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Sammanfattning)
Syftet!med!denna!rapport!är!att!beskriva!arbetet!kring!utvecklingen!av!en!webbapplikation!för!försäljning!

av! t=shirts! =!Shrt! =! och!utreda!möjligheterna! för! att! lansera! varumärket! på!marknaden.! Projektet! utgick!

från! visionen! ”att&ge& våra& kunder& verktygen& som&behövs& för&att& uttrycka& sin&personlighet,& genom&mode&
som& kunden& själv& designar,& via& webben”.! Under! projektet! har! utvecklingsmetodiken! scrum! använts!

tillsammans!med!andra!verktyg!som!är!vanliga!vid!agila!projekt.!Vid!konkretisering!av!varumärket!Shrt!och!

dess! produkt! genomfördes! brainwriting.! För! att! skapa! en! produktbacklogg! använde! sig!

utvecklingsgruppen! av! arbetsmetoderna! funktionsanalys,! konceptdivergens,! konceptutvärdering! och!

prototyping.! Funktionerna! i! produktbackloggen! delades! sedan! in! i! kategorierna! nödvändiga,! önskvärda!

samt!onödiga! funktioner.!Produktbackloggen! låg!sedan! till!grund! för!hur!arbetet!delades!upp! i! tre!olika!

sprintar!med!separata!mål!och!redovisningar.!Den!första!sprinten!fokuserade!på!funktion,!den!andra!på!

upplevelse! för! användaren!och!den! tredje! på! underhåll! samt! förbättring! av! kod! –! refaktorering.!Under!

slutet! av! utvecklingen! genomfördes! användartester! utifrån! TaskAbased& scenarios! där! användaren! får!
försöka!utföra!en!uppgift!utan!instruktioner!på!hur!den!ska!utföras.!!

Resultatet!av!projektet!blev!en!webbapplikation!med!all!funktionalitet!som!klassificerades!som!nödvändig!

och!önskvärd.!Detta!var!något!som!utvecklingsgruppen!ansåg!vara!ett!acceptabelt!resultat.!Om!tiden!för!

utveckling!hade!varit! längre!är!det!möjligt!att!ytterligare!funktionalitet!hade!kunnat!implementeras.!Det!

hade!säkerligen!varit!positivt!för!varumärket!Shrt,!som!hade!kunnat!ge!ett!mer!professionellt! intryck!för!

slutanvändaren.!
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1 Inledning) ) )
I!dagens!moderna!IT=samhälle!ökar!e=handeln!av!mode!och!den!enskilda!individens!behov!av!att!skilja!sig!

från!normen!(Dittmar,!Long!&!Meek,!2004).!Denna!trend!födde!visionen!med!detta!projekt:!”att&ge&våra&
kunder&verktygen&som&behövs&för&att&uttrycka&sin&personlighet,&genom&mode&som&kunden&själv&designar,&
via&webben”.!För!att!uppnå!denna!vision!har!en!e=butik!utvecklats,!där!kunden!själv!designar!en!tröja!det!
endast! finns!ett!exemplar!av.!Den!här! rapporten!behandlar!utvecklingsprocessen!av!denna!e=butik! som!

innefattar! förstudie,! konceptgenerering! samt! framtagning! av! prototyp.! Rapporten! beskriver! även! hur!

programutvecklingsmetodiken! scrum! använts! i! utveckling! av! applikationen! och! redogör! för! de!

utvecklingsval! som! gjorts! på! utvecklings=,! etik=! och! marknadsmässiga! grunder.! Rapporten! är! en!

kandidatuppsats!skriven!vid!Linköpings!Tekniska!Högskola!vid!institutionen!för!datateknik.!!

Prioriteringen! vid! utveckling! har! varit! att! vid! projektets! slut! kunna! leverera! en! applikation! vars!

funktionalitet! visar! hur! konceptet! med! affärsidén! kan! realiseras.! De! delar! av! sidan! som! ansågs! vara!

essentiella! var! ett! intuitivt! designverktyg,! en! strömlinjeformad! köpprocess! och! grundläggande!

communityfunktionalitet,! med! möjlighet! att! se,! kommentera! samt! att! "gilla"! andra! personers! tröjor.!

Användarvänligheten! i! applikationen!har! även!den! varit! högt!prioriterat.!Då! tiden!under!projektet! varit!

begränsad,! samt! att! fokus! legat! på! kvalitet! och! användarvänlighet! av! de! utvecklade! funktionerna! har!

funktionernas!omfattning!nedprioriterats.!Detta! innebär! till!exempel!att!antalet!parametrar!användaren!

kan!använda!för!att!skräddarsy!sin!tröja!ställts!mot!att!se!till!att!funktionen!uppnår!de!uppsatta!kraven!på!

kvalitet!och!användarvänlighet,!med!färre!parametrar.!

1.1 Syfte)
Syftet!denna!rapport!är!att!beskriva!utvecklingen!av!webbapplikationen!Shrt!och!utreda!möjligheterna!för!

att!lansera!varumärket!på!marknaden.!!

1.2 Avgränsningar)
Denna! rapport!behandlar!utvecklingsmetodiken! vid!utvecklingen!av! Shrt!och! inte! tekniska! lösningar! för!

olika! typer! av! funktionalitet! specifikt.! Rapporten! vidrör! inte! heller! den! faktiska! tidsåtgången! för! att!

utveckla!olika!delar!av!webbapplikationen,!utan!diskuterar!endast!exaktheten! i!uppskattningen!av! tiden!

för!att!utveckla!funktionerna.!



Linköpings!universitet!

Institutionen!för!datavetenskap!

!

! 5!

!

2 Metod)
Utvecklingen!av!webbapplikationen!sträckte!sig!över!17!veckor!och!genomfördes!av!ett!utvecklingsteam!

om!sju!personer.!Utvecklingsprocessen!hade!fyra!faser:!konceptgenerering,!utveckling,!refaktorering!och!

testning.!Under!hela!projektet!användes!utvecklingsmetodiken!scrum.!!

2.1 Scrum)
Begreppet!scrum!har!sitt!ursprunglig!i!artikeln!The&New&New&Product&Development&Game,!författad!1986!
av! Hirotaka! Takeuchi! och! Ikujiro! Nonaka! (Pham,! 2011).! I! artikeln! beskrivs! en! ny! projektmetodik! som!

författarna!jämförde!med!rugbyformationen!scrum!(Pham,!2011).!Metodiken!har!sex!stycken!utmärkande!

egenskaper:!självAorganiserande&team,&överlappande&utvecklingsfaser,&inbyggd&instabilitet,&multiinlärning,&
organisatorisk&överföring&av&kunskap,&och&subtil&kontroll&(Takeuchi&&&Nonaka,&1986).!

Nio! år! senare,! 1995,! så! sammanfattade! Jeff! Sutherland! och! Ken! Schwaber! sina! erfarenheter! från!

programutveckling! och! skapade! en! agil!metodik! som! de! valde! att! kalla! scrum! (Schwaber,! 2003;! Pham,!

2011).!Agila!metodiker!värdesätter!individer&och&interaktioner!framför!processer&och&verktyg,!fungerande&
programvara! framför! omfattande& dokumentation,! kundsamarbete! framför! kontraktsförhandling! samt!

anpassning&till&förändring!framför!att&följa&en&plan.!(Kent!Beck!et!al.,!2001)!

Scrumprocessen! (se! Figur! 1! =! Scrumprocessen)! är! en! empirisk! metod! för! att! utveckla! mjukvara! i! en!

föränderlig! omvärld,! den! fokuserar! på! flexibilitet,! produktivitet! och! anpassningsbarhet.! Fördelar! med!

scrum!som!utvecklingsmetodik,!till!skillnad!mot!traditionella!metodiker,!är!att!den!är!designad!för!att!vara!

flexibel!genom!hela!utvecklingsprocessen!vilket!är!viktigt!vid!programutveckling!(Schwaber,!1997).!Enligt!

Schwaber!(2003)!kan! inte!mjukvara!utvecklas!utan!flexibilitet!med!dagens!föränderliga!teknologiska!och!

ekonomiska!krav.!Ramverket!kring!scrumprocessen!består!av!ett!scrumteam,!event,!artifakter!och!regler.!

Var!och!en!av!dessa!har!specifika!roller!och!är!viktiga!för!att!processen!ska!lyckas.!!

!

Figur)1)R)Scrumprocessen)

2.1.1 Event)–)sprinten,)daily)scrum,)review)och)retrospective)
Event! som! används! i! scrum! är! sprinten,! sprintplaneringen,! daily! scrum,! sprint=review! och! sprint=

retrospective! (Sutherland! &! Schwaber,! 2013).! Event! är! designade! för! att! skapa! transparens! i!

scrumprocessen!och!lyckas!inte!teamet!implementera!dessa!så!minskar!möjligheten!till!insyn!(Sutherland!

&!Schwaber,!2013).!Vid!utvecklingen!av!webbapplikationen!användes!samtliga!typer!av!scrum=event,!men!

det!finns!skillnader!mellan!teorin!och!hur!de!faktiskt!implementerades!i!projektet.!

PRODUKTBACKLOGG

SPRINT-BACKLOGG

DAILY SCRUM

SPRINT

24 TIMMAR

2-4 VECKOR

EVENTUELLT SKEPPBART
PRODUKTINKREMENT
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I!scrum!delas!projektet!upp!i!iterationer!som!kallas!sprintar.!Varje!sprint!bör!vara!ungefär!fyra!veckor!lång!

och!inledas!med!ett!planeringsmöte!där!delmål!sätts!upp!och!sprintbackloggen!uppdateras!(Sutherland!&!

Schwaber,! 2013).! Under! en! sprint! sker! utvecklingsaktiveter! (Schwaber,! 1997)! och! teamet! bygger! på!

produkten! inkrementellt! (Sutherland! &! Schwaber,! 2013).! Sprinten! avslutas! med! att! ett! fungerande!

produktinkrement! levereras! och! att! teamet! samlas! för! att! blicka! tillbaka! på! sprinten! i! ett! sprint=

retrospective! (Schwaber,! 1997;! Sutherland! &! Schwaber,! 2013).! I! det! utförda! projektet! varierade!

sprintlängden! mellan! två! och! fem! veckor,! vilket! var! längre! än! vad! Schwaber! och! Sutherland!

rekommenderar,!dock!följdes!samtliga!andra!punkter!under!hela!projektet.!

!

Figur)2)R)Utvecklingsprocessen)

Utveckling!enligt!scrum!består!av!tre!övergripande!faser:!Pregame,!Game,!och!Postgame,!dessa!faser!har!

till! stor! del! följts! under! projektet! som! pågick! genom! fyra! stycken! sprintar,! sprint! 0! till! 3! (Se! Figur! 2).!

Pregame=fasen!innefattade!planering!av!systemarkitektur!och!design!av!systemet!och!pågick!under!sprint!

0,!då!förstudie!och!planering!genomfördes,!och!under!första!delen!av!sprint!1,!då!systemdesignen!gjordes.!

Game=fasen!innehåller!flera,!iterativa!utvecklingssprintar.!Game=fasen!i!detta!projekt!pågick!under!sprint!

1!och!2,!då!den! faktiska!utvecklingen!av!applikationen!skedde.!Under!Postgame!ska! förberedelser! inför!

den! slutgiltiga! lanseringen,! ska! dokumentation! och! testning! göras.! (Schwaber,! 1997).! I! detta! projekt!

sammanföll! sprint!3!med!Postgame=fasen,!här!utfördes!användartester,! refaktorering!och!förbättring!av!

kod.! För! en! detaljerad! sammanställning! av! sprintarnas! innehåll! hänvisas! läsaren! till! kapitel! 2.2!

Utvecklingsprocessen.!

Under!scrumprocessen!samlas!teamet!för!ett!daily!scrum,!ett!15!minuters!möte!för!att!planera!nästa!dygn!

(Sutherland!&!Schwaber,!2013).!Genom!daily!scrum!får!teammedlemmarna!en!värdefull!förståelse!för!hur!

hela! projektet! fortskrider,! det! hjälper! teamet! att! bli! självorganiserande.! Daily! scrum! ska! genomföras!

stående!och!alla!medverkande!svarar!på!tre!frågor!(Gannon,!2013;!Sutherland!&!Schwaber,!2013):!

• Vad!gjorde!jag!igår!som!hjälpte!utvecklingsteamet!att!nå!sprintmålet?!!

• Vad!ska!jag!göra!idag!för!att!hjälpa!utvecklingsteamet!att!nå!sprintmålet?!!

• Ser!jag!något!som!hindrar!mig!eller!utvecklingsteamet!från!att!nå!sprintmålet?!!

I!scrum!ansvarar!den!valda!scrum!mastern!för!att!daily!scrum!håller!tidsramen,!men!ansvaret!för!att!hålla!

mötet!ligger!på!teamet!i!stort!(Sutherland!&!Schwaber,!2013).!!

Under!projektet!skedde!daily!scrum!mellan!3=5!gånger!per!vecka.!När!utvecklarna!presenterade!problem!

så! löstes! dessa! ofta! under! mötet! istället! för! efteråt,! vilket! medförde! att! mötena! blev! långa! och!

ofokuserade.!!

Sprint=review!och! sprint=retrospective! är! två! event! som!hålls! i! slutet! av! varje! sprint.!Vid! sprint=review! i!

detta! projekt! så! har! teamet! presenterat! produktinkrementet! för! examinator! och! om! nödvändigt,!

reviderat! produktbackloggen.! Syftet! med! sprint=review! är! att! diskutera! framgångar! och! bakslag,! att!

diskutera!förändrad!målbild!och!frambringa!feedback!(Schwaber,!2003;!Sutherland!&!Schwaber,!2013).!En!

FÖRSTUDIE REFAKTORERING

SPRINT 0 SPRINT 1 SPRINT 2 SPRINT 3

UTVECKLING & IMPLEMENTATION
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sprint=review!ska!vara!ungefär!fyra!timmar!för!en!4=veckorssprint! (Sutherland!&!Schwaber,!2013),!vilket!

inte!har!följts!i!vid!utvecklingen!av!webbapplikationen!då!mötena!var!kortare.!

Sprint=retrospective! är! en! möjlighet! för! teamet! att! samlas! och! reflektera! över! den! gångna! sprinten!

(Gannon,!2013;!Sutherland!&!Schwaber,!2013).!Eventet!beräknas!att!ta!tre!timmar!att!genomföra!för!en!

4=veckorssprint!(Sutherland!&!Schwaber,!2013),!men!har!varit!kortare!vid!detta!utvecklingsprojekt.!Syftet!

med!mötet!är!att! identifiera! förbättringsåtgärder! som!kan! inkorporeras! i! arbetsprocessen! i!nästa! sprint!!

och!att!skapa!en!plan!för!att!implementera!dessa!(Sutherland!&!Schwaber,!2013).!

2.1.2 Artefakter)–)produktG,)sprintbacklogg)och)produktinkrement)
Scrum! består! också! av! artefakter.! Artefakterna! är! produktbackloggen,! sprintbackloggen! och!

produktinkrementet!och!är!designade!för!att!maximera!transparens,!dvs!underlätta!överblick!och!kontroll!

för!projektet!(Sutherland!&!Schwaber,!2013).!Vid!detta!projekt!har!samtliga!artefakter!använts.!!

Produktbackloggen!består!utav!en!prioriterad!lista!över!alla!krav!för!systemet,!så!kallade!user!stories.!En!

user!story!är!en!funktion!förklarad!genom!ett!möjligt!användarscenario.!Dessa!kan!vara!både!funktionella!

och!icke=funktionella!(Gannon,!2013).!Produktbackloggen!är!den!enda!källan!för!funktionalitet,!krav!eller!

uppdateringar!som!ska!tillföras!produkten!(Sutherland!&!Schwaber,!2013).!Det!är!viktigt!att!backloggen!är!

synlig!för!teamet!eftersom!att!det!är!en!realtidsbild!av!arbetet!som!ska!göras!under!sprinten!(Sutherland!

&!Schwaber,!2013).!Vid!utvecklingen!av!webbapplikationen!användes!en!webbaserad!scrumtavla! för!att!

synliggöra!produkt=!och!sprintbacklogg.!!

Sprintbackloggen! är! den! del! av! produktbackloggen! som! är! aktuell! att! utveckla! under! sprinten! samt! en!

plan! för! hur! produktinkrementet,! de! funktioner! som! färdigställts! under! sprinten,! ska! inkorporeras!med!

tidigare! utvecklade! delar! (Sutherland! &! Schwaber,! 2013).! Under! projektet! har! inte! sprintbackloggen!

använts!till!fullo,!den!har!saknat!plan!för!inkorporeringen!av!produktinkrementet.!

2.1.3 Projektteamet)
I! scrum! är! projektteamet! ett! självorganiserande! och! tvärfunktionellt! team! som! består! av! tre! till! nio!

medlemmar!fördelade!på!följande!roller!(Gannon,!2013;!Sutherland!&!Schwaber,!2013):!

• Scrum)master) ansvarar! för! att! upprätthålla! implementationen! av! scrum!och! ta! bort! hinder! för!

utvecklingsteamet.!Då!teammedlemmarna!i!början!av!projektet!önskade!erfarenhet!i!rollen!som!

scrum!master!fördelades!ansvaret!veckovis.!Vid!inledningen!av!sista!sprinten!valde!teamet!att!gå!

över!till!en!permanent!scrum!master.!

• Produktägaren! är! enskilt! ansvarig! för! att! produktens! värde! maximeras! samt! ansvarar! för!

produktbackloggen.! Produktbackloggen! ska! vara! uppdaterad,! tydlig! och! transparant.! I! det! här!

projektet!fanns!ingen!produktägare!vilket!innebar!att!produktbackloggen!behandlades!internt!av!

utvecklingsteamet.!!

• Utvecklingsteamet! ska! arbeta! självorganiserat! och! tvärfunktionellt!med! gemensamt! ansvar! för!

produktinkrementen.! I! teamet!tillåts! inga!delteam!eller!hierarkier,!endast!rollen!som!utvecklare!

är!tillåten.!(Sutherland!&!Schwaber,!2013)!Under!detta!projekt!har!varje!utvecklare!ofta!arbetat!

självständigt!med!var!sin!uppgift.!En!del!större!moment!har!dock!delats!mellan!flera!utvecklare.!

Det!är!utvecklingsteamet!som!ansvarar!för!sprintbackloggen!samt!för!att!göra!tidsuppskattningar!

för!projektet!(Sutherland!&!Schwaber,!2013).!
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2.2 Utvecklingsprocessen)
2.2.1 Projektuppstart)
Projektet! startade!med! att! alla! i! gruppen!möttes! för! att! lära! känna! varandra.! Varje! teammedlem! fick! i!

uppdrag! att! göra! en! egen! journey! line! för! att! beskriva! sitt! liv! och! sina! tidigare! erfarenheter.!

Medlemmarna! fick!även!redogöra! för!sina!mål!och! förväntningar! inför!projektet.!När! teamet! lärt!känna!

varandra!och!sammanfogat!individuella!mål!till!gemensamma!skrevs!ett!gruppkontrakt.!

2.3 Konceptgenerering)
Eftersom!det!inte!funnits!någon!extern!beställare!eller!några!tydliga!krav!på!vad!som!skulle!utvecklas!fick!

idéer!för!webbapplikationen!tas!fram!innan!utveckling!kunde!påbörjas.!Det!finns!flertalet!metoder!för!att!

snabbt!generera!kreativa!idéer!för!vidareutveckling!av!ett!koncept,!till!exempel!individuellt,!brainstorming!

eller!brainwriting.! I! detta!projekt!användes!metoden!brainwriting.!Brainstorming!är!en!av!de!vanligaste!

metoderna! (Heslin,!2009;!Weisskopf=Joelson!&!Eliseo,!1961)!dock!riskerar!den! leda!till!att!medlemmar! i!

teamet! inte!vågar!uttrycka!sina! idéer!då!de!ofta!blir!utvärderade!direkt!vid! framläggning! (Heslin,!2009).!

För! att! öka! produktiviteten! och! generera! så! många! unika! förslag! som! möjligt! kan! istället! metoden!

Brainwriting!användas!(Heslin,!2009).!Brainwritingen!utfördes!genom!att!ge!varje!medlem!fem!minuter!till!

att!skriva!ner!tre!egna!idéer!på!varsitt!papper!som!cirkulerades!ett!varv!i!grupp!tills!det!att!varje!medlem!

fått!fem!minuter!var!på!varje!papper.!Faktum!är!att!det!genererades!inte!så!många!idéer!då!det!uppstod!

dubbletter! och! mot! slutet! lämnades! rutor! tomma! på! grund! av! brist! på! idéer.! En! av! fördelarna! med!

brainwriting!är!att!det!eliminerar!effekter!av!dominanta!gruppmedlemmar,!gruppnormer!och!eventuella!

konflikter!inom!gruppen!(Heslin,!2009).!

När! idéerna!sammanställts!rangordnades!de! i! tre!kategorier! =!nödvändig,&önskvärd&eller&onödig! =!utifrån!
vad!slutanvändarna!kunde!tänkas!vilja!ha.!För!att!sedan!gå!från! idé!till!något!mer!konkret!gjordes!en!så!

kallad! konceptdivergens,! då! designkoncept! för! några! utvalda! nödvändiga! funktioner! togs! fram.!

Medlemmarna! i! gruppen! presenterade! sin! egen! skiss! på! förslag! till! hemsidans! mest! nödvändiga!

funktioner!och!utseende,!som!exempelvis!designprocessen.!Sedan!gjordes!konceptvärdering!där!de!olika!

förslagen! vävdes! samman! och! formade! den! slutgiltiga! designen! som! sattes! som! ett!mål! för! produkten!

(bilaga!1!–!Skisser!och!prototyp).!Utgångspunkten!vid! framtagandet!av!designen! låg!vid!att!gränssnittet!

skulle!upplevas!som! intuitivt!och!användarvänligt.!Enligt!Blair!Early!och!Zenter! (2008)!är!det!en!vag!och!

bristfällig!utgångspunkt!då!den!inte!säger!något!om!hur!intuitivitet!och!användarvänlighet!kan!uppnås.!!

2.3.1 User)stories)och)sprintplanering)
När!idéer!samlats!och!rangordnats!började!arbetet!med!att!fylla!på!produktbackloggen.!För!att!göra!det!

skrevs!user!stories!för!att!motsvara!idéerna.!User!stories!är!vanligt!förekommande!vid!agil!utveckling!då!

det!ger!ett!tydligt!fokus!på!slutanvändaren.!User!stories!skrivs!som!en!uttryck!utifrån!vad!slutanvändaren!

vill! utföra! och! vad! slutresultatet! ska! bli.! Det! minskar! risken! för! missförstånd! mellan! beställare! och!

utvecklare.!User!stories!kan!även!göra!det!enklare!att!planera!tidsrymden!för!projektet.!(Cohn,!2004)!!

När!user!stories!skrevs!gjordes!det!efter!mallen:!!

Som&en&….&vill&jag&….&&så&att&jag&….&

Ett!exempel!på!en!user!story!för!funktionen!kundregistrering!är:!

Som$en&kund&vill$ jag&kunna&registrera&ett&konto&så$att$ jag&kan&spara&mina&uppgifter&och&
genomföra&köp&snabbare&i&framtiden& &
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För!att!säkerställa!transparens!är!det!är!viktigt!att!alla!i!gruppen!har!samma!definition!på!när!någonting!är!

klart! (Sutherland!&!Schwaber,!2013).!När!varje!user! story!var! skriven! skrevs!acceptansbeskrivningar! för!

varje! user! story! för! att! tydliggöra! för! varje! enskild! utvecklare! vad! funktionen! skulle! uppfylla! för!

slutanvändaren.!De!följde!mallen:!

! Givet:!….!När:!…!!Se!till!att:!….!

Ett!exempel!på!en!acceptansbeskrivning!för!funktionen!kundregistrering!är:!

Givet:&Att&kunden&vill&registrera&sig.&När:&Kunden&genomför&sitt&köp.&Se$till$att:&Kunden&kan&
skapa&ett&konto.&

För!fullständig!lista!på!user!stories!och!acceptansbeskrivningar!se!Bilaga!2!=!Produktbacklogg!

!

De! flesta!projekt! för!mjukvaruutveckling,!upp!mot!60=80%,!avslutas! inte! i! tid! (Mahnič!&!Hovelja,!2012).!

För!att!få!en!bra!estimering!på!tidsåtgången!för!varje!user!story!och!i!sin!tur!för!hela!projektet!spelades!

planning! poker.! Planning! poker! utförs! i! grupp! och! hjälper! till! att! identifiera! tidskrävande! delar! i! ett!

moment!som!enskilda!individer!kanske!inte!tänker!på!(Mahnič!&!Hovelja,!2012).!Planning!poker!spelades!

genom!att!alla!i!teamet!samtidigt!presenterade!ett!kort!med!en!siffra!som!representerar!den!tid!i!timmar!

som! teammedlemmen! uppskattade! att! utvecklingsmomentet! skulle! ta.! Många! gånger! skilde! sig!

tidsestimeringarna! åt,! teamet! tog! då! ett! gemensamt! beslut! baserat! på! argumentation! från! respektive!

deltagare.!!

2.3.2 Utveckling)och)implementering)av)applikationen)

!

Figur)3)R)Tvärkomponentutveckling)

Under!projektets!gång!har!det!arbetats!i!mindre!utvecklingsteam!om!en!till!två!personer,!varje!utvecklare!

har! ensamt! ansvarat! för! att! implementera! den! user! story! man! plockat! från! produktbackloggen.!

Traditionellt!brukar!varje!komponent!i!en!applikation,!i!detta!fall!databas,!server!och!klient,!utvecklas!av!

olika!utvecklingsteam.!Det!kräver!hög!grad!av!samarbete!mellan!de!olika!teamen!och!fungerar!inget!bra!

för!de!user!stories!som!kräver!utveckling!i!alla!komponenter.!Vid!agil!utveckling!är!det!därför!bättre!att!ett!

och! samma! team! utvecklar! i! alla! de! komponenter! som! en! user! story! kräver! (se! Figur! 3! =!

Tvärkomponentutveckling).! Utvecklarna! har! därför! arbetat! mer! oberoende! av! varandra,! det! har!

eliminerat!den!tid!som!utvecklarna!väntat!på!att!en!annan!utvecklare!ska!bli!färdig.!!

SCRUM TEAM #1 SCRUM TEAM #2
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I!samband!med!att!nya!moduler!utvecklades!skedde!odtestning.!Efter!att!en!modul!var!färdigutvecklad!så!

flyttades! motsvarande! kort! till! kolumnen! Peer& review! på! utvecklingsteamets! scrumtavla! varpå! övriga!

teammedlemmar! ansvarade! för! att! koden! kontrollerades.! I! kodtestningen! ingick! att! kontrollera! att!

modulen! fungerade!och!att! koden!uppfyllde!den! standard! som!sattes!upp! i! början!av!projektet.!Denna!

testning! skedde!helt!manuellt!och!utan!automatiserade! testfall.!Om!det!behövdes!göra! förändringar! så!

ansvarade! utvecklarna! bakom!modulen! för! dessa.!När! tre! utvecklare! godkänt!modulen! flyttades! kortet!

vidare!till!kolumnen!In&test&varpå!acceptanstester!genomfördes.!

I! de! fall! där! det! var! applicerbart! så! tog! acceptanstestning! vid! efter! kodtestning.! De! moduler! som!

representerade!en!user!story!testades!utifrån!korresponderande!acceptansbeskrivning.!I!detta!projekt!så!

genomfördes! denna! testning! av! utvecklarna! själva! och! dessa! gjorde! individuella! bedömningar! om!

huruvida! acceptanskriterierna! uppfylldes.! Vid! acceptanstesterna! användes! samma! system! som! för!

kodtestningen:!om!tre!utvecklare!godkänt!en!modul!flyttades!kortet!vidare!på!scrumtavlan,!i!detta!fall!till!

Done.!

För!att!kunna! flytta!en!modul!eller!user!story! till!Done! så!krävdes!det!att!ett!antal!villkor!var!uppfyllda.!
Dessa! fastställdes! vid! projektstart! och! kallades! generellt! sett! för! teamets& ”Definition& of& done”.! I! detta!
projekt!ansågs!en!modul!färdig!om!den!uppfyllde!följande!krav:!

1. Modulen!uppfyller!de!krav!(acceptanskriterier!el.!dyl)!som!i!förväg!specificerats.!

2. Modulen!har!kontrollerats/testats!av!samtliga!medlemmar!och!fått!tre!godkännanden.!

3. Modulen!är!dokumenterad.!

Versionshanteringen!under!utvecklingen!har!hanterats!med!hjälp!av!Git!(se!2.4.2!Versionshantering!=!Git)!

som!möjliggör!användandet!av!kontinuerlig!integration!och!leverans.!Det!innebär!att!utvecklade!moduler!

löpande!med!så!korta!intervall!som!möjligt!slås!samman!med!övrig!kod!samtidigt!som!det!hela!tiden!finns!

en! fungerande! version! av! hela! applikationen.! Att! ofta! slå! samman! nya! delar! bidrar! till! att! minska!

integrationsproblem! senare! i! utvecklingen;! vid! programmering! i! större! grupper! är! metoden! en!

nödvändighet!för!att!inte!ödsla!tid!på!att!sammanfoga!olika!utvecklares!kod!(Abdul!&!Fhang,!2012).!I!det!

här! projektet! har! inte! kontinuerlig! integration!och! leverans! används! fullt! ut.!All! utveckling!har! skett! på!

utvecklarens! egen! dator! och! när! utvecklaren! själv! ansett! att! den! nya! funktionen! fungerat! har! koden!

slagits!samman!direkt!med!huvudapplikationen.!Det!har!därför!inte!alltid!funnits!en!version!som!fungerat!

vid!varje!tidpunkt.!

2.3.3 Refaktorering)
Syftet! med! refaktorering! är! att! förbättra! mjukvarans! struktur! utan! att! förändra! funktionalitet! eller!

beteende! (Murphy=Hill,! Parnin! &! Black,! 2012;! Wang,! 2009).! Refaktoreringen! i! det! här! projektet!

genomfördes! i! en! dedikerad! tredje! sprint! under! utvecklingsprocessen.! Enligt! Veerraju,! Rao! och!Murali!

(2010)! finns!det! tre! typer!av! refaktoreringsstrategier:! Iterative& refactoring,&Refactoring&when&necessary,&
Not&refactor.&I!detta!projekt!har!metod!två,&Refactoring&when&necessary,!använts.!

Fördelar!med! att! genomföra! refaktorering! är! att! den!möjliggör! förbättring! av!mjukvarudesign,! en!mer!

uppstädad! kod,! finnandet! av! buggar,! och! underlättandet! i! vidareutveckling! av! kod! (Veerraju,! Rao! &!

Murali,!2010).!Refaktorering!innebär!samtidigt!både!kostnader!och!risker!(Sjøberg!et!al.,!2013).!Sjoberg!et!

al.!(2013)!menar!att!det!därför!är!viktigt!att!undersöka!om!det!är!lönt!att!refaktorera.!Det!var!inte!något!

som!gjordes!i!samband!med!refaktoreringen!i!det!här!projektet!och!är!en!möjlig!förbättringsåtgärd.!

Veerraju,!Rao!och!Murali!(2010)!anser!att!det!finns!tre!typer!av!refaktorering:!Code!refactoring,!Database!

refactoring! och! UI! refactoring.! Utav! dessa! har! refaktoreringen! i! detta! projekt! fokuserat! på! Code&
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refactoring,&att!förändra!källkod,!inga!förändringar!till!databasdesignen!eller!gränssnittets!utformning!har!

skett.! Refaktoreringen! av! källkod! kretsade! kring! tre! kategorier:! enhetlighet,! läsbarhet! och!

effektiviseringar.! Exempel! på! enhetlighetsförbättringar! var! att! en! stor! del! av! applikationens! JavaScript!

skrevs! om! till! att! istället! använda! jQuery! och! att! använda! gemensamma! funktioner! och! variabler.!

Effektiviseringar! som!genomfördes!var!exempelvis! att!minska!minnesanvändningen!hos!klienten!genom!

att!skriva!om!JavaScript,!att!minska!belastningen!på!servern!genom!att!minska!antalet!serveranrop,!och!

att!minska!responstiden!genom!att!minska!antalet!databasanrop.!Effekten!av!refaktoreringen!upplevdes!

dock!svår!att!uppskatta!kvantitativt.!

Martin! Fowler! &! Kent! Beck! gav! upphov! till! begreppet! Code! Smells,! kodstrukturer! som! ansågs! vara!

lämpliga! för! refaktorering! (Schwaber,! 2003).! Exempel! på! Code! Smells! som! återfanns! i! källkoden! innan!

refaktoreringen!var!bland!annat!Duplicate&Code,&Long&Methods,&Lazy&Class,&Speculative&Generality.&Nedan!
följer!en!förklaring!av!de!olika!kodstrukturerna:&

• Duplicate) Code! är! två! eller! flera! kodavsnitt! som! har! liknande! funktionalitet! och! skulle! kunna!

generaliseras!till!ett!avsnitt.!

• Long)Methods! innebär!metoder! som! är! alltför! långa.! Korta!metoder! ökar! läsbarhet,! förståelse!

samt!felsökning.!

• Lazy)Class!är!överflödiga!klasser!som!inte!används!alls!eller!bara!sparsamt.!Det!är!då!bättre!att!ta!

bort!dessa!eller!slå!samman!dessa!för!att!minska!komplexiteten!i!systemet.!

• Speculative) Generality! är! kodavsnitt! som! tar! hänsyn! till! spekulativa! scenarion! istället! för! att!

fokusera!på!uppenbara!problem.!

Duplicate&Code&och!Long&Methods,! som!återfanns! i!både! JavaScript=!och!Pythonfiler,! åtgärdades!där!de!

hittades.!Detsamma!gäller!dock!inte!all!kod!av!typerna!Speculative&Generality!och!Lazy&Class&eftersom!den!

ansågs! kunna! vara! värdefull! om! applikationens! användningsområde! skulle! utökas.! Kod! som! följde!

mönstret!Lazy&Class! var! till! exempel! klasser!och! interface! vars!enda! funktion!är! att! göra!det! lättare!att!

bygga! ut! applikationen.! Den! refaktorering! som! gjordes! i! projektet! skedde! sammanfattningsvis! snarare!

utifrån!avvägningar!istället!för!utifrån!Fowlers!klassificeringar.!

Att!klassificera!kod!utifrån!Fowlers!metod!är!systematisk!metod!för!att!hitta!kod!att!refaktorera!(Shatnawi!

&!Li,!2006).!Det!har!dock!visats!att!vissa!typer!av!Code!Smells!inte!går!att!koppla!till!kvaliteten!av!mjukvara!

eller!att!mer!tid!måste!läggas!på!underhållning!av!kod!(Sjøberg!et!al.,!2013;!Shatnawi!&!Li,!2006).!Det!finns!

även!osäkerheter!kring!refaktorering!utifrån!Code!Smells.!Enligt!Zhang,!Hall!och!Baddoo!(2011)!så!är!inte!

Code! Smells! ett! noga! undersökt! område! och! det! är! oklart! om! det! är! värt! att! fokusera! på! dessa! vid!

refaktorering.!!

!

! !
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Nedan!följer!konkreta!exempel!på!kodförbättringar!som!genomfördes!under!refaktoreringen.!!

!

Figur)4)R)JQuery)innan)refaktorering)

! !

Figur)5)R)JQuery)efter)refaktorering)

Figur!4!och!figur!5!visar!exempel!på!en!typ!av!effektivisering!som!skedde!under!refaktoreringen.!Exemplet!

visar!hur!projektet!gick!till!att!använda!mer!effektiva!selektorer!i!JQuery!och!började!använda!chaining!av!

selektorer.! De! nya! selektorerna! gör! att! sökningar! i! DOM=trädet! kan! bli! upp! till! dubbelt! så! snabba! och!

chaining,! dvs.! att! flera! operationer! sker! på! samma! objekt,! medför! att! dokument! inte! behöver! sökas!

igenom!flera!gånger! i!onödan.!Den!här!typen!av!refaktorering!har!varit! typisk!för!refaktoreringssprinten!

och!har!skett!i!samtliga!Javascript=filer.!
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!

Figur)6)R)Exempel)på)Long)Method)

Figur!6!visar!ett!exempel!på!Long!Method!som!åtgärdades!under!refaktoreringen.!Denna!refaktorering!har!

varit!en!läsbarhetsförbättring:!kodavsnittets!längd!halverades.!Se!figur!7!för!resultatet.!

!

Figur)7)R)Long)Method)efter)refaktorering)
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2.3.4 Metod)vid)användartestning)
Användartestningen!genomfördes!efter!att!utvecklingen!av!ny!kod!avslutats.!Traditionellt!sett!är!det!här!

den! största! delen! av! programvarutestning! sker! (Kumar! &! Geetha,! 2013).! I! detta! projekt! föregicks!

användartestningen!av!ett!pilottest! för!att!ha!möjlighet!att! ta!uti!med!uppenbara!tekniska!problem!och!

tiden!mellan!pilottest!och!användartest!var!ungefär!två!veckor.!Under!denna!period!åtgärdades!några!av!

de!problem!som!upptäcktes!under!pilottestet,!men!andra,!kända!problem!fanns!dock!kvar.!

Testningen! skedde! utifrån! TaskAbased& scenarios! där! användaren! får! ta! del! av! en! uppgift!men! inte! hur!

uppgiften!kan!utföras.!Denna!typ!av!testning!valdes!för!att!få!en!bild!om!hur!intuitiv!webbapplikationen!är!

och!om!en!potentiell!användare!klarar!av!att!använda!applikationen.!Wisniewski!(2013)!hävdar!att!Task=

based! scenarios! är! unika! i! det! avseendet! att! de! ger! tydlig! data! på! om! användaren! kan! genomföra!

uppgiften!eller!inte.! 

Testningen!skedde!via! internet!och!data!rapporterade!testdeltagarna!själva!via!webbenkäter.! I!och!med!

att! observatörerna! inte! har! tillgång! till! testdata! i! realtid! och! att! det! sker! på! distans! så! är! detta! en!

asynkron,! avlägsen! testmetod! (Dray! &! Siegel,! 2004)! kring! vilka! det! finns! flera! potentiella! problem.!

Exempel! på! detta! är! att! testens! kvalitativa! aspekter! blir! lidande! och! att! självrapporteringen! medför!

validitetsproblem!(Dray!&!Siegel,!2004).!!

Testningen!utgick!från!tekniken!Retrospective&probing!där!testdeltagarna!först!får!utföra!ett!scenario!och!
sedan!utvärdera!upplevelsen!retrospektivt.!Denna!metod!är!användbar!när!målet!med!testningen!är!att!

undersöka! hur! deltagaren! klarar! av! att! använda! webbapplikationen! utan! hjälp.! Metoden! har! även!

nackdelar.!Willis! (1999)!menar! att! testdeltagare! vid!Retrospective!probing! kan! komma!att! fabricera! ett!

svar!på!grund!av!att!de! inte!minns!testet!ordentligt.!Likväl!ser!U.S.!Dept.!of!Health!and!Human!Services!

(2006)!liknande!nackdelar!då!det!ger!upphov!till!sämre!data!när!testdeltagaren!inte!kommer!ihåg.!!

Testen! utformades! med! utgångspunkten! att! de! skulle! gå! snabbt! att! genomföra,! uppskattningsvis! 20!

minuter.! En! fördel!med! att! utföra! testningen! på! distans! är! att!många! upplever! det! som! snabbare! och!

enklare! (Dray! &! Siegel,! 2004).! Det! visade! sig! dock! att! testdeltagarna! tog! längre! tid! att! genomföra!

uppgifterna! än! det! var! tänkt,! i! vissa! fall! den! dubbla! tiden.! Forskning! har! visat! att! tiden! mellan! en!

undersökning! och! att! testdeltagaren! svarar! påverkar! antalet! minnesfel! i! retrospektiva! undersökningar!

(Ayhan!&!Işiksal,!2005).!På!så!sätt!kan!de!långa!testerna!ha!influerat!svaren.!

2.3.4.1 Deltagare-
Antalet! deltagare! har! varit! mellan! 16! och! 25,! beroende! på! scenario.! Tidigt! i! designprocessen! är! detta!

tillräckligt! för!att! identifiera!problem!med!navigering!och!övergripande!design!(U.S.!Dept.!of!Health!and!

Human! Services,! 2006).! För! att! kunna! göra! kvantitativ! testning! krävs! dock! fler! deltagare! för! att! kunna!

uppnå! ett! stort! konfidensintervall,! vilket! är! en! uppenbar! svaghet!med! det! genomförda! användartestet!

(U.S.!Dept.!of!Health!and!Human!Services,!2006).!

2.3.4.2 Klassificering-av-problem-
Innan!testningen!så!skapades!klasser!för!de!problem!som!skulle!kunna!uppstå!vid!användartestningen.!Vid!

klassificeringen!så!följdes!riktlinjer!uppsatta!av!Usability.gov.!Detta!i!form!av!de!kategorier!som!användes!

kompletterat! av! klassificeringen! av! felen! (U.S.!Dept.! of!Health! and!Human! Services,! 2006).! Till! de! olika!

problemtyperna!skapades!sedan!en!uppdelning!med!åtgärdsförslag!enligt!nedan.!

• Kritiska)problem:!Problem!som!förhindrar!att!kunden!genomföra!ett!scenario!eller!problem!som!

gör!att!viktig!funktionalitet!inte!går!att!använda.!

Åtgärd:!Dessa!problem!ska!alla!åtgärdas.!
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• Allvarliga)problem:!Problem!som!förhindrar!att!kunden!kan!utföra!något!scenario!på!ett!enkelt!

och!intuitivt!sätt.!

Åtgärd:!Dessa!problem!ska!diskuteras!och!åtgärdas!om!det!anses!nödvändigt.!

• Mindre)problem:!Problem!som!inte!på!något!sätt!hindrar!kunden!att!använda!applikationen,!men!

ändå!har!upplevts!förvirrande!eller!egendomligt.!

Åtgärd:!De!mindre!problemen!ska,!i!mån!av!tid,!diskuteras!och,!om!det!anses!vara!nödvändigt,!

åtgärdas.!

2.3.4.3 Beskrivning-av-scenarion-
Följande!scenarion!tas!upp!i!användartestet:!

1. Genomföra)ett)köp)utan)att)logga)in)
Testdeltagaren! får! sätta! sig! in! i! situationen!att!hon!vill!designa!och!köpa!en! tröja!med!hjälp!av!

webbapplikationen.! Vid! testet! lades! särskild! vikt! vid! information! kring! huruvida! deltagaren!

lyckades!genomföra!ett!köp!utan!kritiska!eller!allvarliga!problem.!

!

2. Registrera)ett)konto)och)kontrollera)kundinformation)
I! detta! scenario! så! ska! testdeltagaren! registrera! ett! konto! sedan! kontrollera! den! personliga!

information! hon! registrerade! sig! med.! Scenariot! är! utformat! för! att! ge! signaler! kring! hur!

registrering! och! inloggning! upplevs.! Genom! att! testdeltagaren! ombeds! kontrollera! sin!

information!så!ska!testet!också!undersöka!om!deltagaren!hittar!sin!profilsida.!

!

3. Använda)inspirationssidan)för)att)kommentera)en)tröja.) )
I!det!tredje!scenariot!får!testdeltagaren!uppgiften!att!kommentera!en!av!de!existerande!tröjorna.!

För! att! genomföra! detta!måste! deltagarna!hitta! till! communityvyn,! logga! in! som!en! användare!

och!sedan!skriva!en!kommentar.)

De!frågor!som!användes!i!testningen!bifogas!i!Bilaga!3!–!Frågor!vid!användartestning.!

2.3.4.4 Testparametrar-
Testningen!var!utformad!för!att!samla!in!både!kvalitativa!och!kvantitativa!parametrar.!Testparametrarna!

är!inspirerade!av!U.S.!Dept.!of!Health!and!Human!Services!(2006)!samt!Wisniewski!(2013).!

För!de!kvantitativa!parametrarna!valdes!det!att! samla! in!data!på!om!deltagaren!har! lyckats! genomföra!

uppgiften,!om!den! lyckades!utan! fel!och!hur! lång!tid!den!spenderade!på!uppgiften.!Det!valdes!även!att!

kolla! på! hur! användaren! navigerade! sidan! under! varje! scenario! och! jämföra! detta! med! den! tänkta!

lösningsvägen.! I! samband!med! testningen!gjordes!ett!val!att!definiera!kritiska!och! icke=kritiska! fel,! vilka!

sedan!jämfördes!med!de!fel!som!användaren!stötte!på.!På!så!sätt!är!de!kvantitativa!test=parametrar!som!

valdes! att! sätta! fokus! på! successful& task& completion,& critical& and& nonAcritical& errors,& errorAfree& rate& and&
time&on&task.!

I!samband!med!varje!test!fick!deltagaren!också!ge!en!friare!utvärdering!om!uppgiften!och!hur!de!upplevde!

applikationen.!Data!från!dessa!värderingar!var!tänkt!att!ligga!till!grund!för!den!kvantitativa!utvärdering!av!

användarupplevelsen.!För!att!göra!utvärderingen!så!frågades!användaren!om!något!upplevdes!förvirrande!

och! om! det! fanns! något! de! ville! förändra.! Den! friare! utvärderingen! gav! feedback! i! form! av! subjective&
measures!och!i!form!av!rekommendationer.!
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2.4 )Utvecklingsmiljöer)
Nedan! följer! en! beskrivning! av! de! verktyg! som! användes! för! utveckling! under! projektet,! bland! annat!

versionshantering,!integrerade!utvecklingsmiljöer,!molnplattform!samt!projektsstyrningsapplikation.!

2.4.1 Programeringsspråk)och)ramverk)
För!implementationen!av!webbapplikationen!skrevs!majoriteten!av!koden!i!språket!Python.!Python!är!ett!

lättviktsspårk! med! lättläst! syntax.! (Lutz,! 2010)! För! att! underlätta! kodskrivandet! implementerades!

microramverket!Flask!som!är!byggt!för!att!öka!anpassningsbarhet!utifrån!användarens!egna!preferenser,!

till! exempel! kan! både! relationsdatabaser! och! NOSQL! databaser! användas.! Flask! är! beroende! utav! två!

delar:! Werkzeugs! för! webbservergränssnittet,! samt! Jinja2! för! rendering! av! HTML.! Utöver! stöd! för!

webbservergränsnitt!och!rendering!av!HTML!har!inte!Flask!något!inbyggt!stöd!för!ytterligare!funktionalitet!

såsom! databas! access! och! formulärvalidering.! Istället! finns! möjlighet! att! implementera!

tredjepartsutvecklad!funktion.!(Grinberg,!2014)!!

Under!projektet!har!HTML5!använts!för!rendering!av!grafiska!komponenter!i!webbläsaren!och!JavaScript!

har!används!i!syfte!att!kunna!göra!realtidsmanipulering!av!användargränssnittet.!!!

För!att!hantera!relationsdatabasen!har!hanteraren!SQLite!använts.!SQLite!är!en!gratis!databashanterare!

som!har!enkel!syntax!och!är!lätt!för!utvecklaren!att!börja!implementera.!En!fördel!med!SQLite!är!att!det!

inte! krävs! någon! server! för! att! komma! igång! med! databasen.! Detta! leder! till! att! fokus! kan! läggas! på!

implementation! istället! för! installation.! Det! krävs! heller! ingen! konfiguration! från! slutanvändaren.!

(Kreibich,!2010)!

2.4.2 Versionshantering)G)Git)
Versionshantering!är!ett!sätt!att!skapa!säkerhetskopior!av!ett!projekt.!!Det!görs!genom!att!utvecklaren!vid!

förändringar!i!koden!sparar!dessa!förändringar!som!ögonblicksbilder!och!sedan!lägger!dessa!i!ett!externt!

fillager! (Loeliger! &! McCullough,! 2012).! Versionshanteringen! sköts! i! utvecklingsmiljön! genom! ett!

tredjepartsprogram.! I! detta!projekt! användes!Git.! Versionshantering! är! en! fundamental! del! i! utveckling!

när! flertalet! personer! är! inblandade.! Det! är! av! högsta! vikt! då! utan! versionshantering! blir! återgång! vid!

misstag!i!koden!närmast!omöjlig!och!sammanslagning!av!två!utvecklares!kod!försvåras.!(Chatzigeorgiou!&!

Manakos,!2014)!

Git!är!ett!verktyg!med!full!versionshanteringsfunktionalitet.!Då!mjukvaran!är!avancerad!blir!den!svårlärd.!

Detta!kan!leda!till!problem!såsom!felaktiga!kodsammanslagningar!och!i!värsta!fall!förlorad!kod.!Att!stora!

bitar!kod!kan!gå!helt!förlorad!är!en!av!de!stora!nackdelarna!med!Git.!(Loeliger!&!McCullough,!2012)!

2.4.3 Molnplattform)–)Openshift)
Då!webbapplikationen,!enligt!kravspecifikation,! ska! finnas! tillgänglig!via! internet!behövdes!en!plattform!

där! sidan! kunde! laddas! upp.! För! att! uppfylla! detta! krav! användes! en! gratis! plattform,! Openshift.! Då!

användandet! av! molnplattform! för! webbapplikationer! idag! använder! en! prissättningsmodell! där!

användaren!betalar! för!den!kapacitet!som!önskas!ger!detta!att!kapaciteten!på!gratis!plattformar!är! låg.!

(An!et!al.,!2014)!!

2.4.4 Integrerad)Utvecklingsmiljö)G)Pycharm)
Till! detta! projekt! användes! den! integrerade! utvecklingsmiljön! PyCharm.! Konceptet! integrerad!

utvecklingsmiljö! syftar! på! en! mjukvara! för! programmering.! En! integrerad! utvecklingsmiljö! innehåller,!

utöver! textredigeraren,! också! stöd! för! kompilator,! "debugger"! samt! versionshantering.! Integrerade!
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utvecklingsmiljöer! har! fördelen,! kontra! en! klassisk! textredigerare,! att! skapa! ett! flöde! i! utvecklandet! då!

användaren!inte!behöver!byta!mellan!olika!mjukvaror.!Den!inbyggda!debuggern!hjälper!samtidigt!till!med!

att!enklare!kodfel!undviks,!såsom!stav=!eller!syntaxfel.!(Cirino,!2012)!

2.4.5 Övriga)utvecklingsverktyg)–)Google)Chrome)
För!kontroll!och!realtidsfelhantering!av!applikationen!användes!de!inbyggda!utvecklarverktygen!i!Google!

Chrome.! ! Den! består! av! komponenterna:! element,! nätverk,! tidslinje,! profiler,! resurser,! granskning! och!

konsol.! I! detta! projekt! har! komponenterna! element! och! konsol! använts.! Konsolen! är! skapad! likt! den!

inbyggda! terminalen! i! operativsystem! och! kan! användas! för! spårutskrifter! och! testmeddelanden.! I!

elementkomponenten! kan! en! granskning! göras! av! applikationen! där! relationer!mellan!HTML,! CSS! samt!

JavaScript!kan!överblickas!och!redigeras.!(Chaffer,!2013)!

2.4.6 Projektstyrningsapplikation)–)Trello)
Trello!är!en!webbaserad!projektstyrningsapplikation!som,!utifrån!projektets!kravbild,!har!tillräckligt!stöd!

för! vald! projektform,! vilket! i! detta! projekt! är! scrum.! Trello! används! genom!att! teamet! skapar! sin! egen!

projekttavla.!På!tavlan!kan!sedan!kort!med!olika!uppgifter!fästas!och!sorteras!utifrån!vart!dessa!befinner!

sig!i!genomförandet.!
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3 Systemöversikt)
Shrt!är!en!e=handelsapplikation!som!erbjuder!kunden!möjlighet!att!designa!en!unik!t=shirt,!vid!sidan!om!

lever! communityn! Inspiration! med! de! köpta! t=shirtarna! i! centrum.! Produktvisionen! har! brutits! ned! i!

mindre! delfunktioner! och! lagts! till! i! en! produktbacklogg.! I! figur! 8! presenteras! en! förminskad!

produktbacklogg! med! utvalda! funktioner! som! kommer! att! behandlas! närmare! i! detta! kapitel.! För! en!

fullständig!produktbacklogg!hänvisas!läsaren!till!Bilaga!2!=!Produktbacklogg.!!

Figur)8)R)Förenkling)och)kategorisering)av)produktbacklogg)

!

!

3.1 Design)
Framtagningen! av! prototypen! (se! Bilaga! 1! –! Skisser! och! prototyp)! för! designverktyget! baserades! på!

hemsidor!med!tjänsten!att!designa!sin!egen!produkt.!Under!analysen!av!hemsidorna!lades!mycket!fokus!

på! de! element! som! ger! en! intuitiv! hemsida.! Det! som! står! till! grund! för! prototypen! har! uttryckts! i!

punktlistan!nedan!som!positiva!aspekter!som!ska!implementeras!och!negativa!aspekter!som!ska!undvikas.!

Dessa!är!inspirerade!från!konkurrenterna!www.crownstudent.com!och!www.spreadshirt.se.!

Ska)implementeras:)

• Ge!användaren!en!tydlig!överblick!på!färgvalen!

• Parametrarna!ska!vara!samlade!på!en!sida!med!tillhörande!rullista!

• En!förhandsvisning!med!realtidsuppdatering!

DESIGN 

DESIGNVERKTYG 

FÖRHANDSVISNING 

MULTIVIEW  
PREVIEW 

JÄMFÖRA  

T-SHIRTS 

SLUMPFUNKTION 

RESET 

DESIGN 

KÖP 

KUNDKORG 

INSPIRATION 

LIKE 

KOMMENTERA 

LIVEFEED 

LATEST CREATIONS 

LIVEFEED 

YOUR FAVOURITES 

WEBBFEED 

OUR FAVOURITES 

REGISTERING& 
INLOGGNING 

KUND- 
REGISTERING 

INLOGGNING 

RESET 

PASSWORD 

BYTA 

LÖSENORD 

ADMIN 

LÄGGA TILL 

ATTRIBUT 

KUNDÖVERSIKT 

ADMINISTRATION 

AV ORDRAR 
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• Erbjuda!alternativ!att!se!produkten!från!olika!vinklar!

• Knappen!att!lägga!produkten!i!kundkorgen!ska!vara!tydligt!framhävd!

Ska)undvikas:)

• Ett!lodrätt!upplägg!av!parametrarna!kan!bli!för!långt;!parametrar!upplevs!som!de!hoppar!upp!och!

ned!i!sidan!när!användaren!rullat!ned!en!av!parametrarna.!

• För!många!val!för!design!ger!ett!rörigt!intryck!

• Förekomsten!av!information!som!inte!berör!designprocessen!upplevs!överflödig!!

Utseendet!på!designsidan!har!varit!troget!dess!prototyp.!Hela!designprocessen!har!anpassats!i!ett!fönster!

med!ett! vågrätt!upplägg!av!parametrar.!Knappen! för! att! lägga! t=shirt! till! kundkorgen!är! framhävd!både!

storleks=!och!färgmässigt!för!att!subtilt!uppmana!till!köp.!Samtliga!analyspunkter!från!ovan!punktlista!”Ska!

implementeras”! och! ”Ska! undvikas”! har! tagits! i! hänsyn! till! såväl! i! prototypen! som! i! den! slutgiltiga!

webbapplikationen!Shrt.!!

!

!

Figur)9)R)Designsidan)med)numrerade)element)

!

designverktyg&A&"Som&en&kund&vill&jag&kunna&välja&färg,&modell,&mönster,&tryck,&bröstficka&och&knappar&på&
en&tröja&så&att&jag&kan&skapa&en&unik&tröja&ingen&annan&har"&

förhandsvisning& A& "Som& en& kund& vill& jag& kunna& se& hur& tröjan& jag& designar& förändras& i& realtid& så& att&
designprocessen&blir&enkel&för&mig"&!

1. Färgval för 
parametrar 

2. placering av 
ficka 

3. placering av 
logga 

4. val av krage 
5. val av storlek 
6. val av parameter 
7. multiview 

preview 
8. jämföra t-shirtar 
9. slumpfunktion 
10. startover design 
11. lägg i kundkorg 
12. förhandsvisning 
13. tidslinje för 

köpprocess 
14. nedräknare 
15. kundkorg 
16. inloggning 
17. registrering 

!



Linköpings!universitet!

Institutionen!för!datavetenskap!

!

! 20!

!

I!enlighet!med!produktbackloggens! två! topprioriterade!user!stories!har!det!utvecklats!ett!designverktyg!

och!en! förhandsvisning!på! t=shirten.!Designverktyget!utgår! ifrån! t=shirtobjektet! tänkt! som! fem!separata!

parametrar:! framsida,! baksida,! högerarm,! vänsterarm! samt! krage,! där! varje! parameter! har! en! egen!

uppsättning! färgval.! Förutom! färgkoderna! finns!möjlighet! att! välja! placering! av! logga! och! ficka! samt! t=

shirtens!storlek!och!kragmodell.!Varje!designval!betonas!visuellt.!I!figur!9!framgår!aktuell!färg!på!framsida,!

placeringen!av!logga,!storlek!samt!kragmodell!av!de!skuggade!kanterna!på!knapparna.!Designupplevelsen!

kompletteras! med! en! förhandsvisning! på! t=shirten! vilket! ändras! i! realtid! och! agerar! genväg! till!

designverktygets!parametrar!via!klick!på!önskad!del!på!t=shirten.!!!

Fyra! lägre! prioriterade! user! stories! med! syfte! att! förenkla! designprocessen! hann! bli! realiserade! på!

webbapplikationen.!De!framgår!i!Figur!9!som!punkt!7,8,9!och!10.!!

multiview)preview)A&"Som&en&kund&vill&jag&kunna&se&tAshirten&från&olika&vinklar&så&att&jag&kan&bli&nöjd&med&
mitt&köp"!

jämföra)tRshirtar)=&"Som&en&kund&vill&jag&kunna&jämföra&flera&tröjor&så&att&jag&enkelt&kan&välja&mellan&flera&
alternativ"!

slumpfunktion)A&"Som&en&kund&vill&jag&kunna&slumpa&fram&en&tröja&för&att&få&hjälp&med&min&design"!

startover)design)A&"Som&en&kund&vill&jag&kunna&börja&om&designprocessen&med&en&standar&vit&tAshirt"!

För! att! säkerställa! att! användaren! beställer! en! unik! t=shirt! unikvalideras! designen! när! användaren!

designar.! För! att! validera! att! varje! t=shirt! är! unik! har! en!unikvaliderare! implementeras.!Unikvalideraren!

validerar! kombinationen! mellan! färgerna! på! parametrarna,! placering! av! ficka! samt! kragmodell,! den!

utesluter!placering!av!logga!och!storlek.!När!användaren!valt!en!kombination!som!inte!är!unik!inaktiveras!

kundkorgsknappen!och!en!röd!varningstext!dyker!upp.!Textidentifikationen!av!färgerna!färgas!röda!vilket!

indikerar!på!att!valet!av!den! färgen!genererar!en! t=shirt! som! inte!är!unik!och!därmed! inte!är!möjlig! för!

köp.!!!

3.2 Köp)

!

Figur)10)R)Köpprocessen)i)Shrt.)
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För!att!realisera!konceptet!försäljning!finns!en!köpprocess!som!är!summerad!av!de!!tre!stegen!verify/edit,!
shipping/payment!och!summary.!Det!framgår!i!form!av!en!tidslinje!längst!ned!på!sidan!(se!punkt!13!Figur!

9)!vart!i!köpprocessen!användaren!befinner!sig!i.!Efter!att!användaren!lagt!designen!till!en!kundkorg!kan!

användaren!välja!att!designa!en!ny!eller!att! fortsätta! till!verify/edit.!Kundkorgsvyn! i!verify/edit! erbjuder!
överblick!på!sparade!t=shirtar!och!modifieringsmöjligheter.!När!önskade!modifieringar!är!gjorda!navigeras!

användaren!vidare!i!köpprocessen!till!ifyllningen!av!formuläret!i!shipping/payment.!Ett!valideringssystem!

har!implementerats!för!inmatningen!av!fälten!i!formuläret!och!uppvisar!en!varning!när!användaren!fyllt!i!

ogiltig!data.!På!sista!stoppet!av!köpprocessen!sammanfattas!användarens!order!under!summary.!Är!den!
uppgivna! ordern! rätt! kan! användaren! slutföra! köpet.! Har! köpet! registrerats! utan! problem! dyker! ett!

dialogfönster!upp!som!bekräftar!kundens!köp.!

kundkorg)A!"Som&en&kund&vill&jag&kunna&designa/köpa&flera&tAshirtar&och&kunna&radera&ickeAköpta&tAshirtar&
efter&vidare&jämförelser"!

Kundkorgen!har! kapacitet! för! flera! t=shirtar,! i! kundkorgen! tillåts! radering!och!modifiering! av! sparade! t=

shirtar.!I!navigeringsmenyn!finns!en!förenklad!version!av!kundkorgen!med!möjlighet!att!radera!specifika!t=

shirtar!utan!att!behöva!gå!in!på!kundkorgen!(se!punkt!15!i!Figur!9!samt!Figur!11).!

!

Figur)11R)Förenklade)versionen)av)kundkorgen)i)navigeringsmenyn.)

3.3 Inspiration)
Förutom! konceptet! e=handelsapplikation! är! Shrt! en! webbapplikation! med! en! egen! community! för!

interaktion!mellan!användare.!Aktiviteterna!i!inspirationssidan!kretsar!kring!de!köpta!designerna!och!har!i!

avsikt!att!inspirera!skapandet!av!nya!designer!samt!stärka!gemenskapen!hos!Shrt!användarna.!!!!!!

likeRfunktion)A&"Som&kund&vill&jag&kunna&"likea"&tAshirtar&på&communityn&!så&att&andra&kan&se&vilka&tAshirtar&
jag&gillar"!!

kommentarsfunktion)A&"&Som&en&kund&vill&jag&kunna&kommentera&på&tAshirtar&på&communityn&för&att&
kunna&ge&feedback&till&andra&användare"!!

En!enkel!universal!ikon!för!positiv!inställning!och!beundran,!som!används!av!världskända!plattformar!som!

Facebook,! Youtube! och! Instagram,! är! ”Tummen! upp”.! Ikonen! används! därför! som! symbol! för! like=
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funktionen! på! Inspirationssidan.! För! att! erbjuda! ett! komplement! till! "like"=funktionen! infördes! ett!

kommentarsfält!under!varje!t=shirt.!!

Livefeed)"latest)creations")A&"Som&en&kund&vill&jag&kunna&se&de&senast&köpta&tAshirtarna"!

Livefeed)"your)favourites")A&"Som&kund&vill&jag&kunna&se&vilka&tAshirtar&som&är&de&mest&populära"!

Webbfeed)"our)favourites")A&"Som&kund&vill&jag&kunna&se&vad&redaktionens&favoritval&av&tAshirt&är"!

!

Figur)12)R)En)inblick)I)inspirationssidan)

Inspiration! presenterar! t=shirtar! under! tre! kategorier! (se! Figur! 12! =! En! inblick! I! inspirationssidan).! Den!

första! kategorin,! "latest! creations"! visar! alltid! de! tre! nyaste! t=shirtar! som! är! köpta.! Topp! tre! som! har!

samlat!ihop!flest!gillamarkeringar!av!användarna!kategoriseras!under!"your!favourites".!Sista!kategorin!är!

"our! favourites"! och! avslöjar! de! tre! t=shirtar! Shrt! har! valt! ut! som! redaktionens! favoriter.! I!

webbapplikationen!har!administratörens!inloggning!möjlighet!att!utse!kandidaterna!till!"our!favourites".!!

3.4 Registrering)och)Inloggning))
!

kundregistrering) A&”Som&en&kund&vill& jag&kunna&registrera&ett&konto&så& jag&kan&spara&mina&uppgifter&och&
genomföra&köp&snabbare&i&framtiden"!

funktion)för)inloggning)A&"Som&en&kund&vill&jag&kunna&logga&in&och&ut&från&mitt&konto&så&jag&kan&komma&åt&
min&profil&när&jag&besöker&sidan"!

Webbapplikationen! tillåter! köp! oavsett! om! användaren! är! registrerad! eller! inte.! Förmånen! som!

registrerad! användare! är! att! inmatade! kunduppgifter! från! användarprofilen! kopieras! automatiskt! till!

formuläret! i! shipping/payment.! Endast! registrerade! användare! har! åtkomst! till! gilla=! och!

kommentarsfunktionerna! tillhörande! Inspirationsdelen.! Registreringen! kräver! att! användaren! fyller! i!

användarnamn,!e=post!och! lösenord.!Resterande!användaruppgifter!kan! fyllas! i!under! registreringsfasen!

men!är!icke!ett!krav.!Efter!en!lyckad!registrering!utförs!en!inloggning!med!användarnamn!och!lösenord.!!

återställa)lösenord)A&"Som&en&kund&vill&jag&kunna&återställa&mitt&kontolösenord&så&jag&kan&logga&in&om&jag&
glömmer&mitt&konto"!

byta)lösenord)A&"Som&en&kund&vill&jag&kunna&byta&lösenord"!
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Inloggningsfönstret!har!tagit!hänsyn!till!medlemmar!som!glömt!sitt! lösenord!och!erbjuder!en!tjänst!som!

skickar! ett! mail! för! återställning! av! lösenordet.! Byte! av! lösenord! finns! tillgängligt! i! den! inloggade!

användarens!profilsida.!

! )
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3.5 Admin)
För! administratören! erbjuder! webbapplikationen! funktioner! för! modifiering! och! överblick! i! kunddata.!

Administratören!har!en!egen! inloggning!som! loggar! in!på!kontot! för!administratörsvyn!med!åtkomst! till!

funktioner!för!hantering!av!hemsidan.!

tilläggning) av) attribut) A& "Som& administratör& så& vill& jag& kunna& lägga& till& nya& färger& och& mönster& till& eA
handelsapplikationen&så&att&jag&kan&hålla&butiken&uppdaterad.")!

kundöversikt) A& "Som& administratör& vill& jag& kunna& ha& en& strukturerad& översikt& på& samtliga& registrerade&
användare"!

administration)av)ordrar& A&"Som&administratör&vill& jag&kunna&administrera&alla&kunders&ordrar&så&att& jag&
kan&hjälpa&till&vid&eventuella&problem"!

!

Figur)13)R)Admin)funktionen)för)att)lägga)till)attribut.)

För! att! skapa! ett! skalbart! designsystem! är! webbapplikationen! uppbyggd! på! ett! sätt! som! tillåter!

administratören!tilläggning!och!borttagning!av!attribut!(se!Figur!13).!I!övrigt!saknar!inte!administratörsvyn!

någon! av! de! funktioner! som! en! registrerad! användare! har,! utan! innehåller! dessutom! samtliga!

administrativa!funktioner!som!exempelvis!översikt!på!registrerade!kunder!och!deras!lagda!ordrar.!Under!

informationen!på!de!lagda!ordrarna!kan!administratören!ändra!på!orderstatus.!Vid!hanteringen!av!urvalet!
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för! redaktionens! topp! tre! Shrts! presenterade! i! Inspiration! finns! redigering! tillgänglig! även! den! under!

administratörsvyn(se!Figur!14).!!

!

Figur)14)R)Funktionen)för)att)välja)vilka)tRshirts)till)”our)favorites”)på)inspirationssidan)
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4 Systemspecifikation)
I!detta!avsnitt!presenteras!Shrts!systemspecifikation!uppdelat!i!databas,!logik!och!användargränssnitt.!!

4.1 Databas)
Vid!designen!av!databasen!var!en!viktig! faktor!att! lösningen!skulle!vara! skalbar;!att!enkelt!kunna!utöka!

produktsortimentet!var!av!betydande!vikt! i!och!med!att!affärsidén!var!att!erbjuda!helt!unika!produkter.!

För! att! göra! detta! enkelt! inkluderades! funktionalitet! att! lägga! till! nya! färger! och! modeller! via! ett!

administratörsinterface.!Det!finns!även!förberett!för!att!kunna!lägga!till!tryck!och!detaljer,!såsom!knappar,!

men!de!funktionerna!är!inte!fullt!utbyggda.!

I! och! med! att! skalbarhet! med! avseende! på! produktsortimentet! var! viktigt! prioriterades! också! att!

underlätta! förändringar! av!hur!en! t=shirt! representeras.!Detta!har! gjorts! genom!att!dela!upp! t=shirten! i!

zoner! som! representeras! av! egna! relationer.! Genom! detta! tillvägagångssätt! kommer! det! bli! lättare! att!

lägga!till!nya!attribut!till!respektive!zon!utan!att!övriga!relationer!ändras.!Dessutom!medför!denna!design!

att!normaliseringsgraden!ökar,!dvs.!att!mängden!redundant!information!i!databasen!minskar.!

En!annan!prioritet!vid!designen!var!att!databasen!var!semantiskt! intuitiv;!att!tabellernas!tupler!hade!en!

tydlig!koppling!till!de!ting!de!representerade!och!att!det!skulle!vara!lätt!förstå!uppbyggnaden.!Elmasri!och!

Navathe! (2010)! menar! att! ju! lättare! det! är! att! förklara! semantiken! hos! en! relation! desto! bättre! är!

databasdesignen.! Att! ha! en! lättförståelig! design! ansågs! viktigt! både! eftersom! att! utvecklarna! arbetade!

tvärfunktionellt!och!därför!inte!nödvändigtvis!var!delaktiga!i!databasdesignen.!Det!skulle!också!underlätta!

underhåll!och!vidareutveckling!av!systemet.!!

Det!har!visats!att!när!det!tas!hänsyn!till!semantik!vid!databasdesign!kan!graden!av!normalisering!påverkas!

(Stewart,! 1978)! och! att! det! är! möjligt! att! prioriteringen! av! intuitivitet! inneburit! att! databasen! inte! är!

normaliserad! till! högsta!möjliga! grad.!Databasen! för!webbapplikationen! till! största! del! normaliserad! till!

graden! BCNF! eller! högre.! Undantaget! är! kundtabellen! som! har! normaliseringsgrad! 2NF.! För! att! se! hur!

databasen!implementerades!se!bilaga!5,!ER=diagram.!

Känslig!information,!såsom!lösenord,!sparas!nu!med!ett!hash!av!typen!MD5.!Det!finns!en!allvarlig!brist!på!

säkerhet! kring!MD5! och! det! bör! inte! användas! i! applikationer! som! har! säkerhetskrav! (Cid,! 2006).! Cid!

(2006)!menar! att! samtliga! applikationer! som! idag! använder!MD5! bör! byta! hashalgoritm.! En! uppenbar!

förbättring!vore!därför!att!implementera!ett!annan,!säkrare!algoritm.!!HMAC=SHA256,!scrypt!eller!pbkdf2!

är!exempel!på!krypteringsalgoritmer!som!kan!anses!säkra!idag!(OWASP,!2014).!!

Lösenorden!är!i!nuläget!osaltatade.!Ett!salt!är!en!slumpmässigt!data!som!läggs!till! i!varje!lösenord!innan!

de!krypteras!(Morris!&!Thompson,!1979).!Ett!salt!bör!vara!32!eller!64!bit!och!medverkar!till!att!säkerheten!

ökar! främst! genom! att! två! identiska! lösenord! får! olika! hashvärden! samt! att! även! ett!mindre! komplext!

lösenord!blir!svårt!att!knäcka.!!

! !
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4.2 Logik)
Applikationen! är! implementerad! i! en! två=nivås! klient/server! arkitektur,! klientens! webbläsare! och! en!

server.!Fördelar!med!ett!använda!en!två=nivå!arkitektur,!relativt!en!flernivåstruktur,!är!att!utvecklingen!av!

applikationen!ofta!går!snabbare!(Gallaugher!&!Ramanathan,!1996).!Att!istället!använda!tre=nivåer,!klient=

applikationsserver=databasserver,!kräver!mer!planering!men!kan!ge!upphov!till!minskade!utvecklings=!och!

underhållskostnader!på!längre!sikt!(Gallaugher!&!Ramanathan,!1996).!Att!använda!en!tre=nivå!arkitektur!

kan!även!underlätta!vid!parallell!utveckling!(Gallaugher!&!Ramanathan,!1996).!

!

Figur)15)R)Beskrivning)av)applikationens)lager)

På! denna! arkitektur! är! applikationen! implementerad! i! tre! lager:! presentations=,! logik=! och! datalager.!

Presentationslagret! är! placerat! i! användarens! webbläsare,! logiklagret! och! datalagret! ligger! båda! på!

servern!och!delar!på!så!sätt!nivå.!I!logiklagret!finns!applikationens!affärslogik!placerad!samt!metoder!för!

att! nå! datalagret,! som! i! sin! tur! utgörs! av! databasanrop! och! den! faktiska! databasen.! Figur! 15! visar! hur!

anropen!sker!mellan!klient,!server!och!databas.!

!

Figur)16)R)Anropsstruktur)för)applikationen)

För!att!kommunicera!mellan!presentationslagret!och!logiklagret!så!används!Asynchronous!JavaScript!and!

XML,!AJAX.!AJAX!är!en!webbprogrammeringsteknik!designad!för!att!göra!webbaserade!applikationer!mer!

interaktiva! och! responsiva! (Smith,! 2006).! AJAX! använder! sig! av! följande! tekniker:! XHTML! &! CSS! för!

presentation,!DOM!för!dynamisk!presentation!och!interaktion,!XML!&!XSLT!för!att!manipulera!och!skicka!



Linköpings!universitet!

Institutionen!för!datavetenskap!

!

! 28!

!

data,! XMLHttpRequest! för! att! hämta! data! asynkront! samt! JavaScript! för! att! koppla! samman! nämnda!

teknologier!(Garrett,!2005;!Paulson,!2005;!Smith,!2006).!

Anropsstrukturen!i!en!webbapplikation!som!använder!AJAX!skiljer!sig!från!klassiska!webbapplikationer.! I!

dessa!så!anropar!användarens!webbläsare!servern!som!bearbetar!anropet!och!skickar!tillbaka!en!HTML=vy!

(Garrett,!2005;!Paulson,!2005).!När!användaren!interagerar!med!en!webbapplikation!som!använder!AJAX!

så! skapas! javascriptevent! som! skickas! till! en!AJAX=motor! implementerad! i! JavaScript! (Zepeda!&! Chapa,!

2007).!Denna!motor,! som! laddas! in! vid!uppstart! av!webbsidan,! ansvarar! för!att! användarens!gränssnitt!

uppdateras! och! för! att! kommunicera! med! servern! (Garrett,! 2005).! Kommunikationen! sker! asynkront!

genom!HTTP!eller!HTTPS!protokoll!(Paulson,!2005;!Zepeda!&!Chapa,!2007),!men!hur!de!olika!webbläsarna!

implementerar!kommunikationen!skiljer!sig.!Äldre!versioner!av!Internet!Explorer!använder!ActiveXObject,!

Safari!och!Firefox!använder!XMLHttpRequest!objekt!för!att!göra!anropen!(Zepeda!&!Chapa,!2007).!Även!

Chrome!och!nyare!versioner!av!Internet!Explorer!använder!XMLHttpRequest!(W3Schools,!2014).!Oavsett!

implementering! så! är! funktionaliteten! densamma! (Zepeda! &! Chapa,! 2007).! ! Efter! att! servern! har!

processerat!anropet!så!sänder!den!tillbaka!data!till!Webbläsaren!och!XHR!objektet!i!form!av!XML!(Garrett,!

2005;! Paulson,! 2005;! Zepeda! &! Chapa,! 2007).! JavaScript! på! klientsidan! används! därefter! för! att! tolka!

innehållet! och! uppdatera! innehållet! DOM! och! CSS! (Zepeda! &! Chapa,! 2007).! Se! Figur! 11! för! att! se!

skillnader!i!anropsstrukturen.!

!

!

Figur)17)R)Skillnader)mellan)klassisk)webbprogrammering)och)webbprogrammering)med)AJAX)

! !
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I!webbapplikationen!så!har!AJAX=anropen!ofta!följande!struktur:!

!

Figur)18)R)AjaxRanrop)

I! webbapplikationen! Shrt! finns! flera! typer! av! användningsområden! för! asynkrona! anrop.! De! används!

bland! annat! för! uppdatera! vyer,! för! att! förändra! databasen! och! för! att! kontrollera! att! affärsregler,!

business& rules,! följs.! Kontrollerna! är! nästan! uteslutande! placerade! på! servern! och! i! de! fall! det! utförs!
kontroller!i!klientens!webbläsare!finns!det!spegelversioner!av!kontrollerna!placerade!på!servern.!Exempel!

på!affärsregler!som!kontrolleras!genom!av!AJAX=anrop!är!de!specifika!format!som!användarinformationen!

!

Figur)19)R)Exempel)på)entitet)
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måste!följa,!att!produkterna!är!unika!och!hur!de!kan!förändras.!Entiteter!som!används!i!affärslogiken!är!

kunder,!varukorgar!och!tröjobjekt.!Se!Bilaga!4!–!UML=Diagram!och!även!Figur!19!=!Exempel!på!entitet.!

I! designfasen! och! i! början! av! programmeringsfasen! så! utgick! projektet! utifrån! designmönstret!Model=

View=Presenter! (MVP).! Detta! designmönster! används! för! att! inkapsla! koden.! I! stora! drag! innebär!

inkapsling! av! kod! att! separera! kod! med! olika! innebörd! med! hjälp! av! en! kodstruktur! som! ska! vara!

strukturerad!på!det!sätt!att!en!förändring!av!kod!inte!stör!andra!delar!av!koden.!Komponenten!Modell! i!

MVP! är! ett! samlingsnamn! för! objekten! som! visas! på! skärmen,! i! Shrts! fall! exempelvis! ett! t=shirt=objekt.!

View!syftar!på!all!användargränssnitt!som!exempelvis!tabeller.!I!MVP!har!View!ingen!koppling!med!Model!

och! vet! inte! att! det! finns! t=shirt=objekt! i! tabellerna.! För! att! just! t=shirtobjekten! ska! kunna! placeras! i!

tabellerna!används!Presenter!som!är!medlet!emellan!Model!och!View.!Ett!korrekt!implementerat!MVP!ger!

vägledning!och!kan!möjliggöra!en!effektivare!designprocess!(Vora,!2009).!Zhang!och!Luo!(2010)!menar!att!

MVP=mönstret!har!fördelarna!att!det!underlättar!vid!modultester!och!att!uppdelningen!i!Model!och!View!

ökar!möjligheten!att!återanvända!kod.!Allt!eftersom!att!projektet!fortled!lades!mindre!vikt!vid!att!aktivt!

följa!specifika!mönster.!!

4.3 Användargränssnitt)
Detta!avsnitt! redogör! för!det!grafiska!användargränssnittet! i!applikationen.!Det! innehåller!beskrivningar!

av!de!olika!vyerna!och!de!komponenter!som!används!för!att!bygga!upp!dessa!samt!hur!AJAX!används!för!

att!uppdatera!de!olika!delarna!av!gränssnittet.!!

4.3.1 Grundkomponenter)
I! applikationen! finns!ett! antal! komponenter! som!används!genomgående! i! alla! vyer.!Anledningen! till! att!

dessa! komponenter! finns! återkommande! genom! applikationen! motiveras! med! att! de! används! för! att!

skapa!ett!enhetligt!utseende.!Denna!uppbyggnad!och!metod!för!interaktion!använder!sig!av!konventioner!

som! har! utbredd! användning! på! olika! hemsidor! och! webbapplikationer.! Genom! att! använda!

gemensamma! komponenter! mellan! vyer! skapas! en! tillförlitlighet! för! applikationen! och! reducerar!

inlärningskurvan!för!användaren,!då!denne!inte!förväntar!sig!att!någon!oväntad!händelse!kan!komma!att!

uppstå! (Blair=Early! &! Zender,! 2008).! Ett! användargränssnitt! med! en! hög! inlärningskurva! avskräcker!

användaren! från! fortsatt! användande! och! ökar! risken! för! att! interaktionen! avslutas.! För! applikationen!

innebär!detta!ett!förlorat!köp,!vilket!ej!är!önskvärt!då!affärsmodellen!bygger!på!att!kunder!avslutar!köp.!!

Gränssnittskonventioner!är!en!aspekt!som!bör!behandlas!med!eftertänksamhet!då!användaren!har!med!

stor! sannolikhet! har! en! förväntning! på! vad! dess! interaktion! med! systemet! kommer! att! generera! för!

händelse!baserat!på! tidigare!erfarenheter! (Blair=Early!&!Zender,! 2008).!Att!bryta!mot! konventioner!bör!

endast!göras!om!det!finns!en!uppenbar!fördel!med!den!tänkta!förändringen!(Blair=Early!&!Zender,!2008).!!

Applikationen!använder!sig!av!AJAX!vid!tillfällen!då!delar!av!gränssnittet!ska!uppdateras!efter!interaktion!

från! användaren,! exempelvis! då! användaren! väljer! kommentera! en! tröja,! logga! in! eller! lägga! en! tröja! i!

varukorgen.!Denna!typ!av!asynkrona!kommunikation!där!endast!delar!av!gränssnittet!uppdateras!gör!att!

dataöverföringarna!blir!effektivare!(Zepeda!&!Chapa,!2007).!!

4.3.1.1 Navigering-
Användaren! navigerar! mellan! vyerna! Home,! Design! och! Inspiration! med! hjälp! av! en! navigeringsmeny.!

Navigering! görs! genom! en! klickbar! texthyperlänk! som! tar! användaren! till! den! sidan! länktexten! visar.!

Indikation!av!att!hyperlänken!är!klickbar!görs!genom!att!då!användaren!för!muspekaren!över!länken!byter!

den! färg! från! vit! till! svart.! Färgbytet! uppfattas! av! användaren! som! en! del! av! applikationen! där! det! är!
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möjligt! att! påbörja! interaktion,! en!egenskap! som!är! essentiell! för! ett! grafiskt! användargränssnitt! (Blair=

Early! &! Zender,! 2008).! Den! vy! användaren! befinner! sig! i! illustreras! med! en! triangel! under! tillhörande!

texthyperlänk.!En!indikation!på!var!användaren!befinner!sig!i!gränssnittet!underlättar!förståelsen!för!var!

de!kan!ta!sig!och!var!de!befinner!sig!(Blair=Early!&!Zender,!2008).!

4.3.1.2 Knappar-
Applikationen!använder!knappar!för!att!visuellt!sammanlänka!interaktioner!som!utför!liknande!händelser,!

men!även! för! att! särskilja! de!mot! andra! typer! av! komponenter.!Detta! gör! att! användaren!upplever! att!

applikationen!har!ett!logiskt!och!rationellt!mönster!mellan!dess!komponenter!och!den!interaktionen!som!

utförs,!en!aspekt!som!minskar!inlärningskurvan!och!gör!inlärningsprocessen!kortare!(Blair=Early!&!Zender,!

2008).! Till! exempel! används! de! två! knapparna! “Login”! och! “Register”! i! navigeringsmenyn! för! att! skilja!

dessa!från!de!vanliga!texthyperlänkarna.!Ytterligare!ett!exempel!hittas!på!designsidan!där!knappen!som!

lägger!till!en!tröja!i!varukorgen,!och!är!länkad!till!köpprocessen!har!färgen!blå.!De!knapparna!som!används!

för!manipulation!av! realtidsvisualiseringen!av! tröjan!har! istället! färgen!orange,!och!separeras!på!så! sätt!

från!köpprocessen.!!

Applikationens!knappar!använder!även!små!bilder!för!att!illustrera!och!ge!en!indikation!på!vilken!händelse!

kom! kan! komma! att! uppstå! då! användaren! trycker! på! knappen.! Dessa! bilder! bygger! på! att! efterlikna!

fysiska! objekt! och! utföra! en! funktion! kopplad! till! denna! bild,! där! till! exempel! en! knapp! med! en! bild!

föreställande!ett! förstoringsglas!ger!användaren!en!större!och!mer!detaljerad!bild!av!en!designad!tröja.!

Användning! av! metaforer! gör! att! användarna! snabbare! kan! förstå! vilken! händelse! som! kommer! att!

genereras!knappen!då!de!klickar!på!den!(Blair=Early!&!Zender,!2008).!!

4.3.1.3 Dialogrutor-
Applikationen! använder! vid! bland! annat! kommentars=vyn! samt! login=! och! registreringsprocessen!

dialogrutor!för!visa!informationen!länkade!till!de!funktionerna.!Dialogrutan!dyker!upp!vid!knapptryck!och!

har!större!index!i!Z=led!och!upplevs!ligga!”ovanpå”!resten!av!gränssnittet.!När!processerna!är!genomförda!

så! används! AJAX! för! att! uppdatera! de! delar! av! gränssnittet! som! behövs,! vilket! vid! inloggning! och!

registrering! innebär! att! endast! navigationsmenyn!uppdateras!med!den!nya! informationen! som!behövs.!

Detta!gör!att!användaren! inte!behöver!vänta!på!att! servern!ska!bearbeta!data!och!att!webbläsaren!ska!

uppdatera! gränssnittet,! vilket! höjer! produktiviteten! (Smith,! 2006).! Beslutet! att! utvalda! delar! av!

applikationens! innehåll! visas! dialogrutor! ställs! mot! att! innehållet! skulle! representeras! i! separata! vyer.!

Visas! login=! och! registreringsprocesserna! i! separata! vyer! tas! användaren! ur! den! aktuella! vyn! och! den!

nuvarande! upplevelsen! avbryts.! Inloggning! och! registrering! visas! istället! i! dialogrutor! och! den! nya!

informationen!endast!i!ett!lager!ovanpå,!vilket!gör!att!användaren!inte!tappar!orienteringen!i!gränssnittet,!

och!minskar!risken!för!att!störningar!som!tar!användaren!längre!från!innehållet.!Genom!att!ta!hänsyn!till!

dessa! fås! ett! mer! intuitivt! gränssnitt! och! gör! applikationen! mer! användarvänlig! (Blair=Early! &! Zender,!

2008).! Dialogrutorna! som! används! på! inspirationssidan! motiveras! enligt! samma! principer.! Utöver!

ovanstående! användning! av! dialogrutor,! förekommer! de! även! vid! tillfällen! då! användaren! behöver! ta!

ställning! till! beslut,! till! exempel! då! en! kund! väljer! att! gå! vidare! i! köpprocessen! men! inte! lagt! till! den!

aktuella!tröjdesignen!i!varukorgen.!

4.3.2 Designverktyg)och)köp)
Verktyget!som!används!för!att!designa!tröjor!har!utgångspunkten!att!ge!användaren!feedback!av!dess!val!i!

realtid! samt! ge! en! tydlig! överblick! över! de! val! som! finns! att! tillgå.! Navigering! mellan! tröjans! zoner! i!

designverktyget! görs! genom! en! meny! som! delar! utseende! med! huvudnavigeringen! för! applikationen,!

vilket!bidrar!till!ett!mer!enhetligt!gränssnitt.!Valen!görs!av!användaren!genom!att!trycka!på!knappar,!och!
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valet! indikeras! genom! en! ram! som! förtydligar! att! det! är! detta! val! som! är! aktivt.! För! att! ytterligare!

förtydliga! användarens! aktuella! val! av! parametrar! uppdateras! modellen! i! förhandsvisningen! i! realtid.!

Dessa!två!metoder!gör!att!användaren!direkt!får!feedback!och!information!om!att!dess!handlingar!har!en!

effekt!på!innehållet!i!applikationen,!vilket!ger!en!bättre!användarupplevelse!(Blair=Early!&!Zender,!2008).!

Indikation!av!vilket!steg!i!köpet!användaren!befinner!sig!i!görs!genom!en!tidslinje!som!fylls!i!och!visar!de!

stegen! som!klarats! av,! samt!de! steg! som!är! kvar.!Navigeringen!är! tvåvägs!och! fungerar!både! för! att! ta!

användaren! framåt! och! bakåt! i! köpprocessen.!Möjligheten! att! kunna! gå! bakåt! i! processen! är! viktig! ur!

användbarhetsperspektiv! då! det! skapar! trygghet! och! minskar! risken! för! att! användaren! avbryter! sin!

session!(Blair=Early!&!Zender,!2008).!Indikationen!av!det!aktuella!steget!gör!att!användaren!lättare!förstår!

och!kommande!steg!och!dess!respektive!innehåll.!!

När!användaren!valt!att!lägga!till!en!tröja!i!varukorgen!används!AJAX!för!att!kommunicera!asynkront!med!

servern.!Indikation!på!att!tröjan!lagts!till!görs!genom!att!symbolen!för!varukorgen!under!en!kort!tid!byter!

färg.!Det!är!alltså!endast!en!komponent!i!gränssnittet!som!uppdateras!och!användaren!kan!fortsätta!att!

använda! applikationen! utan! att! bli! avbruten.! Detta! gör! att! applikationen! får! bättre! respons! och!

interaktivitet!(Zepeda!&!Chapa,!2007).!
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5 Marknadsföringsplan)
Detta!avsnitt! redogör! för!Shrts!marknadsföringsplan.! Innehållet! i!marknadsplanen!behandlar!omvärlds=,!

konkurrent=! och! SWOT=analyser.! Dessa! analyser! ska! utvärdera! marknaden! för! försäljning! av! unika,!

egendesignade! tröjor! genom!en!e=handelsapplikation! samt! ligga! till! grund! för! Shrts! positionering=! samt!

marknadsmixstrategier.!!

5.1 Omvärldsanalys)enligt)PEST)
I! kommande! delavsnitt! följer! en! omvärldsanalys! enligt! PEST=metoden.! I! metoden! studeras! politiska,!

ekonomiska,! sociokulturella! och! tekniska! omvärldsfaktorer! för! att! identifiera! faktorer! som!påverkar! ett!

företag.! ! I!denna!marknadsplan!kommer!dock! inte!politiska!omvärldsfaktorer!att!behandlas!eftersom!de!

inte!ansågs!relevanta.!

5.1.1 Ekonomiska)omvärldsfaktorer)
Inom!den!svenska!e=handeln!är!kläder!och!skor!det!näst!största!delsegmentet!och!omsätter!5,5!miljarder!

kronor! (Svensk!Handel,! 2011).! Segmentet!ökar! i! storlek,!men! takten!på!ökningen!är! avtagande! (Svensk!

Handel,! 2011).! När! det! gäller!märkeskläder! är! t=shirts! bland! de! vanligaste! klädtyperna! som! handlas! på!

nätet!(Fogel,!J.a!&!Schneidr,!M.!2010).!!!

Vid!e=handel!av!kläder!rankas!lägre!priser!relativt!lågt!av!konsumenterna.!Endast!16!%!ansåg!att!priset!var!

den! viktigaste! faktorn! vid! e=handel,! men! prisjämförelser! är! däremot! vanligt! förekommande.! (Svensk!

Handel,! 2013)! Modebranschen! är! hårt! utsatt! för! trendsvängningar.! Trendsvängningar! i! olika! färger!

beskrivs!som!synnerligen!svårhanterligt!och!volatilt.!(Yu,!Hui!&!Choi,!2012)!

5.1.2 Sociokulturella)omvärldsfaktorer)
Kvinnor!handlar!oftare!kläder!på! internet!än!män.!8!av!10!kvinnor!under!50!år!har!någon!gång!handlat!

kläder! online! kläder.! Kvinnorna! i! åldrarna! 30=49! är! den! åldersgrupp! där! flest! har! handlat! kläder! via!

internet,! 78!%,! följt! av! åldrarna! 18=29! där! 76!%! har! handlat! kläder! på! internet.! För!män! är! 18=29! den!

åldersgrupp!där!störst!andel,!64!%,!har!handlat!kläder!via! internet,! följt!av!åldersgruppen!30=49!år!med!

48%.!(Svensk!Handel,!2011)!

E=handel! växer! och! tar! marknadsandelar! från! den! traditionella! detaljhandeln! (Svensk! handel,! 2011b).!

Varannan! konsument! har! någon! gång! handlat! kläder! på! Internet! (Svensk! handel,! 2011c).! Enligt! Svensk!

handel!är!kläder!en!viktig!del!av!unga!vuxnas!inköp.!Unga!har!inte!i!samma!utsträckning!som!äldre!bildat!

familj,!vilket!innebär!ökat!fokus!på!sig!själv.!Enligt!Svensk!Handel!fortsätter!denna!uppfattning!efter!30=års!

ålder.!(Svenskhandel.se!2014=05=05)!

När! konsumenter! handlar! via! internet! prioriterar! de! snabba! leveranser! (Svensk! handel,! 2011c).! Både!

kvinnor! och! män! påverkas! av! hur! enkelt! en! hemsidans! gränssnitt! är! vid! e=handel.! Kvinnor! tycker! att!

säkerhet! är! viktigare! än! män,! som! prioriterar! service! högre! (Lai! et! al.,! 2010).! Av! de! som! handlar! på!

internet!anser!tre!av!tio!att!det!är!svårt!att!bilda!sig!en!uppfattning!om!varans!kvalitet!innan!köp!(Svensk!

handel,! 2011c).! Fyra! utav! tio! som!handlar! kläder! på! internet! provar! produkten! i! fysisk! butik! innan! köp!

(Svensk!handel,!2011c).!

Tiidenberg!(2014)!har!undersökt!hur!”selfie=fenomenet”!har!utvecklats!de!senaste!åren.!Enligt!Tiidenberg!

har!personer!mellan!21!och!51!år!börjat!använda!detta!som!ett!sätt!att!återta!kontroll!över!sig!själva!för!

att!våga!stå!ut!från!normen!och!tillsammans!stödja!varandras!i!val!egen!stil.!Enligt!Michael!Lynn!och!Judy!
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Harris! (1997)! finns! det! ett! behov! hos! människor! för! skräddarsydda,! anpassningsbara! och! innovativa!

kläder.!Vidare!skriver!författarna!att!konsumenter!eftersträvar!att!uttrycka!sig!unikt!genom!att!konsumera!

kläder!de!kan!relatera!till.!Författarna!skriver!också!att!nya!produkter!har!svårt!att!direkt!bli!succéer,!det!

krävs!att!en! liten!skara!människor,! fashion& leaders,! först! inspirerar!den!stora!skaran!människor,! fashion&
followers,!först!för!att!en!ny!produkt!ska!kunna!bli!en!succé.!

I!Robert!D.!Hofs!artikel!You&are&the&Ad!(2011)!beskrivs!annonsering!på!Google!som!mycket!effektivt,!men!

även!att!Facebook!annonser!är!något!som!företag!tror!på!eftersom!de!verkligen!kan!riktas!till!målgruppen.!

Detta!leder!till!en!mer!riktad!marknadsföring!jämfört!med!exempelvis!tv=reklam.!(Hof,!2011)!Ralph!Breuer!

et! al.! (2011)! redogör! för! effektiviteten! för! olika! typer! av! online=marknadsföring.! Ytterligare! en!

marknadsföringsmetod!är! lanseringsevent,!dessa!beskrivs! som!effektiva!och!ger!dessutom!möjlighet! till!

omnämningar!i!media!(Al=Emran,!Pfahl!&!Ruhe,!2008).!

5.1.3 Teknologiska)omvärldsfaktorer)
Ett! välanvänt! verktyg! för! att! utvärdera! marknadsföringens! effekter! och! för! att! förbättra!

användarupplevelsen!på!hemsidor!är!Google!Analytics.!Verktyget,!som!genererar!statistik!för!webbsidors!

trafik,! beskrivs! som! simpelt! och! kostnadseffektivt! för! mindre! företag.! Vidare! kan! det! ge! exempel! på!

brister! en! hemsida! kan! ha! som! annars! inte! hade! upptäckts.! Exempelvis! att! en! viss! del! av!

webbapplikationen!sällan!besöks.!(Hasan,!Morris!&!Probets,!2009)!

5.2 Konkurrensanalys)
Det!finns!flera!av!företag!som!erbjuder!liknande!produkter:!självdesignade!t=shirts,!skjortor!och!pikéer!på!

nätet.!För!att!analysera!konkurrenter!så!studerades!företag!som!strikt!verkade!genom!e=handel!och!hade!

en! liknande! affärsidé.! Dessa! hittades! genom! sökningar! på! Google.! Ett! urval! av! de! största! aktörerna!

presenteras!nedan.!!

• Zazzle!erbjuder!kunden!ett!stort!utbud,!de!har!produkter!för!kvinnor,!män,!barn!och!nyfödda.!Det!

som!erbjuds!är!bland!annat!jackor,!t=shirts,!telefonfodral,!skateboards!och!kepsar.!!

• Customink!är!ett!företag!vars!utbud!är!stort,!de!erbjuder!också!ett!flertal!olika!designmöjligheter!

och!priserna!för!deras!produkter!är!låga.!!

• Spreadshirt!har!ett!utbud!som!fokuserar!mer!än!övriga!konkurrenter!på!kvalité!och!prisklassen!är!

något! högre! än! andra! konkurrenter.! Företaget! erbjuder! kunden! relativt! stora! möjligheter! att!

designa!produkten!själv.!!

• !Ooshirts! som!också!har!ett! stort!utbud!av!produkter.!De! fokuserar!på!ett! lågt!pris! kombinerat!

med! stora! valmöjligheter! för! kunden.! De! inriktar! sig! på! att! sälja! större! upplagor! av! samma!

produkt,!t.ex!tröjor!till!fotbollslag.!

För! att! analysera! konkurrenterna! studerades! ett! antal! aspekter! som! ansågs! vara! centrala:! Pris,!

varumärkesfokus,! utbud,! möjlighet! att! designa! unika! produkter! och! hur! stora! designmöjligheter!

konsumenten! har.! Pris,! varumärkesfokus! och! utbud! ansågs! vara! viktiga! för! att! kunna! positionera! Shrt!

relativt! konkurrenterna.!Möjlighet! att! designa! en! helt! unik! vara! ansågs! vara! en! viktig! aspekt! eftersom!

Shrts! affärsidé! kretsar! kring! detta.!Det! var! därför! viktigt! att! undersöka!om!möjligheten! även! fanns! hos!

konkurrenter.!Aspekterna!sammanfattas!i!Tabell!1!=!Parametrar!hos!konkurrenter!med!en!femgradig!skala!

där!fem!är!högsta!värdet.!

! !
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Namn Zazzle Customink Spreadshirt Ooshirts 

Prisklass 3 2 3 2 
Varumärkesfokus 2 2 3 2 

Unikhet 1 1 1 1 

Utbud 5 5 4 5 
Designmöjligheter 4 3 3 3 

Tabell)1)R)Parametrar)hos)konkurrenter)

5.3 SWOTGanalys)
I! kommande! avsnitt! presenteras! en! SWOT=analys.! SWOT! står! för! Strengths,!Weaknesses,!Opportunities!

och!Threats.!Syftet!med!analysen!är!att!koppla!samman!data!från!omvärldsanalysen!och!applicera!denna!

på!Shrt.!!

5.3.1 Styrkor)
Shrt! har! en! unik! affärsidé! enligt! den! konkurrensanalys! som! presenterats:! ingen! av! konkurrenterna!

erbjuder!kunden!möjligheten!att!köpa!en!tröja!de!är!helt!ensamma!om.!Att!producera!helt!unika!tröjor!

gör! att! företaget! kan! tillämpa! makeAtoAorder,! produktion! mot! kundorder,! och! slippa! binda! kapital! i!

färdigvarulager.!

5.3.2 Svagheter)
Shrts!produkt!kräver!produktion!mot!kundorder,!vilket!leder!till!en!mer!komplicerad!produktionsprocess!

jämfört! med! konkurrenter.! De! ökade! produktionskostnader! som! produktionen! av! unika! produkter! ses!

som!en!svaghet.!Att!sälja!helt!unika!tröjor!tycks!dessutom!vara!en!oprövad!affärsidé.!!

Ytterligare! en! svaghet! är! det! faktum! att! försäljning! via! internet! i! dess! nuvarande! form! försvårar! fysisk!

testning! av! produkten,! vilket! enligt! den! omvärldsanalys! som! presenterats! är! något! som! kunder! ofta!

efterfrågar.!

5.3.3 Möjligheter)
I! den! omvärldsanalysen! åskådliggjordes! hur! marknaden! för! e=handel! växer.! Vidare! är! försäljningen! av!

kläder!på!internet!den!näst!största!branschen!inom!e=handel.!Omvärldsanalysen!redogör!också!för!det!allt!

växande!behovet!hos!människor,!i!synnerhet!för!kvinnor!i!åldrarna!21!–!51!år,!att!uttrycka!sig!unikt.!

Att!konsumenterna!anser!att!priset!inte!kommer!i!första!hand!när!de!köper!kläder!på!internet!är!även!det!

en!möjlighet!som!Shrt!kan!utnyttja.!

5.3.4 Hot)
Klädbranschen!är!enligt!Shrts!omvärldsanalys!hårt!utsatt!för!trendsvängningar,!särskilt!när!det!kommer!till!

färger!som!beskrivs!som!extra!volatilt.!!

Ytterligare! ett! hot! är! att! marknaden! är! mycket! konkurrensutsatt! och! det! kan! bli! svårt! att! vinna!

marknadsandelar! från! befintliga! aktörer.! Detta! hot! blir! än!mer! påtagligt! då! inträdesbarriärerna! är! låga!

vilket! gör! att! nya! aktörer! kan! etablera! sig! och! befintliga! kan! lätt! ändra! fokus.! Att! kopiera!

produktkonceptet!är!dessutom!lätt!för!befintliga!aktörer.!

!
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Styrkor 
• S1: Unik affärsidé 
• S2: Skräddarsydd produkt 
• S3: Avsaknad av lager 

Svagheter 
• W1: Dyrt att producera unika tröjor 
• W2: Utvecklarnas kompetens 
• W3: Produkten försvårar testning 
• W4: Lågt kapital 
• W5: Oprövad affärsidé 

Möjligheter 
• O1: Växandemarknad för e-handel 
• O2: Behov av att uttrycka sig unikt)
• O3: Stort segment 
• O4: Icke priskänslig bransch 

Hot 
• T1: Trendsvängningar 
• T2: Konkurrensutsatt marknad 
• T3: Låga inträdesbarriärer 
• T4: Lätt att kopiera konceptet 

Tabell)2)R)SWOTRanalys)

)

 Slutsatser 

S1 + W3 + 
O1 

Shrts unika affärsidé och det faktum att marknaden är växande ger ett bra 
underlag för att söka externt kapital. 

S2 + T1 
Eftersom vår produkt är skräddarsydd kan den följa de trendsvängningar 
som uppstår. Det finns även möjlighet att lägga in nya färger som följer 
trenderna, exempelvis höstfärger 

S3 + T1 Avsaknaden av lager gör att påverkan av trendsvängningar blir minimala. 

W1 + O4 
Enligt omvärldsanalysen är branschen inte priskänslig samt att vår produkt 
inte har några substitut vilket bidrar till att vi kan sätta ett pris som täcker 
produktionskostnaderna 

O2 + W5 
Konkurrensanalysen påvisar att det finns en lucka i konkurrenternas utbud 
vad gäller unikhet, detta bör lindra det faktum att det också är en 
oprövad affärsidé då Shrt kan dra nytta av att vara först med sin affärsidé. 

Tabell)3)R)Matchning)av)styrkor,)svagheter,)hot)samt)möjligheter)

5.4 Kundsegment)
Ålder 18-25 25-35 35-55 55- 

Konsumtion på 
internet 

Mellan Stort Mellan Litet 

Behov av att 
uttrycka sig 

unikt 
Stort Stort Stort Litet 

Intresse för 
varumärke vid 
internethandel 

Stort Stort Stort Stort 

Tabell)4)R)Segmentering))

Tabell! 4! ovan! är! en! sammanställning! av! data! från! omvärldsanalysen.! Ur! tabellen! går! det! att! utläsa! att!

åldersgruppen!25=35!år!konsumerar!mest!av!samtliga!grupper!på!internet!och!att!de!har!ett!stort!behov!

av!att!uttrycka!sig!unikt.!Baserat!på!detta!så!kommer!marknadsföringsaktiviteterna!att!fokuseras!på!denna!

åldersgrupp.! Enligt! sammanställningen! så! tycks! även! ålderssegmentet! 35=55! vara! ett! kundsegment! att!

beakta.!
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Kön! är! en! annan! segmenteringsvariabel! som! studerats.! Enligt! omvärldsanalysen! så! handlar! kvinnor! på!

internet!i!en!större!utsträckning!än!män!och!tycktes!i!högre!grad!ha!ett!behov!att!uttrycka!sig!unikt.!I!och!

med! detta! så! är! det! viktigt! att! Shrts!webbapplikation! och! produkt! är! attraktiv! för! kvinnor! då! de! enligt!

segmenteringen!utgör!en!större!kundbas.!

Slutsatsen!blir!att!Shrts!huvudmålgrupp!är!unga!vuxna!kvinnor!i!åldersspannet!25=35!år!som!har!ett!behov!

av! att! uttrycka! sig! unikt.! Eftersom! att! det! finns! andra! kundsegment! med! potential,! exempelvis! män! i!

samma!ålder!och!äldre!kvinnor,!så!anses!det!dock!viktigt!att!marknadsföringsaktiviteterna!utesluter!dessa.!

5.5 Marknadsstrategi)och)Marknadsmål)
Marknadsstrategin!för!marknadsföringen!av!Shrt!har!valts!att!baseras!på!Porters!generiska!strategier.!De!

tre! basstrategierna! är! kostnadsledarskap,! differentiering! och! fokusering! (Ormanidhi! &! Stringa,! 2008;!

Porter,! 2004).! Eftersom! att! Shrt! går! in! på! en! konkurrensutsatt! marknad! och! inte,! i! och! med! högre!

produktionskostnader,! kan! eftersträva! kostnadsledarskap! så! väljs! istället! en! differentieringsstrategi.! En!

differentieringsstrategi! söker! marknadsandelar! genom! en! tydlig! differentiering! av! sin! produkt! relativt!

konkurrenternas.! Shrts! självdesignade!unika! tröjor! är! ett! unikt! koncept! som! i!marknadsföringssyfte!bör!

framhävas! och! dessutom! är! kompatibelt! med! differentieringsstrategin.! Unika! varor! är! förenligt! med!

premiumvaror!och!därför!kan!pris,!kvalitet!och!prestige!vara!möjliga!differentieringsfaktorer.!

Följande!marknadsmål!kommer!att!användas:!

• Att!en!månad!efter!lansering!sålt!100!tröjor.!

• Att!ett!år!efter!lansering!sålt!1500!tröjor.!

• Att!webbapplikationen!ska!ha!minst!400!registrerade!användare!efter!ett!år.!

5.6 Positionering)
Konceptet!”designa!din!egen!tröja”!är!en!konkurrensutsatt!marknad!med!etablerade!konkurrenter.!Som!

ett! led! i! differentieringsstrategin! har! därför! Shrt! valt! att! positionera! sig! inom! segmentet! högkvalitativa!

tröjor!och!fokus!ligger!på!att!varje!produkt!är!helt!unik.!!

För! att! differentiera! sig! från! konkurrenter! ska! Shrt! välja! värdeerbjudandet!More& for& more.! Shrt! och!
konkurrenternas! värdeerbjudande! illustreras! i! Figur! 20.! Ska! Shrt! lyckas! med! detta! är! det! viktigt! att!

företaget!skapar!och!tydliggör!värde!till!konsumenten.!För!att!göra!detta!bör!företaget!prioritera!faktorer!

om!skapar!värde!för!kunden,!exempelvis!kvalitet,!prestige,!kundorientering!och!=anpassning.!!
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Figur)20)R)Shrt)och)konkurrenters)värdeerbjudande)

Shrt!bör!också!vara!uppmärksamma!på!konkurrenter!som!tar!positionen!More&for&the&same!och!erbjuder!
samma! vara! till! ett! lägre! pris.! För! att! behålla! positionen! blir! det! viktigt! att! säkerställa! att! erbjudandet!

uppfyller!de!krav!kunden!ställer.!!

Avslutningsvis:!Den!position!som!Shrt!ska!eftersträva!kan!uttryckas!som:!För&unga&individer&som&vill&vara&
unika&erbjuder&Shrt&en&högkvalitativ&produkt&med&fokus&på&varje&varas&unikhet.&

& &
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5.7 Marknadsmix)G)4P)
Marknadsmixen! beskriver! Shrts! marknadsstrategier! i! termerna! av! produkt,! prissättning,! plats! och!

påverkan.!Dessa!strategier!kommer!att!användas!för!att!uppnå!de!uppsatta!marknadsmålen.!!

5.7.1 Produkt)
Det!primära!behov!som!Shrts!produkt! fyller! för! sina!kunder!är!möjligheten!att!uttrycka! sig!unikt!och! få!

tillfredställandet! av! att! designat! något! själv.! Den! påtagliga! produkten! innefattar! designmöjligheterna! i!

form! av! färgerna! på! tröjans! delar,! val! av! ficka! och! placering! av! logga.! Produktens! mest! prominenta!

attribut!är!att!det!säljs!endast!en!av!varje,!vilket!ger!den!en!exklusiv!image.!För!att!stärka!exklusiviteten!är!

produkten!av!hög!kvalitet!och! för!att! koppla!detta! till! varumärket!Shrt!har! varje!design!ett! gemensamt!

kännetecken:! Shrts! logga.! Produkten! möjliggör! alltså! stor! kundanpassning! samtidigt! som! varje! unik!

produkt!har!Shrts!tydliga!design!och!varumärke.!!

I!linje!med!omvärldsanalysen!tidigare!presenterat!kommer!Shrt!lägga!stort!fokus!vid!snabba!leveranser!av!

produkter.! För! att! kunden! ska! bli! nöjd!med! helhetsupplevelsen! av! produkten! krävs! det! att! leveransen!

lever! upp! till! den! kvalitet! kunden! förväntar! sig.! Om! Shrt! ska! lyckas! att! positionera! sig! som! en!

premiumprodukt! så! förväntas! att! även! företagets! utvidgade! produkt,! där! leveranser! ingår,! håller! bra!

kvalitet.!

5.7.2 Pris!)
Priset!på!Shrts!produkter!kommer!vara!en!bidragande!faktor!i!deras!image!som!premiumprodukt!och!ett!

sätt!att!förstärka!produktens!exklusivitet.!Därför!har!Shrt!tillämpat!en!värdebaserad!prissättning!och!har!

valt! att! sälja! tröjor,! oavsett! modell,! till! priset! av! 500! kronor.! Denna! prissättning! grundar! sig! i!

marknadsplanens! differentieringsstrategi! och! i! företagets! värdeposition:! ett! högre! pris! är! ett! sätt! att!

särskilja!sig!från!företagets!konkurrenter!och!priset!är!kompatibelt!med!erbjudandet!More&for&more.!

5.7.3 Plats)
Försäljningen!av!Shrts!produkter!kommer!ske!via!Shrts!webbapplikation.!Fysiska!butiker!eller! försäljning!

genom! någon! annan! kanal! anses! inte! vara! aktuellt! eftersom! detta! skulle! innebära! större! kostnader!

samtidigt! som!de! inte! ansågs! tillföra! tillräckligt! värde! för! kunden.! Ytterligare! faktorer! som! talade! emot!

andra! försäljningskanaler! var! att! målgruppen! är! vana! internetanvändare! och! att! applikationen! därför!

skulle!vara!en!tillräcklig!plattform!för!att!möta!kunden.!Avslutningsvis!så!lämpar!sig!produktens!karaktär!

för! internethandel;! att! sälja! unika! t=shirts! i! fysiska! butiker! skulle! vara! krävande! och! innebära! mycket!

samordning!mellan!butikerna.!

! !
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5.7.4 Påverkan)
Efter!att!ha!utvärderat!det!potentiella!kundunderlaget!och!deras!internetvanor!framstår!marknadsföring!

online!som!ett!effektivt!val.!För!att!nå!ut! till!nya!kunder!så!kommer!Shrt!att!använda!sig!av!banners!på!

hemsidor!som!kundsegmentet!besöker,!exempelvis!Google!och!Facebook.!Valet!av!denna!metod!grundar!

sig! i! att! målgruppen! är! frekventa! internetanvändare! och! på! att! denna! typ! av! marknadsföring! enligt!

omvärldsanalysen!är!effektiv.!För!att!marknadsföra!mot!befintliga!kunder!så!ska!Shrt,!genom!företagets!

databas!med! kunders! och! användares!mailadresser,! använda! sig! av! e=post.!Detta! anses! vara! en!metod!

som!inte!medför!alltför!stora!kostnader,!vilket!är!viktigt!baserat!på!företagets!ekonomiska!situation.!!

Den!tredje!fasen!i!marknadsföringen!är!event.!När!lansering!av!en!ny!färg!eller!ett!nytt!attribut!anses!vara!

nödvändigt!kommer!detta!att! ske! i! samband!med!ett! lanseringsevent.!Enligt!omvärldsanalysen!är!detta!

ett!effektivt!sätt!att!nå!ut!till!nya!kunder!och!dessutom!anses!att!event!är!kompatibelt!med!Shrts!tänkta!

marknadsposition! och! fokus! på! premiumvaror.! Dock! bör! det! poängteras! att! denna! typ! av!

marknadsföringsaktivitet! kräver! ett! starkt! varumärke! för! att! få! publicitet.! För! denna! senare! del! av!

marknadsföringsfasen,!se!Figur!21,!är!det!därför!viktigt!att!marknadsföringen!via!mail!och!sociala!medier!

har!varit! framgångsrik.!För!att!kontrollera!detta!ska!Shrt!använda!sig!av!verktyg!såsom!Google!Analytics!

för!att!följa!trafiken!på!webbapplikationen.!!

För!eventen!finns!det!riktlinjer!kring!när!de!ska!ske!och!kring!lanseringarnas!storlek.!Eftersom!att!eventen!

bygger!på!delaktighet!från!kunden!så!bör!de!ske!i!samband!med!helger!och!helgdagar!för!att!inte!utesluta!

denne.! På! samma! sätt! är! det! viktigt! att! de! sker! på! lättillgängliga! platser! och! tider.! Vidare! så! bör! inte!

lanseringarna!ske!för!ofta!eller!vara!för!stora;!för!att!vara!kompatibelt!med!premiumvaror!så!bör!antalet!

produkter!som!företaget!erbjuder!vara!begränsat.!Som!en!tumregel!bör!inte!mer!än!500!tröjor!lanseras!i!

samband!med!ett!event!och!eventen!bör!inte!ske!när!det!finns!mer!än!500!unika!tröjor!kvar.!!

Eventen!ger!möjligheten!att!möta!kunden! i!en!annan!marknadskanal!än!via! internet!och!blir! företagets!

sätt!att!möta!kunden!ansikte!mot!ansikte.!Om!media!skulle!intressera!sig!för!eventen!så!är!även!detta!en!

möjlighet! för! att! nå!ut! till! kunden! via! nya!marknadskanaler.! Shrt! bör! därför! ha! som!policy! att! bjuda! in!

media!och!att!ställa!upp!på!intervjuer!i!samband!med!eventen.!!

!

Figur)21)R)tillvägagångssätt)vid)promotion)

!
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6 Testresultat)
I! följande! kapitel! redogörs! för! den! användartestning! som! Shrt! använt! sig! av! för! att! utvärdera!

webbapplikationens!användarupplevelse.!!

6.1 Mål)med)testningen)
Målet! med! testningen! är! att! från! potentiella! kunder! i! företagets! målgrupp,! samla! in! feedback! på!

webbplatsens!användarupplevelse.!Feedbacken!ska!vara!i!form!av!både!kvalitativ!och!kvantitativ!data!och!

ska!utvärderas!innan!webbapplikationen!överlämnas!till!kund.!

6.2 Scope)
Testningen!berör!webbapplikationen!Shrt,!en!kombinerad!t=shirt!designverktyg!och!e=shop.!Eftersom!att!

testningen!har!som!mål!att!få!uppfattning!om!hur!potentiella!kunder!upplever!webbplatsen!avgränsar!sig!

testningen! från! att! testa! administratörsvyerna.! Testscenariorna! tog! upp! vad! som! ansågs! vara! mest!

centralt!för!applikationen:!att!genomföra!köp,!att!registrera!kunder!och!att!använda!communityn.!

!

Figur)22)R)Beskriver)huruvida)användarna)tyckte)det)var)svårt)att)genomföra)uppgiften)

En!viktig!faktor!med!användartestningen!var!att!undersöka!om!deltagarna!kunde!använda!applikationens!

funktionalitet.! Vid! testningen! ansåg!majoriteten! av! testdeltagarna! att! de! lyckades! genomföra! samtliga!

scenarier!och!tydligast!var!detta!vid!det!viktigaste!scenariot:!scenario!ett,!att!genomföra!ett!köp.!Även!om!

de!flesta!även! lyckades!genomföra!scenario!två!och!tre!stötte! fler!på!problem!här!än! i!scenario!ett.!Vid!

scenario! två! och! tre! tyckte! dock! drygt! en! tredjedel! av! deltagarna! att! de! inte! lyckades! genomföra!

uppgifterna!vilket!ansågs!vara!allvarligt.!

De!anledningar!som!bidrog!till!att!testdeltagarna! inte! lyckats!genomföra!scenario!två!var!exempelvis!att!

det!inte!gick!att!genomföra!registreringen,!knappar!som!inte!gav!någon!respons!eller!att!uppgifterna!inte!

sparades!och!därav!inte!fanns!tillgängliga!på!profilsidan,!fel!som!anses!vara!allvarliga.!Mindre!allvarliga!fel!

som!till! exempel!att! realtidsvalideringen! inte! tillåter!en!punkt! i! fältet! för!användarens!adress!gav!också!

upphov!till!att!registreringen!inte!kunde!genomföras.!Det!påpekades!även!av!flertalet!testare!att!det!inte!

gick!att!stänga!dialogrutorna!med!knappen!”Close”.!!

I!scenario!tre!upplevde!flertalet!testare!svårigheter!med!att!genomföra!uppgiften.!Problemen!sträckte!sig!

från!att!testare! inte!kunde!göra!en!kommentar!på!grund!av!att!knappen! inte!gav!någon!respons,!till!att!
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0! 0!

0!

5!

10!

15!

20!

Scenario!1! Scenario!2! Scenario!3!

Anser!du!ay!du!lyckades!genomföra!uppgizen?!

Ja! Nej! Ja,!men!det!upplevdes!onödigt!svårt!
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det! inte!fanns!några!tröjor!utöver!den!de!själva!gjort!som!de!kunde!kommentera.!Det!uppfattades!även!

otydligt! att! det! inte! fanns! någon! indikation! på! att! kommentarsfunktionen! krävde! att! testaren! var!

inloggad.!Applikationen!upplevdes!också!långsam.!!

!

Figur)23)R)Jämför)tiden)det)tog)att)genomföra)de)olika)scenarierna)

En!av!de!testparametrar!som!studerades!vara!time!on!task,!den!tid!som!testdeltagaren!använde!för!att!

genomföra!ett!testscenario.!Det!visade!sig!att!de!allra!flesta!testdeltagarna!navigerade!applikationen!och!

genomförde! scenarierna! snabbt,! ofta! under! 3! minuter! enligt! deras! egen! uppskattning.! Hur! snabbt!

scenarierna!skulle!genomföras!ansågs!innan!testningen!vara!en!indikator!på!hur!lätta!scenarierna!var!att!

genomföra.! Baserat! på!detta! tycks! det! som!att! applikationen! var! lättnavigerad.!Med!detta! sagt!möttes!

många!av!deltagarna!av!problem!under!testningen,!navigeringen!inkluderad.!

!

!

Figur)24)R)Jämför)tydligheten)i)de)olika)scenariena)

!

Figur)25)R)Beskriver)felnivån)i)de)olika)scenarierna

!

Det! var! i! samband! med! scenario! ett! som! de! allra! flesta! problemen! framkom,! både! kritiska! och! icke=

kritiska.! Merparten! av! problemen! ansågs! vara! icke=kritiska! och! handlade! exempelvis! om! att!

hjälpmeddelanden! var! otydliga! eller! att! det! fanns! problem! med! typsnittet! i! vissa! webbläsare.! De! två!

kritiska!problemen!var!att!knappar!inte!fungerade!och!att!en!sida!i!samband!med!utcheckning!hängde!sig,!

ett!problem!som!inte!kunnat!återskapas.!

Data! från! testerna! användes! för! att! ta! fram! de! valda! testparametrarna.! Successful! task! completion!

baserades!på!testdeltagarnas!egna!åsikter!kring!huruvida!de!lyckades!genomföra!testet!eller!inte.!För!att!

analysera!critical!och!non=critical!errors!klassificerades!de!problem!som!testdeltagarna!uppmärksammade!
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20!
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i! sina!kommentarer!enligt! avsnittet! ”Klassificering!av!problem”.!Error=free! rate!baserades!på! frågan!om!

deltagaren!stött!på!problem!under!scenariot.!Se!Figur!24!och!Figur!25!för!en!sammanställning.!

)

 
Successful task 

completion 
Critical errors 

Non-critical 
errors 

Error-free 
rate 

Scenario 1 88 % 2 6 63 % 
Scenario 2 75 % 4 2 67 % 
Scenario 3 71 % 3 4 56 % 

Tabell)5)R)Beskriver)antalet)fel)testgruppen)fick)vid)genomföradet)av)de)olika)scenariorna)

!

!

Figur)26)R)Beskriver)ifall)testgruppen)är)nöjda)med)hur)det)gick)utföra)uppgiften)

I!samband!med!testscenarierna!ställdes!frågan!”Är!du!nöjd!med!hur!det!gick!att!utföra!uppgiften?”!för!att!

ge!subjektiva!resultat,!subjective!measures.!Användartestningen!visade!att!majoriteten!av!testdeltagarna!

var!nöjda!med!hur!scenarierna!upplevdes!att!genomföra.!Detta!trots!att!många!av!deltagarna!möttes!av!

problem!under!testningen.!

De!rekommendationer!som!kom!fram!i!samband!med!scenario!ett!kretsade!både!kring!upplevda!problem!

och!kring!ny!funktionalitet.!Bortsett!från!de!kritiska!och!icke=kritiska!problemen!som!diskuterats!tidigare!

gav! testdeltagarna! förslag! på! att! flytta! knappar! och! förändra! hur! designverktyget! fungerade.! Ny!

funktionalitet!som!testdeltagarna!gav!förslag!på!var!bland!annat!att!kunna!skapa!egna!loggor!på!tröjorna.!!

 

!
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7 Etiska)aspekter)
Detta! avsnitt! behandlar! de! etiska! frågor! som! uppstår! vid! utveckling! av! en! e=handelsapplikation.! Bland!

annat! lagring! av! personliga! data,! säkerhet! på! hemsidan! samt! hur! Shrt! hanterar! användartestarnas!

integritet.!!

7.1 Lagring)av)personlig)data)
Användar=!och!kundkonton! lagras! i! Shrts!databas!vid! registrering! respektive!köp!på!webbapplikationen.!

Detta! är! nödvändigt! för! att! kunna! leverera! produkten! kunden! har! köpt.! Användaruppgifterna! används!

också! i!marknadsföringssyfte,! exempelvis! skickas! nyhetsbrev! och! kampanjinformation! till! kunderna.! De!

uppgifter!som!lagras!i!Shrts!databas!är!förnamn,!efternamn,!användarnamn,!email,!adress!och!lösenord.!

Viktigt! att! poängtera! är! att! en! kund! kan! genomföra!ett! köp!utan! att! registrera! sig,! då!behöver! kunden!

endast!fylla!i!den!information!som!krävs!för!att!skicka!den!produkt!kunden!har!köpt.!Detta!är!viktigt!dels!

för!att!värna!om!kunders!integritet,!men!också!för!att!inte!skapa!barriärer!för!köp.!!

En! annan! del! av! den! användarhantering! som! är! etiskt! tveksam! är! det! faktum! att! det! i! nuläget! inte! är!

möjligt! för! användare! att! radera! sina! konton.! För! användaren! innebär! detta! att! deras! personliga!

information,! oavsett! hur! personlig! den! är,! alltid! kommer! att! finnas! kvar! i! Shrts! databaser.! Det! är! inte!

enbart! tveksamt! rent!etiskt.!Det! innebär!att! informationen!kan!bli!mycket! svår!att! få!bort! från! internet!

ifall!exempelvis!Shrt!skulle!lägga!ned!sin!verksamhet!eftersom!informationen!då!fortfarande!skulle!kunna!

finnas!kvar.!Enligt!datainspektionen!(2011)!strider!detta!mot!lagen,!dels!måste!Shrt!tillåta!användare!att!

radera!personlig!information!och!dels!får!Shrt!inte!spara!personuppgifter!längre!än!nödvändigt.!!

7.2 Säkerhet)
Vid! inloggning! som! användare! i! Shrt! krävs! ett! användarnamn! och! ett! lösenord.! Ifall! användaren! har!

förlorat!sitt!lösenord!kan!denne!få!ett!nytt!skickat!till!sin!e=postadress.!Detta!lösenord!slumpas!i!generator!

för!att!sedan!sparas!som!användarens!nya!lösenord.!Användaren!får!sedan!ett!mail!med!en!länk!och!en!

uppmaning!att!byta!till!ett!nytt!lösenord.!Detta!är!ett!välutbrett!sätt!att!tillhandahålla!möjligen!att!återfå!

kontrollen!över!sitt!användarkonto,!vilket!är!något!som!förväntas!av!användaren!.!

Lösenorden! i! Shrts!databas!krypteras!med!MD5=metoden.!Detta!är! som!nämnt! i! logikavsnittet! inte!den!

säkraste!metoden! för!kryptering!av! lösenord.!Därför!bör!användare!med!en!hög! integritetssfär!välja!att!

genomföra! köpet! utan! registrering,! då! riskeras! minimal! spridning! av! personlig! information.! Det! är!

naturligtvis! negativt! att! användare! hos! Shrt! riskerar! spridning! av! personlig! information! vid! registrering!

(Agrawal! et! al.,! 2004).! Det! bör! dock! accentueras! att! det! i! Shrts! databas! inte! lagras! några!

kreditkortsuppgifter,!inte!heller!personnummer.!!

7.3 Testares)personliga)information)
För! att! pröva! webbapplikationens! användarvänlighet! och! därmed! förbättra! upplevelsen! för! de! som!

besöker!Shrt! är!det! viktigt! att! testare! får!prova!applikationen! innan! lansering.!Vid!användartestet! fyller!

testaren!i!ett!formulär!och!Shrt!har!genom!detta!tillgång!testarnas!kön!och!ålder.!Anledningen!till!detta!är!

att!Shrts!utvecklare!vill!kunna!se!hur!olika!grupper!av!människor!uppfattar!webbapplikationen.!De!olika!

resultaten! från! testundersökningen! lagras! sedan! lokalt! i! utvecklarnas! datorer.! För! någon! utomstående!

person!skulle!dessa!data!vara!värdelösa!och!antagligen!skulle!det!vara!svårt!att!koppla!samman!testarens!

personliga!information!med!formuläret!eftersom!inga!data!förutom!kön!och!ålder!lagras.!Resultaten!från!



Linköpings!universitet!

Institutionen!för!datavetenskap!

!

! 44!

!

enkäten!lagras!också!på!internet!hos!enkätleverantören!Surveymonkey.!Deras!säkerhet!överskrider!långt!

den!som!finns!hos!Shrt!och!är!ett!företag!använt!för!detta!syfte!världen!över!(SurveyMonkey!Blog,!2010).!!

7.4 Inspirationssidans)brister)
När! ett! köp! har! genomförts! hos! Shrt! visas! denna! tröja! på! inspirationssidan.! Syftet! med! detta! är! att!

inspirera! andra! besökare! på! webbapplikationen! i! designprocessen! av! köpet.! Bredvid! denna! tröja! visas!

skaparens!användarnamn!och!andra!användare!har!möjlighet!att! kommentera!och! "gilla"!den.!Avsikten!

med! detta! är! att! skapa! en! sorts! community! kring! varumärket! Shrt! där! folk! kan! visa! upp! det! som!

inhandlats.!Det! finns!dock!en!problematik! i!detta!eftersom!kunden! inte!själv! får!avgöra!huruvida! tröjan!

skall! visas! offentligt! eller! inte,! dessutom! visas! kundens! användarnamn! tillsammans! med! tröjan.!

Användaren!upplyses! inte!heller!om!situationen!och!att!på!något!sätt!göra!det!vore!en!förbättring! i!hur!

Shrts! inspirationssida!behandlar!personlig! information.!Ännu!bättre! vore! att! ge! kunden!möjligheten!att!

avgöra!ifall!en!publicering!på!webbapplikationen!skall!göras!eller!inte.!Visserligen!skulle!detta!kunna!leda!

till! att! färre! tröjor!publiceras,!men!detta! får! ställas! i! relation! till! den!negativa!publicitet!den!nuvarande!

hanteringen!av!personliga!uppgifter!i!denna!del!av!webbapplikationen!skulle!kunna!få.!!

!
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8 Summering)och)diskussion)

8.1 Planeringsfasen)
I! början! av! projektet! hade! teamet! en! kick=off! innan! arbetet! kring! produkten! startat.! Under! kick=offen!

diskuterades! teamets! mål,! förväntningar! inför! arbetet! samt! affärsidé! och! möjlig! funktionalitet! i!

applikationen.!Att!dessa!områden!diskuterats!ledde!till!att!teamets!medlemmar!redan!skapat!sig!en!bild!

av!applikationen!och!dess!funktionalitet,!något!som!resulterade!i!ett!mindre!antal!unika!idéer!under!den!

brainwriting! som! genomfördes.! Det! är! möjligt! att! teamet! tagit! fram! mer! nyskapande! och! bättre!

funktionalitet! om! brainwritingen! genomförts! tidigare,! innan! gruppmedlemmarna! haft! diskussioner! om!

applikationen.!!

Ytterligare! ett! problem! under! planeringsfasen! var! missvisande! tidsuppskattningar! av! de! olika!

funktionerna.! Dessa! uppskattningar! visade! sig! senare! i! projektet! flera! gånger! vara! hundratals!

procentenheter! ifrån! verklig! utvecklingstid;! vissa! gånger! för! snäva! andra! gånger! för! vida.!

Tidsuppskattningarna! skedde! med! hjälp! av! metoden! planning! poker,! men! de! missvisande!

tidsuppskattningarna!är!sannolikt!kopplade!med!utvecklingsteamets!bristfälliga!rutin!snarare!än!metoden!

i!sig.!

8.2 Utvecklingsfasen)
Arbetsmetoden! scrum! har! varit! till! stor! nytta! för! utvecklingsteamet! genom! projektet.! Till! en! början!

upplevdes! dock! den! agila! metodiken! främmande! då! teammedlemmarna! främst! arbetat! enligt! mer!

traditionella! projektformer! tidigare.! Följden! blev! att! teamet! hade! problem!med! att! strukturera!arbetet!

och!utnyttja!de!verktygen!scrum!tillhandahåller.!Detta!berodde!på!att!rollen!som!scrum!master!inte!hade!

något! delegerande! ansvar,! utan! bara! hade! ansvar! att! se! till! att!metodiken! följdes,! vilket! var! en! aspekt!

teammedlemmarna!inte!var!vana!vid.!En!ökad!kunskap!om!scrum!inom!teamet!hade!underlättat!arbetet,!

och!bidragit!till!färre!problem.!!

Ett!misstag! relaterat! till!metodiken!var!att! teamet!delade!på! rollen!som!scrum!master.!Det!var! flertalet!

medlemmar!i!teamet!som!hade!intresse!i!att!ta!rollen!som!scrum!master!och!det!beslutades!att!ansvaret!

för! rollen! skulle! fördelas! veckovis! mellan! teammedlemmarna.! Inledningsvis! upplevdes! uppdelningen!

fungera,! men! efter! en! tid! in! i! projektet! tappades! kontinuitet! mellan! överlämningar,! Trellon! lämnades!

ouppdaterad! samt! att! daily! scrum! uteblev.! Under! vissa! perioder! av! utvecklingen! upplevde! teamet! att!

rollen!helt!fallit!bort!eller!inte!bidrog!med!något!som!påverkade!hur!projektet!fortskred.!!

Inför! sprint!3!uppdagades!problemet!med! rullande! scrum!master,!och!det!beslutades!att! åtgärda!detta!

genom!att!överlåta!rollen!till!en!person! inom!teamet.!Detta!blev!framgångsrikt!och!främjade!strukturen!

för!arbetet!i!teamet.!Det!hade!varit!fördelaktigt!om!bytet!gjorts!tidigare!eller!teamet!om!insett!att!denna!

typ!av!uppdelning!inte!skulle!fungera.!!

Att!problemet!inte!åtgärdats!tidigare!beror!till!stor!del!på!att!teamet!ofta!satt!tillsammans!och!utvecklade,!

vilket!gjorde!att!medlemmarna!hade!insikt!i!vad!de!andra!i!teamet!arbetade!med.!Detta!är!troligtvis!också!

anledningen!till!varför!Trellon!var!ouppdaterad!och!att!daily!scrum!uteblev.!Det!faktum!att!en!stor!del!av!

utvecklingsarbetet! skedde! i! grupp!bidrog!också! till! att!hanteringen!av! tekniska!problem!kunde!åtgärdas!

snabbt!och!därför!inte!hämma!utvecklingen.!Då!de!flesta!problem!som!uppstod!kunde!lösas!på!plats!inom!

gruppen!blev!produktiviteten!genomgående!hög.!De!brister!i!arbetsstrukturen!som!uppstod!till!följd!av!att!
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metodiken!inte!upprätthölls!påverkade!inte!heller!i!någon!stor!utsträckning!utveckling!av!funktionalitet!till!

applikationen.!!

Att! det! under! projektet! saknades! en! dedikerad! produktägare! under! utvecklingen! anses! ha! påverkat!

kvaliteten! på! slutprodukten.! I! detta! fall! var! teamet! både! utvecklare! och! produktägare! vilket! gjorde! att!

acceptanstesterna!i!många!fall!inte!genomfördes!korrekt,!samt!att!utvecklarna!inte!förhöll!sig!helt!till!den!

definition!of!done!som!skrivits.!Teamet!lade!mycket!tid!på!att!lära!sig!de!nya!teknikerna!som!användes!vid!

utvecklingen!samt!hur!dessa!skulle!implementeras,!vilket!bidrog!till!ett!minskat!kundfokus.!En!dedikerad!

produktägare!hade!kunnat!bidra!med! tydligare!krav!och! fungerat! som!ett!bollplank! för!det!orutinerade!

teamet!med! utvecklare.! Genom! tydliga! krav! på! de! funktioner! som! verkligen! behövdes,! samt! att! dessa!

skulle! fungera!felfritt!hade!bidragit! till!en!bättre!användarupplevelse.!Ett!exempel!är!det! faktum!att!det!

via! webbapplikationen! helt! saknas! kontaktuppgifter! eller! hjälp! vid! navigering! på! hemsidan.! Detta! var!

något! som! användartestarna! efterfrågade.! En! FAQ=sida! hade! inte! varit! svår! att! lägga! till,! men! fick! låg!

prioritet!då!teamet!istället!valde!att!utöka!funktionalitet!till!applikationen.!!

Något!som!genomgående!under!projektets!faser!störde!utvecklingen!var!Git.!!Konflikter!mellan!versioner!i!

koden,! eller! delar! av! kod! som! försvunnit! var! vanligt! förekommande.! De! flesta! av! de! tillfällen! då! det!

uppstod!problem!löstes!enkelt!genom!bra!kommunikation!och!snabb!koordinering! inom!teamet.!Vid!ett!

fåtal!av!tillfällena!kunde!det!dock!ta!upp!till!åtta!timmar!för!att!få!tillbaka!all!funktionalitet!i!applikationen,!

då! stora! partier! av! kod! försvunnit.! En! större! kunskap! om! Git! inom! teamet! varit! till! stor! hjälp! för! att!

motverka!problemen.!

På! grund! av! otillräckliga! förkunskaper! och! förstudier! angående! Git! och! versionshantering! använde! sig!

utvecklarna! inte! av! alla! verktyg! tillgängliga.! Utveckling! skedde! på! varje! utvecklares! dator! och! slogs!

samman! med! huvudapplikationen! istället! för! en! separat! testversion,! det! bidrog! till! att! det! vid! några!

tillfällen!blev!problem!då!det!inte!fanns!någon!fungerande!version!när!någon!sammanslagit!kod!som!inte!

fungerat!eller!gjort!en!felaktig!sammanslagning.!

Resultatet! från! testningen!av!applikationen! indikerar!att!den! i!de! flesta! fall!upplevs!användarvänlig!och!

fungerar!som!förväntat.!Ett!litet!antal!av!testarna!upplevde!dock!allvarliga!problem!med!vissa!funktioner,!

men! dessa! hade! inte! uppdagats! vid! utvecklarnas! testning.! De! brister! i! applikationen! som! upptäcktes!

genom!testningen!anses! inte!vara!svåra!att! rätta! till!men!det!hade!krävts!ytterligare!tid! för!att!åtgärda.!

Alternativt! hade! testningen! kunnat! utföras! kontinuerligt! under! projektets! gång! för! att! tidigare! kunna!

uppmärksamma!brister!i!användarupplevelsen!och!direkt!kunna!åtgärda!felen.!Detta!upplevdes!dock!svårt!

att!genomföra!då!det!kräver! resurser! i! form!av! tid!att! samla! in!och!analysera!data! från! tester,! resurser!

lades!på!utveckling!av!nya!funktioner.!!

En!stor!anledning!till!varför!svårigheter!uppstod!i!att!fortsätta!använda!designmönstret!MVP!kan!ha!berott!

på!att!medlemmarna!arbetade!med!funktionerna!på!egen!hand.!Funktioner!som!hade!kunnat!använda!sig!

utav!samma!MVP=presenter!kan!ha!implementerats!med!varsin!MVP=presenter!just!för!att!medlemmarna!

inte! var! insatta! i! varandras! kod! och! inte! blev! medvetna! om! den! möjliga! förenklingen.! Ett! flitigt!

användande! av! UML=diagrammet! hade! kunnat! undvika! att! liknade! kod! skrivs! flera! och! effektiviserat!

koden! för! överblick! såväl! som! för! förändring,! men! som! nybörjare! i! webbprogrammering! hade! inte!

medlemmarna!erfarenhet!eller!kompetens!nog!att!tänka!utifrån!UML=diagrammet!på!det!viset.!!

8.3 Alternativa)utvecklingsverktyg)
De!utvecklingsverktyg!som!stått!till!teamets!förfogande!har!i!regel!fungerat!väl.!Ett!alternativ!till!Git!som!

istället! kunde!ha! använts! är! Subversion.! Subversion!beskrivs! inom!branschen! som!mer! användarvänligt!
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och!enklare!att!snabbt!skapa!ett!effektivt!arbetsflöde!med.!Det!kunde!därför!ha!passat!detta!orutinerade!

team!bättre.!En!annan!aspekt! som!kunde! förändrats!är!att!använda!sig!utav!SQLAlchemy!som!hjälp!vid!

hantering!av!databasen.!SQLAlchemy!som!gör!att!klasser!kan!kopplas!direkt!till!en!tabell,!och!på!så!sätt!

underlätta!anrop!och!direkt!instansiera!pythonobjekt!när!data!hämtas!från!databasen.!Detta!hade!skapat!

en!mer!enhetlig!kod!och!gjort!det!lättare!att!sätta!sig!in!i!andras!kod.!En!uppfattning!spridd!hos!teamets!

medlemmar! är! att! SQLAlchemy! ofta! används! i! liknande! sammanhang,! speciellt! då! Flask! används! som!

ramverk.!!

8.4 Möjliga)Förbättringar)
Det!finns!en!stor!mängd!onödiga!funktioner!samt!två!önskvärda!funktioner!på!produktbackloggen!som!i!

nuvarande!version!av!webbapplikationen!inte!är!implementerade.!Exempel!på!dessa!funktioner!är;!Spara!

kundkorg!för!senare!köp,!3D!designverktyg,!delning!av!köp!på!social!media,!olika!språk!och!möjlighet!att!

köpa! presentkort.! Vidareutveckling! av! applikationen! bör! dock! inte! lägga! stor! vikt! vid! att! utöka! antalet!

funktioner,!utan!snarare! identifiera!och!eliminera!de!buggar!som!upptäcktes!vid!användartestning!samt!

arbeta! med! att! utöka! och! integrera! de! funktioner! som! redan! implementerats.! På! exempelvis!

inspirationssidan!finns!det!ingen!möjlighet!att!visa!några!andra!tröjor!än!de!som!idag!ligger!på!någon!av!

de! tre! olika! topplistorna.! En! annan! åtgärd! skulle! vara! att! tydliggöra! för! användaren! att! det! krävs!

inloggning!för!att!ge!en!like!eller!att!göra!en!kommentar.!Omfattningen!av!de!två!ovanstående!anses!inte!

vara!hög,!men!bortprioriterades!på!grund!av!projektets!tid!var!slut.!Designsverktyget!har!stor!potential!att!

ge!användaren!större!möjligheter!till!att!skräddarsy!sin!tröja!genom!att!öka!antalet!parametrar.!Exempel!

på! parametrar! är! knappar,! mönster! eller! ett! utökat! antal! tryck.! Inför! lansering! skulle! vyer! med!

information!om!företaget,!hur!konceptet!fungerar!samt!kontaktuppgifter!att!behövas.!!

En!annan!möjlig!förbättringsåtgärd!är!kring!hur!insamlad!data!används.!Även!om!det!i!nuläget!samlas!in!

information!om!kunderna!och!vilka!produkter!som!säljer!finns!det!inte!några!procedurer!implementerade!

för!att!enkelt!plocka!fram!informationen!för!användning.!Att!inkludera!detta!vore!en!tänkbar!förbättring!

som!skulle!kunna!underlätta!marknadsföringsaktiviteter!såsom!segmentering!och!därigenom!innebära!ett!

mervärde.!

8.5 Styrkor)och)svagheter)i)kod)
Den!affärsidé!som!skapats!för!varumärket!Shrt!kräver!skalbarhet!för!att!enkelt!kunna!skapa!nya!sorters!t=

shirtar,!nya!färger!och!nya!attribut.!Detta!innebär!att!teamet!har!utvecklat!funktioner!som!ska!fungera!för!

framtiden,! vilket! har! gjort! flera! saker! mer! komplicerade! än! nödvändigt.! Ett! exempel! är! hur! en! t=shirt!

lagras!i!databasen,!varje!del!på!t=shirten!har!en!egen!tabell!med!relationer!till!olika!typer!av!attribut.!Det!

krävs! komplicerade! frågor! för! hämta! en! t=shirt! ur! databasen! och! detta! kunde! ha! gjort! annorlunda,! till!

exempel!genom!att! lagra!alla!attribut!och!delar! i!en!och!samma!tabell,! för!att! förenkla!databasfrågorna!

och! på! så! sett! minska! risken! för! fel.! Samtidigt! måste! detta! vägas! mot! de! fördelar! som! nuvarande!

skalbarhet!innebär.!I!nuvarande!skick!kan!någon!med!mindre!modifiering!lägga!till!ett!nytt!attribut!till!en!

del!utan!större!modifiering!av!upplägget.!!

En! aspekt! av! skalbarhet! som! inte! tagits! hänsyn! till! är! för! när! antalet! användare! ökar.! För! att! se! till! att!

webbapplikationens!databas!även!är!skalbar!med!avseendet!på!antalet!användare!är!en!möjlig!åtgärd!att!

restrukturera! och! denormalisera! databasen.! Detta! kan! medföra! stora! skalbarhetsförbättringar,! men!

potentiellt!även!kostnader.!

!

!
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Bilaga)1)–)Skisser)och)prototyp)
Skisser!på!ett!första!designkoncept.!
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Bilaga)2)G)Produktbacklogg)
I! Tabell! 1! visas! den! ursprungliga! produktbackloggen! som! skapades! i! samband!med! planeringsmötena.!!

Tabell!2!summerar!de!funktionerna!som!adderades!till!Trellon!under!utvecklingen!av!hemsidan.!!

Tabell!1.!

Funktion User story Acceptanstest 

 Givet När Se till att 

Designverktyg 

Som en kund vill jag 
kunna välja färg, modell, 
mönster, tryck, bröstficka 
och knappar på en tröja 
så att jag kan skapa en 

unik tröja ingen annan har 
 

Kunden vill 
designa sin 

tröja. 

Kunden öppnar 
designverktyget. 

Kunden fritt kan 
välja mellan färg 
och mönster till 
delarna ärm, 

fram- och baksida 
av tröjan. Samt 

att på vissa 
modeller kunna 
välja knappar 
samt tryck. Allt 
ovan i realtid. 

Förhandsvisning 

Som en kund vill jag kunna 
se hur tröjan jag designar 
förändras I realtid så att 

designprocessen blir enkel 
för mig. 

Kunden vill se 
hur designen 

ser ut.. 

Kunden 
designar. 

Bilden av t-shirten 
ändras i realtid i 
samband med 

byte av 
parametrar 

Köp 

Kunna köpa efter kunden 
designat sin t-shirt 

alternativt köpa efter att 
ha lagt I varukorg 

 

Kunden har valt 
en tröja. 

 
 

Kunden trycker 
"köp/Check-out" 

 

Kunden snabbt 
och smidigt kan 
genomföra sitt 

köp. 
 

Som en kund vill jag se en 
sammanfattning/preview 

av min order innan 
utcheck  så att vet att allt I 

min order stämmer och 
uppfyller mina krav 

Att kunden kan 
få en överblick 

på ordern 

När kunden ska 
köpa 

En ren och tydlig 
sammanfattning 

av ordern kan 
visas 

Kundregistrering 

Som en kund vill jag 
kunna registrera ett konto 

så att jag spara mina 
uppgifter och genomföra 
köp snabbare i framtiden 

Att kunden vill 
registrera sig. 

Kunden 
genomför sitt 

köp. 
 

Kunden kan 
skapa ett konto. 

Tilläggning av 
attribut 

Som administratör så vill 
jag kunna lägga till nya 
färger och mönster till e-
handelsapplikationen så 
att jag kan hålla butiken 

uppdaterad 

Administratören 
vill addera 

valbara attribut 
för designen. 

Admin adderar 
attribut. 

Administratören 
kan välja hur nya 
attributet ser ut 

och är, så 
uppdateras vår 

räknare samt 
designvyn med 
detta attribut. 
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Kundkorg 

Som en kund vill jag 
kunna designa/köpa 

flera t-shirtar och kunna 
radera icke-köpta t-
shirtar efter vidare 

jämförelser 

Att kunden har 
ett konto. 

Kunden är 
inne på sidan 

 
 
 

Kunden kan logga in 
genom ett formulär. 

 
 

Kunden har valt 
en design. 

 

Kunden vill 
addera tröjan 

till sin 
kundkorg. 

 

Kunden genom ett 
knapptryck adderar 
varan till kundkorgen 

och att den reserveras I 
databasen som unik. 

 

Kunden har 
hämtat sin 

kundkorgsvy. 
 

Kunden 
trycker "töm 
kundkorg". 

 

Samtliga objekt I korgen 
tas bort ur vyn och att 

designen för dessa görs 
tillgänlig för andra 

användare. 
 

Kunden har 
objekt i 

kundkorgen. 
 

Kunden 
trycker "ta 

bort objekt". 
 

Designvyn öppnas med 
kundens valda attribut 

ifyllda. 

Kunden vill 
ändra en 
design I 

kundkorgen. 

Kunden 
trycker på sitt 

objekt I 
korgen. 

Objektet tas bort ur 
kundkorgsvyn och görs 

tillgängligt för andra 
kunder. 

Unikvalidering 

Som en kund vill jag inte 
kunna välja en t-shirt som 

redan köpts så att jag 
utan irritation kan 

designa en unik t-shirt. 

Kunden har 
skapat en tröja. 

Kunden ska 
välja nya 
attribut. 

Kunden enbart erbjuds 
attribut som leder till en 

unik tröja. 
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Kundorderöversikt 

Som administratör vill jag 
kunna se vilka kunder som 
handlar mest för att kunna 
belöna sådana köpvanor. 

 
Som administratör vill jag ha 

översikt över ordrar för att 
påverka kommande utbud, 

se vad som går hem. 

Att en kund 
genomfört ett 

köp så skall 
administratör 

kunna se 
detaljerna 

med ordern. 
 

Admin vill 
kunna se 

över senaste 
köpen. 

 

Admin enkelt kan 
hålla koll på 
köpflödet. 

Jämföra t-shirtar 

Som en kund vill jag kunna 
jämföra flera tröjor så att 

jag enkelt kan välja mellan 
flera alternativ. 

Kunden har 
minst en 

sparad design 
och/eller en 

under 
konstruktion. 

Kunden vill 
jämföra sina 

designer 

Kunden får upp 
skapelserna 

bredvid varandra 
för enkel 

jämförelse. 

Återställning av 
lösenord 

Som en kund vill jag kunna 
återställa mitt 

kontolösenord så jag kan 
logga in om jag glömmer 

mitt konto 

Kunden vill 
skapa ett nytt 

lösenord.: 

Att kunden 
inte har 

tillgång till sitt 
gamla 

lösenord. 

Kunden genom 
mejl-återställning 
kan skapa ett nytt 

lösenord till sitt 
konto. 

Lista orderhistorik 

om en kund vill jag kunna 
se mina aktuella/gamla 
ordrar för att veta vad 
denne tidigare beställt 

Att kunden 
gjort tidigare 

ordar. 

Kunden vill se 
äldre ordrar. 

Kunden kan se 
sina tidigare order 

med lätthet. 

Like-funktion 
Som en kund vill jag kunna 
likea en tröja så att andra 
kan se vilka tröjjor jag gillar. 

Att en medlem 
genomfört ett 

köp, delat 
tröjat på 

communityt så 
att den är 

synlig för andra 
medlemmar, 

kunden vill 
"likea" en bild 

 

Se till att antalet 
likes på bilden på 

ökar 

Livefeed 

Som en kund vill jag kunna 
se andra personers 

skapelser i realtid för att få 
inspiration och hjälp I mitt 

eget skapande. 

Att en medlem 
genomfört ett 

köp, delat 
tröjat på 

communityt så 
att den är 

synlig för andra 
medlemmar, 

Användaren 
tittar i 

livefeeden 
 

Se till att de 5 
senaste tröjorna 
som köptes visas 

Nedräknare 

Som kund vill jag kunna se 
hur många unika tröjor det 

finns kvar så att jag blir 
taggad 

Att kunden vill 
se hur många 

unika tröjor 
som finns kvar 

en. 

Kunden är på 
hemsidan. 

Kunden kan ta 
del av räknaren 

på ett visuellt 
tilltalande sätt. 
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Administration av 
ordrar 

Som administratör vill jag 
kunna administrera alla 
kunders ordrar så att jag 

kan hjälpa till vid eventuella 
problem. 

Administratöre
n behöver 
ändra en 

order. 

Administratör
en går in 
ordern. 

Administratören 
har möjlighet att 
ändra attribut på 

designen på 
lagda men ej 

hanterade ordrar. 

Borttagning av 
parametrar 

Som administratör vill jag 
kunna ta bort parametrar. 

Admin vill ta 
bort en design-

möjlighet. 

Admin 
trycker "Ta 

bort". 

Attributet 
försvinner ur 

databasen och 
designvyn. 

Multiview Preview 

Som en kund vill jag kunna 
se t-shirten från olika vinklar 
så att jag kan bli nöjd med 

mitt köp. 

Att kunden 
designar. 

Kunden vill se 
sin tröja ur 

andra vinklar. 

Kunden kan se sin 
tröja ur andra 

vinklar utan att 
kunna designa i 

dessa. 

Slumpfunktion 
Som en kund vill jag kunna 
slumpa fram en tröja för att 

få hjälp med sin design. 

Givet: Kunden 
vill slumpa fram 
en unik T tröja. 

Kunden 
trycker 
slumpa. 

En unik tröja på 
ett effektivt (icke 

Naivt) sätt 
slumpas fram. 

Spara/reservera 
design för köp 

Som en kund vill jag kunna 
spara mina designs så att 
jag kan fundera över om 

jag vill köpa t-shirten senare. 

Givet: Att 
kunden har 
designat en 

tröja. 

Kunden vill 
fundera 

innan kunden 
köper sin 

tröja. 

Kunden har 
möjlighet att 
spara/låsa sin 

design under en 
kortare tidsperiod. 

Delning av design 
I social media 

Som en kund vill jag kunna 
dela min design med 

vänner så att de kan hjälpa 
mig att bestämma mig. 

Givet att en 
kund designat 

en tröja 

Kunden vill 
dela denna 

på 
facebook, 

tröjan delas på 
facebook 

Kommentarsfunkti
on 

Som en kund vill jag kunna 
kommentera på t-shirtar i 
communityn för att kunna 

ge feedback till andra 
användare. 

Givet: Att en 
kund vill ge 

feedback på 
en tröja. 

Kunden är i 
tröjvyn. 

Kunden genom 
ett 

kommentarsfält 
kan dela sina 

tankar om tröjan. 

Community-profil 

Som en kund vill jag kunna 
skapa en profil i samband 
med kontot för att få mer 
utav community-känslan. 
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3D-designverktyg  

Givet - Att en 
intressent vill 

köpa en tröja 
skall hen ha ett 
designverktyg 
av hög klass 
tillgängligt 

Någon vill 
köpa en tröja 

Kunden kan se sin 
eventuella tröja i 

realtid online. 

Moderering av 
användare, 

kunna blocka 
användare 

Som administratör vill jag 
kunna stänga av 

användare som missköter 
sig. 

Att en 
moderator 

anser att en 
communityme

dlem har 
betett sig illa. 

Administratör
en vill 

blockera en 
specifik 

användare. 

Administratören 
ska kunna se till 
att kunden inte 

kan använda sina 
inloggningsuppgif

ter.//Alternativt 
ska hela IP-

adressen bannas 
så att 

användaren inte 
kan registrera sig 

igen eller 
kommentera som 

gäst// 

Ändra språk 

Som en kund vill jag kunna 
välja ett språk på 

webbsidan så att jag kan 
förstå alla funktioner och 

text. 

   

Uppdater 
orderstatus 

som en administratör vill jag 
kunna ändra status för en 

order för att ha koll på min 
tröja 

   

Låsa parametrar  

kunden vill 
slumpa en 

tröja med vissa 
bestämda 

attribut. 

kunden 
trycker 

slumpa efter 
ha valt vissa 

attribut. 

En slumpad tröja 
med de låsta 
parametrarna 
slumpas fram. 

Betygsätta t-shirts  
En kund vill 

betygsätta en 
tröja. 

Kunden ser 
tröjan. 

Kunden kan ge 
tröjan ett betyg 

efter en 
fördefinierad 
skala (ex 1-10 

Toasters) 

Topplista med t-
shirts ifrån 

betygsättning 
 

Kunden vill se 
vilka tröjor 

communityt 
har gett högst 

betyg. 

Kunden går 
in på 

topplistan. 

Kunden får en 
snabb överblick 
av de tio högst 

"rejtade" tröjorna. 
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Presentkort 

som en kund vill jag ha 
möjlighet att köpa 

presentkort för att kunna ge 
andra samma möjligheter 

till unikhet som jag fick. 

Att kunden vill 
erbjuda en 

vän att köpa 
en tröja. 

Kunden vill 
handla ett 

presentkort. 

Kunden erbjuds 
lägga till 

presentkort i sin 
kundkorg. 

Presentkorten skall 
ha ett 

kontrollnummer 
som är unikt för 

kortet. 
)

Tabell!2.!

Funktion User Story 

funktion för 
inloggning 

Som en kund vill jag kunna logga in och ut från mitt konto så jag kan komma åt min 
profil när jag besöker sidan 

startover 
design 

Som en kund vill jag kunna börja om designprocessen med en standard vit t-shirt 

livefeed "latest 
creations" 

Som en kund vill jag kunna se de senast köpta t-shirtarna 

livefeed "your 
favourites" 

Som kund vill jag kunna se vilka t-shirtar som är de mest populära 

webbfeed "our 
favourites" 

Som kund vill jag kunna se vad redaktionens favoritval av t-shirt är 

Byta lösenord Som en kund vill jag kunna byta lösenord 

Kundöversikt 
Som administratör vill jag kunna ha en strukturerad översikt på samtliga registrerade 

användare 

!

!

) )
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Bilaga)3)–)Frågor)vid)användartestning)
De)frågor)vi)använde)vid)användartestningen:!

1. Scenario: Du är en helt ny användare som vill köpa en tröja. Helst skulle du 
vilja att tröjan är en piké med en ärm i någon nyans av blå. Din uppgift är därför 
att använda webbplatsen för att köpa en tröja som har en ärm i någon nyans av 
blå. 

2. Anser du att du lyckades genomföra uppgiften? 

Nej. 

Ja, men det var onödigt svårt. 

Ja. 
Var det något speciellt som upplevdes svårt? Något som inte fungerade?

 
 
3. Hur lång tid skulle du uppskatta att det tog dig att utföra uppgiften? 

<3 minuter 

3-5 minuter 

5-8 minuter 

8-10 minuter 

10-15 minuter 
 
4. Vilka steg använde du för att utföra uppgiften? Välj bland nedanstående eller beskriv på 
egen hand. 

Home 
 

Design: 
Gjorde 

ändringar 
 

Design: 
Checkade ut 

 

Skapade 
konto 

 

Kollade min 
profilsida 

 

Fastnade/något 
funkade inte 

Design:  
Designade en 

tröja 

Design: Skrev 
in min 

kundinfo 

Loggade in Uppgiften klar Inspiration  

 
5. Stötte du på några felaktigheter eller problem under scenariot?  
Exempel kan vara att sidan inte fungerade i din webbläsare eller att knappar inte fungerade. 

Ja 

Nej 
 
Om ja, vilka? 
 
 
6. Var det något som förvirrade dig under scenariot? 

Ja 
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Nej 
Om ja, vad? 
 
 
 
7. Är du nöjd med hur det gick att utföra uppgiften? 

Ja Nej 
Finns det något du skulle vilja förändra? 
  

! !
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Bilaga)4)–)UMLGDiagram)
En)grafisk)bild)över)hur)de)önskade)funktionerna)skulle)vara)sammankopplade!

)

)

)

)

)

)

)

)

) )
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Bilaga)5)–)ERGDiagram)
En)bild)över)de)implementerade)databasrelationerna.!

!

!
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Bilaga)6)–)Individuella)reflektioner)
Teamets)samlade)erfarenheter)under)projektets)gång.) Inkluderat) i)dessa)är)också)diskussion)kring)hur)
arbetet)upplevdes)av)medlemmarna.!

Erfarenhetssammanfattning)–)Lilian)Zachrisson)
Projektmetodiken)

Under! projektet! jobbade! vi!med! projektmetodiken! scrum,! för!mig! och! resten! av! teamet! var! det! första!

gången!vi!provat!att!jobba!på!det!här!sättet.!Normalt!har!jag!jobbat!enligt!mer!traditionella!modeller!med!

en!projektledare!och!mer!givna!roller.!Jag!är!normalt!en!person!som!är!väldigt!öppen!för!nya!utmaningar!

och!förändringar,!så!även!den!här!gången.!Men!jag!var!ändå!orolig!för!hur!ett!projekt!utan!en!ledare,!och!

utan!någon!som!styr!upp!projektet,!skulle!funka.!Jag!var!även!orolig!över!hur!den!eller!de,!inklusive!mig,!

som!naturligt!brukar!anta!ledarrollen!skulle!klara!av!att!hålla!sig!tillbaka!och!lita!på!att!alla!gjorde!det!de!

skulle.!!

Rollen! som! scrum!master!har! vi! delat!på! vecka! för! vecka!under!de! första! sprintarna.! ! Sutherland!et! al.!

(2009)! menar! att! det! är! viktigt! att! ha! en! erfaren! och! stark! scrum! master! för! att! lyckas! få! ett! team!

funktionellt!och!anamma!scrummetodiken!snabbt.!Och!vårt!arbetssätt!funkade!ofta!ganska!dåligt!och!vi!

föll!ofta!tillbaka!på!mer!traditionella!sett!att!arbeta.!Våra!Daily!Scrum!blev!även!ofokuserade,!istället!för!

att!avrapportera!och!planera!har!vi!många!gånger!under!mötets!gång! försökt! lösa!de!problem!som!har!

rapporterats.!Det!har!gjort!att!mötena!tagit!onödigt!lång!tid.!Om!vi!hade!haft!en!och!samma!scrum!master!

genom!hela!prjektet!hade!kanske!denne!lättare!kommit!in!i!rollen!och!hjälpt!oss!att!få!mer!struktur!i!vårt!

scrumarbete.!!

Men!överlag!har! gått! bra! att! anpassa! sig! till! detta! nya! sätt! att! jobba!utan! en!projektledare!och! tydliga!

roller.!Det!har!funnits!medlemmar!som!är!mer!drivande!än!andra!och!jag!tror!att!det!är!svårt!att!komma!

ifrån!det,!men!alla! i!gruppen!har!kommit!till!tals!och!alla!beslut!har!varit!majoritetsbeslut.!Vi!har!lyckats!

hålla!ihop!gruppen!och!producera!ett!resultat!vi!är!stolta!över!utan!en!ledare.!!

Jag!tycker!att!det!största!och!mest!försvårande!problemet!har!varit!att!vi!inte!kunnat!titta!och!reflektera!

över! vår! scrumtavla! när! vi! haft! Daily! Scrum.! Ofta! har! vi! löst! det! problemet! genom! att! vi! haft! våra!

”stående”!möten!sittandes!ner!vid!datorer!eller!fingrade!på!smartphones!men!det!har!kraftigt!tagit!fokus!

från!själva!mötet.!Avsaknaden!har!en!fysisk!tavla!har!även!medfört!att!det!ibland!varit!svårt!att!hålla!vår!

scrumtavla! uppdaterad! och! hålla! koll! på! exakt! vad! som! ska! göras! under! dagen.! Även! om! Trello! är! ett!

fantastiskt! verktyg! som! jag!nu!mer! även!använder!privat! så! ersätter! det! inte!de! fördelar! som!en! fysisk!

tavla! ger! i! from! av! lättöversiktlighet.! Sutherland! et! al.! (2009)! menar! även! här! att! en! fysisk,! enkel!

scrumtavla!är!ett!måste!för!att!lyckas!bra!om!man!snabbt!ska!börja!jobba!enligt!scrummetodiken.!

Utvecklingsmiljön)

Vi!har!jobbat!med!IDE:et!PyCharm!för!att!skriva!och!testa!vår!kod!och!cloud=plattformen!Openshift!för!att!

sköta!versionshanteringen!med!GIT!och!för!att!publicera!vårt!projekt!online.!PyCharm!har!jag!bara!gott!att!

säga!om,!det!har!funkar!riktigt!bra.!Openshift!har!dock!kostat!mig!minst!50=100!timmars!arbete!bara!för!

att! lösa!många!underliga!problem.!Tyvärr!finns!det!väldigt! lite!dokumenterar!i!forumet!och!linkande!om!

Openshift!och!de!ramverk!vi!använt!så!vi!har!ofta!fått!lösa!problemen!helt!på!egen!hand.!
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Det!brukar!vara!en!nyttig!och!bra!erfarenhet!att!något!kanske!inte!alltid!funkar,!att!det!är!lärorikt!att!lösa!

problemen.!Men! i!det!här! fallet!har!det!varit! så! lustiga!problem,!det!har!problem!med! filrättigheter!på!

filer!som!vi! inte!skulle!behöva!bry!oss!om.!Opensshifts!konfiguration!av!Python!och!flask!har!inte!funkar!

som!på!våra!lokala!servrar!trots!att!vi!varit!noga!med!att!ha!samma!versioner.!Många!gånger!haft!vi!fått!

skriva! specialfunktioner! för! att! få! applikationen! att! köra! både! lokalt! och! på! Opensshift.! Ibland,! när!

Openshift!sedan!uppdaterat!eller!ändrat!på!sina!servrar!så!har!vi!åter! igen!fått!samma!problem!men!då!

behövt!finna!en!annan!lösning.!

Utvecklingen)

Programmeringskunskaperna! inom!gruppen!var!vid!projektets! start!väldigt!olika.!En!del!hade!endast!de!

kurser!som!erbjudits! inom!ramen! för!utbildningen!medan!andra!hade!både!andra!kurser!och!personligt!

inhämtade!kunskaper!med!sig.!Det!visade!sig!tydligt!under!projektets!gång.!Av!naturliga!skäll!har!en!stor!

del! av! koden! i! projektet! utvecklats! av! några! få! medlemmar.! Här! hade! vi! kunnat! hantera! de! skilda!

utgångspunkterna!bättre!vid!uppdelningen!av!utvecklingsuppgifter.!!Tyvärr!har!några!suttit!med!ett!eller!

några!få!uppgifter!genom!hela!projektet,!visserligen!har!de!säkert!lärt!sig!mycket!men!de!har!liten!insyn!i!

hur!hela!applikationen!funkar.!Om!de!som!inte!hade!så!stora!erfarenheter!hade!fått!lite!enklare!uppgifter!

hade!de!kanske!hunnit!göra!mer!och!på!så!sett!fått!bättre!helhetssyn!på!hela!applikationen.!

Lärdomar)och)personlig)utveckling)

När!jag!började!med!projektet!hade!jag!goda!kunskaper!inom!programmering!men!inte!just!i!de!språk!som!

vi! skulle! använda.! Inom! webb! har! jag! endast! programmerat! med! HTML,! ASP.NET! (VB=Script)! och! PHP!

tidigare! .! Jag! kände! stor! entusiasms! inför! att! få! bita! i! en!uppgift! och! ta! tag! i! att! lära!mig! JavaScript! på!

riktigt.! ! Nu! efter! projektet! tycker! jag! att! jag! lärt!mig! det! jag! hade! som!mål,! jag! förstår! hur! JavaScripts!

används!och!borde!inte!har!några!problem!att!i!framtiden!använda!dessa!vid!senare!projekt.!När!det!gäller!

Flask! och! Python! finns! det! dock! mycket! mer! att! lära! sig,! vi! har! på! grund! av! för! lite! erfarenheter! vid!

inledningen!av!projektet!troligtvis!inte!gjort!allt!enligt!”handboken”.!

Vad!gäller!projektarbeten!har!jag!med!mig!att!det!inte!alltid!är!så!att!alla!strävar!mot!samma!mål!och!hålla!

motivationen!på!topp.!Ibland!får!man!blunda!lite!för!det!faktum!att!alla!inte!har!samba!ambitionsnivå!och!

att!andra!i!teamet!får!utföra!extraarbete!får!att!nå!det!förutbestämda!målet.!

Källor)

Sutherland J, Downey S, Granvik B (2009). Shock Therapy: A Bootstrap for Hyper-Productive Scrum. Agile 
Conference, 2009. AGILE ’09. 
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Erfarenhetssammanfattning)G)Andreas)G)
Inför! detta! projekt! hade! jag! ingen! erfarenhet! i! att! arbeta! med! programvaruutveckling! enligt! en! agil!

projektmetod!eller!att!genomföra!med!projekt!som!sträcker!sig!över!lika!lång!tidsperiod.!Under!projektets!

gång! har! det! visat! sig! hur! utmanande! det! är! att! arbeta! i! en! ny! grupp! med! en! för! mig! okänd!

projektmetodik,! samtidigt! som! det! ställts! höga! krav! på! inlärning! av! nya! kunskaper.! Nedan! följer! mina!

tankar! kring! arbets=! och! utvecklingsmetodik! samt! om! de! tekniker! som! används! i! projektet! och! hur! jag!

personligen!kan!dra!nytta!av!det!jag!upplevt.!!

Arbetsmetodik)och)team)

Scrum!var!okänt!både!för!mig!och!medlemmarna!i!projektteamet,!och!mötte!till!en!början!en!viss!skepsis!

och!osäkerhet.!Att!denna!känsla!fanns!inom!gruppen!tror!jag!beror!dels!på!att!det!inte!fanns!någon!tydlig!

ledare! för! gruppen! samt! kring! osäkerheter! i! hur! arbetssättet! fungerade.! Enligt! Hallin! och! Karrbom!

Gustavsson!(2012)!känner!sig!gruppmedlemmar!osäkra!och!tveksamma!då!de!sätts!ihop!med!en!ny!grupp.!

För!att!motverka!detta!bör!personerna! i! gruppen!ges! tydliga! riktlinjer! från!en! ledare! (Hallin!&!Karrbom!

Gustavsson,!2012).!Teamets!medlemmar!hade!större!vana!vid!att!arbeta!enligt!traditionella!projektformer!

och!då! teamets!scrum!master! inte!agerade!”traditionell”!projektledare!som!berättar!vad! som!ska!göras!

uppstod!förvirring.!En!scrum!master!ansvarar!endast!för!att!undanröja!hinder!för!projektteamet!samt!att!

se!till!att!de!verktyg!som!finns!implementerade!i!scrum!används!(Gannon,!2013;!Sutherland!&!Schwaber,!

2013)!!

Efter!en!viss!tid!blev!teamets!medlemmar!mer!bekväma!med!att!arbeta!med!Scrum!vilket!bidrog!till!att!

det!kunde!läggas!ett!större!fokus!på!faktiskt!arbete.!Då!flera!i!teamet!hade!ambitionen!att!lära!sig!mer!om!

scrum! och! testa! på! rollen! som! scrum!master! kom! vi! i! teamet! gemensamt! överens! om! att! de! som! var!

intresserade!av!rollen!skulle!byta!av!varje!vecka.!Denna! implementation!av!scrum!blev!dock!misslyckad.!

Resultatet! av! implementationen! blev! att! metodiken! i! princip! helt! tappades,! vilket! bidrog! till!

medlemmarna! i! gruppen! inte! visste! vad! andra! gjorde,! scrummötena! var! ostrukturerade! och! en!

sprintbacklogg! som! inte! uppdaterades.! Dessa! problem! uppdagades! inom! teamet! som! istället! för! att!

strukturera! upp! användningen! av! scrum,! föll! tillbaka! på! att! använda! verktyg! från! traditionell!

projektstyrning,!vilka!vi!var!vana!vid!att!använda.!Detta!gjordes!samtidigt!som!den!rullande!scrummaster=

rollen! fanns!kvar,! samt!event!och!artefakter! från!Scrum.!Teamet! lyckades! inte! lösa!några!problem!med!

hjälp!av!detta!angreppssätt!då!de!inte!passade!i!projektets!ständigt!föränderliga!karaktär.!!

Ovanstående! problem! upplevs! inte! ha! påverkat! genomförandet! av! arbetsuppgifter! i! någon! större!

omfattning.!Mycket!beror! troligtvis!på!att! vi! i! gruppen! satt!mycket! tillsammans!när! vi! arbetade,! främst!

under!sprint!2!då!merparten!av!utveckling!skedde.!Teamets!höga!arbetsmoral!och!vilja!att!hjälpa!andra!

har!också!bidragit!till!att!bristen!i!genomförandet!av!metodiken!fått!mindre!effekt!på!slutprodukten.!!

Något! jag! under! projektet! upplevde! svårt! var! att! genom! projektet! behålla! en! gemensam! målbild! för!

applikationen.!Det!blev! stort! fokus!på!att!bara!utveckla!och! implementera!de! funktioner! som!bestämts!

under! förstudien.! Jag! tror! slutresultatet!hade!känts!mer! fokuserat!och!enhetligt!om!vi!under!projektets!

gång!stannat!upp!och!diskuterat!var!vi!ville!nå!med!slutprodukten.!Jag!tror!att!vi!tappade!en!stor!av!vårt!

kund=! och! användarfokus! när! vi! var! som!mest! inne! i! implementerandet.! Till! exempel! följde! vi! inte! vår!

definition!of!done!speciellt!noga,!något!som!är!viktigt!för!transparens!(Sutherland!&!Schwaber,!2013)!och!

gjorde!att!funktioner!som!egentligen!inte!var!helt!klara,!ansågs!vara!klara.!
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Jag!tror!det!underlättat!att!behålla!användarfokus!om!det!funnits!en!extern!produktägare!som!hela!tiden!

förespråkar!hur!det!som!implementeras!ska!ge!kundnytta.!!

Olika!teknisk!bakgrund!medförde!att!det!varit!stor!variation!i!hur!mycket!olika!personer!i!teamet!hunnit!

implementera! i! applikationen.! Hade! eventuellt! kunnat! åtgärdas! genom! att! tilldela! mer!

svårimplementerade!funktioner!till!de!mer!erfarna!i!gruppen,!dock!svårt!då!ingen!i!gruppen!arbetat!med!

ett!liknande!projekt!i!denna!omfattning!vilket!gjorde!det!svårt!att!förutse!svårighetsgraden.!!

Bristen!på!erfarenhet!hos!teamet!gjorde!att!poker!planning!kändes!onödigt!då!det!endast!blev!spekulation!

Utveckling)och)implementation)av)kod)

Vid! utvecklingen! av! applikationen! har! jag! personligen! haft! ambitionen! att! främst! arbeta! med!

användargränssnitt!(GUI)!och!användarupplevelsen!(UX).!Efter!att!vi!i!gruppen!arbetat!fram!en!skiss!under!

sprint!0,!tog!jag!på!mig!ansvaret!att!göra!en!prototyp!i!Photoshop.!Denna!prototyp!låg!sedan!till!grund!för!

applikationens!användargränssnitt,! som! i! sitt! nuvarande!utförande! i! stor!utsträckning! liknar!prototypen!

som!gjordes!för!tre!månader!sedan.!Under!projektets!gång!har!just!applikationens!gränssnitt!fått!mycket!

beröm!från!opponerande!grupper,!vilket!jag!personligen!ser!som!en!framgång.!!

Trots!att!mycket!av!mitt!fokus!legat!på!det!grafiska,!har!jag!lyckats!beröra!alla!delar!av!applikationen.!Till!

en!början!utgjordes!mitt!arbete!till!största!delen!av!server=!och!databaskod!när!jag!arbetade!med!första!

versionen! av! designverktyget.! Detta! gick! sedan! över! till! att! behandla! mer! rena! webbtekniker! som!

sessioner! för!hantering!av!anonyma!kunders!kundkorg.!Denna!del!uppfattade! jag! själv! som!väldigt! svår!

och!komplicerad,!dels!på!grund!av!svårläst!API!i!Flask,!men!även!brist!på!andra!personer!som!försökt!sig!

på! liknande! implementation!med!Flask.! I! slutet!av! implementeringen! lades! istället!mycket! fokus!på!det!

grafiska,! samt! att! göra! självinstruerande! registrerings=! och! inloggningsprocesser.! Detta! innebar! att! jag!

arbetade!mer!på!klientsidan!med!HTML,!CSS!och!jQuery.!Detta!arbete!fick!mig!verkligen!att!tänka!ur!ett!

användarperspektiv! och! lärde!mig! hur! svårt! det! är! att! få! ett! gränssnitt! att! vara! intuitivt! och! enkelt! att!

använda.!!

Refaktoreringen!av!koden!i!sprint!3!upplevde!jag!också!som!mycket!lärorik.!Dels!för!att!jag!var!tvungen!att!

granska!min!egen!kod!kritiskt!samt!att!försöka!se!den!ur!någon!annans!perspektiv!och!för!att!göra!den!lätt!

att! förstå.! Mycket! av! min! refaktorering! fokuserade! på! att! effektivisera! jQuery=script! och! göra! dessa!

snabbare,!vilket!jag!nu!anser!att!jag!är!bättre!på.!!

Tekniska)plattformar)

De! tekniska!plattformar! som!användes! i! projektet! var! tillfredställande!när!de! fungerade! som! förväntat,!

vilket! vissa! av! verktygen! inte! var.! Den! Integrerade! utvecklingsmiljön! (IDE)! PyCharm! som! användes!

underlättade! strukturen! av! mappar! och! filer,! versionshantering! samt! gav! kodförbättringsförslag.!

Programmeringsspråket! Python,! som! användes! i! projektet,! har! också! fungerat! tillfredsställande.! Det! är!

lättläst!och!väldokumenterat,!och!tillsammans!med!webapplikationsramverket!Flask!har!det!uppfyllt!sitt!

ändamål.!Den!enda!nackdel!jag!anser!att!Flask!är!att!den!API!som!finns!online!är!svår!att!förstå,!vilket!har!

lett!till!att!flertalet!funktioner!tagit!lång!till!att!utveckla.!Användningen!är!heller!inte!lika!utbredd!som!till!

exempel!PHP,!vilket!märks!på!antalet!tutorials!som!hittades!då!jag!letade!efter!implementationsexempel.!

De!exempel!som!fanns!var!ofta!av!förenklad!typ!eller!behandlade!inte!det!jag!var!ute!efter.!!

Något! jag! upplevde! stora! problem! med! var! versionhanteringsvertyget! Git.! Verktyget! upplevdes! icke=

användarvänligt! av! samtliga! medlemmar! i! projektteamet! och! har! minskat! produktiviteten.!
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Uppskattningsvis! har! lösning! av! konflikter! med! Git! uppgått! till! 10! %! av! utvecklingstiden! och! skapat!

frustration! inom! teamet.! Vissa! gånger! har! det! tagit! upp! till! åtta! timmar! för! att! få! tillbaka! den!

funktionalitet! som! fanns! inte! konflikt!mellan! versioner! uppstått.!Många! av! konflikterna! hade! troligtvis!

kunnat! undvikas! om! teamet! lagt! ner! mer! tid! på! att! lära! sig! verktyget! och! ta! fram! ett! gemensamt!

arbetsflöde.!Eventuellt!hade!ett!annat!versionshanteringsverktyg,!exempelvis!Subversion!använts.!!

Den! molnbaserade! tjänsten! Openshift! har! också! bidragit! med! flertalet! problem! som! minskat!

produktiviteten.!Bland!annat!är!det!när! versioner! som!haft! fungerande! funktionalitet! lokalt,! som!sedan!

inte! fungerat! vid! publicering.! Detta! har! resulterat! i! att! teamet! varit! tvungna! att! implementera!

speciallösningar!för!att!kunna!publicera!applikationen.!I!många!av!fallen!har!det!även!varit!svårt!att!hitta!

orsaken!till!problemen,!då!dokumentation!kring!openshift!är!bristfällig,!samt!felloggarna!är!undermåliga.!!

Personliga)mål)

"Utöka'min'kunskap'inom'områdena'kandidatarbetet'berör,'med'mest'fokus'på''användbarhet'och'design'
av&en&applikation.&Vill&även$utvecklas$på$att$arbeta$i$grupp$mot$ett$gemensamt$mål,%och%producera%något%
vi#tillsammans#är#stolta#över.!!

I!det!stora!hela!är!jag!nöjd!med!kursen.!Jag!har!haft!roligt,!samtidigt!som!jag!lärt!mig!arbeta!enligt!en!ny!

projektmetodik! och! använda! tekniker! som! känns! relevanta! för! att! skapa! något! reellt.! Under! projektets!

gång! har! jag! nästan! dagligen! fått! lära!mig! att! angripa! och! lösa! nya! typer! av! problem.!Min! förmåga! att!

arbeta!i!grupp!har!också!utvecklats!och!jag!har!lärt!mig!vikten!av!vid!att!kontinuerligt!kommunicera!för!att!

kunna!uppnå!mål.!!

För! att! koppla! till! mina! mål! som! sattes! i! början! av! kurser! skulle! jag! säga! att! jag! uppnår! de! flesta.!

Personligen!hade!jag!gärna!sett!att!vi!uppnått!mer!enhetlig!produkt,!där!vi! lyckats!integrera!alla!delar!vi!

implementerat.!Eventuellt!hade! jag!sett!att!vi!under!projektets!gång!stannat!upp!och!begränsat!antalet!

funktioner! för! att! istället! lägga!mer! fokus! på! de! vi! redan! hade.! Att! jag! haft! möjlighet! att! arbeta!med!

gränssnitt!och!användbarhet!under!projektets!gång!är!något!jag!ser!som!positivt,!och!det!har!varit!lärorikt!

att!fokusera!på!en!produkt!med!en!stort!användarfokus.!&

Källor)

Gannon M (2013). An agile implementation of SCRUM. 2013 IEEE Aerospace Conference. 
 
Sutherland J, Schwaber K (2013). The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 

)

) )
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Erfarenhetssammanfattning)–)Oskar)K)
Scrum)

Genom! projektets! utförande! har! jag! fått! många! nya! erfarenheter! inom! Scrum! och!

mjukvaruutvecklingsmetodik.! Det! var! intressant! att! se! hur! Scrum! fungerade! i! praktiken.! I! början! av!

projektet!var!det! inte!någon! i!gruppen!som!hade!erfarenhet!av!att!arbeta!med!Scrum!och!de! flesta!var!

skeptiska!mot!att!det!skulle!fungera!bra.!Avsaknaden!av!en!ledare!och!tydlig!ansvarsfördelning!gick!emot!

de!traditionella!arbetssättet!som!vi!var!vana!vid.!Det!är!inte!förrän!i!efterhand!när!man!lärt!sig!och!arbetat!

med!Scrum!ordentligt! som!man! inser!hur! kraftfull! arbetssättet! är.! I! början!av!projektet! var!det!mycket!

som! var! nytt! och! mycket! vi! behövde! lära! oss.! Detta! gjorde! att! vi! övergripligt! gick! igenom! hur! Scrum!

fungerade!vilket!gjorde!att!vi!endast!fick!en!ytlig!förståelse!av!arbetssättet.!Eftersom!att!vi!inte!lärde!oss!

Scrum! ordentligt! i! början! så! kändes! arbetssättet! påtvingat! och! personligen! tyckte! jag! att! scrum!

aktiviteterna!oftast!tog!tid!ifrån!andra!saker.!Även!om!jag!var!medveten!om!att!det!skulle!bli!väldigt!rörigt!

om! vi! inte! använde! oss! utav! ett! strukturerat! arbetssätt! hade! jag! inte! insikt! inom! alla! moment! som!

används!i!Scrum!för!att!värdera!dem.!

Ett!exempel!på!vår!begränsade!erfarenhet!var!att!vi!i!början!bestämde!oss!för!att!byta!scrum!master!varje!

vecka!eftersom!att! alla! ville!prova!på!det.!Detta! visade! sig! inte!alls! vara!effektivt! eftersom!att!det!blev!

svårt!att!lämna!över!rollen!till!nästa!scrum!master.!Det!blev!även!svårt!för!den!nya!scrum!mastern!att!få!

en!ordentlig!bild!av!vilka!hinder!som!fanns!och!hur!de!skulle!lösas.!Trots!att!vår!handledare!föreslog!att!vi!

inte!skulle!använda!veckovis!scrum!master!så!gjorde!vi!det!ändå.! Jag!tror!att!det!berodde!på!att!vi! inte!

hade!kunskap!om!vad!som!krävdes!för!att!rollen!skulle!fungera!bra.!!

Ett! annat! exempel! är! att! vi! ofta! hade! ineffektiva! möten! där! vi! diskuterade! irrelevanta! saker! och! det!

berodde!oftast!på!att!vi! inte!hade!någon!tydlig!agenda!för!mötet!och! ingen!ordförande.!Efter!ett!sprint!

review!upptäcktes!detta!och!vi!bestämde!att!scrum!mastern!skulle!vara!ordförande!och!vara!ansvarig!för!

mötets!agenda.!Denna! lösning!var!dålig!eftersom!att! vi!hade!olika! scrum!masters! varje! vecka.!Det!blev!

svårt!att!göra!en!bra!agenda!eftersom!vi! saknade!någon!som!hade!bra!översikt!över!alla! i! gruppen!och!

som!hade!insyn!i!allas!problem.!Denna!problematik!upptäcktes!i!slutet!av!sprint!tre!då!vi!bestämde!oss!för!

att!ha!en!bestämd!scrum!master!i!resten!av!projektet.!

Nu! i! efterhand! tycker! jag! att! vårt! arbete! hade! kunnat! genomföras! effektivare! om! Scrum! gåtts! igenom!

ordentligt!i!sprint!0.!Det!är!många!småregler!och!rollerna!kan!vara!svåra!att!ta!till!sig!när!man!är!van!vid!

att!arbete!med!en!traditionell!projektmodell.!Även!om!vi!planerade!ett!arbetsmoment!att!lära!sig!scrum!

var! det! mycket! andra! saker! som! tog! fokus! från! oss! och! vi! anskaffade! oss! inte! den! kunskapen! som!

behövdes.!!

För!att!råda!bot!på!de!problem!som!vi!stötte!på!tidigt!hade!det!varit!bättre!om!vi!haft!en!bestämt!scrum!

master!redan!från!sprint!noll.!Ken!Schwaber!och!Jeff!Sutherland!beskriver!i!sin!guide!om!scrum!hur!scrum!

mastern! ansvarar! för! att! säkerställa! att! Scrum! förstås! och! efterlevs! samt! att! vara! en! coach! till!

utvecklingsteamet! (Sutherland! &! Schwaber,! 2013).! Detta! är! någonting! som! jag! tycker! att! vi! saknade! i!

början!av!projektet!och!om!vi!bestämt!en!scrum!master!i!sprint!noll!hade!denna!medlem!kunnat!avsätta!

extra!tid!till!att!lära!sig!arbetsmetodiken!ordentligt!och!säkerställa!att!vi!använde!metodiken!på!rätt!sätt.!!

Gruppdynamik)

Jag! tycker! att! gruppdynamiken!har! fungerat! bra!och! jag! är! imponerad!över! arbetsmoralen! vi! har! haft! i!

gruppen.!Vi!bestämde!oss!för!att!satsa!högre!än!vad!som!krävdes!för!att!vi!skulle!känna!oss!stolta!över!det!
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vi! åstadkommit,! någonting! som! jag! tycker! vi! lyckats!med.!Hela! gruppen!har! arbetat!mycket! enskilt! och!

tagit! mycket! ansvar! för! att! göra! saker! på! egen! hand.! Trots! att! vi! arbetat! mycket! enskilt! har! vi! hjälp!

varandra!mycket!och!tillsammans!format!hemsidan!till!den!visionen!vi!hade!i!början.!

Utveckling)

Vi! har! använt! oss! utav!pycharm! för! att! skriva! koden!och!det! har! fungerat! väldigt! bra.! Programmet!har!

många! funktioner! som! är! väldigt! användbara! när! man! skriver! kod! såsom! avlusare,! kompilator! och!

autokomplettering! av! kod.! För! versionshantering! har! vi! använt! Git.! Det! var! lite! strul! i! början! med!

versionshantering!eftersom!att!många!var!oerfarna!och!Git!är!ganska!svårt!när!man!är!nybörjare.!!

Personligen! så! har! utveckling! av! webbapplikationen! varit! väldigt! lärorik.! Jag! har! lärt! mig! mycket! om!

javascript.!Dock!så!har!många!problem!uppstått!under!utvecklingen!och! jag!använde!mig! inte!av!någon!

lärobok!vilket!har!gjort!att!jag!har!använt!internet!för!att!söka!lösningar!på!de!problemen!som!uppstått.!

Ofta!är!det!svårt!att!hitta!en!exakt!lösning!på!de!problemen!man!har!och!ofta!hittar!man!en!lösning!som!

sedan!modifierats.!

För! att! illustrera!produktbacklogg!har! vi! använt!en!webbaserad!applikation! som!heter! Trello.!Verktyget!

har!hjälpt!oss!att!få!en!överblick!över!vad!alla!i!gruppen!arbetar!med!vid!olika!tidpunkter!och!vad!som!ska!

göras!under!sprinten.!Dock!så!har!produktbackloggen!periodvis!varit!dåligt!uppdaterad.!Jag!tror!att!detta!

beror!på!att!vi!hade!för!stora!kort!och!att!vissa!kort!arbetades!med!under!långa!perioder.!Anledningen!till!

att!vi!hade!stora!kort!var!att!det!var!svårt!att!uppskatta!vad!som!krävdes!för!att!utföra!vissa!funktioner.!

Några!av!de!funktionerna!som!vi!trodde!skulle!vara!enkla!att!implementera!visade!sig!kräva!mycket!mer!

arbete!som!vi!pågrund!av!vår!oerfarenhet!inte!kunde!förutse.!Om!vi!hade!haft!en!bestämd!scrum!master!

under!hela!projektet! tror! jag! att! dessa! kort! hade!upptäckts! och! vi! hade! kunnat!dela!upp!dem! så! att! vi!

kunde!fördela!arbetsbördan!jämnare.!

Källor)

Sutherland J, Schwaber K (2013). The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 
!

) )
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Erfarenhetssammanfattning)–)Daniel)B)
Arbetssätt)och)Team)

Arbetet! i! teamet! har! skett! enligt! den! agila! metoden! scrum.! Denna! metod! bygger! mycket! på! eget!

ansvar.(Schwaber,! 1997)! Detta! var! första! gången! för! samtliga! teammedlemmar! som! denna! metodik!

användes.!!

Trots! att! alla! i! teamet! var! nya! till! arbetssättet! gick! det! väldigt! bra! att! komma! igång! och! alla!

teammedlemmar!tog!sitt!ansvar!för!att!anpassa!sig!till!hur!arbete!utfördes!via!scrum.!Vi!fick!en!bra!start!

där!energi!från!starten!av!ett!projekt!ledde!till!en!bra!grund!att!stå!på!inför!resten!av!projektet.!

I!början!valdes!att!arbeta!med!en!veckovis!vald!scrum!master.!Detta!ansågs!vid! tidpunkten!vara!en!bra!

lösning!där!samtliga!fick!testa!på!rollen.!Detta!visade!sig!sedan!vara!mindre!bra!då!kontinuitet!saknades.!

Detta!ordnades!genom!att!återgå!till!en!master!per!sprint,!som!direkt!ledde!till!att!projektet!fick!ett!bättre!

flyt.!Dock!har!detta!inte!haft!allt!för!stor!påverkan!på!arbetet.!

Senare! i! projektet! gled! teamet! ifrån! scrum!och! började! slarva!med! att! använda! de! verktyg! som! fanns.!!

Efter!ett!tags!slarvande!insåg!teamet!att!det!är!viktigt!att!arbeta!med!det!administrativ!eftersom!scrum!är!

väldigt!beroende!av!att!samtliga!personer!uppdaterar!scrumtavlan.!

Teamet!tycker!jag!har!arbetat!väldigt!bra!tillsammans.!Dynamiken!har!varit!bra!med!en!lättsam!och!rolig!

stämning.!!

Tekniska)Lösningar)

Projektet!utvecklades!i!utvecklingsmiljön!Pycharm.!Denna!miljö!var!enkel!att!arbeta!i!då!den,!likt!de!flesta!

integrerade! utvecklingsmiljöer! har! de! flesta! önskvärda! funktioner! inbyggda,! till! exempel! avlusare,!

kompilator!och!autokomplettering!av!kod.!!Pycharm!har!även!inbyggt!stöd!för!versionshantering.!Pycharm!

var! lätt!att!förstå!och!arbetet!med!det!fortlöpte!utan!svårigheter.!Det!enda!problemet!som!uppstod!var!

när! vi! skulle! använda! det! inbyggda! stödet! för! versionshantering,! vilket! kan! ha! berott! både! på! vår!

okunskap,!samt!dålig!dokumentation.!

För! versionshantering! användes! GIT.! GIT! var! inget! som! någon! i! teamet! hade! använt! förut! och! tidigare!

kunskap!saknades!om!GIT.!

Git! var! väldigt! svårlärt! och! teamet! upplevde! stora! problem!med! hur! GIT! skulle! användas.! Tillsammans!

med! en! dokumentation! skriven! utifrån! ett! tekniskt=,! istället! för! användarperspektiv! ledde! till! att! GIT!

användes! på! fel! sätt! och! flera! gånger! fick! teamet! antingen! klona! ned! projektet! igen! eller! spendera!

flertalet!minuter/timmar!på!att!hitta!vad!som!slutat!fungera!och!försöka!lösa!problemet.!Samt!i!värsta!fall!

återskapa!tidigare!versioner!av!koden!och!skriva!om!den!kod!som!gått!förlorad.!!

För!att!vår!webbapplikation!skulle!bli!tillgänlig!online!använde!vi!molnplattformen!Openshift.!

Att! arbeta!med!Openshift! var! en! stor!utmaning!då!den!har!en!begränsad!kapacitet.!Detta! ledde! till! att!

testning!mot!Openshift!ofta!gav!konstiga!buggar,!som!inte!fanns!på!den!lokala!servern.!En!till!nedsida!var!

att!när!Openshift!uppdaterades!så!kunde!ibland!kod!som!var!upplagd!!sluta!fungera.!

Jag!skulle!estimera!att! teamet!har! lagt!närmare!100! timmar!enbart!på!att! lösa!komplikationer!med!GIT!

och!Openshift,!vilket!har!lett!till!att!en!del!planerad!funktionalitet!har!uteblivit.!
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Som!kodspråk!har!vi!använt!oss!av!Python!och!ramverket!Flask.!Dessa!var!också!nya!för!teamet!men!har!

visats!väldigt!enkla!att! lära!samt!optimalt!anpassade!för!uppgiften.! !En!stor!fördel!med!Python!har!varit!

dess!lättlästa!syntax.!Det!har!varit!enkelt!att!förstå!andra!personers!kod.!

Jag!anser!också!att!jag!har!fått!en!större!förståelse!för!programmering!genom!vyer!och!hur!enkelt!det!är!

att!koppla!HTML=sidor!med!kod!om!ett!ramverk! likt!Flask! implementeras.!Däremot!är!dokumentationen!

för! Flask! väldigt! liten! och! jag! fick! förlita! mig! mycket! på! tredjeparts! handledningar! som! hittades! på!

hemsidor!likt!”Stack!Overflow”.!

För! databashantering! användes! SQLite.! En! enkel! databashanterare! som! inte! kräver! separata! processer!

utan!implementeras!direkt!i!resten!av!koden.!SQLite!var!ett!bra!val!av!databashanterare!dock!så!hade!ett!

bättre!val,!enligt!mig,!varit!SQLAlchemy,!en!mindre!använd!hanterare,!MEN!den!är!väl!inkorporerad!med!

Flask! ramverket! och! de! flesta! handledningarna! online! är! skrivna! genom! kombinationen!

Flask/SQLAlchemy.!!

Personligutveckling)

Jag! som! person! har! lärt! mig! mycket! om! hur! man! använder! metodiken! scrum.! Det! har! lett! till! ökad!

förståelse! hur! projekt! med! otydlig! målbild! kan! drivas.! Jag! har! också! lärt! mig! mycket! om!

webbprogrammering!och!hur! integrering!mellan!databas!Server!Klient! fungerar.! Jag!har!också! insett!

vilken! guldgruva! internet! är! i! form! av! handledningar! och! andra! tips! om! programmering.! Jag! har! också!

insett!vikten!av!Refaktorering.!Refaktorering!leder!till!ökad!kodförståelse,!för!den!som!utför!den!och!lägre!

förståelsebarriärer!för!nya!användare.!

Källor)

Schwaber K (1997). Scrum development process. In: Business Object Design and Implementation. 
Springer,1997:117–134. (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-0947-1_11, accessed 15 May 
2014). 

) )
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Erfarenhetssammanfattning)G)Tobias)Genborg)
Inledning)

I!denna!erfarenhetssammanfattning!har!jag!valt!att!ta!upp!två!aspekter:!utvecklingsmetodiken!Scrum!och!

vikten!av!testning.!I!avsnittet!om!metodiken!Scrum!har!jag!valt!att!fokusera!på!teamets!lärande!och!hur!

styrning!skedde!i!scrumteamet.!Här!har!jag!valt!att!relatera!Hirotaka!Takeuchi!och!Ikujiro!Nonakas!artikel!

The&New&New&Product&Development&Game& till! hur!utvecklingsteamet! faktiskt! arbetade!under!projektet.!

Den!andra!aspekten!jag!valt!att!fokusera!på,!vikten!av!ordentlig!testning,!är!något!som!blev!tydligt!för!mig!

under! projektets! gång.! Även! i! detta! avsnitt! beskriver! jag! hur! teamet! arbetade! under! projektet! och!

diskuterar!utifrån!detta!potentiella!förbättringar!som!kunde!genomföras.!

Scrum:)Lärande)och)styrning)

I!den!artikeln!som!gav!upphov!till!begreppet!Scrum,!The&New&New&Product&Development&Game&(1986),&så!
tar! författarna! Hirotaka! Takeuchi! och! Ikujiro! Nonaka! upp! organisatorisk& överföring& av& kunskap& och&
multiinlärning& som! två! av! de! sex! utmärkande! egenskaperna! för! metoden.! Vid! den! implementation! av!

Scrum!under!projektet!tyckte!jag!att!dessa!två!aspekter!blev!särskilt!tydliga.!!

Överförande!av!kunskap!skedde!på!många!sätt:!dagliga! scrummöten,! sprint=review!och!genom!teamets!

retrospektiv.!Daily!Scrum!upplevde!jag!som!en!miljö!där!utvecklarna!uppmanades!att!ta!upp!de!problem!

de!hade!för!tillfället.!Detta!tycker!jag!uppmanade!till!lärande!på!två!sätt:!dels!fick!övriga!teamet!ta!del!av!

eventuella!hinder!de!kunde!ställas!inför!själva,!dels!fick!hade!de!möjligheten!att!hjälpa!teammedlemmar!

och!dela!med!sig!av!sina!kunskaper.!

Gruppens!sprint!retrospektiv!har!enligt!mig!varit!den!största!källan!till!organisatoriskt!lärande!och!jag!tror!

att!nyckeln!är!att!gruppen!uppmanas!att!diskutera!saker!som!upplevts!vara!problem!under!sprinten.!Jag!

upplever! att! de! åtgärder! som! tagits! fram! efter! varje! sprint! har! varit! viktiga! och! att! det! alltid! skett!

förbättringar!inför!nästkommande!sprint!genom!att!teamet!använt!sig!av!retrospektiven.!Att!det!faktiskt!

skett!förbättringar!anser!jag!också!vara!viktigt;!detta!har!gjort!att!teamet!tagit!dessa!utvärderingstillfällen!

mer!seriöst.!

Multilearning!anser! jag!ha! tydlig!koppling!med!självorganiserade!och! tvärfunktionella! team.!Att! teamen!

har!varit!självorganiserande!har!gjort!att!teammedlemmarna!fått!välja!uppgifter!och!gruppera!sig!i!mindre!

utvecklingsteam!beroende!på!user=story.!Detta!har!resulterat! i!att! teammedlemmarna!kunnat!dela!med!

sig!av!sina!kunskaper!till!och!dra!lärdomar!av!övriga!teamet.!Mobiliteten!i!gruppen,!att!teammedlemmar!

flyttar!runt!och!arbetar!på!uppgifter!tillsammans,!upplever!jag!har!gjort!att!kunskap!och!lärdomar!spridits!

snabbt.!!

En!annan!utmärkande!egenskap!för!Scrummetodiken!som!tas!upp!i!Takeuchi!&!Nonakas!artikel!(1986)!är!

subtle& control.! Detta! tycker! jag! kan! exemplifieras! av! att! det! har! saknats! en! klassisk! ledarroll! för!

projektteamet;!detta!ansvar!har! istället!placerats!på!gruppen!i!stort.!Detta!var!ovant!för!teamet!och!jag!

tror! detta! är! orsaken! till! några! av! de! problem! gruppen! hade! gällande! rollfördelning,! speciellt! rollerna!

Scrum! master! och! produktägare.! En! annan! problematik! som! jag! anser! hänga! ihop! med! teamet!

oerfarenhet!av!subtle&control!är!vikten!av!eget!ansvar.!

Först! och! främst! så! valde! teamet! att! dela! på! rollen! som! Scrum!master! under! de! inledande! sprintarna!

eftersom! de! flesta! teammedlemmarna! ville! testa! på! rollen.! Detta! gjorde! att! det! blev! svårt! att! få! en!

kontinuitet,! trots! att! teamet! satte! upp!metoder! för! att! föra! över! kunskap! när! de! bytte! Scrum!master.!
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Retrospektivt!så!hade!en!bättre! implementation!av!Scrum!varit!att!ha!samma!Scrum!master!under!hela!

projektet,!speciellt!eftersom!att!gruppmedlemmarna!var!ovana!att!arbeta!utifrån!metodiken!Scrum.!

En! annan!problematik! kring! fördelning! av! roller! och! styrning! var! avsaknaden!av!en!produktägare.!Utan!

denna! roll! så! fick! i! detta! projekt! utvecklarna! själva! prioritera! vad! som! var! viktigast! att! utveckla.!

Problematiken!jag!upplever!kring!detta!var!att!det!fanns!en!diskrepans!mellan!vad!som!utvecklades!och!

vad! som!skulle! tillförde!nytta;!det!utvecklades! funktionalitet! som!gav! ingen!eller! lite!effekt! för! kunden.!

Även! om! det! på! så! sätt! finns! nackdelar! ur! ett! entreprenöriellt! perspektiv! så! upplever! jag! att! det! gett!

utvecklarna! en! frihet! att! utveckla! saker! de! upplever! som! intressanta.! Jag! upplever! att! rollen! som!

produktägare!är!viktig!och!anser!att!gruppen!borde!övervägt!att!tillsätta!en!intern!produktägare!för!att!se!

till!att!rätt!funktionalitet!prioriteras.!I!detta!fall!skulle!det!vara!viktigt!att!den!interna!produktägaren!inte!

får!samma!ansvar!som!den!klassiska!produktägaren;!det!skulle!kunna!leda!till!en!skev!hierarki.!

Jag!upplever!att!avsaknaden!av!den!klassiska!ledarrollen!också!medför!större!krav!på!teammedlemmarna;!

en!av!mina!lärdomar!under!projektet!har!varit!att!vikten!av!eget!ansvar!blir!stor!i!agila!projektmetodiker.!I!

projektet!kunde!mycket!av!arbetet!ske!individuellt!och!teammedlemmar!har!själva!ansvarat!för!att!plocka!

uppgifter! från! backloggen.! Detta! medför! stor! frihet,! men! också! ansvar.! Retrospektivt! så! har! det! nog!

resulterat! i! att! arbetsbördan! inte! fördelats!helt! jämt!mellan!gruppens!medlemmar!och! jag!upplever!att!

det! har! varit! svårt! att! balansera! den! tid! som! teamet! lägger! eftersom! att! det! är! gruppmedlemmarnas!

gemensamma!ansvar.!Här!har!egenskapen!subtle!control!i!mitt!tycke!upplevts!lite!problematisk.!

Vikten)av)testning)vid)programutveckling)

Under! utvecklingsprocessen! gjorde! testningen! det! största! avtrycket! för!min! del;!mycket! tid! gick! åt! att!

både!testa!kod!och!att!hitta!buggar!som!letat!sig!in!på!grund!av!slarvig!testning.!Vikten!av!testning,!både!

användartest!och!modultester!blev!på!så!sätt!för!första!gången!särskilt!tydlig.!

I!detta!projekt!skedde!användartestningen!i!samband!med!att!utvecklingen!av!ny!kod!avslutats.!Det!blev!

under!testningen!tydligt!att!utvecklarnas!bild!av!applikationen!på!flera!sätt!skiljde!sig! från!användarnas,!

som!slutligen!är!de!som!sätter!ett!värde!på!produkten.!Även!om!vi!som!utvecklare!försökte!ha!användaren!

i!fokus!så!var!det!svårt!att!alltid!fatta!rätt!beslut!rörande!design!och!interaktivitet.!Detta!kan!säkert!delvis!

förklaras!av!bristen!på!rutin!från!utvecklarnas!sida.!!

En! förbättring!som!skulle!kunna!göras!är!att!utnyttja!continuous&deployment! för!att! iterativt!genomföra!

användartestning!under!utvecklingen!av!applikationen!och!använda!den!feedback!som!uppkommer!för!att!

förändra!sprint=!och!produktbacklogg.!På!så!sätt!skulle!teamet!utnyttjat!styrkorna!hos!agila!metoder!fullt!

ut:!att!iterativt!arbeta!mot!en!föränderlig!målbild.!

Även! modultesterna! var! något! som! teamet! upptäckte! vara! viktigt.! Modultestning! upplevdes! svårt! att!

genomföra!under!continuous& integration.!När!nyutvecklad!kod!skulle! integreras!med!befintlig!så!var!det!

svårt!att!avgöra!om!applikationen! funkade!korrekt!eller!om!buggar! introducerats.!Utan!automatiserade!

testmetoder!eller!testdirektiv!har!det!krävts!mycket!av!utvecklarna!för!att!testa!att!applikationen!fungerat!

helt! korrekt! efter! att! kod! slagits! samman.!Resultatet!har!blivit! att! utvecklarna! tummade!på! testningen,!

vilket!säkert!resulterade!mer!jobb!i!slutändan.!

Jag!tror!att!fördelen!med!att!införa!automatiserade!testmetoder!och!testfall!inte!endast!är!begränsade!till!

att! integrationen!av!ny!kod!görs!enklare.!Automatiserade! testfall! skulle! innebära!att!utvecklarna!kunde!

spendera!mer!tid!på!att!utveckla!ny!funktionalitet!istället!för!att!genomföra!tester.!Att!koda!testmetoder!

till! nya! moduler! kräver! förvisso! extra! arbete! från! utvecklarna,! men! jag! är! övertygad! att! det! innebär!
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mindre!totalt!arbete!under!utvecklingsprocessen.!Detta!speciellt!om!projektet!fortgår!under!en!längre!tid;!

enligt!mig!blir!det!ohållbart!att!ständigt!testa!all!funktionalitet!varje!gång!ny!kod!integreras.!

Källor)

Takeuchi! H,! Nonaka! I! (1986).! The! new! new! product! development! game.! Harvard& Business& Review,!
64(1):137–146.!

)) )
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Erfarenhetssammanfattning)–)Svante)R)
Sprint)noll)

Personligen!var!jag!aningen!nervös!inför!denna!kurs!då!mina!kunskaper!i!webprogrammering!och!scrum!

var! begränsade.! Arbete! med! 8! för! mig! okända! personer! visste! jag! på! förhand! kunde! bli! en! verklig!

utmaning!där!personlighetstyper!med!lätthet!kunde!kollidera!med!varandra.!!

Min!grupp!vekade!vid!första!anblick!vara!välkomponerad!med!blandade!kompentenser!och!personligheter!

hos!gruppmedlemmarna!Detta!var!naturligtvis!för!det!mesta!positivt,!men!ibland!blev!individen!för!liten!

och! gruppen! för! stor.! Inledningsvis! var! medlemmarna! alltför! blyga! och! berättade! inte! om! sina!

kompetenser,!vilket!var!synd!för!det!ledde!till!en!del!missöden.!Ett!exempel!är!den!tidsuppskattning!som!

genomfördes!med! hjälp! av! planning! poker.! Tidsuppskattningen! blev! väldigt! skev! och! visade! sig! senare!

vara! väldigt! långt! bort! från! verkligheten.! Delvis! tror! jag! detta! berodde! på! att! medlemmarna! inte! tog!

hänsyn!till!gruppens!olika!kompetensnivåer,!den!bästa!i!gruppen!kanske!föreslog!att!det!skulle!ta!2!dagar,!

medan!någon!som!var!lite!mindre!erfaren!kanske!föreslog!20!dagar.!Sedan!var!detta!naturligtvis!inte!den!

enda!anledningen! till! att!det!blev! fel,! att! ingen!av!oss!programmerat! i! ett!projekt!av!den!här! storleken!

bidrog! självklart! också,! men! det! är! något! som! gruppen! borde! gjort! annorlunda.! En! korrekt!

tidsuppskattning!hade!förenklat!fördelning!och!planering!av!arbetet!senare!i!projektet.!!

Något!annat!som!fallerade!i!sprint!0!var!beslutet!att!dela!på!scrum!master!rollen!veckovis.!Det!var!positivt!

att!flera!ville!ta!ansvar!och!organisera!arbetet.!Dock!ledde!bristen!på!kontinuitet!till!att!gruppens!scrums!

varierade!kraftigt!i!kvalitet!mellan!veckorna.!För!att!råda!bot!på!detta!skrevs!en!mall!för!dagordningar!för!

handledarmötena,! vilket! förbättrade! dessa,! men! övriga! scrummöten! fortsatte! vara! röriga! och! ofta!

skenade!de!iväg!och!hela!idén!med!konkreta!stående!kvartsmöten!försvann.!Gruppen!borde!insett!vikten!

av!kontinuitet!i!detta!skede!och!överlåtit!scrum!master!rollen!på!en!person.!Denna!nödvändiga!förändring!

genomfördes!dock!inte!i!detta!skede!utan!långt!senare.!!

Sprint)ett)

När! arbetet! äntligen! skulle! sätta! igång! var! moralen! i! gruppen! väldigt! hög! och! trots! de! röriga! scrum!

mötena!fungerade!arbetet!bra.!Detta!tror!jag!berodde!mycket!på!att!gruppen!arbetade!tillsammans!och!

hela!tiden!såg!till!att!kombinera!arbete!med!fika!för!att!lära!känna!varandra.!I!denna!sprint!producerades!

det!enorma!mängder!kod!och!funktioner.!Personligen!lärde!jag!mig!enormt!mycket!och!det!som!tidigare!

nästan!känts!omöjligt!blev!snabbt!hanterbart.!Ytterligare!en!fördel!med!att!alltid!arbeta!tillsammans!var!

att! gruppens!medlemmar! hela! tiden! kunde! hjälpa! varandra.! Detta! ledde! vidare! till! att! samma!misstag!

sällan!upprepades!vilket!jag!förstått!varit!ett!stort!problem!för!andra!grupper!där!arbetet!har!skett!enskilt.!!

Sprint)två)

Något!som!gruppen!borde!gjort!annorlunda!i!början!av!sprint!2!var!hanteringen!av!den!kritik!vi!fick!från!

opponeringen!vid!sprint!1!redovisningen.!I!efterhand!är!jag!osäker!på!om!den!andra!opponeringsgruppen!

nämnde!svårigheterna!för!kunden!att!finna!hjälp!med!navigering!på!applikationen!redan!då,!men!det!är!

möjligt.!Oavsett!borde!vi!haft!ett!möte!med! fokus!på!det!andra! teamets!synpunkter! från!opponeringen!

och!justerat!arbetet!utifrån!det.!Säkerligen!gick!vi!som!grupp!miste!om!mycket!konstruktiv!feedback!när!vi!

arbetade!på!detta!sett.!
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Egentligen!borde!vårt!team!gjort!ännu!mer!för!att!testa!sidan.!Det!hade!varit! lämpligt!att!genomföra!en!

användartestning! redan! i! detta! skede! för! att! tidigt! få! feedback! och! därmed! tidigt! kunna! genomföra!

förändringar!i!prioriteringar!av!arbetet.!!

Sprint)tre)

I!sprint!tre!genomfördes!refaktoreringen!av!den!kod!som!tidigare!skrivits!i!projektet.!Där!fick!varje!person!

till! en! början! ansvaret! för! att! efter! möjlighet! förbättra! sin! egen! kod.! Därefter! fick! de! med! högre!

programmeringskunskaper! assistera! de! som! var! på! en! lägre! nivå! för! att! ge! ett! bra! resultat.! Denna!

arbetsmetod! var! bra! eftersom! den! var! tidseffektivt,! vilket! gav! teamet! möjlighet! att! påbörja!

rapportskrivandet! tidigare.!Möjligen! hade! den! del! av! teamet! som!behövde! hjälp!med! sin! refaktorering!

utvecklats!mer!av!att!lägga!ytterligare!tid!på!denna!del.!I!detta!fall!är!det!dock!min!personliga!uppfattning!

att!denna!åtgärd!var!nödvändig!för!att!senare!kunna!presentera!en!välgjord!rapport.!!

Rapportdelen)

Inför!rapportskrivandet!var!inställningen!till!denna!del!av!kandidatarbetet!kluven.!En!majoritet!ansåg!att!

detta!skulle!bli! roligt!och!utvecklande!samtidigt!som!en! liten!del!av!gruppen!verkade!ha!en!mer!negativ!

inställning.!Detta!tycker! jag!speglades! i!arbetet!då!delar!av!teamet! inte!har!bidragit!på!samma!sätt!som!

tidigare!då!arbetsmoralen!varit!genomgående!hög!i!hela!gruppen.!Resultatet!blev!fortfarande!acceptabelt!

med! tanke!på! förutsättningarna,!men! jag! tror!det!hade! kunnat!bli! ännu!bättre! ifall! samtliga!hade! visat!

samma!energi! i!arbetet!som!tidigare.!Detta!faktum!togs!aldrig!upp! inom!gruppen!utan!arbetet!fortsatte!

som!förut.!För!att!hantera!denna!situation!tror!jag!det!hade!varit!bättre!att!lyfta!problemet!och!diskutera!

eventuella! lösningar.! Risken! för! konflikt! är! säkerligen! stor,! men! jag! tror! det! hade! lett! till! ett! bättre!

samarbete! i! slutändan.! Detta! stämmer! väl! överens! med! vad! Crystal! Broch! Colombinia! och! Maureen!

McBrideb! (2012)! kommer! fram! till! i! sin! artikel,! nämligen! att! konflikter! i! grupper! löses! bäst! genom!

kommunikation.!!

Tekniska)utmaningar)

Vid! utvecklingen! av! projektet! hade! gruppen! stora! problem!med! versionshanteringen! som! skedde!med!

verktyget!Git.! Till! stor! del! berodde! detta! säkerligen! på! okunskap! och! jag! tror! därför! att! vi! tillsammans!

borde! ha! läst! på!mer! om! Git! innan! programmeringsarbetet! började.! Antalet! timmar! jag! spenderat! på!

problem! relaterade! till! versionshantering! är! stort! och! nu! i! efterhand! tror! jag! att! både! jag! och! gruppen!

hade!tjänat!in!dessa!timmar!genom!studier!av!Git!innan!påbörjat!arbete.!I!övrigt!tycker!jag!den!teknik!som!

gruppen!använt!för!att!utveckla,!tidsuppskatta!och!kommunicera!har!varit!bra.!!

Sammanfattning)

Denna! grupp! av! människor! som! till! en! början! inte! alls! kände! varandra! har! under! projektets! gång!

utvecklats!till!att!bli!ett!team,!även!om!konflikter!har!uppstått!har!arbetet!i!det!stora!fungerat!väl.!Under!

projektet!har!både! jag! som!person!och!gruppen!utvecklats.!Detta!projekt! involverade!både!utmaningar!

och!konflikter!–!erfarenheter!som!jag!tror!samtliga!gruppmedlemmar!tar!med!sig!i!framtiden.!!

Källor)

Colombini CB, McBride M (2012). ‘Storming and norming’: Exploring the value of group development models 
in addressing conflict in communal writing assessment. Assessing Writing, 17(4):191–207.!  
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Erfarenhetssammanfattning)–)Jessie)Chen)
Inledning)

Jag!tycker!teamet!har!fått!väldigt!fria!tyglar!i!vad!som!skulle!produceras!i!webbapplikationen!och!till!vilken!

detaljnivå.!För!vårt!team!har!detta!sporrat!oss!under!utvecklingsfasen!att!utveckla!en!applikation!som!vi!är!

stolta!över,!i!form!av!många!timmar!utav!koncentration!och!arbete.!!

Programmeringsfasen:)svårigheter)

Det! jobbigaste!med! projektet! för!mig! personligen! var! att! jag! kände! att! jag! inte! lyckades! få! så!mycket!

output! i! kod! relativt! den! tid! jag! hade! lagt! ned! på! programmeringen.! Besittandes! svaga!

programmeringskunskaper! och! som! en! riktig! gröngöling! i! utvecklingsmiljöerna! och!

programmeringsspråken! genomled! jag! många! frustrerande! tillfällen.! Det! fanns! de! i! teamet! som! har!

producerat! mycket! till! hemsidan! och! ofta! kände! jag! mig! kluven! mellan! att! vara! glad! över! den! fina!

hemsidan!och!mina!duktiga!teammedlemmar!kontra!mitt!egna!otillräckliga!bidrag!till!hemsidan.!Å!andra!

sidan!lärde!jag!mig!att!hålla!humöret!uppe!och!utveckla!min!arbetsmetod.!Exempelvis!är!det!snabbare!att!

komma! på! en! fungerande! kod! om! man! undviker! att! fastna! på! ett! enskilt! lösningssätt;! flera! olika!

angreppsvinklar!kunde!ha!spara!många!timmar!på!onödigt!kodande.!!

Min!del!i!koden!som!jag!fastnade!med!att!försöka!implementera!mestadels!av!programmeringsfasen!var!

unikvalideringen.! Vi! hade! uppskattat! att! den! skulle! ta! fem! dagar,! vilket! visade! sig! vara! en! grov!

underskattning.!Unikvalideringen! skulle! innebära! att! använderan! på! designsidan! inte! kunde! designa! en!

icke=unik!t=shirt!och!på!ett!intuitivt!sätt!varnas!för!icke=unika!kombinationer.!Det!svåra!var,!för!att!få!hela!

processen! att! fungera,! att! jag! behövde! lära! mig/sätta! mig! in! i! flera! områden.! Jag! fick! tampas! med!

pythonspråket!och!SQLite!för!att!ta!fram!en!algoritm!för!unikvalidering,!javascript,!html!och!css!för!att!få!

det!visuella!på!sidan!och!för!att!länka!klienten!med!servern:!ajax=anrop.!Det!svåra!var!att!många!av!de!var!

främmande!för!mig!och!bara!att!skilja!de!åt!alltid!var!inte!det!enklaste,!en!stor!del!av!min!tid!gick!åt!att!

finna!syntax!för!programmeringsspråk.!Det!positiva!är!att!jag!nu!har!lärt!mig!lite!inom!alla!de!områdena!

och!många!programmeringstermer!som!underlättar!mitt!Google=sökande.!Dock!med!facit!i!hand!borde!vi!

ha!tilldelat!flera!medlemmar!på!denna!funktion,!så!inte!en!enda!fick!sätta!in!sig!och!lära!sig!allt!på!egen!

hand.!!

GIT)

Versionshanteringen!med!hjälp!av!GIT!har!komplicerat!projektet!otaliga!gånger!genom!programmeringens!

gång.!På!grund!av!bristfällig!förståelse!har!det!flera!gånger!lett!till!att!kod!försvunnit.!!

SCRUM)

Projektet! har! organiserats! via! metoden! scrum.! Scrum! är! en! agil! metod! som! kan! användas! under!

programutveckling!(Sutherland!&!Schwaber,!2013).!Under!sprint!0!och!1!hade!scrum!ännu!inte!riktigt!fått!

visa!sin!användbarhet.! I!sprint!2!var!scrum!verkligen!viktig!eftersom!alla!arbetande!på!sin!del!av!koden,!

det!var!också!efter!den!här!sprinten!vi!förstod!att!vi!inte!använt!oss!utav!scrum!rätt.!Scrummötena!i!sprint!

2!fastnade!ofta!i!diskussioner!om!hur!konflikter!i!kod!skulle!lösas.!Den!insikten!tog!vi!med!oss!in!i!sprint!3!

som!har! fullföljts! enligt! ett! omdefinierat!och!mer!effektivt! scrum;! alla!problem! som!uppdagades!under!

mötet!togs!hand!om!efter!mötet.!Nu!uppfattar!jag!scrum!som!ett!väldigt!effektivt!arbetsverktyg!för!större!
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projektgrupper!med!spridda!aktiviteter,!och! jag!känner!med!säkerhet!att! scrum!kommer!att!komma!till!

användning!i!många!framtida!projekt.!!!

Scrum! retrospective! har! varit! ovärdeligt! i! sökningen! av! problem! som! kan! åtgärdas! vad! gäller! teamets!

arbetsmetodik.!Varje!sprint!retrospective!har!medför!användbara!lösningsåtgärder!till!nästa!sprint.!!

Trello)

Trellon!har!visat!sig!vara!ett!grymt!verktyg!för!strukturering,!planering!och!uppdelning!av!ett!projekt.!Vi!

har!använt!oss!utav!Trellon!för!backloggen!och!med!hjälp!av!Trellons!funktioner!hade!korten!rangordnats!

och!en!tydlig!visuell!uppdelning!av!vem!som!gör!vad!hade!gjorts.!Trellong!bidrog!också!med!en!överblick!

på!vad!som!är!färdiggjort,!vad!som!är!igång!och!vad!som!finns!kvar!och!göra.!

Gruppdynamik)

Som!ett!team!tycker!jag!att!vi!fungerat!bra.!Gruppens!medlemmar!har!olika!kompetensområdena!och!har!

kompletterat! varandra! väl.! En! beundransvärd! sida! av! teamet! är! dedikationen! för! projektet,! tid! och!

tålamod!har!varit!något!medlemmarna!varit!villiga!att!ge.!Förutom!en!hög!arbetsmoral!har!teamet!lyckats!

hålla!en!lättsam!och!glad!ton!genom!arbetet.!!

Referens)

Sutherland!J,!Schwaber!K!(2013).!The!Definitive!Guide!to!Scrum:!The!Rules!of!the!Game.!
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