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SAMMANFATTNING	  
Rapporten	  beskriver	  framtagandet	  av	  en	  webbshop	  för	  glasögonförsäljning.	  Läsaren	  får	  ta	  del	  av	  
lärdomar	  om	  hur	  det	  fungerar	  att	  arbeta	  efter	  den	  agila	  projektmodellen	  Scrum	  i	  praktiken	  och	  förslag	  till	  
hur	  metodiken	  kan	  anpassas	  för	  effektiv	  användning	  i	  ett	  utvecklingsteam.	  Vidare	  diskuteras	  även	  hur	  
sammanslagning	  av	  fler	  projektmodeller	  kan	  ske	  för	  att	  skapa	  en	  mer	  produktiv	  projektmiljö.	  
Lösningar	  till	  tekniska	  problem	  som	  uppstått	  under	  projektets	  gång	  presenteras	  och	  diskuteras	  utifrån	  
ett	  utvecklarperspektiv.	  Vidare	  presenteras	  en	  marknadsundersökning	  där	  kundsegment	  identifieras	  och	  
analyseras	  för	  utformning	  av	  slutprodukten.	  Utmärkande	  för	  slutprodukten	  är	  en	  smidig	  och	  enkel	  
köpprocess	  uppdelad	  i	  tre	  enkla	  steg.	  	  
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1.	  INTRODUKTION	  
Syftet	   med	   arbetet	   har	   varit	   att	   utveckla	   en	   webbutik	   enligt	   den	   agila	   arbetsmetoden	   Scrum	   och	   få	  
erfarenheter	   av	   programvaruutveckling	   i	   olika	   språk.	   Här	   beskrivs	   hur	   teamet	   påbörjade	   arbetet	  
inledningsvis	  med	  utgångspunkt	   i	   en	   bakgrund	   till	   hur	   projektet	   startade	   samt	   den	  produktvision	   som	  
teamet	  utvecklat	  produkten	  mot.	  	  

1.1.	  BAKGRUND	  
Rapporten	  beskriver	  tillvägagångssättet	  för	  att	  utveckla	  en	  e-‐butik	  för	  glasögon	  med	  olika	  
utvecklingsmetoder	  och	  verktyg.	  I	  projektet	  används	  bland	  annat	  logik	  skriven	  i	  python,	  en	  SQLite3-‐
databas	  och	  en	  PaaS-‐tjänst.	  Den	  grundläggande	  designen	  och	  funktionaliteten	  på	  webbplatsen	  har	  tagits	  
fram	  genom	  diskussioner	  kring	  vad	  teamet	  ansett	  vara	  nödvändigt	  för	  en	  e-‐butik	  av	  detta	  slag	  samt	  
genom	  resultatet	  av	  en	  marknadsundersökning.	  Det	  har	  även	  funnits	  utrymme	  för	  subjektiva	  
bedömningar	  och	  åsikter	  från	  teamets	  medlemmar	  vad	  gäller	  funktioner	  och	  design.	  Utformningen	  av	  
webbplatsen	  har	  genomsyrats	  av	  att	  den	  ska	  upplevas	  som	  enkel	  och	  tydlig.	  Vilka	  funktioner	  som	  ska	  
finnas	  i	  e-‐butiken	  bestämdes	  under	  den	  inledande	  tiden	  av	  projektet	  genom	  en	  så	  kallad	  brainwriting-‐
session.	  Selektion	  och	  prioritering	  av	  de	  olika	  funktionerna	  skedde	  därmed	  tidigt	  i	  projektet	  för	  att	  
etablera	  ett	  tydligt	  fokus	  kring	  den	  funktionalitet	  som	  lägger	  grunden	  för	  den	  övergripande	  
kundupplevelsen.	  

Teamet	  valde	  att	  utveckla	  en	  e-‐butik	  för	  glasögon	  eftersom	  det	  finns	  en	  betydande	  utvecklingspotential	  
inom	  området	  då	  etablerade	  aktörer	  på	  marknaden	  till	  stor	  del	  tillämpar	  B2C-‐försäljning	  i	  fysiska	  butiker	  
samt	  med	  liknande	  marknadsföringsstrategier.	  Konkurrenssituationen	  kan	  därför	  anses	  vara	  gynnsam	  
för	  ett	  nystartat	  företag	  inom	  branschen	  som	  kan	  lyckas	  med	  att	  tillgodose	  kundernas	  behov	  i	  större	  
utsträckning.	  Speciellt	  då	  e-‐butiken	  positionerar	  sig	  som	  ett	  enkelt	  och	  smidigt	  alternativ	  till	  de	  stora	  
aktörerna	  som	  ofta	  har	  komplicerade	  och	  svårnavigerade	  e-‐butiker.	  

1.2.	  PRODUKTVISION	  
Under	  utvecklingsprocessen	  har	  utvecklingsteamet	  strävat	  mot	  att	  skapa	  den	  mest	  intuitiva	  och	  
användarvänliga	  e-‐butiken	  för	  glasögon	  på	  marknaden.	  Tjänsten	  ska	  låta	  den	  prismedvetna	  och	  
modeinriktade	  kunden	  navigera	  enkelt	  genom	  det	  breda	  produktutbudet	  som	  presenteras	  på	  sidan.	  
Sortimentet	  ska	  innehålla	  märkesglasögon	  såväl	  som	  Zebras	  eget	  märke.	  Glasögonen	  i	  Zebra-‐kollektionen	  
ska	  vara	  utformade	  för	  att	  vara	  snygga	  och	  moderiktiga	  till	  ett	  lågt	  pris.	  E-‐butiken	  ska	  vara	  lättöverskådlig	  
och	  en	  beställning	  ska	  kunna	  genomföras	  med	  få	  steg.	  Under	  en	  beställning	  ska	  kunden	  först	  välja	  mellan	  
olika	  bågar	  för	  att	  sedan	  kunna	  passa	  ihop	  dem	  med	  glas	  i	  den	  styrka	  de	  vill	  ha.	  Därefter	  ska	  eventuella	  
tillval	  som	  exempelvis	  anti-‐reflexbehandlade	  eller	  fotokromatiska	  glas	  göras.	  	  

1.2.1.	  FUNKTIONER	  
De	  funktioner	  som	  skall	  prioriteras	  är	  i	  första	  hand	  grundläggande	  funktionalitet	  för	  att	  ett	  köp	  ska	  kunna	  
genomföras.	  Därefter	  läggs	  fokus	  på	  funktioner	  som	  gör	  sidan	  mer	  användarvänlig	  och	  smart	  för	  att	  
förenkla	  köpprocessen	  för	  användaren	  samtidigt	  som	  besöket	  blir	  en	  trevligare	  upplevelse.	  Exempel	  på	  
upplevelseförhöjande	  funktionalitet	  är	  att	  sidan	  ska	  komma	  ihåg	  den	  information	  som	  användaren	  fyllt	  i.	  
Användaren	  kan	  då	  navigera	  fram	  och	  tillbaka	  på	  sidan	  så	  mycket	  som	  önskas	  utan	  att	  ifyllt	  synfel	  
försvinner.	  Ytterligare	  funktionalitet	  är	  att	  användarinformation	  ska	  sparas	  i	  en	  databas	  efter	  det	  att	  ett	  
köp	  genomförts.	  Vill	  kunden	  köpa	  fler	  glasögon	  vid	  ett	  annat	  tillfälle	  kan	  den	  alltså	  välja	  att	  importera	  
informationen	  från	  databasen	  genom	  att	  ange	  sitt	  personnummer	  istället	  för	  att	  behöva	  fylla	  i	  synfelet	  
igen.	  
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1.2.2.	  VARFÖR	  VÄLJA	  ZEBRA?	  
Produkterna	  i	  form	  av	  glasögon	  är	  det	  första	  som	  syns	  vid	  ankomst	  till	  e-‐butiken.	  Utvecklarna	  har	  strävat	  
mot	  att	  eliminera	  störmoment	  som	  tar	  fokus	  från	  själva	  köpprocessen	  och	  får	  användaren	  att	  tappa	  
intresset.	  

Genom	  att	  butiken	  enbart	  finns	  på	  internet	  kan	  kostnader	  för	  lön	  till	  försäljare	  och	  lokalhyror	  till	  butiker	  
elimineras	  och	  det	  finns	  därför	  goda	  möjligheter	  till	  att	  pressa	  priserna	  på	  glasögonen	  eftersom	  påslagen	  
kan	  minskas	  och	  därmed	  ökar	  konkurrenskraften.	  Kombinationen	  av	  Zebras	  egna	  glasögon	  tillsammans	  
med	  välkända	  märken	  ger	  kunden	  ett	  brett	  utbud	  av	  både	  glasögonmodeller	  och	  priskategorier.	  	  	  	  
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2.	  METOD	  
I	  projektet	  har	  teamet	  lagt	  stort	  fokus	  på	  utvecklingsmetoden	  som	  använts.	  Nedan	  beskrivs	  metoden	  
Scrum	  som	  teamet	  jobbat	  efter	  och	  hur	  den	  har	  implementerats	  i	  teamets	  arbetssätt.	  Även	  de	  olika	  
verktyg	  som	  använts	  för	  att	  utveckla	  hemsidan	  beskrivs.	  Utvecklingsmetodiken	  tas	  upp	  i	  fyra	  olika	  
avsnitt:	  ”2.3.1	  Continuous	  deployment”,	  ”2.3.2	  Utvecklingsprocessen,	  ”2.3.3	  Testning”	  samt	  ”2.3.4	  
Refaktorering	  och	  iterativ	  förbättring”.	  Avslutningsvis	  förklaras	  de	  utvecklingsmiljöer	  som	  använts.	  

2.1.	  SCRUM	  
E-‐butiken	  har	  utvecklats	  enligt	  den	  agila	  metoden	  Scrum.	  Det	  är	  en	  passande	  metod	  för	  webbutveckling	  
då	  hemsidors	  funktionalitet	  måste	  uppdateras	  kontinuerligt	  för	  att	  se	  till	  att	  de	  anpassas	  efter	  kundens	  
behov	  samt	  följer	  teknikens	  utveckling.	  Scrum	  är	  en	  process	  som	  både	  aktivt	  och	  reflekterande	  hanterar	  
den	  utvecklingen.	  Det	  är	  en	  flexibel	  metod	  vilket	  gör	  att	  utvecklarna	  kan	  göra	  ändringar	  även	  sent	  i	  
projektet.	  Metoden	  utgör	  ett	  bra	  ramverk	  för	  samarbete	  och	  projektstyrning	  [1].	  Metodens	  bakgrund,	  hur	  
den	  teoretiskt	  fungerar	  och	  hur	  den	  använts	  i	  projektet	  beskrivs	  nedan.	  	  

2.1.1.	  BAKGRUND	  
Agil	  systemutveckling	  innebär	  att	  individer	  och	  interaktioner	  värdesätts	  framför	  processer	  och	  verktyg,	  
fungerande	  programvara	  framför	  omfattande	  dokumentation,	  kundsamarbete	  framför	  
kontraktsförhandling	  och	  anpassning	  till	  förändring	  framför	  att	  följa	  en	  plan.	  Högsta	  prioritet	  ligger	  hela	  
tiden	  i	  att	  tillfredsställa	  kunden	  genom	  att	  tidigt	  och	  kontinuerligt	  leverera	  värdefull	  programvara.	  
Förändrande	  krav	  välkomnas	  även	  sent	  i	  utvecklingen.	  Agila	  metoder	  utnyttjar	  förändringar	  till	  kundens	  
konkurrensfördel	  [2].	  

Scrum	  är	  en	  agil	  metod	  och	  idén	  bakom	  Scrum	  kommer	  från	  rugbyn,	  där	  Scrum	  beskriver	  den	  taktik	  då	  
man	  passar	  bollen	  fram	  och	  tillbaka	  i	  laget	  och	  på	  så	  sätt	  tar	  sig	  framåt	  mot	  mål.	  Det	  är	  en	  metod	  som	  styr,	  
förbättrar	  och	  underhåller	  ett	  existerande	  system	  eller	  produktionsprototyp	  [3].	  Metoden	  utgår	  ifrån	  att	  
kraven	  och	  förutsättningarna	  kommer	  att	  ändras	  under	  perioden	  mellan	  initial	  specifikation	  och	  slutlig	  
produktleverans.	  Den	  stödjer	  idén	  om	  att	  innehållet	  i	  ett	  interaktivt	  system	  inte	  går	  att	  definiera	  förrän	  
användaren	  har	  testat	  systemet	  [4].	  	  

2.1.2.	  DEFINITION	  AV	  SCRUM	  
Rollerna	  inom	  ett	  Scrum	  team	  skiljer	  sig	  från	  de	  som	  finns	  inom	  vattenfallsmodeller	  och	  de	  förklaras	  i	  
"2.1.2.1.	  Roller	  inom	  Scrum".	  Metoden	  Scrum	  karaktäriseras	  av	  händelser	  och	  artefakter.	  Artefakterna	  
beskrivs	  i	  "2.1.2.2	  Artefakter",	  medan	  händelserna	  beskrivs	  i	  "2.1.2.3.	  Händelser	  inom	  Scrum".	  	  

2.1.2.1.	  ROLLER	  INOM	  SCRUM	  
I	  Scrum	  arbetar	  projektmedarbetarna	  i	  team	  bestående	  av	  fem	  till	  nio	  personer.	  Varje	  team	  innehåller	  en	  
produktägare,	  en	  scrum	  master	  samt	  utvecklare.	  	  

Produktägaren	  tillhandahåller	  resurserna	  och	  är	  den	  som	  styr	  teamet	  i	  rätt	  riktning.	  Produktägaren	  är	  
ansvarig	  för	  product	  backlog	  och	  ser	  till	  att	  den	  är	  förståelig	  och	  transparent.	  Hen	  prioriterar	  också	  vad	  
som	  ska	  göras	  i	  varje	  sprint	  [5].	  

En	  scrum	  master	  ska	  hjälpa	  teamet	  framåt	  i	  processen	  och	  se	  till	  att	  teamet	  har	  nödvändiga	  
förutsättningar	  och	  kompetenser	  för	  att	  utföra	  projektet.	  Hen	  är	  även	  ansvarig	  för	  kommunikationen	  
mellan	  teamet	  och	  produktägaren	  och	  måste	  även	  se	  till	  att	  hen	  följer	  med	  i	  utvecklingen	  och	  förstår	  
processen	  [5].	  

Utvecklingsteamet	  är	  de	  som	  utvecklar	  själva	  produkten.	  De	  är	  självorganiserande	  vilket	  betyder	  att	  de	  
själva	  bestämmer	  hur	  de	  vill	  lägga	  upp	  arbetet	  för	  att	  kunna	  utveckla	  på	  bästa	  sätt.	  All	  kompetens	  som	  
krävs	  ska	  finnas	  inom	  teamet,	  ingen	  hjälp	  utifrån	  ska	  behövas	  [5].	  
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2.1.2.2.	  ARTEFAKTER	  
Artefakter	  är	  centrala	  begrepp	  inom	  Scrum	  och	  de	  listas	  nedan:	  

Ø User	  story	  
Ø Product	  backlog	  
Ø Sprint	  backlog	  

Funktionerna	  som	  produkten	  ska	  innehålla	  och	  som	  ligger	  i	  product	  backlog	  representeras	  av	  så	  kallade	  
user	  stories.	  En	  user	  story	  kan	  vara	  en	  beskrivning	  av	  en	  funktion	  på	  en	  hemsida	  utifrån	  användarens	  
perspektiv.	  De	  är	  utformade	  efter	  mallen:	  "Som	  (roll)	  vill	  jag	  (handling)	  så	  att	  (resultat)".	  En	  fördel	  med	  
user	  stories	  är	  att	  projektet	  blir	  mer	  lättförståeligt	  och	  det	  skapas	  en	  bra	  dialog	  mellan	  intressenter	  och	  
utvecklare.	  Till	  varje	  user	  story	  hör	  ett	  acceptanstest	  som	  ska	  uppfyllas	  innan	  en	  user	  story	  kan	  anses	  
färdigutvecklad	  [6].	  Acceptanstesterna	  följer	  formatet:	  "Givet	  (ett	  krav)	  när	  (användaren	  gör	  någonting)	  
då	  ska	  (följande	  hända)".	  För	  att	  en	  user	  story	  ska	  ses	  som	  färdigutvecklad	  ska	  den	  uppfylla	  teamets	  
definition	  of	  done.	  Olika	  utvecklingsteam	  har	  olika	  definition	  of	  done.	  	  

Scrum	  teamet	  utgår	  från	  en	  product	  backlog	  som	  beskriver	  vilka	  funktioner	  som	  produkten	  ska	  innehålla.	  
Funktionerna	  representeras	  av	  tidigare	  nämnda	  user	  stories.	  Product	  backlog	  är	  en	  del	  av	  scrum	  board,	  
vilken	  visualiserar	  i	  vilket	  stadie	  en	  user	  story	  befinner	  sig.	  Arbetet	  i	  Scrum	  kretsar	  kring	  product	  backlog	  
och	  det	  är	  produktägaren	  som	  bestämmer	  vad	  som	  ska	  finnas	  i	  den.	  Den	  ändras	  hela	  tiden	  under	  
projektets	  gång	  samtidigt	  som	  projektets	  krav	  och	  förutsättningar	  förändras.	  Innehållet	  i	  product	  backlog	  
står	  i	  prioriterad	  ordning	  i	  vad	  som	  är	  viktigast	  för	  slutprodukten	  [5].	  

Inför	  varje	  sprint	  väljer	  produktägaren	  ett	  visst	  antal	  funktioner	  från	  product	  backlog	  och	  placerar	  dem	  i	  
sprint	  backlog.	  Den	  beskriver	  vilka	  user	  stories	  teamet	  ska	  implementera	  under	  kommande	  sprint	  [7].	  	  

2.1.2.3.	  HÄNDELSER	  INOM	  SCRUM	  
I	  Scrum	  finns	  ett	  antal	  händelser	  som	  teamet	  arbetar	  med	  och	  som	  listas	  nedan	  [7].	  	  

Ø Sprint	  
Ø Daily	  scrum	  
Ø Sprint	  planning	  
Ø Sprint	  review	  
Ø Sprint	  retrospective	  

Utvecklingsprocessen	  i	  Scrum	  är	  uppdelad	  i	  cykler	  som	  kallas	  sprintar.	  De	  är	  två	  till	  fyra	  veckor	  långa	  och	  
efter	  varje	  sprint	  levereras	  delresultat	  av	  den	  slutgiltiga	  produkten.	  Tanken	  är	  att	  utvecklarna	  arbetar	  i	  
dessa	  cykler	  fram	  tills	  att	  produkten	  är	  färdig	  [3].	  	  

Daily	  scrums	  är	  möten	  som	  hålls	  under	  sprintens	  gång	  då	  alla	  medlemmar	  berättar	  vad	  de	  har	  gjort	  från	  
dagen	  innan,	  om	  eventuella	  problem	  har	  uppstått	  och	  vad	  som	  ska	  göras	  framöver.	  Mötena	  hålls	  stående	  
och	  får	  vara	  max	  15	  minuter	  långa	  för	  att	  inte	  ta	  för	  mycket	  tid	  från	  utvecklingen	  [7].	  	  

Vad	  som	  ska	  placeras	  i	  sprint	  backlog	  bestäms	  under	  en	  sprint	  planning	  som	  hålls	  i	  början	  av	  varje	  sprint.	  
Ändringsönskemål	  och	  innehåll	  från	  product	  backlog	  gås	  igenom	  av	  produktägaren	  med	  scrumteamet.	  
Teamet	  stolpar	  upp	  krav	  och	  estimerar	  tiden	  för	  genomförandet	  av	  innehållet.	  Tidsuppskattningen	  vägs	  
sedan	  mot	  tillgänglig	  tid	  och	  de	  ändringar	  som	  prioriterats	  av	  produktägaren.	  Utvalt	  innehåll	  flyttas	  
därefter	  från	  product	  backlog	  till	  sprint	  backlog	  och	  ett	  mål	  för	  sprinten	  definieras	  [7].	  	  

En	  modell	  som	  kan	  användas	  för	  att	  tidsbestämma	  user	  stories	  är	  Planning	  poker.	  	  Det	  går	  ut	  på	  att	  
teammedlemmarna	  enskilt	  reflekterar	  över	  hur	  lång	  tid	  det	  kommer	  ta	  att	  implementera	  en	  specifik	  user	  
story.	  Alla	  skriver	  ner	  den	  siffra	  de	  kommit	  fram	  till	  på	  ett	  kort	  och	  sedan	  lägger	  alla	  sina	  kort	  på	  bordet.	  
Teamet	  diskuterar	  kring	  skillnader	  i	  tidsuppskattningarna	  och	  genom	  att	  ta	  upp	  de	  olika	  individernas	  
argument	  ges	  ett	  bredare	  perspektiv	  av	  vad	  uppgiften	  faktiskt	  innebär.	  	  Snittet	  av	  de	  olika	  medlemmarnas	  
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tidsuppskattning	  blir	  den	  slutgiltiga	  uppskattningen	  av	  tidsåtgången.	  Det	  är	  dock	  vanligt	  att	  team	  med	  
liten	  erfarenhet	  genererar	  mer	  tidsoptimistiska	  uppskattningar	  [8].	  	  

I	  slutet	  av	  varje	  sprint	  hålls	  en	  sprint	  review	  då	  den	  passerade	  sprinten	  granskas	  och	  färdig	  funktionalitet	  
demonstreras	  för	  produktägaren	  och	  andra	  involverade	  intressenter.	  Syftet	  är	  att	  ge	  en	  statusrapport	  och	  
en	  tydlig	  bild	  av	  vad	  som	  är	  klart	  och	  vad	  som	  fortfarande	  behöver	  göras	  [7].	  	  

Till	  sist	  hålls	  ett	  sprint	  retrospective	  då	  teamet	  utvärderar	  den	  gångna	  sprinten	  genom	  att	  belysa	  brister	  
och	  problem	  men	  även	  moment	  som	  fungerat	  bra.	  Det	  kan	  till	  exempel	  handla	  om	  processrelaterade	  
frågor,	  relationer	  inom	  gruppen	  eller	  hur	  olika	  verktyg	  har	  fungerat.	  Förbättringsförslag	  tas	  fram	  och	  
appliceras	  lämpligen	  till	  nästa	  sprint	  [7].	  	  

I	  figur	  1	  nedan	  visas	  en	  förklarande	  bild	  av	  Scrum.	  

	  
FIGUR	  1.	  ÖVERBLICK	  AV	  SCRUM	  [9].	  

2.1.3.	  SCRUM	  I	  PROJEKTET	  
I	  projektet	  har	  Scrum	  använts	  som	  utgångspunkt	  men	  arbetet	  har	  anpassats	  efter	  projektets	  behov.	  
Nedan	  redogörs	  för	  teamets	  implementation	  av	  Scrum.	  	  

2.1.3.1.	  ROLLER	  INOM	  SCRUM	  
Teamet	  har	  utgjorts	  av	  sju	  personer	  varav	  en	  teammedlem	  har	  agerat	  scrum	  master	  utöver	  rollen	  som	  
utvecklare.	  Scrumteamet	  agerade	  själva	  produktägare	  och	  produkten	  utvecklades	  enligt	  teamets	  vision.	  	  

2.1.3.2.	  ARTEFAKTER	  
Product	  backlog	  delades	  upp	  i	  tre	  kategorier:	  Low,	  Medium	  och	  High.	  Teamet	  ansåg	  att	  det	  gjorde	  den	  
mer	  överskådlig.	  User	  stories	  som	  tillhörde	  kategorin	  Low	  förväntades	  medföra	  viss	  kundnytta,	  Medium	  
bestod	  av	  user	  stories	  som	  skulle	  medföra	  påtaglig	  kundnytta	  och	  High	  var	  de	  user	  stories	  som	  krävdes	  
för	  att	  kunna	  genomföra	  ett	  köp.	  	  

Förutom	  product	  backlog	  fanns	  på	  scrum	  board	  även	  en	  "To-‐do"-‐kolumn	  där	  händelser	  av	  mer	  
administrativ	  karaktär	  som	  till	  exempel	  deadlines	  och	  redovisningar	  placerades,	  vilket	  visas	  nedan	  i	  Figur	  
2.	  Nästa	  kolumn	  var	  sprint	  backlog	  där	  alla	  user	  stories	  som	  skulle	  utföras	  under	  en	  sprint	  placerades.	  
När	  teamet	  började	  utveckla	  en	  user	  story	  flyttades	  det	  kortet	  till	  "In	  progress"-‐kolumnen.	  Om	  det	  
uppstod	  ett	  större	  problem	  med	  en	  user	  story	  som	  gjorde	  att	  teamet	  fick	  skjuta	  upp	  vidareutvecklingen	  
placerades	  kortet	  i	  en	  kolumn	  som	  kallades	  "Blocked".	  De	  två	  sista	  kolumnerna	  på	  scrum	  board	  var	  
"Review	  and	  test"	  och	  "Done".	  När	  en	  user	  story	  var	  färdigutvecklad	  placerades	  den	  i	  "Review	  and	  test"	  
för	  att	  genomgå	  nödvändiga	  acceptanstest.	  Klarade	  dessa	  user	  stories	  testerna	  och	  uppfyllde	  teamets	  
"Definition	  of	  done"	  placerades	  kortet	  i	  "Done"-‐kolumnen.	  För	  user	  stories	  har	  följande	  definition	  of	  done	  



Linköpings	  universitet	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  
	  

	   	   	  6	  

använts:	  "Storyn	  ska	  kollas	  igenom	  och	  testas	  av	  en	  annan	  teammedlem.	  Om	  en	  user	  story	  uppfyller	  
acceptanstesterna	  kan	  den	  flyttas	  till	  "Done".	  

	  
Figur	  2.	  Trello.	  	  

2.1.3.3.	  HÄNDELSER	  INOM	  SCRUM	  
Teamet	  har	  inte	  itererat	  över	  sprintar	  tills	  produkten	  varit	  färdig	  för	  leverans	  utan	  hade	  på	  förhand	  
bestämt	  att	  fyra	  sprintar	  skulle	  genomföras	  (sprint	  0	  till	  sprint	  3).	  Det	  hade	  även	  bestämts	  att	  endast	  
sprint	  1	  och	  sprint	  2	  skulle	  ägnas	  till	  utveckling.	  Under	  sprint	  0	  skulle	  en	  prototyp	  tas	  fram,	  medan	  sprint	  
3	  skulle	  utgöras	  av	  refaktorering.	  

Daily	  scrums	  hölls	  endast	  varannan	  dag	  under	  sprint	  0	  och	  sprint	  1	  i	  projektet.	  Det	  för	  att	  teamets	  
medlemmar	  inte	  arbetade	  med	  projektet	  på	  heltid.	  Efterföljande	  sprintar	  hölls	  daily	  scrums	  varje	  dag.	  	  

En	  gång	  i	  veckan	  hölls	  även	  ett	  längre	  möte	  på	  45	  minuter	  där	  diskussion	  av	  eventuella	  problem	  och	  
svårigheter	  stod	  på	  agendan.	  Dessa	  möten	  ansåg	  teamet	  vara	  nödvändiga	  och	  ingår	  inte	  i	  Scrum	  generellt.	  	  	  	  

I	  början	  av	  varje	  sprint	  genomfördes	  sprint	  planning	  då	  teamet	  prioriterade	  vilka	  user	  stories	  som	  skulle	  
utföras	  under	  kommande	  sprint.	  Grova	  tidsuppskattningar	  gjordes	  och	  vägdes	  mot	  den	  tillgängliga	  tiden	  
och	  hur	  prioriterad	  en	  user	  story	  var.	  Då	  teamet	  var	  produktägare	  fick	  teamet	  själv	  prioritera	  vilka	  user	  
stories	  som	  skulle	  utföras.	  

Då	  produktägaren	  inte	  var	  extern	  var	  det	  svårt	  att	  hålla	  en	  sprint	  review.	  Istället	  hölls	  
sprintredovisningar	  då	  en	  statusrapport	  avlades	  och	  en	  systemdemonstration	  genomfördes.	  Utmaningar	  
under	  sprinten	  redogjordes	  för	  och	  vad	  som	  skulle	  göras	  under	  kommande	  sprint	  presenterades.	  

I	  slutet	  av	  varje	  sprint	  genomfördes	  ett	  sprint	  retrospective.	  Teamet	  samlades	  för	  ett	  längre	  möte	  där	  
post-‐it	  lappar	  användes	  för	  att	  anteckna	  medlemmarnas	  åsikter	  och	  förslag.	  Mötet	  bestod	  av	  tre	  delar	  där	  
först	  det	  som	  medlemmarna	  ansågs	  hade	  fungerat	  bra	  antecknades.	  Därefter	  antecknades	  det	  som	  
medlemmarna	  tyckt	  fungerat	  mindre	  bra.	  Slutligen	  antecknades	  förbättringsförslag	  på	  det	  medlemmarna	  
ansåg	  fungerat	  mindre	  bra.	  Efter	  att	  varje	  del	  var	  klar	  diskuterades	  de	  åsikter	  som	  kommit	  fram	  
gemensamt.	  Efter	  mötet	  sammanställdes	  alla	  förslag	  och	  åsikter	  för	  att	  kunna	  ta	  hänsyn	  till	  dem	  under	  
följande	  sprint.	  	  

2.2.	  VERKTYG	  
För	  att	  organisera	  en	  product	  backlog	  har	  onlineverktyget	  Trello	  använts.	  Verktyget	  fungerar	  som	  en	  
anslagstavla	  online	  där	  kort	  skapas,	  liknande	  post-‐it-‐lappar,	  vilka	  beskriver	  olika	  user	  stories.	  I	  Trello	  kan	  
olika	  kolumner	  skapas	  efter	  behov	  där	  korten	  placeras.	  I	  varje	  kort	  är	  det	  möjligt	  att	  bland	  annat	  lägga	  in	  
checklistor,	  deadlines	  och	  anteckningar.	  Korten	  kan	  flyttas	  mellan	  olika	  kolumner	  om	  så	  behövs.	  	  
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Servern	  som	  e-‐butiken	  ligger	  på	  är	  Openshift.	  Det	  är	  en	  “Platform	  as	  a	  service”-‐tjänst	  (PaaS),	  vilket	  är	  en	  
typ	  av	  molntjänst	  som	  erbjuder	  en	  rad	  olika	  funktioner	  och	  tjänster.	  Bland	  annat	  hanterar	  Openshift	  
driften	  av	  hårdvaran	  som	  krävs	  för	  servrarna	  och	  anpassar	  kapaciteten	  på	  servern	  efter	  antalet	  besökare.	  
I	  projektet	  har	  det	  endast	  använts	  som	  en	  värdserver	  men	  den	  innehåller	  även	  annan	  funktionalitet.	  	  

Git	  har	  använts	  som	  versionshanteringsprogram	  och	  varit	  kopplat	  till	  Openshift.	  Via	  Git	  har	  det	  varit	  
möjligt	  för	  medlemmarna	  i	  teamet	  att	  ladda	  upp	  lokalt	  utvecklad	  kod	  till	  hemsidan	  på	  Openshift	  och	  även	  
ladda	  hem	  kod	  från	  Openshift	  som	  andra	  i	  teamet	  laddat	  upp.	  	  

Python-‐modulen	  Flask	  är	  ett	  microramverk	  skrivet	  i	  Python	  som	  använts	  för	  implementation	  av	  
webbapplikationen.	  Flask	  baseras	  på	  WSGI	  verktyget	  Werkzeug	  och	  template-‐motorn	  Jinja2	  och	  erbjuder	  
ett	  avskalat	  ramverk	  för	  webbutveckling.	  Genom	  att	  implementera	  Flask	  kan	  tid	  sparas	  vid	  utveckling	  av	  
webbapplikationer.	  	  

Local	  storage	  är	  en	  typ	  av	  web	  storage,	  vilket	  innebär	  att	  information	  kan	  sparas	  i	  webbläsaren.	  
Lagringen	  liknar	  cookies	  men	  har	  större	  kapacitet,	  samtidigt	  som	  ingen	  information	  sparas	  i	  HTTP	  
request	  header.	  En	  fördel	  med	  local	  storage	  är	  att	  information	  som	  sparats	  finns	  kvar	  även	  om	  
webbläsaren	  stängs.	  Nackdelen	  är	  att	  det	  riskerar	  att	  förvirra	  användaren	  om	  den	  inte	  kommer	  ihåg	  att	  
den	  fyllt	  i	  informationen	  tidigare.	  	  

2.3.	  UTVECKLINGSMETODIK	  
Utvecklingsmetodiken	  har	  delats	  upp	  i	  tre	  avsnitt	  där	  det	  första	  avsnittet	  handlar	  om	  själva	  
utvecklingsprocessen,	  andra	  avsnittet	  om	  testningen	  av	  de	  utvecklade	  funktionerna	  och	  det	  tredje	  
avsnittet	  beskriver	  hur	  teamet	  har	  jobbat	  med	  refaktorering	  och	  iterativ	  förbättring.	  

2.3.1.	  CONTINUOUS	  DEPLOYMENT	  
Inom	  ramen	  för	  agil	  utvecklingsmetodik	  appliceras	  även	  en	  teknik	  kallad	  för	  continuous	  deployment	  som	  
är	  en	  process	  med	  vilken	  all	  kod	  som	  skrivs	  för	  en	  applikation	  distribueras	  omedelbart	  för	  testning	  eller	  
produktion.	  Genom	  ständig	  distribution	  kan	  cykeltiden	  för	  en	  produkt	  kraftigt	  kortas	  ned	  [10].	  

För	  att	  effektiv	  distribution	  ska	  möjliggöras	  och	  förhindra	  regression	  av	  systemets	  funktioner	  eller	  
buggar	  krävs	  det	  att	  en	  väldefinierad	  rutin	  finns	  etablerad	  för	  testning	  och	  verifiering	  av	  ny	  kod	  och	  
funktionalitet.	  Genom	  att	  implementera	  en	  continuous	  integration	  (CI)-‐server	  i	  utvecklingen	  kan	  ett	  team	  
utföra	  automatiserade	  tester	  av	  ny	  kod	  och	  snabbt	  upptäcka	  fatala	  buggar	  och	  problem	  till	  följd	  av	  den	  
distribuerade	  koden.	  Inom	  ramen	  för	  de	  tester	  som	  kan	  utföras	  genom	  implementationen	  av	  en	  CI-‐server	  
är	  det	  möjligt	  att	  kvalité-‐	  och	  buggtesta	  koden	  innan	  den	  rullas	  ut	  skarpt	  samt	  flera	  typer	  av	  test	  
anpassade	  för	  utvecklingsteamet	  [10].	  

Inom	   ramen	   för	   det	   projekt	   rapporten	   behandlar	   har	   delar	   valts	   att	   lyftas	   ut	   ur	   tekniken	   continuous	  
deployment	  för	  att	  komplettera	  arbetet	  i	  de	  fyra	  sprintar	  som	  genomförts	  och	  som	  beskrivs	  mer	  i	  detalj	  
nedan.	  
	  
2.3.2.	  UTVECKLINGSPROCESSEN	  	  
Projektarbetet	  delades	  upp	  i	  fyra	  sprintar	  0,	  1,	  2	  och	  3.	  Sprint	  0	  var	  en	  förberedande	  fas	  och	  stort	  fokus	  
låg	  då	  på	  att	  ta	  fram	  en	  prototyp	  av	  vad	  som	  skulle	  produceras.	  Under	  sprint	  1	  inleddes	  utvecklingen	  av	  
webbapplikationen,	  vilken	  sedan	  utvecklades	  under	  sprint	  2.	  Sprint	  3	  bestod	  av	  refaktorering	  och	  ingen	  
ny	  funktionalitet	  implementerades.	  Nedan	  beskrivs	  utvecklingen	  av	  webbapplikationen	  i	  kronologisk	  
ordning.	  	  	  

	  
Uppstartsfas	  
Sprint	  0	  inleddes	  med	  ett	  längre	  möte	  där	  syftet	  var	  att	  teamets	  medlemmar	  skulle	  lära	  känna	  varandra.	  
Varje	  person	  gjorde	  en	  så	  kallad	  journey	  line	  där	  individens	  professionella	  resa	  fram	  till	  aktuell	  tidpunkt	  
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visualiserades.	  Medlemmarna	  presenterade	  sedan	  sin	  egen	  journey	  line	  i	  tur	  och	  ordning	  för	  de	  andra	  i	  
teamet.	  I	  samband	  med	  att	  journey	  lines	  skapades	  satte	  även	  medlemmarna	  upp	  personliga	  mål	  för	  
arbetet	  med	  webbapplikationen.	  Likaså	  formulerade	  teamet	  övergripande	  mål	  för	  projektet	  som	  helhet,	  
vilka	  senare	  kom	  att	  utgöra	  den	  del	  i	  den	  projektplan	  som	  formulerades	  för	  projektet.	  Projektplanen	  finns	  
i	  Bilaga	  7.	  Teamet	  beslutade	  därefter	  vilka	  värderingar	  som	  skulle	  gälla	  under	  arbetets	  gång.	  Det	  var	  
bland	  annat	  hur	  beslutsfattande	  skulle	  ske	  och	  hur	  möten	  skulle	  bedrivas.	  Utifrån	  värderingarna	  som	  
sattes	  upp	  författades	  ett	  gruppkontrakt,	  se	  Bilaga	  4.	  

Konceptgenerering	  	  
Efter	  att	  arbetsgången	  beslutats	  inleddes	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  ett	  koncept	  för	  hemsidan.	  För	  att	  
generera	  idéer	  gällande	  vilka	  funktioner	  som	  sidan	  skulle	  kunna	  innehålla	  användes	  metoden	  
brainwriting.	  	  

Brainwriting	  går	  ut	  på	  att	  en	  grupp	  personer	  skickar	  runt	  ett	  antal	  pappersark.	  Varje	  person	  har	  ett	  eget	  
ark	  som	  är	  uppdelat	  i	  tre	  kolumner	  och	  sedan	  lika	  många	  rader	  som	  personer	  i	  teamet.	  Under	  fem	  
minuters	  tid	  ska	  varje	  person	  fylla	  fälten	  på	  den	  översta	  raden	  med	  tre	  idéer.	  När	  fem	  minuter	  har	  gått	  
skickar	  alla	  sina	  papper	  vidare	  till	  nästa	  person.	  På	  det	  nya	  pappret	  ska	  nu	  rad	  två	  fyllas	  i,	  även	  denna	  
gång	  har	  teamet	  fem	  minuter	  på	  sig.	  Individerna	  kan	  antingen	  utveckla	  idéerna	  på	  den	  tidigare	  raden	  
eller	  hitta	  på	  helt	  nya.	  När	  alla	  rader	  är	  ifyllda	  innebär	  det,	  för	  ett	  team	  på	  sju	  personer,	  att	  140	  idéer	  
skapats	  på	  35	  minuter.	  Studier	  visar	  att	  denna	  metod	  är	  mer	  effektiv	  än	  "brainstorming"	  då	  alla	  får	  
formulera	  sina	  idéer	  i	  lugn	  och	  ro	  utan	  att	  någon	  blir	  överkörd	  [11].	  	  

De	  140	  idéerna	  som	  genererats	  diskuterades	  i	  grupp	  klassificerades	  enligt:	  onödig,	  önskvärd	  och	  
nödvändig.	  Onödiga	  funktioner	  ansågs	  inte	  tillföra	  tillräckligt	  mycket	  värde	  till	  webbapplikationen	  utifrån	  
hur	  lång	  tid	  de	  förväntades	  ta	  att	  utveckla.	  Önskvärda	  funktioner	  tillförde	  värde	  för	  kunden,	  men	  var	  inte	  
kritiska	  för	  att	  kunna	  genomföra	  ett	  köp.	  Nödvändiga	  funktioner	  behövdes	  för	  att	  ett	  köp	  skulle	  kunna	  
genomföras.	  Onödiga	  funktioner	  avfärdades	  medan	  de	  nödvändiga	  och	  önskvärda	  funktionerna	  
placerades	  i	  product	  backlog	  som	  user	  stories.	  	  

I	  slutet	  av	  sprint	  0	  skapades	  wire	  frames	  utifrån	  de	  funktioner	  som	  placerats	  i	  product	  backlog.	  Det	  var	  
individuella	  skisser	  över	  hur	  hela	  sidan	  skulle	  se	  ut	  men	  där	  varje	  wire	  frame	  fokuserade	  på	  en	  funktion.	  
Dessa	  sammanfogades	  och	  resulterade	  i	  en	  prototyp	  för	  hur	  sidan	  skulle	  se	  ut	  och	  fungera,	  se	  Figur	  3. 

	  
Figur	  3.	  Prototyp	  	  
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Implementation	  
I	  sprint	  1	  började	  utvecklingsprocessen	  med	  en	  sprint	  planning	  där	  teamet	  uppskattade	  
vilka	  user	  stories	  som	  skulle	  kunna	  färdigställas	  under	  sprinten	  baserat	  på	  tillgänglig	  tid	  och	  
tidsuppskattningen	  som	  gjorts	  under	  sprint	  0.	  Målet	  med	  sprint	  1	  var	  att	  ta	  fram	  en	  fungerande	  sida	  där	  
det	  skulle	  gå	  att	  genomföra	  ett	  köp.	  Därefter	  flyttades	  user	  stories	  från	  product	  backlog	  till	  sprint	  backlog.	  	  

Teamet	  noterade	  att	  ungefär	  hälften	  av	  korten	  berörde	  design	  och	  den	  andra	  hälften	  databasen.	  Teamet	  
delades	  i	  två	  delar,	  ett	  designteam	  och	  ett	  databasteam.	  Det	  valet	  gjordes	  för	  att	  teamen	  skulle	  kunna	  
fokusera	  på	  att	  lära	  sig	  om	  ett	  varsitt	  område	  och	  sedan	  lära	  av	  varandra	  för	  att	  spara	  tid.	  Designteamet	  
fokuserade	  på	  att	  utveckla	  en	  grundläggande	  design	  innehållande	  de	  nödvändiga	  sidorna	  för	  att	  köpet	  
skulle	  gå	  att	  genomföra.	  Databasteamet	  upprättades	  till	  viss	  del	  en	  databas	  under	  sprinten	  för	  att	  kunna	  
lagra	  nödvändig	  information	  som	  till	  exempel	  synfel	  och	  kunduppgifter.	  E-‐butikens	  produkter	  lades	  också	  
in	  i	  databasen	  och	  laddas	  därifrån	  upp	  på	  hemsidan.	  	  	  

Sprint	  2	  planerades	  och	  utfördes	  på	  liknande	  sätt	  som	  sprint	  1.	  Fokus	  låg	  på	  att	  vidareutveckla	  
applikationen	  från	  sprint	  1	  med	  fler	  funktioner	  och	  mer	  avancerad	  design.	  Arbetsfördelningen	  ändrades	  
från	  sprint	  1	  från	  att	  vara	  uppdelad	  i	  design-‐	  och	  databasteam	  till	  att	  teammedlemmarna	  fick	  mer	  
blandade	  uppgifter.	  Det	  gjordes	  för	  att	  de	  som	  hade	  fokuserat	  på	  databasen	  skulle	  få	  möjlighet	  att	  lära	  sig	  
om	  designen	  och	  vice	  versa.	  Målet	  i	  sprint	  2	  var	  att	  arbeta	  fram	  en	  e-‐butik	  helt	  färdig	  att	  publiceras.	  	  	  

Under	  sprint	  3	  utvecklades	  inga	  nya	  funktioner	  utan	  allt	  fokus	  låg	  istället	  på	  refaktorering	  och	  iterativ	  
förbättring.	  Mer	  information	  om	  det	  finns	  nedan	  i	  avsnitt	  “2.3.4.	  Refaktorering	  och	  iterativ	  förbättring”. 

2.3.3.	  TESTNING	  
En	  funktion	  var	  tvungen	  att	  gå	  igenom	  olika	  steg	  under	  testningen,	  fram	  till	  godkännande.	  Först	  och	  
främst	  skulle	  koden	  fungera	  på	  den	  lokala	  datorn.	  Därefter	  skulle	  den	  testas	  ytterligare	  en	  gång	  efter	  att	  
den	  lokala	  versionen	  uppdaterats	  med	  ändringar	  från	  Openshift	  för	  att	  säkerställa	  att	  det	  inte	  uppstått	  
några	  fel	  till	  följd	  av	  konflikter	  i	  koden.	  	  Först	  när	  detta	  var	  undersökt	  laddades	  koden	  upp	  till	  Openshift	  
och	  blev	  en	  del	  av	  den	  officiella	  sidan	  och	  då	  utfördes	  även	  vidare	  tester	  av	  funktionalitet	  och	  närliggande	  
funktioner	  för	  att	  säkerställa	  körbarheten.	  

Ifall	  funktionen	  ansågs	  färdigställa	  ett	  kort	  i	  sprint	  backlog	  flyttades	  det	  till	  kolumnen	  "Review	  and	  test"	  i	  
Trello.	  	  Efter	  att	  minst	  en	  teammedlem	  granskat	  och	  testat	  att	  den	  user	  story	  som	  var	  definierad	  på	  kortet	  
uppfyllts	  och	  att	  implementeringen	  var	  kompatibel	  med	  Openshift-‐versionen	  flyttades	  kortet	  till	  "Done"-‐
kolumnen	  i	  product	  backlog.	  Den	  ansågs	  då	  överensstämma	  med	  teamets	  definition	  of	  done	  som	  
definierats	  i	  avsnitt	  2.	  Metod.	  

För	  att	  samla	  in	  åsikter	  om	  sidan	  genomfördes	  användartester.	  Länken	  till	  sidan	  mailades	  till	  utvalda	  
kandidater	  från	  målgruppen	  tillsammans	  med	  en	  testmall.	  Där	  beskrevs	  ett	  antal	  ärenden	  som	  skulle	  
utföras	  på	  sidan.	  En	  uppgift	  var	  till	  exempel	  att	  genomföra	  ett	  köp	  och	  därefter	  återkoppla	  med	  feedback	  
enligt	  testmallen.	  På	  så	  vis	  samlades	  åsikter	  om	  sidans	  utformning	  in	  och	  funktionalitet	  kunde	  förbättras	  
för	  att	  uppfylla	  några	  av	  åsikterna.	  Testmallen	  och	  resultatet	  återfinns	  i	  bilaga	  5.	  

2.3.4.	  REFAKTORERING	  OCH	  ITERATIV	  FÖRBÄTTRING	  
Refaktorering	  utförs	  när	  funktionaliteten	  i	  utvecklingsprojektet	  anses	  vara	  färdigställd.	  Momentet	  syftar	  
till	  att	  förbättra	  och	  förenkla	  koden	  utan	  att	  funktionaliteten	  förändras	  för	  användaren	  av	  systemet.	  
Huvudsyftet	  med	  refaktoreringen	  är	  att	  säkerställa	  att	  applikationen	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  i	  framtiden	  kan	  
underhållas	  och	  vidareutvecklas.	  Stort	  fokus	  ligger	  även	  på	  att	  optimera	  och	  minimera	  koden	  samt	  öka	  
kodens	  läsbarhet	  och	  effektivitet.	  

Refaktorering	  av	  koden	  har	  till	  stor	  del	  gjorts	  i	  par	  om	  två	  teammedlemmar.	  Alla	  filer	  har	  granskats	  för	  att	  
kontrollera	  om	  koden	  kunnat	  kommenteras	  bättre,	  ifall	  variabelnamnen	  kunnat	  ändras	  till	  mer	  logiska	  
namn	  och	  ifall	  koden	  kunnat	  effektiviseras	  för	  att	  erhålla	  en	  snabbare	  sida.	  	  
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Profiling	  är	  ett	  begrepp	  för	  en	  teknik	  som	  går	  ut	  på	  att	  den	  utvecklade	  applikationen	  testas	  ur	  olika	  
scenarion,	  kallade	  aspekter.	  En	  aspekt	  utgör	  ett	  användarscenario	  vilket	  har	  identifierats	  som	  frekvent	  
för	  användaren.	  Genom	  att	  sedan	  testa	  systemet	  och	  logga	  vilka	  funktioner	  och	  filer	  som	  används	  under	  
körning	  av	  de	  olika	  aspekterna	  kan	  funktioner	  prioriteras	  utifrån	  körtid	  samt	  belastningsgrad	  [12].	  

En	  profiling	  gjordes	  även	  på	  sidan	  för	  att	  se	  vilka	  funktioner	  som	  tog	  längst	  tid	  och	  var	  mest	  belastande.	  
Utifrån	  profiling	  kunde	  teamet	  prioritera	  vilka	  funktioner	  som	  behövde	  effektiviseras	  först.	  Resultatet	  
från	  den	  profiling	  som	  utfördes	  på	  webbapplikationen	  Zebra	  återfinns	  i	  bilaga	  3.	  Mappstrukturen	  
ändrades	  också	  under	  refaktoreringsfasen	  för	  att	  få	  en	  mer	  logisk	  och	  lättförståelig	  struktur.	  

2.4.	  UTVECKLINGSMILJÖER	  
Under	  projektets	  gång	  har	  två	  olika	  utvecklingsmiljöer	  använts	  i	  arbetet:	  PyCharm	  och	  SQLiteStudio.	  
Syftet	  med	  dessa	  har	  varit	  att	  assistera	  teamet	  i	  versionshantering	  och	  uppbyggnad	  av	  databasstruktur.	  

2.4.1.	  PYCHARM	  
PyCharm	  är	  en	  integrerad	  utvecklingsmiljö	  som	  har	  använts	  under	  projektet	  för	  programmering	  i	  Python.	  
PyCharm	  stödjer	  webbutveckling	  med	  moderna	  ramverk	  som	  Flask,	  Django	  och	  Google	  App	  Engine.	  Det	  
stödjer	  också	  många	  språk	  som	  Python,	  JavaScript	  och	  HTML/CSS.	  En	  stor	  fördel	  med	  PyCharm	  är	  att	  det	  
finns	  många	  inbyggda	  hjälpmedel.	  Programmet	  varnar	  till	  exempel	  för	  stavfel	  och	  felaktiga	  format	  vilket	  
förenklar	  utvecklingen.	  En	  annan	  styrka	  hos	  PyCharm	  är	  att	  det	  innehåller	  verktyg	  för	  refaktorering	  som	  
bland	  annat	  förenklar	  byte	  av	  variabelnamn	  och	  id:n	  [13].	  

2.4.2.	  SQLITESTUDIO	  
SQLiteStudio	  är	  en	  utvecklingsmiljö	  som	  ger	  stöd	  för	  utveckling	  i	  relationsdatabashanteraren	  (RDBMS)	  
SQLite.	  Utvecklingsmiljön	  erbjuder	  verktyg	  för	  att	  underlätta	  underhållet	  av	  innehåll	  i	  SQLite-‐databaser.	  
SQLiteStudio	  gör	  det	  bland	  annat	  möjligt	  för	  utvecklaren	  att	  kontrollera	  datan	  i	  databasen,	  skapa	  tabeller	  
samt	  att	  skriva	  och	  spara	  query-‐filer.	  Programmet	  ger	  även	  felmeddelanden	  och	  lösningsförslag	  om	  
felaktiga	  kommandon	  skulle	  matas	  in.	  	  
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3.	  SYSTEMÖVERSIKT	  
Två	  konkurrenters	  hemsidor	  kommer	  analyseras	  utifrån	  layout	  och	  funktion	  i	  ”3.1.	  
Konkurrentjämförelse”,	  samt	  kopplas	  till	  utformningen	  av	  den	  egna	  prototypen	  för	  hemsidan.	  En	  översikt	  
av	  hur	  köpprocessen	  ser	  ut	  kommer	  presenteras	  i	  “3.2	  Köpprocessen”	  medan	  en	  mer	  ingående	  
beskrivning	  av	  användargränssnittet	  följer	  under	  “3.3	  Användargränssnitt”.	  	  

3.1.	  KONKURRENTJÄMFÖRELSE	  
Med	  konkurrent	  till	  Zebra	  menas	  en	  webbaserad	  återförsäljare	  av	  glasögon	  med	  en	  målgrupp	  i	  åldrar	  
mellan	  18-‐30	  år.	  Konkurrenter	  har	  ett	  stort	  produktutbud	  till	  relativt	  låga	  priser	  jämfört	  med	  
traditionella	  fysiska	  butiker.	  Många	  av	  de	  identifierade	  konkurrenterna	  har	  förutom	  en	  e-‐butik	  även	  
fysiska	  butiker,	  vilket	  inte	  Zebra	  är	  ämnat	  att	  ha.	  De	  konkurrenter	  som	  valts	  ut	  är	  Smarteyes.se	  samt	  
Loveeyewear.se,	  vars	  layouter	  och	  design	  åskådliggörs	  i	  Bilaga	  6.	  

Övergripande	  för	  de	  konkurrenter	  som	  existerar	  är	  att	  de	  lägger	  mycket	  fokus	  på	  att	  framhäva	  kampanjer	  
och	  tillfälliga	  erbjudanden.	  De	  fokuserar	  även	  mycket	  på	  att	  knyta	  noga	  utvalda	  profiler	  till	  varumärket	  
för	  att	  tilltala	  särskilda	  kundsegment.	  Ett	  tydligt	  drag	  i	  layouten	  hos	  konkurrenter	  till	  Zebra	  är	  att	  
designen	  är	  skapad	  för	  att	  inspirera	  och	  locka	  kunder	  till	  att	  köpa	  för	  tillfället	  populära	  produkter,	  se	  
bilaga	  6.	  

Användargränssnittet	  på	  Zebra	  är	  utformat	  i	  syfte	  att	  vara	  enkelt	  och	  tydligt.	  Användaren	  ska	  inte	  
bemötas	  av	  för	  många	  onödiga	  intryck	  då	  sidan	  navigeras	  och	  den	  smidiga	  processen	  ska	  framhävas	  av	  
utformningen.	  Jämfört	  med	  konkurrenter	  innebär	  detta	  dock	  kompromisser	  i	  form	  av	  att	  det	  unika	  och	  
tilltalande	  utseende	  som	  kan	  uppnås	  med	  hjälp	  av	  inspirerande	  kampanjer	  eller	  profilpersoner	  till	  viss	  
del	  går	  förlorat.	  Dock	  framhävs	  de	  unika	  funktionerna	  och	  designen	  upplevs	  som	  mer	  säregen	  om	  den	  
inte	  efterliknar	  konkurrenternas.	  I	  avsnitt	  “5.	  Marknadsanalys”	  diskuteras	  marknadens	  förväntningar	  vid	  
köp	  online	  och	  hur	  utformningen	  av	  Zebra	  påverkats	  av	  dessa.	  Det	  grundläggande	  konceptet	  kan	  
beskådas	  i	  avsnitt	  “2.3.1.	  Utvecklingsprocessen”,	  där	  prototypen	  återfinns	  och	  även	  användarflödet	  
beskrivs.	  Genom	  hela	  arbetat	  låg	  fokus	  på	  en	  lättförståelig	  design	  och	  ett	  avskalat	  användargränssnitt.	  

3.2.	  KÖPPROCESSEN	  
Köpprocessen	  är	  uppbyggd	  av	  tre	  enkla	  steg,	  Välj	  bågar,	  Välj	  glas	  och	  Betala.	  I	  första	  steget	  “1.	  Välj	  bågar”	  
börjar	  kunden	  med	  att	  söka	  fram	  önskad	  båge	  antingen	  genom	  att	  bläddra	  eller	  genom	  sökfunktionen.	  
För	  att	  välja	  en	  båge	  klickar	  kunden	  på	  “Välj”	  och	  sidan	  “2.	  Välj	  glas”	  laddas.	  I	  detta	  steg	  måste	  synfel	  och	  
linstyp	  väljas.	  För	  att	  gå	  vidare	  till	  sista	  steget,	  “3.	  Betala”,	  behöver	  kunden	  lägga	  till	  varan	  i	  varukorgen	  
samt	  gå	  till	  kassan.	  Det	  görs	  enklast	  genom	  att	  klicka	  på	  knappen	  “Lägg	  i	  varukorg	  och	  gå	  till	  kassan”.	  För	  
att	  genomföra	  köpet	  fyller	  kunden	  i	  personuppgifter	  samt	  betalningsuppgifter.	  I	  Figur	  4	  nedan	  visas	  en	  
schematisk	  bild	  över	  hur	  flödet	  i	  köpprocessen	  ser	  ut	  när	  ett	  köp	  genomförs.	  
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Figur	  4.	  	  Köpprocessen.	  	  

3.3.	  ANVÄNDARGRÄNSSNITT	  
Användargränssnittet	  kommer	  beskrivas	  utifrån	  dess	  fyra	  huvudsakliga	  delar:	  Header	  och	  footer,	  Välj	  
bågar,	  Välj	  glas	  och	  Betala.	  Delarnas	  innehåll	  kommer	  redogöras	  för	  under	  varje	  rubrik	  och	  innehållet	  
kommer	  knytas	  till	  den	  user	  story	  som	  gav	  upphov	  till	  respektive	  del.	  Utseendet	  och	  funktioner	  på	  sidan	  
kommer	  nedan	  att	  länkas	  till	  user	  stories	  i	  Bilaga	  8.	  	  	  

3.3.1.	  HEADER	  OCH	  FOOTER	  
Headern	  är	  den	  översta	  delen	  av	  sidan	  och	  den	  visas	  alltid	  för	  kunden,	  se	  Figur	  5.	  	  	  
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FIGUR	  5.	  HEADER	  MED	  CENTRALA	  OMRÅDEN	  NUMRERADE.	  

Headern	  består	  överst	  av	  ett	  sidhuvud	  i	  form	  av	  en	  tunn	  lila	  list.	  Listen	  innehåller	  länkar	  i	  vit	  text	  och	  en	  
ruta	  där	  orderinformation	  från	  en	  lagd	  order	  kan	  hämtas	  genom	  att	  ett	  ordernummer	  fylls	  i.	  	  

Under	  sidhuvudet	  till	  vänster	  visas	  logotypen	  som	  föreställer	  ett	  tecknat	  zebrahuvud	  med	  en	  
punkinspirerad	  tuppkam	  och	  solglasögon.	  Till	  höger	  om	  logotypen	  finns	  en	  zebrafärgad	  text	  som	  lyder	  
“Zebra.se”	  vilket	  är	  det	  tilltänkta	  domännamnet	  för	  e-‐shopen.	  	  

Nederst	  i	  headern	  finns	  tre	  stora	  lila	  knappar	  “1.	  Välj	  bågar”,	  “2.	  Välj	  glas”	  och	  “3.	  Betala”	  som	  
representerar	  de	  olika	  stegen	  i	  köpprocessen.	  Den	  aktuella	  sidan	  markeras	  med	  en	  mörkare	  nyans	  av	  lila.	  
Till	  höger	  om	  de	  tre	  knapparna	  visas	  en	  ikon	  föreställande	  en	  kundvagn.	  	  

Footern	  längst	  ned	  på	  sidan	  har	  samma	  utseende	  som	  sidhuvudet	  men	  innehåller	  endast	  information	  om	  
upphovsrätt,	  personuppgiftshantering	  samt	  vilka	  ekonomiska	  föreskrifter	  e-‐butiken	  följer.	  	  

	  

FIGUR	  6.	  	  SIDFOT	  MED	  INFORMATION.	  

3.3.1.1.	  LÄNKAR	  
Det	  finns	  tre	  länkar	  i	  sidhuvudet	  markerade	  i	  område	  1	  i	  Figur	  5.	  “Kontakta	  oss”	  tar	  kunden	  till	  en	  sida	  
som	  presenterar	  personalen	  på	  Zebra	  och	  deras	  roller	  tillsammans	  med	  kontaktuppgifter	  till	  respektive	  
person.	  “Om	  oss”	  tar	  användaren	  till	  en	  sida	  där	  syftet	  med	  hemsidan	  framgår	  medan	  “Leveransvillkor”	  
ger	  en	  mer	  utförlig	  beskrivning	  av	  de	  olika	  leveransalternativ	  som	  kan	  väljas	  på	  sidan	  “3.	  Betala”.	  	  

Även	  logotypen	  i	  headern	  är	  en	  länk,	  markerad	  i	  område	  2	  i	  Figur	  5.	  Likt	  många	  andra	  hemsidor	  tas	  
kunden	  till	  förstasidan,	  i	  detta	  fall	  “1.	  Välj	  bågar”,	  när	  kunden	  klickar	  på	  den.	  	  

Längst	  ner	  i	  headern,	  område	  3	  i	  Figur	  5,	  finns	  det	  tre	  knappar	  med	  texterna:	  ”1.	  Välj	  bågar”,	  ”2.	  Välj	  glas”	  
och	  ”3.	  Betala”.	  De	  är	  länkar	  till	  de	  olika	  stegen	  i	  köpprocessen.	  Kunden	  kan	  när	  som	  helst	  under	  besöket	  
välja	  att	  gå	  till	  en	  annan	  sida	  och	  där	  den	  sida	  som	  nuvarande	  visas	  är	  extra	  belyst.	  

3.3.1.2.	  HÄMTA	  ORDERINFORMATION	  
I	  område	  4	  i	  Figur	  5,	  bredvid	  texten	  “Hämta	  orderinfo”,	  finns	  en	  ruta	  där	  kunden	  kan	  skriva	  in	  ett	  
ordernummer.	  När	  kunden	  klickar	  på	  knappen	  ”Hämta	  order”	  bredvid	  fältet	  laddas	  en	  ny	  sida	  med	  



Linköpings	  universitet	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  
	  

	   	   	  14	  

specifikationen	  för	  just	  den	  ordern.	  Om	  kunden	  fyller	  i	  fel	  ordernummer	  visas	  ett	  felmeddelande.	  
Funktionen	  skapades	  utifrån	  user	  story	  19.	  

3.2.1.3.	  VARUKORG	  
Varukorgen	  ligger	  som	  en	  ikon	  i	  Headern,	  område	  5	  i	  Figur	  5,	  och	  när	  kunden	  för	  muspekaren	  över	  
ikonen	  visas	  en	  lista	  över	  tillagda	  varor	  med	  respektive	  pris,	  samt	  totalpris,	  se	  Figur	  7	  nedan.	  För	  varje	  
enskild	  vara	  visas	  namn,	  pris	  och	  en	  bild.	  Vid	  varje	  vara	  finns	  även	  ett	  kryss	  som	  tillåter	  kunden	  att	  ta	  bort	  
den	  specifika	  varan	  ur	  varukorgen.	  Krysset	  är	  utvecklat	  från	  user	  story	  15	  och	  varukorgen	  skapades	  för	  
att	  ge	  funktionaliteten	  som	  önskades	  i	  user	  story	  13.	  

	  

FIGUR	  7.	  VARUKORG	  MED	  PRODUKTER.	  	  

3.3.2.	  VÄLJ	  BÅGAR	  
Startsidan	  “1.	  Välj	  bågar”	  i	  Figur	  8	  nedan	  visas	  när	  kunden	  navigerat	  till	  hemsidan:	  

	  

FIGUR	  8.	  "1.	  VÄLJ	  BÅGAR".	  

Kunden	  kan	  se	  vilka	  glasögon	  som	  butiken	  erbjuder	  i	  enlighet	  med	  user	  story	  1.	  Det	  finns	  även	  ett	  textfält	  
till	  vänster	  och	  en	  rullista	  till	  höger	  ovanför	  bågarna	  som	  kunden	  kan	  använda	  för	  att	  genomföra	  egna	  
sökningar	  efter	  glasögon.	  
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3.3.2.1.	  SÖKFUNKTION	  
Fältet	  och	  rullistan	  har	  skapats	  för	  att	  tillfredsställa	  tre	  user	  stories,	  nummer	  2,	  3	  och	  5.	  

Fältet	  till	  vänster,	  visat	  närmare	  i	  Figur	  9	  nedan,	  uppfyller	  kraven	  för	  filtrering	  då	  kunden	  kan	  välja	  
sökkriterier	  ur	  en	  lista	  när	  sökfältet	  är	  markerat.	  Om	  kunden	  klickar	  på	  ett	  av	  sökkriterierna	  kommer	  det	  
läggas	  till	  i	  sökfältet	  och	  kunden	  kan	  sedan	  fortsätta	  välja	  flera	  sökkriterier	  att	  filtrera	  på	  om	  den	  skulle	  
vilja	  det.	  

	  

FIGUR	  9.	  ÖPPET	  SÖKFÄLT.	  

Samma	  sökfält	  hanterar	  även	  kravet	  på	  fritextsökning.	  Då	  kunden	  börjar	  mata	  in	  text	  i	  fältet	  kommer	  de	  
sökkriterier	  som	  inte	  matchar	  texten	  successivt	  att	  försvinna	  ur	  listan	  med	  alternativ.	  Samtidigt	  kommer	  
ett	  av	  de	  värden	  som	  matchar	  texten	  att	  markeras.	  Om	  kunden	  trycker	  på	  enter-‐tangenten	  läggs	  det	  
markerade	  sökkriteriet	  till	  i	  listan.	  

Om	  kunden	  genomför	  en	  fritextsökning	  med	  ett	  ord	  som	  inte	  finns	  med	  i	  listan	  över	  sökkriterier,	  
alternativt	  söker	  på	  en	  kombination	  av	  sökkriterier	  som	  inte	  stämmer	  överens	  med	  attributen	  hos	  någon	  
båge	  så	  kommer	  ett	  felmeddelande	  att	  visas,	  enligt	  user	  story	  4.	  Se	  Figur	  10	  nedan:	  

	  

FIGUR	  10.	  FRITEXTSÖKNING	  UTAN	  RESULTAT.	  

Om	  kunden	  väljer	  att	  söka	  efter	  en	  kombination	  av	  sökkriterier	  som	  inte	  stämmer	  överens	  med	  någon	  
båge	  från	  produktutbudet	  visas	  ett	  felmeddelande.	  I	  Figur	  11	  nedan	  illustreras	  resultatet	  från	  sökningen	  
på	  “barn”	  och	  “gul”,	  det	  finns	  alltså	  inga	  gula	  barnglasögon	  i	  produktutbudet.	  
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FIGUR	  11.	  KOMBINATION	  AV	  SÖKKRITERIER	  UTAN	  TRÄFF.	  

Rullistan	  till	  höger	  på	  “1.	  Välj	  glas”	  som	  kan	  ses	  i	  Figur	  12	  nedan	  och	  hanterar	  i	  vilken	  ordning	  glasögonen	  
på	  sidan	  visas.	  Det	  finns	  tre	  alternativ:	  alfabetisk,	  lägsta	  pris	  och	  högsta	  pris.	  Rullistan	  uppfyller	  user	  story	  
5.	  

	  
FIGUR	  12.	  SORTERINGSALTERNATIV.	  

3.3.2.2.	  LÄNKAR	  
Knappen	  ”Välj”	  som	  finns	  under	  modellnamnet	  för	  varje	  båge	  är	  en	  länk	  till	  sidan	  ”2.	  Välj	  glas”.	  När	  ”2.	  
Välj	  glas”	  laddas	  visas	  information	  om	  bågen	  som	  valdes	  samt	  fler	  bilder	  på	  den	  och	  kunden	  kan	  därifrån	  
gå	  vidare	  i	  köpprocessen.	  Länken	  finns	  för	  att	  uppfylla	  kraven	  i	  user	  story	  7.	  

Efter	  att	  kunden	  valt	  ett	  par	  glasögon	  kan	  användaren	  gå	  tillbaka	  till	  senast	  valda	  glasögonpar	  genom	  att	  
klicka	  på	  “2.	  Välj	  glas”	  i	  sidans	  header,	  vilket	  delvis	  uppfyller	  user	  story	  6.	  

3.3.3.	  VÄLJ	  GLAS	  
Det	  andra	  steget	  i	  köpprocessen	  handlar	  om	  att	  välja	  glas	  samt	  synfel	  till	  de	  valda	  bågarna.	  Alla	  funktioner	  
och	  det	  grafiska	  i	  steget	  redogörs	  det	  för	  nedan.	  	  

3.3.3.1.	  BILDER	  OCH	  INFORMATION	  
Den	  största	  delen	  av	  “2.	  Välj	  glas”	  består	  av	  en	  bildvisningsruta	  och	  en	  informationsruta,	  vilka	  visas	  överst	  
till	  vänster	  i	  Figur	  13	  nedan.	  I	  bildvisningsrutan	  syns	  en	  stor	  bild	  på	  bågen	  samt	  tre	  bildminiatyrer.	  	  
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FIGUR	  13.	  "2.	  VÄLJ	  GLAS".	  

Miniatyrbilderna	  fungerar	  som	  bildbytare	  där	  olika	  vinklar	  av	  bågen	  visas	  beroende	  på	  vilken	  miniatyr	  
som	  är	  markerad,	  vilket	  uppfyller	  user	  story	  8.	  I	  informationsrutan	  visas	  den	  tillgängliga	  informationen	  
om	  bågen.	  Längst	  ner	  i	  rutan	  syns	  även	  en	  länk	  till	  samma	  glasöga	  med	  annan	  färg,	  om	  det	  existerar,	  
enligt	  user	  story	  10.	  Bilderna	  och	  informationen	  på	  sidan	  lades	  till	  för	  att	  även	  de	  uppfylla	  user	  story	  7.	  

3.3.3.2.	  VÄLJA	  SYNFEL	  OCH	  SE	  VALDA	  SYNFEL	  
Resterande	  del	  av	  “2.	  Välj	  glas”	  består	  av	  tre	  rutor,	  “Välj	  typ	  av	  glas”,	  “Ange	  ditt	  synfel”	  och	  “Specifikation	  
glasögonpar”.	  I	  “Ange	  ditt	  synfel”	  finns	  det	  tio	  stycken	  rullistor	  för	  var	  och	  ett	  av	  de	  enskilda	  synfelen.	  När	  
ett	  synfel	  väljs	  i	  en	  rullista	  visas	  det	  i	  “Specifikation	  glasögonpar”.	  Rullistorna	  är	  implementationen	  av	  
user	  story	  11.	  	  Bredvid	  rullistorna	  går	  det	  att	  välja	  linstyp	  i	  “Välj	  typ	  av	  glas”,	  enligt	  user	  story	  9.	  

3.3.3.3.	  LÄGGA	  EN	  BÅGE	  I	  VARUKORGEN	  
För	  att	  lägga	  till	  en	  vara	  i	  varukorgen	  kan	  kunden	  klicka	  på	  “lägg	  till	  i	  varukorgen”	  eller	  “lägg	  till	  i	  
varukorgen	  och	  gå	  till	  kassan”	  som	  ligger	  i	  området	  “Specifikation	  glasögonpar”.	  När	  varan	  läggs	  till	  
blinkar	  varukorgen	  till	  i	  en	  lila	  färg,	  vilket	  uppfyller	  user	  story	  14.	  Om	  synfelet	  ej	  är	  korrekt	  ifyllt	  visas	  ett	  
felmeddelande	  och	  varan	  läggs	  ej	  till	  i	  varukorgen.	  

3.3.3.4.	  IMPORTERA	  SYNFEL	  
Överst	  i	  “Välj	  glas”	  ligger	  ett	  inmatningsfält	  där	  kunden	  kan	  mata	  in	  sitt	  personnummer.	  Länken	  
”Importera”	  leder,	  givet	  att	  ett	  tidigare	  köp	  har	  genomförts	  och	  att	  personnumret	  anges,	  till	  att	  synfelet	  
från	  det	  föregående	  köpet	  ställs	  in	  i	  rullistorna.	  Funktionen	  implementerades	  för	  att	  hantera	  kravet	  i	  
andra	  delen	  av	  user	  story	  12.	  	  

3.3.3.5.	  MINNE	  FÖR	  SYNFELEN	  
När	  synfelen	  är	  ifyllda	  i	  rullistorna	  lagras	  dessa	  värden	  i	  ett	  minne.	  Det	  gör	  att	  kunden	  kan	  lämna	  “2.	  Välj	  
glas“	  och	  sedan	  komma	  tillbaka	  utan	  att	  rullistorna	  har	  glömt	  det	  tidigare	  inmatade	  värdet.	  
Funktionaliteten	  lades	  till	  för	  att	  tillfredsställa	  kraven	  i	  första	  delen	  av	  user	  story	  12.	  

3.3.4.	  BETALA	  
I	  det	  tredje	  steget	  i	  köpprocessen	  ska	  kunden	  betala	  och	  avsluta	  köpet.	  De	  komponenter	  och	  funktioner	  
som	  utgör	  det	  steget	  beskrivs	  i	  det	  här	  avsnittet.	  
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3.3.4.1.	  FORMULÄR	  
Till	  vänster	  på	  sidan	  “3.	  Betala”	  ligger	  ett	  formulär	  där	  kunden	  fyller	  i	  sina	  personuppgifter	  samt	  
betalningsinformation.	  Till	  höger	  ligger	  en	  sammanfattning	  över	  alla	  de	  varor	  som	  är	  valda	  samt	  
totalpriset	  för	  ordern,	  enligt	  user	  story	  16	  och	  17.	  “3.	  Betala”	  visas	  i	  sin	  helhet	  i	  Figur	  14	  nedan.	  

	  
FIGUR	  14.	  "3.	  BETALA"	  

Sammanfattningen	  av	  orderinformationen	  är	  utförlig	  och	  innehåller	  bland	  annat	  synfelet	  på	  bågarna.	  För	  
att	  genomföra	  köpet	  klickar	  kunden	  på	  knappen	  “Betala”	  som	  ligger	  i	  formuläret	  till	  vänster.	  Om	  några	  
uppgifter	  är	  felaktigt	  angivna	  visas	  ett	  felmeddelande	  för	  detta.	  

3.3.4.2.	  ORDERBEKRÄFTELSE	  OCH	  ORDERBEKRÄFTELSE	  PER	  EMAIL	  
Efter	  att	  kunden	  genomfört	  ett	  köp	  visas	  en	  orderbekräftelse	  på	  en	  ny	  sida,	  se	  Figur	  15.	  Denna	  
information	  skickas	  även	  till	  email-‐adressen	  kunden	  angav	  vid	  köpet.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  sådant	  email	  
visas	  i	  Figur	  16.	  Email-‐funktionen	  lades	  till	  för	  att	  uppfylla	  user	  story	  18.	  

	  

FIGUR	  15.	  ORDERBEKRÄFTELSE.	  
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FIGUR	  16.	  ORDERBEKRÄFTELSE	  VIA	  MAIL.	  
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4.	  SYSTEMSPECIFIKATION	  
Systemspecifikationen	  beskriver	  i	  detalj	  hur	  webbplatsens	  olika	  delar	  fungerar	  tekniskt.	  Det	  som	  beskrivs	  
är	  databas,	  logik	  och	  GUI.	  Avsnittet	  om	  databasen	  beskriver	  främst	  vilka	  tabeller	  som	  databasen	  
innehåller	  och	  deras	  uppbyggnad.	  I	  avsnittet	  om	  logik	  förklaras	  hur	  anropsstrukturen	  på	  webbplatsen	  är	  
uppbyggd	  och	  vilka	  tekniker	  som	  används	  för	  informationsöverföring.	  Slutligen	  beskrivs	  i	  avsnittet	  GUI	  
hur	  sidans	  grafiska	  delar	  genereras	  och	  hur	  olika	  vyer	  sätts	  samman	  i	  webbläsaren.	  

4.1.	  DATABAS	  
Databasens	  struktur	  var	  bland	  det	  första	  som	  definierades	  under	  projektets	  gång	  och	  processen	  ledde	  
fram	  till	  den	  slutgiltiga	  strukturen	  som	  beskrivs	  i	  avsnitt	  “4.1.1.	  Databasens	  innehåll”.	  Implementationen	  
som	  används	  för	  hemsidan	  förklaras	  närmare	  i	  avsnitt	  “4.1.2.	  Databasens	  struktur”	  där	  styrkor	  och	  
svagheter	  med	  implementationen	  lyfts	  fram.	  

4.1.1.	  DATABASENS	  INNEHÅLL	  
Information	  som	  ansågs	  nödvändig	  för	  att	  genomföra	  ett	  köp	  listades	  för	  att	  sedan	  delas	  upp	  i	  entiteter	  
och	  relationer	  som	  för	  kontexten,	  webbshop	  för	  glasögon,	  kändes	  logiska.	  Den	  information	  som	  ansågs	  
nödvändig	  var:	  kundens	  kontaktuppgifter,	  kundens	  synfel,	  orderinformation	  samt	  information	  om	  
glasögonen.	  	  

Kundens	  kontaktuppgifter	  är	  en	  samling	  av	  attribut	  som	  ansågs	  nödvändiga	  för	  att	  en	  order	  ska	  kunna	  
levereras	  till	  kunden	  samt	  kontaktuppgifter	  utifall	  det	  skulle	  ske	  ett	  misstag	  med	  en	  order.	  Kundens	  
betalningsinformation	  sparas	  inte,	  då	  en	  egen	  betallösning	  inte	  har	  utvecklats.	  	  

Kundens	  synfel	  valdes	  att	  sparas	  då	  det	  ansågs	  ge	  mervärde	  för	  kunden.	  Synfelet	  hämtas	  med	  ett	  
personnummer	  och	  teamet	  ansåg	  att	  det	  var	  logiskt	  att	  endast	  spara	  ett	  synfel	  i	  anknytning	  till	  varje	  
personnummer	  vilket	  är	  anledningen	  till	  att	  en	  sådan	  lösning	  valdes.	  Vill	  kunden	  köpa	  glasögon	  till	  flera	  
olika	  personer	  i	  samma	  köp	  kommer	  det	  senast	  ifyllda	  synfelet	  sparas.	  Annars	  får	  kunden	  dela	  upp	  köpen	  
och	  på	  så	  sätt	  spara	  synfelet	  till	  respektive	  persons	  personnummer.	  

Orderinformationen	  innehåller	  uppgifter	  som	  ansågs	  nödvändiga	  för	  att	  kunna	  identifiera	  en	  enskild	  
order,	  samt	  information	  som	  skulle	  kunna	  vara	  intressant	  för	  kunden	  att	  se	  efter	  att	  en	  beställning	  är	  
lagd.	  Den	  information	  som	  sparas	  är	  vald	  leveransmetod,	  bågar	  som	  ingår	  i	  ordern,	  synfel	  till	  respektive	  
båge,	  tidpunkten	  för	  när	  ordern	  lades	  samt	  antal	  bågar	  som	  ingår	  i	  ordern.	  	  

Information	  om	  bågarna	  utgörs	  främst	  av	  attribut	  som	  gör	  att	  kunden	  kan	  söka	  efter	  bågar,	  men	  även	  
nummer	  för	  att	  kunna	  identifiera	  en	  enskild	  båge	  och	  bågarnas	  mått.	  	  

Informationen	  som	  valdes	  att	  lagras	  fördelades	  sedan	  in	  i	  entiteter	  där	  customer	  blev	  entiteten	  för	  
kundinformationen,	  visual_defect	  blev	  entiteten	  för	  synfelet,	  orders	  blev	  informationen	  för	  ordrarna	  och	  
frames	  blev	  entiteten	  för	  informationen	  om	  bågarna.	  Då	  en	  order	  kan	  innehålla	  flera	  bågar	  och	  en	  båge	  
kan	  ingå	  i	  flera	  ordrar	  uppstod	  en	  “många	  till	  många”	  relation	  mellan	  orders	  och	  frames.	  För	  att	  undvika	  
det	  och	  underlätta	  implementeringen	  i	  ett	  senare	  skede	  valdes	  att	  göra	  en	  entitet	  av	  relationen	  mellan	  
dem	  som	  namngavs	  order_spec.	  order_spec	  är	  länken	  mellan	  en	  order	  och	  dess	  bågar	  där	  varje	  tupel	  
innehåller	  information	  om	  en	  båge	  i	  en	  order.	  Flera	  tupler	  i	  order_spec	  kan	  alltså	  tillhöra	  samma	  order.	  	  I	  
Figur	  17	  nedan	  visas	  det	  ER-‐diagram	  som	  skapades	  utifrån	  resonemanget	  ovan	  och	  som	  har	  varit	  till	  
grund	  för	  implementationen	  av	  databasen.	  	  
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FIGUR	  17.	  ER-‐DIAGRAM,	  (PK)	  INDIKERAR	  ATT	  ETT	  ATTRIBUT	  ÄR	  PRIMARY	  KEY	  MEDAN	  (FK)	  STÅR	  FÖR	  FOREIGN	  KEY.	  

4.1.2.	  DATABASENS	  STRUKTUR	  
Avsnittet	  beskriver	  först	  hur	  databasen	  är	  implementerad	  för	  att	  sedan	  ta	  upp	  fördelar	  och	  nackdelar	  
med	  implementationen.	  

4.1.2.1.	  IMPLEMENTATION	  AV	  DATABASEN	  
Översättningen	  från	  ER-‐diagram	  till	  tabeller	  gjordes	  genom	  att	  relationerna	  mellan	  tabellerna	  istället	  
representerades	  som	  foreign	  keys,	  vilket	  är	  attribut	  inom	  en	  tabell	  som	  kan	  identifiera	  unika	  tupler	  i	  en	  
annan	  tabell.	  I	  tabellerna	  visual_defect	  och	  orders	  används	  person_number	  för	  att	  kunna	  hitta	  vilken	  kund	  
från	  tabellen	  customers	  som	  tillhör	  respektive	  synfel	  och	  order.	  order_spec	  innehåller	  både	  
order_number	  och	  frame_id	  för	  att	  kunna	  koppla	  samman	  vilka	  bågar	  från	  frames	  som	  ingår	  i	  en	  särskild	  
order	  i	  orders.	  	  

Databasen	  implementerades	  med	  relationsdatabashanteraren	  SQLite3.	  Den	  valdes	  av	  anledningen	  att	  den	  
stöds	  av	  programmeringsspråket	  Python	  som	  har	  använts	  för	  logiken	  till	  hemsidan.	  Skapandet	  av	  
databasen,	  tabellerna	  samt	  manipulation	  av	  dessa	  görs	  med	  SQLite3	  via	  Python.	  

Inläsningen	  av	  produktutbudet	  till	  tabellen	  frames	  i	  databasen	  sker	  via	  inläsning	  av	  en	  “comma-‐separated	  
value”-‐fil	  (csv).	  Produktutbudet	  är	  således	  sparat	  i	  en	  textfil,	  där	  varje	  rad	  representerar	  en	  båge	  och	  de	  
attribut	  som	  den	  innehåller	  separerade	  med	  kommatecken.	  	  	  

4.1.2.2.	  STYRKOR	  OCH	  SVAGHETER	  MED	  IMPLEMENTATIONEN	  	  
SQLite3	  behöver	  inte	  installeras	  eller	  konfigureras	  utan	  kan	  köras	  direkt	  från	  applikationen	  den	  är	  
kopplad	  till.	  Vidare	  så	  skrivs	  databasfilerna	  direkt	  till	  hårddisken	  och	  de	  kan	  återställas	  om	  systemet	  som	  
håller	  dem	  skulle	  krascha	  [14].	  Då	  databasen	  körs	  direkt	  via	  applikationen	  underlättas	  testning,	  då	  den	  
kan	  ske	  lokalt	  på	  utvecklarens	  dator.	  	  
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Däremot	  kan	  SQLite3	  inte	  hantera	  samtida	  anrop	  från	  klienter,	  de	  läggs	  då	  i	  kö	  [15].	  Om	  trafiken	  på	  
hemsidan	  skulle	  vara	  intensiv	  under	  vissa	  tidpunkter	  och	  många	  köp	  utförs	  samtidigt	  kommer	  en	  annan	  
lösning	  än	  SQLite3	  krävas	  för	  att	  applikationen	  inte	  ska	  upplevas	  som	  långsam	  av	  användaren.	  	  

Den	  objektorienterade	  strukturen	  av	  entiteterna	  i	  databasen	  var	  fördelaktig	  under	  utvecklingen	  av	  
hemsidan	  då	  den	  överensstämmer	  bra	  med	  de	  funktioner	  som	  har	  implementerats.	  Det	  har	  räckt	  med	  att	  
använda	  en	  eller	  högst	  två	  tabeller	  för	  att	  hitta	  all	  relevant	  information	  som	  behövs	  för	  respektive	  
funktion	  vilket	  lett	  till	  effektiv	  och	  intuitiv	  programmering.	  	  

Csv-‐filen	  för	  inläsning	  av	  produktutbud	  gör	  att	  tillägg,	  borttagning	  och	  ändring	  av	  attribut	  för	  en	  båge	  (till	  
exempel	  pris)	  kan	  göras	  med	  hjälp	  av	  en	  textredigerare.	  Implementationen	  valdes	  då	  det	  underlättade	  
förändringar	  av	  produkterna,	  vilket	  ansågs	  behöva	  kunna	  göras	  löpande.	  Vidare	  är	  det	  enkelt	  att	  hålla	  en	  
säkerhetskopia	  av	  produktutbudet	  sparat	  externt	  om	  databasen	  skulle	  gå	  förlorad.	  	  

4.2.	  LOGIK	  
I	  följande	  avsnitt	  beskrivs	  hur	  anropsstrukturen	  på	  webbplatsen	  ser	  ut.	  Det	  beskrivs	  hur	  anrop	  sker	  
mellan	  klient	  och	  server	  samt	  med	  vilka	  tekniker	  som	  information	  överförs.	  Avsnittet	  innehåller	  flera	  
förklarande	  exempel	  med	  figurer	  som	  visar	  hur	  informationen	  flödar	  mellan	  olika	  delar	  av	  webbplatsen.	  

4.2.1.	  GENERELLT	  
Anropsstrukturen	  mellan	  server	  och	  klient	  ser	  olika	  ut	  beroende	  på	  vilken	  del	  av	  webbplatsen	  som	  
användaren	  navigerar.	  De	  olika	  anropen	  samt	  hur	  data	  flödar	  visualiseras	  i	  Figur	  18.	  Alla	  sidor	  som	  visas	  i	  
webbläsaren	  baseras	  på	  en	  sida	  vid	  namn	  “masterpage.html”	  som	  alltid	  genereras.	  Sidan	  anropas	  aldrig	  
via	  en	  URL	  utan	  anropas	  av	  den	  sida	  som	  i	  sin	  tur	  anropats	  av	  en	  URL.	  Hur	  resterande	  delar	  av	  sidan	  
genereras	  beror	  sedan	  på	  vilken	  del	  av	  webbplatsen	  som	  användaren	  interagerar	  med.	  De	  tekniker	  som	  
används	  för	  att	  generera	  och	  publicera	  information	  i	  webbläsaren	  är	  rendertemplate-‐anrop	  med	  i	  vissa	  
fall	  inslag	  av	  Jinja2-‐anrop,	  samt	  AJAX-‐anrop	  i	  JavaScript.	  För	  att	  skicka	  data	  till	  servern	  används	  även	  här	  
AJAX-‐anrop	  i	  JavaScript.	  Textformatet	  som	  används	  för	  överföring	  av	  information	  mellan	  server	  och	  
klient	  är	  JSON,	  då	  det	  finns	  stöd	  för	  det	  inom	  JavaScript[16].	  Då	  AJAX	  enbart	  tillåter	  att	  strängar	  skickas	  
måste	  JavaScript-‐objektet	  som	  skickas	  konverteras	  till	  JSON	  innan	  det	  skickas,	  samt	  konverteras	  tillbaka	  
när	  de	  mottagits.	  Data	  som	  skickas	  mellan	  local	  storage	  och	  JavaScript	  konverteras	  på	  liknande	  sätt	  då	  
local	  storage	  bara	  lagrar	  strängar.	  Senare	  i	  detta	  avsnitt	  kommer	  inte	  konverteringar	  av	  datatyper	  
nämnas	  utan	  läsaren	  antas	  förstå	  att	  det	  görs.	  	  

	  

FIGUR	  18.	  ANROPSSTRUKTUR	  SAMT	  INFORMATIONSFLÖDE.	  

4.2.2.	  ANROP	  TILL	  URL	  
När	  en	  URL	  anges	  i	  webbläsarens	  adressfält	  kontrolleras	  om	  det	  finns	  specificerat	  vad	  som	  ska	  utföras,	  
vilket	  har	  angetts	  i	  filen	  server.py.	  Denna	  fil	  innehåller	  hänvisningar	  till	  vad	  som	  sker	  när	  en	  specifik	  URL	  
anropas	  från	  adressfältet.	  Om	  motsvarande	  URL	  finns	  angiven	  körs	  sedan	  den	  funktion	  som	  angivits	  
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under	  hänvisningen.	  Vissa	  sidor	  genereras	  direkt	  med	  ett	  rendertemplate-‐anrop.	  Då	  anropas	  HTML-‐filen	  
som	  motsvarar	  sidan	  och	  läses	  av	  webbläsaren	  vilket	  visas	  i	  Figur	  19	  nedan.	  Detta	  innefattar	  bland	  annat	  
sidorna	  contact.html,	  about.html	  och	  delivery.html.	  	  

När	  en	  URL	  anges	  i	  webbläsarens	  adressfält	  kontrolleras	  om	  det	  finns	  en	  funktion	  specificerad	  för	  den	  
adressen,	  vilket	  i	  så	  fall	  är	  angett	  i	  filen	  server.py.	  	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  när	  användaren	  klickar	  på	  
länken	  “Leveransvillkor”	  i	  headern.	  URL:en	  för	  länken,	  “/delivery”,	  tas	  omhand	  av	  servern.	  Då	  en	  URL	  är	  
angiven	  i	  servern	  körs	  den	  tillhörande	  funktionen	  “delivery()”	  som	  returnerar	  en	  ny	  sida	  delivery.html.	  
Koden	  för	  funktion	  visas	  Figur	  20.	  Om	  en	  funktion	  inte	  är	  specificerad	  inträffar	  Error	  404.

	  

FIGUR	  19.	  ANROPSSTRUKTUR	  URL	  

	  

FIGUR	  20.	  EXEMPEL	  PÅ	  ANROP	  VIA	  URL	  I	  SERVER.PY.	  

Ett	  anrop	  till	  en	  URL	  kan	  dock	  ske	  utan	  att	  användaren	  har	  angivit	  en	  specifik	  URL	  i	  webbläsarens	  
adressfält.	  Ett	  anrop	  till	  en	  URL	  kan	  också	  ske	  från	  ett	  AJAX-‐script	  för	  att	  överföra	  information	  mellan	  
sidan	  och	  databasen.	  Detta	  sker	  asynkront	  och	  oberoende	  av	  att	  sidan	  behöver	  laddas	  om	  i	  webbläsaren.	  
Ett	  exempel	  på	  denna	  typ	  av	  anrop	  är	  när	  funktionen	  “count_frames()”	  körs,	  se	  Figur	  21	  nedan.	  
Funktionen	  anropas	  från	  ett	  AJAX-‐script	  med	  hjälp	  av	  URL:en	  “/count_frames”	  och	  funktionen	  hämtar	  
antalet	  bågar	  i	  databasen	  och	  skickar	  tillbaka	  det	  till	  AJAX-‐scriptet.	  	  

	  

FIGUR	  21.	  URL-‐ANROP	  FRÅN	  AJAX.	  

4.2.3.	  	  ASYNKRON	  UPPDATERING	  MED	  HJÄLP	  AV	  AJAX	  
Ett	  exempel	  på	  asynkron	  uppdatering	  är	  när	  startsidan	  index.html	  genereras,	  då	  anropas	  ett	  JavaScript	  
som	  i	  sin	  tur	  innehåller	  två	  AJAX-‐script.	  Ett	  av	  dessa	  AJAX-‐script	  anropar	  en	  URL	  kallad	  “/startup”	  och	  
skickar	  med	  information	  som	  anger	  hur	  många	  bågar	  som	  ska	  hämtas,	  se	  kod	  i	  Figur	  23.	  Informationen	  
skickas	  via	  servern	  till	  databasen	  som	  returnerar	  rätt	  antal	  bågar	  till	  servern.	  Servern	  skickar	  
informationen	  vidare	  till	  ett	  JavaScript	  som	  hanterar	  utskriften	  av	  bågarna,	  se	  kod	  i	  Figur	  24.	  Utskriften	  
sker	  i	  en	  del	  av	  sidan	  utan	  att	  någon	  ny	  template	  måste	  hämtas.	  I	  Figur	  22	  illustreras	  processen.	  	  I	  princip	  
alla	  AJAX-‐anrop	  som	  hämtar	  information	  från	  databasen	  och	  sedan	  returnerar	  den	  till	  en	  annan	  



Linköpings	  universitet	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  
	  

	   	   	  24	  

JavaScript-‐funktion	  fungerar	  på	  liknande	  sätt.

	  

	  

FIGUR	  22.	  ASYNKRON	  UPPDATERING	  MED	  HJÄLP	  AV	  AJAX.	  

	  

FIGUR	  23.	  AJAX-‐SCRIPT	  SOM	  ANROPAR	  “/STARTUP”.	  

	  

FIGUR	  24.	  KOD	  FÖR	  “/STARTUP”	  I	  SERVER.PY.	  

Sidan	  “2.	  Välj	  glas“	  är	  unikt	  på	  det	  sättet	  att	  det	  är	  den	  enda	  sida	  vars	  URL	  bär	  på	  information	  som	  sedan	  
används	  för	  att	  anropa	  databasen.	  Se	  rad	  två	  i	  Figur	  25.	  Det	  som	  specificeras	  i	  given	  URL	  är	  det	  id-‐
nummer	  på	  vald	  båge	  som	  ska	  visas	  på	  sidan,	  internt	  kallat	  frame_id.	  Detta	  id	  extraheras	  från	  given	  URL	  
och	  används	  vid	  ett	  funktionsanrop	  till	  databasen.	  Databasanropet	  returnerar	  information	  om	  vald	  båge	  
och	  information	  om	  liknande	  bågar.	  Informationen	  infogas	  sedan	  i	  HTML-‐dokumentet	  med	  Jinja2,	  se	  kod	  i	  
Figur	  26.	  Generellt	  sett	  sker	  anrop	  till	  olika	  sidor	  enligt	  samma	  syntax.	  Ett	  anrop	  till	  en	  URL	  identifieras	  
och	  den	  Python-‐kod	  som	  tillhör	  detta	  anrop	  utförs.	  Oftast	  sker	  ett	  eller	  flera	  funktionsanrop	  till	  databasen	  
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och	  information	  hämtas	  från	  eller	  skickas	  till	  databasfilen.	  I	  vissa	  fall	  utförs	  även	  mer	  avancerade	  
operationer	  på	  serversidan,	  som	  i	  fallet	  när	  ett	  köp	  sker	  i	  sista	  steget.	  

	  

FIGUR	  25.	  ANROP	  TILL	  URL	  FÖR	  SIDAN	  STEG2.HTML.	  

	  

FIGUR	  26.	  ANVÄNDNING	  AV	  JINJA2	  FÖR	  UTSKRIFT	  I	  HTML-‐FIL.	  

4.2.4.	  INFORMATIONSSÄNDNING	  
Ett	  bra	  exempel	  på	  hur	  ett	  anrop	  sker	  och	  hur	  informationsflödet	  ser	  ut	  då	  webbsidan	  skickar	  
information	  till	  databasen	  är	  när	  ett	  köp	  slutförs	  på	  sidan	  steg3.html.	  När	  användaren	  fyllt	  i	  formuläret	  
korrekt	  och	  klickat	  på	  Betala-‐knappen	  anropas	  först	  ett	  script	  som	  tar	  hand	  om	  informationen	  som	  
användaren	  angivit	  i	  formuläret	  och	  lagrar	  den	  sedan	  tillsammans	  med	  innehållet	  i	  varukorgen	  som	  
hämtas	  från	  local	  storage,	  se	  Figur	  27.	  All	  denna	  information	  placeras	  i	  en	  dictionary	  som	  internt	  kallas	  
"frames".	  Den	  skickas	  till	  servern	  genom	  att	  en	  URL	  kallad	  "save_all"	  anropas	  med	  hjälp	  av	  ett	  AJAX-‐script,	  
se	  kod	  i	  Figur	  28.	  	  Funktionaliteten	  som	  tillhör	  denna	  URL	  är	  primärt	  att	  skicka	  data	  till	  databasen,	  efter	  
att	  en	  validering	  utförts,	  se	  kod	  i	  Figur	  29.	  Till	  sist	  returneras	  en	  dictionary	  innehållandes	  information	  om	  
ordern,	  se	  kod	  i	  Figur	  30.	  Den	  tas	  emot	  av	  AJAX-‐scriptet	  som	  förmedlar	  informationen	  vidare	  till	  en	  
jQuery-‐funktion	  som	  utför	  rendertemplate-‐funktionaliteten	  på	  en	  given	  div	  på	  sidan	  “steg3.html”	  och	  
orderinformationen	  skrivs	  ut	  på	  sidan.	  	  

	  

FIGUR	  27.	  ANVÄNDNING	  AV	  JINJA2	  FÖR	  UTSKRIFT	  I	  HTML-‐FIL.	  

	  

FIGUR	  28.	  AJAX-‐SCRIPT	  FÖR	  SÄNDNING	  AV	  INFORMATION	  TILL	  DATABASEN,	  LIGGER	  I	  JAVASCRIPTET.	  
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FIGUR	  29.	  UTDRAG	  1	  UR	  KODEN	  FÖR	  “/SAVE_ALL”,	  LIGGER	  I	  SERVERN.	  

	  

FIGUR	  30.	  UTDRAG	  2	  UR	  KODEN	  FÖR	  “SAVE_ALL”,	  LIGGER	  I	  JAVASCRIPT.	  

Generellt	  sett	  sker	  anrop	  till	  servern	  enligt	  ovanstående	  syntax	  då	  information	  som	  finns	  på	  en	  webbsida	  
ska	  sparas	  i	  databasen.	  

4.3.	  GUI	  
Nedan	  förklaras	  hur	  teamet	  har	  byggt	  upp	  ett	  “Graphical	  User	  Interface”	  bestående	  av	  grafiska	  delar	  och	  
funktioner	  som	  finns	  tillgängliga	  för	  användaren.	  	  

4.3.1.	  MASTERPAGE	  
Alla	  sidor	  som	  användaren	  kommer	  i	  kontakt	  med	  baseras	  på	  en	  parent	  template	  kallad	  
“masterpage.html”	  som	  innehåller	  sidhuvud,	  header,	  sidfot	  och	  en	  del	  tomt	  utrymme	  mellan	  header	  och	  
sidfot.	  Se	  Figur	  31.	  När	  en	  sida	  genereras	  kommer	  den	  fylla	  ut	  det	  tomma	  utrymmet	  mellan	  header	  och	  
sidfot	  i	  “masterpage.html”.	  Den	  sida	  som	  fyller	  ut	  är	  en	  child	  template,	  ett	  exempel	  på	  detta	  ses	  i	  Figur	  32	  
där	  “index.html”	  är	  det	  som	  fyller	  ut	  sidan.	  Det	  tomma	  utrymmet	  kan	  fyllas	  ut	  på	  olika	  sätt,	  antingen	  
endast	  genom	  att	  en	  template	  genereras	  och	  skriver	  ut	  information	  på	  skärmen,	  eller	  genom	  att	  en	  
template	  genereras	  men	  att	  informationen	  skapas	  med	  hjälp	  av	  AJAX.	  I	  vissa	  fall	  sker	  även	  en	  
kombination	  då	  viss	  information	  genereras	  från	  en	  template	  medan	  resterande	  information	  skapas	  med	  
hjälp	  av	  AJAX.	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

FIGUR	  31.	  PARENT	  TEMPLATE	  “MASTERPAGE.HTML”.	   	   FIGUR	  32.	  CHILD	  TEMPLATE	  “INDEX.HTML”.	  



Linköpings	  universitet	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  
	  

	   	   	  27	  

4.3.1.1.	  HÄMTA	  ORDERINFORMATION	  
När	  en	  användare	  väljer	  att	  söka	  fram	  en	  order	  genom	  att	  ange	  ett	  ordernummer	  i	  sidhuvudet	  används	  ett	  
jQuery-‐script	  för	  att	  lyssna	  på	  när	  användaren	  trycker	  på	  submit-‐knappen.	  När	  användaren	  väl	  trycker	  på	  
knappen	  hämtas	  först	  ordernumret	  från	  inmatningsfältet.	  Det	  skickas	  därefter	  via	  ett	  AJAX-‐script	  till	  
databasen	  som	  hämtar	  korrekt	  orderinformation	  och	  returnerar	  den	  tillsammans	  med	  en	  kodsträng	  med	  
render_template-‐funktionalitet.	  Kodsträngen	  skickas	  sedan	  till	  ett	  kommando	  som	  utför	  HTML-‐
funktionaliteten	  på	  den	  div	  som	  omsluter	  allt	  på	  sidan	  som	  inte	  tillhör	  “masterpage.html”	  och	  därmed	  
ritas	  sidan	  om.	  Utskrifter	  av	  data	  sker	  med	  hjälp	  av	  Jinja2.	  

4.3.1.2.	  DYNAMISK	  REFERENS	  TILL”2.	  VÄLJ	  GLAS”	  I	  HEADER	  
Den	  knapp	  i	  sidans	  header	  som	  heter	  “2.	  Välj	  glas“	  har	  en	  dynamisk	  referens	  som	  ändras	  beroende	  på	  
vilken	  båge	  användaren	  senast	  tittade	  på.	  Det	  fungerar	  genom	  att	  den	  URL	  som	  leder	  till	  sidan	  som	  
motsvarar	  “2.	  Välj	  glas“	  för	  den	  båge	  som	  användaren	  senast	  tittade	  på	  sparas	  i	  local	  storage.	  Denna	  URL	  
tilldelas	  sedan	  som	  länkreferens	  till	  knappen,	  om	  ingen	  båge	  har	  valts	  leder	  knappen	  till	  en	  speciell	  sida	  
liknande	  “2.	  Välj	  glas“	  men	  som	  saknar	  information	  om	  ett	  par	  glasögonbågar.	  

4.3.2.	  VÄLJ	  BÅGAR	  
Följande	  avsnitt	  förklarar	  uppbyggnaden	  av	  sidan	  "1.	  Välj	  bågar"	  och	  dess	  komponenter.	  Även	  
sökfunktionen	  förklaras.	  

4.3.2.1.	  GENERELLT	  
Ett	  exempel	  på	  när	  sidans	  uppbyggnad	  sker	  i	  samverkan	  med	  att	  en	  template	  genereras	  och	  att	  ett	  AJAX-‐
script	  modifierar	  sidan	  är	  när	  startsidan	  ritas	  upp	  i	  webbläsaren.	  När	  användaren	  går	  till	  sidan	  genereras	  
först	  “masterpage.html”.	  Efter	  det	  utvidgar	  innehållet	  i	  filen	  “index.html”	  vad	  som	  visas	  på	  sidan,	  främst	  
genom	  att	  generera	  sökfältet.	  Själva	  rutnätet	  med	  alla	  glasögonbågar	  ritas	  dock	  ut	  med	  hjälp	  av	  AJAX	  och	  
JavaScript.	  AJAX-‐scriptet	  hämtar	  informationen	  från	  databasen	  i	  form	  av	  en	  dictionary.	  Informationen	  
skickas	  vidare	  till	  ett	  JavaScript	  kallat	  reprint_grid	  där	  information	  som	  krävs	  för	  att	  rita	  ut	  korrekt	  
information	  på	  sidan	  extraheras.	  All	  information	  ritas	  ut	  med	  hjälp	  av	  funktionen	  “.innerHTML”.	  För	  att	  
vara	  mer	  specifik	  utförs	  ibland	  två	  stycken	  AJAX-‐script.	  Är	  det	  fler	  än	  åtta	  stycken	  bågar	  som	  ska	  ritas	  ut,	  
ritas	  först	  åtta	  stycken	  bågar	  ut	  och	  efter	  det	  resten.	  Detta	  krävs	  för	  att	  användaren	  inte	  ska	  uppleva	  sidan	  
som	  långsam	  om	  det	  är	  många	  bågar	  som	  ska	  ritas	  ut.	  Funktionaliteten	  för	  hur	  sidan	  ritas	  om	  när	  
användaren	  anger	  sina	  sökkriterier	  är	  i	  princip	  identisk	  bortsett	  från	  att	  sidan	  först	  måste	  
tömmas	  på	  de	  bågar	  som	  ritats	  ut	  tidigare.	  	  

4.3.2.2.	  SÖKFUNKTIONEN	  
För	  sökfunktionen	  har	  Select2	  som	  är	  ett	  JavaScript-‐plugin	  använts.	  Select2	  ger	  input-‐taggar	  mer	  
funktionalitet	  och	  bättre	  utseende.	  Bland	  annat	  möjliggör	  det	  för	  utvecklaren	  att	  definiera	  vilka	  värden	  
som	  ska	  kunna	  väljas	  och	  att	  dela	  in	  dessa	  i	  kategorier	  med	  hjälp	  av	  rubriker.	  Vidare	  så	  möjliggör	  det	  att	  
användaren	  väljer	  flera	  värden	  att	  lägga	  till	  i	  fältet.	  Värdena	  som	  visas	  i	  Select2-‐fältet	  är	  klickbara	  samt	  
sökbara	  med	  text.	  Inläsningen	  av	  de	  värden	  som	  visas	  som	  valbara	  har	  implementerats	  genom	  att	  
dynamiskt	  kontrollera	  vilka	  värden	  som	  finns	  lagrade	  i	  databastabellen	  för	  bågar.	  Samma	  information	  
som	  används	  för	  att	  skriva	  ut	  alla	  bågar	  när	  kunden	  först	  besöker	  sidan	  används	  även	  för	  att	  lägga	  till	  de	  
valbara	  värdena	  i	  sökfältslistan.	  Värdena	  sorteras	  utifrån	  vilken	  kategori	  de	  tillhör	  och	  läggs	  till	  under	  
motsvarande	  rubrik.	  

Ett	  JavaScript	  körs	  på	  “1.	  Välj	  bågar”	  som	  lyssnar	  på	  när	  någon	  av	  sökfältet	  eller	  rullistan	  ändras.	  När	  
JavaScriptet	  upptäcker	  en	  förändring	  hämtas	  värdena	  från	  sökfältet	  och	  rullistan	  och	  de	  överlåts	  till	  ett	  
AJAX-‐script	  som	  använder	  värdena	  för	  att	  hämta	  rätt	  bågar	  i	  rätt	  ordning.	  Utskriften	  hanteras	  sedan	  av	  
samma	  funktion	  som	  skriver	  ut	  bågarna	  när	  kunden	  först	  kommer	  till	  sidan.	  	  
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4.3.3.	  VÄLJ	  GLAS	  
På	  sidan	  “2.	  Välj	  glas“	  har	  användaren	  möjlighet	  att	  titta	  på	  olika	  bilder	  som	  visar	  vald	  båge	  ur	  olika	  
vinklar.	  Användaren	  byter	  bild	  genom	  att	  klicka	  på	  tre	  små	  bilder	  som	  egentligen	  är	  länkar	  med	  en	  iframe	  
som	  target	  där	  bilderna	  sedan	  visas.	  Länkarna	  är	  helt	  enkelt	  hänvisningar	  till	  den	  adress	  där	  bilden	  är	  
sparad.	  För	  att	  förenkla	  denna	  bildvisning	  har	  alla	  bilder	  på	  glasögonbågar	  namngivits	  enligt	  formatet	  
100010a.jpg.	  Det	  formatet	  är	  uppbyggt	  enligt	  [frame_id][product_id][a/b/c].jpg,	  där	  a/b/c	  anger	  vinkeln	  
på	  bilden.	  

På	  sidan	  “2.	  Välj	  glas“	  skrivs	  det	  ut	  mycket	  information	  om	  vald	  glasögonbåge.	  Hur	  själva	  anropet	  går	  till	  
finns	  mer	  utförligt	  beskrivet	  i	  avsnittet	  logik.	  När	  ett	  anrop	  till	  databasen	  utförts	  och	  sidan	  genereras	  
skickas	  två	  objekt	  med	  kallade	  chosen_product	  and	  related_products.	  Det	  första	  innehåller	  information	  
om	  vald	  glasögonbåge	  och	  det	  andra	  innehåller	  information	  om	  glasögonbågar	  som	  är	  relaterade	  till	  den	  
valda	  bågen.	  När	  informationen	  skrivs	  ut	  på	  sidan	  används	  tekniken	  Jinja2,	  ett	  utskriftskommando	  ser	  ut	  
enligt:	  {{chosen_product[‘brand’]}}.	  Det	  skrivs	  direkt	  i	  HTML-‐koden	  och	  hämtar	  alltså	  information	  från	  en	  
dictionary	  som	  skriver	  ut	  texten	  på	  skärmen.	  De	  knappar	  som	  ger	  användaren	  möjlighet	  att	  byta	  färg	  på	  
de	  valda	  glasögonbågarna	  genereras	  automatisk	  utifrån	  det	  data	  som	  finns	  i	  related_products.	  De	  länkar	  
som	  leder	  till	  de	  olika	  färg-‐alternativen	  genereras	  genom	  att	  en	  loop	  går	  igenom	  alla	  objekt	  i	  
related_products	  och	  extraherar	  den	  information	  som	  är	  nödvändig	  för	  att	  konstruera	  länkarna.	  	  

4.3.3.1.	  LÄGGA	  EN	  BÅGE	  I	  VARUKORGEN	  
Kunden	  har	  möjlighet	  att	  lägga	  till	  varor	  i	  varukorgen	  genom	  att	  klicka	  på	  någon	  av	  knapparna	  “Lägg	  till	  i	  
Varukorg”	  eller	  “Lägg	  till	  i	  Varukorg	  och	  gå	  till	  Kassan”.	  När	  kunden	  klickar	  på	  någon	  av	  de	  knapparna	  
körs	  ett	  JavaScript	  kallat	  add_basket.	  Varukorgen	  lagras	  i	  local	  storage	  som	  textrepresentationen	  av	  en	  
lista	  med	  dictionaries.	  Varje	  dictionary	  utgör	  ett	  par	  glasögon	  som	  lagts	  till	  varukorgen.	  När	  scriptet	  
add_basket	  körs	  skriver	  det	  om	  textsträngen	  i	  local	  storage	  till	  en	  lista	  genom	  funktionen	  JSON.Parse.	  
Informationen	  om	  det	  glasögonpar	  som	  ska	  läggas	  till	  i	  varukorgen	  läggs	  in	  i	  en	  dictionary	  som	  sedan	  
läggs	  till	  sist	  i	  listan.	  Därefter	  transformeras	  listan	  till	  en	  sträng	  genom	  JSON.Stringify	  och	  ersätter	  till	  sist	  
den	  gamla	  strängen	  i	  local	  storage.	  Att	  ta	  bort	  varor	  ur	  varukorgen	  fungerar	  på	  liknande	  sätt	  som	  att	  lägga	  
till	  varor	  men	  vald	  dictionary	  raderas	  istället	  för	  att	  läggas	  till.	  

4.3.3.2.	  VARUKORGENS	  UTSKRIFT	  
Varukorgen	  ritas	  ut	  på	  skärmen	  när	  kunden	  håller	  muspekaren	  ovanför	  varukorgsikonen.	  Den	  ritas	  ut,	  
helt	  genom	  JavaScript,	  i	  en	  div	  kallad	  shopping_cart.	  JavaScriptet	  print_basket	  gör	  om	  informationen	  i	  
local	  storage	  till	  en	  lista.	  Därefter	  loopar	  scriptet	  igenom	  alla	  dictionaries	  i	  listan	  och	  skriver	  ut	  lämplig	  
information	  på	  skärmen.	  All	  text	  och	  alla	  bilder	  skrivs	  ut	  med	  hjälp	  av	  “.innerHTML”	  funktionen	  i	  den	  div	  
som	  utgör	  varukorgen.	  

4.3.3.3.	  MINNE	  FÖR	  SYNFEL	  SAMT	  UTSKRIFT	  
När	  användaren	  fyller	  i	  sitt	  synfel	  i	  rullistorna	  lagras	  värdena	  i	  local	  storage	  med	  hjälp	  av	  ett	  jQuery.	  Om	  
användaren	  lämnar	  sidan	  för	  att	  sedan	  komma	  tillbaka	  hämtas	  synfelet	  från	  local	  storage	  och	  matas	  in	  i	  
rullistorna,	  på	  så	  sätt	  har	  rullistorna	  ett	  minne.	  Specifikationsrutan	  som	  innehåller	  synfelen	  är	  en	  HTML-‐
tabell.	  Den	  fylls	  på	  genom	  att	  ett	  jQuery-‐script	  lyssnar	  efter	  att	  ett	  synfel	  ska	  ändras	  och	  skriver	  in	  det	  på	  
rätt	  ställe	  i	  tabellen.	  	  

4.3.3.4.	  IMPORTERA	  SYNFEL	  
För	  att	  hämta	  ett	  synfel	  med	  hjälp	  av	  personnummer	  görs	  ett	  anrop	  till	  databasen.	  Detta	  sker	  genom	  att	  
ett	  Javascript,	  visual_defect.js,	  tar	  det	  angivna	  personnumret	  och	  skickar	  detta	  till	  servern	  med	  hjälp	  av	  ett	  
AJAX-‐script.	  Servern	  letar	  upp	  rätt	  synfel	  i	  databasen	  och	  när	  synfelet	  skickas	  tillbaka	  till	  JavaScriptet	  
lagras	  synfelet	  i	  local	  storage	  och	  rullistornas	  värden	  uppdateras.	  
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4.3.4.	  BETALA	  
Hur	  informationen	  skrivs	  ut	  i	  orderspecifikationen	  på	  sidan	  “3.	  Betala”	  fungerar	  i	  princip	  identiskt	  med	  
hur	  informationen	  skrivs	  ut	  i	  varukorgen	  men	  här	  skrivs	  informationen	  ut	  i	  en	  tabell	  istället.	  Utskriften	  av	  
orderbekräftelsen	  när	  kunden	  har	  klickat	  på	  “Betala”	  fungerar	  på	  i	  princip	  samma	  sätt	  som	  när	  
användaren	  söker	  fram	  en	  order	  på	  ett	  ordernummer	  i	  sidhuvudet,	  vilket	  beskrivits	  tidigare.	  

4.3.5.	  MOBILANPASSNING	  
Samtliga	  delar	  på	  hemsidan	  har	  mobilanpassats.	  Anpassningen	  har	  till	  stor	  del	  implementerats	  med	  hjälp	  
av	  Twitter	  Bootstrap.	  I	  [17]	  diskuteras	  olika	  knep	  som	  kan	  användas	  för	  att	  skapa	  en	  snabbare	  hemsida.	  
Genom	  att	  HTML,	  CSS	  och	  bilder	  sparas	  i	  local	  storage	  kan	  användaren	  få	  en	  snabbare	  mobilupplevelse	  
vilket	  gynnar	  denna	  typ	  av	  användande	  som	  ofta	  är	  utsatt	  för	  tillfälligt	  långsamma	  uppkopplingar	  eller	  
andra	  störningar	  [17].	  Det	  är	  en	  lösning	  som	  har	  applicerats	  på	  Zebra-‐hemsidan	  då	  local	  storage	  används	  
för	  att	  spara	  information	  om	  kundens	  köp.	  Local	  storage	  beskrivs	  mer	  utförligt	  i	  “2.2	  Verktyg”	  och	  “4.2	  
Logik”.	  

4.4.	  REFAKTORERING	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  exempel	  på	  betydande	  kodförbättringar	  lyftas	  fram	  och	  beskrivas.	  Genom	  
refaktorering	  lyckades	  exempelvis	  tiden	  för	  inläsning	  av	  glasögonen	  minskas	  med	  nära	  25	  %.	  

4.4.1.	  GENERELLA	  FUNKTIONER	  
Under	  refaktoreringsfasen	  förbättrades	  kod	  och	  funktioner	  till	  att	  bli	  mer	  generella	  samt	  medges	  för	  
återanvändning.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  hur	  funktionen	  som	  skriver	  in	  ett	  synfel	  i	  en	  rullista	  förbättrades.	  
Tidigare	  hade	  varje	  rullista	  en	  egen	  funktion	  kopplad	  till	  de	  händelser	  som	  utfördes	  på	  listan	  vilket	  
innebar	  att	  det	  behövdes	  tio	  stycken	  liknande	  funktioner,	  se	  Figur	  33.	  Refaktoreringen	  resulterade	  i	  en	  
generisk	  funktion	  för	  alla	  rullistelement.	  Funktionen	  i	  Figur	  34	  ersatte	  då	  alla	  tio	  tidigare	  funktioner.	  
Denna	  typ	  av	  refaktorering	  har	  genomförts	  på	  flera	  funktioner	  vilket	  resulterat	  i	  en	  mer	  skalbar	  sida.	  	  

	  
FIGUR	  33.	  KOD	  FÖRE	  REFAKTORERING,	  EXEMPEL	  PÅ	  FUNKTION	  FÖR	  RULLISTEELEMENT.	  

	  
FIGUR	  34.	  KOD	  EFTER	  REFAKTORERING,	  GENERISK	  FUNKTION	  FÖR	  RULLISTEELEMENT.	  

4.4.2.	  VARIABELNAMN	  OCH	  MAPPSTRUKTUR	  
Under	  utvecklingens	  gång	  lades	  inte	  fokus	  på	  att	  framtidssäkra	  variabelnamn	  eller	  mappstruktur	  för	  
webbsidans	  filer.	  Genom	  att	  under	  refaktoreringen	  ta	  fram	  en	  mall	  för	  hur	  variabelnamn	  skulle	  
bestämmas	  kunde	  koden	  göras	  mer	  läsbar	  och	  framtidssäkrad.	  
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Mappstrukturen	  för	  hur	  filerna	  organiserades	  ändrades	  till	  en	  mer	  funktionsbaserad	  struktur.	  Filer	  som	  
inte	  längre	  användes	  raderades	  och	  mappstrukturens	  djup	  grundades	  ut	  för	  att	  bidra	  till	  förståelse	  av	  
vilken	  typ	  av	  filer	  som	  samlats	  på	  ett	  och	  samma	  ställe.	  Resultatet	  blev	  att	  koden	  delades	  upp	  i	  färre	  delar	  
än	  tidigare	  och	  att	  läsaren	  lättare	  kan	  förstå	  vilka	  funktioner	  som	  samlats	  på	  vilka	  ställen.	  	  	  

Resultatet	  blev	  således	  färre	  delar	  där	  det	  är	  lättare	  att	  förstå	  hur	  mappinnehållet	  hänger	  samman	  och	  
applikationens	  övergripande	  funktion.	  	  

4.4.3.	  DATAVALIDERING	  
För	  att	  vidare	  säkra	  sidans	  robusthet	  genomfördes	  viss	  refaktorering	  som	  syftade	  till	  att	  öka	  
omfattningen	  av	  datavalidering	  på	  sidan.	  Valideringen	  kontrollerar	  varje	  indata	  mot	  respektive	  tillåten	  
datamängd.	  Den	  tillåtna	  datamängden	  är	  unik	  för	  de	  olika	  typer	  av	  indata	  som	  hanteras.	  	  På	  detta	  sätt	  
skyddas	  nu	  databasen	  mot	  otillåten	  eller	  manipulerad	  data	  och	  förhindrar	  därmed	  användarrelaterade	  
datafel.	  

4.4.4.	  JAVASCRIPT-‐INLÄSNING	  
Innan	  refaktoreringen	  var	  ett	  stort	  problem	  för	  sidans	  inläsningstid	  att	  de	  JavaScript	  som	  användes	  för	  
utskrift	  av	  hemsidans	  innehåll	  lästes	  in	  två	  gånger.	  Det	  påverkade	  den	  totala	  inläsningstiden	  av	  glasögon	  
både	  vid	  start	  och	  vid	  sökning	  och	  resulterade	  i	  en	  användarupplevelse	  fylld	  med	  fördröjningar.	  Genom	  
att	  skapa	  ett	  JavaScript	  som	  kontrollerar	  på	  vilket	  steg	  användaren	  befinner	  sig	  på	  i	  köpprocessen	  och	  
utifrån	  det	  läsa	  in	  resterande	  nödvändiga	  JavaScript	  kunde	  tiden	  för	  inläsning	  av	  glasögon	  förbättras	  med	  
nära	  25	  %.	  Figur	  35	  visar	  det	  JavaScript	  som	  implementerades	  under	  refaktoreringen.	  Resultatet	  från	  
denna	  refaktorering	  visas	  utförligare	  i	  bilaga	  3	  -‐	  “Profiling”.	  

	  

FIGUR	  35.	  KOD	  FÖR	  JAVASCRIPT-‐INLÄSNING.	  

4.4.5.	  INLÄSNING	  AV	  BÅGAR	  PÅ	  FÖRSTA	  SIDAN	  
När	  webbplatsen	  färdigställts	  noterades	  problemet	  att	  inläsningen	  av	  alla	  bågar	  på	  första	  sidan	  tog	  
väldigt	  lång	  tid.	  Detta	  berodde	  på	  att	  alla	  bågar	  lästes	  in	  samtidigt,	  cirka	  100	  stycken.	  Problemet	  löstes	  
genom	  att	  inläsningen	  delades	  upp	  i	  två	  steg.	  Där	  de	  åtta	  första	  bågarna	  läses	  in	  först	  och	  efter	  det	  läses	  
resterande	  bågar	  in.	  Refaktoreringen	  omfattade	  främst	  att	  samma	  funktionalitet	  som	  tidigare	  använts	  nu	  
körs	  två	  gånger	  samt	  att	  två	  extra	  index	  skickas	  med	  AJAX-‐anropet.	  Dessa	  index	  används	  av	  databasen	  för	  
att	  välja	  ut	  inom	  vilka	  intervall	  som	  bågarna	  ska	  hämtas	  från	  databasfilen.	  Följande	  funktionalitet	  finns	  
även	  beskrivet	  i	  avsnittet	  “4.3.2.	  Samverkan	  mellan	  render_temlate	  och	  AJAX”.	  Inläsningstiden	  upplevs	  
inte	  som	  lika	  lång	  för	  kunden	  då	  de	  åtta	  första	  bågarna	  skrivs	  ut	  först	  och	  fyller	  skärmen.	  	  
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4.4.6.	  UNDERHÅLL	  
Flera	  av	  de	  moment	  som	  berördes	  under	  refaktoreringen	  har	  medfört	  bättre	  förutsättningar	  vad	  det	  
gäller	  framtida	  underhåll	  av	  webbplatsen.	  Bytena	  av	  variabel-‐	  och	  funktionsnamn	  gör	  koden	  mer	  lättläst,	  
medan	  generalisering	  av	  funktioner	  bidrar	  till	  mer	  överskådlig	  kod.	  	  
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5.	  MARKNADSFÖRINGSPLAN	  
En	  av	  styrkorna	  på	  Zebras	  sida	  är	  fokus	  på	  unika	  egenskaper	  som	  en	  väldefinierad	  och	  simpel	  
köpprocess,	  ett	  kraftfullt	  sökverktyg	  och	  en	  enkel	  import	  av	  tidigare	  inmatade	  synfel.	  För	  att	  framhäva	  
och	  utnyttja	  den	  unika	  utformningen	  av	  Zebra	  krävs	  en	  marknadsförningsplan	  för	  att	  definiera	  den	  
strategi	  som	  ska	  genomsyra	  arbetet.	  

5.1.	  MARKNADSANALYS	  
En	  produkt	  som	  tidigare	  förknippats	  med	  fysisk	  försäljning	  och	  behov	  av	  experthjälp	  har	  genom	  
teknologisk	  utveckling	  tillgängliggjorts	  för	  en	  bredare	  kundgrupp.	  Glasögon	  är	  en	  av	  de	  få	  produkter	  som	  
än	  idag	  inte	  handlas	  i	  relativt	  stora	  volymer	  online	  [18].	  Det	  har	  lett	  till	  att	  en	  mängd	  nya	  
glasögonförsäljare	  tillkommit	  marknaden	  genom	  att	  etablera	  sig	  online	  för	  att	  försöka	  fånga	  potentiella	  
kunder.	  I	  en	  tid	  då	  glasögon	  inte	  enbart	  ses	  som	  synfelskorrigering	  utan	  även	  en	  accessoar	  ses	  en	  ökande	  
trend	  för	  glasögonförsäljning	  och	  Zebra	  tillkommer	  nu	  marknaden	  som	  ny	  aktör[19].	  Låga	  
verksamhetsomkostnader	  gör	  att	  glasögon	  kan	  erbjudas	  till	  ett	  lägre	  pris	  än	  vad	  de	  traditionella	  fysiska	  
återförsäljarna	  kan	  göra.	  

När	  PostNord	  ställde	  frågan	  vad	  konsumenterna	  handlat	  på	  internet	  under	  2013	  svarade	  endast	  6	  %	  
linser/glasögon[18].	  Detta	  innebär	  en	  årlig	  förändring	  på	  -‐1	  %	  [20],	  vilket	  kan	  anses	  vara	  ett	  tecken	  på	  att	  
de	  allt	  fler	  konkurrerande	  glasögonförsäljarna	  inte	  lyckats	  tillmötesgå	  konsumenternas	  förväntningar	  vid	  
köp	  av	  glasögon	  på	  nätet	  eller	  att	  produkten	  i	  sig	  inte	  är	  lika	  lätt	  att	  säljas	  via	  nätet.	  E-‐handeln	  i	  Sverige	  
omsatte	  cirka	  37	  miljarder	  SEK[18]	  under	  2013,	  vilket	  motsvarar	  en	  tillväxt	  under	  året	  på	  17	  %	  [18].	  
Vidare	  har	  omsättningen	  de	  senaste	  tio	  åren	  ökat	  med	  nära	  655	  %	  till	  dagens	  nivå	  som	  utgör	  6	  %	  av	  den	  
totala	  detaljhandeln	  i	  Sverige[18].	  	  Marknadspotentialen	  är	  alltså	  av	  betydande	  storlek	  och	  det	  finns	  ännu	  
inte	  utnyttjad	  potential	  på	  marknaden	  för	  linsprodukter	  och	  glasögon.	  Genom	  att	  i	  större	  utsträckning	  än	  
vad	  konkurrenterna	  gör,	  uppfylla	  konsumenternas	  förväntningar	  på	  ett	  onlineköp	  av	  glasögon	  kan	  
förhoppningsvis	  Zebra	  ta	  marknadsandelar	  på	  en	  marknad	  som	  har	  hög	  tillväxttakt	  och	  fortfarande	  
outnyttjade	  möjligheter.	  

5.2.	  IDENTIFIERING	  AV	  KUNDSEGMENT	  
Lanseringen	  av	  Zebra	  är	  geografiskt	  begränsad	  till	  den	  svenska	  marknaden.	  Vidare	  har	  segmentet	  
avgränsats	  efter	  ålder	  som	  är	  en	  demografisk	  variabel.	  Det	  ålderssegment	  som	  valts	  ut	  består	  av	  personer	  
som	  är	  18-‐30	  år	  gamla.	  Åldersgruppen	  är	  även	  den	  som	  lägger	  mest	  tid	  på	  sociala	  medier	  och	  internet	  i	  
allmänhet	  vilket	  gör	  det	  till	  ett	  lämpligt	  segment	  att	  rikta	  in	  sig	  på	  för	  en	  webbshop[21].	  Vidare	  har	  det	  
blivit	  mer	  och	  mer	  populärt	  bland	  företag	  att	  mäta	  vilken	  effekt	  den	  sociala	  medie-‐strategi	  som	  
implementeras	  har	  på	  marknaden.	  Det	  visade	  sig	  i	  en	  undersökning	  utförd	  av	  Oracle	  att	  hela	  46	  %	  av	  de	  
tillfrågade	  företagen	  faktiskt	  mäter	  och	  övervakar	  den	  sociala	  medie-‐responsen	  från	  marknaden[22].	  
Segmentet	  består	  approximativt	  av	  1	  660	  000	  individer,	  enligt	  beräkningar	  baserade	  på	  data	  daterad	  år	  
2013	  från	  SCB:s	  statistikdatabas	  [23].	  	  

Att	  ändra	  beteendet	  från	  att	  aldrig	  ha	  köpt	  något	  på	  Internet	  till	  att	  beställa	  ett	  par	  glasögon	  online	  anses	  
vara	  en	  stor	  beteendeändring.	  Därför	  anses	  personer	  som	  har	  för	  vana	  att	  handla	  på	  Internet	  tillhöra	  den	  
primära	  kundkretsen	  för	  Zebra.	  Enligt	  statistik	  från	  SCB	  har	  ungefär	  83	  %	  av	  svenskar	  som	  är	  mellan	  16-‐
34	  år	  gamla	  någon	  gång	  under	  det	  senaste	  året	  beställt	  en	  vara	  på	  Internet	  [24].	  Det	  innebär	  att	  antalet	  
potentiella	  kunder	  efter	  den	  begränsningen	  i	  grova	  drag	  är	  1	  370	  000	  stycken	  på	  grund	  av	  alternativen	  att	  
inte	  bara	  handla	  glasögon	  med	  styrka,	  utan	  även	  solglasögon	  och	  glasögon	  utan	  styrka.	  

Det	  kundsegment	  produkten	  och	  systemet	  designats	  för	  att	  tjänstgöra	  är	  alltså	  yngre	  vuxna	  mellan	  18-‐30	  
år	  som	  värderar	  ett	  brett	  utbud	  av	  bågar,	  konkurrensmässiga	  priser	  och	  en	  snabb	  köpprocess,	  vilka	  i	  sin	  
tur	  är	  huvudfaktorer	  som	  utvecklingen	  fokuserats	  kring.	  
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5.3.	  KONKURRENTANALYS	  
På	  marknaden	  för	  glasögonförsäljning	  online	  finns	  det	  ett	  stort	  antal	  redan	  etablerade	  aktörer.	  
Övergripande	  för	  de	  existerande	  konkurrenterna	  är	  deras	  närvaro	  både	  genom	  fysiska	  butiker	  och	  via	  
webbutiker,	  som	  ofta	  används	  för	  att	  marknadsföra	  aktuella	  erbjudanden	  eller	  kampanjer[25].	  Detta	  
fokus	  är	  en	  skiljande	  faktor	  gentemot	  utformningen	  av	  Zebra	  som	  syftar	  till	  en	  tydlig	  köpprocess	  och	  att	  
kunden	  snabbt	  ska	  se	  vilka	  produkter	  som	  erbjuds.	  Sammanfattat	  finns	  där	  stora	  skiljande	  faktorer	  
mellan	  existerande	  aktörer	  och	  Zebra	  där	  existerande	  aktörer	  tillämpar	  ett	  mer	  homogent	  erbjudande	  
medan	  Zebra	  skiljer	  sig	  ur	  mängden	  med	  en	  mer	  avskalad	  köpprocess	  och	  sökfunktion	  för	  glasögon.	  

5.4.	  MARKNADSUNDERSÖKNING	  
Efter	  att	  ha	  genomfört	  enkätundersökningen	  i	  bilaga	  1	  kunde	  ett	  antal	  utmärkande	  egenskaper	  för	  en	  e-‐
handelssida	  identifieras.	  Enkätundersökningen	  riktades	  till	  den	  tänkta	  målgruppen,	  yngre	  vuxna	  i	  
åldrarna	  18-‐30	  år.	  Totalt	  gavs	  66	  stycken	  svar	  till	  enkäten.	  Det	  går	  därmed	  inte	  att	  dra	  några	  statistiskt	  
säkerställda	  slutsatser	  från	  resultatet.	  Trots	  detta	  faktum	  kan	  analyser	  göras	  baserat	  på	  resultatet,	  och	  
dessa	  kan	  ses	  som	  en	  fingervisning	  kring	  vad	  målgruppen	  efterfrågar.	  Nedan	  följer	  en	  sammanställning	  av	  
de	  totalt	  fem	  frågor	  som	  utgjorde	  enkäten.	  

Fråga	  1:	  Vilka	  faktorer	  är	  viktigast	  för	  dig	  när	  du	  köper	  glasögon?	  
Ur	  resultatet	  kan	  två	  kategorier	  pekas	  ut	  som	  utmärker	  sig	  utöver	  de	  andra	  alternativen[26].	  Priset	  
tillsammans	  med	  designen	  på	  glasögon	  är	  de	  två	  viktigaste	  faktorerna	  vid	  ett	  köp	  av	  glasögon	  inom	  den	  
identifierade	  målgruppen.	  Sammanvägt	  har	  hela	  61	  %	  svarat	  att	  dessa	  faktorer	  tillhör	  de	  två	  viktigaste	  
vid	  köp	  av	  glasögon,	  oavsett	  om	  det	  sker	  via	  en	  webbaserad	  butik	  eller	  fysisk	  butik.	  	  

För	  att	  justera	  för	  resultatet	  från	  enkätundersökningen	  anpassades	  även	  produktutbudet	  efter	  en	  modern	  
och	  enkel	  design	  samt	  ett	  lågt	  pris.	  Ett	  eget	  lågprisvarumärke	  togs	  fram	  och	  marknadsförs	  på	  sidan	  under	  
namnet	  “Zebra”	  för	  att	  utnyttja	  de	  identifierade	  faktorer	  vilka	  målgruppen	  anser	  viktiga.	  

Fråga	  2:	  Vilka	  faktorer	  är	  viktigast	  för	  dig	  när	  du	  handlar	  online?	  
Utifrån	  resultatet	  kunde	  ytterligare	  slutsatser	  dras	  och	  justeras	  för	  i	  utformningen	  av	  webbutiken	  [26].	  De	  
faktorer	  kunderna	  anser	  vara	  viktigast	  vid	  shopping	  online	  är	  dels	  att	  köpprocessen	  ska	  vara	  smidig	  och	  
inte	  onödigt	  komplicerad.	  Därmed	  bör	  köpprocessen	  utformas	  på	  ett	  okomplicerat	  och	  lättöverskådlig	  vis	  
för	  att	  kundens	  förväntningar	  skall	  uppfyllas.	  Överlag	  förväntar	  sig	  kunden	  även	  ett	  lågt	  pris	  på	  
produkten	  relativt	  motsvarade	  produkt	  i	  fysisk	  butik	  vid	  köp	  online.	  

Fråga	  3:	  Vilka	  faktorer	  innehåller	  en	  bra	  hemsida?	  
De	  tre	  kategorierna	  smarta	  funktioner,	  fokus	  på	  huvudbudskapet	  samt	  en	  enkel	  och	  luftig	  layout	  var	  de	  
tre	  mest	  betydande	  faktorerna	  då	  det	  kommer	  till	  design	  och	  kan	  därmed	  anses	  vara	  de	  faktorer	  en	  stor	  
del	  av	  utvecklingsarbetet	  bör	  fokuseras	  på	  [26].	   	  

Fråga	  4:	  Hur	  lojal	  är	  du	  mot	  en	  webbaserad	  återförsäljare?	  
Enligt	  resultatet	  från	  denna	  fråga	  kan	  målgruppen	  anses	  vara	  tämligen	  illojal	  till	  tidigare	  återförsäljare	  på	  
Internet	  [26].	  Resultatet	  innebär	  att	  utvecklingen	  av	  en	  webbutik	  nödvändigtvis	  inte	  behöver	  inriktas	  mot	  
att	  behålla	  kunder	  utan	  snarare	  att	  få	  dem	  att	  faktiskt	  genomföra	  ett	  köp.	  Därmed	  lades	  fokus	  istället	  på	  
att	  skapa	  en	  användarvänlig	  och	  smidigt	  köpprocess	  för	  att	  ta	  hänsyn	  till	  enkätresultatet.	  En	  tidigare	  
kund	  kan	  dock	  importera	  sin	  tidigare	  använda	  anpassning	  av	  synfelet	  för	  att	  ytterligare	  snabba	  upp	  
köpprocessen	  vid	  återkommande.	  

Fråga	  5:	  Vilken	  var	  den	  mest	  betydande	  orsaken	  till	  att	  du	  genomförde	  ditt	  senaste	  köp	  online?	  
Det	  visade	  sig	  att	  de	  två	  primära	  faktorerna	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  köp	  online	  är	  ett	  identifierat	  lågt	  pris	  
genom	  prisjämförelse	  samt	  bekvämligheten,	  enligt	  den	  undersökning	  som	  utfördes[26].	  Resultatet	  gav	  en	  
fingervisning	  kring	  vilka	  faktorer	  som	  kan	  anses	  vara	  drivande	  innan	  ett	  köp	  faktiskt	  genomförs	  via	  en	  
webbutik.	  Kraven	  uppfylls	  med	  en	  genomtänkt	  köpprocess,	  importmöjligheter	  av	  ett	  tidigare	  angivet	  
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synfel	  samt	  ett	  enkelt	  val	  av	  fraktsätt.	  Prismässigt	  konkurrerar	  Zebra	  väl	  gentemot	  resterande	  aktörer	  på	  
grund	  av	  det	  relativt	  låga	  priset	  på	  de	  glasögon	  som	  erbjuds.	  

5.5.	  SWOT-‐ANALYS	  
SWOT	  är	  ett	  analysverktyg	  där	  bokstavskombinationen	  är	  en	  akronym	  för	  strengths,	  weaknesses,	  
opportunities	  och	  threats.	  Det	  har	  använts	  för	  att	  analysera	  interna	  och	  externa	  faktorer	  som	  påverkar	  
Zebras	  verksamhet.	  SWOT-‐analysen	  ger	  en	  överblick	  av	  nuläget	  för	  företaget	  och	  möjliggör	  utvärdering	  
av	  potentiella	  utvecklingsområden.	  I	  analysen	  görs	  antagandet	  att	  priserna	  för	  sålda	  produkter	  på	  Zebra	  
kan	  hållas	  låga.	  Resultatet	  har	  kategoriserats	  i	  matrisen	  nedan	  och	  beskrivs	  sedan	  mer	  utförligt	  i	  de	  
efterföljande	  styckena.	  

TABELL	  1.	  SWOT-‐ANALYS.	  
Interna	  faktorer	   Styrkor	  

1. Låga	  priser	  

2. Intuitiv	  köpprocess	  

3. Fokus	  på	  produkterna	  

4. Smart	  filterfunktion	  

Svagheter	  

1. Inga	  fysiska	  butiker	  

2. Utför	  ej	  
synundersökningar	  

3. Ny	  aktör	  på	  marknaden	  

Externa	  faktorer	   Möjligheter	  

1. Ökad	  e-‐handel	  

2. Modernt	  med	  glasögon	  

3. Målkunderna	  har	  vana	  
av	  e-‐handel	  

Hot	  

1. Väletablerade	  
konkurrenter	  

2. Många	  aktörer	  på	  
marknaden	  

	  
Styrkor	  
Genom	  att	  kombinera	  låga	  priser	  med	  en	  intuitiv	  köpprocess	  finns	  det	  möjligheter	  att	  slå	  sig	  in	  som	  ny	  
aktör	  på	  marknaden.	  Att	  ha	  allt	  fokus	  på	  ett	  område,	  Internet,	  är	  i	  det	  här	  fallet	  en	  fördel	  då	  det	  är	  där	  
målkunderna	  återfinns.	  	  

I	  den	  genomförda	  marknadsundersökningen	  framkom	  det	  att	  priset	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  vid	  
glasögonköp.	  Undersökningen	  visade	  även	  att	  en	  smidig	  köpprocess,	  vilket	  är	  något	  Zebra	  fokuserar	  på,	  
är	  en	  av	  de	  viktigaste	  faktorerna	  vid	  onlineshopping.	  

I	  marknadsundersökningen	  ställdes	  även	  frågan	  "Vilka	  faktorer	  innehåller	  en	  bra	  hemsida?".	  På	  delad	  
förstaplats	  hamnade	  fokus	  på	  produkten	  och	  smarta	  sökfunktioner,	  vilka	  fick	  24	  %	  av	  rösterna	  vardera.	  
Det	  är	  faktorer	  som	  också	  har	  varit	  viktiga	  under	  utvecklingen	  av	  Zebra.	  	  

Svagheter	  
Zebra	  är	  en	  helt	  ny	  aktör	  som	  behöver	  göra	  sig	  ett	  namn	  på	  marknaden	  för	  att	  kunna	  locka	  till	  sig	  kunder.	  
Zebra	  kommer	  dessutom	  endast	  finnas	  på	  Internet	  vilket	  innebär	  att	  kunder	  måste	  använda	  sig	  av	  en	  
konkurrerande	  kedja	  dels	  för	  att	  göra	  en	  synundersökning	  men	  även	  utifall	  de	  vill	  kunna	  prova	  
glasögonen	  innan	  de	  köper	  dem.	  	  

Möjligheter	  
De	  senaste	  åren	  har	  andelen	  konsumenter	  som	  handlar	  på	  Internet	  ökat	  stadigt[18].	  Människor	  har	  i	  stor	  
utsträckning	  anammat	  ett	  nytt	  köpbeteende.	  Det	  fönstershoppas	  i	  en	  fysisk	  butik	  medan	  varan	  senare	  
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beställs	  till	  ett	  lägre	  pris	  på	  Internet.	  Det	  gäller	  särskilt	  varor	  som	  köps	  sällan,	  som	  till	  exempel	  glasögon,	  
eftersom	  de	  traditionella	  butikerna	  har	  svårt	  att	  konkurrera	  prismässigt	  med	  onlinebutikerna	  då	  det	  är	  
stor	  skillnad	  på	  kostnadsstrukturen	  [27].	  Detta	  stärks	  av	  den	  genomförda	  marknadsundersökningen	  som	  
indikerar	  att	  priset	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  vid	  glasögonköp.	  Enligt	  en	  undersökning	  från	  
konsumentverket	  genomförd	  2013	  instämde	  69	  %	  av	  de	  tillfrågade	  att	  de	  var	  mycket	  välinformerade	  
inför	  sitt	  val	  av	  glasögon/linser.	  Med	  välinformerad	  menas	  att	  konsumenten	  inför ett köp tagit del av 
information och jämfört olika alternativ [28].	  Det	  kan	  tänkas	  att	  konsumenterna	  i	  samband	  med	  detta	  även	  
jämför	  priser	  och	  på	  så	  sätt	  kommer	  i	  kontakt	  med	  Zebra.	  
	  
	  I	  den	  genomförda	  marknadsundersökningen	  framkom	  att	  de	  tillfrågade	  inte	  är	  speciellt	  trogna	  en	  
specifik	  online-‐butik.	  Majoriteten	  svarade	  fem	  på	  en	  skala	  av	  tio	  vilket	  indikerar	  indifferens.	  Detta	  stöds	  
av	  en	  artikel	  i	  Dagens	  handel[29]	  där	  författaren	  menar	  att	  kunder	  blir	  allt	  mer	  otrogna	  varumärken,	  
butiker,	  produkter	  och	  tjänster.	  	  

Ytterligare	  en	  möjlighet	  är	  att	  de	  tilltänkta	  målkunderna	  redan	  finns	  och	  är	  aktiva	  på	  Internet.	  83	  %	  av	  
internetanvändarna	  i	  det	  tilltänkta	  kundsegmentet	  köper	  eller	  betalar	  dessutom	  för	  varor	  eller	  tjänster	  
via	  Internet	  varje	  år	  enligt	  statistik	  från	  SCB	  [24].	  

Hot	  
Ett	  hot	  är	  de	  etablerade	  optikerkedjorna	  som	  finns	  på	  marknaden.	  I	  och	  med	  att	  konsumenterna	  först	  
måste	  vända	  sig	  till	  en	  optiker	  för	  att	  göra	  en	  synundersökning	  finns	  det	  risk	  att	  de	  även	  köper	  
glasögonen	  där	  av	  bekvämlighetsskäl.	  

Enligt	  en	  undersökning	  som	  konsumentverket	  genomförde	  2013	  instämde	  79	  %	  av	  de	  tillfrågade	  med	  
påståendet	  "Andel	  i	  procent	  som	  instämmer	  i	  påståendet:	  Det	  finns	  många	  olika	  glasögonbutiker	  att	  välja	  
mellan	  som	  uppfyller	  mina	  behov.",	  alltså	  är	  det	  en	  bransch	  med	  hög	  grad	  av	  konkurrens.	  

	   	  



Linköpings	  universitet	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  
	  

	   	   	  36	  

5.6.	  TOWS-‐ANALYS	  
I	  TOWS-‐tabellen	  nedan	  återfinns	  strategier	  som	  framkommit	  genom	  att	  faktorer	  från	  SWOT-‐analysen	  
kombinerats.	  Det	  har	  använts	  för	  att	  hitta	  strategier	  för	  hur	  Zebra	  ska	  hantera	  det	  som	  SWOT-‐analysen	  
mynnat	  ut	  i.	  Till	  exempel	  kombineras	  interna	  svagheter	  med	  externa	  möjligheter	  för	  att	  hitta	  strategier	  
som	  minimerar	  svagheterna	  genom	  att	  ta	  tillvara	  på	  möjligheterna.	  

TABELL	  2.	  TOWS-‐ANALYS.	  
	  	   Externa	  möjligheter	   Externa	  hot	  

Interna	  
styrkor	  

Genom	  att	  ha	  styrkor	  som	  låga	  priser	  och	  
en	  enkel	  köpprocess	  kan	  Zebra	  utnyttja	  
faktumet	  att	  internethandel	  blir	  allt	  mer	  
vanligt.	  

Det	  ligger	  i	  tiden	  med	  glasögon	  och	  
speciellt	  i	  yngre	  generationer	  ses	  det	  mer	  
som	  en	  accessoar	  än	  synkorrigering.	  
Målkunderna	  är	  vana	  internetanvändare	  
och	  vet	  vad	  de	  vill	  ha.	  Med	  ett	  fokus	  på	  
produkterna	  och	  en	  smart	  filterfunktion	  
kan	  kunderna	  snabbt	  och	  enkelt	  finna	  vad	  
de	  söker	  på	  Zebra.	  

Glasögonbranschen	  har	  många	  stora	  
väletablerade	  optikerkedjor.	  De	  flesta	  av	  de	  
stora	  glasögonkedjorna	  erbjuder	  även	  
internethandel	  men	  priset	  är	  dock	  lika	  högt	  
på	  internet	  som	  i	  deras	  fysiska	  butiker,	  till	  
följd	  av	  de	  höga	  kostnaderna	  butikerna	  
medför.	  	  	  

Dagens	  konsumenter	  är	  medvetna	  om	  
prisskillnaden	  i	  butik	  jämfört	  med	  e-‐butiker	  
och	  har	  god	  kunskap	  om	  internet.	  Därför	  blir	  
det	  ett	  naturligt	  beteende	  att	  först	  göra	  en	  
synundersökning	  och	  prova	  bågarna	  i	  en	  
fysisk	  butik	  för	  att	  sedan	  göra	  en	  
prisundersökning	  på	  internet	  där	  det	  
billigaste	  alternativet	  beställs.	  En	  slumpvis	  
utvald	  båge	  på	  Synsam	  kostade	  3290	  kr	  
medan	  den	  gick	  att	  hitta	  för	  1440	  kr	  på	  en	  
internetbutik.	  Avsaknaden	  av	  fysiska	  butiker	  
behöver	  därför	  inte	  bli	  ett	  problem	  eftersom	  
Zebra	  erbjuder	  låga	  priser	  som	  
kompensation.	  

Interna	  
svagheter	  

E-‐handeln	  ökar	  stadigt	  vilket	  kan	  
kompensera	  för	  avsaknaden	  av	  butiker,	  
även	  om	  det	  inte	  finns	  det	  någon	  plats	  där	  
ett	  fysiskt	  möte	  med	  kunderna	  kan	  äga	  
rum.	  Målkunderna	  är	  dock	  redan	  vana	  
internetanvändare	  och	  räds	  inte	  e-‐handel	  
så	  därför	  behöver	  det	  inte	  bli	  ett	  problem	  
att	  internet	  blir	  mötesplatsen.	  

Att	  det	  är	  en	  rådande	  glasögontrend	  är	  
bra	  för	  den	  nya	  aktören	  Zebra	  som	  ska	  slå	  
sig	  in	  på	  marknaden.	  

För	  att	  kompensera	  för	  avsaknaden	  av	  
butiker	  och	  försäljare	  kan	  det	  vara	  
strategiskt	  att	  slå	  sig	  in	  som	  en	  ny	  aktör	  
genom	  att	  utnyttja	  sociala	  medier	  där	  
konkurrenterna	  inte	  syns	  så	  mycket.	  Zebra	  
skulle	  till	  exempel	  kunna	  tillämpa	  "buzz	  
marketing"	  istället	  för	  traditionell	  reklam.	  
Kunder	  kan	  då	  exempelvis	  erbjudas	  rabatt	  
på	  sitt	  köp	  i	  utbyte	  mot	  en	  like	  på	  Facebook	  
eller	  liknande.	  	  

Det	  kan	  vara	  en	  idé	  att	  satsa	  på	  
studentrabatter.	  Genom	  att	  göra	  det	  kan	  
kunder	  som	  är	  priskänsliga	  i	  nuläget	  men	  
kan	  tänkas	  tjäna	  pengar	  bli	  gynnsamma	  
kunder	  i	  framtiden	  attraheras.	  	  
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5.7.	  MARKNADSMIX	  
Genomförd	  SWOT-‐	  och	  TOWS-‐analys	  leder	  fram	  till	  den	  framtagna	  marknadsmixen	  som	  återspeglar	  den	  
övergripande	  strategin	  för	  hur	  marknadsandelar	  skall	  erhållas	  samt	  vad	  som	  skiljer	  Zebra	  från	  
existerande	  konkurrenter.	  

Produkt	  
Genom	  att	  skapa	  ett	  enkelt,	  simpelt	  och	  samtidigt	  lättförståeligt	  flöde	  i	  köpprocessen	  har	  utformningen	  av	  
produkten	  skett	  med	  huvudfokus	  på	  användarvänlighet.	  Därmed	  har	  irritationsmoment	  raderats	  ur	  
köpprocessen	  och	  användarens	  är	  aldrig	  fler	  än	  tre	  steg	  ifrån	  ett	  köp.	  

Pris	  
För	  att	  bibehålla	  konkurrenskraft	  gentemot	  andra	  aktörer	  har	  sortimentet	  på	  Zebra	  en	  prissättning	  som	  
kan	  anses	  relativt	  låg	  gentemot	  marknaden.	  Förutom	  att	  erbjuda	  märkesglasögon	  till	  låga	  priser	  finns	  
även	  glasögon	  från	  det	  egna	  märket	  Zebra	  att	  tillgå.	  Det	  adderar	  ytterligare	  bredd	  till	  prisspektrumet	  och	  
är	  ett	  medel	  i	  kampen	  om	  kunderna.	  Det	  finns	  även	  gratis	  fraktalternativ	  att	  tillgå	  för	  att	  ytterligare	  
konkurrera	  prismässigt.	  Det	  identifierade	  kundsegmentet	  är	  vanligtvis	  prismedvetet,	  därför	  syftar	  dessa	  
prisstrategier	  till	  att	  vidare	  tillmötesgå	  förväntningarna	  från	  målgruppen.	  	  

Plats	  	  
Genom	  att	  fokusera	  produktens	  plats	  till	  att	  endast	  existera	  på	  Internet,	  möjliggörs	  konkurrensfördelar	  så	  
som	  låga	  verksamhetsbundna	  kostnader	  och	  samtidigt	  även	  skalfördelar	  vid	  ett	  scenario	  av	  ökad	  kundbas	  
samt	  expansion	  utanför	  Sverige.	  	  

Påverkan	  
En	  logotyp	  på	  en	  punkig	  Zebra	  har	  tagits	  fram	  för	  att	  tilltala	  målgruppen.	  Många	  av	  konkurrenterna	  har	  
stort	  fokus	  på	  reklam	  på	  sina	  hemsidor.	  Det	  är	  något	  som	  medvetet	  uteslutits	  på	  Zebras	  hemsida	  med	  
motiveringen	  att	  det	  upplevs	  vara	  ett	  störmoment	  i	  köpprocessen.	  Marknadsföringskampanjer	  och	  
erbjudandeutformningar	  kommer	  istället	  finnas	  på	  sociala	  medier,	  där	  målgruppen	  som	  tidigare	  nämnt	  
är	  välrepresenterad.	  Målet	  med	  marknadsföringen	  är	  nått	  då	  konsumenten	  går	  in	  på	  Zebras	  hemsida.	  Väl	  
där	  får	  produkterna,	  priserna	  och	  sidans	  utformning	  tala	  för	  sig	  själv.	  

Generellt	  sett	  kommer	  det	  vara	  strategiskt	  viktigt	  att	  utnyttja	  sociala	  medier	  när	  Zebra	  ska	  slå	  sig	  in	  som	  
en	  ny	  aktör	  på	  marknaden.	  Det	  är	  ett	  forum	  med	  bra	  möjligheter	  till	  att	  synas	  och	  samtidigt	  föra	  en	  dialog	  
med	  kunderna.	  Zebra	  kommer	  även	  att	  erbjuda	  studentrabatt	  i	  syftet	  att	  med	  hjälp	  av	  rabatten	  få	  in	  
förstagångskunder.	  	  Genom	  att	  kunderna	  upptäcker	  sidans	  fördelar	  samtidigt	  som	  Zebra	  ser	  till	  att	  
förvalta	  den	  första	  kontakten	  med	  kunden	  väl	  kan	  förhoppningsvis	  kvoten	  av	  återkommande	  kunder	  
hållas	  hög.	  	   	  
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6.	  ETISKA	  ASPEKTER	  
I	  takt	  med	  ökad	  internethandel	  är	  det	  allt	  viktigare	  med	  säkerheten	  på	  Internet.	  Hamnar	  känsliga	  
uppgifter	  i	  fel	  händer	  kan	  både	  pengar	  och	  personlig	  integritet	  gå	  förlorad.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  
hänsyn	  till	  de	  etiska	  aspekterna	  för	  att	  behålla	  kunder	  och	  se	  till	  att	  de	  är	  nöjda.	  Nedan	  följer	  förklaringar	  
på	  hur	  teamet	  bakom	  Zebra	  jobbat	  med	  detta.	  

6.1.	  SKYDD	  AV	  ANVÄNDARDATA	  
En	  kontinuerlig	  dialog	  har	  förts	  inom	  teamet	  om	  hur	  användardata	  ska	  kunna	  skyddas.	  Det	  har	  även	  
implementerats	  viss	  funktionalitet	  för	  att	  undvika	  oönskad	  åtkomst	  till	  användardata.	  Bland	  annat	  
används	  så	  kallad	  parametriserad	  insättning	  av	  värden	  i	  databasen	  för	  att	  skapa	  ett	  skydd	  mot	  SQL-‐
injektioner.	  När	  kunduppgifter	  lagras	  i	  databasen	  används	  personnumret	  som	  huvudsaklig	  söknyckel.	  
Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  personnummer	  är	  svårtillgängligt	  för	  utomstående	  och	  även	  lätt	  för	  kunden	  
att	  komma	  ihåg.	  Då	  kunden	  ej	  blir	  informerad	  om	  att	  kunduppgifter	  lagras	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  
informationshanteringen	  sker	  på	  ett	  säkert	  sätt.	  	  	  

6.2.	  ANVÄNDARINVOLVERING	  
De	  slutgiltiga	  användarna	  har	  inte	  involverats	  speciellt	  mycket	  i	  utvecklingen	  av	  webbplatsen.	  En	  av	  
orsakerna	  till	  det	  är	  att	  projektgruppen	  hade	  en	  tydlig	  vision	  i	  början	  av	  projektet	  om	  hur	  de	  olika	  stegen	  i	  
köpprocessen	  skulle	  utformas	  och	  ville	  förverkliga	  de	  idéerna.	  Dock	  har	  en	  kundundersökning,	  rörande	  e-‐
handel	  i	  allmänhet,	  givits	  ut	  tillsammans	  med	  länken	  till	  hemsidan.	  Resultatet	  från	  den	  undersökningen	  
har	  används	  för	  att	  göra	  webbplatsen	  anpassad	  efter	  kundernas	  önskemål	  om	  hur	  en	  bra	  webbshop	  
borde	  vara	  utformad.	  	  

6.3.	  ETISK	  MARKNADSFÖRING	  
Gällande	  framtida	  marknadsföring	  kommer	  hänsyn	  tas	  till	  etiska	  aspekter.	  Marknadsföringen	  kommer	  till	  
största	  del	  ha	  sitt	  fokus	  på	  Internet,	  eftersom	  det	  är	  där	  butiken	  finns.	  Kampanjer	  kommer	  till	  exempel	  
göras	  på	  sociala	  medier	  för	  att	  sprida	  kännedom	  om	  varumärket.	  Innehållet	  i	  kampanjerna	  kommer	  inte	  
vara	  utformat	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  konsumenterna	  luras	  utan	  snarare	  locka	  till	  ett	  besök	  på	  hemsidan	  
och	  i	  vissa	  fall	  erbjuda	  rabatter.	  Rabatter	  kan	  tänkas	  erbjudas	  om	  en	  konsument	  i	  samband	  med	  sitt	  köp	  
ger	  en	  like	  till	  Zebras	  Facebook-‐sida	  eller	  dylikt.	  Teamet	  ser	  inte	  det	  som	  något	  oetiskt	  eftersom	  kunden	  
inte	  är	  tvingad	  till	  att	  göra	  detta.	  Facebook-‐vännerna	  till	  kunden	  som	  ser	  att	  sidan	  gillats	  får	  en	  
sanningsenlig	  bild	  av	  situation.	  Kunden	  har	  uppenbarligen	  gillat	  Zebras	  hemsida,	  sortiment	  och	  priser	  
tillräckligt	  mycket	  för	  att	  göra	  en	  beställning,	  vilket	  är	  precis	  vad	  som	  förmedlas.	  E-‐butiker	  kan	  certifieras	  
med	  “privacy	  trustmarks”	  vilket	  är	  ett	  bevis	  på	  att	  hemsidan	  hanterar	  känsliga	  uppgifter	  enligt	  testade	  
standarder.	  Undersökningar	  visar	  att	  vid	  internethandel	  där	  kunden	  har	  negativ	  inställning	  till	  allmän	  
reklam	  och	  anser	  att	  hantering	  av	  personuppgifter	  är	  viktigt	  så	  höjs	  kundens	  intryck	  av	  sidan	  ifall	  den	  har	  
ett	  “privacy	  trustmark”.	  Om	  kunden	  istället	  har	  positiv	  inställning	  till	  allmän	  reklam	  och	  inte	  prioriterar	  
hantering	  av	  personuppgifter	  har	  ett	  “privacy	  trustmark”	  ingen	  större	  påverkan	  [30].	  

6.4.	  DISTANSHANDELSAVTAL	  
Eftersom	  handel	  sker	  via	  Internet	  omfattas	  alla	  konsumenter	  av	  Distans-‐	  och	  hemförsäljningslagen.	  Vid	  
implementation	  av	  en	  betalfunktion	  på	  hemsidan	  skulle	  det	  vara	  viktigt	  att	  poängtera	  konsumenternas	  
ångerrätt	  för	  att	  öka	  köptryggheten	  och	  förstärka	  företagets	  goodwill.	  Distans-‐	  och	  hemförsäljningslagen	  
ger	  konsumenten	  rätt	  att	  ångra	  sitt	  köp	  inom	  fjorton	  dagar.	  För	  att	  informera	  alla	  kunder	  om	  att	  Zebra	  
följer	  och	  respekterar	  denna	  lag	  kan	  företaget	  bli	  “Partner	  för	  Trygga	  Affärer”	  [31].	  
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7.	  SUMMERING	  
Summeringen	  består	  av	  en	  diskussionsdel	  och	  en	  sammanfattning	  av	  rapporten	  och	  arbetet.	  Diskussionen	  
är	  i	  sig	  uppdelad	  i	  flera	  avsnitt	  innehållande	  reflektioner	  från	  olika	  delar	  av	  projektet.	  .	  

7.1.	  DISKUSSION	  
Resultatet	  av	  arbetet	  kommer	  här	  att	  förklaras	  och	  reflektion	  göras	  av	  de	  användartester	  som	  tagits	  upp.	  
Diskussion	  förs	  angående	  de	  tillämpade	  lösningarna	  som	  tagits	  upp	  i	  rapporten.	  Teamets	  tekniska-‐	  och	  
processrelaterade	  erfarenheter	  diskuteras.	  

7.1.1.	  SLUTPRODUKT	  
Slutprodukten	  är	  en	  e-‐butik	  för	  glasögon.	  Sidan	  omfattar	  tre	  huvudsteg	  där	  första	  steget	  är	  valet	  av	  bågar,	  
andra	  steget	  val	  av	  glas	  och	  synfel	  och	  sista	  steget	  är	  själva	  köpsteget	  där	  kunden	  fyller	  i	  kunduppgifter	  
och	  trycker	  på	  "Köp".	  Efter	  ett	  avslutat	  köp	  får	  kunden	  ett	  bekräftelsemail	  med	  ordernummer,	  
orderspecifikation	  som	  anger	  kundens	  uppgifter	  samt	  de	  bågar	  som	  beställts	  med	  tillhörande	  synfel	  och	  
pris.	  På	  hemsidan	  finns	  även	  sidor	  med	  kontaktinformation,	  information	  om	  projektet	  och	  om	  
leveransvillkor.	  Det	  finns	  också	  ett	  fält	  där	  ordernummer	  kan	  skrivas	  in	  och	  därigenom	  hämta	  en	  
tillhörande	  orderspecifikation.	  	  	  

Hemsidan	  är	  mobilanpassad	  så	  att	  köp	  via	  mobiler	  ska	  vara	  möjligt.	  Användargränssnittet	  för	  mobilsidan	  
skiljer	  sig	  lite	  från	  fullskärmsversionen,	  men	  innehåller	  samma	  element.	  Designen	  ändras	  beroende	  på	  
vilken	  storlek	  användaren	  har	  på	  fönstret.	  Ett	  problem	  som	  dock	  kan	  uppstå	  på	  en	  mindre	  skärm	  är	  att	  
användaren	  får	  scrolla	  väldigt	  mycket	  för	  att	  se	  hela	  produktutbudet.	  Samtidigt	  ger	  det	  en	  möjlighet	  för	  
användaren	  att	  faktiskt	  kunna	  se	  hela	  produktutbudet.	  Den	  som	  tycker	  det	  blir	  för	  många	  bågar	  att	  titta	  
igenom	  kan	  då	  istället	  använda	  filtreringsfunktionen.	  Den	  responsiva	  kodimplementationen	  som	  gjorts	  
för	  att	  mobilanpassa	  webapplikationen	  är	  skriven	  för	  den	  typ	  av	  huvudlayout	  som	  återfinns	  i	  dagsläget.	  
Ifall	  layouten	  ändras	  i	  framtiden	  behöver	  även	  responsiviteten	  anpassas	  för	  denna.	  

I	  en	  jämförelse	  mellan	  slutresultatet	  och	  produktvisionen	  kan	  vissa	  skillnader	  och	  likheter	  urskiljas.	  En	  
grundläggande	  vision	  som	  teamet	  hade	  var	  att	  det	  skulle	  vara	  en	  enkel	  och	  snabb	  köpprocess	  vilket	  har	  
implementerats	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Köpprocessen	  består	  av	  tre	  steg	  och	  det	  krävs	  få	  klick	  för	  att	  slutföra	  ett	  
köp.	  Designen	  liknar	  till	  stor	  del	  den	  ursprungliga	  prototypen,	  som	  togs	  fram	  under	  sprint	  0,	  vilket	  visas	  i	  
Figur	  36	  nedan.	  
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FIGUR	  36.	  PROTOTYP	  JÄMFÖRT	  MED	  SLUTPRODUKT.	  	  

En	  skillnad	  från	  visionen	  är	  antalet	  funktioner	  på	  sidan.	  Teamet	  hade	  många	  idéer	  om	  funktioner	  som	  
skulle	  bidra	  till	  användarnyttan.	  En	  av	  idéerna	  var	  att	  kunden	  skulle	  kunna	  testa	  sitt	  synfel	  online	  på	  
hemsidan.	  Ytterligare	  idéer	  fanns	  kring	  en	  funktion	  där	  kunden	  skulle	  kunna	  lägga	  upp	  en	  bild	  på	  sig	  själv	  
och	  testa	  olika	  glasögon.	  På	  grund	  av	  tidsbrist	  under	  sprintarna	  implementerades	  inte	  de	  nämnda	  
funktionerna.	  Det	  var	  även	  menat	  att	  kundformuläret	  skulle	  fyllas	  i	  automatiskt	  för	  de	  som	  var	  kunder	  
sedan	  tidigare.	  Det	  implementerades	  aldrig	  på	  grund	  av	  att	  majoriteten	  av	  moderna	  webbläsare	  har	  en	  så	  
kallad	  autofyll-‐funktion,	  vilken	  fyller	  samma	  funktion	  som	  den	  teamet	  hade	  tänkt	  implementera	  på	  egen	  
hand.	  	  	  

Det	  som	  karaktäriserar	  hemsidan	  är	  att	  den	  har	  en	  enkel	  layout.	  Köpprocessen	  är	  lättförståelig	  och	  det	  
krävs	  få	  klick	  för	  att	  genomföra	  ett	  köp.	  Om	  kunden	  handlat	  på	  hemsidan	  tidigare	  förenklas	  köpprocessen	  
ytterligare	  genom	  möjligheten	  att	  importera	  det	  synfel	  som	  användes	  vid	  det	  förra	  köpet.	  Det	  finns	  även	  
ett	  brett	  produktutbud	  till	  bra	  priser.	  Hemsidans	  fokus	  är	  att	  underlätta	  för	  användaren.	  	  

Om	  en	  jämförelse	  görs	  med	  existerade	  glasögonsidor	  idag	  så	  finns	  en	  del	  nytänkande	  drag	  på	  denna	  
hemsida.	  Tanken	  att	  kunden	  ska	  komma	  direkt	  till	  produktutbudet	  hade	  högt	  fokus	  då	  det	  på	  många	  
andra	  sidor	  krävdes	  flera	  klick	  innan	  sidans	  faktiska	  produkter	  visades.	  Teamet	  har	  under	  hela	  
utvecklingen	  prioriterat	  en	  smidig	  köpprocess	  för	  att	  minska	  risken	  för	  att	  kunden	  ska	  avbryta	  sitt	  köp.	  
Enligt	  marknadsundersökningen[26]	  som	  teamet	  gjort	  ser	  majoriteten	  av	  kunderna	  en	  smidig	  köpprocess	  
som	  den	  viktigaste	  faktorn	  när	  de	  handlar	  online.	  Enligt	  undersökningen	  är	  det	  också	  viktigt	  att	  fokus	  
ligger	  på	  produkterna	  vilket	  det	  också	  gör	  på	  Zebra-‐hemsidan.	  Direkt	  när	  kunden	  kommer	  in	  på	  första	  
sidan	  kommer	  produktutbudet	  upp	  utan	  att	  kunden	  behöver	  klicka	  bort	  reklam	  eller	  andra	  distraherande	  
moment.	  Det	  är	  speciellt	  dessa	  faktorer	  som	  gör	  hemsidan	  nytänkande	  och	  urskiljer	  den	  från	  
konkurrenternas.	  

Sidan	  har	  ingen	  betalfunktion,	  vilket	  skulle	  behövt	  implementeras	  om	  sidan	  skulle	  lanserats	  på	  riktigt.	  
Skälet	  till	  att	  den	  utlämnats	  är	  att	  det	  planerades	  att	  lösas	  externt.	  Det	  finns	  fält	  där	  kunden	  kan	  fylla	  i	  
betalningsinformation	  men	  informationen	  som	  kunden	  fyller	  i	  tas	  aldrig	  om	  hand.	  Det	  är	  endast	  tomma	  
inmatningsfält	  för	  utseendets	  skull.	  

Ett	  lagerhanteringssystem	  hade	  med	  fördel	  också	  kunnat	  implementeras	  på	  sidan	  då	  ingen	  hänsyn	  till	  
lager	  tas	  i	  den	  nuvarande	  slutprodukten.	  Det	  är	  bra	  att	  som	  kund	  kunna	  se	  hur	  många	  exemplar	  av	  varje	  
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båge	  som	  finns	  kvar	  i	  lager	  och	  det	  är	  också	  en	  säkerhet	  för	  företaget	  då	  kunden	  i	  nuvarande	  situation	  i	  
princip	  skulle	  kunna	  beställa	  obegränsat	  antal	  bågar.	  	  

När	  kunduppgifterna	  lagras	  i	  databasen	  används	  personnummer	  som	  söknyckel.	  Skälet	  till	  att	  
personnummer	  används	  och	  inte	  exempelvis	  email	  är	  att	  personnumret	  är	  lätt	  att	  komma	  ihåg	  för	  kunden	  
och	  att	  email	  är	  lättillgängligt	  för	  utomstående.	  Det	  går	  att	  diskutera	  kring	  huruvida	  email	  är	  en	  
lämpligare	  söknyckel	  än	  personnummer	  eller	  ej,	  men	  då	  det	  går	  att	  hämta	  information	  om	  tidigare	  ordrar	  
med	  denna	  anses	  det	  lämpligare	  att	  personnumret	  används.	  

7.1.2.	  ANVÄNDARTESTER	  
Användaren	  involverades	  inte	  så	  mycket	  i	  början	  av	  projektet.	  Det	  kan	  verka	  oförnuftigt	  att	  utveckla	  en	  
webbplats	  enligt	  ett	  nytt	  koncept	  utan	  att	  involvera	  slutanvändaren.	  Men	  det	  kan	  också	  vara	  
problematiskt	  att	  få	  feedback	  på	  funktionaliteten	  och	  designen	  då	  arbetet	  drivs	  av	  en	  vision	  snarare	  än	  av	  
vad	  som	  är	  allmän	  praxis	  på	  liknande	  webbplatser.	  Användaren	  refererar	  troligtvis	  till	  rådande	  
webbplatser	  och	  kritiserar	  inte	  webbplatsen	  ur	  ett	  objektivt	  perspektiv.	  Baserat	  på	  det	  fattades	  beslutet	  
att	  inte	  skicka	  ut	  användartester	  till	  slutanvändaren	  förrän	  teamet	  ansåg	  att	  all	  den	  funktionalitet	  som	  var	  
av	  intresse	  att	  testa	  var	  implementerad.	  

Teamet	  har	  utfört	  användartester	  för	  att	  samla	  in	  information	  gällande	  hemsidans	  surfupplevelse	  och	  hur	  
intuitiv	  den	  upplevs.	  Resultatet	  av	  användartesterna[25]	  indikerar	  att	  upplevelsen	  på	  hemsidan	  har	  varit	  
bra	  och	  att	  användare	  gillar	  att	  fokus	  ligger	  på	  glasögonen	  och	  en	  smidig	  köpprocess.	  Enkelheten	  i	  
designen	  är	  något	  som	  har	  lyfts	  fram	  som	  en	  positiv	  egenskap	  hos	  sidan.	  Även	  möjligheten	  att	  se	  flera	  
bilder	  av	  bågarna	  har	  varit	  omtyckt.	  	  

Vissa	  användare	  har	  nämnt	  att	  sökfunktionen	  är	  lite	  otydlig	  och	  att	  de	  inte	  får	  någon	  överblick	  av	  vad	  som	  
går	  att	  filtrera	  på.	  Något	  annat	  som	  gjort	  användare	  förvirrade	  är	  att	  kunden	  inte	  flyttas	  tillbaka	  till	  det	  
första	  steget	  efter	  att	  en	  båge	  har	  lagts	  till	  i	  kundkorgen.	  Det	  är	  något	  som	  teamet	  varit	  medvetna	  om	  och	  
olika	  lösningar	  diskuterades	  länge	  men	  det	  beslutades	  till	  slut	  att	  kunden	  skulle	  vara	  kvar	  på	  samma	  sida.	  
Det	  kom	  även	  fram	  synpunkter	  på	  bristfällig	  validering	  och	  att	  realtidsvalidering	  i	  formuläret	  på	  
betalsidan	  hade	  varit	  att	  föredra.	  Att	  sidan	  laddas	  långsamt	  är	  också	  något	  som	  kom	  fram	  av	  
användartester.	  Det	  lades	  därför	  stort	  fokus	  på	  att	  snabba	  upp	  sidan	  under	  refaktoreringen	  vilket	  ger	  
intryck	  av	  att	  sidan	  laddas	  snabbare.	  	  

En	  funktion	  som	  saknats	  av	  användare	  är	  att	  de	  ville	  kunna	  gå	  in	  i	  kundkorgen	  och	  göra	  ändringar	  på	  de	  
glasögon	  som	  ligger	  där.	  

7.1.4.	  TEAMETS	  TEKNISKA	  ERFARENHETER	  
I	  teamets	  tekniska	  erfarenheter	  analyseras	  programkoden	  och	  styrkor	  och	  svagheter	  med	  koden	  tas	  upp.	  
Även	  svårigheter	  som	  har	  uppstått	  under	  implementationen	  diskuteras.	  

7.1.4.1.	  ANALYS	  AV	  PROGRAMKOD	  
Programkoden	  har	  olika	  styrkor	  och	  svagheter	  ur	  underhålls-‐	  respektive	  vidareutvecklingssynpunkt.	  
Genom	  den	  genomförda	  refaktoreringssprinten	  har	  teamet	  fått	  möjligheten	  att	  påverka	  programkodens	  
robusthet	  och	  vidareutvecklingspotential.	  	  Nedan	  kommer	  dessa	  styrkor	  och	  svagheter	  att	  diskuteras	  i	  
detalj.	  

7.1.4.1.1.	  STYRKOR	  OCH	  SVAGHETER	  UR	  ETT	  UNDERHÅLLSPERSPEKTIV	  
En	  av	  kodens	  styrkor	  är	  att	  den	  är	  lätt	  att	  förstå	  då	  man	  läser	  den.	  Det	  beror	  främst	  på	  att	  alla	  
variabelnamn	  och	  funktionsnamn	  är	  givna	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  de	  förklarar	  för	  läsaren	  vad	  variabeln	  
eller	  funktionen	  har	  för	  syfte.	  Detta	  är	  bra	  om	  underhållet	  av	  källkoden	  skulle	  överlåtas	  till	  någon	  annan	  
än	  de	  som	  utvecklade	  den.	  Datavalideringen	  som	  implementerades	  under	  sprint	  3	  underlättar	  
underhållet	  av	  databasen	  då	  den	  minskar	  risken	  för	  att	  felaktig	  data	  matas	  in	  i	  databasen.	  Att	  rensa	  
databasen	  från	  felaktig	  data	  är	  omständligt	  och	  skulle	  kräva	  mycket	  arbete.	  Ytterligare	  en	  styrka	  i	  
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underhållet	  av	  sidan	  är	  csv-‐filen	  som	  produkterna	  ligger	  i.	  Det	  är	  enkelt	  att	  gå	  in	  i	  filen	  och	  ändra	  pris,	  
namn	  eller	  lägga	  till	  nya	  bågar.	  	  

En	  svaghet	  ur	  underhållsperspektivet	  är	  att	  redigering	  av	  hemsidans	  innehåll	  och	  layout	  i	  dagsläget	  
behöver	  göras	  i	  källkoden,	  vilket	  ställer	  krav	  på	  kunskap	  om	  programmering	  för	  den	  som	  ska	  
administrera	  sidan.	  Det	  gör	  att	  underhållet	  av	  sidan	  kan	  bli	  komplicerat	  och	  omständligt.	  Även	  fast	  csv-‐
inläsningen	  för	  att	  förändra	  produktutbudet	  är	  bättre	  än	  att	  behöva	  ändra	  direkt	  i	  källkoden	  så	  kräver	  det	  
kunskap	  om	  hur	  källkoden	  fungerar.	  För	  att	  läsa	  in	  csv-‐filen	  och	  uppdatera	  produktutbudet	  måste	  i	  
dagsläget	  tabellerna	  i	  databasen	  skapas	  på	  nytt	  vilket	  betyder	  att	  alla	  tidigare	  sparade	  kunder	  och	  ordrar	  
försvinner.	  	  

7.1.4.1.2.	  STYRKOR	  OCH	  SVAGHETER	  UR	  ETT	  VIDAREUTVECKLINGSPERSPEKTIV	  
Något	  som	  skulle	  försvåra	  vidareutveckling	  av	  hemsidan	  är	  att	  server-‐filen	  server.py,	  samt	  databas-‐filen	  
db.py	  innehåller	  många	  funktioner.	  Om	  ny	  funktionalitet	  skulle	  utvecklas	  där	  flera	  utvecklare	  är	  
inblandade	  skulle	  med	  stor	  sannolikhet	  konflikter	  i	  koden	  uppstå	  då	  de	  hade	  varit	  tvungna	  att	  arbeta	  i	  
samma	  filer.	  Innan	  ny	  funktionalitet	  ska	  läggas	  till	  bör	  därför	  server.py	  och	  db.py	  delas	  upp	  i	  flera	  mindre	  
filer	  där	  bara	  de	  mest	  relaterade	  funktionerna	  samlas	  i	  varje	  fil.	  Det	  hade	  minskat	  risken	  för	  konflikter	  i	  
koden.	  	  

En	  styrka	  är	  att	  projektet	  har	  genomförts	  baserat	  på	  Flask.	  Till	  Flask	  finns	  många	  så	  kallade	  moduler	  där	  
färdig	  funktionalitet	  kan	  implementeras.	  Ett	  exempel	  är	  Flask-‐admin	  som	  skulle	  lösa	  problemet	  med	  att	  
behöva	  redigera	  hemsidan	  via	  källkoden	  som	  diskuterades	  ovan.	  Flask-‐admin	  möjliggör	  byggandet	  av	  ett	  
gränssnitt	  där	  en	  användare	  med	  behörighet	  kan	  utföra	  förändringar	  av	  koden	  via	  ett	  
användargränssnitt.	  Det	  bör	  även	  kunna	  lösa	  redigering	  av	  produkterna	  i	  produktutbudet.	  Anledningen	  
till	  att	  funktionen	  förbisågs	  var	  att	  teamet	  ansåg	  front-‐end	  av	  e-‐butiken	  vara	  mer	  prioriterad	  då	  det	  
förhöjer	  kundnyttan.	  	  

Som	  varukorgen	  implementerats	  är	  det	  enkelt	  för	  utvecklare	  att	  lägga	  till	  eller	  ändra	  funktionalitet	  i	  
varukorgen,	  då	  lagring	  av	  data	  som	  används	  för	  varukorgen	  sker	  hos	  användaren	  i	  local	  storage.	  Det	  gör	  
att	  strukturen	  för	  lagringen	  enkelt	  kan	  ändras,	  då	  utvecklarna	  inte	  behöver	  underhålla	  lagringsutrymmet.	  
Ett	  exempel	  på	  strukturförändring	  som	  skulle	  kunna	  göras	  är	  att	  dela	  upp	  lagringen	  i	  flera	  variabler	  inom	  
local	  storage.	  Som	  implementationen	  ser	  ut	  idag	  lagras	  informationen	  om	  kundens	  produkter	  och	  
kundens	  leveransinformation	  i	  samma	  variabel,	  samtidigt	  som	  det	  sparas	  dubbletter	  av	  
leveransinformationen.	  Om	  leveransinformation	  och	  produktinformationen	  fick	  separata	  variabler	  hade	  
mindre	  utrymme	  krävts	  av	  kundens	  webbläsare	  samtidigt	  som	  det	  inte	  hade	  behövt	  skickas	  lika	  mycket	  
information	  till	  servern.	  	  

7.1.4.2.	  SVÅRIGHETER	  UNDER	  IMPLEMENTATIONEN	  
Projektet	  har	  följt	  en	  på	  förhand	  bestämd	  arbetsgång	  vilken	  utgjordes	  av	  stegen	  design,	  utveckling	  och	  
refaktorering.	  Eftersom	  teamet	  saknade	  tidigare	  erfarenhet	  av	  mjukvaruprojekt	  fanns	  det	  potential	  till	  
förbättring.	  Till	  exempel	  hade	  teamet	  kunnat	  lägga	  mer	  kraft	  på	  att	  välja	  framtidssäkrade	  namn	  på	  
funktioner	  och	  variabler	  från	  början	  om	  medlemmarna	  varit	  medvetna	  om	  hur	  mycket	  jobb	  namnbyten	  
innebär	  i	  refaktoreringsfasen.	  Denna	  lärdom	  kommer	  göra	  att	  nästa	  projekt	  som	  utförs	  efter	  denna	  
arbetsmodell	  fortlöper	  smidigare	  och	  tiden	  kommer	  då	  kunna	  utnyttjas	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  	  

Ytterligare	  en	  svårighet	  har	  varit	  att	  uppskatta	  tidsåtgången	  för	  olika	  user	  stories.	  Inför	  varje	  sprint	  
gjordes	  en	  skattning	  av	  vilka	  user	  stories	  som	  skulle	  hinnas	  med	  under	  den	  kommande	  sprinten.	  
Avsnittet	  “2.	  Metod”	  förklarar	  sprint	  planning	  närmare.	  I	  den	  första	  sprinten	  var	  skattningen	  väl	  
optimistisk	  då	  planeringen	  skedde	  innan	  några	  problem	  stötts	  på.	  Det	  resulterade	  i	  att	  en	  del	  av	  det	  som	  
planerats	  inte	  hann	  färdigställas	  i	  tid.	  Planeringen	  blev	  bättre	  i	  efterföljande	  sprintar	  då	  teamet	  hade	  fått	  
en	  mer	  realistisk	  bild	  av	  situationen.	  	  
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Under	  arbetets	  gång	  har	  vissa	  tekniska	  problem	  uppstått	  till	  följd	  av	  okunskap.	  Dessa	  har	  varit	  svåra	  att	  
lösa	  då	  detaljkunskap	  i	  frågan	  saknats.	  Under	  projektets	  gång	  har	  teammedlemmarna	  tillgodogjort	  sig	  
mer	  kunskap	  inom	  de	  språk	  som	  används.	  Det	  har	  resulterat	  i	  att	  problemen	  uppstått	  mer	  sällan	  och	  att	  
de	  har	  lösts	  snabbare	  när	  de	  väl	  uppstått.	  

Att	  få	  Openshift	  och	  Git	  att	  fungera	  tillfredsställande	  har	  varit	  problematiskt.	  Först	  och	  främst	  tog	  det	  tid	  
att	  förstå	  vad	  Git	  är	  och	  hur	  det	  kan	  användas.	  Nästa	  svårighet	  var	  att	  förstå	  hur	  de	  inbyggda	  funktionerna	  
i	  PyCharm	  ska	  användas	  för	  att	  hantera	  Git.	  Den	  hjälp	  som	  går	  att	  hitta	  på	  Internet	  i	  form	  av	  
dokumentation	  berör	  till	  största	  del	  hur	  Git	  hanteras	  via	  kommandotolken.	  Utvecklingsteamet	  valde	  att	  
lägga	  mycket	  tid	  på	  att	  lära	  sig	  det	  ordentligt	  i	  början	  av	  projektet.	  Denna	  prioritering	  gjordes	  därför	  att	  
konsekvenserna	  av	  en	  ej	  fungerande	  versionshantering	  ansågs	  vara	  grava.	  Under	  inlärningsprocessen	  var	  
en	  stor	  svårighet	  att	  förstå	  hur	  verktygen	  ska	  användas	  för	  att	  via	  Git	  sammanfläta	  kod	  från	  PyCharm	  på	  
den	  lokala	  datorn	  med	  den	  officiella	  versionen	  på	  Openshift	  utan	  att	  det	  uppstår	  kodkonflikter	  då	  sju	  
personer	  jobbat	  med	  koden	  samtidigt.	  Inlärningsprocessen	  blev	  lång	  eftersom	  felsökningen	  var	  svår.	  Det	  
var	  sällan	  det	  framgick	  vad	  som	  kunde	  vara	  fel	  eller	  hur	  det	  skulle	  lösas.	  Det	  gjorde	  även	  att	  det	  var	  svårt	  
att	  ta	  in	  den	  dokumentation	  som	  hittades.	  Det	  krävdes	  mycket	  läsning	  innan	  arbetet	  började	  ge	  resultat.	  
Ovan	  nämnda	  komplikationer	  ledde	  till	  att	  Git	  först	  började	  användas	  efter	  det	  att	  sprint	  1	  avslutats.	  	  

Det	  tog	  lång	  tid	  innan	  en	  fungerande	  databas	  hade	  implementerats.	  Först	  gjordes	  mycket	  efterforskning	  
om	  vilken	  databashanterare	  som	  var	  mest	  lämpligt	  att	  använda.	  Teammedlemmarna	  hade	  sedan	  en	  
tidigare	  laboration	  ytlig	  kunskap	  om	  SQLite3.	  På	  de	  internetforum	  och	  hjälpsidor	  där	  olika	  databasfrågor	  
diskuteras	  nämndes	  dock	  ytterst	  lite	  om	  SQLite3	  utan	  det	  var	  MySQL	  som	  behandlades	  i	  störst	  
utsträckning.	  MySQL	  användes	  även	  i	  en	  kurs	  som	  merparten	  av	  utvecklingsteamet	  läste	  vid	  tidpunkten	  
då	  beslutet	  skulle	  fattas.	  Baserat	  på	  att	  MySQL	  verkade	  vara	  det	  mest	  frekvent	  använda	  
databashanteraren	  och	  att	  teamet	  hade	  erfarenheter	  av	  den	  fattades	  beslutet	  att	  MySQL	  skulle	  användas.	  
Teamet	  hade	  dock	  stora	  problem	  med	  att	  implementera	  en	  fungerande	  databas	  i	  MySQL	  då	  det	  uppstod	  
svårigheter	  med	  anslutningen	  till	  servern.	  Då	  Python	  har	  direkt	  stöd	  för	  SQLite3	  blev	  den	  
implementationen	  lättare	  och	  det	  beslutades	  därför	  att	  SQLite3	  skulle	  användas	  istället.	  	  

Ytterligare	  en	  svårighet	  har	  varit	  att	  få	  användningen	  av	  å,	  ä	  och	  ö	  att	  fungera	  i	  databasen.	  Eftersom	  
problemet	  främst	  berörde	  färger	  löstes	  det	  temporärt	  genom	  att	  de	  fick	  namn	  som	  inte	  krävde	  utf-‐8-‐
tillägg.	  Grön	  fick	  således	  heta	  skog,	  blå	  blev	  hav	  och	  så	  vidare.	  Denna	  lösning	  ledde	  inte	  till	  några	  större	  
komplikationer	  i	  själva	  databasen.	  Det	  enda	  som	  berörs	  är	  filterfunktionen	  där	  det	  blir	  problem	  om	  
användaren	  till	  exempel	  bara	  vill	  filtrera	  på	  blå	  bågar.	  Färgen	  blå	  kommer	  då	  inte	  komma	  upp	  som	  förslag	  
i	  sökfältet	  utan	  användaren	  måste	  istället	  scrolla	  ned	  i	  listan	  och	  klicka	  på	  hav,	  vilket	  kanske	  inte	  är	  
grundinstinkten.	  Det	  beslutades	  dock	  att	  det	  fanns	  andra	  funktioner	  som	  det	  var	  viktigare	  att	  ägna	  
uppmärksamhet	  åt	  så	  denna	  lösning	  accepterades	  fram	  tills	  slutet	  av	  sprint	  2.	  Då	  fanns	  det	  tid	  över	  och	  
problemet	  kunde	  åtgärdas.	  Efter	  en	  tids	  arbete	  löstes	  dock	  de	  problemen	  som	  fanns.	  Av	  någon	  anledning	  
fungerade	  dock	  bara	  den	  nya	  implementationen	  i	  ett	  dygn	  innan	  Openshift	  sa	  ifrån	  igen.	  Problemet	  var	  
tämligen	  komplext	  och	  berodde	  på	  att	  den	  lösningen	  som	  möjliggjorde	  inläsning	  av	  å,	  ä	  och	  ö	  gjorde	  så	  att	  
visningen	  av	  samma	  tecken	  på	  sidan	  inte	  fungerade	  och	  vice	  versa.	  Vid	  denna	  tidpunkt	  saknades	  
dessvärre	  tid	  att	  se	  över	  detta	  och	  den	  gamla	  implementationen	  med	  ändrade	  färgnamn	  återinfördes,	  
sådan	  ser	  den	  nuvarande	  versionen	  ut.	  	  

Arbetet	  med	  databasen	  stod	  still	  till	  en	  början	  eftersom	  en	  csv-‐fil	  användes	  för	  att	  spara	  informationen	  
om	  glasögonen	  i	  databasen.	  Det	  visade	  sig	  att	  Openshift	  inte	  sparar	  csv-‐filer	  på	  samma	  ställe	  som	  SQLite3-‐
filer	  och	  mycket	  tid	  gick	  åt	  till	  att	  identifiera	  felet.	  Det	  var	  väldigt	  frustrerande	  samtidigt	  då	  tester	  av	  
inläsningen	  lokalt	  fungerade.	  Lösningen	  blev	  att	  använda	  ssh	  och	  via	  terminalen	  manuellt	  flytta	  csv-‐filen	  
på	  Openshift	  till	  samma	  mapp	  databasfilen.	  	  

Något	  som	  tagit	  lång	  tid	  och	  varit	  svårt	  att	  få	  till	  men	  gett	  bra	  resultat	  är	  att	  implementationen	  av	  plug-‐in-‐
filer.	  Det	  visade	  sig	  att	  problemet	  bottnade	  i	  en	  bristfällande	  förståelse	  för	  hur	  CSS-‐	  och	  JavaScript-‐filer	  
lästes	  in	  på	  hemsidan.	  Lärdomen	  var	  att	  filerna	  måste	  listas	  med	  hänsyn	  till	  inre	  beroende	  mellan	  de	  
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respektive	  filerna.	  Under	  utredningen	  av	  det	  lärde	  sig	  teamet	  mycket	  om	  några	  av	  de	  möjligheter	  som	  
finns	  vid	  användandet	  av	  "granska	  komponent"-‐läget	  på	  en	  webbsida.	  Just	  i	  detta	  fall	  var	  det	  användbart	  
att	  se	  i	  vilken	  ordning	  de	  olika	  scripten	  faktiskt	  lästes	  in	  för	  att	  förstå	  varför	  den	  plug-‐in-‐implementering	  
som	  hade	  gjorts	  inte	  fungerade.	  

7.1.5.	  TEAMETS	  PROCESSRELATERADE	  ERFARENHETER	  	  
Teamets	  processrelaterade	  erfarenheter	  diskuteras	  utifrån	  kommunikation	  i	  teamet,	  hur	  scrum	  har	  
tillämpats	  och	  fungerat,	  ifall	  alternativa	  metoder	  kunnat	  användas	  och	  hur	  implementationen	  av	  product	  
backlog	  har	  fungerat.	  

7.1.5.1.	  KOMMUNIKATION	  INOM	  TEAMET	  
Teamet	  har	  genomgående	  under	  hela	  projektet	  suttit	  mycket	  tillsammans	  och	  arbetat.	  Det	  har	  underlättat	  
kommunikationen	  eftersom	  stora	  frågor	  som	  involverat	  hela	  teamet	  direkt	  kunnat	  diskuteras	  och	  
hanterats.	  Det	  har	  även	  funnits	  nackdelar	  då	  risken	  för	  att	  bli	  ofokuserad	  eller	  avbruten	  ökar	  med	  fler	  
personer	  i	  närheten.	  Samtidigt	  bidrar	  gruppdynamiken	  till	  ökad	  prestationsförmåga	  då	  alla	  stöttar	  
varandra	  i	  arbetet	  och	  hjälper	  till	  om	  någon	  skulle	  fastna.	  

Att	  flera	  olika	  kanaler	  och	  verktyg	  använts	  för	  kommunikationen	  i	  arbetet	  har	  motiverats	  med	  att	  vissa	  är	  
specialiserade	  för	  enstaka	  ärenden	  men	  det	  har	  även	  bidragit	  till	  förvirring	  gällande	  var	  specifik	  
information	  lagrats.	  För	  att	  underlätta	  framtida	  arbete	  bör	  strukturen	  för	  hur	  dokumentation	  sker	  ses	  
över.	  Det	  är	  viktigt	  med	  tydliga	  direktiv	  som	  alla	  teamets	  medlemmar	  tar	  hänsyn	  till	  så	  att	  ordningen	  
bibehålls.	  

Även	  om	  kommunikationen	  i	  stora	  drag	  fungerat	  på	  ett	  bra	  sätt	  var	  det	  vissa	  delar	  som	  orsakade	  
problem.	  Exempelvis	  kom	  teamet	  till	  skolan	  vissa	  dagar	  utan	  någon	  lokal	  bokad	  för	  dagen.	  Med	  bättre	  
planering	  och	  tydligare	  ansvarsområden	  inom	  teamet	  hade	  mindre	  tid	  gått	  till	  spillo	  och	  mer	  tid	  kunnat	  
läggas	  på	  att	  arbeta	  med	  projektet.	  Dessa	  åtgärdsförslag	  framkom	  under	  arbetets	  gång	  på	  sprint	  
retrospective	  och	  implementerades	  därefter.	  För	  arbeten	  i	  framtiden	  är	  detta	  en	  värdefull	  erfarenhet	  att	  
ta	  med	  sig.	  	  

För	  att	  teamets	  medlemmar	  skulle	  vara	  överens	  om	  mål	  och	  arbetssätt	  under	  projektets	  gång	  skrevs	  
inledningsvis	  ett	  gruppkontrakt	  [32].	  Kontraktet	  har	  överlag	  följts	  bra	  men	  dokumentet	  är	  ej	  uppdaterat	  
sedan	  det	  skapades.	  Många	  beslut	  och	  viktiga	  informationspunkter	  som	  uppkommit	  under	  
implementeringsfasen	  borde	  ha	  skrivits	  in	  i	  kontraktet.	  Lyckligtvis	  har	  inga	  konflikter	  uppstått	  så	  
kontraktet	  har	  inte	  behövt	  användas,	  men	  om	  det	  inträffat	  hade	  det	  underlättat	  med	  ett	  uppdaterat	  
kontrakt	  som	  stöd	  för	  konfliktlösningen.	  

7.1.5.2.	  TILLÄMPNINGAR	  AV	  SCRUM	  I	  PROJEKTET	  
Under	  utvecklingen	  av	  Zebra	  har	  stort	  fokus	  legat	  på	  att	  arbeta	  enligt	  scrum	  som	  utvecklingsmetod	  men	  
med	  viss	  modifikation	  till	  teamets	  behov,	  vilket	  beskrivs	  i	  kapitel	  “2.	  Metod”.	  Anledningen	  till	  att	  antalet	  
daily	  scrums	  minskades	  från	  att	  hållas	  varje	  dag	  till	  varannan	  dag	  var	  att	  teamet	  försökte	  anpassa	  antalet	  
möten	  efter	  utvecklingstempot	  i	  projektet.	  Då	  teamet	  inte	  arbetade	  heltid	  med	  utvecklingen	  ansågs	  det	  
inte	  nödvändigt	  att	  ha	  daily	  scrums	  varje	  dag.	  Tempot	  var	  högre	  i	  sprint	  2	  och	  då	  utökades	  också	  antalet	  
daily	  scrums.	  Arbetet	  med	  Scrum	  gick	  bättre	  ju	  längre	  in	  i	  projektet	  teamet	  kom.	  Det	  var	  tydligt	  att	  
erfarenhet	  gav	  färdighet	  då	  mötena	  blev	  effektivare	  och	  sprint	  retrospective	  sakligare.	  Teamet	  blev	  också	  
bättre	  på	  att	  applicera	  de	  förbättringsförslag	  som	  kom	  fram	  under	  sprint	  retrospective	  vilket	  gjorde	  att	  
arbetet	  blev	  effektivare	  mot	  slutet.	  	  

Något	  teamet	  upplevt	  som	  svårt	  under	  projektets	  gång	  har	  varit	  att	  uppskatta	  tiden	  för	  en	  user	  story.	  
Oftast	  har	  uppskattningen	  som	  gjorts	  inte	  varit	  realistisk	  och	  mer	  tid	  än	  planerat	  har	  behövt	  användas	  för	  
att	  färdigställa	  en	  påbörjad	  user	  story.	  I	  avsnitt	  “2.3.1.	  Utvecklingsprocessen”	  lyfts	  problematiken	  med	  att	  
använda	  planning	  poker	  i	  oerfarna	  team.	  Till	  en	  början	  av	  projektet	  var	  det	  väldigt	  svårt	  att	  uppskatta	  
tiden	  för	  en	  user	  story	  eftersom	  teamets	  medlemmar	  saknade	  kunskap	  om	  hur	  funktionaliteten	  skulle	  



Linköpings	  universitet	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  
	  

	   	   	  45	  

implementeras.	  Dessutom	  var	  de	  user	  stories	  som	  fanns	  i	  product	  backlog	  i	  inledningen	  av	  arbetet	  inte	  
välskrivna	  utan	  övergripande	  och	  utan	  mätbara	  slut,	  vilket	  ytterligare	  försvårade	  tidsuppskattningen	  i	  
planning	  poker.	  I	  takt	  med	  att	  teamets	  user	  stories	  blev	  bättre	  skrivna	  och	  medlemmarna	  mer	  kunniga	  
blev	  det	  lättare	  att	  uppskatta	  den	  framtida	  tidsåtgången.	  Teamet	  valde	  dock	  att	  endast	  utföra	  planning	  
poker	  inför	  sprint	  1	  och	  utföra	  mer	  informella	  tidsuppskattningar	  inför	  resterande	  sprintar,	  vilket	  nu	  i	  
efterhand	  ångras.	  Teamet	  använde	  sig	  inte	  av	  metoden	  planning	  poker	  tillräckligt	  många	  gånger	  för	  att	  
lära	  sig	  det	  fullt	  ut.	  Teamet	  upplever	  vidare	  i	  efterhand	  att	  andra	  metoder	  för	  tidsuppskattning	  hade	  
kunnat	  testas.	  Det	  för	  att	  se	  om	  någon	  annan	  metod	  hade	  fungerat	  bättre	  när	  teamets	  medlemmar	  hade	  
liten	  detaljkunskap	  i	  utvecklingsfrågor.	  

Efter	  varje	  sprint	  har	  som	  tidigare	  nämnts	  ett	  sprint	  retrospective	  utförts.	  Återblickar	  från	  den	  passerade	  
sprinten	  har	  varit	  mycket	  givande	  då	  teamet	  tillsammans	  utvärderat	  vad	  som	  gått	  bra	  och	  mindre	  bra	  
under	  sprinten	  och	  sedan	  kommit	  med	  åtgärdsförslag	  för	  att	  effektivisera	  arbetet	  i	  framtiden.	  Vid	  mötena	  
har	  teamet	  kunnat	  ventilera	  åsikter	  de	  haft	  under	  sprinten	  vilket	  varit	  svårt	  att	  få	  tid	  till	  under	  sprintens	  
gång.	  Ett	  exempel	  på	  en	  sak	  teamet	  kommit	  fram	  till	  under	  sprint	  retrospective	  är	  att	  inleda	  arbetsdagen	  
med	  ett	  informellt	  morgonmöte.	  Det	  har	  fungerat	  bra	  då	  teammedlemmarna	  kunnat	  prata	  av	  sig	  och	  
sedan	  i	  samlad	  trupp	  gå	  mot	  bokad	  lokal	  för	  att	  börja	  arbeta.	  Ett	  annat	  exempel	  är	  att	  teamet	  kommit	  
fram	  till	  att	  lägga	  mer	  tid	  inledningsvis	  på	  planeringsarbete	  för	  att	  undvika	  extra	  arbete	  då	  lösningar	  ska	  
integreras.	  Sprintarna	  var	  korta	  och	  eftersom	  viss	  tidsbrist	  uppstod	  prioriterades	  det	  ofta	  att	  komma	  
igång	  med	  arbetet	  snabbt.	  Efter	  de	  inledande	  sprintarna	  insåg	  teamet	  att	  det	  inte	  var	  optimalt	  att	  börja	  
arbeta	  direkt	  utan	  att	  det	  i	  framtiden	  skulle	  föras	  mer	  diskussion	  och	  planering	  över	  hur	  det	  framtida	  
arbetet	  skulle	  läggas	  upp.	  

7.1.5.3.	  ALTERNATIVA	  UTVECKLINGSMETODER	  
Extreme	  Programming	  (XP)	  är	  en	  utvecklingsmetod	  som	  inspirerat	  teamet	  och	  använts	  i	  viss	  omfattning	  
under	  projektet.	  Exempel	  på	  moment	  som	  plockats	  in	  för	  att	  komplettera	  scrum	  är	  refaktorering	  och	  
parprogrammering.	  Dessa	  moment	  har	  använts	  för	  att	  effektivisera	  och	  underlätta	  arbetet	  samt	  för	  att	  
teamets	  medlemmar	  skulle	  förenkla	  och	  förbättra	  tidigare	  skriven	  kod.	  I	  projektet	  har	  mer	  
dokumentation	  förts	  än	  vad	  som	  krävs	  i	  XP	  då	  det	  är	  bra	  i	  utbildningssyfte.	  Eftersom	  XP	  inte	  är	  optimalt	  
när	  projektet	  har	  en	  fast	  sluttid	  samt	  när	  kunden	  har	  en	  klar	  tanke	  med	  produkten	  valdes	  att	  inte	  
använda	  det	  fullt	  ut.	  XP	  är	  dessutom	  anpassad	  för	  utvecklare	  med	  större	  kunskap	  än	  de	  som	  ingått	  i	  det	  
här	  projektteamet.	  	  

Då	  teamet	  upplevde	  problem	  med	  att	  strukturera	  arbetet	  inför	  sprintarnas	  start	  borde	  en	  struktur	  för	  hur	  
planering	  ska	  genomföras	  ha	  definierats.	  En	  utvecklingsmetod	  som	  fokuserar	  mycket	  på	  planering	  är	  
vattenfallsmetoden.	  Där	  tillämpas	  en	  tydlig	  struktur	  i	  projektet	  med	  en	  väldefinierad	  tidsplan.	  Den	  
omfattande	  planeringen	  gör	  att	  det	  blir	  lätt	  att	  överblicka	  arbetsgången.	  Då	  arbetsgången	  är	  väldefinierad	  
och	  teamets	  medlemmar	  är	  insatta	  i	  den	  minskar	  risken	  för	  dubbelarbete.	  En	  nackdel	  med	  metoden	  är	  att	  
den	  inte	  är	  flexibel,	  vilket	  inte	  passar	  för	  mjukvaruutveckling	  då	  programmeraren	  måste	  kunna	  gå	  fram	  
och	  tillbaka	  mellan	  olika	  funktioner	  under	  olika	  skeden	  i	  projektet.	  En	  risk	  finns	  att	  teamet	  fastnar	  på	  fel	  
spår	  och	  arbetar	  vidare	  i	  blindo.	  När	  vattenfallsmetoden	  tillämpas	  är	  det	  svårt	  och	  kostsamt	  att	  göra	  sena	  
förändringar	  i	  projektet,	  något	  som	  är	  lättare	  i	  en	  agil	  metod	  som	  Scrum.	  Även	  fast	  vattenfallsmetoden	  
inte	  är	  lämplig	  att	  använda	  i	  sin	  helhet	  bör	  det	  undersökas	  om	  element	  från	  den	  planerande	  delen	  av	  
vattenfallsmetoden	  skulle	  kunna	  lyftas	  ut	  och	  tillämpas	  i	  Scrum.	  	  

7.1.5.4.	  IMPLEMENTATION	  AV	  PRODUCT	  BACKLOG	  
Teamet	  skaffade	  sig	  snabbt	  en	  bild	  av	  den	  funktionalitet	  hemsidan	  skulle	  ha	  samt	  en	  övergripande	  vision	  
av	  dess	  utseende,	  vilket	  beskrivs	  tidigare	  i	  avsnitt	  “2.3.1	  Utvecklingsprocessen”.	  Mer	  utmanande	  var	  att	  
sammanfatta	  visionen	  i	  user	  stories	  eftersom	  teamet	  vid	  denna	  tidpunkt	  inte	  hade	  särskilt	  djupgående	  
kunskaper	  om	  webbprogrammering.	  	  De	  user	  stories	  som	  skrevs	  tenderade	  att	  bli	  väldigt	  omfattande.	  Det	  
fanns	  till	  exempel	  enbart	  en	  user	  story	  som	  handlade	  om	  databasen,	  då	  detaljkunskap	  om	  vad	  
implementationen	  innebar	  mer	  specifikt	  saknades.	  Att	  korten	  var	  utformade	  på	  det	  sättet	  gjorde	  dem	  
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svåra	  att	  tidsuppskatta.	  Vissa	  blev	  så	  pass	  övergripande	  att	  en	  sprint	  inte	  skulle	  räcka	  för	  att	  färdigställa	  
dem.	  Det	  var	  något	  som	  fick	  erfaras	  efter	  sprint	  1	  då	  implementationen	  av	  databasen	  dessvärre	  inte	  hann	  
bli	  färdig	  i	  tid.	  För	  att	  undvika	  att	  samma	  sak	  upprepades	  försökte	  teamet	  fortsättningsvis	  bryta	  ner	  
korten	  i	  mindre	  komponenter	  som	  var	  lättare	  att	  överblicka	  och	  tidsuppskatta.	  Det	  visade	  sig	  vara	  
effektivt	  då	  allt	  det	  som	  låg	  i	  sprint	  backlog	  under	  de	  efterföljande	  sprintarna	  färdigställdes	  i	  tid.	  

7.2.	  SAMMANFATTNING	  AV	  RAPPORT	  OCH	  ARBETE	  
Utvecklingen	  av	  webbshopen	  har	  gett	  både	  processrelaterade	  och	  tekniska	  lärdomar.	  Framförallt	  är	  det	  
helheten	  av	  att	  genomföra	  ett	  stort	  projekt	  utsträckt	  över	  en	  lång	  tidsperiod	  som	  varit	  lärorikt.	  	  

Att	  behöva	  planera	  arbete	  ett	  halvår	  fram	  i	  tiden	  var	  det	  ingen	  i	  teamet	  som	  hade	  erfarenhet	  av	  sedan	  
tidigare.	  Från	  planeringsarbetet	  är	  den	  största	  lärdomen	  att	  saker	  och	  ting	  inte	  alltid	  blir	  som	  planerat.	  
Ibland	  uppstår	  saker	  under	  projektets	  gång	  som	  är	  omöjliga	  att	  förutse	  under	  planeringsfasen.	  En	  del	  
saker	  tar	  längre	  tid	  att	  göra	  eftersom	  komplexiteten	  av	  uppgiften	  undervärderats.	  	  Andra	  uppgifter	  tar	  
mindre	  tid	  i	  anspråk	  då	  kunskapsnivån	  hos	  teamet	  ökat	  vid	  tidpunkten	  då	  de	  ska	  utföras.	  För	  att	  lyckas	  
med	  de	  administrativa	  delarna	  krävs	  framförhållning,	  planering	  och	  ständig	  dialog	  inom	  teamet.	  

Gällande	  de	  mer	  tekniska	  delarna	  som	  ingår	  i	  ett	  IT-‐projekt	  så	  är	  insikten	  att	  det	  både	  är	  tidskrävande	  
och	  svårt	  att	  utveckla	  en	  kraftfull	  programkod.	  Särskilt	  då	  sju	  personer	  är	  involverade	  i	  
programmeringsarbetet.	  Även	  om	  ett	  versionshanteringssystem	  används	  är	  det	  lätt	  att	  det	  uppstår	  
konflikter	  i	  koden.	  Det	  är	  lätt	  att	  något	  missas	  när	  koden	  testas.	  Det	  någon	  laddar	  upp	  kanske	  löser	  ett	  
visst	  problem	  på	  hemsidan	  medan	  det	  förstör	  något	  annat.	  Scrum	  har	  dock	  varit	  en	  bra	  metod	  att	  arbeta	  
efter	  då	  det	  har	  varit	  enkelt	  att	  göra	  ändringar	  sent	  i	  projektet.	  

Finns	  det	  hjälp	  att	  tillgå	  så	  är	  det	  bra	  att	  utnyttja	  det	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  Att	  fråga	  någon	  som	  kan	  
istället	  för	  att	  försöka	  lösa	  problemet	  själv	  ger	  en	  bättre	  lösning,	  mer	  förståelse	  och	  går	  snabbare.	  En	  
annan	  sak	  som	  sparar	  tid	  är	  att	  från	  början	  komma	  överens	  om	  en	  kodstandard.	  Det	  är	  snabbt	  gjort	  och	  
innebär	  mindre	  onödig	  refaktorering.	  

För	  att	  lyckas	  med	  de	  tekniska	  bitarna	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  fastna	  i	  detaljer.	  Det	  gäller	  att	  istället	  se	  
helheten	  och	  arbeta	  efter	  att	  sy	  ihop	  de	  olika	  delarna	  med	  lösningar	  som	  inte	  gör	  det	  svårare	  än	  vad	  det	  
behöver	  vara.	  	  	  

För	  att	  få	  ihop	  den	  processrelaterade	  delen	  med	  den	  tekniska	  är	  det	  bra	  med	  frekventa	  möten	  då	  utförda	  
och	  kommande	  arbetsuppgifter	  diskuteras.	  Detta	  görs	  frekvent	  i	  Scrum	  under	  daily	  scrums	  och	  gynnar	  
problemlösning	  och	  kreativitet	  vilket	  ger	  en	  känsla	  av	  samhörighet	  inom	  teamet.	  
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BILAGOR	  

BILAGA	  1	  -‐	  ENKÄTUNDERSÖKNING	  
Nedan	  beskrivs	  upplägget	  av	  den	  enkät	  som	  lade	  grunden	  till	  marknadsanalysen	  för	  projektet	  och	  dess	  
slutprodukt.	  

Utformning	  av	  enkäten	  
Enkäten	  utformades	  för	  att	  återspegla	  vad	  som	  är	  viktigt	  för	  den	  avsedda	  målgruppen	  att	  återfinna	  vid	  
onlineköp.	  Nedan	  följer	  enkäten	  och	  dess	  utformning.	  

Rubrik:	  Glasögonförsäljning	  online	  

Underrubrik:	  En	  undersökning	  av	  vad	  du	  förväntar	  dig	  när	  du	  köper	  glasögon	  online.	  

Fråga	  1:	  Vilka	  faktorer	  är	  viktigast	  för	  dig	  när	  du	  köper	  glasögon?	  Välj	  max	  2	  alternativ.	  

❏ Priset	  
❏ Smidig	  köpprocess	  
❏ Lätt	  att	  synfelsanpassa	  glasen	  
❏ Brett	  utbud	  
❏ Märke	  
❏ Design	  

Fråga	  2:	  Vilka	  faktorer	  är	  viktigast	  för	  dig	  när	  du	  handlar	  online?	  Max	  2	  alternativ.	  

❏ Låga	  priser	  
❏ Brett	  utbud	  
❏ Smidig	  köpprocess	  
❏ Tillval/anpassning	  av	  produkten	  
❏ Uppgifter	  sparas	  för	  återkommande	  kunder	  
❏ Kunna	  söka	  bland	  utbudet	  

Fråga	  3:	  Vilka	  faktorer	  nedan	  innehåller	  en	  BRA	  hemsida?	  Välj	  de	  alternativ	  du	  tycker	  passat	  bäst	  in,	  max	  
3	  alternativ.	  

❏ Modern	  layout	  
❏ Enkel	  och	  luftig	  layout	  
❏ Fokus	  på	  produkten/huvudbudskapet	  
❏ Innehåller	  reklam/erbjudanden	  
❏ Smarta	  sökfunktioner	  
❏ Fungerar	  även	  bra	  i	  surfplatta/mobil	  enhet	  
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Fråga	  4:	  Hur	  lojal	  är	  du	  en	  online	  återförsäljare?	  Välj	  på	  skalan	  1-‐10.	  

❏ 1	  -‐	  Slump/prisjämförelse	  
❏ 2	  
❏ 3	  
❏ 4	  
❏ 5	  
❏ 6	  
❏ 7	  
❏ 8	  
❏ 9	  
❏ 10	  -‐	  Köper	  alltid	  från	  samma	  återförsäljare	  gällande	  en	  viss	  typ	  av	  produkt.	  

	  
Fråga	  6:	  Vilken	  var	  den	  bakomliggande	  orsaken	  till	  att	  du	  genomförde	  ditt	  senaste	  köp	  online?	  Välj	  ett	  
alternativ	  eller	  skriv	  i	  fritext.	  

❏ Reklam	  
❏ Rekommendation	  
❏ Prisjämförelse	  
❏ Utbudet	  fanns	  ej	  i	  fysisk	  butik	  
❏ Bekvämlighet	  
❏ Övrigt:	  fritextalternativ	  
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BILAGA	  2	  -‐	  SVARSRESULTAT	  
Totalt	  lämnades	  66	  stycken	  svar	  till	  enkäten	  från	  en	  urvalsgrupp	  som	  i	  hög	  utsträckning	  utgörs	  av	  den	  
tänka	  målgruppen	  på	  unga	  vuxna	  mellan	  18-‐35	  år	  gamla.	  Nedan	  presenteras	  resultaten	  för	  respektive	  
enkätfråga.	  

Fråga	  1	  
Syftet	  med	  frågan	  var	  att	  övergripande	  få	  en	  bild	  över	  vad	  en	  potentiell	  kund	  värdesätter	  hos	  den	  
specifika	  produkten	  och	  därmed	  vilka	  attribut	  de	  produkter	  som	  sedan	  säljs	  på	  Zebra	  föredragsvis	  
innehar.	  I	  Diagram	  1	  nedan	  visualiseras	  resultatet	  från	  enkätundersökningen	  från	  fråga	  1.	  

	  
DIAGRAM	  1.	  ENKÄTFRÅGA	  1.	  
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Fråga	  2	  
För	  att	  vidare	  undersöka	  hur	  beteendet	  och	  säljfaktorer	  påverkar	  ifall	  ett	  köp	  genomförs	  online,	  ställdes	  
denna	  fråga	  för	  att	  försöka	  utkristallisera	  de	  förväntningar	  kunden	  har	  på	  en	  webbaserad	  butik	  oavsett	  
vad	  som	  marknadsförs	  i	  butiken.	  I	  Diagram	  2	  nedan	  visualiseras	  resultatet	  från	  enkätundersökningen	  
från	  fråga	  2.	  

DIAGRAM	  2.	  ENKÄTFRÅGA	  2.	  
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Fråga	  3	  
Vidare	  för	  att	  fånga	  in	  de	  stora	  aspekterna	  hos	  en,	  i	  kundens	  ögon	  sett	  bra	  hemsida,	  ställdes	  denna	  fråga.	  
Förutom	  att	  ge	  en	  bra	  bild	  av	  de	  huvuddrag	  en	  hemsida	  bör	  innehålla	  gav	  den	  också	  en	  bekräftelse	  att	  de	  
initiala	  layouter	  som	  skissades	  låg	  i	  linje	  med	  vad	  som	  förväntas	  från	  de	  potentiella	  framtida	  
slutanvändarna.	  I	  Diagram	  3	  nedan	  visualiseras	  resultatet	  från	  enkätundersökningen	  från	  fråga	  3.	  

DIAGRAM	  3.	  ENKÄTFRÅGA	  3.	  
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Fråga	  4	  
Frågan	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på	  ifall	  målgruppen	  kan	  anses	  vara	  överlag	  lojal	  mot	  webbutiker	  de	  tidigare	  
handlat	  från.	  Målet	  var	  att	  kartlägga	  betydelsen	  av	  funktioner	  som	  ämnar	  till	  att	  skapa	  återkommande	  
kundrelationer.	  I	  Diagram	  4	  nedan	  visualiseras	  resultatet	  från	  enkätundersökningen	  från	  fråga	  4.	  	  

DIAGRAM	  4.	  ENKÄTFRÅGA	  4.	  
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Fråga	  5	  

Denna	  fråga	  syftade	  till	  att	  analysera	  de	  faktiska	  faktorerna	  vilka	  bidrog	  till	  att	  ett	  köp	  genomfördes	  via	  
internet.	  I	  Diagram	  5	  nedan	  visualiseras	  resultatet	  från	  enkätundersökningen	  från	  fråga	  5.	  

	  
DIAGRAM	  5.	  ENKÄTFRÅGA	  5.	  
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BILAGA	  3	  -‐	  PROFILING	  
Profiling	  är	  en	  metod	  som	  syfta	  till	  att	  kartlägga	  de	  aktiviteter	  och	  funktioner	  som	  kommer	  generera	  
störst	  förbättring	  av	  systemets	  prestanda	  om	  dessa	  kan	  förbättras.	  Därmed	  ges	  en	  prioritetslista	  över	  
vilka	  funktioner	  eller	  JavaScript	  som	  arbetet	  i	  den	  avslutande	  sprinten	  (refaktorering)	  som	  teamet	  bör	  
fokusera	  på	  för	  att	  förbättra	  den	  totala	  prestandan.	  

De	  valda	  aspekterna	  identifierades	  genom	  att	  fokusera	  på	  de	  användarscenarion	  som	  i	  enighet	  med	  
resterande	  utformning	  av	  Zebra	  ansågs	  viktigast	  för	  användarupplevelsen.	  I	  nedanstående	  tabell	  visas	  
resultatet	  för	  den	  profiling	  som	  utfördes	  för	  respektive	  aspekt.	  För	  vissa	  av	  aspekter	  var	  utfallet	  att	  
påverkbara	  funktioner	  ej	  var	  av	  betydande	  vikt	  vid	  test.	  

TABELL	  3.	  ÖVERSIKT	  AV	  ASPEKTER	  OCH	  RESULTAT	  FRÅN	  PROFILING.	  
Aspekt	   Filnamn	   Funktion	  

Startup	   get_all_frames.js	   reprint_grid	  

Search	   none	  over	  1	  %	   -‐	  

Filter	   get_all_frames.js	   reprint_grid	  

Choose	  glasses	   None	  over	  2	  %	   -‐	  

Add	  to	  basket	   None	  over	  2	  %	   -‐	  

Add	  to	  basket	  and	  go	  to	  
checkout	  

None	  over	  2	  %	   -‐	  

	  

Utifrån	  resultatet	  från	  testerna	  av	  de	  framtagna	  aspekterna	  kunde	  funktionen	  reprint_grid	  prioriteras	  för	  
optimering.	  Funktionen	  är	  den	  vilken	  skriver	  ut	  de	  glasögon	  som	  finns	  i	  databasen	  på	  startsidan,	  både	  vid	  
start	  och	  vid	  en	  sökning.	  

Resultatet	  av	  den	  optimering	  som	  utfördes	  för	  inläsningen	  av	  glasögonen	  var	  lyckat	  och	  den	  totala	  
inläsningenstiden	  vid	  aspekten	  startup	  kunde	  minskas	  med	  nästan	  25	  %.	  
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TABELL	  4.	  RESULTAT	  AV	  TEST	  FÖRE	  OCH	  EFTER	  OPTIMERING.	  

Aspekt	  för	  
optimering:	  
startup	   Total	  time	  (s)	  

Loading	  
time	   Scripting	   Rendering	   Painting	   Other	   Idle	   Checksum	  

Test	  1	   5,3	   1,24	   0,74	   0,54	   0,87	   0,58	   1,34	   5,31	  

Test	  2	   5,62	   1,4	   0,94	   0,48	   0,87	   0,65	   1,29	   5,63	  

Test	  3	   6,37	   1,09	   0,72	   0,3	   0,83	   0,72	   2,71	   6,37	  

Average:	   5,76	   1,24	   0,80	   0,44	   0,86	   0,65	   1,78	   5,77	  

Aspekt	  efter	  
optimering:	  
startup	  

Total	  time	  (s)	   Leading	  
time	  

Scripting	   Rendering	   Paintin
g	  

Other	   Idle	   Checksum	  

Test	  1	   4,25	   0,81	   0,69	   0,27	   0,63	   0,75	   1,12	   4,27	  

Test	  2	   4,43	   0,69	   0,55	   0,36	   0,87	   0,74	   1,22	   4,43	  

Test	  3	   4,35	   0,63	   0,58	   0,25	   0,82	   0,65	   1,42	   4,35	  

Average:	   4,34	   0,71	   0,61	   0,29	   0,77	   0,71	   1,25	   4,35	  

Absolute	  
improvment:	   1,42	   0,53	   0,19	   0,15	   0,08	   −0,06	   0,53	   1,42	  

Improvment	  
(%):	   24,64%	   42,90%	   24,17%	   33,33%	   9,73	  %	   −9,74	  %	  

29,59
%	   24,61%	  
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BILAGA	  4	  -‐	  GRUPPKONTRAKT	  
Möten	  

● Lunchmöten	  hålls	  på	  onsdagar	  kl	  12.15	  –	  13.00	  
o	  	  	  En	  agenda	  ska	  vara	  tillgänglig	  inför	  mötet	  

o	  	  	  Alla	  i	  gruppen	  ska	  ha	  tagit	  del	  av	  agendan	  

o	  	  	  Tid	  för	  nästa	  veckas	  scrum-‐möten	  bestäms	  på	  lunchmötet	  

● Scrum-‐möten	  
o	  	  	  Snabb	  genomgång	  om	  hur	  alla	  ligger	  till	  och	  vad	  som	  ska	  göras.	  

E-‐mail	  

● 	  Mail	  besvaras	  inom	  24	  timmar	  
Värderingar	  

● Tid	  
o	  	  	  Meddela	  eventuell	  försening	  

o	  	  	  Anger	  exakta	  tider	  

o	  	  	  Vid	  upprepade	  förseningar	  diskuteras	  problemet	  i	  gruppen	  och	  hur	  vi	  ska	  åtgärda	  det.	  

● 	  Ge	  feedback	  
● Vid	  diskussioner	  där	  fler	  vill	  ha	  ordet	  använder	  vi	  handuppräckning	  för	  att	  förhindra	  att	  man	  

avbryter	  varandra.	  
● Hålla	  deadlines	  

o	  	  	  Meddela	  i	  god	  tid	  om	  hinder	  uppstår	  

o	  	  	  Om	  en	  teammedlem	  ändå	  inte	  når	  deadline	  diskuteras	  problemet	  i	  gruppen	  och	  hur	  vi	  ska	  
åtgärda	  det.	  

● Tysta	  telefoner	  under	  möten	  som	  är	  under	  en	  timme	  långa.	  
● Vi	  använder	  oss	  av	  majoritetsbeslutsfattning.	  

Planering	  

● Gemensam	  kalender	  
o	  	  	  Kalenderansvarig	  uppdaterar	  kontinuerligt	  

§	  	  Frånvaro	  

§	  	  Deadlines	  

§	  	  Möten	  

● Trello	  
o	  	  	  Flytta	  ej	  andras	  tasks.	  

o	  	  	  Pågående	  tasks	  ska	  ha	  EN	  ansvarig	  men	  kan	  ha	  flera	  som	  arbetar	  på	  den.	  
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BILAGA	  5	  -‐	  ANVÄNDARTESTER	  
Sammanfattning	  av	  resultaten	  från	  testmallen	  som	  skickades	  till	  fokusgrupp	  för	  
användartester.	  
	  
1	  Köp	  som	  förstagångsanvändare	  
	  
Upplevelse:	  	  

● Bra!	  Det	  är	  tydlig	  fokus	  på	  glasögon	  och	  köpprocessen!	  	  
● När	  man	  klickat	  på	  ett	  par	  glasögon	  så	  ändras	  inte	  sidan	  mycket	  och	  det	  är	  ett	  stort	  plus!	  
● Bra	  sökfunktion.	  

	  
Intuitivitet:	  	  

● Ser	  bra	  ut,	  man	  förstår	  direkt	  vad	  sidan	  handlar	  om.	  
● Väldigt	  intuitivt!	  Det	  är	  lätt	  att	  förstå	  vilka	  saker	  jag	  kan	  välja	  hos	  glasögonen	  eftersom	  de	  har	  en	  

annan	  färg	  (lila).	  	  
● Det	  är	  inte	  helt	  tydligt	  att	  man	  kan	  filtrera	  på	  modell/märke.	  Detta	  syns	  först	  om	  man	  har	  

markerat	  sökfältet,	  som	  jag	  ju	  tror	  är	  endast	  ett	  fritext-‐sökfält	  innan	  man	  tryckt	  på	  det.	  
● Bra,	  tycker	  det	  är	  hyfsat	  rent	  och	  snyggt.	  Tydligt	  hur	  själva	  köpprocessen	  ska	  gå	  till	  redan	  när	  

man	  kommer	  in	  på	  sidan.	  
● När	  jag	  ville	  välja	  flera,	  olika	  typer	  av	  bågar	  var	  jag	  tvungen	  att	  navigera	  fram	  och	  tillbaka	  för	  

mycket.	  Känns	  inte	  som	  att	  steg	  1	  och	  steg	  2	  verkligen	  är	  steg	  i	  köpprocessen.	  Som	  kund	  behövde	  
jag	  gå	  1-‐2-‐1-‐2-‐3	  istället	  för	  1-‐2-‐3.	  

	  
Design	  &	  layout:	  	  

● Otydligt	  när	  man	  vill	  välja	  nya	  bågar.	  
● Enkelt	  och	  snyggt.	  
● Det	  tar	  lång	  tid	  att	  ladda	  sidan,	  kanske	  vore	  det	  en	  bra	  ide	  att	  inte	  visa	  alla	  glasögon	  samtidigt.	  
● Oöverskådligt	  att	  filtrera	  glasögonen.	  Antingen	  en	  lång	  lista	  med	  text	  att	  scrolla	  igenom,	  eller	  så	  

är	  det	  en	  lång	  lista	  med	  bilder.	  Det	  hade	  t.ex.	  varit	  att	  ha	  knappar	  eller	  en	  mer	  överskådlig	  lista	  att	  
klicka	  på	  för	  sortering	  med	  bättre	  överblick.	  

● 'Välj	  glas'-‐sidan	  innehåller	  väldigt	  mycket	  information	  som	  syns	  samtidigt.	  Hade	  med	  fördel	  
kunnat	  delas	  upp	  i	  steg	  som	  användaren	  guidas	  igenom.	  T.ex.	  'Färg'	  -‐>	  'Glas'	  -‐>	  Synfel.	  

● Härligt	  att	  man	  kan	  få	  se	  bågarna	  från	  olika	  vinklar	  (väldigt	  snygga	  vinklar	  förövrigt),	  samt	  att	  
man	  kan	  välja	  färg/mönster	  man	  vill	  ha	  på	  bågen!	  Men	  en	  liten	  border-‐highlight	  på	  det	  valet	  man	  
står	  på	  skulle	  förtydliga	  att	  man	  kan	  välja	  tror	  jag.	  

	  
Funktioner:	  	  

● Gillar	  att	  det	  är	  enkelt	  att	  köpa,	  inga	  barriärer.	  
● Dåligt	  med	  validering.	  Testar	  endas	  om	  fälten	  är	  ifyllda	  men	  inte	  vad	  som	  är	  ifyllt.	  	  Sen	  måste	  jag	  

återkomma	  till	  filtreringen,	  den	  är	  svåranvänd	  och	  svåröverskådlig.	  Det	  skulle	  behöva	  delas	  upp	  
så	  man	  lättare	  ser	  vad	  man	  kan	  sortera	  på.	  

● Saknade	  realtidsvalidering	  av	  formuläret.	  Men	  det	  var	  toppen	  att	  det	  inte	  tömdes	  när	  det	  gick	  fel.	  
● Kontakta	  oss-‐sidan.	  
● Skulle	  vilja	  kunna	  trycka	  på	  bågarna	  under	  ”välj	  bågar”	  så	  att	  jag	  får	  se	  en	  förstorad	  bild.	  
● Skulle	  vilja	  kunna	  plocka	  fram	  bågar	  jag	  lagt	  i	  varukorgen	  och	  göra	  förändringar	  till	  dem.	  
● Att	  mina	  sökparametrar	  finns	  kvar	  när	  jag	  navigerar	  mellan	  de	  olika	  köpstegen.	  
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Oväntade	  händelser?	  	  
	  
Vad	  hände?	  Vad	  borde	  hänt	  istället?	  	  

● Skulle	  vilja	  hamna	  på	  förstasidan	  efter	  att	  vara	  lagts	  till	  varukorgen.	  
● 500	  Error	  när	  jag	  skrev	  konstigt	  kreditkort-‐nummer.	  
● Det	  ger	  en	  oenhetlig	  känsla	  att	  3.Betala	  kan	  nås	  från	  1.Välj	  Bågar	  men	  inte	  2.Välj	  glas.	  Kanske	  

även	  låsa	  vägen	  till	  3.	  och	  poppa	  upp	  en	  varnings-‐pratbubbla	  som	  säger	  att	  du	  inte	  valt	  båge	  
eller/och	  glas	  än.	  

● Att	  jag	  blev	  flyttad	  till	  ”välj	  glas”	  när	  jag	  valt	  bågar.	  Det	  finns	  en	  viss	  logik	  i	  det	  också,	  men	  för	  mig	  
var	  det	  oväntat.	  Jag	  skulle	  hellre	  stannat	  kvar	  vid	  bågarna	  och	  haft	  möjligheten	  att	  lägga	  till	  fler	  
eller	  fått	  en	  fråga	  om	  jag	  ville	  lägga	  till	  fler	  bågar.	  

	  
2	  Importera	  tidigare	  inlagt	  synfel	  
	  
Upplevelse:	  	  
Intuitivitet:	  	  

● Intuitivt	  vad	  jag	  ska	  göra	  men	  den	  ville	  inte	  hitta	  mitt	  personnummer.	  
● "Sökbaren"	  högst	  upp	  kunde	  följa	  med	  när	  man	  scrollar	  nedåt.	  Lite	  jobbigt	  att	  scrolla	  upp	  för	  att	  

söka.	  
● Fungerade	  bra.	  Bra	  att	  det	  går	  att	  köpa	  utan	  att	  skapa	  ett	  konto.	  

	  
Design	  &	  layout:	  	  

● Ja,	  det	  tycker	  jag	  verkligen.	  
	  
Funktioner:	  	  

● Det	  känns	  som	  att	  det	  som	  finns	  är	  det	  som	  ska	  finnas,	  jag	  värdesätter	  helt	  enkelt	  enkelheten.	  
● Importera	  med	  personnummer	  är	  ju	  jättebra.	  
● Saknade	  en	  funktion	  att	  spara	  uppgifterna	  på	  ett	  konto	  istället	  för	  att	  mata	  in	  personnumret.	  På	  

kontot	  hade	  adressuppgifter	  också	  kunnat	  sparas.	  
● Göra	  ändringar	  av	  artiklar	  i	  varukorgen.	  

	  
Oväntade	  händelser?	  	  

● Om	  jag	  skrivit	  in	  personnummer	  för	  att	  få	  mitt	  synfel	  så	  hade	  det	  varit	  bra	  om	  mina	  
personuppgifter	  sparats	  också.	  Detta	  borde	  iallafall	  vara	  ett	  alternativ	  när	  man	  registrerar.	  

3	  KÖP	  PÅ	  MOBIL	  ENHET	  	  
	  
Upplevelse:	  	  

● Funkar	  snyggt.	  
● På	  mobilenhet	  blir	  det	  lite	  jobbigt,	  man	  får	  verkligen	  scrolla.	  
● Välj	  bågar,	  välj	  glas,	  betala	  och	  varukorg	  tar	  upp	  mycket	  plats	  på	  förstasidan	  på	  mobil.	  
● Ibland	  svårt	  att	  se,	  texten	  upplevdes	  som	  alltför	  liten	  på	  vissa	  ställen.	  

Intuitivitet:	  	  
● Väldigt	  mycket	  glasögonbågar	  på	  framsidan.	  	  
● Tycker	  placeringen	  av	  val	  av	  glas	  borde	  ligga	  högre	  upp.	  
● När	  man	  går	  vidare	  i	  nästa	  steg	  hamnar	  man	  ovanför	  fälten	  man	  ska	  fylla	  i,	  alltså	  i	  själva	  

navbaren,	  det	  hade	  varit	  bättre	  ifall	  man	  hamnat	  i	  nästa	  steg.	  
● Känns	  bra	  även	  på	  mobil.	  
● Det	  fanns	  ingen	  indikation	  på	  vilket	  steg	  i	  köpet	  jag	  befann	  mig	  på.	  Att	  använda	  siffror	  var	  

effektivt.	  Även	  nån	  slags	  feedback	  på	  att	  en	  flik	  är	  ”active”.	  
● Det	  enda	  jag	  kan	  anmärka	  på	  är	  att	  numren	  på	  stegen	  vid	  ett	  köp	  inte	  syns	  på	  små	  skärmar.	  

Tyckte	  dessa	  hjälpte	  mig	  mycket	  tidigare;	  jag	  visste	  alltid	  vad	  nästa	  steg	  skulle	  vara.	  
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Design	  &	  layout:	  	  
● Placeringen	  av	  'gå	  till	  kassan'	  och	  'lägg	  i	  varukorgen'-‐knapparna	  hamnade	  på	  ett	  icke-‐intuitivt	  

ställe	  på	  mobilversionen.	  De	  borde	  ligga	  längst,	  för	  det	  är	  det	  man	  gör	  efter	  allt	  det	  andra.	  
● Varukorgens	  knapp	  bör	  inte	  se	  likadan	  ut	  som	  de	  andra	  knapparna	  i	  menyn.	  Kundkorgs-‐ikonen	  

är	  effektiv	  och	  igenkänningsfaktorn	  är	  hög!	  
	  
Funktioner:	  	  

● Den	  skalar	  väldigt	  bra.	  
● Större	  text.	  Lättare	  att	  komma	  åt	  sökfältet,	  formulärfälten	  utan	  att	  behöva.	  

	  
Övriga	  kommentarer:	  	  

● Överlag	  dålig	  feedback	  från	  hemsidan	  när	  jag	  försökte	  göra	  saker	  (t.ex.	  när	  den	  inte	  hittar	  mitt	  
personnummer,	  sidan	  gillade	  inte	  mitt	  CC,	  etc.)	  

● Er	  sida	  är	  lite	  tung	  att	  ladda	  in,	  troligtvis	  skulle	  den	  må	  bra	  av	  om	  ni	  läste	  in	  innehållet	  med	  ajax	  
när	  man	  navigerar	  runt	  istället	  för	  att	  hämta	  hela	  sidan.	  

● Med	  lite	  tydligare	  layout	  som	  separerar	  olika	  typer	  av	  innehåll	  tror	  jag	  att	  köpprocessen	  kan	  bli	  
ännu	  enklare.	  
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BILAGA	  6	  -‐	  KONKURRENTER	  
De	  konkurrenter	  som	  bedömdes	  som	  närmst	  belägna	  till	  Zebra	  är	  Smarteyes	  samt	  Loveeyewear.	  Bägge	  
bedöms	  rikta	  sig	  mot	  ungefär	  samma	  målgrupp	  av	  kunder	  och	  erbjuder	  ett	  stort	  produktutbud,	  därmed	  
ses	  dem	  som	  direkta	  konkurrenter	  till	  Zebra.	  
	  
SMARTEYES	  
Smarteyes	  riktar	  sig	  liksom	  Zebra	  sig	  till	  en	  yngre	  målgrupp,	  18-‐30	  år	  gamla.	  Dem	  använder	  sig	  mycket	  av	  
kampanjer	  och	  kända	  profiler	  inom	  det	  kundsegment	  dem	  marknadsför	  sig	  mot.	  Nedan	  i	  Figur	  37	  och	  38	  
visas	  den	  generella	  layouten	  på	  Smarteyes.se	  och	  hur	  dem	  har	  valt	  att	  positionera	  sig	  designmässigt.	  
	  

	  
FIGUR	  37.	  SMARTEYE.SE	  STARTSIDA	  [33].	  

Nedanvisas	  exempel	  på	  hur	  Smarteyes	  använder	  sig	  av,	  för	  målgruppen,	  populära	  profiler	  i	  dess	  
marknadsföring:	  
	  

	  
FIGUR	  38.	  SMARTEYES.SE	  DANNY	  SOM	  PROFILPERSON	  [33].	  
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LOVEEYEWEAR	  
Loveeyewear	  fokuserar	  ännu	  mer	  på	  inspiration	  och	  layouten	  är	  än	  mer	  blog-‐inriktad	  jämfört	  med	  
Smarteyes.	  Nedan	  i	  Figur	  39	  ses	  förstasidan	  på	  loveeyewear:	  

	  
FIGUR	  39.	  LOVEEYEWEAR.SE	  STARTSIDA	  [34].	  

Nedan	  i	  Figur	  40	  visas	  den	  inspirations-‐flik	  som	  återfinns	  i	  menyraden,	  vilken	  ämnar	  till	  att	  inspirera	  till	  
olika	  stilar	  och	  varumärken:	  

	  
FIGUR	  40.	  LOVEEYEWEAR.SE	  INSPIRATION	  [35].	  
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BILAGA	  7	  -‐	  PROJEKTPLAN	  
Projektplan	  
	  

1	  Inledning	  
	  
1.1	  Bakgrund	  
Senast	  fr.o.m.	  2014	  kommer	  samtliga	  civilingenjörsutbildningar	  vid	  LiTH	  att	  innehålla	  kandidatprojekt	  
som	  ett	  obligatoriskt	  moment.	  Kandidatprojektet	  är	  en	  obligatorisk	  kurs	  i	  civilingenjörsutbildningarna	  
vid	  LiTH	  och	  ska	  bidra	  till	  att	  generella	  och	  programspecifika	  mål	  för	  civilingenjörsexamen	  uppnås.	  
Kandidatprojektkursen	  är	  specifik	  för	  varje	  civilingenjörsprogram	  men	  omfattar	  lärandemål	  som	  är	  
gemensamma	  för	  samtliga	  kandidatprojektkurser	  vid	  LiTH.	  

1.2	  Målsättning	  

Målet	  med	  kursen	  är	  att:	  
● Utveckla	  ett	  litet	  web-‐baserat	  affärssystem	  av	  typ	  e-‐butik.	  

● Skriva	  rapport	  inkl.	  marknasföringsplan	  för	  ett	  tänkt,	  fungerande	  system.	  

	  

2	  Vision	  
	  
2.1	  Vision	  
Vår	  tjänst	  ska	  erbjuda	  den	  prismedvetna	  och	  modeinriktade	  kunden	  möjligheten	  att	  sätta	  ihop	  ett	  par	  
glasögon	  efter	  just	  dennes	  tycke	  och	  smak.	  Hemsidan	  kommer	  ge	  kunder	  som	  vet	  vad	  de	  behöver	  
möjligheten	  att	  få	  exakt	  de	  glasögon	  som	  tilltalar	  dem	  mest.	  	  
	  
E-‐butiken	  ska	  vara	  lättöverskådlig	  och	  en	  beställning	  ska	  bestå	  av	  väldigt	  få	  steg.	  Under	  en	  beställning	  
kommer	  kunden	  välja	  mellan	  olika	  bågar	  och	  sedan	  passa	  ihop	  dem	  med	  glas	  med	  den	  styrka	  de	  vill	  ha,	  
samt	  eventuella	  tillval	  som	  kan	  vara	  anti-‐reflexbehandlade	  fotokromatiska	  eller	  dyl.	  	  
	  
Visionen	  med	  hemsidan	  är	  enligt	  följande:	  
Enkel	  och	  logisk	  hemsida	  med	  bättre	  priser	  än	  i	  fysisk	  butik.	  	  
Att	  skapa	  den	  mest	  intuitiva	  och	  användarvänliga	  E-‐butiken	  för	  glasögon.	  
	  

3	  Projektorganisation	  
	  
3.1	  Styrgrupp	  
Styrgruppen	  definieras	  som	  den	  grupp	  som	  initierar	  projektet,	  bevakar	  att	  projektet	  följer	  önskad	  
utveckling	  samt	  godkänner	  product	  backlog,	  prototyper	  och	  slutgiltig	  produkt.	  Styrgruppen	  har	  rätt	  att	  
delta	  i	  planeringen	  av	  projektet	  och	  vid	  strategiska	  beslut.	  Samt	  har	  rätt	  att	  ingripa	  och	  lägga	  fram	  förslag	  
på	  lämpliga	  beslut	  om	  projektet	  inte	  följer	  önskad	  utveckling.	  Eventuella	  förändringar	  av	  bestämd	  
kravspecifikation	  måste	  godkännas	  av	  styrgruppen	  innan	  den	  implementeras.	  
	  
Inom	  kursen	  “Kandidatprojekt	  datateknik”	  med	  kurskod	  TDDD83	  vid	  Linköpings	  Universitet	  kan	  
styrgruppen	  definieras	  som	  examinatorn	  och	  den	  tilldelade	  grupphandledaren	  samt	  rådande	  scrum-‐
master	  i	  projektgruppen.	  
	  
3.2	  Projektorganisationen	  
Projektgruppen	  består	  av	  sju	  studenter	  från	  Linköpings	  Universitet,	  utbildningen	  Industriell	  Ekonomi.	  
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Rollerna	  inom	  projektorganisationen	  är	  flytande	  och	  alla	  gruppmedlemmar	  har	  roller	  som	  planerare,	  
utvecklare,	  testare,	  presentatör	  och	  kan	  även	  bli	  tilldelad	  rollen	  som	  scrum-‐master	  om	  den	  enskilda	  
studenten	  önskar	  det.	  Inför	  varje	  ny	  sprint	  i	  projektet	  utses	  en	  scrum-‐master	  för	  den	  kommande	  sprinten.	  
Rådande	  scrum-‐master	  har	  ingen	  högre	  beslutsmakt	  än	  övriga	  gruppmedlemmar.	  Dennes	  roll	  i	  
styrgruppen	  blir	  således	  att	  som	  representant	  för	  hela	  projektgruppen	  se	  till	  att	  alla	  inom	  projektgruppen	  
står	  bakom	  de	  beslut	  som	  fattas.	  Scrum-‐masterns	  unika	  uppgifter	  är	  att	  ha	  en	  övergripande	  blick	  över	  
projektet	  och	  bevaka	  att	  projektet	  följer	  önskad	  utveckling	  och	  att	  alla	  andra	  gruppmedlemmar	  genomför	  
tilldelade	  uppgifter.	  Scrum-‐master	  leder	  även	  alla	  scrum-‐möten.	  
	  
	   3.2.1	  Projektgruppens	  medlemmar	  med	  kompetenser	  
	  

● Berndtsson,	  Wilhelm	  -‐	  Databaser	  
● Claesson,	  Filip	  -‐	  Erfarenhet	  av	  teamarbete	  
● Daveby,	  Eric	  -‐	  Försäljning	  och	  arbetslivserfarenhet	  
● Gudjonsson,	  Adam	  -‐	  Teknikkunskap	  
● Lemos,	  Josefine	  -‐	  Design	  och	  konstnärlighet	  
● Rosander,	  Sebastian	  -‐	  Webbdesign	  och	  försäljning	  
● Åquist,	  Alexander	  (Scrum-‐master	  sprint	  0)	  -‐	  Företagskontakt	  och	  teamarbete	  

	  
3.3	  Ansvar	  
Projektgruppen	  har	  ett	  gemensamt	  ansvar	  för	  att	  projektet	  möter	  de	  deadlines	  som	  är	  satta	  vid	  slutet	  av	  
varje	  sprint.	  Projektgruppen	  har	  även	  ett	  gemensamt	  ansvar	  att	  projektet	  genomförs	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  
enligt	  de	  normer	  som	  gäller	  för	  kursen	  TDDD83.	  Samt	  att	  den	  slutgiltiga	  produkten	  har	  tillfredställande	  
kvalitet	  och	  uppfyller	  kursmålen.	  
De	  enskilda	  gruppmedlemmarna	  har	  ett	  ansvar	  att	  fullfölja	  de	  uppgifter	  som	  de	  blivit	  tilldelade	  inom	  
projektgruppen.	  
Kursledningen	  har	  ett	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  studenterna	  har	  tillräckliga	  kunskaper	  för	  att	  kunna	  utföra	  de	  
olika	  uppgifterna	  vid	  begärd	  tidpunkt.	  Likaså	  att	  en	  fungerande	  arbetsmiljö	  finns	  tillgänglig	  i	  form	  av	  
dataresurser	  och	  att	  studenterna	  har	  en	  möjlighet	  att	  få	  assistans	  om	  så	  behövs.	  Likaså	  ska	  de	  krav	  som	  
ställs	  på	  projektets	  genomförande	  och	  resultat	  vara	  relevanta	  i	  förhållande	  till	  kursmålen.	  
	  
3.4	  Projektmöten	  
Möten	  kommer	  att	  hållas	  varje	  onsdag	  lunch	  12:05	  -‐	  13:00,	  dessa	  möten	  är	  avsatta	  för	  planering	  av	  
projektarbetet	  inom	  projektgruppen.	  	  
Korta	  scrum-‐möten	  kommer	  att	  hållas	  2-‐3	  gånger	  i	  veckan,	  på	  dessa	  möten	  kontrolleras	  att	  projektet	  
följer	  önskad	  utveckling	  och	  att	  alla	  gruppmedlemmar	  arbetar	  med	  sina	  uppgifter.	  
Varje	  måndag	  morgon	  hålls	  ett	  kombinerat	  scrum-‐möte	  och	  möte	  med	  grupphandledaren	  där	  projektet	  
diskuteras.	  
	  
3.5	  Samverkan	  och	  rapportering	  
Projektet	  kommer	  att	  bedrivas	  som	  en	  kurs	  på	  universitetet	  i	  samverkan	  mellan	  kursens	  personal	  och	  
projektgruppen.	  Projektgruppen	  rapporterar	  gemensamt	  till	  kursens	  personal,	  primärt	  vid	  de	  möten	  som	  
hålls	  med	  grupphandledaren	  varje	  måndag	  morgon.	  Varje	  gruppmedlem	  ska	  även	  rapportera	  arbetad	  tid	  
och	  skriva	  en	  individuell	  erfarenhetssammanfattning.	  Projektgruppen	  ska	  gemensamt	  skriva	  en	  
projektrapport.	  
	  
3.6	  Resursplan	  
Tillgänglig	  tid	  för	  varje	  gruppmedlem	  
	  

● 364	  timmar	  projektarbete	  (schemalagda	  aktiviteter,	  eget	  arbete	  och	  grupparbete)	  
● 52	  timmar	  rapportskrivning	  
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● 52	  timmar	  redovisning	  och	  opposition	  
	  
	  

4	  Arbetsmetodik	  
	  
4.1	  Arbetsmetod	  
Arbetsmetoden	  i	  gruppen	  är	  agil	  och	  modellen	  som	  följs	  är	  Scrum.	  Ett	  gruppkontrakt	  har	  upprättats	  så	  att	  
alla	  är	  med	  på	  vad	  som	  gäller	  och	  jobbar	  åt	  samma	  mål.	  Projektet	  är	  uppdelat	  i	  fyra	  sprintar	  (0-‐3)	  där	  
varje	  sprint	  är	  en	  tidsperiod	  då	  gruppen	  arbetar	  med	  specifika	  uppgifter	  i	  projektet.	  Gruppen	  utgår	  från	  
en	  idé	  eller	  vision	  och	  bryter	  sedan	  ner	  den	  i	  många	  små	  stories	  som	  de	  sedan	  utvecklar	  och	  bygger	  ihop	  
igen	  till	  en	  fungerande	  slutprodukt.	  Alla	  stories	  är	  även	  uppdelade	  i	  mindre	  tasks.	  Verktyget	  som	  används	  
för	  att	  hålla	  reda	  på	  alla	  stories,	  vad	  som	  är	  klart,	  under	  utveckling,	  eller	  fortfarande	  inte	  påbörjat,	  är	  
Trello.	  Verktyget	  fungerar	  som	  en	  digital	  tavla	  med	  post-‐it	  lappar	  där	  post-‐it	  lapparna	  representerar	  alla	  
stories.	  
	  
4.2	  Kommunikationsplan	  
I	  gruppen	  används	  mail	  som	  främsta	  kommunikationsmedel	  och	  en	  regel	  är	  uppsatt	  att	  mail	  ska	  besvaras	  
inom	  24	  timmar.	  Utöver	  mail	  används	  även	  en	  grupp	  och	  chat	  på	  Facebook	  för	  mer	  snabb	  och	  ej	  
uppgiftsrelaterad	  information.	  	  
	  
4.3	  Testplan	  
När	  en	  gruppmedlem	  är	  klar	  med	  en	  story	  skall	  den	  kollas	  igenom	  av	  en	  annan	  gruppmedlem	  och	  sedan	  
skall	  den	  testas	  så	  att	  den	  möter	  alla	  krav.	  När	  en	  task	  är	  klar	  ska	  den	  ha	  klarat	  alla	  tester	  och	  uppfyllt	  
kraven.	  En	  story	  är	  klar	  när	  alla	  dess	  tasks	  är	  klara	  och	  storyn	  i	  sin	  tur	  klarar	  tester	  och	  de	  krav	  som	  den	  
ska	  uppfylla.	  
	  
4.4	  Gruppkontrakt	  
	  	  

4.4.1	  Möten	  
	  	  

·	  	  	  	  	  	  Lunchmöten	  hålls	  på	  onsdagar	  kl.	  12.05	  –	  13.00	  
o	  En	  agenda	  ska	  vara	  tillgänglig	  inför	  mötet	  
o	  Alla	  i	  gruppen	  ska	  ha	  tagit	  del	  av	  agendan	  
o	  Tid	  för	  nästa	  veckas	  scrum-‐möten	  bestäms	  på	  lunchmötet	  

·	  	  	  	  	  	  Scrum-‐möten	  
o	  Snabb	  genomgång	  om	  hur	  alla	  ligger	  till	  och	  vad	  som	  ska	  göras.	  

	  	  
4.4.2	  E-‐mail	  

·	  	  	  	  	  	  Mail	  besvaras	  inom	  24	  timmar	  
	  	  

4.4.3	  Värderingar	  
·	  	  	  	  	  	  Tid	  

o	  Meddela	  eventuell	  försening	  
o	  Anger	  exakta	  tider	  

·	  	  	  	  	  	  Ge	  feedback	  
·	  	  	  	  	  	  Räck	  upp	  handen	  för	  att	  få	  ordet	  
·	  	  	  	  	  	  Hålla	  deadlines	  

o	  Meddela	  i	  god	  tid	  om	  hinder	  uppstår	  
·	  	  	  	  	  	  Tysta	  telefoner	  under	  möten	  som	  är	  under	  en	  timme	  långa.	  
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·	  	  	  	  	  	  Vi	  använder	  oss	  av	  majoritetsbeslutsfattning	  
	  	  
	  	  

4.4.4	  Planering	  
·	  	  	  	  	  	  Gemensam	  kalender	  

o	  Kalenderansvarig	  uppdaterar	  kontinuerligt	  
§	  Frånvaro	  
§	  Deadlines	  
§	  Möten	  

·	  	  	  	  	  	  Trello	  
o	  Flytta	  ej	  andras	  tasks	  

	  	  
4.4.5	  Definition	  of	  done	  

·	  	  	  	  	  	  Stories	  och	  tasks	  behandlas	  individuellt	  
o	  Stories	  acceptanstestas	  innan	  de	  flyttas	  från	  test	  till	  done	  
o	  Tasks	  ska	  ha	  klarat	  testet	  individuellt	  
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BILAGA	  8	  -‐	  USER	  STORIES	  
1. Som	  kund	  vill	  jag	  att	  tillgängliga	  varor	  visas	  direkt	  på	  första	  sidan	  för	  att	  det	  är	  bekvämt.	  
2. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  filtrera	  bågarna	  efter	  pris,	  stil,	  färg,	  märke,	  modell	  samt	  målgrupp	  för	  att	  

enklare	  hitta	  bågar	  jag	  är	  intresserad	  av.	  
3. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  fritextsöka	  efter	  glasögon	  och	  få	  fram	  de	  resultat	  som	  matchar	  min	  

sökning.	  
4. Som	  kund	  vill	  jag	  få	  ett	  felmeddelande	  om	  mina	  filterval	  gör	  att	  inga	  glasögon	  visas	  
5. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  sortera	  bågarna	  som	  visas	  efter	  alfabetisk	  ordning,	  högsta	  pris	  först	  och	  

lägsta	  pris	  först	  för	  att	  enklare	  hitta	  bågar	  jag	  är	  intresserad	  av.	  
6. Som	  kund	  vill	  jag	  enkelt	  kunna	  gå	  fram	  och	  tillbaka	  i	  köpprocessen	  i	  en	  steglista	  utan	  att	  sidan	  

“glömmer”	  mina	  val	  eftersom	  att	  det	  skulle	  underlätta	  för	  mig	  att	  genomföra	  ett	  köp.	  
7. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  klicka	  på	  en	  båge	  och	  tas	  vidare	  till	  en	  ny	  sida	  och	  få	  information	  om	  

produkten.	  
8. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  se	  fler	  bilder/vinklar	  av	  glasögonen	  jag	  är	  intresserad	  av	  innan	  jag	  lägger	  

dem	  i	  varukorgen.	  
9. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  välja	  olika	  glas	  med	  olika	  specifikationer	  till	  alla	  bågar.	  
10. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  välja	  annan	  färg	  på	  bågen	  jag	  kollar	  på	  i	  steg	  2	  om	  sådan	  finns.	  
11. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  fylla	  i	  mitt	  synfel	  för	  att	  kunna	  få	  rätt	  styrka	  på	  mina	  beställda	  glasögon.	  
12. Som	  kund	  vill	  jag	  inte	  behöva	  fylla	  i	  mitt	  synfel	  mer	  än	  en	  gång	  med	  möjlighet	  att	  importera	  

synfel	  från	  tidigare	  köp.	  
13. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  se	  vilka	  varor	  jag	  valt,	  vad	  de	  heter	  och	  vilket	  det	  totala	  priset	  är	  för	  

mina	  varor	  då	  jag	  vill	  kunna	  kontrollera	  min	  order	  medan	  jag	  besöker	  hemsidan.	  
14. Som	  kund	  vill	  jag	  att	  varukorgen	  tydligt	  markerar	  när	  något	  läggs	  till	  i	  den.	  
15. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  ta	  bort	  enskilda	  objekt	  i	  varukorgen	  
16. Som	  kund	  vill	  jag	  att	  priset	  ska	  uppdateras	  i	  min	  order	  när	  jag	  väljer	  UPS	  som	  leveransmetod,	  49	  

kr.	  
17. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  se	  totalkostnad	  innan	  jag	  bekräftar	  köpet.	  
18. Som	  kund	  vill	  jag	  få	  ett	  mail	  med	  orderbekräftelse	  skickat	  till	  mig	  efter	  avslutad	  order.	  
19. Som	  kund	  vill	  jag	  kunna	  hämta	  en	  tidigare	  orderbekräftelse	  på	  förstasidan	  genom	  att	  fylla	  i	  mitt	  

tidigare	  ordernummer.	  
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BILAGA	  9	  -‐	  ERFARENHETSSAMMANFATTNING,	  WILHELM	  BERNDTSSON	  
TEKNISKA	  ERFARENHETER	  

Utvecklingen	  av	  hemsidan	  har	  gett	  mig	  många	  erfarenheter	  på	  olika	  plan.	  Gällande	  den	  tekniska	  delen	  i	  
projektet,	  d.v.s.	  den	  tekniska	  plattform	  och	  de	  verktyg	  som	  använts	  så	  har	  jag	  utvecklats	  mycket.	  Jag	  har	  
fått	  stor	  förståelse	  för	  HTML,	  CSS	  och	  JavaScript,	  språk	  	  som	  jag	  inte	  hade	  berört	  innan.	  	  

Då	  jag	  hade	  ganska	  lite	  kunskap	  inom	  många	  av	  de	  tekniska	  delarna	  har	  jag	  svårt	  att	  veta	  vilka	  tekniska	  
verktyg	  som	  hade	  kunnat	  användas	  istället.	  Jag	  tycker	  att	  de	  verktyg	  vi	  använt	  har	  fungerat	  bra.	  Trello	  är	  
ett	  väldigt	  bra	  verktyg	  som	  jag	  kommer	  att	  använda	  mer	  i	  framtiden.	  Trello	  skapar	  en	  överblick	  över	  
projektet	  vilket	  jag	  gillade	  då	  det	  annars	  var	  svårt	  att	  skapa	  sig	  en	  uppfattning	  om	  hur	  långt	  projektet	  
hade	  kommit.	  I	  början	  var	  vi	  i	  teamet	  ganska	  dåliga	  på	  att	  flytta	  kort	  och	  hålla	  Trellon	  uppdaterad.	  	  Vi	  var	  
dåliga	  på	  att	  utnyttja	  Trello	  men	  ju	  längre	  in	  i	  projektet	  vi	  kom	  desto	  bättre	  blev	  vi	  på	  att	  flytta	  kort	  och	  
hålla	  Trellon	  uppdaterad.	  Det	  gjorde	  att	  man	  fick	  bättre	  koll	  på	  vad	  de	  andra	  höll	  på	  med	  och	  vad	  som	  var	  
klart.	  En	  av	  de	  största	  fördelarna	  med	  Trello,	  enligt	  mig,	  är	  att	  det	  är	  användarvänligt	  och	  innehåller	  
många	  smarta	  funktioner	  som	  är	  till	  hjälp	  i	  Scrum	  projekt.	  Det	  var	  lätt	  att	  förstå	  hur	  Trello	  fungerade	  och	  
vi	  kunde	  anpassa	  den	  väldigt	  bra	  efter	  vårt	  projekt.	  

Openshift	  och	  Git	  har	  varit	  bra	  när	  det	  har	  fungerat	  men	  i	  början	  innan	  jag	  förstod	  exakt	  hur	  det	  skulle	  
fungera	  så	  krånglade	  det	  ganska	  mycket.	  Men	  det	  är	  ett	  smidigt	  verktyg	  då	  alla	  teammedlemmar	  kan	  sitta	  
på	  varsitt	  håll	  och	  programmera.	  Även	  PyCharm	  har	  varit	  bra	  som	  utvecklingsmiljö.	  I	  början	  var	  det	  ovant	  
som	  det	  ofta	  är	  när	  man	  introduceras	  till	  en	  ny	  utvecklingsmiljö	  men	  när	  man	  lärde	  sig	  mer	  om	  de	  
inbyggda	  hjälpmedel	  som	  PyCharm	  erbjuder	  gick	  arbetet	  bättre.	  Jag	  gillade	  speciellt	  de	  verktyg	  som	  fanns	  
inbyggda	  i	  PyCharm	  som	  gjorde	  det	  lättare	  att	  refaktorera.	  Ett	  exempel	  är	  en	  funktion	  som	  gör	  att	  man	  
kan	  ändra	  ett	  variabelnamn	  i	  en	  fil	  överallt	  i	  hela	  filen	  på	  en	  gång.	  Jag	  gillade	  också	  att	  man	  fick	  en	  bra	  
överblick	  över	  mappstrukturen	  i	  PyCharm	  då	  den	  visades	  till	  vänster	  i	  verktyget.	  Om	  en	  fil	  ändrades	  så	  
fick	  det	  filnamnet	  en	  blå	  text	  vilket	  också	  gjorde	  det	  lätt	  att	  se	  vilka	  filer	  som	  hade	  uppdaterats	  nyligen.	  	  

För	  mig	  har	  det	  varit	  motiverande	  att	  få	  lära	  mig	  nya	  verktyg	  och	  språk	  och	  jag	  känner	  att	  projektet	  har	  
varit	  väldigt	  givande	  speciellt	  på	  det	  tekniska	  planet.	  Ett	  exempel	  på	  hur	  mycket	  jag	  har	  utvecklats	  
tekniskt	  är	  att	  jag	  under	  första	  labben	  i	  kursen	  som	  handlade	  om	  HTML	  programmering	  satt	  och	  
funderade	  på	  vad	  alla	  klamrarna	  gjorde	  i	  koden.	  Jag	  behövde	  få	  det	  mesta	  förklarat	  för	  mig	  i	  grunden.	  Nu	  
efter	  projektet	  har	  jag	  stor	  vana	  i	  HTML	  och	  även	  CSS	  och	  jag	  tycker	  det	  är	  väldigt	  roligt	  att	  programmera	  
i	  språken.	  	  

PROCESSRELATERADE	  ERFARENHETER	  

Arbetssättet	  Scrum	  har	  fungerat	  bra	  och	  känns	  väldigt	  relevant	  inom	  webbutveckling.	  I	  början	  av	  
projektet	  kändes	  det	  dock	  som	  att	  metoden	  snarare	  hindrade	  utvecklingsprocessen	  mer	  än	  att	  den	  
hjälpte.	  Jag	  var	  ovan	  vid	  arbetssättet,	  men	  när	  teamet	  blev	  bättre	  sammansvetsat	  och	  förståelsen	  för	  
Scrum	  blev	  bättre,	  samt	  när	  förbättringsförslagen	  som	  kom	  fram	  under	  sprint	  retrospective	  applicerades	  
så	  blev	  arbetet	  effektivt.	  Scrum	  är	  en	  metod	  som	  jag	  kommer	  att	  ta	  med	  mig	  i	  framtiden	  i	  liknande	  
projekt.	  	  

Det	  som	  har	  varit	  positivt	  med	  Scrum	  är	  att	  man	  hela	  tiden	  är	  involverad	  i	  projektet	  och	  reflekterar	  hela	  
tiden	  över	  det	  man	  gör.	  Det	  är	  något	  som	  är	  viktigt	  i	  lyckade	  grupp	  projekt,	  vilket	  diskuteras	  i	  en	  artikel	  
om	  hur	  Scrum	  kan	  användas	  i	  skolprojekt	  mer	  [1].	  Jag	  håller	  med	  författaren	  i	  artikeln	  om	  att	  Scrum	  gör	  
medlemmarna	  engagerade	  och	  att	  problemlösningstekniken	  är	  väldigt	  motiverande.	  Det	  läggs	  mycket	  
ansvar	  på	  teammedlemmarna	  vilket	  motiverar	  mig.	  En	  annan	  fördel	  med	  Scrum	  som	  motiverar	  mig	  är	  att	  
det	  krävs	  mycket	  kommunikation	  och	  interaktion	  mellan	  människor.	  Då	  man	  jobbar	  i	  team	  och	  
medlemmarna	  utvecklar	  på	  samma	  villkor	  är	  den	  sociala	  delen	  också	  viktig,	  något	  som	  har	  fungerat	  bra	  i	  
vårt	  team.	  Vi	  har	  haft	  en	  väldigt	  bra	  sammanhållning	  i	  gruppen	  och	  samarbetet	  har	  fungerat	  mycket	  bra.	  	  
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En	  nackdel	  som	  jag	  erfarit	  av	  Scrum	  är	  att	  det	  ibland	  kan	  bli	  lite	  rörigt	  och	  svårt	  att	  se	  hur	  långt	  gånget	  
projektet	  är.	  Det	  berodde	  nog	  till	  stor	  del	  på	  att	  många	  i	  teamet	  var	  oerfarna	  av	  Scrum	  och	  det	  krävdes	  tid	  
innan	  teamet	  fick	  vana	  av	  metoden.	  Det	  blir	  lätt	  rörigt	  i	  agil	  utveckling	  då	  förändringar	  sker	  hela	  tiden	  och	  
teamet	  måste	  anpassa	  sig	  efter	  nya	  krav	  och	  förutsättningar.	  I	  till	  exempel	  vattenfallsmetoden,	  som	  jag	  
har	  mer	  erfarenhet	  av	  sedan	  tidigare,	  är	  det	  en	  tydligare	  struktur	  och	  man	  får	  bättre	  överblick	  över	  
projektet.	  Jag	  tycker	  dock	  fortfarande	  att	  Scrum	  har	  varit	  mer	  passande	  för	  det	  här	  projektet	  då	  det	  har	  
funnits	  stort	  behov	  av	  flexibilitet.	  Många	  ändringar	  har	  gjorts	  under	  projektets	  gång	  vilket	  hade	  varit	  
svårt	  i	  en	  vattenfallsmetod.	  	  
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BILAGA	  10	  -‐	  ERFARENHETSSAMMANFATTNING,	  ALEXANDER	  ÅQUIST	  
Processrelaterat	  arbete	  
	  Arbetet	  inom	  projektet	  och	  enligt	  den	  givna	  scrum-‐metodiken	  som	  applicerats	  har	  fungerat	  överlag	  bra.	  
Genom	  att	  anpassa	  och	  metodiken	  och	  följa	  vissa	  delar	  lite	  mer	  strikt	  än	  andra	  vad	  gäller	  scrum	  har	  vi	  
lyckats	  hitta	  ett	  effektivt	  och	  givande	  arbetssätt.	  Personligen	  tycker	  jag	  att	  ett	  team	  som	  lyckas	  lyfta	  ur	  
delar	  från	  olika	  metodiker	  som	  lämpar	  sig	  för	  teamet	  har	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  uppnå	  goda	  resultat.	  

Under	  projektets	  gång	  har	  arbetet	  med	  individuella	  ansvarsområden	  och	  par	  programmering	  fungerat	  
bra.	  En	  av	  styrkorna	  vi	  har	  haft	  är	  att	  vi	  har	  kunnat	  sitta	  tillsammans	  mycket	  och	  utvecklat.	  Detta	  har	  gett	  
mig	  ett	  otroligt	  stöd	  under	  projektets	  gång	  genom	  snabb	  input	  och	  direkt	  feedback	  från	  andra	  i	  teamet	  
direkt	  på	  nya	  funktioner	  eller	  ändringar.	  

Under	  arbetes	  gång	  har	  jag	  agerat	  i	  rollen	  som	  scrum-‐master.	  Min	  huvudfunktion	  har	  varit	  att	  hålla	  i	  
scrum-‐möten	  samt	  att	  se	  till	  att	  problem	  som	  uppkommit	  längs	  vägen	  hanteras	  och	  undanröjs	  men	  även	  
att	  hålla	  teamet	  fokuserat	  på	  det	  slutgiltiga	  målet.	  Min	  ambition	  har	  varit	  att	  försöka	  hålla	  scrum-‐mötena	  
väldigt	  strikta	  till	  modellen	  för	  dessa	  och	  därmed	  utvinna	  de	  fördelar	  som	  finns	  med	  att	  hålla	  korta	  
effektiva	  möten	  angående	  status	  för	  dåvarande	  sprint.	  Vidare	  tyckte	  jag	  att	  gruppen	  i	  sig	  hade	  ett	  bra	  
förhållningssätt	  till	  hur	  vi	  skulle	  hålla	  möten,	  korta	  och	  effektiva	  för	  att	  maximera	  den	  tid	  vi	  faktiskt	  
kunde	  använda	  till	  utveckling	  och	  kodning.	  Det	  diskuteras	  ofta	  huruvida	  moderna	  utvecklingsmetodiker	  
skall	  följas	  slaviskt	  eller	  om	  det	  bästa	  och	  effektivaste	  är	  att	  anpassa	  dem	  efter	  respektive	  projekt	  eller	  
organisation	  [17].	  	  

Processrelaterade	  mål	  som	  jag	  satt	  upp	  för	  mig	  själv	  i	  början	  av	  projektet	  var	  att	  lära	  så	  mycket	  praktiskt	  
som	  möjlig	  kring	  att	  arbeta	  agilt	  och	  enligt	  Scrum.	  Jag	  anser	  mig	  nått	  upp	  till	  mina	  mål	  med	  projektet	  
därför	  att	  jag	  har	  fått	  djupa	  insikter	  inom	  det	  agila	  arbetet.	  I	  framtiden	  kommer	  jag	  uppmuntra	  till	  att	  
lyfta	  in	  delar	  från	  scrum	  och	  andra	  utvecklingsmetodiker	  i	  projekt	  och	  även	  ha	  väldefinierade	  roller,	  
oberoende	  projektets	  omfattning.	  	  Jag	  hoppas	  att	  arbetssättet	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  många	  framtida	  
projekt	  och	  arbetsgången	  i	  dessa.	  	  

Teknikrelaterat	  arbete	  
Överlag	  har	  det	  teknikrelaterade	  arbetet	  fungerat	  bra.	  De	  utmaningar	  som	  jag	  ställts	  inför	  har	  jag	  kunna	  
tackla	  dels	  med	  hjälp	  från	  projektgruppen	  men	  också	  den	  tillhandahållna	  tekniska	  supporten.	  Under	  
arbetets	  gång	  har	  mina	  erfarenheter	  inom	  webbutveckling	  och	  databasutveckling	  lyfts	  från	  nästan	  
obefintliga	  till	  relativt	  övergripande	  men	  ändå	  goda.	  De	  erfarenheterna	  är	  direkt	  applicerbara	  i	  
arbetslivet	  men	  också	  inom	  studierna.	  	  

Genom	  introduktionen	  till	  ett	  mer	  professionellt	  arbetssätt	  har	  jag	  även	  tillgodosett	  mig	  en	  djupare	  
förståelse	  för	  vikten	  av	  strukturerat	  arbete	  inom	  ett	  utvecklingsteam.	  Detta	  för	  att	  versionshantering	  och	  
tekniska	  problem	  löses	  på	  bättre	  under	  projektets	  gång	  samt	  även	  för	  produktägarens	  insikt	  i	  arbetet.	  	  

Vidare	  har	  projektet	  givit	  mig	  en	  djupare	  förståelse	  för	  modern	  webbteknik	  så	  som	  HTML5,	  AJAX	  och	  
olika	  typer	  av	  ramverk.	  Genom	  praktisk	  implementation	  och	  användning	  har	  jag	  fått	  insikt	  i	  hur	  kraftfulla	  
verktyg	  det	  finns	  för	  att	  bygga	  verkligt	  professionella	  webbapplikationer.	  	  
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BILAGA	  11	  -‐	  ERFARENHETSSAMMANFATTNING,	  ADAM	  GUDJONSSON	  
Tekniska	  erfarenheter	  	  
Jag	  uppskattar	  den	  möjlighet	  vi	  har	  fått	  av	  att	  ta	  till	  oss	  ett	  brett	  utbud	  av	  tekniska	  lösningar.	  Att	  
tillgodose	  sig	  den	  kunskap	  som	  jag	  har	  fått	  under	  projektet	  hade	  jag	  troligtvis	  inte	  klarat	  av	  om	  jag	  skulle	  
ha	  försökt	  på	  egen	  hand.	  	  
	  
Jag	  har	  lärt	  mig	  att	  gilla	  arbeta	  genom	  kommandotolken,	  jag	  har	  försökt	  med	  det	  några	  gånger	  tidigare	  
privat	  men	  då	  avskräckts	  då	  det	  skiljer	  sig	  mycket	  från	  de	  UI	  man	  är	  van	  vid.	  Framförallt	  är	  jag	  glad	  att	  jag	  
har	  lärt	  mig	  om	  att	  ssh:a	  sig	  in	  i	  andra	  enheter,	  jag	  känner	  att	  det	  har	  gett	  mig	  en	  bra	  grund	  för	  att	  
tillämpa	  i	  egna	  projekt.	  Vidare	  så	  känner	  jag	  mig	  mer	  självsäker	  vad	  det	  gäller	  installationer	  via	  
kommandotolken	  och	  hur	  man	  hanterar	  beroenden	  mellan	  filer	  och	  mappstrukturer,	  något	  jag	  har	  haft	  
problem	  med	  när	  jag	  ägnat	  mig	  åt	  privata	  hobbyprojekt.	  	  
	  
Jag	  känner	  även	  att	  jag	  utvecklats	  vad	  det	  gäller	  informationssökning	  för	  mjukvaruutveckling.	  I	  början	  av	  
projektet	  så	  ägnade	  jag	  för	  mycket	  tid	  till	  enstaka	  källor	  för	  att	  försöka	  tillämpa	  deras	  lösning	  på	  mitt	  
problem	  och	  säkerställa	  att	  jag	  inte	  missade	  något.	  Jag	  har	  dock	  i	  efterhand	  funnit	  att	  det	  är	  mer	  effektivt	  
att	  skumma	  igenom	  en	  källa	  för	  att	  sedan	  kolla	  nästa	  eller	  byta	  sökord,	  då	  det	  oftast	  finns	  någon	  som	  
råkat	  ut	  för	  exakt	  samma	  problem	  som	  en	  själv.	  	  
	  
Programmeringsspråket	  python	  uppskattar	  jag	  mycket	  då	  jag	  upplever	  det	  som	  enkelt	  och	  kraftfullt,	  jag	  
kommer	  fortsätta	  arbeta	  med	  det	  i	  framtiden.	  Jag	  upplever	  framförallt	  att	  det	  stora	  utbudet	  av	  moduler	  är	  
en	  styrka	  med	  python.	  Jag	  är	  mycket	  nöjd	  med	  utvecklingsmiljön	  PyCharm	  som	  använts	  i	  projektet.	  Jag	  
upplever	  att	  PyCharm	  har	  alla	  de	  funktioner	  som	  jag	  någonsin	  efterfrågat	  i	  en	  IDE	  och	  mer	  därtill.	  
Framförallt	  uppskattar	  jag	  det	  stöd	  som	  finns	  för	  att	  byta	  variabelnamn	  och	  funktionsnamn,	  men	  det	  
integrerade	  versionshanteringssystemet	  underlättade	  också	  väldigt	  mycket	  efter	  att	  man	  kommit	  
underfund	  med	  hur	  det	  fungerade.	  	  
	  
Processrelaterade	  erfarenheter	  
Trots	  att	  man	  tidigare	  i	  teoretiska	  kurser	  på	  universitetet	  läst	  om	  Scrum	  och	  agila	  metoder	  var	  det	  först	  
nu	  när	  man	  fick	  tillämpa	  det	  i	  ett	  praktiskt	  projekt	  som	  jag	  insåg	  att	  man	  måste	  testa	  teorin	  för	  att	  
verkligen	  lära	  sig.	  Att	  få	  Scrum	  att	  fungera	  i	  ett	  projekt	  var	  betydligt	  svårare	  än	  jag	  förväntat	  mig,	  men	  jag	  
uppskattar	  de	  verktyg	  inom	  Scrum	  som	  finns	  för	  att	  utveckla	  teamet.	  Det	  verktyg	  jag	  främst	  uppskattat	  
har	  varit	  sprint	  retrospective,	  vilket	  jag	  anser	  är	  det	  som	  mest	  hjälpt	  teamet	  att	  uppnå	  struktur	  och	  
effektivitet.	  Inledningsvis	  var	  jag	  dock	  skeptisk	  till	  konceptet,	  jag	  hade	  förväntat	  mig	  att	  få	  av	  de	  problem	  
som	  medlemmarna	  känt	  under	  utvecklingens	  gång	  skulle	  tas	  upp	  då	  det	  hunnit	  glömmas	  bort	  eller	  tas	  för	  
givna.	  Men	  då	  sprintarna	  är	  så	  korta	  har	  det	  varit	  lätt	  att	  återkoppla	  till	  vad	  man	  upplevt	  som	  ett	  problem,	  
samtidigt	  tror	  jag	  att	  teamets	  goda	  gruppdynamik	  med	  högt	  i	  tak	  underlättat	  sprint	  retrospective	  
avsevärt.	  
	  
Jag	  tror	  den	  största	  lärdomen	  med	  Scrum	  har	  varit	  att	  även	  inom	  agila	  metoder	  behövs	  insatser	  för	  
planering	  och	  struktur,	  fast	  att	  de	  skiljer	  sig	  avsevärt	  från	  de	  som	  tillämpas	  inom	  vattenfallsmodeller.	  Jag	  
gick	  in	  i	  projektet	  med	  vanföreställningen	  att	  det	  kunde	  försummas	  eftersom	  Scrum	  var	  en	  agil	  metod.	  
Det	  uppdagades	  dock	  ganska	  snart	  när	  utvecklingen	  väl	  började	  att	  det	  inte	  skulle	  fungera	  och	  jag	  
upplevde	  att	  teamets	  medlemmar	  under	  en	  period	  jobbade	  individuellt	  och	  utan	  insikt	  eller	  hänsyn	  till	  
vad	  andra	  gjorde	  eller	  hur	  lösningarna	  senare	  skulle	  kopplas	  ihop.	  Genom	  sprint	  retrospective	  lyckades	  vi	  
dock	  införa	  mer	  arbete	  av	  administrativ	  och	  planerande	  karaktär	  där	  samtliga	  medlemmar	  i	  teamet	  
deltog.	  	  
	  
Något	  jag	  önskat	  att	  vi	  lagt	  större	  fokus	  på	  under	  arbetets	  gång	  är	  tidsuppskattningar	  för	  user	  stories.	  
Efter	  den	  första	  sessionen	  planning	  poker	  genomfördes	  inte	  längre	  tidsuppskattningar	  organiserat	  då	  
resultatet	  var	  så	  dåligt	  från	  första	  omgången	  där	  tidsuppskattningarna	  var	  alldeles	  för	  optimistiska.	  Det	  
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är	  dock	  vanligt	  att	  oerfarna	  team	  gör	  med	  optimistiska	  tidsuppskattningar	  med	  planning	  poker	  än	  erfarna	  
[8].	  Jag	  tror	  att	  om	  vi	  känt	  till	  det	  under	  de	  inledande	  sprintarna	  hade	  det	  varit	  enklare	  för	  teamets	  
medlemmar	  att	  motivera	  att	  fortsätta	  genomföra	  planning	  poker,	  Jag	  tror	  att	  jag	  hade	  lärt	  mig	  mer	  om	  
tidsuppskattningar	  av	  mjukvaruutveckling	  om	  poker	  planning	  fortsatt	  då	  man	  fått	  underlag	  för	  att	  
reflektera	  över	  utfallet.	  Då	  man	  troligtvis	  lärt	  sig	  vilka	  typer	  av	  moment	  som	  är	  lätta	  respektive	  svåra	  att	  
tidsuppskatta.	  	  
	  
Jag	  upplever	  också	  att	  det	  var	  synd	  att	  en	  del	  av	  de	  moment	  som	  finns	  i	  Scrum	  prioriterades	  ned	  då	  jag	  
ansåg	  att	  det	  inte	  var	  värt	  arbetet	  på	  grund	  av	  att	  man	  var	  oerfaren	  och	  att	  det	  troligtvis	  skulle	  bli	  fel.	  
Istället	  borde	  man	  tagit	  vara	  på	  tillfällena	  för	  att	  lära	  sig,	  utifrån	  ett	  liknande	  resonemang	  som	  för	  
planning	  poker.	  Jag	  känner	  att	  mer	  tid	  borde	  lagts	  på	  bland	  annat	  formulering	  av	  user	  stories	  och	  
acceptanstester	  för	  att	  vara	  bättre	  förberedd	  inför	  kommande	  projekt	  som	  tillämpar	  Scrum.	  	  
	  
Mitt	  fokus	  under	  projektets	  gång	  har	  främst	  varit	  på	  utvecklingen	  av	  applikationen	  och	  jag	  känner	  tyvärr	  i	  
efterhand	  att	  det	  har	  kommit	  i	  vägen	  för	  att	  lära	  mig	  om	  Scrum.	  Om	  jag	  fått	  möjligheten	  att	  göra	  om	  
projektet	  igen	  hade	  jag	  prioriterat	  annorlunda	  då	  jag	  tror	  att	  det	  egentligen	  är	  utvecklingsprocessen	  som	  
jag	  kommer	  ha	  mest	  nytta	  av	  i	  framtiden.	  	  
	  
Personliga	  mål	  
Mitt	  mål	  med	  projektet	  har	  varit	  att	  lära	  mig	  så	  mycket	  om	  back-‐end	  som	  möjligt.	  Utifrån	  mitt	  mål	  är	  jag	  
väldigt	  nöjd	  med	  projektet	  då	  jag	  har	  getts	  utrymme	  att	  fokusera	  på	  den	  delen	  av	  applikationen.	  Samtidigt	  
har	  jag	  lärt	  mig	  mer	  om	  front-‐end	  än	  jag	  förväntat	  mig,	  vilket	  jag	  ser	  som	  en	  bonus.	  Dock	  känner	  jag	  i	  
efterhand	  att	  det	  mål	  jag	  satt	  upp	  till	  viss	  del	  har	  stått	  i	  vägen	  för	  min	  personliga	  utveckling.	  Jag	  tror	  att	  
jag	  hade	  haft	  mer	  nytta	  av	  erfarenheter	  inom	  agila	  metoder	  och	  Scrum	  än	  de	  tekniska	  erfarenheter	  som	  
jag	  anskaffat	  i	  framtiden.	  	  
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BILAGA	  12	  -‐	  ERFARENHETSSAMMANFATTNING,	  JOSEFINE	  LEMOS	  
Projektet	  har	  varit	  givande	  då	  det	  resulterat	  i	  tekniska	  såväl	  som	  processrelaterade	  lärdomar.	  Teamet	  har	  
ofta	  suttit	  och	  arbetat	  tillsammans	  men	  i	  mindre	  grupper.	  Det	  har	  varit	  bra	  eftersom	  det	  gett	  ett	  öppet	  
klimat	  där	  erfarenheter	  kunnat	  delas	  mellan	  de	  olika	  grupperna	  samtidigt	  som	  det	  skapat	  en	  kreativ	  
miljö.	  Ibland	  har	  det	  varit	  på	  bekostnad	  av	  produktivitet	  då	  det	  är	  lätt	  att	  bli	  distraherad.	  Jag	  tror	  dock	  vi	  
vunnit	  på	  det	  i	  längden	  då	  det	  går	  att	  spara	  väldigt	  mycket	  tid	  på	  att	  hjälpa	  varandra.	  Ofta	  när	  någon	  i	  
gruppen	  fastnat	  på	  något	  så	  har	  någon	  annan	  i	  teamet	  haft	  samma	  problem	  tidigare	  och	  suttit	  inne	  på	  
lösningen.	  Att	  jobba	  på	  det	  sättet	  har	  varit	  en	  bra	  kombination	  tillsammans	  med	  scrum.	  I	  det	  påståendet	  
instämmer	  även	  Rebecca	  Pope-‐Ruark	  som	  i	  en	  artikel	  skriver	  att	  det	  inte	  är	  genom	  att	  strikt	  följa	  
instruktionerna	  från	  en	  överordnad	  som	  ett	  projekt	  lyckas.	  Det	  är	  individernas	  förmåga	  att	  på	  ett	  kreativt	  
sett	  hantera	  komplexa	  och	  oväntade	  problem.	  Problem	  löses	  inte	  av	  en	  individ	  utan	  måste	  adresseras	  av	  
ett	  team	  som	  samarbetar	  för	  att	  ta	  sig	  an	  oförutsägbara	  utmaningar	  [1].	  

Att	  arbeta	  efter	  scrum	  har	  ibland	  varit	  svårt	  då	  vi	  i	  teamet	  saknat	  kunskap	  för	  att	  kunna	  planera	  
tillräckligt	  bra	  i	  vissa	  skeden.	  Till	  exempel	  så	  försökte	  vi	  inför	  första	  sprinten	  tidsuppskatta	  alla	  
aktiviteter	  i	  hela	  vår	  product	  backlog	  med	  hjälp	  av	  planning	  poker.	  Vi	  hade	  missat	  detaljen	  att	  en	  planning	  
poker	  är	  något	  som	  ska	  göras	  inför	  varje	  sprint.	  Resultatet	  blev	  en	  gissningslek	  då	  vi,	  med	  i	  princip	  
obefintlig	  kunskap	  i	  bagaget,	  försökte	  uppskatta	  tiden	  för	  alla	  aktiviteter	  det	  kommande	  halvåret.	  Det	  
Gantt-‐schema	  vi	  gjorde	  efter	  planeringen	  ligger	  långt	  från	  hur	  verkligheten	  har	  sett	  ut.	  Att	  vi	  gjorde	  det	  
misstaget	  tror	  jag	  har	  präglat	  oss	  ganska	  mycket.	  Jag	  tror	  det	  är	  grunden	  till	  att	  vi	  blev	  dåliga	  på	  att	  
planera	  de	  kommande	  sprintarna.	  Även	  om	  vi	  var	  medvetna	  om	  att	  det	  var	  vi	  som	  hade	  gjort	  fel	  var	  ändå	  
känslan	  att	  planning	  poker	  inte	  gav	  så	  mycket.	  Jag	  tror	  att	  planning	  poker	  kunde	  ha	  varit	  användbart	  om	  
vi	  bara	  hade	  planerat	  för	  en	  sprint	  i	  taget.	  Det	  var	  dock	  svårt	  att	  se	  det	  när	  vi	  var	  inne	  i	  processen	  för	  då	  
var	  vi	  så	  fokuserade	  på	  att	  komma	  framåt	  med	  hemsidan	  och	  det	  hade	  högre	  prioritet	  än	  det	  
administrativa.	  Så	  här	  i	  efterhand	  när	  situationen	  kan	  överblickas	  på	  avstånd	  så	  hade	  mer	  planering	  gett	  
bättre	  struktur	  i	  arbetet.	  Jag	  tror	  dock	  att	  en	  förutsättning	  för	  att	  dess	  fulla	  potential	  ska	  kunna	  nyttjas	  är	  
att	  teamet	  har	  erfarenhet	  av	  liknande	  projekt	  sedan	  tidigare	  så	  att	  det	  går	  att	  grunda	  
tidsuppskattningarna	  på	  något.	  Ifall	  jag	  medverkar	  i	  ett	  liknande	  IT-‐projekt	  i	  framtiden	  kommer	  det	  vara	  
lättare	  att	  resonera	  kring	  tidsuppskattning	  då	  jag	  nu	  har	  något	  att	  relatera	  aktiviteterna	  till.	  	  

Det	  är	  lätt	  att	  fastna	  i	  samma	  hjulspår	  och	  det	  tror	  jag	  vi	  gjorde	  med	  våra	  scrum-‐möten.	  Vi	  ändrade	  aldrig	  
utformningen	  på	  dem	  utan	  körde	  på	  som	  vi	  hade	  gjort	  tidigare.	  Det	  är	  först	  nu	  i	  efterhand	  vi	  börjat	  
spekulera	  i	  att	  vi	  nog	  borde	  skräddarsytt	  mötenas	  upplägg	  efter	  just	  vårt	  teams	  konstellation	  och	  behov.	  I	  
vårt	  fall	  så	  hade	  vi	  vid	  merparten	  av	  mötena	  jobbat	  i	  samma	  rum	  sedan	  förra	  mötet	  så	  vi	  visste	  redan	  vad	  
alla	  hade	  gjort.	  Mycket	  av	  det	  som	  sades	  var	  överflödigt	  eftersom	  vi	  dessutom	  hade	  jobbat	  i	  team.	  Det	  
hade	  blivit	  mer	  relevant	  om	  medlemmarna	  i	  delteamet	  tillsammans	  hade	  redogjort	  för	  vad	  de	  gjort.	  Fokus	  
kan	  då	  flyttas	  till	  att	  lyfta	  problemen	  istället	  och	  scrum-‐mötena	  skulle	  då	  bli	  navet	  i	  lösningsprocessen.	  
Upplägget	  skulle	  kunna	  vara	  en	  kortfattad	  summering	  av	  vad	  som	  har	  gjorts	  följt	  av	  en	  beskrivning	  av	  hur	  
problem	  som	  uppstått	  löstes.	  Efter	  det	  tar	  man	  upp	  nuvarande	  problem	  och	  skriver	  kort	  för	  dessa	  
problem	  som	  sedan	  läggs	  in	  i	  trellon.	  Kanske	  får	  kortet	  en	  ansvarig	  som	  sedan	  uppdaterar	  kortet	  med	  en	  
beskrivning	  om	  problemet	  löstes.	  Vid	  scrum-‐mötet	  går	  teamet	  igenom	  problemkolumnen	  och	  ansvarig	  för	  
respektive	  problem	  avlägger	  statusrapport.	  Det	  ger	  bättre	  uppföljning	  och	  en	  tydligare	  cykel	  i	  processen.	  

Det	  har	  varit	  väldigt	  lärorikt	  att	  verkligen	  arbeta	  efter	  en	  projektmodell.	  Vid	  medverkan	  i	  andra	  projekt	  
har	  den	  tilltänkta	  projektmodellen	  mer	  blivit	  ett	  ord	  på	  ett	  papper	  än	  ett	  arbetssätt.	  Det	  var	  en	  särskilt	  
intressant	  möjlighet	  att	  använda	  scrum	  eftersom	  det	  förmodligen	  kommer	  tillämpas	  i	  många	  projekt	  i	  det	  
framtida	  arbetslivet.	  	  

Gällande	  refaktoreringen	  så	  tycker	  jag	  det	  var	  bra	  att	  ha	  en	  sprint	  ämnad	  för	  det	  då	  vi	  verkligen	  inte	  fick	  
addera	  någon	  ny	  funktionalitet.	  Annars	  tror	  jag	  aldrig	  att	  vi	  hade	  förbättrat	  koden	  eftersom	  det	  annars	  
gång	  på	  gång	  skulle	  blivit	  nedprioriterat	  då	  något	  annat	  känts	  viktigare.	  En	  nackdel	  blev	  dock	  att	  det	  
under	  utvecklingsprocessen	  låg	  så	  långt	  bort.	  Vi	  väntade	  med	  att	  sätta	  oss	  in	  i	  vad	  det	  faktiskt	  innebar	  tills	  
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refaktoreringssprinten	  hade	  börjat.	  Det	  hade	  sparat	  onödigt	  arbete	  om	  vi	  hade	  gjort	  detta	  tidigare.	  Då	  
hade	  vi	  kunnat	  tänka	  till	  en	  extra	  gång	  inför	  varje	  val	  av	  variabelnamn	  och	  på	  så	  sätt	  kunnat	  lägga	  tiden	  
på	  viktigare	  ändringar	  under	  refaktoreringen.	  	  

Under	  projektet	  så	  har	  jag	  lärt	  mig	  mycket	  om	  webbprogrammering	  och	  de	  olika	  utvecklingsverktygen.	  
Mitt	  mål	  inför	  projektet	  var	  att	  lära	  mig	  mer	  om	  webbprogrammering	  och	  utveckling	  i	  allmänhet	  vilket	  
gör	  att	  jag	  anser	  att	  mitt	  mål	  har	  uppfyllts.	  Dessutom	  är	  jag	  glad	  att	  jag	  verkligen	  fått	  prova	  på	  scrum	  och	  
tar	  med	  mig	  användbara	  lärdomar	  från	  det.	  
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BILAGA	  13	  -‐	  ERFARENHETSSAMMANFATTNING,	  ERIC	  DAVEBY	  
I	  arbetet	  med	  Zebra	  inledde	  vi	  med	  att	  planera	  projektet	  tillsammans.	  Vi	  gick	  igenom	  vad	  vi	  tänkt	  göra	  
och	  övergripande	  hur	  vi	  skulle	  utföra	  det.	  Efter	  den	  inledande	  planeringssprinten,	  sprint	  0,	  var	  det	  dags	  
att	  börja	  koda.	  Där	  valde	  vi	  att	  dela	  upp	  teamet	  i	  två	  mindre	  grupper.	  En	  som	  fokuserade	  på	  databasen	  
medan	  den	  andra	  började	  planera	  upp	  hur	  hemsidan	  grafiskt	  skulle	  läggas	  upp.	  Jag	  valde	  att	  gå	  med	  i	  
databasgruppen	  och	  eftersom	  vi	  löpande	  läste	  databaskursen	  var	  det	  inledande	  arbetet	  intressant	  och	  
roligt,	  dock	  lite	  svårt	  att	  få	  grepp	  om	  till	  en	  början.	   
	   
Huruvida	  det	  var	  ett	  bra	  beslut	  att	  dela	  upp	  gruppen	  eller	  ej	  är	  än	  idag	  svårt	  att	  säga.	  Det	  är	  svårt	  att	  veta	  
vart	  vi	  skulle	  vara	  idag	  om	  vi	  inte	  tog	  den	  vägen	  vi	  tog.	  Min	  personliga	  åsikt	  är	  i	  vart	  fall	  att	  det	  var	  ett	  bra	  
val	  då	  vi	  kom	  igång	  direkt	  och	  alla	  hade	  något	  att	  göra.	  Arbetet	  blev	  dock	  ganska	  spritt	  och	  man	  tappade	  
den	  goda	  överblick	  man	  i	  det	  inledande	  stadiet	  hade	  över	  projektet.	  För	  att	  alla	  medlemmar	  i	  teamet	  
skulle	  ha	  en	  uppfattning	  om	  vad	  som	  trots	  allt	  gjordes	  hade	  vi	  scrummöten	  då	  vi	  kände	  det	  var	  dags,	  
vanligen	  varannan	  dag	  i	  inledningen.	  	  
	   
Efter	  att	  i	  sprint	  1	  främst	  arbetat	  i	  två	  grupper	  blev	  det	  mer	  roterande	  arbete	  i	  sprint	  2.	  Där	  jobbade	  jag	  
vidare	  lite	  med	  databasen	  men	  hoppade	  sedan	  över	  till	  designdelen.	  Detta	  gjorde	  att	  arbetet	  kändes	  mer	  
givande	  och	  lärorikt	  då	  jag	  även	  fick	  chansen	  att	  lära	  mig	  den	  biten.	  Trots	  att	  det	  var	  lite	  mer	  flexibelt	  vad	  
jag	  arbetade	  med	  i	  sprint	  2	  är	  det	  fortfarande	  saker	  jag	  inte	  har	  jättebra	  koll	  på.	  Detta	  gäller	  främst	  den	  
lite	  tyngre	  tekniska	  delen	  och	  det	  beror	  på	  att	  andra	  i	  teamet	  varit	  mer	  intresserade	  av	  det	  och	  jag	  själv	  
hellre	  löste	  andra	  uppgifter.	  	  
	  
Utbildningsmässigt	  var	  det	  väldigt	  givande	  att	  byta	  arbetsuppgifter	  under	  projektets	  gång.	  Om	  vi	  istället	  
skulle	  vilja	  ha	  en	  mer	  resultatinriktad	  arbetsgång	  borde	  vi	  direkt	  från	  början	  delat	  
upp	  arbetsuppgifterna	  och	  behållit	  dem	  arbetet	  ut.	  Eftersom	  det	  var	  få	  av	  oss	  i	  teamet	  som	  hade	  
erfarenheter	  inom	  mjukvaruutveckling	  sedan	  tidigare	  tog	  det	  ett	  tag	  att	  lära	  sig	  och	  kan	  man	  då	  lägga	  all	  
tid	  på	  en	  sak	  blir	  resultatet	  förmodligen	  bättre	  än	  om	  man	  lär	  sig	  grunden	  på	  många	  varierande	  delar.	  	  	  	   
	   
Att	  vi	  har	  jobbat	  mycket	  i	  grupp	  har	  jag	  varit	  glad	  för.	  Jag	  trivs	  bra	  med	  att	  ha	  folk	  omkring	  mig	  som	  det	  
går	  att	  ställa	  snabba	  mindre	  frågor	  till	  så	  jag	  vet	  att	  jag	  är	  på	  rätt	  väg,	  förstått	  saken	  på	  rätt	  sätt	  och	  kunna	  
diskutera	  problem	  om	  de	  skulle	  uppstå.	  Jag	  har	  lärt	  mig	  arbeta	  med	  scrum,	  något	  som	  jag	  tycker	  har	  
fungerat	  väldigt	  bra.	  I	  början	  var	  det	  lite	  rörigt	  med	  mycket	  nya	  verktyg	  och	  begrepp	  men	  med	  tiden	  föll	  
det	  väldigt	  väl	  ut.	  Jag	  minns	  speciellt	  att	  jag	  i	  inledningen	  av	  projektet	  var	  fylld	  av	  entusiasm	  över	  att	  
arbeta	  med	  något	  mer	  praktiskt	  jämfört	  med	  andra	  kurser,	  och	  att	  få	  lära	  mig	  och	  använda	  effektiva	  
modeller	  så	  som	  brainwriting.	  Retrospektiven	  är	  en	  annan	  del	  av	  scrum	  jag	  har	  uppskattat	  väldigt	  mycket	  
eftersom	  det	  under	  sprintarna	  var	  svårt	  att	  ta	  sig	  tiden	  att	  stanna	  upp	  och	  diskutera,	  vad	  vi	  i	  teamet	  
egentligen	  gjorde	  och	  om	  vi	  gick	  åt	  rätt	  håll.	  Det	  var	  väldigt	  svårt	  eftersom	  nästa	  deadline	  alltid	  låg	  nära	  
inpå.	  Retrospektiven	  gav	  oss	  i	  grupp	  möjlighet	  att	  ventilera	  vad	  vi	  tyckt	  fungerat	  bra	  under	  sprinten,	  men	  
framför	  allt	  vad	  som	  gått	  mindre	  bra	  och	  sedan	  komma	  med	  åtgärdsförslag.	  Vissa	  utav	  dessa	  
åtgärdsförslag	  fungerade	  bra	  och	  har	  använts	  sedan	  dess.	  Vi	  beslutade	  om	  att	  starta	  arbetsdagarna	  med	  
15	  minuters	  inofficiellt	  möte	  varje	  dag.	  Det	  gav	  rum	  för	  mindre	  förseningar	  på	  morgonen,	  lite	  vardagligt	  
prat	  med	  medlemmarna	  i	  teamet	  och	  vi	  slapp	  chockstarta	  varje	  morgon.	  Andra	  saker	  vi	  i	  teamet	  kommit	  
fram	  till	  under	  retrospektiven	  är	  att	  inleda	  varje	  vecka	  med	  ett	  planeringsmöte	  där	  det	  bestäms	  hur	  
teamet	  ska	  jobba	  tillsammans	  kommande	  vecka.	  Tidigare	  var	  det	  ibland	  problem	  med	  medlemmar	  som	  
bokade	  upp	  tid	  åt	  andra	  åtaganden	  under	  projekttid.	  Detta	  förbättrades	  mycket	  med	  hjälp	  av	  
planeringsmötet	  eftersom	  vi	  redan	  då	  spikade	  vilka	  timmar	  vi	  skulle	  arbeta	  tillsammans.	  Att	  ha	  kortare	  
tider	  mellan	  pushar	  mot	  OpenShift	  och	  att	  göra	  tydligare	  och	  mer	  välskrivna	  kort	  i	  Trello	  är	  två	  andra	  
viktiga	  åsikter	  som	  lyfts	  upp	  under	  de	  retrospektiv	  vi	  haft	  i	  teamet	  och	  sedan	  åtgärdats.	  	  
	  
Alternativet	  till	  att	  dela	  upp	  teamet	  i	  två	  grupper	  hade	  varit	  att	  alla	  arbetat	  tillsammans	  med	  både	  design	  
och	  databasen.	  Designbiten	  hade	  förmodligen	  gått	  snabbare	  att	  utveckla	  med	  fler	  personer	  på	  den	  biten,	  
men	  databasen	  hade	  snarare	  tagit	  längre	  tid	  att	  bestämma	  upplägget	  på	  om	  vi	  hade	  varit	  fler	  personer	  
delaktiga.	  Skälet	  till	  detta	  är	  att	  den	  största	  delen	  av	  databasarbetet	  gick	  ut	  på	  att	  diskutera	  hur	  vi	  ville	  
lägga	  upp	  den.	  Med	  fyra	  personer	  fick	  vi	  fram	  mycket	  åsikter	  och	  kunde	  begränsa	  oss	  lätt,	  hade	  vi	  varit	  sju	  
personer	  istället	  hade	  diskussionerna	  enkelt	  kunnat	  flyta	  iväg	  och	  på	  så	  sätt	  blivit	  mer	  ineffektiva	  och	  ha	  
lägre	  tempo.	  Det	  är	  skäl	  nog	  för	  mig	  att	  anse	  att	  vi	  gjorde	  ett	  bra	  val	  att	  dela	  upp	  arbetet	  i	  två	  grupper.	   
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Det	  främsta	  jag	  tar	  med	  mig	  från	  detta	  projekt	  är	  arbetet	  med	  scrum.	  	  Jag	  kommer	  definitivt	  föreslå	  att	  
använda	  det	  i	  framtida	  projekt	  när	  det	  passar.	  Det	  är	  precis	  som	  Rebecca	  Pope-‐Ruark	  beskriver	  en	  väldigt	  
flexibel	  och	  agil	  arbetsmetod	  vilket	  gör	  att	  man	  hela	  tiden	  kan	  ändra	  sig	  om	  ny	  input	  kommer	  och	  återgå	  
till	  tidigare	  arbete	  för	  förbättringar	  [1].	  Dock	  ställde	  just	  det	  till	  lite	  mindre	  problem	  för	  oss.	  Vid	  vissa	  
vägskäl	  krävdes	  omröstningar	  av	  teamet	  för	  att	  fastställa	  vilket	  håll	  vi	  skulle	  gå	  åt.	  Ibland	  var	  tyvärr	  inte	  
alla	  teammedlemmar	  närvarande	  så	  vissa	  beslut	  återupptogs	  om	  personer	  med	  en	  stark	  
annan	  uppfattning	  framförde	  den	  och	  övertygade	  de	  andra.	  Om	  resultatet	  i	  omröstningen	  ändrades	  
gjorde	  det	  att	  vi	  tappade	  lite	  tid,	  men	  överlag	  blev	  det	  tillslut	  bra.	  Ingen	  hade	  problem	  med	  att	  bli	  
nedröstad,	  utan	  det	  var	  bara	  att	  acceptera	  och	  arbeta	  för	  teamets	  bästa.	  	  
	   
Mina	  mål	  vid	  kursstart	  var	  att	  få	  en	  bättre	  överblick	  över	  arbetet	  bakom	  en	  hemsida	  samt	  djupare	  
kunskaper	  inom	  programmering,	  dock	  utan	  att	  bli	  expert	  på	  det.	  Såhär	  i	  efterhand	  är	  jag	  absolut	  nöjd	  med	  
min	  insats.	  Jag	  hade	  kunnat	  lära	  mig	  mer	  kodmässigt,	  men	  av	  effektivitetsskäl	  gick	  de	  arbetsuppgifter	  till	  
de	  som	  hade	  större	  kunskaper	  av	  det	  sedan	  tidigare	  och	  brann	  för	  det	  mer.	  Framför	  allt	  tycker	  jag	  arbetet	  
med	  designen	  varit	  väldigt	  roligt	  när	  man	  snabbt	  såg	  resultat	  på	  det	  man	  gjorde.	  Där	  fick	  jag	  även	  snabbt	  
bra	  överblick	  och	  det	  kändes	  som	  jag	  hade	  koll	  på	  den	  biten.	  Överlag	  har	  gruppen	  kommit	  överens	  väldigt	  
bra,	  vi	  i	  teamet	  verkar	  alla	  nöjda	  med	  produkten	  och	  det	  har	  varit	  kul	  att	  komma	  till	  skolan	  för	  att	  arbeta	  
med	  dem	  så	  projektet	  har	  helt	  klart	  varit	  över	  förväntan.	   
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BILAGA	  14	  -‐	  ERFARENHETSSAMMANFATTNING,	  SEBASTIAN	  ROSANDER	  
Efter	  det	  här	  projektet	  känner	  jag	  att	  jag	  framför	  allt	  har	  fått	  mycket	  större	  kunskaper	  om	  hur	  man	  jobbar	  
på	  ett	  bra	  sätt	  i	  ett	  professionellt	  team.	  Det	  gäller	  både	  arbetssätt	  och	  metoder	  samt	  hur	  gruppdynamik	  
fungerar.	  

Först	  och	  främst	  har	  jag	  fått	  en	  mycket	  större	  inblick	  i	  hur	  man	  arbetar	  enligt	  modellen	  Scrum,	  som	  jag	  
bara	  vagt	  kände	  till	  innan	  det	  här	  projektet.	  Framförallt	  känner	  jag	  att	  Scrum	  har	  gett	  mig	  en	  mycket	  
större	  inblick	  i	  hur	  en	  bra	  gruppdynamik	  ser	  ut,	  där	  alla	  yttrar	  sina	  åsikter,	  problem	  diskuteras	  och	  man	  
hjälps	  åt	  att	  finna	  lösningar	  på	  problem.	  Att	  Scrum	  är	  bra	  för	  att	  ge	  en	  ökad	  insikt	  i	  gruppdynamik	  är	  
något	  som	  även	  observerats	  av	  andra,	  både	  lärare	  och	  studenter	  [1].	  Jag	  har	  sett	  både	  styrkor	  och	  
svagheter	  med	  arbetsmetoden	  men	  har	  överlag	  fått	  ett	  positivt	  intryck.	  Till	  det	  positiva	  räknar	  jag	  det	  
egna	  ansvaret,	  möjligheten	  ett	  lägga	  upp	  arbetet	  på	  egen	  hand	  och	  att	  målen	  kan	  förändras	  under	  arbetets	  
gång.	  Nackdelarna	  kan	  på	  ett	  sätt	  sägas	  vara	  andra	  sidan	  av	  samma	  mynt.	  Just	  det	  faktum	  att	  arbetet	  
kräver	  stort	  eget	  ansvar	  och	  att	  målbilden	  kan	  förändras	  över	  tiden	  kan	  leda	  till	  problem.	  	  Det	  kan	  bli	  
problematiskt	  att	  hålla	  arbetstempot	  på	  en	  hög	  nivå	  genom	  hela	  projektet	  då	  mycket	  av	  arbetet	  grundar	  
sig	  på	  eget	  ansvar	  samt	  planering	  och	  framförhållning.	  

För	  att	  underlätta	  projektets	  fortskridande	  kunde	  en	  mer	  löpande	  arbetsfördelning	  ha	  tillämpats	  än	  den	  
som	  användes	  i	  projektet.	  Ibland	  kunde	  det	  förekomma	  att	  man	  inte	  visste	  vad	  man	  skulle	  göra	  för	  att	  
planeringen	  inte	  varit	  tillräcklig.	  Men	  eftersom	  metoden	  bygger	  på	  eget	  ansvar	  löste	  sig	  problemen	  på	  ett	  
bra	  sätt	  ganska	  fort.	  Under	  vissa	  sprintar	  minskades	  antalet	  daily	  scrums,	  beroende	  på	  att	  det	  ibland	  
kändes	  svårt	  att	  hitta	  material	  att	  diskutera.	  I	  efterhand	  tror	  jag	  nog	  att	  det	  hade	  varit	  bra	  att	  hålla	  daily	  
scrums	  ändå	  med	  det	  som	  kunde	  kommas	  på.	  Främst	  eftersom	  det	  ibland	  kunder	  vara	  svårt	  att	  hålla	  koll	  
på	  vad	  alla	  andra	  gjorde	  även	  om	  det	  kändes	  som	  att	  man	  hade	  bra	  koll	  på	  läget.	  

När	  det	  gäller	  den	  tekniska	  plattformen	  känner	  jag	  att	  jag	  har	  svårt	  att	  uttala	  mig	  om	  vad	  som	  kunde	  
gjorts	  annorlunda.	  Främst	  eftersom	  det	  har	  varit	  ett	  krav	  på	  vilka	  tekniker	  som	  ska	  användas.	  Men	  det	  
beror	  också	  på	  att	  jag	  saknar	  kompetens	  för	  att	  kunna	  göra	  några	  bra	  bedömningar.	  Jag	  anser	  dock	  att	  jag	  
har	  fått	  en	  stor	  möjlighet	  att	  utveckla	  mina	  programmeringskunskaper,	  både	  språkmässig	  och	  
problemlösningsmässigt.	  En	  sak	  som	  dock	  kunde	  ha	  tillämpats	  bättre	  i	  projektet	  är	  en	  tydligare	  definition	  
av	  hur	  variabelnamn	  och	  funktionsnamn	  formuleras,	  det	  skulle	  ha	  underlättat	  mycket.	  Jag	  anser	  också	  att	  
det	  hade	  underlättat	  om	  teamet	  hade	  satt	  upp	  mer	  allmänna	  riktlinjer	  om	  hur	  koden	  skulle	  konstrueras.	  
Dock	  är	  det	  något	  som	  jag	  nu	  vet	  genom	  erfarenhet	  från	  det	  här	  projektet.	  Det	  var	  inget	  jag	  tänkte	  
speciellt	  mycket	  på	  vid	  projektets	  uppstart.	  

Jag	  tycker	  att	  det	  är	  ett	  bra	  arbetssätt	  att	  först	  arbeta	  med	  utveckling	  och	  avsluta	  med	  refaktorering.	  
Eftersom	  man	  under	  utvecklingsfasen	  då	  kan	  fokusera	  på	  att	  utveckla	  funktionaliteten	  snarare	  än	  att	  
skriva	  optimal	  kod.	  Att	  senare	  försöka	  optimera	  koden	  under	  refaktoreringsfasen	  gör	  att	  man	  då	  även	  får	  
kunskap.	  Det	  känns	  gynnsamt	  för	  kreativiteten	  att	  arbeta	  på	  det	  sättet.	  

Rörande	  applikationen	  och	  systemet	  som	  konstruerats	  under	  projektarbetet	  finns	  det	  många	  olika	  saker	  
som	  kunde	  ha	  utförts	  på	  andra	  sätt.	  Flera	  av	  dem	  tas	  upp	  i	  avsnittet	  “7.1.	  Diskussion”	  i	  rapporten.	  Dock	  är	  
det	  något	  som	  jag	  känner	  att	  jag	  kan	  uttala	  mig	  om	  först	  i	  efterhand.	  Vilket	  också	  betyder	  att	  jag	  troligtvis	  
lärt	  mig	  mycket	  om	  utformningen	  av	  datasystem,	  både	  grafiskt	  och	  kodmässigt.	  Jag	  upplever	  åtminstone	  
att	  jag	  fått	  erfarenheter	  under	  projektets	  gång	  som	  gör	  att	  jag	  kan	  sätta	  perspektiv	  på	  projektets	  resultat	  
och	  se	  hur	  andra	  lösningar	  kunde	  ha	  utformats.	  Många	  funktioner	  kunde	  ha	  utvecklats	  på	  webbplatsen	  
men	  jag	  anser	  att	  det	  var	  bättre	  att	  teamet	  valde	  att	  fokusera	  på	  vissa	  delar	  och	  konstruera	  dem	  utförligt	  
snarare	  än	  att	  tappa	  fokus.	  

Sammanfattningsvis	  känner	  jag	  mig	  nöjd	  med	  vad	  jag	  lärt	  mig	  under	  projektets	  gång.	  Detta	  gäller	  som	  
sagt	  allt	  som	  haft	  med	  projektets	  arbete	  att	  göra,	  från	  gruppdynamik	  och	  arbetsmetoden	  Scrum	  till	  
kunskap	  om	  hur	  specifika	  programmeringsspråk	  fungerar.	  Detta	  stämmer	  bra	  överens	  med	  de	  personliga	  



Linköpings	  universitet	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  
	  

	   	   	  79	  

mål	  jag	  hade	  vi	  projektets	  början.	  Mina	  mål	  var	  framförallt	  att	  få	  mer	  kunskap	  om	  hur	  man	  jobbar	  på	  ett	  
bra	  sätt	  i	  ett	  mer	  professionellt	  projektarbete.	  Likaså	  ville	  jag	  få	  mer	  kunskap	  om	  program-‐	  och	  
webbutveckling.	   	  
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BILAGA	  15	  -‐	  ERFARENHETSSAMMANFATTNING,	  FILIP	  CLAESSON	  
I	  början	  av	  projektet	  satte	  jag	  upp	  ett	  väldigt	  övergripande	  individuellt	  mål	  med	  projektet.	  Detta	  var	  att	  
jag	  skulle	  kunna	  utveckla	  en	  hemsida	  på	  egen	  hand.	  För	  att	  kunna	  nå	  mitt	  mål	  var	  det	  viktigt	  att	  vara	  
delaktig	  i	  så	  många	  delar	  av	  utvecklingsprojektet	  som	  möjligt	  vilket	  jag	  i	  stor	  utsträckning	  försökt	  vara.	  	  

När	  projektet	  inleddes	  hölls	  en	  lång	  planering	  gällande	  vad	  som	  skulle	  bli	  slutprodukten,	  hur	  den	  skulle	  
utformas	  och	  hur	  vi	  i	  gruppen	  skulle	  jobba.	  Denna	  fas	  kändes	  vid	  genomförandet	  inte	  speciellt	  givande	  
och	  ganska	  utdragen.	  Dock	  har	  jag	  under	  projektets	  gång	  förstått	  att	  denna	  planeringsfas	  har	  sparat	  
gruppen	  mycket	  jobb	  i	  och	  med	  att	  alla	  i	  gruppen	  har	  haft	  samma	  bild	  om	  vad	  vi	  ska	  utveckla.	  Denna	  
kunskap	  är	  absolut	  något	  jag	  kommer	  ta	  med	  mig	  och	  använda	  i	  framtida	  webbutvecklingsprojekt.	  

Då	  vi	  arbetade	  enligt	  den	  agila	  utvecklingsmetoden	  Scrum	  har	  vi	  haft	  flera	  återkommande	  möten	  under	  
projektet.	  Vi	  har	  haft	  daily	  scrum	  fler	  gånger	  i	  veckan.	  Dessa	  möten	  tycker	  jag	  har	  varit	  överflödiga	  under	  
vissa	  delar	  av	  projektet,	  speciellt	  då	  vi	  suttit	  i	  samma	  rum	  och	  arbetat	  och	  då	  vetat	  vad	  mina	  medarbetade	  
sysslat	  med.	  Ett	  annat	  återkommande	  möte	  var	  Sprint	  retrospective	  som	  hölls	  efter	  varje	  sprint.	  Detta	  
möte	  tycker	  jag	  har	  varit	  mycket	  givande	  eftersom	  det	  verkligen	  har	  fokuserat	  på	  att	  göra	  gruppen	  bättre	  
och	  inte	  göra	  samma	  misstag	  om	  igen.	  Jag	  anser	  att	  vi	  som	  grupp	  lyckades	  utnyttja	  dessa	  och	  verkligen	  
lärde	  oss	  av	  våra	  misstag.	  Uppdelningen	  av	  projektet	  i	  sprinter	  och	  de	  väldefinierade	  målen	  med	  varje	  
sprint	  var	  ett	  positivt	  inslag	  i	  arbetet.	  Detta	  ledde	  till	  att	  vi	  har	  hunnit	  klart	  med	  det	  vi	  ska	  göra	  i	  rätt	  
stund	  och	  inte	  skjutit	  på	  arbetet	  till	  sista	  stund.	  Detta	  är	  inte	  något	  som	  är	  ovanligt	  i	  projekt	  med	  agil	  
arbetsmetod	  [37].	  

I	  projektet	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  planeringsverktyget	  Trello	  och	  versionshanteringsprogrammet	  Git.	  Trello	  
har	  vi	  i	  gruppen	  fått	  arbeta	  hårt	  för	  att	  det	  ska	  fungera.	  Det	  har	  inte	  kommit	  naturligt	  och	  jag	  tror	  att	  det	  
är	  viktigt	  att	  i	  nästa	  projekt	  där	  Trello	  används	  att	  vi	  verkligen	  bestämmer	  klara	  regler	  för	  vad	  som	  ska	  
läggas	  in	  och	  inte	  då	  detta	  inte	  alltid	  gjordes	  i	  vår	  grupp.	  Git	  tog	  ett	  tag	  att	  komma	  in	  i	  och	  jag	  var	  till	  en	  
början	  tveksam	  till	  att	  det	  skulle	  underlätta	  så	  mycket	  men	  när	  vi	  väl	  hade	  fått	  Git	  att	  fungera	  så	  var	  det	  
till	  mycket	  stor	  hjälp.	  Kunskapen	  om	  Git	  är	  något	  som	  jag	  under	  projektets	  gång	  satte	  som	  mål	  att	  lära	  mig	  
mer	  om	  och	  jag	  är	  glad	  att	  jag	  fick	  vara	  med	  i	  gruppen	  som	  implementerade	  det	  i	  vårat	  utvecklingsteam.	  

Då	  det	  inte	  bara	  var	  jag	  som	  ville	  vara	  med	  och	  lära	  mig	  de	  olika	  delarna	  i	  utvecklingen	  gick	  inte	  arbetet	  
så	  fort	  som	  det	  skulle	  kunna	  gjort.	  Detta	  då	  alla	  hela	  tiden	  skulle	  lära	  sig	  nya	  saker	  under	  hela	  projektets	  
gång.	  Om	  jag	  fick	  vara	  med	  i	  en	  liknande	  uppgift	  där	  jag	  inte	  hade	  speciellt	  mycket	  kunskap	  om	  området	  
igen	  skulle	  jag	  dock	  ändå	  velat	  göra	  på	  samma	  sätt.	  Jag	  tycker	  att	  det	  har	  varit	  värt	  att	  det	  gått	  lite	  
långsammare	  i	  och	  med	  att	  jag	  lärt	  mig	  så	  mycket.	  

Alla	  de	  olika	  programmeringsspråken	  som	  använts	  under	  projektet	  har	  varit	  väldigt	  roligt	  att	  lära	  sig.	  
Under	  utvecklingen	  har	  jag	  använt	  Python,	  HTML5,	  CSS,	  JavaScript	  och	  Django	  och	  då	  mitt	  mål	  var	  att	  
kunna	  utveckla	  en	  hemsida	  på	  egen	  hand	  efter	  projektet	  har	  lärdomen	  kring	  dessa	  språk	  varit	  viktigast	  
för	  mig.	  	  



Linköpings	  universitet	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  
	  

	   	   	  

	  

På	  svenska	  

Detta	  dokument	  hålls	  tillgängligt	  på	  Internet	  –	  eller	  dess	  framtida	  ersättare	  –	  under	  
en	  längre	  tid	  från	  publiceringsdatum	  under	  förutsättning	  att	  inga	  extra-‐ordinära	  
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