns ovan, kunnat 

resultera i att funktionalitet av misstag togs bort eftersom medlemmarna inte var tillräckligt 

insatta i varandras kod. 

4.2.2 Arbetsuppdelning 
Vi valde att ha en medlem som var ansvarig för databasen och det databasinterface som 

beskrivs i avsnitt 4.1.1 Kommunikationsstruktur för att undvika att denna fil blev för rörig och att 

samma struktur användes genom hela filen för att underlätta överskådning av koden. Jag har 
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därför inte jobbad med anropen till databasen, utan har istället jobbat i serverfilen samt i HTML- 

och CSS-filerna.  

Under projektets gång har jag främst jobbat med den kod i serverfilen som hanterat böcker, så 

som de funktioner som lägger till och tar bort böcker ur Bokhyllan och Önskelistan. Dessutom 

har jag lagt mycket fokus på utformningen utav Mina sidor, bokblocken och startsidan. Jag var 

med i vårt grafiska team som har haft ansvar för sidans utseende och ansvarade även för 

mobilanpassningen utav sidan. 

Jag tycker att uppdelningen har fungerat bra då alla i teamet hade möjlighet att jobba med de 

delar som de var intresserade utav. Dock har detta antagligen resulterat i att medlemmarna i 

teamet inte har blivit lika insatta i de delar som de inte funnit lika intressanta. Detta är inte 

nödvändigtvis något dåligt, då medlemmarna har haft olika mål för detta projekt och då denna 

uppdelning har bidragit till den sorts kompetens som nämns i tidigare avsnitt. 

4.2.3 Erfarenheter 
Innan detta projekt var min enda erfarenhet utav programmering en kurs i språken Ada 

respektive Java som jag läst under min utbildning på LiTH. Därför känner jag att projektet har 

lett till att mina programmeringskunskaper har utökats markant. Dels har jag lärt mig nya språk, 

så som HTML, CSS och Python och dels hur jag strukturerar min kod på ett bättre sätt, så att 

andra kan ta del utav samt vidarearbeta den. Arbetet med Scrum har hjälpt till med detta då det 

iterativa arbetssättet har lett till att jag har behövt omarbeta min kod kontinuerligt. Tillsammans 

med det refaktoriseringsarbete som utförts har detta bidragit till att jag fått en ökad förståelse för 

hur kod bör struktureras för att bli mer effektiv. 

Jag har även lärt mig att jobba bättre inom grupp, dels genom att jag har blivit bättre på att visa 

respekt för de andra i teamet när de försöker säga något och dels genom att jag blivit bättre på 

att stå på mig och ta för mig av arbetsuppgifter. Detta var även första gången jag arbetade med 

Scrum, vilket var ett arbetssätt som var olikt något jag jobbat med tidigare. En bra erfarenhet 

med Scrum var de regelbundna mötena, som även om det inte alltid kändes som det, bidrog till 

att arbetet flöt på bra eftersom alla i teamet fick en bättre överblick av projektet. 

4.2.4 Mål 
I början utav projektet fick varje medlem i teamet skriva upp sitt mål och mitt var att jag ”vill lära 

[mig] så mycket som möjligt av projektet, för att sedan själv kunna göra en hemsida.” Detta mål 

hade jag som avsikt att uppnå genom att ”aktivt deltaga i alla moment samt vara med och skriva 

kod för olika komponenter, så att en viss vana uppnås i de olika språken”. Nu när 

utvecklingsdelen av projektet är klar anser jag att jag till stor del har uppfyllt mitt mål, då jag har 

jobbat med flera delar utav sidan och lärt mig skriva både Python-, HTML- och CSS-kod. Dock 

hade jag velat vara mer delaktig i hanteringen av det databasinterface som fanns och satt mig in 

mer i den jQuery vi implementerat. Detta har orsakats av att jag varit lite bekväm och jobbat 

med de delar som jag tyckt varit roligast. Trots detta är jag nöjd med min insats under detta 

arbete och med de erfarenheter det har gett mig. 

4.2.5 Referenser 
Mahnič, V. och Hovelja, T. (2012) On using planning poker for estimating user stories. Journal 

of Systems and Software Volume 85, Issue 9, September 2012, Pages 2086–2095  
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4.3 Erfarenhetssammanfattning – Jakob Boman 
Nedan följer ett sammanfattning av mina personliga tankar kring genomförande av projektet 

BookShark. Utifrån mina egna individuella mål har jag nedan reflekterat kring projektets 

organisation, realisation och de tekniska plattformar som använts under projektets gång. 

4.3.1 Individuella mål inför projektet 
Inför detta projekt hade jag som främsta mål att förstå den helhet som krävs för att genomföra 

ett projekt av större omfattning inom ramarna för programmering och applikationsutveckling. 

Mina tidigare erfarenheter inom området var begränsade till att realisera enskilda delar inom 

webbdesign eller enklare funktionalitet med hjälp av objektorienterad programmering. Jag hade 

ingen tidigare erfarenhet av att utveckla en fristående webbapplikation med alla nödvändiga 

delar som det kräver. Målet var inte att uppnå specialiserade kunskaper inom något område 

utan att ta möjligheten att förstå en helhet. 

4.3.2 Utvärdering av organisation 
Som nämnts i rapporten, avsnitt 2.2 Scrum och 2.3 Gruppens tillämpning av Scrum, har teamet 

tillämpat Scrum på ett sätt som mycket noggrant följer den standard som Scrum innebär. Jag 

personligen hade ingen tidigare erfarenhet av Scrum och den största tvekan jag hade inför att 

tillämpa Scrum var den att Scrum inte tillämpar någon form av hierarkisk maktstruktur. Jag såg 

detta som ett möjligt problem då gruppen bestod av åtta individer, utav vilka flera aldrig tidigare 

samarbetat, något som skulle kunna leda till utdragna beslutsprocesser då ingen tydlig ledare 

stod för att peka ut övergripande riktlinjer kring krav på slutprodukten. Det skulle visa sig att 

detta inte alls var ett problem under arbetets gång förutom möjligtvis under de inledande 

veckorna. Under denna period hade gruppen ännu inte kommit samman och diskussionerna var 

inte lika öppna som de skulle bli under senare delar av arbetet. Det är möjligt att denna process 

hade kunnat snabbas på genom att gruppen utfört ytterligare aktiviteter utanför arbetet med 

projektet för att tidigare skapa en bekväm stämning inom gruppen. 

Arbetsfördelningen inom gruppen har varit bra och alla har bidragit till att realisera viktig 

funktionalitet inom projektet. Under arbetets gång fick vissa individer ta mer ansvar för vissa 

områden, detta mycket för att effektivisera arbetsprocessen. Nackdelen med denna 

arbetsstruktur var att alla inte fick fördjupade kunskaper inom alla arbetsområden men detta 

hade inte varit möjligt inom tidsramarna för projektet.  

Jag har uppskattat arbetet med Scrum och de relativt korta iterationer på en till tre dagar som 

detta har inneburit. De korta iterationerna har medför att projektet aldrig har stått still i 

utvecklingen. De frekventa möten har inneburit att samtliga medlemmar blivit tvingade att 

aktivera sig och ständigt presentera resultaten av det individuella arbetet. Denna observation 

stämmer väl överens med en studie som  beskriver att studenter som jobbar med Scrum känner 

att arbetssättet gett dom ytterligare en nivå av engagemang då samtliga medlemmar i ett 

Scrumteamet har fått stå till svars för sin produktivitet inför andra teammedlemmar (Pope-Park, 

2012). 

Frekventa möten har, enligt mig, även lett till en sammanhållning inom gruppen som har varit en 

stor tillgång, gruppen har varje dag haft ett naturligt tillfälle att diskutera eventuella problem och 

genom att lösa dessa tillsammans har ett förtroende gentemot andra gruppmedlemmar 

etablerats.   
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4.3.3 Utvärdering av realisation 
Jag är mycket nöjd med hur gruppen har hjälpt varandra och jag tror detta har varit den största 

bidragande faktorn till att alla större hinder har kunnat undanröjas på ett effektivt sätt. Genom 

arbetet med produktbacklogg och användarberättelser anser jag att gruppen på ett mycket bra 

sätt lyckats specificera den funktionalitet som applikationen önskas uppnå. En viktig del i 

realisationen av BookShark anser jag vara just den att alla medlemmar varit införstådda med 

slutmålen och haft en liknande bild av vad som önskats uppnås med BookShark. Det faktum att 

teamet till en början prioriterade att uppnå en grundläggande men ej fördjupad funktionalitet 

innebar att teamet snabbt hade ett tydligt ramverk att arbeta kring vilket gjorde att det blev 

lättare för alla medlemmar att visualisera och förstå applikationens olika delar. När sedan mer 

komplicerad funktionalitet skulle realiseras fanns det grundläggande ramverket färdigt vilket 

innebar att varje enskild medlem kunde fortsätta arbeta med existerande funktionalitet för att 

göra denna mer tillfredställande. Även ett grundläggande användargränssnitt tillämpades tidigt 

och detta gjorde att det blev lättare för medlemmarna att uppleva funktionalitet på ett sätt som 

den slutgiltiga användaren skulle komma att uppleva applikationen.  

Vid arbetet med refaktorisering hade jag gärna sett att gruppen hade jobbat med ett större 

perspektiv på applikationen som helhet. Varje teammedlem fick under refaktoriseringen jobba 

med egen och närliggande kod vilket kan ha resulterat i att större systempåverkande 

förändringar kan ha förbisetts. 

För egen del har jag under arbetets gång arbetat med flera olika delar inom applikationen med 

lite extra fokus på användargränssnitt och webbdesign. Detta har varit i linje med dem 

individuella mål som jag hade satt upp inför projektet om att få en helhetsbild av samtliga delar 

som krävs för att realisera projektet. Arbetet med webbdesign och användargränssnitt 

intresserade mig mer än andra delar och därför valde jag att fokusera lite mer på det när arbetet 

skulle fördelas. Den del av implementationen som jag varit lite mindre delaktigt har var 

realiseringen av databasen. Att jag inte arbetade med databasen var till stor del på grund av att 

vi inom gruppen bestämde att viss specialisering krävdes för att nå en hög effektivitet och 

kontinuerlig kvalitet genom arbetet. Utöver detta fanns även möjligheter att nå goda kunskaper 

kring implementation av databaser i kompletterande universitetskurser med koppling till detta 

examensarbete. Som helhet har realisationen av BookShark gett mig en god inblick i vad det 

innebär att utveckla en fullt fungerande webbapplikation med all den funktionalitet som krävs för 

att uppnå detta. Under realisationen har jag kommit i kontakt med flera nya program språk och 

plattformar som jag tidigare inte använt och detta har utvecklat min generella förståelse för 

applikationsutveckling. 

4.3.4 Utvärdering av tekniska plattformar 
De tekniska plattformar som teamet har använt har på det stora hela fungerat bra. Störst 

problem fanns vid initieringsfasen då projektet skulle placeras på OpenShift och samtliga 

medlemmar skulle kunna nå, lägga till och förändra kod enligt arbetsmetoden kontinuerlig 

integrering som finns beskrivet i avsnittet 2.4.5 Kontinuerlig integration. De största problemen 

tror jag kan kopplas till oerfarenhet och osäkerheter kring hur systemet med OpenShift och 

kontinuerlig integration egentligen fungerade. Denna osäkerhet tror jag också bidrog till att flera 

medlemmar ej själva vågade undersöka och testa systemet i rädsla för att applikationen skulle 

krascha och förhindra arbetet för övriga medlemmar. Inom gruppen har det använts flera olika 

operativsystem och utvecklingsplattformar vilket medförde att alla inom gruppen ej hade tillgång 

till ett fungerande system direkt. Detta tror jag fick konsekvensen att några inom gruppen 
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kanske inte kom igång direkt med den tekniska implementationen vilket gjorde att alla inte gick 

igenom felsökning av OpenShift och andra tekniska problem samtidigt.  

Något som gruppen borde ha gjort var att tidigare se till att alla hade möjlighet att jobba med en 

fullt fungerande version av BookShark lokalt eller på en egen server hos OpenShift, detta för att 

undvika krockar vid uppdatering av applikationen med hjälp av Git. Flera medlemmar tillämpade 

detta vid slutet av projektet och det gav positiva effekter i och med att funktionalitet kunde testas 

fullt ut innan den tillämpades på den faktiska applikationen. Personligen har jag lagt mycket tid 

på att lära mig grunderna i flera programspråk som jag tidigare aldrig använt. Denna typ av 

inlärande har känts mycket givande men har även haft effekten att jag har behövt lägga mycket 

tid på att tillämpa relativt enkel funktionalitet.  

4.3.5 Sammanfattning 
Den slutgiltiga webbapplikationen har uppnått all den funktionalitet som teamet fastslog under 

projektets början vilket är något som känns mycket tillfredsställande. BookShark har alla 

förutsättningar att upplevas som en riktigt webbapplikation med ett meningsfullt syfte för den 

slutgiltiga användaren. Även om BookShark vid slutförandet saknar viktig funktionalitet för att 

säkerställa datasäkerhet för användaren anser jag att vi uppfyllt dom yttre krav som fanns 

ställda på projektet. Under genomförandet har jag getts möjlighet att bekanta mig med några av 

de tekniska plattformar som krävs för att realisera en webbapplikation och genom felsökning har 

jag dragit lärdom om de vanligaste problemen som kan uppstå. Arbetet med BookShark har gett 

mig en helhetsbild av applikationsutveckling som jag tidigare saknat men om jag hade utfört 

projektet igen hade jag lagt ytterligare fokus på realisera databasen då jag känner att jag inte 

varit lika aktiv inom detta område som andra områden. Jag upplever att jag uppnått samtliga 

mål som jag beskrev i det inledande stycket och detta är jag väldigt nöjd med. Jag är även 

mycket glad över att få vara en del av ett bra utvecklingsteam där alla har getts utrymme att lära 

och bli bättre. 

4.3.6 Referenser 
Pope-Park, Rebecca. (2012). We Scrum Every Day: Using Scrum Project Management 

Framework for Group Projects. College Teaching. Vol. 60, No. 4, p164-169 
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4.4 Erfarenhetssammanfattning – Jonathan Anderson 
I början av arbetet framstod uppgiften som lite diffus och det var svårt att se hur vi skulle göra 

för att nå målet. Detta berodde dels på att det saknades kunskap inom gruppen om hur man 

gick från en idé till att fundera ut funktionalitet och tillslut omvandla funktionaliteten till en 

produkt. 

Innan programmeringsarbetet hade börjat kändes det som att Scrum-mötena inte bidrog med 

särskilt mycket då vi varken visste hur de borde gå till eller vad som egentligen förväntades 

hända under mötena. Problemet var inte att det saknades arbete att utföra under sprint noll utan 

det var mer på grund av det faktum att uppgifterna inte hade så mycket samband med varandra 

och att de flesta utfördes gemensamt vilket gjorde Scrum-mötena överflödiga då man redan 

viste vad alla andra gjorde. Däremot blev dessa möten genast mer givande när själva 

programmerandet startade.  

Den tidsuppskattning som gjordes inför sprinten med så kallad planeringspoker kändes enligt 

mig ganska meningslös då det var i stort sett omöjligt att ge någon rimlig uppskattning om hur 

lång tid vissa aktiviteter beräknades ta. Som en grov skiss över vilka delar som gruppen trodde 

skulle ta längst tid fungerade metoden ganska bra då många av de punkter som uppskattades 

ta lång tid att göra också gjorde det. Däremot så var det svårt att fördela en jämn arbetsbörda 

utifrån planeringspoker då tidsåtgången till stor del berodde på vem som utförde uppgiften. 

Vissa som sedan tidigare hade kunskap inom område kanske klarade av att bygga 

funktionaliteten på en timme medan det för andra som skulle vara tvungen att för första gången 

sätta sig in i situationen kunde ta en hel dag i anspråk. Meningen med planeringspoker är inte 

att ge en exakt bild av hur lång tid det kommer ta att göra någonting men med mer erfarenhet 

skulle naturligtvis även uppskattningarna närma sig verkligheten.  

Ett annat problem som hänger nära samman med svårigheterna att uppskatta tidsåtgången är 

att vissa användarberättelser kanske varit lite väl stora. Ibland känns det som att man tappar 

slutmålet lite när man tar på sig en väldigt stor användarberättelser och sedan jobbar med den i 

en vecka eller två vilket inte är meningen i Scrum. Om man hade försökt hålla sig till mindre 

användarberättelser i sprint backlogen så hade både problemen med att uppskatta tid och 

problemen med att få översikt kunna minimeras. En annan risk när man har för stora 

användarberättelser är att det blir svårt att hinna förklara vad man egentligen gör på Scrum-

mötena vilket gör att resten av gruppen också tappar översikt över vad man gör och på så sätt 

kan man gå miste om värdefulla råd då uppgiften blir så stor så ingen riktigt klarar av att sätt sig 

in i den. 

Någonting som jag tar med mig från projektet är vikten av användartester med direkt feedback. I 

detta projekt började vi med användartester ganska sent vilket gjorde att potentiellt värdefull 

information gick förlorad då det blev stora och långa användartester där användaren hann 

tröttna och att informationen framkom i ett sent skede där det var svårare att implementera alla 

synpunkter. Om vi istället lagt tid i början av projektet på att skapa en pappersvariant av vår sida 

som föreslaget i studien av Grady (2000) så hade vi antagligen hittat några av de synpunkter 

som kom fram under våra användartester och kunnat förhindra dem i ett tidigt stadie innan vi 

lagt ner för mycket tid på att implementera fel funktionalitet. 

Det är inte bara viktigt att testa med utomstående personer utan det är också viktigt att ha ett 

väl fungerande testsystem internt inom gruppen. Ett förslag på ett sådant system skulle kunna 

vara om varje person har någon annan teammedlem som går igenom koden innan den tillåts 
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läggas till med det stora projektet. Det hade potentiellt kunnat minska antalet buggar i den 

färdiga koden på servern. Under projektets gång blev det också mer att man hjälptes åt med 

funktionalitet där olika teammedlemmar hade extra kompetens vilket fungerade väldigt bra då 

det dels innebar att man hade större inblick i vad de andra gruppmedlemmarna höll på med 

samtidigt som det gjorde at kunskapsspridningen i gruppen blev större. När man stötte på ett 

problem så kunde det finnas någon som haft en liknande funktion eller problem och på så sätt 

kunde hindret undanröjas snabbare än om detta samarbete inte existerat. 

När det gäller de personliga målen som jag satte upp när projektet startade så var mina 

huvudsakliga mål att lära mig mer inom Python och jQuery. Dessa mål anser jag att jag har 

uppnått, även om jag har mer kunskaper inom Python än jQuery, då jag varit en aktiv del i 

arbetet och inte bara tillgodogjort mig egen erfarenhet utan också varit med och drivit projektet 

framåt.  Det andra mål jag hade var att få insikt i hur ett större mjukvaruutvecklingsprojekt går till 

och även här känner jag att jag har nått mitt mål. Även om applikationen vi utvecklat inte 

kommer att lanseras så är det ändå en erfarenhet att ta med sig.  

Under projektets gång har jag insett hur mycket färdig kod och paket det finns att tillgå. Vår 

strategi i projektet var att skriva så mycket funktionalitet som möjligt, vilket gjorde att det oftast 

gick fortare att skriva en egen funktion än att kolla på vad som fanns färdigt, även om det ur ett 

utvecklingsperspektiv kanske blivit bättre kod om den färdiga funktionalitet som finns utnyttjats. 

Om vi skulle göra om projektet skulle vi nog få ta sig en funderare på vad som är fokus. Det 

finns inga garantier för att färdiga paket för till exempel inloggning är bättre än den egna koden 

men med stor sannolikhet är det någon som har tänkt på de flesta scenarion och det är 

förmodligen bättre än den egna koden. Att implementera denna sorts lösningar hade inneburit 

en annan sorts problematik än den vi nu har mött inom projektet. Istället för att som nu fundera 

på hur en viss funktionalitet ska skrivas hade det i detta fall mer handlat om hur den färdiga 

funktionaliteten ska implementeras. Jag tror att man måste göra en avvägning mellan egen kod 

och att utnyttja färdig funktionalitet för att få den bästa lösningen.  

Något annat som jag skulle göra annorlunda idag är att lägga mer fokus redan från början på att 

implementera AJAX. Då ingen i gruppen hade någon kunskap om vad AJAX var eller hur det 

skulle användas så blev det att det dröjde till slutet på sprint ett innan någon började försöka 

implementera AJAX funktioner. Detta gjorde att vissa delar fick skrivas om för att fungera med 

AJAX istället för att som på traditionella hemsidor laddas in synkront. AJAX skulle också kunna 

användas på fler ställen i applikationen för att på sätt skapa en mer dynamisk sida.  

Det mest lärorika med projektet har ändå varit att se hur slutprodukten vuxit fram från en lista 

med funktioner, till en pappersprototyp för att sedan realiseras i en webbapplikation där mer och 

mer funktionalitet tillkom under projektets gång. Just detta att man alltid strävar mot att ha en 

fungerande produkt är en del av Scrum som jag verkligen uppskattar. Det gör att varje liten 

funktionalitet som implementeras märks och blir ytterligare ett steg mot en fullt fungerande 

webbapplikation. I traditionella projekt är det annars mer att var och en gör sin sak för att sedan 

sammanfoga allting på slutet vilket lätt leder till brist på motivation då man inte ser att någonting 

händer. Men med detta arbetssätt blev det mer en lagupplevelse och man kunde känna sig 

delaktig i sidan genom hela projektet även om koden som man själv skrivit bara var en del av 

hela projektet. Jag tycker att Scrum är en bra metod när det kommer till mjukvaruprojekt och 

skulle välja denna arbetsmetodik igen om jag ställdes inför en liknande uppgift. 
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4.5 Erfarenhetssammanfattning – Daniel Nilsson 
Denna bilaga behandlar mina personliga reflektioner utav projektarbetet och dess utformning 

samt min individuella utveckling, mitt tekniska ansvarsområde och lokalt använda verktyg.  

4.5.1 Utveckling och mål 
Då detta projekt inleddes var det få inom gruppen, jag själv inkluderad, som hade kompetenser 

inom webbprogrammering och databashantering. Dock fanns det en stark vilja bland samtliga 

teammedlemmar att lära sig så mycket som möjligt och att därigenom kunna producera ett 

resultat med hög kvalitet. Ett gemensamt teammål togs fram med formuleringen: 

 ”Ta fram en välfungerande produkt och lära sig de grundläggande bakomliggande momenten för att klara 

av uppgiften och kunna tillämpa de nyfunna kunskaperna i framtida projekt”. 

Tanken bakom detta mål var att sätta en hög ambitionsnivå där samtliga teammedlemmar var 

tvungna att engagera sig i uppgiften. Även om kvaliteten på resultatet givetvis låg i fokus var 

teamet överens om att projektet i första hand var ett tillfälle för inlärning. Ett flertal av 

teammedlemmarna tog upp vikten av att efter projektet slutförts ha lärt sig tillräckligt mycket för 

att kunna implementera egna mindre webbprojekt. Detta var för mig aldrig ett uttalat mål då jag 

snarare såg projektet som ett tillfälle att skapa mig en grund att bygga vidare på. Dock var min 

ambition redan från start att få ut så mycket som möjligt av projektarbetet och att tillgodogöra 

mig kunskaper inom samtliga områden. 

Utöver teamets gemensamma mål formulerade även varje teammedlem egna personliga mål 

där man ombads ge konkreta exempel på önskade arbetsområden. Mitt bestod av följande: 

”Har som mål att tillgodogöra sig grundläggande kunskaper inom design och funktion av hemsidor. Detta 

ska uppnås genom att aktivt deltaga i projektarbetet samt studera aktuella ämnesområden. Önskade 

arbetsområden: Skapande av användarkonto, inloggning, avancerad sökmetod.” 

Som synes valde jag att formulera ett relativt generellt mål då jag fann det svårt att överblicka 

vad projektet skulle innebära och vad som var realistiskt att förvänta sig. De utvalda 

arbetsområdena baserades på en önskan att få hantera funktionalitet både i serverscript och på 

klientsida. Jag ville få möjlighet till att arbeta i Python då jag ej hade programmerat i detta språk 

tidigare och förmodade att de tre ovanstående funktionsområdena skulle innebära just det. 

Under projektets gång fick jag gott om möjligheter att programmera i serverscriptet även om 

fokus för min del låg på klientsidan. Inledningsvis arbetade jag mestadels med att skriva html-

kod för uppvisning av bokblock samt enklare funktioner i serverscriptet. Gradvis övergick detta 

dock mer till programmering i jQuery då utvecklingen av bokblocken krävde interaktiv 

funktionalitet och ledde slutligen till att jag utsågs till AJAX-ansvarig för webbapplikationen.  

Under sprint 1 låg teamets fokus på grundläggande funktionalitet och implementeringen av 

AJAX planerades istället in till sprint 2. Jag tog på mig att börja studera ämnet under sprint 1 för 

att under följande sprint direkt kunna börja införa nödvändiga ändringar samt föra vidare mina 

kunskaper till resten av teamet. Tanken var från början att de teammedlemmar som skrivit 

funktioner vilka krävde AJAX skulle implementera detta själva och vid behov vända sig till mig 

med frågor. Det visade sig emellertid vara praktiskt enklare att införa en enskilt ansvarig för 

AJAX som behandlade samtliga anrop. Många av de funktioner som behövde ändras hade jag 

varit delaktig i att ta fram vilket innebar att jag redan hade den nödvändiga insynen i koden och 

därför relativt enkelt kunde utföra implementeringen.  
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Arbetet med AJAX krävde implementering av funktioner både i serverscript och JavaScript och 

gav mig en utökad förståelse både för kommunikationsflödet mellan webbapplikationens olika 

delar samt dess funktionaliteter i sig. För att hantera anropen mellan klientsida och server 

krävdes programmering i såväl jQuery som Python och jag kunde tillgodogöra mig kunskaper 

inom ett flertal olika områden. Jag anser att jag uppfyllt de mål jag satte vid projektets start och 

även om min arbetsroll och fokus inte blev vad jag förväntade mig är jag väldigt nöjd med mina 

förvärvade kunskaper och erfarenheter.  

4.5.2 Organisering och arbetsmetoder 
Detta projektarbete har utformats efter Scrum-metoden och har utmärkts av ett flexibelt och 

överlag intensivt arbetssätt. Då projektet inleddes hade ingen medlem i teamet någon tidigare 

erfarenhet av Scrum eller agila arbetsmetoder och det dröjde innan vi på allvar kunde börja 

nyttja dess fördelar. Jag var inledningsvis skeptisk till vissa moment och ansåg att upplägget 

med frekvent förekommande avstämningsmöten var ineffektivt då de flesta i teamet arbetade på 

olika håll. Dock kom jag att inse värdet med dessa avstämningar under de utvecklingstunga 

perioderna då det bidrog starkt till att undvika missförstånd och slack. Genom att varje dag ges 

en uppdatering på vad samtliga i teamet arbetade med och även ges chansen att be om hjälp 

eller ställa frågor flöt arbetet på mycket smidigare än vad jag ursprungligen hade förväntat mig.  

Den största risken jag såg inför projektet var den problematik som uppstår då ett flertal personer 

ska skriva kod på egen hand och sedan försöka sammanfoga detta i ett gemensamt fungerande 

program. Att säkerställa kompabilitet kräver ytterst god kommunikation mellan medlemmar och 

de kontinuerliga mötena åstadkom just detta utan att ta allt för mycket tid i anspråk. I 

kombination med användandet av Git och den versionshantering detta verktyg erbjuder kunde 

… potentiella konflikter och frustrationsmoment undvikas. 

Det fanns emellertid andra delar inom Scrummodellen som på grund av bristande erfarenhet 

och kompetens knappt fyllde någon mening. Under sprint 0 lade teamet fram designen för 

webbapplikationen och bestämde vilken funktionalitet som skulle implementeras. Ett steg i 

denna planeringsprocess bestod av ett moment kallat planeringspoker där teamet skulle 

uppskatta hur lång tid de olika funktionaliteterna förväntades ta att utveckla (för beskrivning av 

planeringspoker se avsnitt 2.4.1 i rapporten). Även om tanken bakom denna planering är god då 

det ger varje teammedlem en bild av de övrigas uppskattningar och vad man anser vara 

krävande så tillförde det i detta fall inget av nytta. Som nämndes tidigare i denna text var det få i 

teamet som hade tidigare erfarenheter av webbprogrammering och hade därför inte en aning 

om hur lång tid saker kunde förväntas ta. Resultatet blev i många fall ytterst godtyckligt och de 

tidsuppskattningar som sattes under detta moment återkopplades inte under senare steg. 

Agila arbetsmetoder består av en iterativ process där produkten utvecklas i omgångar 

(Armitage, 2004). Detta arbetssätt visade sig vara ytterst effektivt för denna typ av projekt då 

webbapplikationen genomgick stora förändringar under arbetets gång. I det inledande stadiet 

var det svårt att överblicka projektets omfång samt att kunna se lösningar på den inplanerade 

funktionaliteten. Det var något som istället växte fram i takt med att teammedlemmarna lärde sig 

allt mer och tack vare Scrummodellen fanns det utrymme för dessa förbättringar och ändringar. 

Genom flexibla arbetsmetoder har vi kunnat använda denna projektperiod som huvudsakligen 

bestått av inlärning till att producera ett tillfredställande resultat. Något som jag tvivlar hade 

kunna uppnåtts lika effektivt med mer traditionella upplägg.    
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4.5.3 Tekniska plattformar 
Som det tidigare beskrivits i rapporten har samtliga teammedlemmar arbetat med Git och 

OpenShift för att införa ändringar på webbapplikationen. Dock har det skiljt sig lokalt vilka 

verktyg man valt att använda sig av och i mitt fall valde jag att bruka PyCharm och NotePad++. I 

PyCharm skapade jag lokala projekt för att kunna utveckla och testa egna procedurer utan att 

hindra och störa arbetet med webbapplikationen. Dessa bestod av förenklade versioner av det 

faktiska servermaterialet då vi i teamet inledningsvis inte lyckades skapa lokala arbetskopior av 

webbapplikationen. I början uppstod det även problem vid inladdning av den lokala kloningen av 

projektet till PyCharm vilket ledde till att jag började använda NotePad++ för material som skulle 

pushas till servern. Dessa problem löstes under senare sprintar men då jag vid det laget 

mestadels arbetade med JavaScript på klientsidan, vilket inte krävde rigorösa testningar 

gentemot servern, valde jag att fortsätta min lokala utveckling som tidigare. Det fungerade väl 

för de arbetsuppgifter jag åtog mig men ledde i vissa fall till onödiga misstag som innebar 

tidsödande korrigeringar. Om det är någon del av projektarbetet jag önskar jag behandlat 

annorlunda är det denna del då en komplett arbetskopia lokalt hade effektiviserat 

utvecklingsprocessen.  

4.5.4 Sammanfattning 
Detta projektarbete har erbjudit såväl tekniska som organisatoriska utmaningar och har 

karakteriserats av kontinuerligt lärande och utveckling. Genom agila arbetsmetoder har teamet 

getts möjlighet att utforska olika lösningar vilket gett upphov till en mer levande process. I ett 

målsökande projekt av denna art där förkunskaper och erfarenheter saknades vid arbetets 

början har detta varit nödvändigt för att kunna producera ett tillfredställande resultat. Genom 

stort engagemang och ständig vilja till förbättring från samtliga teammedlemmar har detta 

projekt uppnått de utsatta målen inom den fastslagna tidsramen såväl som tjänat som en lärorik 

upplevelse. 

4.5.5 Referenslista 
Armitage, J. (2004). Are agile methods good for design? In Interactions 11, 1 (Jan. 2004), p 14-

23. 
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4.6 Erfarenhetssammanfattning – Christopher van Dijk 
Detta är en sammanfattning av mina tekniska och processrelaterade erfarenheter innehållande 

reflektioner av kandidatarbetet ur mitt perspektiv. 

4.6.1 Mål som sattes upp vid projektets start 
Vid projektets start hade vi som uppgift att sätta upp personliga mål för det kommande arbetet. I 

det skedet ville jag lära mig mer om framgångsrik gruppmetodik, förståelse av databaser och 

servrar samt lära mig mycket om GUI med HTML och CSS. Denna prioritering uppkom dels av 

de föreläsningar, lektioner och laborationer som gjorde mig intresserad av just dessa. En lägre 

prioritet på databas- och server-sidan gavs då jag samtidigt parallellt med denna kurs läste en 

kurs i databaser där jag trodde mig skulle lära mig tillräckligt om detta. 

4.6.2 Utformandet av arbetet 
Efter målformulering för projektet gick vi i gruppen tillsammans igenom varandras personliga 

mål och märkte snabbt att vi kompletterade varandra väldigt bra. Ungefär halva gruppen var 

mer intresserad av att ta sig an mer databas-relaterade uppgifter samtidigt som den andra 

halvan var mer intresserad av att lära sig mer om användbarhet och grafiskt utförande. Viktigt 

att tillägga är att alla i gruppen var intresserade av samtliga områden, men att det var en fråga 

om i vilken utsträckning.  

För att avgöra hur tidskrävande de olika arbetsmomenten var, så genomförde teamet poker-

planering. Då skulle vi först enskilt uppskatta tiden för varje användarberättelse för att sedan 

tillsammans diskutera varje persons uppskattade tid för att till sist komma överens om en 

gemensam uppskattad tid. Enligt Mahnic och Hovelja (2012) är planeringspoker en bra metod 

för att uppskatta tiden för olika användarhistorier eftersom det ger utrymme för att individuellt 

kunna uppskatta tiden utan att påverkas av vad andra tror. Planeringspokern ledde till att vi 

kunde dela upp arbetsvikten i samma proportioner som gruppmedlemmarna hade önskat i 

målformuleringssteget. 

Under arbetets gång jobbade alla på med god arbetsmoral på de delar som varje person hade 

fokuserat mer på. Detta medförde att vi alla blev något specialiserade på olika delar av arbetet 

som var väldigt bra enligt mitt tycke. Det ledde till att vi under arbetet hade specifika personer 

som man kunde fråga då man arbetade med övergångar mellan olika utvecklingsmiljöer. 

4.6.3 Erfarenheter av det jag har fokuserat mer på 
Här tar jag upp de delar som jag fokuserat mer på och de erfarenheter som jag har fått från 

dessa. 

4.6.3.1 Scrum master 
Då jag tidigt blev väldigt intresserad av hur man hanterar kommunikation och utförande av 

arbete i större grupper, så var jag intresserad av att ta en mer operativ roll under 

systemutvecklingsprocessen. Då vi arbetade under systemutvecklingsprocessen Scrum där en 

av rollerna är Scrum master, så var just denna extra intressant. Vi diskuterade inom gruppen 

om det var någon som var intresserad av denna roll och det resulterade i att jag fick testa på 

den rollen. Syftet med Scrum master är inte att ha någon mer bestämmande roll under arbetet, 

utan det är en roll där personen håller i de dagliga Scrum-mötena, så att de uppfyller de krav 

som sätts på mötena gällande tid, information och integration av Scrum-tavlan. Vanligtvis så är 

Scrum masterns roll att röja hinder och försvara gruppen under arbetets gång. 
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I detta arbete så var det inga större hinder eller liknande som uppkom, men det kändes bra att 

ha specifika arbetsroller, för att arbetet skulle flyta på utan att samtliga gruppmedlemmar skulle 

involveras i en uppgift som en person kan ta hand om. 

4.6.3.2 Idéstrukturering 
Då jag aldrig tidigare har arbetat med ett sådant storskaligt projekt så la vi ned mycket tid på 

möten i början av kandidatarbetet, vilket jag tycker var bra. Vi hade fått som uppgift att skapa en 

internetbokhandel, men det fanns många beslut att komma överens om. Vi började med att 

diskutera hur vi ville att slutprodukten skulle se ut och fungera. Vi märkte snabbt att vi alla var 

intresserade av att göra något nyskapande och annorlunda gentemot en vanlig 

internetbokhandel såsom Adlibris, Bokus osv. Då började vi bolla med olika idéer och lyckades 

involvera och ena samtliga gruppmedlemmar om att skapa en abonnemangsutformad 

internetbokhandel för e-böcker. Vi kom fram till just detta då vi ansåg att det inte finns någon bra 

lösning till billiga e-böcker i dagsläget. 

4.6.3.3 GUI användbarhet 
Gällande arbetet med det grafiska utförandet av BookShark, så skapade vi den “grafiska 

gruppen” som tillsammans tog både större och mindre beslut om grafiska val. Större 

konceptuella beslut gällande ramverket, bokblocken och de olika sidorna tog vi upp alla 

tillsammans. Den grafiska gruppen hade vid vissa tillfällen egna möten, då vi diskuterade 

mindre frågor såsom färgval och master-sidan. Det den grafiska gruppen kom fram till kunde vi 

då presentera till hela gruppen för att kunna ta ett slutgiltigt beslut. Denna uppdelning av arbetet 

tyckte jag var väldigt bra, då det tar väldigt lång tid att ta gemensamma beslut och de som var 

mindre intresserade i just dessa frågor kunde arbeta parallellt med sitt. Samtidigt kunde vi alla 

vara delaktiga i vilka beslut som tas medan vi fick saker gjorda vid sidan om. 

Jag var med i grafiska gruppen och gjorde en del av det grafiska på hemsidan. Vi bestämde 

tillsammans om vad som skulle göras på sidan och så valde man olika uppgifter. Under arbetets 

gång arbetade vi alltid tätt intill varandra och kunde på så sätt hjälpa varandra om man stötte på 

något problem samtidigt som man kunde stämma av med varandra för att få ett enhetligt 

utseende på hemsidan. 

Exempelvis när master-sidan kodades, så arbetade jag tillsammans med en annan 

gruppmedlem för att kunna dubbelkolla att utförandet blev som vi alla hade diskuterat fram till. 

En stor del av det arbetet jag utförde med det grafiska var i par med en annan gruppmedlem, 

vilket kan ses som resursslöseri, men sammantaget skulle jag se det som en tidsbesparing då 

samlad expertis gjorde att man inte stötte på problem alltför ofta. 

4.6.4 Hur individuella delar har utvecklats (tekniskt och processrelaterat) 
Under arbetets gång så har jag lärt mig väldigt mycket. De förhoppningar som hade utformades 

i målbeskrivningen kände jag att man tidigt i processens gång kunde bocka av och senare 

kunde jag utforma nya mål om vad jag ville lära mig mer om. Ett av dessa mål var att ta det 

grafiska ett steg vidare genom att lära sig bildbehandlingsprogrammet Illustrator för att ta fram 

en logga för produkten. En tillsynes liten del, men har varit något som jag har velat lära mig en 

längre tid. 

Under de tidigaste veckorna av projektet fick vi under föreläsningar lära oss om 

utvecklingsmetodiker och det har varit väldigt intressant att arbeta med Scrum. Det har varit 

intressant för att man under processen gång har känt att man har använt sig av metodiken och 
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att den har underlättat en hel del. Detta har jag känt av genom att jag aldrig tidigare har varit i 

en grupp där allt arbete har flutit på så smidigt och produktivt. 

Under arbetets gång märkte vi att vi hade hunnit med väldigt mycket av det som vi hade satt 

upp som nödvändigt i vår ursprungliga produktbacklogg. Det vi gjorde för att komma upp i de 

antal timmar som var angivna från kursledningen, så valde vi att vidareutveckla BookShark med 

ytterligare funktionalitet, såsom rekommendationer och rankningssystem på hemsidan. 

4.6.5 Vad som kunde ha gjorts annorlunda 
Det är mycket som kan ha gjorts annorlunda under arbetets gång såsom annorlunda produktidé 

eller olika arbetsuppgifter. I ett arbete i denna skala är det svårt att göra samtliga delar för att 

det skulle bli väldigt rörigt samt skulle ta väldigt lång tid bli så pass duktig på samtliga delar att 

inte hela projektet skulle haverera. Vi kände redan i denna arbetsuppdelning att det blev rörigt 

med många kockar i köket. Vi hade tidigt problem med Git där vi pushade omlott på varandra, 

där det ofta blev felmeddelanden från servern och vi hade svårt att avgöra var problemet var 

någonstans. Vi lärde oss under processens gång att det var smartare att kunna testa lokalt och 

endast pushade tillägg respektive ändringar upp på servern kontra att pusha hela projektet, som 

vi tidigare hade gjort. 

Det skulle däremot kunna varit bra med ännu mer specialisering av arbetsuppgifterna. Nu var vi 

fyra stycken som arbetade med det grafiska och jag tyckte att det skulle varit bra med att ha ett 

eget område. 

Något som jag känner att jag skulle gjort annorlunda är att lägga mindre fokus på att göra en 

optimal kod under Sprint2 som var kodningsfasen. Jag anser detta då jag under Sprint3, som 

var refaktoriseringsfasen, inte hade så mycket att ändra i min kod. 

4.6.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kände jag att man fick ut mer än vad jag hade förväntat mig. De mål som 

jag hade satt upp vid projektets start uppfylldes snabbt och kunde vidareutvecklas till mer 

kunskap än vad jag hade kunna tro. Detta beror till stor del av att gruppmedlemmarna har 

arbetat väldigt bra tillsammans. De andra medlemmarna har varit väldigt hjälpsamma, 

respektfulla och har haft samma höga arbetsmoral under hela arbetet som har resulterat i en 

väldigt framgångsrik slutprodukt i min mening. Jag kommer se tillbaka på detta kandidatarbete 

med ett stort leende på mina läppar. 

4.6.7 Referenser 
Mahnič, V. och Hovelja, T. (2012) On using planning poker for estimating user stories. Journal 

of Systems and Software Volume 85, Issue 9, September 2012, Pages 2086–2095 
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4.7 Erfarenhetssammanfattning – Johan Östman 
Nedan följer mina samlade tankar kring projektet. Jag har delat upp den individuella rapporten i 

delarna individuella mål, värdering av arbetssätt, arbetsområden, resultat, tekniska plattformar 

och sammanfattning 

4.7.1 Individuella mål 
Redan i början av projektet visste jag att det var databas och programmering i Python som jag 

främst ville arbete med, vilket framkommer i de individuella målen som bestämdes under sprint 

noll. Jag anser att jag har uppnått mina personliga mål väl och är väldigt nöjd med min egen 

insatts. Som databasansvarig har utvecklat mina databaskunskaper ytterligare och även lärt mig 

viktiga grunder inom Python.  

Det finns dock en aspekt som jag inte tog upp i de individuella målen men som har tillkommit 

under projektets gång, vilket jag anser är minst lika viktig. Det är erfarenheten av att arbete i ett 

större projekt med flera deltagare. Jag har lärt mig hur viktigt det är med god kommunikation 

och samarbete för att kunna uppnå ett gemensamt mål, och detta kommer jag ha nytta av i 

framtiden oavsett vad jag kommer arbeta med. 

4.7.2 Värdering av arbetssätt 
Vi har som beskrivet i rapporten, arbetat med Scrum, vilket jag anser har varit en bra 

arbetsmetod. Under sprint noll var jag väldigt skeptisk till Scrum då arbetssättet inte passade till 

hur vi arbetade, och jag skulle föredragit att Scrum endast användes under sprint ett till tre. 

Under sprint noll hade det nog varit bättre att använda en vattenfallsmodell, då fokuset i sprinten 

låg på att ha större beslutsfattande möten. Det var ingen större mening med att ha Scrum-

möten då vi egentligen bara arbetade när vi satt tillsammans. När vi väl kom igång med 

programmeringen så var Scrum ett otroligt bra arbetssätt då den kontinuerliga kommunikationen 

underlättade arbetet väsentligt. Det var väldigt lätt att få hjälp om det krävdes och alla kände ett 

gemensamt ansvar för webbapplikationen.  

Att arbete med en Scrum-tavla i form av Trello, ansåg jag både var bra och dåligt. Det var bra i 

och med att det var lätt att se vad de andra i teamet arbetade med och vilka delar av projektet 

som var kvar. Jag anser dock att det ibland kändes aningen byråkratiskt, för när vi väl kommit 

igång så hade alla väldigt god insikt i vad som behövdes göras och när. Detta ledde till att 

hanterandet av Trello i vissa fall kändes överflödigt, men jag förstår att detta beror nog mer på 

projektets storlek än om Scrum i sig.  

4.7.3 Arbetsområden 
Schwaber (2011) förklarar att trots att teammedlemmar har olika specialkompetenser inom 

projektet, så måste alla medlemmar fortfarande känna ansvar för helheten. Detta tycker jag att 

vi i teamet har uppnått väl. Jag har främst arbetat med databasen och dess koppling till 

Pythonkoden men har fortfarande haft god insikt i vad de andra i gruppen har arbetat med. 

Detta beror mycket på hur vi jobbade med föremål i produktbackloggen, då jag ofta 

samarbetade med andra teammedlemmar för att ta fram nya funktioner.  Jag skapade 

databasanrop som returnerade önskade värden från databasen och sedan var det en annan 

teammedlem som skapade hur det skulle visas på klientsidan. För att det skulle fungera så var 

vi tvungna att upprätthålla god kommunikation och ha god insikt i varandras delar. 
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En nackdel dock med denna arbetsuppdelning, är att alla medlemmar blir väldigt kompetenta på 

sina primära arbetsområden men lär sig inte lika mycket om de övriga områdena. Det optimala 

scenariot vore om vi hade roterande arbetsområden inom projektet, så att alla kunde få vara 

delaktiga i alla moment. Detta är dock inte realistiskt då alldeles för mycket tid skulle gå till att 

varje person skulle behöva sätta sig in i befintlig kod efter varje rotation.  Med den givna 

tidsramen så anser jag det var klokt beslut att varje medlem istället fördjupar sig inom sitt valda 

område. 

4.7.4 Resultat 
I början av projektet fanns det många idéer om hur applikationen skulle se ut och fungera och 

det saknades en tydlig bild av slutresultatet. Denna har sedan vuxit fram genom sprintarna, från 

att vara diffus och otydlig, till att vara väldefinierad och inspirerande. Jag anser personligen att 

det var ett väldigt klokt beslut att främst fokusera på funktionalitet i sprint ett, för att det var det 

mest tidskrävande i hela projektet. När vi väl började arbeta med sprint två så fanns det nu en 

tydlig grund att utgå från, vilket underlättade väsentligt arbetet att ändra det grafiska gränssnittet 

samt att lägga till ytterligare funktionalitet. Det var också bra att vi tidigt började arbeta mot 

servern istället för lokalt. Detta ledde till vi alltid visste vilka delar som fungerade som de skulle 

på OpenShift.  

Jag är väldigt nöjd med slutresultatet och det känns verkligen som vi har skapat en riktig 

webbapplikation. Den uppfyller alla de nödvändiga kraven som vi ställde i sprint noll och utöver 

det så innehåller den även funktioner som vi första hade klassificerat som önskvärda. 

Personligen är jag speciellt nöjd med applikationens sökfunktion och rekommendationssystem 

för att utöver programmering, så krävde de också en hög grad av logiskt tänkande och 

problemlösning.  

4.7.5 Värdering av tekniska plattformar 
I början hade vi många tekniska problem med Git och OpenShift, som främst berodde på att 

ingen i gruppen hade tidigare erfarenhet med dem. Jag hade speciellt väldigt stora problem 

med att ladda upp den första testsidan som skulle ha en koppling till en MySQL-databas och 

spenderade många timmar på att pröva olika lösningar. När det väl fungerade så var det 

fortfarande oklart exakt hur Git fungerade och vi fick lägga ner mycket tid bara på att lära oss 

det. När vi väl förstod hur det fungerade så började vi uppskatta Git för hur mycket det 

underlättar grupprojekt i mjukvaruutveckling. Att kunna arbeta i samma fil utan att riskera att 

spara över andras arbete är ovärderligt och utan Git tror jag att vi aldrig skulle ha uppnått våra 

utsatta mål. 

Att vi arbetade mycket mot servern i början ledde till att syntaxfel i koden fick stora 

konsekvenser i form av att sidan slutade fungera helt, utan att visa vart felet låg. Av någon 

anledning så var det bara jag som kunde felsöka på OpenShift vilket ledde till att mycket av min 

arbetstid gick till detta. Detta problem minskade då teammedlemmarna började succesivt jobba 

mer lokalt innan de laddade upp filer på servern. 

Nu efter projektets avslut så uppskattar jag att vi utvecklade webbapplikationen i Python. Till 

skillnad från Java som vi tidigare har programmerat i, så krävde samma funktionalitet i Python 

mycket mindre kod. Det enda som var lite komplicerat i början var att använda korrekt 

indentering istället för klamrar, vilket ledde till att koden behövdes felsökas flera gånger på 

grund av simpla syntaxfel. 
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4.7.6 Sammanfattning 
Jag har under detta projekt uppnått mina individuella mål samtidigt som gruppen har uppnått de 

gemensamma målen. Jag är väldigt nöjd med min egen och resten av gruppens insats och att 

slutprodukten nästan blev bättre än vad vi hade hoppats på. Trots tidiga tekniska problem så 

kom vi till att uppskatta OpenShift och Git för hur de underlättar grupprojekt inom 

mjukvaruutveckling. Tillsammans med arbetssättet Scrum så gjorde de att vi effektivt kunde 

utveckla fram vår slutgiltiga produkt. 

4.7.7 Referenser 
Schwaber, K. och Sutherland, J. (2011). Scrumguiden: Den definitiva guiden till Scrum: Spelets 

regler. (pdf, hämtad 2014-05-19)  
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4.8 Erfarenhetssammanfattning – Albin Ottosson 
Här är min sammanfattning av erfarenheterna från projektet. 

4.8.1 Scrum 
Till en början med var jag skeptiskt till storleken på gruppen. Jag såg framför mig hur det skulle 

en hel del dubbelarbete och bristande kommunikation. Detta var innan jag hade förstått 

utförandet och fördelarna utav Scrum. Jag tycker att det arbetssättet har fungerat väldigt bra 

med tanke på uppgift och tänkt utförande. 

En utav idéerna med Scrum är att varje person ska vara väldigt bra insatt i övriga gruppens 

arbete och kunna hoppa in lite vart som helst och jobba (Takeuchi och Nonaka, 1986). Detta är 

något som inte fungerat helt i vår grupp, utan det visade sig att det skulle bli mer segmenterat i 

arbetsfördelningen än önskat. Detta antas bero på gruppmedlemmarnas olika förkunskaper och 

intressen. Jag anser mig ha insyn i vad alla andra gör men inte exakt hur de gör det.  

Vi valde att utse en person som skulle vara ansvarig för databasen och att en person skulle 

specialisera sig på AJAX. Detta gjorde att övriga gruppens kunskap inom dessa områden 

begränsades. Jag tror dock att det hade varit svårt att lösa det på ett annorlunda sätt då 

gruppmedlemmarna hade andra kurser som inte helt låg i fas med varandra. Denna lösning 

gjorde att varje person kunde jobba när den hade tid och vi var till en början relativt oberoende 

av varandra.  

Något som varit spännande att se är utvecklingen av gruppens förmåga att samarbeta. Till en 

början var det bristande kommunikation och relativt hög ineffektivitet. Detta löstes genom en hel 

del längre möten under sprint 0 och 1 då lösningsförslag på dessa problem diskuterades. Allt 

eftersom fann vi lösningar på dessa problem och efter det så flöt arbetet på bättre. Något som 

byggdes upp tidigt under projektets gång var en stark tillit till varandra, och vi insåg också att det 

är ohållbart att jobba så intensivt med ett så stort projekt om gruppmedlemmarna inte kan ge 

varandra konstruktiv kritik och personlig utvärdering. Detta gjorde att vi hela tiden kunde hjälpa 

varandra att förbättras och jobba effektivare. 

4.8.2 Arbetets gång 
Med facit i hand så var det väldigt nödvändigt att det fanns så mycket tid för planering som det 

gjorde. Att komma på ett koncept för en produkt som ska kunna stå sig på marknaden kräver en 

hel del tanke. När vi fick uppgiftbeskrivningen gick tankarna direkt till de starka aktörer som 

redan fanns på marknaden. Vi insåg direkt att en klassisk online-bokhandel skulle vara svårt att 

få till ur en marknadssynpunkt. När tankarna kring en abonnemangsbaserad e-bokhandel 

väcktes direkt frågan om huruvida det går att få lönsamt.  

Vi bestämde tidigt att försöka jobba i par så gott det gick. Detta för att det var en ny och 

utmanande uppgift för samtliga, för att på så sätt korta ner tiden för varje enskild process. Under 

sprint 1 siktade vi på att ha 3 Scrum-möten i veckan och minst 1 längre möte. Detta anser jag 

var en lagom mängd i relation till arbetsbelastningen under den tiden. När vi kom in på Sprint 2 

insåg vi att vi inte låg i fas med produktbackloggen och var därför tvungna att höja 

arbetstempot. Detta innebar en ökad press på varje teammedlem samt att vi gick upp till att ha 

Scrum-möte varje dag för att kunna stämma av vad varje person höll på med. Under denna 

period var produktiviteten hög och de avklarade funktionerna avlöste varandra.  
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4.8.3 Grafiska Teamet 
Jag har tillsammans med tre andra team-medlemmar utgjort det grafiska teamet. Detta innebar 

att det var vi som bestämde och implementerade större delen av layouten på sidan. Detta på 

flera sätt en spännande utmaning som gav mig möjligheten att utvecklas inom områden som 

CSS och GUI. Teamet hanterade uppgiften genom att ha möten där enbart sidans design 

diskuterades. De beslut som tidigare hade tagits i helgrupp gällande design togs hänsyn till, 

utan det var snarare delar som hade lämnats och själva tillvägagångssättet som bestämdes.  

Hela temat hade tidigt kommit överens om att det var viktigt att sidan skulle vara stilren och 

enkel. Vi insåg att alla bilder på bokomslag som visades lätt gjorde att sidan upplevdes som lite 

rörig. Detta åtgärdades genom att implementera en stilren design, men mycket fokus på just 

böckerna.  

4.8.4 Teknisk Utveckling 
Den öppna kommunikationen som gruppen har försökt upprätthålla har gjort att medlemmarna 

har kunnat jobba med de delar respektive medlem anser vara intressant. Det har fokuserats på 

vilka delar varje medlem har velat utveckla, snarare än att titta på förkunskaper. Personligen 

hade jag, förutom labbarna, ingen erfarenhet om hur en webapplikation och jag kände därför att 

jag gärna jobbade ganska brett för att få så stor insikt i projektet som helhet som möjligt.  

Under Sprint 1 satsade vi på väldigt grundlig funktionalitet på sidan, vi la alltså väldigt lite tid på 

den grafiska biten. Jag var då med och ansvarade för registreringsfunktionen och 

inloggningsfunktionen. Dessa funktioner var spännande att jobba med då det innebar både 

kodning inom både HTML och Python, samtidigt som det var tvunget att vara kopplat till 

databasen för att få in informationen vid registreringen samt att kunna kontrollera uppgifterna 

vid inloggningen.  

Under Sprint 2 gick mycket av min tid till att ta hand om de grafiska bitarna på hemsidan. Efter 

att grafiska teamet kommit överens om en layout så fanns det mycket jobb att göra med att 

implementera denna. Utöver grafiken så skapade jag även ”Ändra Kontouppgifter”, då jag 

kände att jag ville fortsätta arbeta med något som var relaterat till användarens uppgifter.  

Den Sprint jag ansåg mest utmanande var Sprint 3. Då min erfarenhet inom programmering i 

stora drag begränsas till det som vi lärt oss under denna kurs tyckte jag det var svårt att 

förbättra eller effektivisera den kod jag hade. Denna Sprint var heller inte lika inspirerande som 

de tidigare då det var svårt att se om de ändringar som gjordes innebar någon skillnad för 

användarens upplevelse. Jag fick för första gången under projektets gång en känsla av 

ineffektivitet och att gruppen hade svårt att komma fast till några faktiska beslut om vad som 

skulle göras. Vi löste detta med att vara tydligare än tidigare med deadlines för att på så sätt 

försäkra oss om att resultat skulle ges.  

Efter det bytte jag fokus på min refaktorering och började fokusera på att göra befintlig kod mer 

lätthanterlig för redigering istället för att göra den effektivare för användaren. Jag gick igenom 

de delar av koden som innehöll större textstycken och de delar som innehöll information som 

kan tänkas redigeras med tiden (exempelvis karusellen på startsidan, tutorial och FAQ) och 

delade upp dessa i fler HTML filer för att sedan importera dessa. Detta gjorde den ursprungliga 

HTML-filen betydligt mycket mer lättöverskådlig, samt att redigering av innehållet förenklades 

avsevärt. 
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4.8.5 Individuella mål 
Innan arbetets början var jag tveksam till att ett projekt på 18 högskolepoäng skulle kunna ge 

mig samma kunskap som att läsa samma mängd i enskilda kurser. Med facit i handen kan jag 

erkänna att jag hade fel. Det arbetssättet som har erbjudits har utvecklat mig otroligt mycket, 

inte bara inom programmering utan även min förmåga att arbeta i grupp. Av de kurser jag har 

läst innan har det inte varit någon som gett mig en känsla av ”skarpt läge” lika mycket som 

denna. Med det menar jag att det känns som att detta projekt har gett en bra bild om hur det 

kommer att se ut när jag kommer ut i arbetslivet.  

Innan kursen startade var jag nervös över mina programmeringskunskaper, att många i gruppen 

skulle ligga på en högra nivå än jag själv. Det visade sig att det i vissa fall stämde, men det har 

känts mer som en fördel än en nackdel. Den skiftande graden av förkunskaper har bidragit till 

ett stort utbyte gruppmedlemmarna emellan. Jag tror att detta gynnats extra mycket av att vi har 

jobbat enligt Scrum, då det hela tiden har gett teammedlemmarna möjlighet att utvärdera och 

hjälpa varandra.  

4.8.6 Referenser 
Takeuchi, H. och Nonaka, I. (1986). The New New Product Development Game. Harvard 

Business Review. Vol: 64. No: 1. p 137-146. 
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Bilaga 5 
Gruppkontrakt 
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5 Gruppkontrakt 
Nedan redovisas teamets vision, teammål, bestämd mötesstruktur samt de regler som teamet 

kommit överens om. 

5.1 Vision 
Vår vision är att revolutionera sättet människor konsumerar böcker på genom att göra böcker 

billigare och mer lättillgängliga för alla. 

5.2 Teammål 
Ta fram en välfungerande produkt och lära sig de grundläggande bakomliggande momenten för 

att klara av uppgiften och kunna tillämpa de nyfunna kunskaperna i framtida projekt. 

5.3 Mötesstruktur (för stora möten med hela gruppen) 
Närvaro 

Datum och tid 

Punkter att ta upp från föregående möten 

Nya punkter från gruppmedlemmar 

Stämma av från tidslinjen. 

Punkter för nästa möte 

Avslut 

5.4 Regler 
- Vid oense om beslut ska problemet diskuteras i gruppen för att finna en kompromiss. Om  

problemet fortfarande inte kan lösas så avgörs beslutet genom omröstning i gruppen 

- Protokoll för varje möte läggs upp på google docs 

- Vid frånvaro så räknas inte personens åsikt vid beslut om inte denne har hört av sig innan 

- Nya punkter som ska tas upp på mötet skickas till sekreteraren minst 24h innan. 

- Lunchmöten när projektet är igång sker måndagar, onsdagar och fredagar 12.15-12.30 och 

gruppen möts vid kopieringsservice 

- Tidpunkt för nästa möte bestäms på nuvarande möte 

-  internet- och telefonbruk som inte rör projektet är förbjudet under mötet 

- Vid diskussion som rör hela gruppen, så sker kommunikationen via Facebookgruppen 

- All fildelning som rör projektet sker via google docs 

- En Story räknas som Done då funktionen uppfyller utsatt kravspecifikation samt har granskats 

av två gruppmedlemmar som inte var delaktiga i dess utveckling. 

- Programmering sker via Gitlab (osäkert på hur det fungerar) 

- Orsaker till förseningar som personen inte kan påverka är godtagbart 



103 
 

- Vid ej godtagbar försening så får personen en prick för varje påbörjad 5min intervall. Vid tre 

prickar så måste personen bjuda resten av gruppen på fika. 
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