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1 INLEDNING 

Syftet med följande rapport är att beskriva erfarenheterna med designen och implementationen av en 

webbapplikation för e-handel. Arbetet genomfördes som en del av ett kandidatarbete, inom 

civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola, av ett team bestående 

av åtta studenter. 

Utgångspunkten för kandidatarbetet, som beskrivs i den här rapporten, var att teamet blev kontrakterat 

av en fiktiv kund (kursledningen) att skapa en handelsplats för cyklar. Då projektet bedrevs i 

utbildningssyfte hade kunden vissa krav på hur webbapplikationen skulle skapas både vad gäller 

slutgiltig funktionalitet och arbetsmetodik. Projektarbetet omfattade 18 högskolepoäng och sträckte sig 

över fem månader.  

Ur de specifikationer som kunden gav arbetade teamet fram en vision. Då cykeln är en integrerad del av 

studentlivet så beslutade teamet att skapa en handelsplats som de själva skulle vilja använda. Med 

utgångspunkt i teammedlemmarnas erfarenhet om cykelhandel i linköpingsområdet skapades 

konceptet Studentbåge med följande vision:   

”Studentbåge; en köp- och säljplats för cyklar på nätet med låga barriärer för 

både köpare och säljare”   

Teamets erfarenheter som studenter var att cykelköp i stor utsträckning sker på andrahandsmarknaden 

men att det bland de befintliga tjänsterna saknades en aktör som erbjöd en tjänst som fokuserade på 

cyklar i närområdet. Teamets vision för en webbapplikation som uppfyllde det behovet inkluderade en 

rad funktioner för att fylla det uppfattade behovet. Möjligheten för användare att ladda upp 

cykelannonser var central då den tilltänkta affärsmodellen byggde på att användarna betalar för att 

lägga upp en annons. Då publicering av annonser och betalning av dessa kräver att användaruppgifter 

registreras så var även en inloggningsfunktion ett nödvändigt inslag i webbapplikationens design. För att 

användare skulle kunna hitta cyklar de var intresserade av så var även en sökfunktion del av visionen. 
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2 METOD 

Följande avsnitt beskriver hur idén för produkten växte fram och hur denna sedan utvecklades till en 

färdig produkt. I detta kapitel ingår även förutsättningarna för projektet samt en redogörelse för den 

arbetsmetodik som ligger till grund för arbetet. Vid omfattande projekt likt detta är teamet och 

dess arbetssätt också en faktor och en redogörelse kring detta blir även det en del i metodkapitlet. 

2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Projektet har bedrivits i samarbete med kunden som bestod av kursledningen i kursen TDDD83 vid 

Linköpings universitet. Uppdraget att skapa en applikation för försäljning av cyklar gavs till 

projektgruppen av kunden vid starten av projektet. Kunden bestämde även teamets sammansättning 

men gav i övrigt fria händer angående produktens vision och slutgiltiga funktionalitet. Kunden ställde 

dock krav på gruppens arbetsmetodik samt användandet av vissa utvecklingsmiljöer och 

versionshanteringssystem. Kunden ställde även krav på redovisning av projektets fortlöpande samt 

utvärdering av det utförda arbetet. 

2.2 SCRUM 
Hur gruppen kontinuerligt arbetade under utvecklingsfasen beskrivs i följande avsnitt där 

arbetsmetodiken SCRUM behandlas. I figur 1 beskrivs arbetsmetodiken och de fördefinierade begrepp 

som finns inom SCRUM vilka utreds vidare nedan. I följande kapitel beskrivs även teamet och dess 

beteende. 

 

figur 1: Arbetet i SCRUM 
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2.2.1 Definitionen av SCRUM  

SCRUM är en agil arbetsmetodik vilket innebär att arbetet i SCRUM-projekt är uppdelat i iterationer med 

kontinuerlig återkoppling efter varje iteration. Ordet SCRUM kommer ifrån rugby och syftar på hur laget 

tillsammans flyttar bollen stegvis upp i planen. Detta ska symbolisera hur arbetet med SCRUM i 

utvecklingsprojekt fortlöper. Ett SCRUM-team består av medlemmar med kunskap inom flera 

områden som är vana vid eget arbete under ansvar samt dagliga avstämningar. Metodiken är vanlig i 

komplexa projekt där det slutgiltiga resultatet ofta inte är definierat i förväg utan utvecklas kontinuerligt 

under projektets gång genom kommunikation mellan SCRUM-teamet och kunden. På grund av just detta 

används SCRUM i moderna mjukvaruprojekt. (Schwaber & Sutherland, 2013) (Wilson, Brown, & Burke, 

2013) 

2.2.2 Artefakter 

Artefakter i SCRUM-sammanhang är objekt som på olika sätt representerar arbete. Dessa finns för att 

underlätta arbetet för teamet men även för att möjliggöra granskning från projektets intressenter. 

(Schwaber & Sutherland, 2013) De artefakterna som använts i projektet är produktbacklog och 

sprintbacklog.  

2.2.2.1 Produktbacklog 

Arbetet i SCRUM bygger på att det finns en lista med i förväg väldefinierade arbetsuppgifter, en så kallad 

produktbacklog. Denna backlog är ett dokument som innehåller all information om funktionaliteten och 

utseendet den färdiga produkten ska ha. (Sims & Johnson, 2012) 

Produktbacklogen är uppbyggd av så kallade user-stories. Dessa stories består av en beskrivning av en 

eller flera funktioner för applikationen. Beskrivningarna följer en mall som beskriver för vem en viss 

funktionalitet finns, vad den ska användas till och varför, som exemplen nedan visar: 

 Som <typ av användare> ska jag kunna <utföra någon uppgift> för att kunna <uppnå något 

mål/värde>.  

Exempel på funktionalitet för att som användare kunna redigera sina annonser:  

 Som användare ska jag kunna redigera min egen annons efter publicering för att kunna korrigera 

fel.  

Dessa stories kompletterades med ett acceptanstest som konkret beskriver vad som ska fungera för att 

de ska anses färdiga. Acceptanstestet för det ovanstående exemplet blir således: 

 Givet att användaren är inloggad tillåts denne att ändra pris, beskrivning och titel på sina 

annonser.  

I vissa fall kan stories bli nära besläktade med varandra och då kan dessa vävas ihop till en större story, 

så kallad epic. Alla dessa stories och epics som tas fram förs sedan in i produktbacklogen. 

Produktbacklogen är central för det vidare arbetet då gruppens olika arbetsuppgifter utgår ifrån den och 

är inte komplett utan kan uppdateras kontinuerligt under projektets gång. Förändringen kan ske genom 

nya krav från kund eller då teamet och kunden tillsammans kommer på intressant funktionalitet för 

produkten.  Backlogen ger även projektets intressenter möjlighet att följa projektet utveckling.  
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2.2.2.2 Sprintbacklog 

När utvecklingsarbetet ska inledas behövs ytterligare ett dokument med konkreta arbetsuppgifter. Detta 

dokument kallas för en sprintbacklog och behövs eftersom hela user-stories och epics blir för 

odefinierade och omfattande för att representera en arbetsuppgift. Denna backlog består därför av 

konkreta nedbrutna stories från produktbacklogen, så kallade tasks. Exempelvis skulle den story som 

nämndes tidigare, där användaren skulle kunna redigera sina annonser, brytas ner i följande tasks: 

 Skapa ny vy för en inloggad användare 

 I den nya vyn ska användaren kunna se och klicka på sina upplagda annonser 

 Bygg funktionalitet för att kunna korrigera vissa attribut för en annons 

Hur denna sprintbacklog byggs upp beskrivs i kapitlet 2.2.6.3 Sprintplaneringsmöten. 

2.2.3 Sprintar  

SCRUM bygger på arbete i iterationer, så kallade sprintar, som innefattar arbete i ungefär 3-

30 arbetsdagar.  Varje sprint har olika fokus men gemensamt för alla är att de ska resultera i en 

fungerande produkt. (Schwaber & Sutherland, 2013)  

Fokus för de olika sprintarna och dess deadlines bestämdes i detta projekt av kunden. Sprintarnas 

innehåll och planering såg ut enligt följande: 

 Sprint 0: Förstudie med idégenerering och skapandet av en produktbacklog samt en projektplan 

 Sprint 1: Implementation med utgångspunkt ur produktbacklogen 

 Sprint 2: Ytterligare implementation  

 Sprint 3: Refaktorering och förbättring av kod  

Sprintarnas tidsplanering beskrivs i figur 2. 

 

figur 2: Tidslinje för sprintarna 

  

Sprint 0 
inleds, 20/1

Sprint 1 
startar 17/2

Sprint 2 
startar 10/3

Sprint 3 
startar 17/4

Projektet 
avslutas 8/5
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2.2.4 SCRUM-master 

Ett SCRUM-team har en SCRUM-master som den enda uttalade rollen. SCRUM-mastern har som största 

ansvarsområde att avlägsna hinder som gruppen står inför och se till att gruppen följer SCRUM-

metodiken. Personen sköter kommunikation till projektets intressenter och ser till att de dagliga 

SCRUM-mötena blir av och följer den förutbestämda mallen. (Schwaber & Sutherland, 2013)  

Gruppen har även tilldelat SCRUM-mastern ytterligare arbetsuppgifter exempelvis protokollföring under 

större möten. Dessa protokoll har sedan SCRUM-mastern delat med resterande gruppmedlemmar och 

således har frånvarande medlemmar enkelt kunnat sätta sig in i mötena. Protokollen har även givit 

teamets medlemmar en möjlighet att gå tillbaka och få en överblick över vad som beslutades under 

tidigare möten. I anslutning till större möten har även en mötesagenda förekommit där punkter har 

kunnat skrivas in i förväg. SCRUM-mastern har då ansvarat för att mötesagendan varit tillgänglig ett 

dygn i förväg. 

2.2.5 Teamet och förhållningsregler  

I följande avsnitt behandlas teamet och hur det valt att arbeta med beteenden, beslutsfattning och 

kommunikation. I början av projektet definierades riktlinjer för att säkerställa att gruppens agerande 

hade stöd hos den enskilde gruppmedlemmen och att alla kände sig trygga samt trivdes i gruppen. Flera 

av delarna går att läsa mer om i gruppkontraktet, se Bilaga 2: Gruppkontrakt. 

2.2.5.1 Projektteamet  

Projektteamet bestod av åtta medlemmar som alla studerar civilingenjörsprogrammet Industriell 

ekonomi, inriktning datavetenskap, vid Linköpings universitet. Innan detta projekt har samtliga 

medlemmar läst kurser i marknadsföring, projektledning samt programmeringsspråken Ada och Java. 

Gruppen har också goda erfarenheter av projektarbete i olika konstellationer från tidigare kurser vid 

Linköpings universitet. Medlemmarna har i övrigt haft olika bakgrund och förkunskaper.  

Under den inledande delen av projektet verkade en av teamets medlemmar på distans. Genom 

gruppens uppsatta kommunikationskanaler kunde alla involveras och medverka till att driva projektet 

framåt även under denna period. Efter detta har dock hela teamet varit geografiskt samlade i Linköping 

och har på så sätt kunnat arbeta tillsammans med direktkontakt och feedback.  

2.2.5.2 Beteende  

En vanlig källa till konflikt i arbetsgrupper är bristen på punktlighet till möten. För att minimera 

detta irritationsmoment har ett pricksystem införts på gruppens gemensamma möten. Detta innebär att 

en försening på mer än två minuter innebär en prick i ett dokument. När en gruppmedlem kommit upp i 

tre prickar har denna varit tvungen att bjuda på fika vid ett överenskommet tillfälle.  

Vid allvarliga eller upprepade förseningar, försummelse av åtagna arbetsuppgifter samt andra 

oacceptabla beteenden har även ett varningssystem tillämpats. En varning har inneburit att en 

diskussion har förts i gruppen kring den händelse eller det beteende som förekommit, med syfte att 

klarlägga orsaker och motiv. Någon varning har dock aldrig blivit aktuellt att dela ut under projektets 

gång.  
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2.2.5.3 Beslutsfattning – Definition of Done  

Beslut har under projektet fattats med enkel majoritet. När det gäller programmeringen av 

webbapplikationen har dock individen själv haft möjlighet att fatta beslut kring vilken 

programmeringslösning denne valt att tillämpa för att uppnå de överenskomna resultaten. För att dessa 

arbetsuppgifter skulle anses som färdiga krävdes det dock att de testats och diskuterats igenom på ett 

av de gemensamma mötena. Detta krav har varit gruppens definition för en färdig task, mer vedertaget 

som Definition of Done. 

2.2.5.4 Kommunikationskanaler  

Projektet har haft två huvudsakliga kommunikationskanaler, SMS- respektive Facebook-grupp. SMS-

gruppen har använts till korta och informativa meddelanden men även brådskande frågor. 

Tyngdpunkten i kommunikationen har skett via en Facebook-grupp. I detta forum har diskussioner förts, 

protokoll presenterats och mötestider annonserats. För det tekniska arbetets fortskridande och översikt 

har verktyget Trello använts, se 2.4.2 Projektstyrningsapplikation - Trello. Under projektets inledande 

sprint var även IP-telefoni en viktig kommunikationskanal, då en av gruppens medlemmar verkade på 

distans under denna period.  

2.2.5.5 Socialt  

I ett tidigt skede inrättade projektgruppen ett socialt utskott. Detta fick till uppgift att anordna 

aktiviteter vid sidan av projektet med syfte att öka trivsel och gemenskap inom projektgruppen. Dessa 

har genomförts dels i anslutning till de olika sprintredovisningarna men även förekommit av mer 

spontan karaktär. I ett inledande skede genomfördes på inrådan av kund en kick-off. Under projektets 

gång har en konsert besökts samt ett antal afterwork. Detta har stärkt banden inom gruppen och 

skapat en positiv association till teamet som sträcker sig utanför arbetsplatsen. 

2.2.6 Möten 

SCRUM-metodiken bygger på ett stort antal möten i projektgruppen under projektets gång. Dels ska 

dagliga möten hållas men även reflektionsmöten för att främja gruppens utveckling. I följande avsnitt 

redogörs dessa möten samt dess syften. 

2.2.6.1 Dagliga möten 

Enligt SCRUM-metodiken hålls dagliga och tidsbegränsade möten där samtliga teammedlemmar deltar. 

Under dessa korta möten på maximalt 15 minuter ska varje medlem i teamet svara på följande frågor:  

 Vad har jag gjort sen senast?  

 Vad ska jag göra till nästa gång?  

 Ser jag något problem som hindrar mig?  

De problem och hinder som uppkommit under mötet har behandlats efteråt med inblandade parter. 

SCRUM-mötena blir således inte särskilt betungande utan istället en möjlighet för gruppens 

medlemmar att sätta sig in i varandras arbete. På så sätt minskar gruppen sannolikheten för konflikter 

och dubbelarbete. (Schwaber & Sutherland, 2013) 
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Projektgruppen har under projekttidens gång låtit hålla ett stående schema med tre fasta SCRUM-möten 

per vecka. Dessa har ägt rum måndag, onsdag och fredag, med några enstaka undantag. Samtliga möten 

har varit inom tidsramen men har i många fall resulterat i diskussioner efter avslutat möte.  

2.2.6.2 Sprintredovisning 

Kunden har genomgående i hela projektet ställt krav på redovisning av projektets fortlöpande. En 

tidrapport där alla medlemmar har redogjort för hur mycket tid som lagts i sprinten har skickats in till 

kunden efter varje sprint. Efter varje avslutad sprint redovisade teamet även vad som utförts i sprinten 

samt vad som ska uträttas i kommande sprint för kunden. Kunden gavs sedan tillfälle att kommentera 

arbetet och ge tips inför framtiden. Detta arbetssätt följer SCRUM-metodiken där teamet kontinuerligt 

ges värdefull feedback och styrning av kunden inför det fortsatta arbetet. (Schwaber & Sutherland, 

2013) 

Vad som skulle presenteras vid de olika redovisningstillfällena var förutbestämt enligt listan nedan: 

 Sprint 0: Redovisa projektplan, prototyp och produktbacklog  

 Sprint 1: Systemöversikt, demonstration av systemet och tekniska utmaningar  

 Sprint 2: Demonstration av systemet och tekniska utmaningar  

 Sprint 3: Kodförbättringar och demonstration av systemet  

Efter presentationen, som varade i cirka 14 minuter, fick gruppen 8 minuter opponering från en 

opponent samt allmänna kommentarer från kunden. 

Som ett led i att fördela teamets arbetsbörda rättvist och ge kunden chans att komma närmare teamets 

medlemmar delades projektgruppen upp i två mindre team. Dessa har under projektets gång turats om 

att presentera respektive opponera vid projektets sprintredovisningar. Projektgruppen har strävat efter 

att använda sig av olika redovisningsformer för att ge en så nyanserad bild som möjligt av projektet. 

Således har verktyg som både PowerPoint, Prezi (Prezi, 2014) och direkt demonstration av 

webbapplikationen använts vid de olika redovisningarna.  

2.2.6.3 Sprintplaneringsmöten 

Enligt SCRUM ska varje sprint inledas med ett planeringsmöte där gruppen i prioritetsordning analyserar 

de kvarvarande aktiviteterna i produktbacklogen. De stories som teamet anser vara rimliga att hinna 

med under sprinten samtidigt som de resulterar i en färdig produkt förs då över till sprintbacklogen. I 

samband med denna överföring görs dessa stories om till tasks och tidsuppskattas (Schwaber & 

Sutherland, 2013). 

Tidsuppskattningen skulle, enligt krav från kunden, göras med hjälp av ett verktyg som heter Planning 

Poker. Planning Poker innebär att varje gruppmedlem utan påverkan från varandra får möjlighet att 

uttrycka hur lång tid varje task uppskattas ta. Gruppen fick tillgång till speciella kortlekar för ändamålet. 

Varje task togs upp enskilt och medlemmarna fick med hjälp av tiden angivet på korten värdera 

tidsåtgången. Alla visade sedan sina uppskattningar samtidigt. Baserat på resultatet, exkluderades den 

högsta och lägsta skattningen och sedan beräknade medelvärdet av de kvarvarande 

tidsuppskattningarna. Detta sätt att uppskatta tid förbättrar teamets möjligheter att göra korrekta 

tidsuppskattningar och reducerar påverkan av allt för extrema uppskattningar. (Haugen, 2006) 
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2.2.6.4 Retrospective  

Enligt SCRUM-metodiken ska även ett möte där gruppen reflekterar över sprintens arbete hållas av 

SCRUM-mastern. Detta möte kallas för retrospective och följer även det en förutbestämd ram där 

gruppen tar ställning till följande frågeställningar:  

 Vad är vi bra på?  

 Vad kan vi bli bättre på?  

Varje medlem reflekterar över ovanstående frågor enskilt och dessa diskuteras sedan i grupp. Resultatet 

av diskussionen blir ett dokument med vad gruppen gör bra, mindre bra samt förbättringsförslag. Dessa 

förslag används sedan för att utveckla arbetet i kommande sprintar. Dokumentet redovisades även för 

kunden. (Schwaber & Sutherland, 2013) (Sims & Johnson, 2012) 

2.3 UTVECKLINGSPROCESSEN 
Med utgångspunkt i kundens krav på cykelförsäljning växte en prototyp för applikationen fram genom 

en serie av idégenereringsmetoder som förklaras i följande kapitel. Hur denna prototyp sedan 

utvecklades samt vad de olika metoderna tillfört beskrivs mer ingående nedan. 

2.3.1 Brainwriting  

Brainwriting är en idégenereringsmetod som fokuserar på att generera en mängd idéer utan vidare krav 

på kvalitet. Metoden skiljer sig från den mer välkända metoden Brainstorming som i vissa fall kan 

begränsa kvantiteten av idéer. Begränsningen av kvantiteten uppstår eftersom konflikter och deltagares 

olika personligheter kan innebära att vissa idéer och åsikter inte framkommer. Brainwriting däremot tar 

hänsyn till alla deltagares åsikter och idéer genom att deltagarna enskilt och utan någon form av 

inbördes kommunikation får möjlighet att tänka och generera idéer. Efter en viss tid byter deltagarna 

idéer med varandra och får då möjlighet att bygga vidare på de andras förslag. Detta resulterar i ett 

stort antal idéer från gruppens alla deltagare men kan, i förhållande till Brainstorming, vara något mer 

tidsödande. (Heslin, 2009) 

Gruppen använde denna metod genom att samtliga gruppmedlemmar skrev ner tre olika funktioner på 

ett papper som sedan skickades till nästa gruppmedlem som i sin tur läste idéerna och antingen försökte 

expandera dessa ytterligare eller generera en helt ny idé. Detta resulterade i ett stort antal idéer av 

varierande kvalitet. 
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2.3.2 Funktionsanalys  

Efter sessionen med Brainwriting hade gruppen ett dokument med nästan 100 olika idéer på 

funktionalitet till applikationen. Nästa steg i processen var att kategorisera dessa med hjälp av en 

funktionsanalys där idéerna klassificerades som nödvändiga, önskvärda eller onödiga med utgångspunkt 

i systemets målgrupp, en målgrupp som avhandlas under kapitlet 6.7 Targeting. Klassificeringen 

grundade sig i följande kriterier: 

 Nödvändig funktionalitet är de funktioner som krävs för att applikationen ska kunna uppfylla 

visionen. 

 Önskvärd funktionalitet är de funktioner som ökar konkurrenskraften gentemot konkurrerande 

sidor. 

 Onödig funktionalitet är de funktioner som inte tillför tillräckligt värde för applikationen i 

förhållande till resursåtgången. 

I de fall åsikterna angående klassificering gick isär fick alla gruppmedlemmar möjlighet att uttrycka sin 

ståndpunkt och sedan avgjordes klassificeringen genom en omröstning. Vissa idéer som beskrev 

liknande funktionalitet kunde sedan paras ihop. Nedan följer tre olika exempel på idéer och dess 

klassificeringar: 

 Nödvändig: Användare ska kunna lägga upp egna annonser  

 Önskvärd: Användare ska kunna se och ändra i sina egna annonser  

 Onödig: Användare ska kunna diskutera cyklar med varandra på ett forum 

2.3.3 Konceptgenerering 

Med utgångspunkt i de nödvändiga funktionerna som framkommit i funktionsanalysen tog gruppens 

medlemmar olika funktioner och skissade applikationens design och gränssnitt med just denna 

funktionalitet i fokus på ett papper. Övriga funktioner fanns med men fick en mer undanskymd roll i 

designen. Dessa skisser presenterades sedan inför de andra gruppmedlemmarna som i sin tur värderade 

dessa koncept. Gruppen diskuterade sedan gemensamt igenom de tidiga koncepten som framkom och 

valde efter röstning att gå vidare med ett specifikt koncept.  

2.3.4 Prototyping 

Det valda konceptet förtydligades, byggdes ut och beskrevs mer utförligt samt visualiserades ytterligare i 

ett bildhanteringsprogram till en slutgiltig prototyp av den färdiga produkten.  

Genom ovan beskrivna förlopp som illustreras i figur 3 har samtliga gruppmedlemmars idéer och åsikter 

tagits med under prototypframtagandet. Den stora fördelen med detta förlopp blir därför att alla i 

teamet har haft möjlighet att påverka och göra sin röst hörd. Nackdelen är att processen tagit lång tid 

och ställt krav på närvaro från samtliga gruppmedlemmar. 
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figur 3: Sammanfattande beskrivning av förloppet från idéer till prototyp 

 

2.3.5 Projektplan 

I projektet ställde kunden i ett tidigt skede krav på en projektplan från projektgruppen. Projektplanen 

skulle innehålla en bakgrund, vision, metod och en tidsplan med milstolpar. I den inledande iterationen 

gjordes således en utförlig projektplan. I projektplanen återfinns delar som gruppkontraktet, mål och 

vision för projektet, liksom medlemmarnas bakgrund och kompetenser.  

2.3.6 Design och implementation 

Med utgångspunkt i den tidigare valda prototypen utvecklades applikationen. Gruppen valde att 

implementera de stories som klassificerats som nödvändiga i första hand då dessa funktioner tillförde 

central funktionalitet. Gruppen arbetade i största möjligaste mån för att arbetsuppgifterna skulle vara 

funktionsöverskridande och på så sätt undvika att gruppens medlemmar hade olika specialområden. Det 

vill säga att ingen enskild teammedlem hade ansvar för exempelvis databasen utan alla kunde själva 

skriva databasanrop. Detta arbetssätt ledde till att alla gruppens medlemmar blev insatta i alla 

applikationens delar.  

2.3.7 Refaktorering 

Den avslutande sprinten hade fokus på kodförbättring och refaktorering. Refaktorering är ett begrepp 

som innebär att arbeta med koden för att göra applikationen snabbare, mer lättförståelig och lättare att 

underhålla utan att det syns för användaren. 

Gruppen använde en egenutvecklad metod där fokus låg på att följa en funktionalitet genom systemet 

och undersöka möjligheten till förenklingar, förbättringar eller allmän generaliserbarhet. Denna metod 

kompletterades med allmän refaktorering i form av namnbyten och kategoriseringar av olika delar av 

systemet där gruppen strävade efter att göra det enkelt för en utomstående att snabbt sätta sig in i 

systemet.  

Start

Brainwriting

Funktionsanalys

Konceptgenerering

Prototyp
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2.3.8 Testning 

En viktig del i programutveckling är kontinuerlig testning av den skrivna koden. Detta behövs för att 

säkerhetsställa att resultatet blir användarvänligt och att koden blir både stabil och lätt att sätta sig in i. 

Följande avsnitt beskriver hur projektgruppen valde att arbeta med testning såväl internt inom gruppen 

som externt emot projektets målgrupp. 

2.3.8.1 Intern testning  

För att kvalitetssäkra den tidigare överenskomna funktionaliteten till webbapplikationen har en 

testmetod använts som gruppen valt att kalla testbuddies. Metoden går ut på att varje gruppmedlem 

har haft en partner inom teamet att diskutera med samt lämna över sin färdigskrivna kod till för en 

specifik funktionalitet. Denne testbuddy har med de överenskomna acceptanstesterna till sin hjälp 

kontrollerat att koden uppfyllt de gemensamt ställda kraven. Först när koden uppfyller 

Definition of Done har den ansetts färdig och förts in i huvudprojektet. Detta har givit gruppen en 

extra säkerhet och besparat flera tidsödande diskussioner, då det är vanligt att den enskilde 

programmeraren varit blind för brister i sitt eget kodskrivande. Under projektets gång har olika 

teammedlemmar agerat testbuddies.  

2.3.8.2 Extern testning  

En annan testmetod som använts i projektet är användartester. Dessa tester utfördes enligt CUT-

modellen vilket står för Cooperative Usability Testing. Detta innebär att användaren först får en chans 

att bekanta sig med systemet utan guidning för att sedan diskutera upplevda problem med någon ur 

projektet. (Frøkjær & Hornbæk, 2005) Dessa har genomförts genom att ett mindre antal personer ur 

den tilltänkta målgruppen har fått tillgång till webbapplikationen och möjlighet att navigera runt i denna 

under projektets gång. De har sedan vid upprepade tillfällen fått lämna feedback gällande 

användarvänlighet och funktionalitet för det vidare arbetet. Vid dessa användartester har oklarheter 

kring applikationen påpekats, som för utvecklarna har ansetts självklara, och på så sätt 

förbättrat utformningen av produkten.  

2.3.9 Kontinuerlig integration 

Under projektets gång har kontinuerlig integration använts vid sammanslagning av kod. Varje 

teammedlem har jobbat med sina egna kopior av projektet. När ändringar var gjorda och testade 

uppdaterades de mot det delade huvudprojektet kontinuerligt under utvecklandet, se 0   
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Versionshantering - Git. Detta medförde att teamets medlemmar kontinuerligt behövde uppdatera sina 

projekt för att undvika konflikter vid sammanslagning av kod. 

2.3.10 Kontinuerlig installation 

Användning av kontinuerlig integration möjliggör också kontinuerlig installation då det alltid finns en 

fungerande version att visa upp för kunden. Detta lämpar sig bra i SCRUM då produkten kontinuerligt 

ska redovisas för kunden. Eftersom det finns en fungerande version av produkten kan teamet direkt få 

feedback på vilka funktioner som kunden uppskattar och vilka som behövs ändras eller läggas till. 

(Olsson Holmström, Alahyari, & Bosch, 2012) 

2.4 UTVECKLINGSMILJÖ 
I följande avsnitt redogörs kring de programvara som gruppen använt för att utveckla systemet och dela 

filer. 

2.4.1 Fillagringssystem – GoogleDrive 

Det system som teamet använde för dokumenthantering var Google Drive  (Google, 2014). På denna 

tjänst delades protokoll från möten och handledning. Även dokument som var viktiga för 

gruppmedlemmarna att ha tillgång till under projektets gång delades på Google Drive. Exempel på detta 

är gruppkontrakt, tidsrapporteringsdokument, projektplan och prickrapporteringsdokument. I 

jämförelse med exempelvis Dropbox (Dropbox, 2014) är de stora fördelarna med Google Drive att det är 

lättillgängligt och inte kräver någon programvara samt tillåter parallellt arbete.  

2.4.2 Projektstyrningsapplikation - Trello 

För att kunna följa projektets fortlöpande hade kunden krav på användandet av Trello (Fog Creek 

Software, 2014). Trello är en projektstyrningsapplikation bestående av olika listor där gruppen förde 

in user-stories och arbetsuppgifter. De olika listorna var enligt följande: 

 Produktbacklog, bestående av user-stories.  

 Sprintbacklog, bestående av specifika arbetsuppgifter nedbrutna från varje user-story från 

produktbacklogen.  

 In process, bestående av alla aktiviteter som gruppen vid en specifik tidpunkt arbetar med  

 Testing, bestående av de aktiviteter som anses vara färdiga och ska testas  

 Done, bestående av färdiga aktiviteter från sprintbacklogen  

 Done produktbacklog, bestående av färdiga user-stories  
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2.4.3 Versionshantering - Git 

Det uppstår ofta konflikter i samband med att flera teammedlemmar arbetar i samma fil vilket kan vara 

tidsödande. I ett projekt med åtta teammedlemmar blir detta fenomen extra tydligt och därför ställs 

höga krav på smidighet vid parallellarbete. För att möta dessa krav använde gruppen Git vilket är 

ett versionshanteringssystem (Git, 2014). Versionshantering bygger på ett kontinuerligt uppdaterande 

av det lokala projektet och vid små förändringar även uppdatering av live-versionen.  

2.4.4 PyCharm 

Utvecklingsmiljön PyCharm (JetBrains, 2014) introducerades för gruppen vid ett tidigt skede i projektet 

och blev således det naturliga valet i projektet. PyCharm är kompatibelt med kod i olika språk vilket i 

stor utsträckning förenklat arbetet och varit en av anledningarna till att miljön valts. Ytterligare en 

anledning är att det är kompatibelt med versionshanteringssystemet Git.  

2.4.5 Moln-plattform - Openshift 

För att kunna testa hur applikationen fungerade på internet användes moln-plattformen Openshift. (Red 

Hat, 2014) En moln-plattform ger dess användare möjlighet att ladda upp färdiga applikationer med 

egna adresser. De fördelar som gör att Openshift använts i projektet istället för någon annan liknande 

tjänst är att Openshift är kostnadsfritt och att det fungerar bra tillsammans med Git. De nackdelar som 

finns med Openshift är bristen på dokumentation och den förhållandevis komplicerade processen att 

starta ett projekt på plattformen. 
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3 SYSTEMETS FUNKTIONSÖVERSIKT 

Efter funktionsanalysen fylldes produktbacklogen på med ett flertal user-stories som samtliga finns 

listade i Bilaga 1: User-stories. Dessa stories kom, som nämndes tidigare, att utgöra grunden för den 

webbapplikation som utvecklades. Vid deadline för sprint två fanns alla 15 nödvändiga user-stories 

implementerade. Utöver dessa fanns även tid över till att implementera fem stycken önskvärda user-

stories. Nedan följer en övergripande genomgång av webbapplikationen där funktionalitet kopplas till 

stories i produktbacklogen. Bilderna från applikationens sidor finns i större format i Bilaga 3: Förstorade 

bilder. 

3.1 STARTSIDA  
Från startsidan kan samtliga sidor och funktioner nås via en menyrad,  figur 4 (1). Utöver menyn så 

utgörs startsidan av en karta,  figur 4 (2), där annonserna är markerade med cykelmarkörer för att det 

ska vara enkelt att hitta annonser i sitt närområde. Klick på en markör ger en sammanfattning av 

annonsen,  figur 4 (3). Sammanfattningen kan sedan klickas på för att komma vidare till hela annonsen. 

För att kunna kontakta säljare och själv lägga upp annonser krävs det registrering på sidan. 

Registreringsformuläret nås genom den del av menyn som kommer fram genom klick på Logga in, detta 

illustreras i  figur 4 (4). 
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figur 4: Startsida. (1) navigeringsmeny. (2) karta över annonser i närheten. (3) annonssammanfattning. (4) registrering av 
användare. För större bild, se Bilaga 3: Förstorade bilder.  

Följande user-stories är ursprunget till funktionaliteten på denna sida: 

 Som användare ska jag kunna se annonser som ligger nära mig geografiskt för att förenkla mitt 

sökande efter cyklar. 

 Som användare ska jag kunna navigera på sidan med en navigeringsmeny för att smidigt kunna 

ta mig till olika funktioner. 

 Som användare ska jag kunna registrera mig. 

 Som användare ska jag kunna vända mig till en FAQ (frequently asked questions) för att 

tillgodogöra mig information. 

  

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 



TDDD83 – Kandidatprojekt datateknik   
2014-05-28 Linköpings universitet 
 

18 
 

3.2 REGISTRERA ANVÄNDARE 
Registreringssidan nås genom att klicka på knappen Registrering i menyn, knappen illustreras i  figur 4 

ovan. I formuläret, figur 5 (1), fylls bland annat namn, mail och telefonnummer i. För att minimera risken 

för falska och datorgenererade konton utförs en kontroll som kallas Captcha (Captcha, 2014). Det är en 

kontroll som innebär att användaren får se en bild på två ord, figur 5 (2), som sedan behöver skrivas 

korrekt för att registreringen ska fullbordas. 

 

Följande user-stories är ursprunget till funktionaliteten på denna sida: 

 Som användare ska jag kunna registrera mig. 

 Som administratör ska jag inte behöva rensa datorgenererade annonser eftersom att 
registreringen innefattar Captcha. 

 Som användare vill jag att mina uppgifter ska lagras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan 
komma åt dem. 

  

figur 5: Registrering. (1) Formulär. (2) Bild för Captcha. För större bild, se Bilaga 3: Förstorade bilder. 

(1) 

(2) 
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3.3 KÖP 
Köpsidan visar de annonser som finns i databasen för tillfället. Högt upp på sidan finns möjligheten att 

filtrera annonserna efter ett flertal sökkriterier, exempelvis område och färg, se figur 6 (1). Filtreringen 

sker dynamiskt vilket var en av de user-stories som klassades som önskvärd. Utöver filtreringsfunktionen 

kan även annonser sorteras efter pris och uppladdningsdatum genom att klicka på kolumnnamnet. Vid 

klick på en specifik annons i listan öppnas denna upp i ett nytt fönster. Detta fönster, figur 6 (2), öppnas i 

full vy och all information säljaren valt att publicera om annonsen visas. Idén kring hur en specifik 

annons skulle visas kom efter testning av en konkurrents sida, Blocket (Blocket, 2014). Annonserna där 

öppnades i samma fönster med full vy vilket ledde till att användaren sedan behövde trycka bakåt för att 

komma åt listan med annonser. Detta kändes inte naturligt och tidigt beslutades att en annan lösning 

skulle implementeras. 

 

figur 6: Köp samt öppnad annons. (1) filtreringskriterier. (2) enskild annons öppnad I nytt fönster. För större bild, se Bilaga 3: 
Förstorade bilder. 

Följande user-stories är ursprunget till funktionaliteten på denna sida: 

 Som användare ska jag kunna filtrera mina sökresultat efter olika kriterier för att enklare hitta 
det jag letar efter.  

 Som användare ska jag kunna se en enskild annons för att se dess innehåll. 

 Jag vill som användare kunna filtrera sökningen utan att behöva ladda om hela sidan för att det 
leder till ökad användarvänlighet. 

3.4 SÄLJ 
Säljsidan används för att lägga upp annonser men för att kunna nå denna sida krävs att användaren är 

inloggad. Sidan består av ett antal egenskaper för cykeln som säljaren fyller i, figur 8 (1), några av dessa 

är rubrik, färg, märke, beskrivning och bild. Längre ner på sidan finns en karta, figur 8 (2), som används 

för att markera var cykeln kan köpas, markören placeras på kartan genom att klicka på vald plats. Via 

Förhandsgranska, figur 8 (3), finns möjligheten att se hur annonsen skulle se ut innan den publiceras på 

sidan så att eventuella fel kan korrigeras. Via Betala, figur 8 (4), nås sedan sidan där betalningen 

genomförs, när betalningen är utförd är uppläggningen av annonsen slutförd. I utformningen av 

(1) 

(2) 
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prototypen för denna sida kom mycket av inspirationen från Tradera (eBay Sweden AB, 2014). Likt 

Traderas sida för att lägga upp en annons väljer användaren de flesta egenskaperna med rullistor eller 

check-boxar istället för fritext på säljsidan. Detta görs för att minimera risken att någon egenskap fylls i 

på fel sätt. Tradera har dock extra valmöjligheter för att en användare ska kunna göra sin annons 

priviligierad mot en avgift men dessa valdes bort för att bibehålla enkelheten och smidigheten i 

applikationen. Nedan följer en schematisk bild av processen som kunderna går igenom för att lägga upp 

cyklar, figur 7, samt en bild på säljsidan, figur 8.

 

figur 7: Betalningsprocessen. 

 

 

figur 8: Sälj. (1) kriterier så som ingår lås, typ och rubrik. (2) Längre ner på sidan markeras var cykeln kan köpas. För större bild, 
se Bilaga 3: Förstorade bilder. 

Följande user-stories är ursprunget till funktionaliteten på denna sida: 

 Som användare ska jag behöva logga in på sidan för att kunna publicera en annons.  

 Som användare ska jag kunna betala för en köpt vara (annons) för att underlätta transaktionen. 

 Som en användare ska jag kunna lägga upp en annons för att annonsera mitt säljobjekt. 

  

Registrering 
av konto

Logga in

Fyll i 
annonsen 

under 
säljfliken

Fyll i 
betalningsup

pgifter

Slutför 
betalning 

(1) (2) 

(4) (3) 
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3.5 ANVÄNDARSIDOR 
Som inloggad användare finns tillgång till ytterligare två sidor, dessa två är Mina annonser och 

Personuppgifter. Under Mina annonser kan användaren bland annat se hur många gånger en viss 

annons har besökts, figur 9 (1). Utöver detta kan även annonsen redigeras eller raderas om den klickas 

på från denna vy. Under Personuppgifter, figur 9 (2), kan användaren redigera uppgifter så som mail, 

telefonnummer och lösenord. Denna möjlighet finns för att öka användarvänligheten och förhindra att 

nya konton behöver skapas när något blivit fel eller är utdaterat. 

 
figur 9: Användarsidor. (1) Antal besök en annons erhållit. (2) Personuppgifter. För större bild, se Bilaga 3: Förstorade bilder. 

Följande user-stories är ursprunget till funktionaliteten på denna sida: 

 Som användare ska jag kunna ta bort min egen annons för att inte bli kontaktad längre. 

 Som användare ska jag kunna redigera min egen annons efter publicering för att kunna korrigera 
fel. 

 Som användare vill jag att mina uppgifter och annonser ska sparas så att jag kan komma åt dem 
senare. 

 Som användare ska jag komma åt Mina sidor med information om mina annonser för att ge mig 
en översikt av som händer. 

 Som användare vill jag kunna se hur många personer som har besökt min annons för att 
kontrollera intresset. 

  

(1) 

(2) 
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3.6 ADMINISTRATIONSSIDOR 
Det finns även möjlighet att logga in som administratör. Genom att göra detta utökas menyn med de tre 

ytterligare alternativen Verktyg, Visa databas och Visa filer. Under Verktyg kan de valbara 

cykelegenskaperna, som exempelvis färg och märke, läggas till eller tas bort, figur 10 (1). Visa databas 

och Visa filer liknar varandra på så sätt att båda är en översikt för vad som finns i databasen för 

närvarande men skiljer sig gällande innehåll. På sidan Visa databas, figur 10 (2), finns en lista med 

samtliga annonser och användare med möjligheten att radera utvalda eller samtliga. På sidan Visa filer 

är listan istället fylld med de bilder som har blivit uppladdade och även här finns möjligheten att radera 

de bilder som inte längre är önskvärda.  

 

Följande user-stories är ursprunget till funktionaliteten på denna sida: 

 Som administratör ska jag kunna redigera valmöjligheten för bland annat färger och märken vid 

uppladdning av annons. 

 Som administratör ska jag kunna radera annonser.  

 Som administratör ska jag kunna radera användare. 

 Som administratör ska jag kunna få en översikt av vad som för tillfället finns på sidan (i 

databasen). 

  

(1) 

(2) 

figur 10: Administrationssidor. (1) Verktyg. (2) Lista med annonser och användare. För större bild, se Bilaga 3: Förstorade 
bilder. 
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4 SYSTEMETS TEKNISKA ÖVERSIKT 

I följande kapitel presenteras systemets tekniska översikt. Först behandlas serverns logik, därefter det 

grafiska användargränssnittets tekniska bakgrund och avslutningsvis behandlas databasens teoretiska 

grund och uppbyggnad. 

4.1 LOGIK 
I följande avsnitt kommer serverns mjukvarustruktur och logik att behandlas. Först ges en beskrivning av 

mjukvaran som är installerad på webbservern, därefter beskrivs de olika möjliga anropen mellan klient 

och server i detalj. 

4.1.1 Webbserverns programvara 

Webbservern drevs via en molnbaserad lösning hos Openshift. På servern installerades programvaran 

Flask. Flask är python-baserat och utgör tillsammans med två andra python-bibliotek, Jinja2 (Ronacher, 

Jinja, 2014) och Werkzeug (Ronacher, Werkzeug, 2014), ett ramverk för webbapplikationer. Detta 

innebär att Flask fungerar som ett gränssnitt mot webbserverns grundläggande programvara och 

tillhandahåller utvecklaren med en del färdig funktionalitet och verktyg. All utveckling i projektet har 

alltså skett ovanpå ramverket Flask. 

Den kod som utvecklats under projektets gång är strukturerad på följande viss: 

 

figur 11: Översikt av projektets kodstruktur. 

  

Views 

Views 

Views 

Views 

Modeller 

Modeller 

Databas-

objekt 

 Databas-

operationer 

 Databas-

operationer 

 Databas-

operationer 
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Views syftar på python-moduler som innehåller funktioner som ropas på genom GET-anrop från klienter. 

Namnet views refererar till det faktum att de enskilda funktionerna ofta returnerar respons i form av 

olika grafiska element. All utgående och inkommande data passerar genom en av dessa moduler. De 

blåa cirklarna i figur 11 representerar modeller av datamängder som i sin tur representerar verkliga 

entiteter. Till exempel representeras en användare av en modell med ett antal attribut och metoder 

som relaterar till användarhanteringen. Modellerna implementerades som klasser, med instansmetoder 

som hanterade lagring samt hämtning till och från databasen. I figur 12 visas delar av realiseringen av en 

sådan klass, i detta fall representationen av en cykel annons. 
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figur 12: Kodstycke som redogör för delar av realiseringen av en klass som hanterar cykelannonser. 

1. class Bike:   
2.     def __init__(self, app):   
3.    
4.         #Add new bike attributes here, don't forget to add foreign key relati

ons if applicable.   
5.         self.attr_type_dict = {'price': 'INTEGER',   
6.                                'title': 'TEXT',   
7.                                'user': 'INTEGER',   
8.                                'colour': 'INTEGER',   
9.                                'brand': 'INTEGER',   
10.                                'type': 'INTEGER',   
11.                                'area': 'INTEGER',   
12.                                'carrier': 'BOOLEAN',  # Carrier is english fo

r "pakethallare"...   
13.                                'lock': 'BOOLEAN',   
14.                                'basket': 'BOOLEAN',   
15.                                'light': 'BOOLEAN',   
16.                                'description': 'TEXT',   
17.                                'date': 'TIME',   
18.                                'filename': 'TEXT',   
19.                                'phone': 'BOOLEAN',   
20.                                'mail': 'BOOLEAN',   
21.                                'counter' : 'INTEGER',   
22.                                'is_paid' : 'BOOLEAN'}   
23.    
24.         #Add the foreign key relationships here, with the target column (ofte

n 'id')   
25.         self.foreign_keys = {'user': 'users(user_id)',   
26.                              'colour': 'colours(id)',   
27.                              'brand': 'brands(id)',   
28.                              'type': 'types(id)',   
29.                              'area': 'areas(id)',   
30.                              'id': 'markers(id)'}   
31.    
32.         self.attr_dict = {'id': None}   
33.    
34.         for key in self.attr_type_dict:   
35.             self.attr_dict[key] = None   
36.    
37.         self.app = app   
38.    
39.     def save_to_database(self):   
40.         db = Database(self.app)   
41.         return db.save_bike(self)   
42.    
43.     def update_attributes(self):   
44.         if self.attr_dict['id'] is not None:   
45.             db = Database(self.app)   
46.             self = db.update_attributes(self)   
47.    
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Det orangea databasobjektet i figur 11 agerar som en vägvisare mellan de olika delar av koden som vill 

utföra operationer på databasen samt databasfunktionerna som finns implementerade i olika moduler. 

Dessa moduler, innehållande databasfunktioner, är i figur 11 representerade av de grå cirklarna märkta 

Databasoperationer. Även databasobjektet är implementerat som en klass till skillnad från 

databasoperationerna som är fristående funktioner, vilka är uppdelade efter operationernas karaktär i 

olika moduler. Till exempel existerar uppdelningen db_Bikes och db_User där de båda modulerna 

innehåller funktioner relaterade till hanterandet av annonser respektive användare. Vid instansieringen 

av ett databasobjekt upprättades en anslutning via sqlite3 API:t till databasen, denna anslutning skickas 

sedan vidare som en ingående parameter till den efterfrågade databasfunktionen i rätt modul. Mer om 

databasen och dess roll i systemet behandlas i avsnitt 4.3 Databasen, uppbyggnaden av databasobjektet 

visas delvis i figur 13.  

Metodanrop mellan dessa olika moduler illustreras av de blåa pilarna i figur 11: Översikt av projektets 

kodstruktur.  

 

figur 13: Delar av databas-klassen. 

  

1. class Database:   
2.     def __init__(self, app):   
3.         self.db = self.get_db()   
4.         self.app = app   
5.    
6.     def connect_db(self):   
7.         try:   
8.             rv = sqlite3.connect(os.environ.get("OPENSHIFT_DATA_DIR","") + "m

essage2.sqlite3")   
9.             rv.row_factory = sqlite3.Row   
10.             rv.text_factory = str   
11.             return rv   
12.         except sqlite3.Error as e:   
13.             print "An error occurred:", e.args[0]   
14.    
15.     def get_db(self):   
16.         if not hasattr(g, 'sqlite_db'):   
17.             g.sqlite_db = self.connect_db()   
18.         return g.sqlite_db   
19.    
20. #======================================================================#   
21. #                      Methods in "db_bike"                            #   
22. #======================================================================#   
23.     def update_bike(self, usr_id,bike_id, new_price, new_title, new_desc):   
24.         return db_bike.update_bike(self.db, usr_id,bike_id, new_price, new_ti

tle, new_desc)   
25.    
26.     def get_all_bikes(self):   
27.         return db_bike.get_all_bikes(self.db)   
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4.1.2 Utgående data 

När en klient vill visa resurser från webbapplikationen i form av olika media sker först ett GET-anrop, 

enligt HTTP standarden. Anropet har sitt ursprung i en webbläsare och anländer till webbservern där 

förfrågan behandlas av servern och via ramverket förs förfrågan in i den av projektet utvecklade koden. 

Beroende på anropets karaktär hanterar webbservern anropet olika.  

I det absolut vanligaste fallet låter servern generera ett GUI som returneras till klienten, detta i form av 

HTML-kod, CSS och JavaScript. Mer om detta under avsnittet 4.2 Grafiskt användargränssnitt, GUI. En 

typisk uppbyggnad av en view visas i figur 14. 

 

figur 14: Kodstycke med en view. Koden i fråga kör en databasfråga och renderar sedan en template med resultatet från frågan. 

4.1.3 Inkommande data 

Då användaren vill skicka data till servern sker ett POST-anrop. Detta sker i praktiken då ett formulär 

fylls i av användaren och bekräftar sändningen till servern. Data i formulären valideras först av 

JavaScript-kod på klientsidan innan det skickas till servern. Valideringen diskuteras ingående i avsnittet 

Grafiskt användargränssnitt, GUI. I servern valideras därefter den inkommande datamängden med hjälp 

av WTForm. WTForm är en påbyggnadsmodul till Flask-ramverket som innehåller utökat stöd för 

1. @app.route("/my_ads", methods=['POST', 'GET'])   
2. def update_bike():   
3.     """  
4.     Page for displaying changes a user wishes  
5.     to make to his/her add  
6.   
7.     @return:  
8.     """   
9.     bikes_by_user = get_bike_by_user(app, session['id'])   
10.     return render_template("/my_ads.html", bikes_by_user=bikes_by_user

)   
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hantering av HTML-formulär. Hur dessa formulär definieras samt hur de mottages av webbservern visas 

i figur 15. 

 

 

figur 15: Det övre kodstycket visar hur ett formulär för uppladdning av nya annonser är definierat. I det andra stycket visas hur 
samma formulär behandlas på servern vid POST-anropet. 

Förutsatt en lyckad validering bearbetas datamängden i fråga vidare på avsett sätt. Det finns inom 

projektets ramar fall där POST-anrop förekommer; vid registreringen av nya användare och skapandet 

av nya annonser är de mest framträdande fallen. I fallet med användarregistrering skapas en instans av 

klassen User, en Python-klass som innehåller metoder samt datastrukturer som används för att hantera 

och representera användare, därefter skrivs attributen från registreringsformuläret in i instansens 

motsvarande datastruktur. För att permanent spara användaren anropas en av objektets egna 

1. class BikeForm(Form):   
2.     title = TextField('Rubrik*', validators=[DataRequired(message='Fyll i en 

rubrik')])   
3.     price = IntegerField('Pris* ', validators=[DataRequired(message='Var vänl

ig fyll i ditt pris'), NumberRange(min=None, max=100000, message="Välj ett pr
is under 100 000kr")])   

4.     description = TextAreaField('Beskrivning', validators=[DataRequired(messa
ge='Fyll i beskrivningen')])   

5.     lat = HiddenField('Latitude', validators=[Regexp('\d', message="Glöm inte 
att välja plats på kartan nedan!")])   

6.     lng = HiddenField('Longitude', validators=[Regexp('\d')])   

1. @app.route("/upload", methods=['POST', 'GET'])   
2. def save_bike():   
3.     form = BikeForm(request.form)   
4.    
5.     if form.validate():   
6.         bike = Bike(app)   
7.         marker = Marker(app)   
8.         for key in request.form:   
9.             if (str(key) != 'lat') and (str(key) != 'lng'):   
10.                 bike.attr_dict[key] = request.form[key]   
11.             else:   
12.                 marker.data[key] = request.form[key]   
13.         bike.attr_dict['date'] = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-

%d %H:%M")   
14.         file = request.files['file']   
15.         if file and allowed_filename(app, file.filename):   
16.             filename = secure_filename(file.filename)   
17.             file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename))   
18.             print 'saved picture: ' + filename + ' | to: ' + app.config['UPLO

AD_FOLDER']   
19.             bike.attr_dict['filename'] = filename   
20.         bike.attr_dict['user'] = session['id']   
21.         bike_id = bike.save_to_database()   
22.         session['bike_id'] = bike_id   
23.         marker.data['id'] = bike_id   
24.         marker.save_to_database()   
25.         return render_template("/ad_payment.html")   
26.     return upload(form)   
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instansmetoder som i sin tur sparar instansen till databasen. På ett liknande sätt hanteras data från 

annonsformuläret efter en lyckad validering; först instansieras ett objekt som representerar 

datamängden i formuläret, för att därefter spara annonsen permanent i databasen. De båda POST-

anropen förtydligas i figur 16. 

Eftersom lösenord lagras i databasen så är det viktigt att den informationen sparas på ett ansvarsfullt 

sätt, särskilt när det sparas i kombination med användarens e-mailadress. För att minimera skadan om 

lösenord läcker ut till obehöriga personer så krypteras lösenorden innan de läggs till i databasen. För att 

göra krypteringen så säker som möjligt så används en kombination av hashning och saltning. Hashning 

innebär att lösenordet omvandlas till en sträng med bestämd längd och format så att lösenorden inte 

lagras i klartext i databasen. Då resultatet av en hashning är deterministiskt så saltas även lösenorden, 

vilket innebär att slumpad data unikt för varje lösenord genereras och sammanförs med lösenordet. 

Detta leder till att två användare med samma lösenord inte får samma krypterade lösenord i databasen 

och försvårar obehörig dekryptering.  

 

figur 16: Webbapplikationen och POST-anrop. Model_Bike och Model_User är alltså de mellanklasser som agerar gränssnitt 
mellan Flask och Databasen. Beroende på vilket formulär som skickas används en av klasserna. 

 

4.1.4 AJAX 

För att öka användarvänligheten och minska laddningstiderna i webbapplikationen tillämpas ett urval 

olika AJAX tekniker. Förkortningen AJAX står för Asynchronous JavaScript and XML. Grundtanken med 

AJAX är att skapa en mer dynamisk användarupplevelse genom asynkrona anrop till servern (Garret, 

2005). Dessutom ingår det i AJAX vissa tekniker där beräkningar och bearbetningar sker hos klientens 

AJAX-motor istället för på serversidan. Under projektet har AJAX bland annat tillämpats inom 
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sökfunktionen för annonser. När en användare först anger olika kriterier för sin sökning sker flera AJAX 

anrop till servern. Dessa anrop tas emot av servern, som i sin tur returnerar de annonser som uppfyller 

kriterierna. Allt detta sker utan att hela sidan måste laddas om. Vidare kan även användaren sortera sina 

träffar, något som sker helt på klientsidan med hjälp av JavaScript-motorn i webbläsaren. Genom att låta 

webbläsaren själv sortera träffarna förkortas webbapplikationens laddningstider då både antalet GET- 

och POST-anrop mellan klient och server minskar. Dessutom minskar arbetsbelastningen för 

webbservern. Delar av en AJAX-implementation visas i figur 17.

 

figur 17: Första stycket är en del av ett JavaScript som anropar en AJAX funktion i servern, denna funktion är det andra stycket. 
Funktionaliteten i fråga för båda kodstyckena är att asynkront ladda in kartmarkörer på framsidan efter att övrigt innehåll har 

laddats. 

4.1.5 Användarhantering 

En del av funktionaliteten som nämnts i tidigare kapitel kräver användarhantering, för att till exempel 

kunna hantera kontaktuppgifter, betalningar och att ge användare möjligheten att administrera sina 

egna annonser. Användarhanteringen bygger till stor del på det i Flask inbyggda objektet session. 

Session låter webbservern spara data om en klient mellan olika förfrågningar, vilket möjliggör att 

servern kan agera olika på samma förfrågning beroende på vilken klient som frågar. Ett illustrerande 

exempel är om en klient efterfrågar att visa innehållet på fliken lägg upp annons. En inloggad användare 

presenteras med ett formulär att fylla i, tillskillnad från en anonym användare som istället erhåller ett 

inloggningsformulär. Nedan avhandlas de olika delarna i användarhanteringen i en, för en typisk 

användare, kronologisk ordning.  

I ett första steg registreras en användare. Detta sker så som beskrivits i 4.1.3 Inkommande data med 

hjälp av ett POST-anrop. När anropet valideras sparas datamängden om användaren in i ett user-objekt, 

vilket i sin tur sparas permanent i databasen, mer detaljer om detta i avsnitt 4.3 Databasen. Från user-

objektet sparas även valda attribut in i sessions-objektet, vilka då blir åtkomliga för både template-

motorn samt övriga vyer i samband med senare inkommande förfrågningar.  

Webbapplikationen tillhandahåller även funktionalitet för en användare att logga in och ut. Vid en 

inloggning anger användaren sin e-mailadress och sitt lösenord. Dessa två uppgifter jämförs sedan mot 

uppgifterna i databasen och om dessa överensstämmer betraktas användaren som autentiserad. En 

användare som autentiserar sig får attribut från databasen, som skapades under registreringen, 

inskrivna i sessions-objektet. När en användare loggar ut rensas attributen ifrån sessions-objektet.  

1.  $.getJSON('/_get_markers', function(data) {   
2.         var result = data.result;   
3.         $.each( result, function( key, val ) { 
4.   … 

1. @app.route('/_get_markers')   
2. def _get_markers():   
3.     temp = Marker(app)   
4.     result = temp.get_all_markers()   
5.     return jsonify(result=result)   
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Genom att vara inloggad presenteras användaren med möjligheten att skapa och publicera annonser. 

Dessa annonser kopplas till användaren vid sitt skapande i syfte att kunna modifieras i ett senare skede 

av användaren.  

4.1.6 Refaktorering 

Refaktorering utfördes som en avslutande del i projektet, som beskrivet i 2.3.7 Refaktorering till följd av 

ett kundkrav. I detta avsnitt beskrivs några av de ändringar som utfördes samt hur de förenklade 

framtida underhåll och förbättrade modularitet.  

En av refaktoreringarna som förenklade kommunikationen mellan klient och databas var att det 

skapades klasser för de större databastabellerna. Dessa klasser ledde till att ny information som tidigare 

behövdes introduceras på ett flertal ställen i koden nu endast krävde ändringar på ett ställe.  

En refaktorering som ökade applikationens säkerhet var att känslig information, exempelvis lösenord, nu 

krypteras med hjälp av saltning och hashning. Tidigare gjordes detta med en osäkrare kryptering. Detta 

var en viktig refaktorering vid en eventuell expansion då risken för angrepp ökar då applikationens 

användning och popularitet ökar. 

En av de större förändringarna var att samtliga variabel- och funktionsnamn ändrades till namn som var 

logiska och enhetliga. Denna refaktorering förenklade framtida underhåll samt gjorde koden lättare att 

förstå för en extern utvecklare. Tillsammans med att funktionerna bytte namn flyttades de även till de 

filer som de hade tydligast koppling till, även denna refaktorering utfördes för att förenkla framtida 

underhåll och vidareutveckling. 

4.2 GRAFISKT ANVÄNDARGRÄNSSNITT, GUI.  
I följande avsnitt analyseras och diskuteras utseendet hos webbapplikationen. Bakomliggande 

resonemang om varför de olika vyerna ser ut som de gör och vilka tekniker som möjliggör detta kommer 

också presenteras. 

4.2.1 Teknisk realisering 

På förstasidan av webbapplikationen möts användaren av en navigationsmeny där alla de funktioner 

som finns är tillgängliga. För att skapa en logisk och lättnavigerad helhetsupplevelse används titeln i 

webbläsaren till att kommunicera nuvarande position med samma namn som på flikarna i menyn.  
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Figur 18: Framsidan 

 

 

figur 19: Exempel på titel. 

Det anses dock inte vara tillräckligt att bara använda titeln då användare sällan kollar på webbläsartiteln 

väl inne på webbapplikationen (Johnson, 2008). Det finns därför också en tydlig markering i menyn på 

vilken sida som användaren befinner sig. Detta underlättar för att användaren inte ska tappa bort sig 

bland flikarna och undviker det vanliga misstaget att inte visa användaren var denna befinner sig 

(Johnson, 2008). Den flik som skiljer sig från de andra är Studentbåge vilken också är klickbar och tar 

användaren till startsidan men den blir inte markerad. Menyraden innehåller även en dropdown-meny 

som erbjuder möjlighet att logga in på sidan. För att realisera menyraden har biblioteken jQuery (The 

jQuery Foundation, 2014) och Bootstrap (Bootstrap, 2014) använts.  

 

 

figur 20: Del av sälj-fliken 
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Då ett enhetligt utseende är att föredra används samma menyrad på alla sidor. Detta görs genom att 

använda en masterpage där kod som är gemensam för alla HTML sidor ligger, bland annat menyraden. 

Andra sidor kan sedan ärva dessa gemensamma delar och på detta sätt kan duplicering av kod undvikas. 

Detta förenklar också om en ny flik vill läggas till i menyraden så att det inte behövs ändras i flera olika 

vyer. Funktionaliteten möjliggörs genom ramverket Jinja2 som tillåter att skriva Jinja-kod i HTML 

sidorna. Till exempel kan det användas för att skapa if-satser eller for-loopar för att generera innehåll till 

flervalsmenyknappar. 

JavaScript-bibliotek används exempelvis under fliken Köp när användare söker efter cyklar. Istället för 

att allt innehåll på sidan laddas om så är det bara de cyklar som uppfyller kraven av sökningen som 

laddas in med hjälp av dessa AJAX-anrop, vilket skapar en mer interaktiv webbapplikation än statiska 

sidor.  

För att visa annonser på studentbåge används ett bibliotek, byggt på jQuery biblioteket, som kallas 

Fancybox (Skarnelis, 2014). Den visas över den nuvarande sidan medan övrigt innehåll tonas ner, se figur 

22. Boxen innehåller sedan en, med hjälp av AJAX laddad, HTML sida med fullständig information om 

cykeln. Fancybox valdes tack vare det lättanvända API:t och möjligheten att hantera innehåll av varierad 

typ i boxen jämfört med andra liknande plug-in. Ett kodexempel på detta finns i figur 21. 

 

figur 21: JavaScript kod som öppnar fancyboxen. Övre kodstycket visar hur fancybox biblioteketes funktionalitet kopplas till 
HTML-elementen, ett exempel på ett sådant visas i stycke 2. Dessa element skapades dynamiskt via template-motorn. 

 

 

1. $(document).ready(function() {   
2.     $(".iframe").fancybox({   
3.        fitToView   : true,   
4.         autoSize    : false,   
5.         padding     : 0,   
6.         type: 'iframe',   
7.         onClose: window.history.pushState(null, null, "/show_bikes")   
8.     });   
9. });   

1. <tr id="26" class="iframe" href="../fancybox/26" onclick="countClick(26)">   
2.                     <td id="tdbild" class="img-

responsive"><img id="listbild" src="/uploads/26.jpg"></td>   
3.                     <td>Sportcykel</td>   
4.                     <td>3999</td>   
5.                     <td>2014-05-08 04:23</td>   
6.                 </tr>   
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figur 22: Annons 

4.3 DATABASEN 
I den här delen av rapporten kommer de bakomliggande teorierna i databasdesign och projektets 

databasarkitektur att avhandlas.  

För projektet användes en SQL-databas då webb-applikationen behövde en stabil och väldokumenterad 

databas jämfört med de nyare tekniska alternativen som finns. SQL är en relationsdatabas vilket innebär 

att informationen sparas i tabeller. För att kunna identifiera varje rad, eller tupel, i databasen så krävs 

att ett specifikt attribut är unikt för alla tuplar, detta attribut är då en så kallad primärnyckel. När 

databasen innehåller flera tabeller där data i en tabell är kopplad till data i en annan så skapas en 

relation mellan tabellerna. Dessa relationer styrs av så kallade främmande nycklar. En främmande 

nyckel är ett attribut i en tabell som är primärnyckel i en annan tabell, denna koppling skapar på så sätt 

en relation mellan tabellerna. (Elmasri & Navathe, 2011) 

För att utföra en operation i SQL så kräver databasen en instruktion i form av en sträng, en så kallad 

query. Det är inte möjligt för en server att direkt utföra operationer i databasen, istället så måste 

strängar byggas som kommunicerar med databasen. 

4.3.1 Den implementerade databasen  

I den första iterationen av databasen så bestod den bara av två tabeller, en för användare (user) och en 

för cyklar (bike). Den uppdelningen var logisk då teamet bara hade sparade data om cyklar och 

användare där en användare kunde vara relaterad till ingen, en eller flera cyklar. Designen i den första 

iterationen höll antalet tabeller till ett minimum men det blev mycket duplikationer av data i 

kolumnerna som lagrade cykelattributen. Den insikten var avgörande för de designval som gjordes inför 

den andra iterationen av databasen.                                                                                                                                                            

För att åtgärda dataduplikationsproblemet så togs beslutet att normalisera databasen. Normalisering är 

en process där databasen omformateras så att data inte lagras dubbelt, vilket leder till att prestandan 

ökar (Elmasri & Navathe, 2011). I enlighet med normaliseringsteorier är den implementerade databasen 
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BCNF-normaliserad. Att data inte lagras dubbelt gör den lättare att administrera då mängden av alla 

attribut nu lagras explicit i tabeller istället för implicit i cykeltabellens kolumner. Attributtabellernas 

strukturella likheter gör också att generella funktioner kan användas vilket underlättar både 

utvecklingen och skalbarheten. Kardinaliteten mellan cykelentiteten och dess attribut är N:1, det vill 

säga att en cykel kan ha en färg men färgen kan förekomma i flera cyklar. Detsamma gäller även 

användar- och kartmarkörsentiteterna.  

Eftersom funktionen som gjorde det möjligt för användare att spara en GPS-markör tillsammans med 
cykelannonsen tillkom senare i utvecklingen så behövdes databasen utvecklas för att tillhandahålla 
lagring av dessa. Då GPS-markör inte var något som krävdes vid uppladdning av annons och för att 
underlätta integrering så beslutades det att GPS-markörerna skulle läggas i en separat tabell (marker), se 
figur 23. 

 
figur 23: Bild på Studentbåges databas 

För att ytterligare underlätta integreringen mellan databasen och servern så har klasser skapats för de 

mer komplicerade tabellerna marker, user och bike. Fördelen med detta är att en förändring i 

databasstrukturen bara behövs ändras i klassen för att implementeras. Det innebär också att ytterligare 

ett lager skapas mellan användaren och databasen, se figur 24. 
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figur 24: Skillnaden mellan databas med och utan klass, bilden visar implementation för en av klasserna; Bike, User, Marker. 
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5 ANALYS AV ANVÄNDARVÄNLIGHET 

Nielsens tio heuristiker, som utvecklades 1994 av Jakob Nielsen och Rolf Molich, är grundläggande regler 

för att skapa ett funktionellt användargränssnitt. De är än idag en av de mest använda heuristikerna vid 

design av användargränssnitt. Genom att applicera dessa heuristiker analyseras webbapplikationens 

nuvarande användargränssnitt och bidrar till framtida förbättringsförslag. I de följande styckena 

presenteras heuristikerna i kursiv stil. (Nielsen, 1995) 

5.1 SYNLIGHET AV SYSTEMETS STATUS 
Applikationen bör alltid informera användaren om vad som sker genom lämplig feedback inom en rimlig 

tidsram. 

I nuläget finns inget i webbapplikationen som uppfyller dessa krav. En lämplig implementation av 

feedback på studentbåge skulle kunna vara att det visades styrkan på lösenordet medan inskrivning 

sker. Ytterligare ett exempel vore att visa ett meddelande när betalningen av en annons är slutförd. 

5.2 MATCHNING MELLAN SYSTEMET OCH VERKLIGHETEN 
Applikationen bör tala användarens språk, med ord, fraser och koncept som känns igen av användaren, 

snarare än systematiska termer. Följ verklighetens ordning så att informationen kommer naturligt och 

logiskt. 

 

figur 25: Säljformulär. För större bild, se Bilaga 3: Förstorade bilder. 
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figur 26: Dropdown-meny 

En närmare analys av vyn för att lägga upp en annons visar att applikationen är uppbyggd efter en logisk 

struktur. Där får användaren först fylla i uppgifterna om sin cykel som ska säljas. Knappen för att 

Förhandsgranska annonsen ligger sedan till vänster om knappen för betalning. Då läsningen sker från 

vänster till höger faller det sig naturligt att de är bredvid varandra på detta sätt, se figur 25. 

På sidan för att köpa en cykel är cyklarna sorterade efter uppladdningsdatum så att de nyaste cyklarna 

hamnar högst upp. I menyraden och dropdown-menyn finns det små symboler, se figur 26, som hjälper 

till att förtydliga vad de olika alternativen innebär. Dessa symboler som används är designade för att 

vara intuitivt igenkännbara och hjälper därför användaren att hitta rätt. Denna dropdown-meny ändras 

beroende på vilken behörighet användaren har. Om användaren inte är inloggad visas fält för inloggning 

och registrering medan andra alternativ blir tillgängliga som inloggad användare, se figur 26. 

5.3 ANVÄNDARKONTROLL OCH FRIHET 
Användare väljer ofta funktioner av misstag och kommer behöva tydliga nödutgångar för att lämna det 

oönskade tillståndet utan att gå igenom en utökad dialog. Skapa stöd för gör om och gör rätt. 

En annons på Studentbåge är lätt att öppna och stänga. Vid registrering och uppläggning av annons 

fyller användaren själv i information och om då användaren av misstag lämnar sidan så sparas 

informationen i cookies. När användaren sedan går tillbaka till sidan efter att ha stängt webbläsaren 

eller uppdaterat fönstret finns all information kvar. På så sätt finns det stöd för att göra om och göra rätt 

i viss mån vid användning av webbläsarens framåt och bakåt knappar. En nackdel som finns just nu är att 

dessa knappar inte går att använda under fliken Köp för att återgå till en tidigare sökning.   
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5.4 KONSEKVENT STANDARD 
Användare skall inte behöva undra om olika ord, situationer eller alternativ betyder samma sak. Följ 

plattformens riktlinjer. 

För att underlätta användningen av JavaScript utgår applikationen från Bootstraps JavaScripts-

bibliotek som är ett välkänt och använt ramverk. Det är inte enbart för utvecklaren det är fördelaktigt 

att använda ramverk, även användaren har nytta av Bootstrap. Vid användning av Bootstraps färdiga 

CSS-klasser skapas ett utseende som många användare är vana att navigera i, vilket därmed skapar 

högre användarvänlighet.  

 
figur 27: Mobilanpassad meny 

Bootstrap fokuserar på mobilanpassning, där det handlar om att först få utseendet att se bra ut på en 

mobilskärm och sedan skala upp det till större skärmar. Detta gör också att användare lätt förstår 

hur exempelvis menyn används vid mobilanpassning då den får ett annat utseende, se figur 27. Risken 

är dock att webbapplikationen blir lik andra sidor och tappar sin personlighet.  

5.5 FÖRUTSE FEL 
Ännu bättre än bra felmeddelanden är en omsorgsfull design som förhindrar fel från att uppstå. 

Antingen tas felbenägna funktioner bort eller bör man kolla efter felen och presentera information för 

användare innan de inträffar. 
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figur 28: Köp-fliken. För större bild, se Bilaga 3: Förstorade bilder. 

Hos studentbåge användes färdiga flervalsmenyer vid sökningen där alternativ för märke, färg med flera 

redan finns att välja bland. Detta för att användaren ska undvika felstavningar vid sökningen och 

därigenom ges en bättre användarupplevelse. Eftersom användare slipper missa innehåll för att en 

sökning är felstavad men det höjer också smidigheten i sökfunktionen. Nackdelen är dock att det är 

svårare att hitta en cykel med en specifik rubrik. 

5.6 IGENKÄNNING ISTÄLLET FÖR ATT KOMMA IHÅG 
Minimera användarens minnesanvändning genom att göra objekt, funktioner och valmöjligheter synliga. 

Användaren bör inte behöva komma ihåg information från en del av dialogen till en annan. Instruktioner 

för användning av systemet bör vara synliga eller lätthittade när de behövs. 

Här är återigen användningen av färdiga alternativ för sökningen en tydlig tillämpning av denna regel. 

Som det ser ut nu behöver inte användaren själv kunna vilka cykelmärken som finns utan det förmedlas 

av webbapplikationen. Kartan vid öppning av annonser fungerar också som ett förtydligande när 

användaren letar efter ett visst område. Istället för att bara visa området i text så visas platsen på en 

karta. 

5.7 FLEXIBILITET OCH EFFEKTIVITET VID ANVÄNDNING 
Acceleratorer, okända av den okunniga användaren, snabbar ofta upp interaktionen för de avancerade 

användarna så att systemet tilltalar både oerfarna och erfarna användare. Tillåt användare att anpassa 

vanliga funktioner. 

Eftersom studentbåge är en webbapplikation så finns de fördefinierade kortkommandona tillgängliga 

från webbläsaren. Det som kan användas med fördel är tab-tangenten vid ifyllning av formulär för att 

navigera sig till nästa ruta men det är också smidigt att använda piltangenterna vid val i 
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flervalsmenyerna. Men det mest använda hastighetsökande kortkommandot är enter-tangenten för att 

bekräfta ett formulär, exempelvis vid inloggningen. 

5.8 ESTETISK OCH ENKEL DESIGN 
Dialoger bör inte innehålla information som är irrelevant eller nästan aldrig är användbar. Varje extra 

enhet av information i en dialog konkurrerar med den relevanta delen av information och minskar dess 

synlighet. Visuella layouten bör respektera grundreglerna om kontrast, upprepning, justering och närhet. 

Enkelhet i designen är något som Studentbåge är uppbyggd efter. På förstasidan finns en tydlig karta 

över var cyklar finns någonstans att köpa och dessutom matchar färgen på markeringarna färgen i 

menyraden, vilket skapar ett enhetligt utseende och en lämplig igenkänning. När cyklar visas under 

fliken Köp finns bara bilden, rubriken, priset och uppladdningsdatumet för att användaren snabbt ska få 

relevant information om cykeln utan att få veta för mycket detaljer. Det finns också en tydlig kontrast då 

rubrikerna är i fetstil vilket fångar användarens intresse direkt och ett vanligt misstag med fel fokus kan 

undvikas. (Johnson, 2008) 

5.9 HJÄLP ANVÄNDARE UPPTÄCKA, DIAGNOSTISERA OCH ÅTERHÄMTA SIG FRÅN FEL 
Felmeddelanden bör vara skrivna på vanligt språk (ingen kod), precis indikera problemet och konstruktivt 

föreslå en lösning. 

 

figur 29: Användarregistrering med felmeddelanden 
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I de formulär som förekommer på studentbåge finns det JavaScript-validering för att kontrollera den 

information som användarna skriver in. Det kommer direkt upp ett felmeddelande bredvid det fält som 

har fel information där texten rödmarkeras för att antyda fel. Det blir också autofokus på det ställe som 

är fel så att användaren direkt kan skriva in det som behövs, se figur 29. Därmed undviks också en källa 

till frustration, att användaren skriver utan att det visas något. Om en användare söker en sida som inte 

finns så kommer de till en felsida som de kan klicka sig vidare ifrån istället för att få upp url not found i 

webbläsaren, se figur 30, vilket är en klar förbättring av användarupplevelse. 

 

figur 30: Sidan ej funnen 
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5.10 HJÄLP OCH DOKUMENTATION 
Även om det är bättre att ett system kan användas utan dokumentation, kan det vara nödvändigt att 

tillhandahålla hjälp och dokumentation Sådan information bör vara lätt att söka i, fokuserad på 

användares uppgifter, en lista konkreta steg och lagom stor. 

 

figur 31: Ofta ställda frågor, FAQ. 

På Studentbåge finns en FAQ över vanliga frågor som kan uppstå när användaren ska köpa eller sälja en 

cykel. Den finns tillgänglig i menyraden hela tiden då frågor kan dyka upp när som helst. En nackdel är 

dock att FAQ:n just nu öppnas i samma fönster som innan och därmed kommer användaren ifrån den 

sidan som hjälpen behövdes på. Ett alternativ vore att FAQ:n öppnades i ett nytt fönster eller flik i 

webbläsaren så att användaren inte tappar den röda tråden i köp- eller säljprocessen. Men då 

användare inte gillar att nya fönster poppar upp utan de istället föredrar att kunna använda 

bakåtknappen i webbläsaren för att komma till föregående sida igen används ändå denna lösning. 

(Friedman, 2008) 
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6  MARKNADSFÖRINGSPLAN 

En marknadsföringsplan utförs av företag i syfte av att få en bättre förståelse för en aktuell marknad och 

de kunder som befinner sig där. Denna marknadsplan är skriven med syfte att innan utvecklingsarbetet 

av webbapplikationen identifiera viktiga aspekter som bör fokuseras på under utvecklingen. Dessa 

aspekter grundar sig i applikationens vision.  

6.1 PROBLEMATISERING 
Pengar är oftast någonting som studenter inte har speciellt gott om (Boverket, 2013). Det är inte många 

studenter som har råd att bruka en bil eller använda stadens kollektivtrafik för att ta sig från punkt A till 

punkt B. På grund av detta och andra faktorer används ofta cykeln som ett primärt transportmedel för 

studenter runt om i landet. Cyklarna som studenterna använder är ofta av låg kvalitet, då studenter 

tenderar att köpa cyklar som är billiga snarare än att satsa på kvalitetscyklar som kommer att hålla 

genom hela deras studietid. Hög stöldrisk kan påverka studenterna till att inte vilja spendera allt för 

mycket pengar på en cykel.  Studenter kommer alltså till en stor del att köpa relativt billiga cyklar av låg 

kvalitet, och på grund av detta kommer många ha behov av att köpa nya cyklar då de gamla går sönder.  

Studentbåge kommer att tillgodose detta behov genom att ge studenter möjligheter att använda en 

customer-to-customer marknad för att både köpa och sälja cyklar direkt till andra studenter utan 

mellanhänder. Den som vill sälja sin cykel kan alltså på nolltid nå ut till en marknad av potentiella köpare 

som alla letar efter exakt samma typ av produkt, nämligen cyklar i deras närområde. 

6.2 KONKURRENSANALYS 
De nuvarande konkurrenterna som arbetar på samma marknad som Studentbåge är andra customer-to-

customer sajter samt traditionella cykelförsäljare som till exempel cykelaffärer. Traditionella 

cykelförsäljare har ofta en utmärkt kunskap om cyklar och tillhandahåller ofta tilläggstjänster så som 

service av trasiga cyklar eller dylikt, detta medför att priset ofta är högre när man vänder sig till dessa 

försäljare. Cykelaffärer är dock begränsade sett till sina öppettider samt att de saknar den smidigheten 

för kunder som försäljning online ger. Traditionella cykelförsäljare är även ofta inriktade på nya cyklar av 

högre kvalitet som ligger utanför studenternas budget.   

Det finns många andra customer-to-customer sidor som erbjuder cyklar i sitt sortiment men de har även 

ett stort urval av andra produkter. Till exempel Blocket och Tradera (Blocket, 2014) (eBay Sweden AB, 

2014).  Det anses viktigt för användaren att denne i så få steg som möjligt kan komma fram till 

information som är relevant (Borchers, Herlocker, Konstan, & John, 1998). På andra customer-to-

customer sidor är det är dock ofta relativt enkelt att komma fram till just produkten cyklar, men dessa är 

ofta väldigt spridda i både kvalitet samt pris. Det kan även vara en relativt stor geografisk spridning på 

var produkten finns tillgänglig och möjligheten att ta sig några större avstånd är sällan något som 

studenter har. 
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6.3 SWOT 
SWOT är ett företagsekonomiskt planeringsverktyg som används för att bedöma ett projekts duglighet. 

SWOT är en akronym som bildas av de engelska orden för styrkor, svagheter, möjligheter samt hot, man 

använder sedan möjlig interaktion mellan dessa fyra egenskaper för att maximera möjligheter samtidigt 

som hot minimeras. (Kotler, Armstrong, & Parment, 2013) Nedan följer en SWOT-analys av Studentbåge 

samt dess marknad.  

6.3.1 Styrkor 

Utvecklarna bakom Studentbåge har en god kännedom om marknaden då de själva är studenter vid 

Linköpings universitet, de har även ett stort kontaktnät bland studenterna. Applikationen Studentbåge 

är även en väldigt enkel applikation som lätt kan anpassas efter ändrade trender eller kunders behov. 

Studentbåge har även ett smalt produktsortiment, vilket innebär att kunder vet precis vad de kan 

förvänta sig vid användning av tjänsten.  

6.3.2 Svagheter 

Att Studentbåge enbart erbjuder en produkt kan även ses som en svaghet, då detta innebär att antalet 

användare som väljer att nyttja applikationen inte kommer vara lika många som om produktsortimentet 

hade varit bredare. Utvecklarna bakom applikationen Studentbåge har ingen större erfarenhet av att 

utveckla liknande projekt, detta innebär att många saker som kan vara viktiga vid lansering av en sådan 

webbapplikation kan förbises. Utvecklarna har inte heller drivit liknande projekt som företag tidigare, 

detta kan bilda en osäkerhet eftersom erfarenheten som kan krävas för att hantera vissa situationer inte 

finns.  

6.3.3 Möjligheter 

E-handeln i Sverige har växt under första kvartalet 2014 med 16 %, och handeln med sport och 

fritidsartiklar ökade med 24 % (HUI Research, 2014). Vid lyckad lansering vid Linköpings universitet finns 

även möjligheter att, med de nya erfarenheterna, expandera Studentbåge till andra högskolor eller 

städer för att öka marknadsandelen.  

6.3.4 Hot 

Det finns, som tidigare diskuterats, välkända konkurrenter med en stark marknadsposition som erbjuder 

samma tjänst fast på ett annorlunda sätt och det kan bli svårt att få konsumenter att överge tjänster 

som de redan nyttjar, detta hot blir större då Studentbåge är okänt koncept. Inträdesbarriärerna för en 

applikation inriktad på en customer-to-customer marknad är även relativt låga, så det är lätt för nya 

konkurrenter att snabbt ta sig in på marknaden. 
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figur 32: SWOT-analys av Studentbåge 

6.3.5 Använd styrkor för att maximera möjligheter och eliminera hot 

För att kunna nå ut med sin tjänst till marknaden blir det viktigt att trycka på fördelarna som 

Studentbåge har jämfört med sina konkurrenter. Eftersom att det i grund och botten är ett smidigare 

system för både köpare och säljare i förhållande till konkurrenterna blir det av yttersta vikt att få fram 

detta budskap. Eftersom utvecklarna bakom studentbåge har god lokal marknadskännedom och ett bra 

kontaktnät kan detta användas på ett effektivt sätt för att etablera sig hos studenter vid Linköpings 

universitet. Att applikationen är väldigt anpassningsbar innebär att utvecklarna snabbt kan göra 

ändringar i tjänsten för att följa trendskiftningar i marknaden. Då detta koncept har etablerat sig på den 

lokala marknaden är chansen stor att tjänstens fördelar kommer att spridas till andra städer exempelvis 

genom sociala medier vilket förenklar nya lanseringar på andra platser avsevärt. 

6.3.6 Minimera svagheter genom att dra nytta av möjligheter 

För att Studentbåge som koncept ska kunna lyckas blir det viktigt att kunderna är medvetna om att 

tjänsten finns samt är införstådda i hur den fungerar. Om kunderna alltså förstår fördelarna med att 

använda Studentbåge jämtemot dess konkurrenter är mycket vunnet. Enkelheten och snabbheten är 

ledord för Studentbåge, det ska alltså inte finnas några avancerade tekniska finesser, just detta blir 

relativt enkelt att implementera och utvecklarnas bristande kunskap vållar inte alltför stora problem. 

Man skulle även kunna inkludera en fokusgrupp bestående av utvalda deltagare från viktiga 

kundsegment som själva kan få komma med förslag och tankar om vilka funktioner de skulle vilja att en 

tjänst som Studentbåge har.  
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6.4 MARKNADSSTRATEGI 
Marknadsföringsstrategin för Studentbåge ska vara kostnadsfokuserat, det vill säga att man vid 

marknadsföringen av Studentbåge ska fokusera på vad kunderna kan spara på att använda Studentbåge 

istället för dess konkurrenter. En viktig aspekt att fokusera på är även enkelheten med tjänsten, att det 

går väldigt snabbt från beslutet ”jag vill sälja mina cykel” till dess att en annons som kunden själv har 

skapat ligger uppe på Studentbåge och kan börja attrahera köpare. Just detta fokus på enkelheten är 

någonting som bör finnas som ledord när Studentbåge utvecklas. Utvecklarna måste i varje steg fundera 

på om funktionaliteten som implementeras är nödvändig för användarna och se till att de onödiga 

delarna kapas bort för behålla rätt fokus. 

6.5 MARKNADSMÅL 
Studentbåge ska inom 6 månader vara igenkänt av 40 % av studenterna vid Linköpings universitet och 

ha nått ett mål på 100 uppladdade annonser. 

6.6 SEGMENTERING AV MARKNADEN 
Eftersom marknaden för försäljning av cyklar är stor fokuserar detta avsnitt på de delar av marknaden 

som anses intressanta för Studentbåge. 

6.6.1 Geografiskt 

Linköping som stad bildar ett intressant segment. Som tidigare nämnt är utvecklarna bakom 

Studentbåge allihop studerande vid Linköpings universitet. Linköpings kommun arbetar även aktivt med 

att öka cykelanvändandet i Linköping, bland annat blev man år 2002 tilldelade utmärkelsen ”Årets 

Cykelstad”. Undersökningar visar även cykeltrafiken utgör cirka 30 % av den totala trafiken i Linköping 

och i en översiktsplan antagen 2010 fastslås att detta ska ökas till 40 %. (Linköpings Kommun, 2014) 

6.6.2 Studenter 

Det börjar cirka 4000 nya studenter till Linköpings universitet varje år. (Universitetskanslerämbetet, 

2013)  En majoritet av dessa nya studenter kommer att behöva köpa en cykel, samtidigt som många 

examinerade eller avhoppande studenter kommer att vilja sälja sin cyklar. Studenter har heller oftast 

inte, som tidigare nämnts, en speciellt stark ekonomi, vilket betyder att både priset för att sälja sin cykel 

och vad studenten får när denne säljer sin cykel är av stor vikt.  

6.6.3 Beteendemässigt 

Cyklar som säljs via Studentbåge kommer självklart vara av varierande kvalitet. Efter kontroll av 

sortimentet hos konkurrenter som driver liknande customer-to-customer sajter är det rimligt att anta 

att cyklar som kommer att säljas via Studentbåge i stor majoritet är välanvända cyklar av en äldre 

modell.  Att bistå med service av produkter såsom garantireparationer eller återköp är heller inte 

någonting som Studentbåge är tänkta att erbjuda. Kunder med stort behov av personlig service eller 

skräddarsydda lösningar är alltså personer som ligger utanför Studentbåges tänkta kundkrets. 
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6.7 TARGETING 
I det tidigare avsnittet, segmentering, har viktiga segment från marknaden valts ut som denna 

marknadsplan syftar till att försöka nå. Den viktigaste grupperingen som denna marknadsplan riktar in 

sig på är alltså studenter vid Linköpings universitet som behöver en cykel. Cyklarna som kommer 

erbjudas via Studentbåge kommer såklart att variera i kvalitet eftersom det är kunderna själva som 

sköter försäljningen. Kunder som söker efter högre kvalitet eller extra service vid köp av sin cykel 

kommer inte ha någon nytta av Studentbåge utan borde istället vända sig till en traditionell 

cykelförsäljare. Det är inte möjligt att göra segmentanpassade erbjudanden på en tjänst som 

Studentbåge, eftersom kostnaden för att använda tjänsten redan är så pass låg handlar 

marknadsföringen för Studentbåge mer om att potentiella kunder ska bli medvetna om Studentbåge än 

att försöka locka dem med erbjudanden. 

6.8 POSITIONERING 
Hela Studentbåges tilltänkta kundgrupp, i ett inledande skede, har en gemensam nämnare: de är alla 

studenter vid Linköpings universitet. Det blir därför viktigt för Studentbåge att positionera sig som en 

integrerad del av studentlivet. Att fokusera på att Studentbåge är utvecklad av studenter själva är en 

möjlighet för att på så sätt visa på Studentbåges naturliga koppling till studenterna. Att framhäva 

tjänsten som ett enklare och billigare alternativ än nuvarande konkurrenter är även det någonting som 

borde ha ett stort fokus.  

6.9 MARKNADSMIX  
Marknadsmixen består av en uppsättning verktyg som företag kan använda för att påverka marknaden i 

företagets fördel. Optimalt använder sig företaget av alla delar i marknadsmixen för att skapa största 

möjliga kundvärde och ge företaget en stark marknadsposition. (Kotler, Armstrong, & Parment, 2013) 

6.9.1 Produkt 

Erbjuda kunden en användarvänlig sida för att kunna sälja eller köpa en cykel. Det är viktigt att sidan är 

lätt att förstå samt att det går snabbt från att kunden väljer att lägga upp en annons till dess att 

annonsen för kundens cykel finns på sidan.  

6.9.2 Pris 

Studentbåge kommer inte att ta ut någon form av provision på varje försäljning utan Studentbåge 

kommer istället att ta ut en konkurrensmässigt satt låg avgift varje gång en kund väljer att lägga upp en 

annons, denna avgift kommer motsvara underhållet av annonsen och anses liten i sammanhanget. 

Priset på produkterna kommer inte Studentbåge att kunna styra över utan det är försäljaren själv som 

sätter det priset han eller hon vill för sin cykel. 

6.9.3 Plats 

Studentbåge är en nätbaserad webbapplikation vilket innebär att kunder kommer att kunna nå 

Studentbåge var de än befinner sig bara de har en internetuppkoppling. Studentbåge är även designad 

för mobilanvändning vilket ökar tillgängligheten markant. Eftersom Studentbåge är webbaserad 

kommer den att vara öppen 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. 
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6.9.4 Påverkan 

Det stora målet för Studentbåges positionering är att få potentiella kunder att bli medvetna om att 

Studentbåge finns och vad applikationen är menad att göra. Eftersom Studentbåges tilltänkta primära 

kundbas består av studenter på Linköpings universitet är det rimligt att en stor del av marknadsföringen 

fokuseras i och runt universitet. Vid marknadsföring på Linköpings universitet kan företag välja att 

sponsra olika studentfester. Som sponsor blir företagsnamnet upptryckt på plakat som placeras ut runt 

hela campus, företagsnamnet finns även med på flyers som delas ut till studenter på väg till och från 

universitetsområdet.  

Sociala medier är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att få mycket exponering väldigt snabbt. 

Med hjälp av till exempel Twitter-konton eller en Facebook-grupp kan man nå ut till studenter som är 

aktiva på de sociala nätverken. Användare kommer kunna "dela" annonser som de tycker är intressanta 

med varandra och på så sätt öka intresset och spridningen av Studentbåge. Att sökmotorsoptimera 

applikationen är värdefullt då det anses viktigt att potentiella köpare hittar Studentbåge snabbt vid 

användning av sökmotorer och bör därför realiseras.  

6.9.5 Människor 

Då Studentbåge är webbapplikation kommer kunden inte att komma i kontakt med några människor vid 

användning av tjänsten. Den enda gången kunden kan behöva komma i kontakt med personer på 

Studentbåge är då denna upplever tekniska problem eller inte förstår hur någonting fungerar och 

behöver extra hjälp. Användartestning bör tillämpas för att göra Studentbåge så lättförståelig som 

möjligt så att kunderna kan klara sig på egen hand. Det bör även finnas en FAQ på sidan för de vanligaste 

frågorna. Om kundens problem fortfarande inte kan lösas måste en kundtjänst finnas tillgänglig på 

lämpliga tider för att kunna erbjuda extra hjälp till kunder som behöver det. 

6.9.6 Fysiska bevis 

De fysiska bevisen som kunden möter vid användning av Studentbåge är webbapplikationen i sig. Som 

tidigare diskuterats ska Studentbåge utvecklas för att vara lätt att använda och förstå. Då 

webbapplikationen är det enda som kunden kommer att komma i kontakt med är det av yttersta vikt att 

kunden får en bra känsla av webbapplikationen. Det blir också viktigt att kunderna inte möts av något 

stötande innehåll på sidan, eftersom det är en sida där kunder kan lägga upp egna annonser måste det 

finnas administratörer som kan rensa bort stötande innehåll så att kunder får ett gott helhetsintryck av 

sidan. 

6.9.7 Process 

Processen som kunder går igenom vid användning av Studentbåge kan gå till på två sätt, kunden vill 

antingen köpa eller sälja en cykel. Under bägge processer är det viktigt att kunden i varje steg förstår 

vad denne ska göra och varför det är viktigt. Hur själva processerna går till förklaras närmare i kapitel 3 

Systemets funktionsöversikt. 
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7 ETISKA ASPEKTER 

Etik, eller vetenskapen om sedligt gott och ont är ett brett begrepp som får olika definitioner beroende 

på vilket område det appliceras (Svenska Akademien, 2014). Vid design och uppbyggnad av 

webbapplikationer finns det ett flertal områden där det är av största vikt att ta de etiska aspekterna i 

beaktande. Några av de stora etiska problemen som måste tas i beaktande är copyright, rätten till 

privatliv samt säkerhet. (Medley, Rutherford, Anerson, Roth, & Varden, 1998) 

7.1 ETIK UR ANVÄNDARSYNPUNKT 
När det gäller själva designen av systemet så är det viktigaste ur användarsynpunkt att privata uppgifter 

förblir privata och säkra. Detta är även vitalt för att tillfredsställa kunderna och på så sätt skapa lojalitet 

så kunderna återvänder till webapplikationen (Limbu, Dale, & Lunsford, 2011). För att åstadkomma 

detta finns det givetvis många olika vägar att gå men i detta projekt blev lösningen att spara lösenorden 

med hjälp av en kryptografisk hashfunktion. Denna metod sparar lösenorden på ett sådant sätt att inte 

ens administratörer kan komma åt dem i klartext. Genom att använda en sådan metod blir lösenorden 

värdelösa för den som gör intrång i systemet då de inte finns sparade i klartext. Det som i efterhand 

hade varit klokt är att inte bara kryptera lösenord utan även andra känsliga uppgifter som namn, 

telefonnummer och email. Dessa uppgifter kan potentiellt kränka individens känsla av säkerhet och bör 

därför inte sparas i databaser i klartext. Var för sig kan dessa uppgifter upplevas harmlösa men genom 

att aggregera uppgifter från olika källor på nätet är det fullt möjligt att ta fram en profil som illvilliga 

parter kan använda för att skada individen (Pontual, o.a., 2012).  Som nedanstående diagram framtaget 

av SCB visar är oron för att uppgifter sparade på nätet ska missbrukas stor och det är därför viktigt att ta 

denna rädsla på allvar och adekvat skydda användaruppgifter (Statistiska Centralbyrån, 2010). 
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figur 33: Människor som är oroade eller drabbade av säkerhetsproblem. 

Det finns teorier om hur man med förbättrad kodkvalitet kan stärka säkerheten online. Tajta deadlines 

leder till misstag i koden som i sin tur kan orsaka läckage av känsliga uppgifter. (Peslak, 2004) I fallet 

med detta projekt var inte det enda hotet mot kodkvaliteten tajta deadlines utan också det faktum att 

projektet drivits av oerfarna webbprogrammerare leder till slutsatsen att det med stöd i artikeln 

förmodligen finns luckor i koden som mer erfarna programmerare skulle kunna utnyttja. Detta hot 

belyser vikten av att ha en gedigen säkerhet och framför allt vikten av att testa alla delar av systemet, 

inte bara de delar som en standardanvändare kan tänkas vara intresserad av. 

En ansvarsfriskrivning när användaren registrerar sig är någonting som borde införas för att tala om för 

användaren att tjänsten tillhandahålls som den är. Detta innebär att om det senare upptäcks 

säkerhetsluckor så har inte användarna någon möjlighet att kräva utvecklarna på skadestånd för 

exempelvis stulna uppgifter. Ur ett etiskt perspektiv är inte detta den bästa lösningen då den lägger över 

ansvaret för att kontrollera webbapplikationens säkerhet på användarna. Detta är i många fall inte 

möjligt för standardanvändaren. 

  



TDDD83 – Kandidatprojekt datateknik   
2014-05-28 Linköpings universitet 
 

52 
 

7.2 ETIK UR PROGRAMMERINGSPERSPEKTIV 
Ett annat problem som lätt uppstår när en lärandeprocess går ihop med en utvecklingsprocess är frågan 

om återanvändande av kod. Det får anses naturligt att hämta inspiration från andras kod men ibland är 

det svårt att urskilja var gränsen mellan inspiration och plagiering går. I projektet har vägen runt detta 

problem varit att försöka skriva kod som går att återanvända på flera olika ställen i arbetet. Där 

inspiration till kod kommit från externa källor har även riktlinjer för hur man undviker plagiarisering av 

kod genom testning av originalkoden presenterade i artikeln använts (Gibson, 2009). I de fall där färdiga 

lösningar använts exempelvis Flasks inbyggda funktionalitet för sessions så är det tydligt att det inte är 

kod som har producerats i projektet då det importeras in i koden utan att vidare vikt läggs på det.  

7.3 ETIK VID ANVÄNDARTESTER 
Under projektets gång har användartester kontinuerligt utförts för att på så sätt involvera de kommande 

slutanvändarna och få en bättre slutprodukt. De testande användarna tillhör alla den målgrupp som 

identifierades under projektets uppstartsfas vilket kan vara både en styrka och en svaghet. Naturligtvis 

är det positivt att de tilltänkta användarna får vara med och ge sin syn på systemet och vilka 

förbättringar de vill se men de kan också vara en svaghet då målet inte är att stänga ute vissa 

målgrupper. Exempelvis hade ingen av testpersonerna någon synnedsättning vilket förmodligen skulle 

försvåra användandet av webbapplikationen för synskadade. 

Även urvalsprocessen av testpersonerna hade kunna förbättras. Den största enskilda omgången med 

användartestning var en annan grupp som utvecklar ett liknande system som fick testa systemet och 

komma med feedback. Just det faktum att de själva utvecklade ett liknande system medförde att de 

redan var insatta i de vanligaste problemen och därför hade problem att simulera användare som för 

första gången stöter på en webbapplikation av detta slag. Av denna anledning uppnåddes förmodligen 

inte det oförutsägbara beteendet som lätt uppstår när användare använder ett system som de inte har 

vana av att använda. Däremot var samtliga testpersoner frivilliga och de fick ingen belöning för sitt 

engagemang vilket är en viktig etisk post för att få ut bästa möjliga resultat. (Lundin, 2011) 

De flesta tester utfördes enligt CUT-modellen vilket diskuterades i avsnittet 2.3.8 Testning. Genom att 

göra på detta sätt försvann de eventuella fördelarna med att testpersonerna får vara anonyma. Däremot 

så ansågs det inom projektet att fördelarna av att ha en dialog med testpersonerna mer än väl vägde 

upp för den förlorade anonymiteten. Etiskt sett kan beslutet ifrågasättas då testpersonerna inte längre 

kan vara anonyma i sina åsikter utan måste stå för sina åsikter. Forskning har dock visat att en majoritet 

av testanvändarna tycker om att vara engagerade i projektet och gärna diskuterar sina upplevelser. 

(Frøkjær & Hornbæk, 2005) Det var inte heller något krav på att testpersonerna skulle delge sina 

erfarenheter så om någon känt sig obekväm med att diskutera hur de upplevde systemet fanns det alltid 

en möjlighet att avbryta försöken.  
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Det faktum att testpersonernas erfarenheter förmedlades muntligt via diskussioner leder till att risken 

för missförstånd blir väldigt liten. Detta är annars den vanligaste formen av missförstånd vid 

användartester. Den risk som finns med att göra på detta sätt är att testanvändarnas aktiviteter inte 

dokumenteras annat än genom anteckningar från diskussioner. I många fall kan videofilmer av 

testpersonernas rörelser var till hjälp men återigen så får man problem då det inte är etiskt korrekt att 

filma testpersoner och spara filmerna då det inte är garanterat vilka som ska ha tillgång till dessa 

inspelade test. (Lundin, 2011) 

De synpunkter som framkom vid dessa användartester sammanställdes sedan till ett anonymiserat 

dokument där alla punkter listades oberoende av allvarlighet och vem som påtalat bristerna. På så sätt 

undveks att vissa problem prioriterades högre på grund av personen som framförde kritiken och alla 

problem fick uppmärksamhet oberoende av hur allvarliga de var istället för att mindre allvarliga problem 

föll mellan stolarna.  

7.4 MARKNADSFÖRING UR ETT ETISKT PERSPEKTIV 
Även den marknadsplan som tagits fram har etiska implikationer. Tyngdpunkten i marknadsföringen 

kommer ligga på Facebook där även en stor del av målgruppen är aktiv. Genom att använda Facebook 

som primär kommunikationskanal till de potentiella användarna finns risken att de användare som inte 

använder Facebook ställs utanför. Fördelen är att kommunikationen byts från den traditionella 

envägskommunikationen till en tvåvägsdiskussion. Detta gör att användarna blir mer inblandade på alla 

plan och på så sätt får mer makt att påverka vilket sett ur ett etiskt perspektiv är önskvärt. (Hansson, 

Wrangmo, & Solberg, 2003) 
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8 SUMMERING  

I stora projekt som detta är det viktigt att analysera och reflektera för att på bästa sätt ta tillvara på 

kunskapen. Detta kapitel innehåller därför en diskussion om vad som varit bra och vad som kunde gjorts 

bättre samt en kort sammanfattning av projektet. 

8.1 DISKUSSION  
Under projektets gång har gruppen haft kommentarer och reflektioner på hur arbetet har fortlöpt. I 

följande kapitel diskuteras dessa reflektioner, olika svårigheter med projektet samt analys av kod för att 

därefter avslutas med förslag på ytterligare funktionalitet som kan implementeras i framtiden.  

8.1.1 Processrelaterade erfarenheter  

På grund av tidsmässiga skäl kunde inte gruppen ha dagliga SCRUM-möten vilket teorin förespråkade. 

Istället hölls mötena tre gånger i veckan. Detta ansågs dock vara tillräckligt av gruppen men om något 

enstaka möte ställdes in ledde det direkt till att problem uppstod. Detta på grund av att många 

arbetsuppgifter byggde på andra utvecklares lösningar. Under mötena fick teammedlemmarna tillfälle 

att redogöra för sina arbetsuppgifter och om mötet uteblev kunde det leda till förvirring och i vissa fall 

även dubbelarbete. Mötena blev även en nyttig kanal för att bli insatt i andra medlemmars arbete. 

Exempelvis om någon stötte på problem var sannolikheten hög att någon annan gruppmedlem redan 

stött på problem av denna typ eller kände till lösningen och kunde assistera. Att därför se till att dessa 

möten verkligen hålls är av största vikt och något som gruppen dragit lärdom av för framtiden.  

Ytterligare en värdefull erfarenhet är att se till att arbetsuppgifterna i sprintbacklogen är konkreta och 

tillräckligt små så att varje gruppmedlem har något att rapportera på varje SCRUM-möte. Denna 

erfarenhet är ett resultat av retrospective-mötena under projektet. Under dessa möten har det 

framkommit reflektioner som gruppen har dragit lärdom av, exempelvis att uppgifterna i 

sprintbacklogen ska vara lagom stora. Att ha reflektionsmöten blir därför en viktig del för att utvecklas i 

gruppen och lyckas i större projekt.  

Inledningsvis ansåg många gruppmedlemmar att de gärna arbetade på egen hand. Detta blev dock 

problematiskt då en utvecklare stötte på problem och inte kunde få direkt assistans utan var tvungen att 

utnyttja någon av gruppens kommunikationskanaler. Dessa kanaler har fungerat exemplariskt men det 

innebar ändå ett avbrott i arbetet samtidigt som det ofta kan vara svårt att förklara kod och dess 

funktion utan att kunna visa. Efterhand började gruppen därför sitta tillsammans när de arbetade, detta 

gav möjlighet till direkt assistans och feedback från andra gruppmedlemmar vilket klart förbättrade 

produktiviteten och kvaliteten. Att från första början boka in tillfällen då alla kan och vill arbeta 

tillsammans är därför en lärdom till framtiden men kan vara svårt i praktiken då gruppmedlemmarna har 

flera olika åtaganden.  

En annan lärdom från projektet är svårigheten att uppskatta tidsåtgång. Inför varje sprint har gruppen 

använt pokerplanning för att uppskatta hur lång tid de olika uppgifterna skulle komma att ta och på så 

sätt kunna fördela arbetsbördan rättvist. Teamets okunskap i början av projektet ledde till att 

skattningarna var missvisande. Under projektets gång har uppskattningarna blivit mer exakta men även 
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under sista sprinten var de bara en grov uppskattning där vissa uppgifter gick snabbare medan andra tog 

längre tid än uppskattat.  

8.1.2 Tekniska erfarenheter  

Databasen har implementerats med SQLite vilket ibland har låst utvecklandet då detta inte är anpassat 

efter python-programmering. Det skulle istället varit en fördel att använda någon typ av gränssnitt som 

använder sig av hela objekt istället för strängar vid kommunikation med databasen. Ett exempel på ett 

sådant gränssnitt är SQLAlchemy som gruppen tidigt övervägde att använda. Gruppen bestämde sig 

dock att inte ändra implementationen då SQLite faktiskt fungerade relativt bra, och gruppen var rädda 

för att en större ändring skulle innebära mer problem än vad den löste. Däremot, en applikation som 

använder ett redan färdigbyggt gränssnitt skulle innebära att koden blev mer lättförståelig, mer generisk 

och lättare att utöka. 

Testbuddy-systemet som gruppen använde sig av för att testa kod utvecklades kontinuerligt under 

projektets gång. Inledningsvis existerade inte detta system utan varje utvecklare testade sin egen kod. 

Under projektets gång växte testbuddy-systemet fram som innebar att en annan utvecklare var tvungen 

att testa koden innan den ansågs vara klar. Detta system har inneburit att buggar och fel tidigare 

upptäckts vilket i sin tur har minskat tidsåtgången för felsökande.  

Allt eftersom projektet har fortlöpt har gruppen mer och mer strävat efter att använda färdiga Flask-

paket för olika funktioner, men i vissa fall har detta inte gjorts. Ett exempel på detta är 

inloggningssystemet som använder en egen lösning av sessionshantering istället. Om gruppen i större 

utsträckning använde färdiga Flask-paket skulle detta ha inneburit mer generisk kod och mindre ansvar 

hos utvecklarna. Med detta menas att koden skulle vara bättre testad med färre buggar vilket innebär 

ett säkrare system för användaren.  

Det sista momentet i projektet var refaktorering av koden. Detta moment var väldigt lärorikt då det 

tydligt framgick hur mycket koden gick att förbättra. En fördel hade varit att tänka kontinuerligt på 

refaktorering under projektets gång då det inte är optimalt att göra stora strukturella ändringar i 

slutskedet då detta leder till ändringar i många filer. Det leder också till större risk för problem med 

sammanslagningen av kod. 

8.1.3 Analys av kod  

Under den avslutande sprinten med refaktorering strävade gruppen efter att göra koden så enkel och 

självförklarande som möjligt. Detta för att underlätta utbyggandet och underhållandet av applikationen. 

Ett tydligt exempel på detta är när gruppen valde att implementera användar- och cykelobjekt i alla 

anrop med databasen. Innan användes en huvudfil innehållandes både kommunikation med användaren 

och med databasen. Denna ändring har inneburit en tydlig förenkling och generalisering då en 

förändring i form av exempelvis ett nytt attribut, endast behöver korrigeras på ett ställe i koden. All 

refaktorering hanns dock inte med utan ytterligare refaktorering skulle vara välbehövliga och resultera i 

ytterligare förbättringar av koden.  
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I den avslutande sprinten ägnade gruppen även tid åt att sökmotorsoptimera applikationen. De 

algoritmerna som sökmotorsrobotarna använder är inte offentliga vilket leder till att arbetet med detta 

är svårt. Det underlättar inte då resultat av förbättringar av koden kan ta tid för sökmotorer att 

upptäcka. Teamet hittade ingen bra metod för att testa hur väl en webbapplikation är 

sökmotorsoptimerad.  

8.1.4 Implementationssvårigheter  

Användningen av versionshanteringssystemet Git har under projektets gång resulterat i flertalet 

problem. I början av projektet var kunskapen om Git bristfällig i teamet och därför fungerade den 

automatiska sammanfogningen av koden dåligt, mycket behövdes ändras manuellt vid uppdateringar. 

Detta skapade en rädsla inom teamet för att göra fel vid uppläggning av koden och det blev onödigt 

tidskrävande att hålla projektet uppdaterat. Det var inte för än i slutstadiet av projektet som alla i 

teamet hade kontroll på hur Git skulle användas på rätt sätt. Det som så här i efterhand borde gjorts 

annorlunda är att i ett tidigt skede i projektet lagt mer tid på att faktiskt förstå Git och hur det kan 

nyttjas på ett bra sätt. Anledningen till att Git trots allt användes var att det underlättade när det gällde 

att spåra buggar då varje användare lämnade ett meddelande då de laddade upp sina ändringar online. 

På så sätt gick det att spåra var problem uppstod och antingen gå tillbaka till en version innan problemet 

uppstod eller granska ändringarna mellan de två versionerna och på så sätt identifiera problemet. 

En annan svårighet som dök upp var användningen av Openshift. Det var problematiskt att integrera 

databasen med servern i början av projektet och hjälp från teknisk support behövdes för att få upp en 

fungerande server. Vissa funktioner fungerade av oförklarlig anledning dåligt ibland efter att koden 

laddats upp till Openshift men på en lokal klient var det inga problem. Felsökningen på Openshift var 

något som till en början ingen i gruppen kunde hantera och det var inte för än sent in i projektet som 

detta blev möjligt på ett smidigt sätt. Dessa problem med Openshift kändes ofta hopplösa då det inte 

fanns tydliga felmeddelanden att utgå ifrån förrän sent i projektet. Det finns ett flertal liknande 

plattformar som hade kunnat användas där den mest kända kanske är Google App Engine. Fördelen med 

Openshift är framförallt att Git är integrerat vilket underlättar det simultana utvecklandet. 

8.1.5 Utvecklingsmöjligheter  

Teamet hade ett stort antal user-stories i produktbacklogen från början och när projektet hade nått sitt 

slut fanns det fortfarande en del stories kvar som inte blivit implementerade. Bland dessa stories står tre 

funktioner ut vilka skulle kunna utvecklas i framtiden: 

 Rapporteringssystem  

 Betygssystem  

 Kontaktsystem  

För att skapa bättre underhållsmöjligheter vad gäller felaktiga eller stötande annonser kan det vara 

lämpligt att implementera ett rapporteringssystem för annonser. Där kan användare fylla i ett enkelt 

formulär som preciserar felet med annonsen vilket sedan en administratör får ta del av.  Detta blir allt 

viktigare när applikationen växer då det blir svårare att få en överblick och kontrollera annonserna 

manuellt.  
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Ett betygssystem där köpare kan betygsätta säljare för att skapa en trygghet för användarna och få bort 

oseriösa säljare är något som är önskvärt i framtiden.  Det skulle bidra till att köpare tydligt kan se om en 

säljare har fått bra feedback från tidigare försäljningar. En vidareutveckling här skulle också kunna vara 

att ha olika typer av säljare, privatpersoner och företag.  Betygssystemet skulle då vara mer riktat mot 

företagsanvändare då de troligtvis har större antal cyklar till försäljning än privatpersoner.  

När systemet växer är det svårt att hålla koll på alla annonser och det är då önskvärt att ha någon 

funktion som automatiskt tar bort annonser efter ett visst tidsintervall eller när en försäljning är 

genomförd. Där kommer teamets tanke om ett kontaktsystem in i bilden. Detta system skall fungera 

som så att en användare som vill köpa en cykel gör anspråk på en befintlig annons och kommer med ett 

förslag på tid och plats att mötas. Säljaren får denna information via applikationen eller mail och 

accepterar senare något av de erbjudanden som han fått. När säljaren accepterat ett erbjudande tas 

annonsen tillfälligt ner från Studentbåge så att inte säljaren blir kontaktad när en köpare redan är 

funnen. Om försäljningen inte blir av har användaren en viss tid på sig efter mötet att logga in och låsa 

upp sin annons igen annars tas annonsen bort.  

8.2 SAMMANFATTNING  
Syftet med denna rapport är att beskriva och utvärdera utvecklingen av en webbapplikation. 

Webbapplikationen som utvecklades är en customer-to-customer baserad e-shop där det är möjligt att 

både köpa och sälja cyklar.  

Projektmetoden som användes var SCRUM. Den totala projekttiden delades upp i fyra iterationer, dessa 

kallades sprintar och i samband med slutet av varje sprint redovisades uppnådda resultat. Som en del av 

arbetet med SCRUM träffades teamet tre gånger i veckan för korta avstämningar. Vid dessa 

avstämningar fanns tre stående punkter; Vad har utförts sen sist, Vad ska göras till nästa avstämning och 

om hjälp behövs. Metoden har fungerat väl och givit teamet bra förutsättningar för att driva ett lyckat 

utvecklingsprojekt.  

Under utvecklingen användes ett flertal programspråk och ramverk. Databasen implementerades med 

SQLite, serverkoden skrevs med Python och e-shoppen byggdes upp med HTML-kod. Utöver dessa språk 

användes även JavaScript och AJAX för att ge applikationen en mer dynamisk känsla. Några av 

ramverken som användes var Flask och Jinja2. För att kunna skriva koden på ett effektivt sätt användes 

Git som versionshanteringssystem och Openshift som webbplattform. Trots vissa problem, framförallt 

med Git och Openshift, har de tekniska delarna fungerat bra. Ett val som skulle ändras, om projektet 

skulle göras om, är databasen. SQLite har fungerat bra men det skulle varit enklare att hantera 

databasen om ett annat bibliotek använts exempelvis SQLAlchemy.  
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10 BILAGA 1: USER-STORIES 

[N] – Nödvändig, [Ö] – Önskvärt.   

1.     [N]Som användare ska jag kunna betala för en köpt vara (annons) för att underlätta transaktionen. 

2.     [N]Som användare ska jag kunna vända mig till en FAQ för att tillgodogöra mig vetskap. 

3.     [N]Som användare ska jag enkelt och snabbt kunna navigera och använda sidan för att den har en 

bra layout. 

4.     [N]Som användare ska jag kunna ta bort min egen annons för att inte bli kontaktad längre. 

5.     [N]Som användare ska jag kunna redigera min egen annons efter publicering för att kunna korrigera 

fel.  

6.     [N]Som användare ska jag kunna navigera på sidan med en navbar för att kunna smidigt ta mig till 

olika funktioner. 

7.     [N]Som en användare ska jag kunna lägga upp en annons för att annonsera mitt säljobjekt. 

8.     [N]Som användare ska jag kunna visa en enskild annons för att se dess innehåll. 

9.     [N]Som användare ska jag kunna registrera mig 

10. [N]Som användare ska jag kunna logga in på sidan för att kunna publicera en annons. 

11. [N]Som användare vill jag att mina uppgifter och annonser ska sparas så att jag kan komma åt dem 

senare 

12. [N]Som användare ska jag kunna filtrera mina sökresultat efter olika kriterier för att enklare hitta det 

jag letar efter. 

13. [N]Som användare ska jag inte behöva logga in vid varje besök genom att hemsidan kommer ihåg 

mig. 

14. [N]Som obehörig användare ska jag inte komma åt känslig information så som inloggningsuppgifter 

eftersom att denna information krypteras. 

15. [N]Som administratör ska jag slippa rensa utdaterade annonser genom att dessa har en max-tid för 

att minska sidans underhåll 

16. [Ö]Jag vill som användare kunna filtrera sökningen utan att behöva ladda om hela sidan för att det är 

smidigt. 

17. [Ö]Som användare ska jag komma åt mina sidor med information om mina annonser för att ge mig 

en översikt av som händer. 

18. [Ö]Som administratör ska jag inte behöva rensa spam annonser eftersom att registreringen 

innefattar captcha. 
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19. [Ö]Som användare vill jag kunna se hur många personer som har besökt min annons för att 

kontrollera intresset. 

20. [Ö]Som användare ska jag kunna se annonser som ligger nära mig geografiskt för att förenkla mitt 

sökande efter cyklar. 

21. [Ö]Som användare vill jag att mina uppgifter ska bevaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan 

komma åt dem. 

22. [Ö]Som administratör ska jag kunna se annonser som har blivit av användare rapporterade samt hur 

många gånger de blivit rapporterade för att underlätta och påskynda borttagandet av oseriösa 

annonser. 

23. [Ö]Som användare ska jag kunna rapportera annonser till administratören för att underlätta 

borttagandet av spam och stötande innehåll. 

24. [Ö]Jag som användare vill inte bli kontaktad av folk när jag har hittat en potentiell köpare. 

(annonslockdown) 

25. [Ö]Som användare ska jag kunna lägga upp köpannonser för att annonsera mitt behov. 

26. [Ö]Som användare ska jag kunna sälja även tillbehör till cyklar för att ge en bredare grund för sidan. 

27. [Ö]Som användare vill jag kunna betygssätta säljare för att på så sätt kunna underlätta för andra 

köpare. 

28. [Ö]Som produktägare ska jag kunna visa reklam för användare för att tjäna pengar. 

29. [Ö]Som användare vill jag kunna se om en annons är upplagd av en privatperson eller ett företag. 
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11 BILAGA 2: GRUPPKONTRAKT 

11.1 GRUPPKONTRAKT 

11.1.1 Ambitionsnivå 

Gruppens ambitionsnivå är först och främst att klara kursen på ett bra sätt men också på att faktiskt få 

fram en funktionell produkt som är klar för användning. Efter kursens avslutande vill vi att det, i mån av 

intresse från gruppmedlemmarna, ska gå att driva projektet vidare. Detta kommer dock stämmas av 

närmare inom gruppen när vi är mer insatta i projektets komplexitet, förslagsvis under planeringsmötet 

för sprint 1. 

11.1.2 Arbetsordning 

Vi ska ha en tydlig mötesagenda inför större möten och tydliga, förutbestämda rutiner både för större 

möten och de dagliga korta mötena. Detta för att underlätta samarbete och undvika möten utan syfte. 

Då vi alla har olika scheman krävs det god framförhållning för att undvika kollisioner med andra 

aktiviteter. Vidare är det viktigt med ärlighet och att man fullför de uppgifter man tar på sig för att skapa 

tillit inom gruppen. Slutligen är hela gruppen införstådd i den gemensamma ambitionsnivån och 

beredda att använda SCRUM-konceptet fullt ut. 

Vid allvarliga eller upprepade förseningar, försummelse av åtagna arbetsuppgifter samt andra 

oacceptabla beteenden eller händelser delas en varning ut. I samband med att varningen delas ut ska 

även en diskussion om händelsen/beteendet föras inom gruppen, med syfte att klarlägga orsaker och 

motiv. Syftet med varningen är att tydligt markera vad som förväntas av alla gruppmedlemmar. Vid 

upprepade varningar kommer handledaren och/eller kursansvarig kontaktas för vidare åtgärder. 

Ambitionen är dock att lösa konflikter inom gruppen. 

Det finns olika sätt att lära sig på och olika personer föredrar olika metoder men det är högst önskvärt 

om alla går på föreläsningar och labbar för att på så sätt kunna föra diskussioner om funktionalitet i 

efterhand. Seminariumen som ingår i kursen är av naturliga skäl obligatoriska för samtliga 

gruppmedlemmar att närvara på. 

Det är krav på samtliga medlemmar att läsa mötesprotokoll när dessa läggs upp och dessa kommer även 

läggas upp i pdf-format på Facebook. 
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11.1.3 Scrum-master 

Scrum masterns största ansvarsområde är att röja under hinder för gruppens medlemmar och 

kontrollera tiden. Hen ska även boka in större möten samt i förväg lägga upp en agenda över mötet. 

Scrum mastern har även ansvar för att se till så att det förs ett protokoll som sedan ska renskrivas.  

Dessa dokument laddas upp på Google Drive. Mastern ansvarar även för att ordna sociala 

sammankomster för gruppens medlemmar.  

SCRUM-master ansvarar även för att följande förutbestämda struktur används på SCRUM-mötena: 

 Vad har du gjort sen senast? 

 Vad händer härnäst? 

 Har du stött på några hinder? 

11.1.4 Tid 

Vi använder ett pricksystem för förseningar till SCRUM-möten. Om någon kommer för sent (mer än 2 

minuter efter utsatt tid) till det planerade mötet, delas en prick ut till personen i fråga. Vid tre insamlade 

prickar är personen skyldig att bjuda på fika vid nästkommande möte eller senare möte enligt 

överenskommelse. Fikat får gärna vara hembakt men detta är ej ett krav.  

Mötena kommer att läggas under skoltid men arbetet sker i stor utsträckning på egen hand. 

Scrummötena kommer att ske på måndagar(i samband med handledning), onsdagar (Gustaf bokar lokal) 

och fredagar (Emil bokar lokal). Mötena börjar 12.15 och ska pågå i 15 minuter och kommer att avslutas 

absolut senast 13.00. 

Till de större mötena skall det finns en agenda och deadline för att lägga till något på agendan är 24 

timmar innan mötet. Kommer man inte på ett möte ska man höra av sig 24 timmar innan. Längre 

frånvaro för ex. semester ska meddelas i god tid. 

Det är även viktigt att alla gruppens medlemmar kommer i tid till tillfällen då vi som grupp arbetar 

tillsammans, exempelvis handledningstilllfällen, större möten, lektioner och seminarier. Vid försening till 

dessa aktiviteter utfärdas en prick enligt tidigare system, men potentiellt även en varning. 

11.1.5 Informationsansvarig 

Gruppen kommer ha en informationsansvarig som har som ansvar att hålla koll på kurshemsidan och 

vad som skrivs samt finns upplagt på denna. 

11.1.6 Beslut 

Beslut fattas i enkel majoritet. Exempelvis avvägningar och detaljer i produktens funktioner kan fattas av 

den enskilde programmeraren medan större beslut, exempelvis förändringar i gruppkontrakt, fattas i 

större grupp. 

11.1.7 Arkitektur 

Scrum-mastern styr mötena och protokoll laddas upp i efterhand. 
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11.1.8 För att få pusha 

För att få pusha kod till projektet på Openshift gäller att följande krav ska vara uppfyllda: 

 Det ska vara körbart och inte innehålla några fel 

 Variabelnamnen ska vara smarta och lättbegripliga 

 Alla procedurer och funktioner ska vara utförligt kommenterade. Vi har ingen mall för detta men 

det ska vara lätt för en utomstående gruppmedlem att förstå utan vidare analys 

11.1.9 Färdigt 

Om något är, per definition, färdigt innebär det att det har diskuterats på ett möte samt är testat och 

klart.  

11.1.10 Kommunikation 

SMS-gruppen används till korta meddelanden som angår alla gruppmedlemmar. Minimera användandet 

och använd hellre Facebook-gruppen för längre meddelanden. Google Drive används för att ladda upp 

dokument. 

11.1.11 Krishantering 

Vid behov av intensivt arbete innan deadlines kan gruppen i samförstånd fatta ett beslut, minst 5 dagar i 

förväg, att släppa allt annat, till exempel avboka helgaktiviteter. 
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12 BILAGA 3: FÖRSTORADE BILDER 

 

 

  

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

Startsida. (1) navigeringsmeny. (2) karta över annonser i närheten. (3) annonssammanfattning. (4) registrering av användare 
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(1) 

(2) 

 

Registrering. (1) Formulär. (2) Bild för Captcha 
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Köp samt öppnad annons. (1) filtreringskriterier. (2) enskild annons öppnad I nytt fönster. 

 

(1) 

(2) 
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Sälj. (1) kriterier så som ingår lås, typ och rubrik. (2) Längre ner på sidan markeras var cykeln kan köpas. 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
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Användarsidor. (1) Antal besök en annons erhållit. (2) Personuppgifter. 

 

(1) 

(2) 
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(1) 

(2) 

Administrationssidor. (1) Verktyg. (2) Lista med annonser och användare. 
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13 ERFARENHETSSAMMANFATTNINGAR 

13.1 GUSTAF TENEBERG 
Nedan följer egna erfarenheter och reflektioner från projektet med utgångspunkt i min egen personliga 

åsikt. Inledningsvis redogör jag kring mina egna erfarenheter kring rollen som SCRUM-master. Efter 

detta följer reflektioner och tankar kring hur projektet använt databasen och avslutningsvis behandlas 

hur jag upplever att projektet fortlöpt jämfört med mina i förväg definierade mål 

13.1.1 SCRUM-master och ansvar 

Jag har under hela projektets förlopp tagit rollen som SCRUM-master. Enligt definitionen ska SCRUM-

mastern se till att hinder undviks och att gruppen följer SCRUM-metodiken. (Schwaber & Sutherland, 

2013) Men det stod tidigt klart att rollen som SCRUM-master krävde mer än detta. Nästan ingen i 

gruppen hade tidigare arbetat agilt utan hade i tidigare grupparbeten istället haft en tydlig 

projektledare. Arbetet utan en formell ledare innebar därför inledningsvis en viss otrygghet i gruppen 

och detta ledde i sin tur till att SCRUM-mastern ändå fick den informella rollen som projektledare. Detta 

har inneburit att gruppen förväntat att jag som SCRUM-master exempelvis ska hantera konflikter vid 

förseningar eller ogiltig frånvaro. Jag har hanterat detta genom att försöka ha en dialog med gruppen 

och undersöka om, exempelvis vid en försening, gruppen tycker det är störande, vilket sällan varit fallet. 

Detta har dock varit en dialog i gruppen vilket gör att många kanske inte vågar eller vill säga vad de 

egentligen tycker och istället håller dessa åsikter inom sig. 

Ovanstående får stöd i litteraturen där det ytterligare påstås att en bra SCRUM-master även bör kunna 

hantera konflikter och hantera individens personliga utveckling. (Pham, 2012) Under projekt som 

sträcker sig över lång tid är det oundvikligt att konflikter uppstår. I och med att en SCRUM-master enligt 

definitionen ska se till att hinder för teamet undviks faller det ofta på SCRUM-mastern att lösa dessa 

konflikter. Således skulle det därför varit mycket värdefullt för mig som SCRUM-master, men även för 

hela gruppen, att ha fått ytterligare utbildning i rollen som SCRUM-master samt vad den innebär innan 

projektet inleddes.  

I vårt fall har även SCRUM-masterns roll utvidgats ytterligare då jag som SCRUM-master även ansvarat 

för förandet av mötesprotokoll och agendor. Dessa mötesprotokoll har innehållit en kort och informativ 

sammanfattning från större möten enligt en förutbestämd mall. Protokollen har fungerat bra, för de 

som har tagit sig tid att läsa dem men inneburit en del extraarbete. Detta har inneburit att gruppen ofta 

kunnat förlita sig på mina anteckningar och inte behövt vara aktiva under exempelvis 

handledningstillfällena. Jag tror att det hade gynnat gruppen om SCRUM-mastern hölls avskild från 

dessa ansvarsområden och istället endast fokuserade på det fördefinierade arbetet för en SCRUM-

master. Detta var ingenting jag reflekterade över inledningsvis utan detta har uppkommit under 

projektets avslutande fas då vi haft flera deadlines och har således inte uppmärksammats på 

retrospective-mötena. 
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13.1.2 Databas och SQLite 

Trots att vi arbetat tvärfunktionellt med olika arbetsuppgifter har jag lagt ner mycket av min 

utvecklingstid på utveckling av databasen. Detta har varit otroligt lärorikt och något som verkligen har 

fallit mig i smaken. Jag känner att jag efter detta arbete, parallellt med databaskursen, har fått möjlighet 

att både lära mig teorin och implementationen av en riktig databas vilket varit väldigt givande.  

Däremot upplever jag att projektet har låst fast sig lite i användandet av SQLite. Att biblioteket SQLite är 

väldigt lätthanterligt är inte anledning nog för att använda det. Jag märkte under refaktoreringssprinten 

att vi skulle kunnat förbättra koden och undvikt många problem om vi använde oss av något annat 

biliotek, exempelvis SQLAlchemy. En sådan lösning hade även kunnat göra koden mer objektorienterad 

och mer generaliserbar då man istället hämtar hela objekt i databasen. Vi i gruppen hade i ett tidigt 

skede diskussioner kring just dessa men vi fick råd ifrån kursledningen att inte byta bibliotek. Detta 

tillsammans med att projektet befann sig i ett tidigt skede samt att ingen i gruppen hade någon tidigare 

erfarenhet av SQLALchemy gjorde att vi inte bytte. Jag tror dock, nu i efterhand, att användandet av 

exempelvis SQLAlchemy skulle förenkla och förbättra vår kod avsevärt. Därför, om jag skulle få möjlighet 

att göra om detta projekt skulle jag fokusera på att använda något annat bibliotek. 

13.1.3 Mina mål 

I ett inledande skede av projektet skulle samtliga i gruppen berätta för resterande vilka mål man hade 

med projektet. Efter avslutat projekt ville jag ha: 

 Arbetat i ett verklighetsbaserat projekt för utveckling av webbapplikationer 

 Lärt mig om metodiken kring hur man jobbar i IT-projekt 

 Lärt mig mycket om databaser 

Att arbeta som vi har gjort med SCRUM är, med utgångspunkt i det vi fått lära oss på föreläsningarna, 

mycket vanligt inom IT-projekt. Jag känner därför att det varit otroligt givande att få pröva på detta i min 

utbildning.  

Agilt arbete enligt SCRUM har varit lärorikt men samtidigt också utmanande. Denna typ av 

arbetsmetodik är väldigt annorlunda mot hur vi tidigare arbetat i projekt vilket inledningsvis var en svår 

omställning men som man nu i efterhand kan se otroliga fördelar med. Inledningsvis ansåg vi i gruppen 

att vi ofta var ute på mycket djupt vatten när vi skulle diskutera olika arbetsuppgifter, exempelvis vid 

planerandet av den första sprinten. Vi hade ingen aning om hur olika arbetsuppgifter skulle lösas samt 

hur lång tid saker och ting skulle ta och kände otrygga i detta sätt att tänka. Jag anser dock att vi nu i 

efterhand insett att det är diskussionen och det gemensamma problemlösandet som varit nyckeln och 

att man inte alltid behöver veta den exakta lösningen i förväg. 

Som jag nämnde i det tidigare stycket har jag utvecklat mina kunskaper om databaser och känner nu i 

efterhand att jag lärt mig mycket inom detta område.  

Jag anser alltså sammanfattningsvis att jag har uppfyllt målen som jag hade i förväg och lärt mig mycket 

därtill.  
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13.2 MIKAEL LIETHA 

13.2.1 Projektet 

Vid uppstarten kändes projektet gigantiskt, eftersom jag fortfarande kände mig som en novis på att 

programmera blev det väldigt överväldigande när begrepp som AJAX och Flask började slängas runt utan 

att man egentligen kunde koppla det till någonting. Vid denna tiden bestod det mesta arbetet inom 

projektet med informationsinsamling från samtliga gruppmedlemmar, alltså att alla satte sig ner och 

faktiskt försökte förstå vad alla de paket och programmeringsspråk vi skulle använda faktiskt gjorde och 

hur de fungerade. Efter ett par föreläsningar och laborationer började känslan av att ”det här kommer 

aldrig att gå” bytas ut mot en känsla av att ”det här kommer nog kunna fungera”. Efter att sprint ett 

hade börjat och den funktionalitet vi från början hade bestämt skulle finnas på plats faktiskt fanns på 

plats började man mer tänka att ”detta var ju inte alls så svårt”. Den stora utmaningen i den resterande 

delen av projektet blev mera att försöka hitta på ytterligare funktionalitet som kunde tänkas 

implementeras så att alla personer i gruppen skulle kunna nå upp till det tidsmål som kursledningen 

hade satt upp. 

Mera förberedelser borde ha gjorts från gruppens håll innan vi började att skriva faktiskt kod i projektet. 

Om vi i början hade lagt mera tid på att bestämma vissa konventioner mera noggrant hade mycket tid 

kunnat sparas i ett senare skede. Om vi hade bestämt t.ex. hur variabelnamn och funktioner skulle 

döpas på ett enhetligt sätt hade refaktoreringen kunnat göras mycket smidigare. Ett återkommande 

problem som gruppen hade var även hur databasen skulle hanteras. Från början bestämmdes det inom 

gruppen att sqlite3 skulle användas för att bygga vår databas. Efter mycket krångel med bland annat 

Openshift och att vi tyckte att själva kodinmatningen till sqlite3 var väldigt krånglig spenderades mycket 

tid och diskussion på om vi skulle byta till den mera (som vi tyckte det) användarvänliga SQLAlchemy. Vi 

gjorde om hela databasen (i ett separat projekt) så att den fungerade med SQLAlchemy men i samma 

vända fick vi sqlite3 att fungera på Openshift så vi beslutade att behålla databasen i sqlite3 för att det 

faktiskt fungerade. Mycket av det extraarbetet hade kunnat undvikas om vi vid uppstarten hade läst på 

om de olika fördelarna/nackdelarna med respektive språk för att sedan kunnat ta ett informerat beslut. 

Utöver databasen var det annat som inte fungerade helt optimalt med Openshift, ibland kraschade 

hemsidan utan att man fick några vettiga felmeddelanden och ibland betedde sig applikationen helt 

annorlunda på Openshift jämfört med vad den gjorde lokalt, på grund av detta fick vi helt kapa bort en 

dynamisk uppdaterande söklista helt från projektet. 

 Vi valde även tidigt i projektet att gå en annan väg än vad som var menat. Från början skulle vi ha 

designat en mera traditionell cykelshop för erfarna cyklister som letade efter kvalitetscyklar, 

cykeltillbehör samt kläder skulle även säljas. Då de flesta i gruppen tyckte det verkade lite tråkigt att 

bygga en generisk webshop bestämdes det att vi istället skulle försöka oss på en applikation som var 

inriktad på en customer-to-customer marknad istället. Detta val medförde självklart att vår produkt blev 

väldigt annorlunda från de andra projektgruppernas. Att vi gjorde på detta sätt innebar att vi fick en del 

problem som de andra grupperna inte hade och även att viss funktionalitet som var självklar hos de 

andra grupperna inte alls fungerade på vårt koncept. Man kanske kan argumentera för att det hade 

varigt lättare för oss att köra på den inslagna vägen, men å andra sidan fick vi pröva på många olika 

funktioner och lösningar som de andra grupperna inte gjorde.  
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13.2.2 SCRUM 

Att vi arbetade med projektet genom användning av SCRUM kan också ifrågasättas. Inom SCRUM är just 

interaktionen mellan SCRUM-teamet och kunden (eller produktägare) väldigt viktig (Schwaber & 

Sutherland, 2013). I vårt projekt var det vi själva som skulle agera som kund, vi hade ingen extern person 

som kunde ställa faktiska tekniska krav på hur applikationen skulle se ut eller fungera. På grund av detta 

blev många av de stories vi skapade från början förkastade eller bara förbisedda då vi inte kände något 

”behov” av att få in dem i applikationen.  Ett av problemen med SCRUM var även att just får att vi visste 

att det fanns en hel sprint som skulle dedikeras till refaktorering valde vi ibland att implementera 

funktionalitet som kanske inte var 100%ig, just för att man tänkte ”äh, den tar vi hand om i sprint 3”. 

Detta tillsammans med att vi började projektet som väldigt oerfarna programmerare som skrev en hel 

del ”fulkod” innebar att det fanns väldigt mycket att göra under Sprint 3, och en hel del av arbetet som 

kanske borde utförts föll genom stolarna. 

13.2.3 Personliga mål 

Under uppstarten av projektet fick alla gruppmedlemmar möjlighet att skriva ner dennas personliga mål 

som man ville uppnå med kursen. Mina mål med kursen var: 

Utökad programmering- och projektkunskaper genom teoretiska genomgångar och praktisk användning. 

Ett mål är även att få erfarenhet om hur man driver ett verkligt projekt från koncept till färdig produkt. 

Utifrån de utsatta målen har projektet varigt mycket givande. Kunskapen om de elementen som vi 

använde oss av i utvecklingen av vår applikation (AJAX, JavaScript, Flask t.ex.) är väldigt mycket större nu 

än när vi började. Jag känner också att jag har en större inblick i vad det innebär att vara med och driva 

ett mjukvaruprojekt från grunden, erfarenheter som kan visa sig vara viktiga i framtiden. I och med detta 

känner jag att mina personliga mål för kursen blev uppfyllda. 
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13.3 RASMUS ÖHRN 

13.3.1 Produkten 

Som helhet är jag nöjd med den webbapplikation som vi skapat i teamet. Den fungerar som det är tänkt 

och fyller funktionen som en köp- och säljsida. Jag tycker den har flera funktioner som jag aldrig trodde 

vi skulle kunna implementera på ett bra sätt, kartfunktionen är ett exempel. Att länka ihop annonser 

med kartan kändes från början omöjligt men det lyckades tillslut. Något som jag i efterhand tycker vi 

skulle fokuserat mer på är användningen av AJAX. Då ingen i gruppen hade någon vidare bra koll på vad 

AJAX innebar från början i projektet så kom detta i skymundan och det var inte för än i slutskedet som 

den fulla potential som AJAX innebar uppfattades. Så om jag skulle göra om ett liknande projekt skulle 

jag tydligare fokusera på användningen av AJAX för att skapa en bra webbapplikation och minska 

användningen av statiska vyer. 

Jag hade delvis till uppgift att fokusera på att skapa ett bra utseende med hjälp av Bootstrap. Det 

innebar att designen skulle se bra ut på olika skärmstorlekar genom användning av de CSS-klasser som 

Bootstrap erbjuder. I början av projektet visste jag inte alls vad Bootstrap var för någonting och hade 

ingen aning om hur det skulle användas. Men när jag lärde mig mer om Bootstrap fick jag en 

grundläggande känsla för att använda detta ramverk. Därefter har jag genom att studera flertalet 

exempel och information på deras hemsida ökat mina kunskaper om Bootstrap och så här i slutskedet av 

projektet tycker jag mig ha rätt bra koll på vad detta ramverk erbjuder och hur man använder det. Men 

självklart finns det hela tiden mer att lära och jag hade gärna skapat mig en bättre uppfattning om det 

javascripts bibliotek som Bootstrap tillhandahåller om jag haft mer tid. 

13.3.2 Arbetsprocessen 

För mig var arbetsmetoden SCRUM ett nytt sätt att arbeta efter. Jag blev positivt överraskad av hur bra 

metoden fungerar vid projekt som detta. Just att arbetet och produkten sätts i fokus och inte en massa 

tid går åt att dokumentera saker tycker jag är positivt, vilket annars kan vara tidskrävande i projekt. Med 

de näst intill dagliga mötena så hade man god koll på vad de andra i teamet höll på med. Dessutom blir 

arbetet tydlig när man delar upp arbetsuppgifter till ”tasks” i Trello. En erfarenhet att plocka med sig här 

är att det är viktigt att dela upp lagom ”tasks” så att de kan göras klart till nästa möte. Då slipper man 

problemet att folk jobbar med samma uppgift under en alltför lång tid utan att det finns något nytt att 

redovisa för resten av gruppen. Detta kan annars skapa ovisshet i gruppen om vart arbetet är på väg.  

Att inte ha någon tydlig ledare i teamet har gjort att alla måste ta ansvar för att föra arbetet framåt 

vilket har fungerat väldigt väl. Jag har hela tiden känt att vi har haft bra kommunikation inom teamet så 

det har aldrig funnits en avsaknad av ledare. Ett team utan en formell ledare ökar kommunikationen i 

teamet och skapar också bättre resultat (Tost, Gino, & Larrick, 2013). Då SCRUM fungerade väldigt bra 

fanns det ingen anledning att byta arbetssätt men det hade varit intressant att testa på någon annan 

arbetsmetod för att se skillnader. 

Något som skulle gjorts annorlunda när det gäller arbetssättet var placeringen vid arbete. Ofta satt vi 

själva på valfri plats och gjorde våra utdelade uppgifter. Detta gjorde att ibland tog vissa problem 

onödigt lång tid att lösa. Genom att sitta tillsammans oftare och jobba hade detta kunnat undvikas vilket 
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vi upptäckte lite sent i projektets gång. Det hade varit fördelaktigt att alltid ha ett rum bokat där teamet 

kunde sitta tillsammans och arbeta. 

13.3.3 Erfarenheter 

Innan detta projekt började hade jag ingen direkt koll på hur en webbapplikation är uppbyggd och hur 

processen för att skapa en går till. Jag hade därför som individuellt mål att lära mig de tekniker, språk 

och utvecklingsmiljöer som behövs för att skapa en fullt funktionell webbapplikation.  

Jag tycker att jag till stora delar har uppnått detta mål. Jag har nu en grundläggande kunskap om hela 

kedjan från databas till server till GUI. Jag har lärt mig att skriva SQL querys för att hantera databasen. 

Python är numera också ett bekant programmeringspåk för min del. Både HTML och javascript har jag 

skapat mig en bra känsla för och kan använda de vanligaste ramverken som jQuery och Bootstrap. Jag 

kan nu använda PyCharm på ett bra sätt samt versionshantering via GIT. Dock var versionshanteringen 

via Git något som fungerade mindre bra i detta projekt. Mycket oklarheter uppstod vid uppdatering av 

koden och det gick sällan smidigt att lägga upp ny kod men framåt slutet av projektet gick det bättre. Så 

här i efterhand borde vi i gruppen lärt oss att använda Git på rätt sätt mycket tidigare i projektet för att 

undvika osäkerheter och fel vilket jag tar med mig till kommande projekt. 
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13.4 JOEL BJÖRCK 
I denna erfarenhetssammanfattning förs diskussion kring; tillvägagångssätt för projektet och 

systemutvecklingen, tekniska utmaningar samt uppsatta mål och erhållna erfarenheter ur min synvinkel. 

13.4.1 Mål och erfarenheter 

I ett tidigt skede av projektet blev vi uppmanade att sätta upp mål. Målen kunde handla om produkten 

(webbapplikationen) eller vara personliga. I det tidiga stadiet satte jag upp två personliga mål enligt 

smartmodellen (Hersey, Blanchard, & Jonson, 2013) samt hur jag skulle göra för att nå dem: 

 Mål: Uppleva ett roligt och väl fungerande projekt. 

o Hur: Detta hoppas jag kunna uppnå genom att själv ge 100 procent och bjuda på mig 

själv och på så vis få mycket tillbaks. 

 Mål: Lära mig mycket om hur det är att jobba med projekt inom system och mjukvaruutveckling. 

o Hur: Detta hoppas jag nå genom att följa de utsatta direktiven som finns för metoden 

SCRUM. 

När projektet nu går mot sitt slut anser jag att båda dessa mål är uppfyllda men självklart med 

restriktioner. Under delar av projektet har jag haft många andra saker att göra vilket har gjort att det 

inte gått att ge 100 % i alla lägen från min sida. Men jag har bjudit på mig själv och verkligen fått mycket 

tillbaks från övriga teammedlemmar.  Under dessa veckor har jag också fått mycket erfarenhet om hur 

det är att ta fram en webbapplikation och hur det dagliga arbetet ser ut vid mjukvaruutveckling. Dock 

känns det som om detta projekt är aningen skilt från verkligheten. En skillnad är att vi under 

utvecklingen inte arbetat mot någon kund, Hur mycket det påverkat är svårt att veta men risken finns 

att de erfarenheter jag erhållit, angående hur det är att arbeta i ett mjukvaruprojekt, inte har något 

större värde i verkligheten.   

Projektet tillsammans med SCRUM gav mig en ny bild på ledarskap och arbete i grupp. Tidigare har jag 

varit väldigt för att en grupp ska ha en tydlig ledare och struktur. Detta var något jag dock inte saknade 

alls under projektet. Att ses ofta för korta möten, där alla ”bara” var en del av teamet, gav en 

möjligheten att jobba effektivt och ledde till att kommunikationen blev väldigt smidig. Detta gjorde att 

arbetet aldrig vid något tillfälle stod still, vilken det i min erfarenhet ofta gör annars  

På ett mer personligt plan har projektet också fått mig att inse att mjukvaruutveckling, där jag skriver 

kod, inte är något jag kan tänka mig att jobba med på heltid. Dagarna blir långa framför datorn och trots 

att problemlösningen är väldigt varierande och tillfredställande blir timmarna ensam framför datorn för 

många. Detta är en erfarenhet jag är väldigt tacksam för och jag har svårt att se att jag skulle fått den 

om det inte var för detta projekt. Samtidigt har projektet väckt ett intresse för mjukvaruprojekt som 

helhet och jag kan absolut se mig inom branschen men i en mer övervakande eller styrande roll.  

13.4.2 Tillvägagångssätt för systemutveckling 

Hur systemutvecklingen har gått till väga har verkligen varierat under projektets gång. Till en början 

bestämde vi att mycket programmering skulle ske i par om två eller tre. Detta skedde aldrig utan under 

första sprinten gjordes det mesta kodskrivandet istället var för sig. I efterhand ser jag detta som något 

negativt då vi senare satt mer tillsammans vilket ökade både effektiviteten och gav alla en större inblick i 
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hur webbapplikationen tog form. Något som slarvades med under hela projektet var att testa kod. Nu i 

efterhand känns regelbunden testning under utvecklingen som väldigt viktigt. Om vi skulle göra om 

detta projekt är det en förändring som skulle kunna underlätta mycket.  

13.4.3 Tekniska utmaningar 

I början av projektet kom väldigt mycket ny kunskap på kort tid. Det var databaser, HTML-kod, AJAX, 

JavaScript, Bootstrap, Openshift, Git och Python. Detta ledde ibland till att mycket av tiden gick till annat 

än utveckling. Just när det kommer till kodning blir problemen så stora när du inte vet om du tänker fel 

eller om du inte skrivit rätt syntax.  

Till en början kändes AJAX svårt och onödigt men i när förståelsen för vad det faktiskt var ökade kändes 

det mer och mer självklart att använda. Erfarenheterna från AJAX-kod är just också det att när man väl 

givit det några timmar så är det relativt logiskt och lätt att skriva. En annan erfarenhet är fördelarna med 

Python där exempelvis inte variabler behöver vara av en viss typ eller deklareras initialt utan kan göras 

under tiden. Detta kunde dock även leda till problem då man blev lite osäker på vad för typ av värde 

som faktiskt fanns i variabeln. 
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13.5 JOHANNA EK 
Under ett projekt av denna storlek uppkommer många tankar och reflektioner som inte har en 

traditionell plats i en vetenskaplig rapport. Det här min analys av vad som gick bra och vad som kunnat 

förbättras både i det sätt vi arbetade inom gruppen och hur slutprodukten till slut såg ut. 

Jag hade tidigare erfarenhet av att arbeta med SCRUM inom mjukvaruutvecklingsprojekt och såg därför 

detta projekt som en intressant möjlighet att bredda mina kunskaper. Mina tidigare erfarenheter gjorde 

att jag i ingången av projektet kanske hade lite förutfattade meningar om vad SCRUM egentligen 

innebar. Även om det finns en definition av SCRUM som är vetenskapligt accepterad så är verkligheten 

någonting helt annat. SCRUM är framtagen för att fungera i en miljö där det är en dedikerad 

projektgrupp som jobbar heltid med sitt projekt och sitter i ett öppet kontorslandskap för att på så sätt 

lätt utbyta erfarenheter med varandra. I vårt fall har vi applicerat SCRUM till ett projekt på högskolenivå 

som genomförts parallellt med andra kurser utan något eget kontor. Detta gör att våra möjligheter att 

tillämpa SCRUM enligt teorin i vissa aspekter försvårades.  

Det standardiserade kunskapsutbytet som förväntas komma av att man alltid har experter inom sina 

respektive områden att fråga byttes i vårt fall ut mot mycket kommunikation via kanaler som sms och 

Facebook. Även detta gjorde att vårt projekt avvek från ett traditionellt SCRUM-projekt. 

I mitt tidigare SCRUM-projekt så var vi mer en traditionell projektgrupp där var och en hade olika 

kunskaper och vi arbetade heltid med att utveckla vår produkt. Av naturliga skäl blev det därför lite av 

en krock mellan teori och verklighet att komma till ett projekt där metodiken förväntades 

implementeras men förutsättningarna var helt annorlunda. Problem som tidigare uppstått med 

språkförbistringar byttes nu ut mot problem att hitta mötestider då alla kunde närvara. Självklart var 

detta en väldigt nyttig process men samtidigt förvirrande då teorin säger en sak men verkligheten 

någonting annat. Förmodligen så är det på detta sätt som det ser ut i de flesta 

mjukvaruutvecklingsprojekt vilket gör erfarenheterna ännu nyttigare. Det kommer alltid finnas behov av 

att anpassa SCRUM till den situation som råder vilket vi gjorde  

Implementationen inom vårt projekt kanske inte är detsamma som i ett traditionellt projekt men det 

finns ändå många nyttiga erfarenheter att ta med sig till framtida projekt. Det man i efterhand kan säga 

är att hade vi försökt att programmera mer på samma fysiska plats hade mer av den traditionella 

metodiken kunnat tillämpas vilket så här i efterhand framstår som någonting positivt.  

Vi har under arbetets gång provat på ett flertal olika sätt att arbeta under sprintarna. I början av 

projektet arbetade var och en med sin del av projektet med de tre SCRUM-mötena varje vecka som vår 

huvudsakliga kommunikationskanal. Även om denna metod fungerade så hittade vi bättre sätt att föra 

arbetet framåt i senare sprintar. I senare sprintar har vi försökt sitta så många pass som möjligt 

tillsammans för det faktum att har man en fråga om kod som någon annan skrivit så är det mycket 

effektivare att fråga personen öga mot öga än att själv försöka komma på vad den gör eller försöka 

förklara via sms.  

I efterhand skulle det varit intressant att prova någon annan metodik exempelvis XP, extreme 

programming då SCRUM-metodiken redan var välbekant och mycket i projektets inledande skede 

byggde på att skaffa erfarenheter och förståelse för SCRUM. Extreme Programming är en annan metodik 
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som passar väldigt bra då det kommer till mjukvaruutvecklingsprojekt. De fem huvudstolparna inom XP 

är kommunikation, enkelhet, återkoppling, mod och respekt. Det finns även 12 tillämpningar som i olika 

stadier hade kunnat underlätta arbetet inom projektet genom att ge ett tydligare ramverk än det som 

SCRUM förespråkar. Saker som exempelvis parprogrammering, alltså att en skriver kod medan den 

andre granskar koden, har mer och mer kommit in i vårt projekt och lämnat positiva avtryck, genom att 

implementera XP istället för SCRUM hade denna transiton från ensamprogrammering till 

parprogramering kommit tidigare och lett till mer effektivt kodande. Även XPs tillämpning om 40 

timmars arbetsvecka, övertid tolereras inte två veckor i rad, hade givit en jämnare arbetsfördelning över 

tid istället för att vissa veckor ligga på 15 timmar och andra på 55 timmar. Nackdelen ligger i att det är 

svårt i början att komma igång med XP utan det krävs coachande och handledning. (Matthias, Müller, & 

Walter, 2001) 

När det kommer till den tekniska delen av vårt projekt så finns det självklart saker som man skulle gjort 

annorlunda om vi skulle börja om igen. Det mest uppenbara är att redan från början sätta upp tydliga 

definitioner för hur kod ska skrivas. På vilket sätt variabler ska namnges, hur funktioner ska se ut samt 

vilken dokumentation som ska finnas. Vid projektets början kändes det som en naturlig väg att gå att 

inte ta upp dessa saker till diskussion då de borde vara självklara men det är tydligt att vikten av riktlinjer 

inte kan underskattas. I efterhand kan man inte säga att någon gjort fel då det inte fanns tydliga 

riktlinjer, exempelvis att funktionsnamn bör vara småbokstäver med understreck mellan ord.   

Vidare hade en del av de anrop som nu sker i applikationen kunnat lösas med AJAX anrop vilket hade 

gjort appplikation mer interaktiv och potentiellt kortat laddtiderna. Att så inte skedde var mycket på 

grund av att när projektet startade så fanns det inom gruppen ingen kunskap om vad AJAX var och i vilka 

situationer det hade varit fördelaktigt att använda en sådan teknik. Vid ett nytt projekt av liknande 

karaktär skulle det därför vara en bra idé att redan innan kodandet började fundera på var AJAX kan 

implementeras istället för att som nu skriva om lösningar halvvägs genom projektet. Genom att göra rätt 

första gången, eller åtminstone göra mer rätt, kan den tid som under projektets gång lagts ner för att 

skriva om befintlig funktionalitet på nya sätt användas för att implementera nya funktioner eller 

förbättra den funktionalitet som redan finns. 
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13.6 ISAC EKBERG 
I denna reflektionsuppgift tänkte jag först reflektera kring ämnena SCRUM samt versionshantering och 

hur dessa ämnen kombinerat med gruppens erfarenhetsnivå påverkade arbetets gång och resultat som 

uppnåtts på den givna tiden.  

SCRUM är som i denna rapport redan avhandlats en agil arbetsprocess som låter utvecklingsteamet 

implementera funktionalitet efter funktionalitet. Det sker då på ett ”vertikalt” sätt, det vill säga en 

teammedlem utvecklar på alla nivåer i applikationen: Från användarinterface till serverlogik ned till 

databasstöd. Funktionalitet har dessutom, till följd av arbetsmetoden, implementerats fristående ifrån 

varandra, för att tillåta kontinuerligt integration. 

Projektets team bestod av 8 personer, alla utan någon större erfarenhet av varken mjukvaruutveckling i 

grupp eller webbapplikationer. Inför det stundande utvecklingsarbetet i början av projektet skapades en 

projektplan samt inför varje sprint gjordes en tidsplanering för varje funktionalitet. 

Genom att teamet saknade erfarenheter från mjukvaruutveckling, i kombination med det faktum att 

arbetsmetoden uppmuntrade till isolerad utveckling, det vill säga isolerad från övrig funktionalitet. 

Utvecklades stora mängder kod utan tanke på systemets övergripande struktur. Skriven kod växte sig 

snabbt oöverskådlig och en stor mängd interna beroenden mellan olika delar av kod uppstod snabbt. 

Teamet underskattade dessutom i ett tidigt stadie av projektet komplexiteten i det använda 

versionshanteringssystemet Git. Då teamet helt saknade tidigare erfarenheter av liknande system var 

det svårt att utforma en hållbar strategi för systemets arkitektur. Något som redan under sprint två gav 

teamet problem. Till följd av att stora delar av projektet huserade i samma filer uppstod svårigheter med 

att lyckas hantera Gits efterföljande så kallade ”merge-konflikter”, alltså problemet då två eller flera 

personer redigerat samma fil så pass mycket att Git inte längre själv kan sammanfoga ändringarna.  

I kombination med att gruppens kunskap kring Git var begränsad uppstod onödig problematik. Denna 

problematik stal mycket energi och tid från projektet. Funktionalitet som utvecklats lokalt kunde i sin tur 

kräva den mångdubbla tidsinsatsen för att lyckas införlivas med fjärrprojektet. För att inte helt hindra 

teamets vidare utveckling blev ett relativt omfattande refaktoreringsarbete nödvändigt där stora delar 

av systemets struktur sågs över. 

För att undvika den här problematiken kunde mer fokus lagts i början av projektet på utbildning kring 

Git, dess svagheter samt dess styrkor. SCRUM som metodval kanske inte heller är optimalt då gruppen 

var ganska ny på området. Ett bättre metodval hade kunnat vara en liknande agil metod, men med ett 

mer horisontellt angreppssätt, det vill säga med fokus på att skapa respektive lager i systemet istället för 

det vertikala angreppssättet. Till exempel extreme prototyping (Komatineni, 2006) skulle kunna vara en 

metodik som för en grupp med den sammansättning som var given hade kunnat lämpa sig bättre.  
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13.7 EMIL GUNNARSSON 
Detta projekt har i det stora hela fortlöpt bra i mitt tycke. Som alltid finns det dock saker att förbättra 

och saker som definitivt hade gjorts annorlunda om vi fick möjlighet göra om projektet. Nedan följer 

mina egna reflektioner rörande arbetsmetoden, produktutvecklingen och mitt eget genomförande.  

13.7.1 Processrelaterade erfarenheter  

Under projektet har vi som tidigare presenterats arbetat med en arbetsmetodik kallad SCRUM. Det har i 

mitt tycke varit mycket lärorik och intressant, eftersom SCRUM bryter emot den vanliga strukturen på 

mina tidigare grupparbeten. Dessa har genomförts med en uttalad ledare och större arbetsuppgifter 

som varje enskild gruppmedlem arbetat med över längre tid. Vad jag dock har känt är att vi, framförallt i 

projektets inledande skede, inte anammade SCRUM fullt ut. Vi satt med allt för stora tasks på egen hand 

och arbetade med dessa över flera möten, ibland till och med flera veckor. Istället för att dra den direkta 

nyttan av varandras kunskaper på plats, träffades vi enbart vid SCRUM-mötena och förklarade att vi 

arbetade vidare med det vi suttit med sedan sist snarare än att berätta vad vi faktiskt hade 

åstadkommit sedan dess. Det här var något som förbättrades under projektets gång. Under de senare 

sprintarna satt vi allt mer tillsammans och arbetade med kortare mer väldefinierade arbetsuppgifter. I 

takt med detta uppmärksammades också problemet med svårigheten att hitta en lokal att vara i. Då det 

varit svårt att finna lämpliga lokaler har det ofta fattats beslut med kort varsel och överhängande risk 

för förflyttning under arbetsdagen. Jag tror att tillgång till en fast lokal hade främjat programmering 

tillsammans i större utsträckning och därigenom givit ett bättre kunskapsutbyte.  

För att tidsuppskatta våra tasks i projektet använde vi oss av poker planning. Jag gillar idén med 

verktyget, men tror att mer generell programmeringserfarenhet hade varit direkt nödvändigt för att vi 

faktiskt skulle ha fått ut något av användandet. Med de begränsade kunskaperna vi hade, vilka ej 

sträckte sig till skapande av hemsidor, blev tidsuppskattningarna rena spekulationer. Som ett exempel 

trodde vi att en inloggningsfunktion skulle kunna ta upp emot 100 timmar att skapa. När det sedan 

visade sig att det fanns färdiga paket för detta stannade tiden vid mindre än en tjugondel. Det var svårt 

att med liknande skattningar bedöma vilka tasks som var rimliga att hinna med i de olika sprintarna, i 

synnerhet de inledande. I den sista sprinten lärde vi oss att skapa mindre och tydligare tasks. Som en 

direkt följd av detta blev tidsskattningarna också lättare. Med projektet som erfarenhet känns det som 

att planning poker kan bli mer relevant för framtida utveckling av webb-applikationer och faktiskt 

förbättra gruppens skattningsförmåga (Haugen, 2006).  

13.7.2 Tekniska erfarenheter 

Ursprungligen var tanken att göra en traditionell e-shop för cyklar, men vi valde tidigt att istället sikta in 

oss på en "customer-to-customer" applikation istället. Det här gjorde att vi har fått möjligheten att 

implementera lite annorlunda funktionalitet och även uppleva projektet som mer realistiskt. En 

eventuell lansering av webb-applikationen i dess nuvarande utförande ligger betydligt närmare till hands 

än om det hade varit en renodlad e-shop där vi själva skulle ha fått tillhandahålla cyklarna. Denna frihet i 

profilering har således varit positivt, men jag tycker även det har funnits baksidor. Med avsaknad av en 

riktig kund och tillhörande kravlista, så har det varit svårare att kvalitetssäkra och driva på oss själva, 

inte minst i projektets slutskede. Vid framtida liknande projekt kan det nog vara bra att lägga än mer 

fokus på feedback utifrån.  
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För att flera utvecklare skulle kunna sitta och programmera samtidigt 

användes verisionhanteringsprogrammet Git i kombination med molntjänsten Openshift. Till en början 

vågar jag dock påstå att dessa orsakade oss mer skada än nytta. Vi hade stora problem med att i början 

få webb-applikationen att fungera online, sedan med att få tillhörande databas att fungera och slutligen 

med att hantera besvärliga konflikter då den enskilde utvecklaren laddade upp sin kod. Jag tror att detta 

i viss utsträckning hade kunnat avhjälpas om någon hade dedikerats till att på allvar sätta sig in i hur de 

enskilda verktygen fungerar. Ett råd som vi fick från en annan projektgrupp och som säkert hade varit till 

stor nytta för oss, var att hålla ”workshops” där enskilda gruppmedlemmar presenterar det de har läst 

på och lärt sig om specifika saker. Detta hade kunnat öka kunskapsspridningen och 

underlättat inlärningsprocessen. En ”workshop” på ämnet Git och Openshift hade förhoppningsvis 

kunnat avhjälpa den rädsla och frustation som nu associerades med att synkronisera sin skrivna kod 

online.  

När det gäller programmeringsmetodiken, så hade tydligare riktlinjer för kodskrivande varit önskvärt. 

Jag tänker då främst på rätt användande av id:n och klasser och att sätta enhetliga namn på dessa. Vårt 

projekt växte snabbt och möjligheten att sätta sig in i andras kod försvårades betänkligt. Detta 

resulterade i sin tur i en ganska ostrukturerad CSS, som förmodligen hade kunnat kortats ned och gjorts 

mer lättläslig om vi använt överenskomna klasser och id:n. Vi använde oss av en uppdelning template 

för template, men inbördes saknade dessa tydlighet och enhetlighet.  

13.7.3 Personliga mål  

Under den inledande sprinten ställde vi upp och delgav personliga mål för projektet. Mina mål var som 

följer:  

 Lära mig fler språk -> Genom dels labbar men även "tutorials" på fritiden.  

 Lära mig hur ett större projekt fungerar -> Deltar aktivt och lyssnar i alla kursens moment.  

 Lära känna nya människor -> Umgås med projektgruppen, inte bara inom projektet.  

Det första målet tycker jag att jag delvis uppfyllt. Under projektet har jag arbetat mest i användardelen, 

det vill säga HTML/CSS/JQuery och även en del i serverdelen, Python. Kunskaperna har jag skaffat mig 

genom projektets inledande labbar, diskussion med mina gruppmedlemmar och genom att läsa om 

kodskrivning i de specifika språken/biblioteken på Internet. Däremot har de ”tutorials” jag i projektets 

inledande skede hade tänkt mig kolla på, uteblivit. Detta har främst berott på tidsbrist, som en följd 

av åtaganden och engagemang vid sidan av projektet. Med facit i hand hade det kanske inte tagit mer 

tid, då jag nu istället upplever att jag suttit och brottats med enskilda tasks under ibland ganska lång 

tid. Hela projektet har verkligen varit en lärorik resa. Jag tycker att jag har deltagit aktivt och tagit del av 

det andra haft att säga och har således genomfört mitt andra mål. Detta har jag kunnat göra genom att 

medverka på våra möten och hålla mig á jour i våra kommunikationskanaler.      

Till sist var jag en av initiativtagarna till vårt sociala utskott vilket får anses lyckat. Vi har, som går att läsa 

i rapporten, genomfört ett antal aktiviteter vid sidan av arbetet och jag upplever mig ha lärt känna mina 

gruppmedlemmar på ett mycket bra sätt. Denna kontakt hoppas jag kunna bibehålla framöver. 
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13.8 MIKAEL WULFCRONA 

13.8.1 Agila metoder 

Vid projektets start så fanns det många frågetecken gällande utförandet. Även om jag själv hade jobbat 

lite med HTML innan så hade jag aldrig varit involverad i ett projekt av den omfattningen som detta var. 

Jag tvivlade aldrig på att teamet skulle leverera men kombinationen av oerfarenhet och agilt arbetssätt 

gjorde inte direkt arbetet lättare. 

Enligt artikeln From Variation to Chaos (De Meyer, Loch, & Pich, 2002) så bör agila arbetsmetoder 

användas då man har en hög grad av yttre osäkerhet, eftersom det inte är någon idé att göra upp planer 

då förutsättningarna kan ändras när som helst. Jag anser inte vårt projekt haft den graden av osäkerhet 

då gruppen själv har haft extremt fria tyglar vad gäller utvecklande. Då ingen medlem haft någon 

erfarenhet inom utveckling av webbapplikationer tidigare så löstes alla problem kortsiktigt utan den 

övergripande strukturen i åtanke, vilket ledde till att refaktoriseringar var tvungna att ske parallellt med 

utvecklingen i bästa fall och blockera utvecklingen i värsta fall. 

Nu kanske detta var svårt att undvika från start, då ingen tidigare kurs gått igenom övergripande 

webbapplikations design, men mer stöd från handledare angående sund design filosofi hade varit 

välkommet i ett tidigt skede.  

Bortsett från problemen men övergripande design så anser jag att SCRUM är ett praktiskt arbetssätt för 

den här typen av projekt. Hade vi i teamet haft en lika tydlig vision för strukturen på applikationen som 

för funktionalitet så hade allt varit en dans på rosor. När ny funktionalitet hela tiden tillförs utan åtanke 

om hur de passar in i det större systemet så uppstår kodstrukturer som är svårbegripliga. Hade man 

istället från början byggt upp en klar struktur för applikationen skulle ny funktionalitet kunnat läggas på 

lättare senare i arbetet. Tätheten mellan möten och den informella kommunikationen gjorde att man 

alltid visste vem som gjorde vad och vem man skulle prata med om man hade problem.  
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13.8.2 Tekniska lärdomar 

Det var mycket nytt rent tekniskt som jag lärde mig under projektets gång. Python som språk gick snabbt 

att lära sig, men hade lite egenheter som tog tid att vänja sig vid. Annars var PyCharm en IDE som var väl 

lämpad för projektet även om vi hade Git problem genom nästan hela arbetet. Hur Git fungerar är för 

mig fortfarande ett mysterium och det kastade alltid en skugga över arbetet att man inte visste om 

nästa push skulle fungera eller inte. 

Labbarna i början av kursen gav en bra introduktion till de tekniker som kom att användas under 

arbetet, dock hade det varit bra om man lärt sig lite mer om AJAX/JavaScript innan arbetet började. 

Dock fanns det mycket resurser på internet om man fastnade, både i form av frågor och svar och i form 

av färdiga JavaScript. I början blev det kanske lite väl mycket importerande av script men allt eftersom vi 

lärde oss mera kom vi att skriva fler script själva.  

SQLite gav oss mindre problem än vad i alla fall jag förväntade mig, det berodde dock mer på att vi 

implementerade en relativt enkel databas och inte på att SQLite var väl lämpat för projektet. Jag jobbat 

mycket personligen med databasen och SQLite var kämpigt att jobba med dels för att 

databasoperationerna var tvungna att utföras med hjälp av queries och dels för att utdata i form av 

arrayer nästan alltid var tvunget att omarbetas på något sätt. 

 



   

På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 

vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 

beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 

form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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