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Sammanfattning 

Rapporten beskriver utvecklingen av en webbutik för ett fiktivt företag inom arbets- och 
skyddsklädesbranschen. Detta projekt utgör examinationsmaterial för en kandidatexamen 
för gruppens medlemmar.  Projektgruppen bestod av fem medlemmar som under projektets 
gång arbetat enligt Scrum-metodiken. Programmeringsspråken som används är Python, 
Javascript, HTML, CSS och SQL. En marknadsundersökning gjordes som bekräftade att 
marknad finns och identifierade lämpliga målgrupper. Efter detta skapades en produktvision 
med mål och krav för den slutliga produkten, varpå en produktbacklogg utvecklades för att 
på bästa sätt uppfylla denna vision. Projektet delades därefter in i fyra mindre delar, sprintar, 
för att få tydligare kortsiktiga mål och göra arbetet mer lättstrukturerat.  
 

När planeringen av arbetet var färdigt påbörjades en utvecklade fas där gruppen 

programmerade en webbutik efter de kriterier som fanns i produktbackloggen. 

Programmeringen skedde simultant på gruppens fem datorer och sammanfogades med 

jämna mellanrum på en dator, för att laddas upp i molntjänsten Google drive som den 

aktuella versionen. En fullt fungerande webbutik stod färdig efter 12 veckors utvecklande 

och finns att beskåda på http://skoab-tungdesign.rhcloud.com/.   

Efter att webbutiken var fullt fungerande inleddes en förbättringsfas där koden 

effektiviserades och standardiserades utan att det synliga i webbutiken förändrades. En 

testplan togs fram varefter en väsentlig mängd tänkbara scenarion testkördes och avvikelser 

dokumenterades och åtgärdades.  

 

Den slutliga produkten är en fullt fungerande webbutik bortsett från kortbetalningen där 

ingen riktig betalning sker av skäl angivna i rapporten. Produkten uppfyller alla de mål och 

krav som specificerats.  

  

http://skoab-tungdesign.rhcloud.com/


2 
 

 

Innehåll 

Sammanfattning ................................................................................................................ 1 

1 Introduktion .................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 5 

1.2 Syfte ........................................................................................................................ 5 

1.3 Produktvision ........................................................................................................... 5 

1.4 Huvudmål ................................................................................................................ 5 

2 Metod ............................................................................................................................. 7 

2.1 Arbetsmetoder ......................................................................................................... 7 

2.2 Mjukvaruutvecklingsmetodik .................................................................................... 8 

2.3 Utvecklingsmiljöer ................................................................................................... 9 

2.4 Inspirationssökning .................................................................................................. 9 

2.4.1 I samma bransch ............................................................................................ 10 

2.4.2 I andra branscher ........................................................................................... 10 

2.5 Systemöversikt ...................................................................................................... 11 

2.5.1 Komponenter .................................................................................................. 11 

2.5.2 Funktioner....................................................................................................... 12 

2.6 Realisering av produktbacklogg ............................................................................. 13 

2.6.1 User story #1 .................................................................................................. 13 

2.6.2 User story #2 .................................................................................................. 14 

2.6.3 User story #3 .................................................................................................. 15 

2.6.4 User story #4 .................................................................................................. 16 

2.6.5 User story #5 .................................................................................................. 17 

2.6.6 User story #6 .................................................................................................. 18 

2.6.7 User story #7 .................................................................................................. 19 

2.6.8 User story #8 .................................................................................................. 20 

2.6.9 User story #9 .................................................................................................. 21 

2.6.10 User story #10 ................................................................................................ 22 

2.6.11 User story #11 ................................................................................................ 23 

2.6.12 User story #12 ................................................................................................ 24 

2.6.13 User story #13 ................................................................................................ 25 

2.6.14 User story #14 ................................................................................................ 26 



3 
 

2.6.15 User story #15 ................................................................................................ 27 

3 Systemspecifikation...................................................................................................... 29 

3.1 Databas ................................................................................................................. 29 

3.2 GUI ........................................................................................................................ 33 

3.2.1 Design ............................................................................................................ 33 

3.2.2 Struktur ........................................................................................................... 34 

3.2.3 Mjukvara ......................................................................................................... 35 

3.2.4 Logik ............................................................................................................... 35 

4 Marknadssituation ........................................................................................................ 36 

4.1 Målgrupper ............................................................................................................ 36 

4.2 Unique Selling Proposition .................................................................................... 36 

4.3 Marknadsundersökning ......................................................................................... 36 

4.4 Konkurrenssituation ............................................................................................... 37 

4.4.1 Fakta över konkurrerande företag ................................................................... 37 

4.5 Marknadsmix ......................................................................................................... 38 

4.5.1 Produkt ........................................................................................................... 38 

4.5.2 Plats ............................................................................................................... 38 

4.5.3 Påverkan ........................................................................................................ 39 

4.5.4 Pris ................................................................................................................. 39 

4.6 Marknadsföringsplan ............................................................................................. 40 

5 Etiska aspekter ............................................................................................................. 42 

6 Diskussion .................................................................................................................... 45 

6.1 Design ................................................................................................................... 45 

6.2 Fördelar och nackdelar med koden ....................................................................... 46 

6.3 Vidareutveckling av funktioner ............................................................................... 47 

6.4 Arbetsprocessen ................................................................................................... 48 

7 Referenser ................................................................................................................... 51 

8 Bilagor .......................................................................................................................... 53 

8.1 Figurer ................................................................................................................... 53 

8.2 Erfarenhetssammanfattningar ............................................................................... 55 

8.2.1 Erfarenhetssammanfattning – David Hedin .................................................... 55 

8.2.2 Erfarenhetssammanfattning - Joel Gustafsson ............................................... 56 

8.2.3 Erfarenhetssammanfattning - Viktor Ekberg ................................................... 57 

8.2.4 Erfarenhetssammanfattning - Patrik Hamsten ................................................ 58 



4 
 

8.2.5 Erfarenhetssammanfattning - Patrick Fraenkel ............................................... 59 

8.3 Tidrapporter ........................................................................................................... 60 

8.4 Screenshots .......................................................................................................... 62 

 

 

  



5 
 

1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  

Detta arbete utgör ett kandidatarbete för gruppens medlemmar. Enligt direktiv skall i 
projektet en onlinebutik, inom valfritt område, utvecklas. Arbetet skall dokumenteras löpande 
och en rapport skrivas.  
 

Vid valet av bransch hittades inspiration hos gruppmedlemmen Patrik Hamstens 
arbetsplats, som är en grossistfirma inom arbets- och skyddsklädesbranschen, utan 
onlinebutik. En undersökning genomförd av gruppmedlemmarna, visade att antalet aktörer 
inom arbets- och skyddsklädesbranschen, online på den svenska marknaden idag är få. 
Dessutom fanns förbättringsmöjligheter hos de aktörer som gruppen undersökte. Gruppen 
kom fram till att denna bransch har stora möjligheter att växa online de närmsta åren och att 
det inte fanns några hinder till att dessa produkter skulle gå att sälja genom en webbshop. 
Baserat på detta beslutades det att arbets- och skyddskläder skulle säljas i webbshopen.  
 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta projekt är att gruppens medlemmar tillsammans ska utveckla en 
onlinebutik, till ett fiktivt företag i arbets- och skyddsklädesbranschen. Medlemmarna ska 
under projektets gång lära sig grunderna i mjukvaruutvecklingsmetodik. Gruppen ska lära 
sig om och arbeta enligt vedertagna metodiker, samt tillskansa sig tillräckliga kunskaper 
inom diverse programmeringsspråk, för att kunna integrera dessa mot en fullt funktionell 
slutprodukt. 
 

1.3 Produktvision 

 

Den slutliga produkten ska användarmässigt vara intuitiv och överskådlig. Målet med 
designen är att den ska vara genomtänkt, tilltalande och minimalistisk. Beställaren ska dra 
stor nytta av produkten, då arbetsklädesbranschen generellt sett har en låg närvaro online, 
vilket öppnar upp möjligheter för Skoab att ta marknadsandelar. Produkten ska effektivisera 
Skoabs försäljningsprocess, genom att vara mer automatiserad än traditionella alternativ så 
som postorder, telefon, fax m.m. Beställarens (Skoabs) alla krav på online-butiken, ska 
tillgodoses till största möjliga mån. Online-butiken ska även vara lätt att underhålla, så att 
beställaren ska kunna uppdatera och hålla den aktiv, utan större ansträngning. 

1.4 Huvudmål 

Huvudmålen som eftersträvades för online-butiken sammanställdes till följande: 
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Fokus ska ligga på enkelhet, såväl för kunder som administratörer, då folk inom branschen 
som gruppen riktar sig mot, stereotypiskt sett, inte är välbevandrade inom onlinebutiker. Det 
ska vara enkelt att som kund besöka sidan, hitta det som eftersöks och genomföra en 
beställning. Det ska samtidigt vara enkelt för administratörerna att hantera allt som berör 
onlinebutiken - från att lägga till och ta bort produkter till att dela ut rabatter till goda kunder. 
Allt detta ska kunna göras via onlinebutikens “front-end”.   
 

Skoab ska kunna utföra följande funktioner i onlinebutiken: 
 

 Lägga till, ta bort och uppdatera produkter med bilder, beskrivningar och pris. 
 Administrera kundregister. 
 Hantera order. 
 Lägga till, ta bort och uppdatera erbjudanden i “Karusellen” på förstasidan. 

 

Skoabs kunder ska i stora drag kunna göra följande: 
 

 Kunna bläddra bland varor, lägga till varorna i en varukorg och utföra köp.  
 Söka bland produkter, med specifika attribut. 
 Sortera bland kategorier. 
 Hantera sina ordrar samt användaruppgifter. 
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2 Metod 
2.1 Arbetsmetoder 

 

Scrum (subst.): Ett ramverk inom vilket man kan angripa komplexa, adaptiva problem, medan 

man produktivt och kreativt levererar produkter med högsta möjliga värde.[1]  

 

– Definition av scrum ur ScrumguidenTM [1] 

   
I detta projekt har metoden scrum följts i största möjliga mån. Projektet utformades av ett 
utvecklingslag om fem personer i ett nära samarbete, till största del sittandes i samma rum. 
Den totala projekttiden och det slutliga målet delades in i mindre segment, så kallade 
sprintar, vilka utfördes som om de vore mindre projekt på cirka en månad. Inte sällan 
delades även dessa in i ännu mindre delar, för att få tydliga kvantitativa mål att uppnå. Detta 
var något som gruppen fann nyttigt och hjälpsamt. Utdraget ovan gjorde det lätt att se vad 
som skulle göras just för stunden, hur detta skulle passa in i arbetet de närmsta dagarna, 
hur det sedan skulle passa in i sprinten och slutligen i den färdiga produkten. Metoden var 
till stor hjälp för att skapa struktur på låg nivå, i ett stort projekt där det annars hade varit 
svårt att se tydliga vägar och trådar. Tanner och Mackinnon[2] uttrycker också vikten av att 
inte ändra i backloggarna under pågående sprint, eftersom det kan leda till förvirring inom 
gruppen, då plötsliga ändringar kan skapa oklarheter i vad som egentligen gäller[2]. Därför 
har gruppen, under projektets gång, sett till att ändringar enbart sker under perioden mellan 
två sprintar. 
  

För att få struktur i sprintarna användes tjänsten Trello[3]. Här skrevs först varje önskad 
funktion i den slutliga produkten ned på en etikett som fästes under rubriken “To do”. Denna 
övergripande nivå kallades “Produktbacklogg”. På nivån under, sprintnivån, bröts dessa 
funktioner ner till mer kvantitativa mål. Dessa mål delades i sin tur in i mindre delar i form av 
de funktioner som behövdes för att uppnå det övergripande målet och placerades under en 
av de tre ovannämnda rubrikerna. På samma sätt bröts målsättningar ned till mer konkreta 
mål på underliggande nivå, vilka sedan togs itu med. Etiketten flyttades från “To do” till 
“Doing” och vidare till “Done” av den som arbetade med uppgiften i fråga, för att inte samma 
arbete skulle göras av olika medlemmar. När alla moment i en nivå stod under “Done” 
kunde etiketten i ovanstående nivå flyttas och på så sätt var det lätt att se hur varje enskild 
funktion förde hela projektet framåt, samtidigt som det var lätt att se vilka mindre moment 
som krävdes för att slutföra nästa större moment.  
 

Så kallade scrum-möten hölls frekvent. I princip startade varje dag ägnad åt projektet med 
ett snabbt möte där det, utifrån Trello, diskuterades vad som gjorts, vad som behövde göras 
och vem som skulle göra vad. I realiteten har arbetstid också fungerat som möte, då alla 
medlemmar oftast suttit i samma rum och därför har det inte krävts formella möten så ofta 
som det annars hade behövts. Detta har varit väldigt effektivt, då ett problem som uppstått 
har kunnat diskuteras direkt och arbete har kunnat fortgå, utan onödig väntan.  
 

I scrum ingår också att uppgifter inte ska tilldelas. Medlemmarna skall istället ta på sig att 
utföra någon av uppgifterna i sprintbackloggen. I detta projekt var det den person som tagit 
på sig uppgiften som hade ansvaret för att den uppgiften arbetades med och slutfördes. Om 
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personen stötte på problem kunde självklart andra personer i gruppen tillfrågas och hjälpa 
till. De övertog dock inte ansvaret för uppgiften.[1] 

 

2.2 Mjukvaruutvecklingsmetodik 

 

När en idé om realisering av en funktion uppkom lades den, som ovan beskrivits, till i 
sprintbackloggen. 
Sedan delades den delats in i mindre delproblem, om möjligt, för att bli lättare att ta itu med. 
Dessa specificerades i utvecklingsschemat, Trello, på så sätt att problemet blivit helt 
uppdelat i konkreta delproblem. De slutliga delproblemen togs sedan hand om och löstes av 
gruppmedlemmarna, tills dess att hela funktionen var implementerad Även om flera 
gruppmedlemmar arbetat med olika delar i samma övergripande funktion hade en av dem 
ett övergripande ansvar för helheten. 
 

När ett problem eller en “bugg” i koden upptäckts, för en funktion i utvecklingsstadiet, har 
det dokumenterats i en logg avsedd för detta. Detta i syfte att kunna förmedla problemet till 
de andra utvecklarna och för att inte missa att åtgärda problemet, i fall att det inte gick att 
åtgärdas direkt. Dokumentationen gjordes oavsett om problemets natur var design, t.ex. 
problem vid olika storlekar på fönstret hemsidan körs i eller rent funktionella problem. Ibland 
uppkom nya problem när ett tidigare löstes och då upprepades processen iterativt för dem. 
Sista steget i utvecklingsstadiet var ett kortare funktionstest, utfört utav någon av 
gruppmedlemmarna som ej varit involverad i utvecklingen av funktionen. Vid det tillfället då 
problemet lösts och när funktionen ansågs vara färdig, gick funktionen vidare från 
utvecklingsstadiet till teststadiet.   
 

För att se om funktioner som implementerats har utformats på rätt sätt, har en testplan 
specificerats. Syftet med testplanen är att ha ett systematiskt sätt att gå igenom hemsidan 
och dess funktioner. Under testning dokumenterades de problem och buggar som uppkom, 
för att se till att lämpliga åtgärder sedan utfördes. När testplanen skapades var funktionerna, 
som är kärnan i hemsidan, i största fokus. Funktionerna har listats och därefter har krav 
ställts efter vad som funnits i åtanke, användarmässigt. Kraven definierar vad som ska 
inträffa, hur användaren informeras om vad som sker och hur säkerheten hos funktionen 
tagits i åtanke. Utifrån kraven testas hemsidan, det verkliga utfallet dokumenteras och en 
bedömning görs om det verkliga utfallet når upp till de krav som ställts på funktionen. 
Bedömningsskalan är godkänd eller underkänd och för en underkänd funktion specificeras 
varför funktionen underkänts och förslag på lämplig åtgärd ges. Testplanens syfte är att 
utförligt pröva sidans alla delar och minimera sannolikheten för att oväntade fel uppstår, 
efter att hemsidan lanserats.   
 

När användbarheten på sidan uppfyllde de specifikationer som tidigare bestämts, för en 
fungerande onlinebutik, påbörjades refaktoreringen. Detta var en del av 
utvecklingsmetodiken och var avsett att förbättra koden, utan att ändra funktionaliteten på 
sidan. Första steget av refaktoreringen var att gå igenom koden för att undersöka vad som 
behövdes göras. Vid genomgången letades det efter överflödig kod, funktioner som kunde 
göras generella och därigenom implementeras på flera ställen, för att undvika onödig mängd 
funktioner, som inte tillför något extra. Exempel på detta var ett antal Get-funktioner, alltså 



9 
 

funktioner vars uppgift är att hämta något från databasen. Sådana funktioner hade i vissa 
fall konstruerats för väldigt specifika fall, utan att ta i åtanke om det redan funnits generella 
funktioner att använda. Bland dessa funktioner kunde det gallras bort en del. Ett annat 
exempel på åtgärder under refaktoreringen var att AJAX implementerades för att 
effektivisera upp produktfilterfunktionen. Det minskade trafiken mellan front-end och back-
end och gjorde att filterfunktionen fungerade bättre än tidigare. Det letades även efter 
möjligheter till förenkling och uppstrukturering av koden, för att göra den mer lättförståelig 
och undvika behovet av många kommentarer. När resultaten av genomgången 
dokumenterats, diskuterades lämpliga åtgärder utifrån vad genomgången kommit fram till. 
Vissa av åtgärderna var mindre arbetskrävande och påtagligt mer enkla än andra och 
behövde då ingen längre diskussion av åtgärd. Exempel på sådana var: 
Kommentarsförenkling, uppstrukturering och borttagande av överflödiga funktioner. Några 
av förändringarna behövde en längre diskussion, för att resultera i lämplig åtgärd som inte 
skulle påverka sidans funktionalitet. Exempel på dessa var: Generalisering av funktioner, 
implementering av funktioner från ramverken och omstrukturering av projektfiler. När 
åtgärdsplanen fastställts utfördes arbetet efter åtagande av gruppmedlemmarna. Under det 
praktiska arbetet med refaktoreringen fördes en kontinuerlig diskussion, så att åtgärderna 
faktiskt skulle ge effekt och uppfylla sitt syfte och inte bara vara förändring för förändringens 
skull.  
 

2.3 Utvecklingsmiljöer 

 

Utvecklingsmiljön som användes var Pycharm 3.1 Professional Edition från Jetbrains. 
Denna utgör en översiktlig plattform för att arbeta simultant kunna arbeta med python, 
HTML och SQL. Pycharm har också ett grafiskt verktyg för Sqlite-databas, där de befintliga 
relationerna mellan tabellerna kan ses och nya kan skapas. Pycharm är även lätt att felsöka 
i och ger snabb feedback mellan det skrivna programmet och vad som visas i webbläsaren. 
Databashanteraren som användes var Sqlite, då den är kompatibel med Pycharm.  På så 
sätt att databasen kan skapas och anropas direkt från Pycharm.  
 

2.4 Inspirationssökning  

 

För att bestämma funktioner och design av slutprodukten, gjordes tidigt en omfattande 
observation av hemsidor liknande den som skulle skapas. De större aktörerna inom arbets- 
och skyddsklädesbranschens hemsidor undersöktes, men också designsidor för bl.a. 
handväskor, kläder och skor, säljsidor för elektronik och hobbyvaror. De parametrar som 
observerades var: 
 

 Användbarhet - Hur intuitiv och hur snabbt går det att förstå hur sidan ska användas? 
 Hur snabbt går det är att hitta en specifik vara på sidan - Kan det sökas direkt på 

varors artikelnummer på en lättillgänglig plats? Kan man söka på andra attribut? 
Finns det filterfunktioner i sökverktyget? 

 Hur är det att navigera på sidan? 
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 Hur tilltalande är designen - Framhäver den produkterna eller tar den fokus från 
dem? 

 Hur framhävs erbjudanden? 
 

Varför dessa parametrar valdes beskrivs i avsnittet om marknadsföring.  
 

Sidor som passat in på någon av dessa punkter eller varit tilltalande på annat sätt: 
 

2.4.1 I samma bransch 

 

http://grolls.se/sv/  - Stämde bäst in på kraven och har en webbshop. 
Positivt: Det går snabbt att navigera på sidan. Kraftfull, användarvänlig sökfunktion. Stilren 
färgskala och bra sidomenyer. Snabb köpprocess. 
Negativt: Onödiga, krystade informationstexter på söksidor - Aggressiv marknadsföring och 
övertalning där sådan inte behövs. Pop-up-menyer förekommer ofta, de kunde ersatts med 
enklare lösningar.  
 

http://blaklader.com/se/ - Saknar webbshop. 
Positivt: Omfattande, välutformat sökverktyg med filterfunktioner (väl inne på produktsidan). 
Korta, koncisa produktbeskrivningar.  
Negativt: Startsidan upplevs stökig med mycket information, pop-up-fönster med tävlingar 
och andra distraktionsmoment. 
 

http://www.abekostore.se/ - Webbshop separerad från huvudsidan. 
Positivt: Enkel design. Korta, koncisa produktbeskrivningar. 
Negativt: Ostrukturerat färgschema. Ingen renodlad produktsida innehållande samtliga 
kategorier. Onödig information om kategorier.  
 

http://www.ejendals.se/?lang=sv - Saknar webbshop.  
Positivt: Enkel design. Korta, koncisa produktbeskrivningar. 
Negativt: Svårt att nå produktsidan. Sökningarna laddar långsamt.  
 

2.4.2 I andra branscher 

 

http://www.hardgraft.com/ - Modesida med skor och accessoarer. 
Positivt: En design som sätter produkterna i fokus. Bra, enkel menyfunktion med funktionell 
kategoriindelning. 
Negativt: Sökfunktion saknas. Kan vara svår att få överblick över då bilderna är väldigt stora 
och användaren behöver skrolla väldigt mycket. Inte så koncis produktsida.  
 

http://blackmilkclothing.com/ - Modesida med kläder och skor. 
Positivt: Enkel design och struktur som framhäver produkterna. Bra menyer som ger bra 
översikt över sidan och gör att sökning och navigering går fort. 
Negativt: Lite för minimalistisk i färgsättning och utformning. Relativt klen sökfunktion som 

http://grolls.se/sv/
http://blaklader.com/se/
http://www.abekostore.se/
http://www.ejendals.se/?lang=sv
http://www.hardgraft.com/
http://blackmilkclothing.com/
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mer verkar som komplement i andra hand gentemot menyerna. Ingen 
artikelnummersökning.  
 

Ett “skräckexempel”, som är nära på motsatsen till vad som eftersträvas i detta projekt, är 
sidan som kommer upp vid anrop till www.jalas.se. Omdirigering sker då till denna sida: 
http://www.ejendals.com/street2013/ Detta exempel har mycket designeffekter och saknar 
överskådlighet. Det grafiska förvirrar användaren och det är svårt att hitta på sidan. Det är 
visserligen ingen renodlad företagssida eller produktsida, utan verkar mer vara en 
kampanjsida. Vill en användare komma till skoföretaget Jalas sida är ett naturligt sätt att 
ange adressen www.jalas.se, men då hamnar användaren istället på denna förmodade 
kampanjsida. 
 

2.5 Systemöversikt 
2.5.1 Komponenter 

Systemet består av 4 delar som samverkar för skapa den hemsida åt användaren, en skiss 

över hur dessa samverkar ses i figur 1. Navet i systemet är logiken som är skriven i python. 

När en sida ska visas börjar den med att eventuell information från databasen som behövs 

hämtas med SQL till logiken. Logiken tar sedan och avgör om användaren har behörighet 

att se sidan, om användaren har det skapas sidan med hjälp av flaskpaketet.[4] Till en html-

mall skickas databasinformation som dynamiskt skapar den färdiga html sidan med hjälp av 

Jinja2. Även data sparad i session cookie påverkar hur sidan genereras. Data som sparas 

där är huruvida användaren är inloggad och vem den är inloggad som samt användarens 

varukorg. När html sidan är skapad skickas denna tillsammans med de CSS filer som sidan 

använder till webbläsaren. CSS filerna beskriver hur webbläsaren ska visa upp html koden. 

När ny data skall sparas t.ex. när en användare registrerar en ny användare eller slutför ett 

köp händer följande. Användaren fyller i ett formulär i webbläsaren och sedan klickar på en 

”submitknapp”, detta kontrolleras den i vissa fall av ett javascript som antingen visar en 

varning till användaren eller skickar den till logiken. Även i logiken sker det kontroller som 

antingen skickar felmeddelanden eller konfirmeringar till användaren. Om den ifyllda 

informationen klarar kontrollerna i logiken skickas den in i databasen med ett eller flera SQL 

kommandon.  

 

http://www.jalas.se/
http://www.ejendals.com/street2013/
http://www.jalas.se/
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Figur 1 Systemöversikt 

2.5.2 Funktioner 

Systemet tog avstamp i produktbackloggen, som projektgruppen skapade vid inledningen av 
projektet. Produktbackloggen är skriven som “user stories”[1] - d.v.s. att projektgruppen har 
satt sig in i olika scenarion, ur en användares perspektiv, och därefter utformat utseende 
och användbarhet efter vad som anses passande för respektive användargrupp.  
Produktbacklogg 
EI - Ej inloggad 
PK - privatkund 
FK - företagskund 
A - administratör 
HA - huvudadministratör 
 

Item 
# 

Som 
en... 

Vill jag.. 

1 EI, 
PK, 
FK 

Få erbjudanden i ett bildspel och se nyligen tillagda produkter via startsidan. 

2 EI, 
PK, 
FK 

Kunna få detaljerad information om erbjudandet och produkterna genom att klicka på 
tillhörande bild. Härifrån vill jag även ha möjligheten att lägga till produkten i fråga i min 
varukorg, i vald storlek och kvantitet. 

3 Alla Kunna navigera mellan hemsidans olika sidor via ett navigationsfält. 
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4 EI, 

PK, 
FK 

Kunna lägga till produkter i en varukorg, vilka ska finnas kvar där när användaren 

bestämmer sig för att slutföra sitt köp. Jag vill välja antal och storlekar av produkten i 
fråga. 

5 PK, 

FK 
Kunna recensera mitt köp, för att informera andra potentiella kunder om för- och 

nackdelar. 

6 EI Kunna skapa ett användarkonto, för att snabbare kunna spåra sina ordrar, samt undgå 
att skriva ned kontaktuppgifter varje gång ett köp ska genomföras. 

7 EI, 
PK, 
FK 

Snabbt kunna hitta information om företaget, samt en flik med kontaktuppgifter till 
företaget. Detta för att kunna kontakta företaget med eventuella frågor. 

8 A, HA Gå in på den detaljerade vyn av enskilda produkter och redigera information om, eller ta 
bort produkten i fråga, ur nuvarande sortiment. 

9 Alla Kunna söka och filtrera produkterna under produktsidan efter diverse attribut. 

10 A, HA Via navigationsfältet komma åt administratörsfunktionerna. 

11 A, HA Kunna läsa meddelanden från användare av sidan. 

12 A, HA Kunna lägga till produkter på sidan. 

13 A, HA Kunna hantera erbjudanden på förstasidan. 

14 A, HA Söka efter och hantera specifika ordrar. 

15 HA Utöver de vanliga administrationsfunktionerna ska en huvudadministratör även kunna 
söka bland och hantera användarkontona som är registrerade på sidan. 
Huvudadministratören ska kunna gå in och ändra användarinformation och ändra 
behörighetsnivå. 

 

2.6 Realisering av produktbacklogg 
2.6.1 User story #1 

Vem 

 

EI, PK, FK. 

Vad 

Användaren ska få erbjudanden i ett bildspel och se nyligen tillagda produkter via startsidan. 

Hur 

Online-butikens förstasida har ett rullande bildspel med, av administratörerna, valda 
erbjudanden. Dessa hämtas ur databasen och placeras i bildspelet. Dessutom hämtas de 
sex senast tillagda produkterna och visas i ett rutnät under erbjudandena.  
 

Screenshot 
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2.6.2 User story #2 

Vem 

 

EI, PK, FK. 

Vad 
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Användaren ska kunna få detaljerad information om erbjudandet och produkterna, genom 
att klicka på tillhörande bild. Härifrån vill jag även ha möjligheten att lägga till produkten i 
fråga i min varukorg i vald storlek och kvantitet. 

Hur 

När användaren klickar på ett erbjudande i bildspelet eller på en produkt via antingen 
startsidan eller produktsidan, skickas användaren vidare till en sida med en detaljerad vy 
över produkten i fråga. Här finns även möjligheten för användaren att lägga till produkten i 
sin varukorg, i vald storlek och kvantitet. 
 

Screenshot 

 

 
 

 

 

2.6.3 User story #3 

Vem 

 

Alla användare. 

Vad 
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Användaren ska kunna navigera mellan hemsidans olika sidor via ett navigationsfält. 

Hur 

De olika flikarna i navigationsfältet är länkade till tillhörande sida. 
 

Screenshot 

 

 

2.6.4 User story #4 

Vem 

 

EI, PK, FK 

Vad 

Användaren ska kunna se produkterna den lagt i varukorgen. Användaren ska ha 
möjligheten att ändra kvantitet och storlek på de tillagda produkterna eller ta bort 
produkterna från varukorgen. 

Hur 

Produkterna som användaren lagt till från den detaljerade vyn ur User Story #2 samlas och 
visas under användarens “Cart”-flik. Här finns möjligheten att editera sin order genom att 
ändra eller ta bort produkter i varukorgen. 
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Screenshot 

 

 
 

2.6.5 User story #5 

Vem 

 

PK, FK. 

Vad 

Användaren ska kunna recensera produkter, för att informera andra potentiella kunder om 
för och nackdelar med produkten. 

Hur 

I den detaljerade vyn från user story #2 finns, för inloggade användare, möjligheten att 
kommentera produkten i ett kommentarsfält. Kommentaren visas sedan under produkten i 
den detaljerade vyn.  
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Screenshot 

 

 
 

2.6.6 User story #6 

Vem 

 

EI 

Vad 

Kunna skapa ett användarkonto för att lättare kunna spåra sina ordrar samt undgå att skriva 
ned kontaktuppgifter varje gång ett köp ska genomföras. 

Hur 

När användaren fyllt i registreringsformuläret blir denna registrerad som medlem och kan 
därefter logga in och utnyttja alla funktioner som användare har tillgång till. 
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Screenshot 

 

 
 

2.6.7 User story #7 

Vem 

 

EI, PK, FK. 

Vad 

Lätt kunna kontakta företaget med eventuella frågor och åsikter. 



20 
 

Hur 

Onlinebutiken har en sida där användaren enkelt kan skicka meddelanden till sidans 
administratörer. Administratörerna svarar sedan användaren via den mail som uppgetts vid 
kontakttillfället. 
 

Screenshot 

 

 
 

2.6.8 User story #8 

Vem 

 

A, HA. 

Vad 
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Gå in på den detaljerade vyn av enskilda produkter och redigera information om, alternativt 
ta bort produkten i fråga, ur nuvarande sortiment. 

Hur 

Under den detaljerade vyn av produkterna har det, för administratörer, implementerats en 
knapp som gör produkten inaktiv (tas bort ur nuvarande sortiment) och en knapp som tar 
administratören till en produktredigeringssida, där produktens information kan ändras. 
 

Screenshot 

 

 
 

2.6.9 User story #9 

Vem 

 

Alla användare. 

Vad 

Kunna söka bland och filtrera produkterna på produktsidan efter diverse attribut. 

Hur 
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Sidan som visar alla produkter har implementerats med en sök- och en filterfunktion. 
Användaren kan välja att antingen filtrera produkterna efter pris (fallande eller stigande), 
bokstavsordning på produkt- eller märkesnamn och efter kategori.  
Användaren kan dessutom använda sökfunktionen för högre pricksäkerhet, exempelvis 
genom att direkt söka på en produkts artikelnummer, namn eller varumärke. 
 

Screenshot 

 

 
 

2.6.10 User story #10 

Vem 
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A, HA. 

Vad 

Komma åt administratörsfunktionerna via navigationsfältet. 

Hur 

I navigationsfältet har en dropdown-meny implementerats med länkar till de olika 
funktionerna. 

Screenshot 

 

 
 

2.6.11 User story #11 

Vem 

 

A, HA 

Vad 

Kunna läsa meddelanden från användare av sidan. 

Hur 

Meddelandena som användare skickar via kontaktsidan visas på en egen sida som enbart 
administratörer kommer åt. 
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Screenshot 

 

 
 

2.6.12 User story #12 

Vem 

 

A, HA. 

Vad 

Kunna lägga till produkter på sidan som sedan visas på produktsidan. 

Hur 

När en administratör lagt till en produkt via “Add Product”-funktionen sparas informationen i 
databasen, ur vilken den sedan hämtas för att visa produkterna på produktsidan.  

Screenshot 
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2.6.13 User story #13 

Vem 

 

A, HA. 

Vad 

Kunna lägga till och ta bort erbjudanden, som skall visas i bildspelet på förstasidan. 

Hur 

En administratör kan lägga till ett erbjudande genom att ladda upp en bild och dessutom 
bestämma var bilden ska länka till. Denna information sparas i databasen och hämtas 
sedan till bildspelet på förstasidan. 
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Screenshot 

 

 
 

2.6.14 User story #14 

Vem 

 

A, HA. 

Vad 

Söka efter och hantera specifika ordrar. 

Hur 
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En administratör kan via administratörspanelen ta sig till en sida där alla lagda ordrar visas. 
Administratören kan söka bland ordrarna baserat på ordernummer och datum (då ordern 
placerades, bekräftades eller skickades). Administratören kan se och ändra detaljer i en 
specifik order. Ordrarna skall sedan bekräftas av en administratör innan de görs redo att 
skickas. När en order skickas skall administratören även bekräfta detta. 

Screenshot 

 

 
 

2.6.15 User story #15 

Vem 

 

A. 
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Vad 

Utöver de vanliga administrationsfunktionerna ska en huvudadministratör även kunna söka 
bland och hantera användarkontona som är registrerade på sidan. Huvudadministratören 
ska kunna gå in och ändra användarinformation alternativt behörighetsnivå.  

Hur 

En huvudadministratör kan med hjälp av knapparna som implementerats byta behörighet på 
användarkonton på sidan. Huvudadministratören kan även gå till en sida för att redigera 
informationen användaren angett vid registreringen. 

Screenshot 
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3 Systemspecifikation 

 

3.1 Databas 

Databasen som utvecklades till hemsidan är en relationsdatabas av tredje normalform[4]. 
Tillvägagångssättet var, enligt standard, så att en hypotetisk ER-modell utformades och 
efter det skrevs alla tänkbara attribut i databasen ned i en lång lista. Sedan utfördes 
processen med första, andra och tredje normalform för att få en stabil databas. Den slutliga 
databasen består av sju tabeller varav en är en s.k. svag entitet som utgör en länk mellan 
två andra tabeller. Tre av tabellerna är helt fristående och saknar relation till de andra. Se 
figurer 2 och 3 för visualisering.  
 

Tabellen “user” innehåller all information om hemsidans användare. Data som sparas är 
användarens användarnamn, behörighet, lösenord, namn, email, telefonnummer, 
organisationsnummer och adress. När en ny användare registreras via sidan “/register”, 
kontrolleras inmatningen så att användarnamnet är unikt och att lösenordet är minst sex 
tecken långt. Lösenorden hashas sedan för att de ej skall sparas i textformat. 
Hashfunktionen tar data den får in och gör om det till en sifferkombination. 
Sifferkombinationen blir lika lång oberoende av vad för data funktionen får in. Huiling Guo 
anmärker i sin artikel “Research on the Architecture of Database Intrusion Protection 
System in E-commerce Environment”[5] vikten av att skydda sin onlinebutik mot dataintrång. 
Hashning är ett sätt att minska risken att information hamnar i fel händer vid en attack. 
 

Behörighetsnivån bestäms av en integer-variabel som används för att begränsa vilka sidor 
olika användare ska ha tillgång till, värdena som används är 0 t.o.m. 3. Behörighetsvärdena 
0 och 1 är kunder, det som skiljer dem åt är att 0 måste betala med kort, medan 1 får betala 
med faktura. 2 och 3 är administratörskonton och det som skiljer dem åt är att endast 
behörighet 3 kan redigera andra användare.  
 

Användare kan redigeras via sidan “/user_info/<user_ID>”. Attributen “User_ID” och 
“Username” går ej att redigera. Lösenordet går att ändra genom att man anger det gamla 
lösenordet samt uppger sitt nya lösenord två gånger. En administratör kan ändra 
användarens information, men inte dess lösenord. 
 

Tabellen “orderregister” beskriver de ordrar som kunder har lagt. Den innehåller den 
främmande nyckeln “user_id”, för att koppla varje order till en kund. Tabellen innehåller tre 
datum; när orden läggs, när ordern bekräftats av en administratör, samt datumet ordern 
skickats. Till en order sparas även leveransadress och betalningsmetod, vilken kan vara 
kortbetalning eller faktura. 
 

Tabellen “order_product_occurance” länkar samman en order med de produkter som finns i 
ordern. Den har “Order_ID” och “Product_ID” som främmande nycklar och primärnyckeln är 
en kombination av “Order_ID”, “Product_ID” samt storlek. De andra attributen som finns är 
kvantitet av en viss produkt i en order och priset denna produkt får i ordern. Pris finns även i 
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denna tabell för att en administratör ska kunna ge kunder rabatt på en order samt att en 
ändring i pris för en produkt ej skall ändra gamla ordrar. 
Ny data i tabellerna “orderregister” och “order_product_occurance” skapas när en 
användare slutför betalning av produkterna i sin varukorg. I “orderregister” tillsätts “User_ID” 
från användaren som är inloggad, vilket hämtas från sessionvariabeln. Leveransadressen 
fyller kunden i på sidan “/checkout”. Fälten kommer att vara förifyllda med adressen kunden 
angett vid registreringen. Orderdatum genereras med funktionen “datetime.now()”. 
Bekräftelse- och leveransdatum tillsätts av en administratör via sidan “/handle_orders”, som 
även dessa använder “datetime.now()”. Betalningsmetod sätts till “card” eller “invoice” 
beroende på om användaren har behörighet noll eller ett. När ny data i tabellen 
“order_product_occurance” tillsätts kommer datan från flertalet källor. Produktens 
artikelnummer, storlek och kvantitet kommer från varukorgen, vilken i sin tur ligger i 
sessionvariablen. Priset tas från produkten i databasen med samma artikelnummer som 
produkten i varukorgen.  
 

En order kan redigeras via sidan “/orders/<order_ID>”, men endast om man är inloggad som 
administratör och ordern ej är skickad (attributet “shipping_date” är tomt). Det går ej att 
ändra något från “orderregister” men för alla “order_product_occurance” med orderns 
“order_ID” går det att ändra storlek, kvantitet och enhetspris. För att en administratör ska 
kunna göra restordrar och kreditordrar går det att ändra kvantitet och pris till noll respektive 
negativa värden. Om attributet “size” ska ändras på ett objekt i “order_product_occurance” 
måste raden tas bort och sedan skapas en ny rad med de specificerade attributen. Detta för 
att attributet “size” är en del av primärnyckeln för “order_product_occurance” och därför inte 
kan ändras.   
 

“Product”-tabellen har sitt produktnummer som primärnyckel. Detta är den enda tabellen där 
primärnyckeln är en naturlig nyckel, som Skoabs administratörer får mata in manuellt. De 
attribut som finns är produktnamn, pris, minsta och största storlek, märke, kategori (t.ex. 
skor, stövlar, byxor etc.), produktbeskrivning, eventuella skyddsklasser, filnamn på bild för 
produkten och attributet “active” - en integer som avgör om produkten finns i sortimentet 
eller har utgått. 
 
En ny produkt kan läggas till databasen av en administratör via sidan “/add_product”. 
Produkter kan sedan ändras av en administratör via sidan “/alter/<product_name>. 
Kontrollerna som görs när en produkt läggs till eller ändras är i sort sett de samma. Inget 
attribut får vara tomt, “product_ID”, “max_size”, min_size” måste vara positiva heltal och 
“min_size” måste vara mindre än “max_size”. När en bild ska laddas upp kontrolleras först 
att filen är en bild genom att filändelsen jämförs med en lista av godkända filändelser. 
Sedan tas eventuella otillåtna tecken bort från filmnamnet. Sista kontrollen är att se till att 
det inte redan används en bild med det filnamnet. Används det filnamnet kommer produkten 
att använda den bild som redan finns och med flashfunktionen att visa meddelandet "A file 
with that name already exists". Är filnamnet unikt laddas bilden upp till mappen “/uploads”. 
Övriga attribut finns det ingen kontroll på. Attributet “active” sätts så att produkten finns i 
sortimentet när en produkt skapas.  
 

Det som skiljer sig mellan när en produkt ändras och när en ny produkt läggs upp, är att 
artikelnumret inte går att ändra på en befintlig produkt. 
 



31 
 

Svagheter som upptäckts i denna del av databasens design är följande. I en order sparas ej 
faktureringsinformation, utan den förväntas finnas i “user”-tabellen. Om en kund ändrar sina 
kunduppgifter, efter att den lagt en order, har Skoab ej längre tillgång till de uppgifter som 
gällde när kunden gjorde ordern. Dock bör inte detta vara ett stort problem, eftersom det 
arbetssätt som Skoab förväntas ha, är att ordern skrivs ut och används sedan i 
pappersformat efter det att den konfirmerats. 
 

Flera hänsynstagande har gjorts för att skydda kundens integritet. Lösenord sparas inte i 
klartext utan hashas innan de sparas i databasen. Det går ej att se eller på något sätt få ut 
lösenordet via “frontend”. Har en användare glömt sitt lösenord får den ett mail med en 
kodad länk till en sida, där den kan göra ett nytt lösenord. En användares personliga 
uppgifter kan bara ses eller redigeras av användaren själv eller av en huvudadministratör. 
En vanlig administratör kan bara se lagda ordrar och kan bara söka bland dem på 
ordernummer eller kundnummer, ej på namn eller annan personlig uppgift. 
Betalningsuppgifter sparas ej utan det är tänkt att kunder som betalar med kort får skriva 
dem vid varje köp.  
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Figur 2 Datamodell 1 

 

Det finns tre separata tabeller som sparar information för en specifik funktion vardera. 
“Offer”-tabellen sparar filnamnet på en bild för ett erbjudande samt en url till erbjudandet. 
Data till denna tabell läggs till och tas bort via sidan “/handle_offers”. Innan ett nytt 
erbjudande läggs till i databasen kontrolleras filen på samma sätt som när en ny produkt 
läggs till eller ändras.  
 

Tabellen “new_password” används i funktionen för återskapande av glömt lösenord. En 
användare går in på sidan “/forgot_password” och anger sin mejladress, logiken kontrollerar 
att mejladressen finns registrerad på en användare. Om mejladressen finns kommer det 
“user_ID”, med inmatade mejlen sparad i databasen, att sparas i “new_password” tabellen. 
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Tillsammans med mejlen sparas “code”, ett slumpat tal mellan 1000000000000 och 
9000000000000, samt tiden detta skedde.  
 

När en användare använder den länk som glömt lösenord-funktionen skapat, kontrolleras att 
den koden finns och att den ej är äldre en 30 minuter. Sedan kontrolleras övriga koder i 
databasen och samtliga som är äldre än 30 minuter tas bort. 
 

 
Figur 3 Datamodell 2 

3.2 GUI 

 

3.2.1 Design 

 

Visionen med Skoabs hemsida har varit att den ska vara intuitiv och lättöverskådlig för 
användaren. Målet med designen är att den ska vara genomtänkt, tilltalande och 
minimalistisk. Detta eftersom en användares första intryck av en hemsidas komplexitet kan 
få långt gående effekter på hur sidan nyttjas. En mycket komplex hemsida ökar kraftigt hur 
mycket energi det krävs för att använda sidan[6]. 
 

Som grundmall för alla sidor används masterpage.html, sidorna ärver masterpages 
egenskaper. Masterpage består av följande delar: en bakgrundsbild, ett centrerat område 
“container” där allt innehåll placeras, samt ett navigationsfält som ändrar innehåll beroende 
på huruvida besökaren är inloggad och vilken behörighet användaren har. I botten av 
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containern finns en sidfot med information om företaget och högst upp på sidan kan 
meddelanden visas via flash-funktionen i flaskpaketet. 
 

 
Figur 4 Masterpage 

3.2.2 Struktur 

I Figur 5 beskrivs hur en användare kan gå mellan sidor när den ej är inloggad. När en 
användare går in på hemsidan, kommer den till indexsidan. Från indexsidan kan 
användaren antigen ta sig vidare via länkar som finns i innehållet i containern eller använda 
sig av navigationspanelen. På indexsidans container finns ett bildspel för erbjudanden där 
användaren kan klicka för att länkas vidare till den länk som finns sparat med erbjudandet. 
Under bildspelet visas de sex nyaste produkterna, klickar användaren på dessa länkas 
användaren till produktspecifikationen för den produkten. I navigationspanelen har 
användaren knapparna “Products”,” About”,” Contact”, “Cart” och “Login”. Från “Products” 
sidan kan användaren trycka på en produkt för att komma till dess produktspecifikation. 
Från cart sidan kan användaren logga in, detta eftersom man måste vara inloggad för att 
kunna betala.  

Figur 6 beskriver hur en användare med behörighet 0 eller 1 kan navigera på hemsidan. Det 
som ändras på hemsidan när en användare är inloggad, är att från “Cart” kan den nu 
använda knappen “Proceed to Checkout”, för att slutföra sin beställning. I 
navigationspanelen finns nu istället för “Login”, knapparna <username> (på knappen står 
det användarens användarnamn) och “Logout”. Knappen <username> är en dropdown lista 
med alternativen “Change my information”, “Contact us”, “Review your orders”. “Contact us” 
och “See your shoppingcart” länkar till samma sidor som “Contact” och “Cart”. Anledningen 
till detta är att öka tydligheten för användaren. På sidan “Review your orders” kan 
användaren se alla ordrar den gjort och sedan gå till order specifikationen för varje order. 

När en användare är inloggad som administratör byts knappen <username> ut mot “Admin 
panel” (Figur 7). Under dropdown menyn “Admin panel” finns följande alternativ: “Add 
products”, “Handle offers”, “Handle User” (Bara synlig och tillgänglig för behörighet 3),”Read 
Messages”, “View discontinued products” samt “View orders”. Från “Handle User” kan en 
administratör gå till en användares personliga sida för att se och redigera dess uppgifter. 
“View discontinued products” visar alla produkter som är tagna ut sortiment och från denna 
sida kan man gå till produkternas detaljsida. “View orders” visar alla ordrar som har gjorts, 
administratörer kan gå in på en order specifikation från denna sida. 
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3.2.3 Mjukvara 

Hemsidan är uppbyggd enligt HTML5-standarden eftersom det b.la. underlättar processen 
att göra hemsidan kompatibel med många olika webbläsare, även mobila sådana. All design 
är borttagen från HTML-filerna för att istället ligga i CSS-filer, vilka är skrivna enligt CSS3. 
Att all design ligger i CSS gör det mycket enkelt att göra stora ändringar i layouten och 
samtidigt vara säker på att ändringarna kommer vara konsistenta över hela sidan. 
Hemsidan använder sig utav ett CSS-paket kallat Bootstrap vilket är utvecklat av Twitter. 
Bootstrap innehåller många komponenter som både är snygga, men även mycket 
dynamiska och välfungerande på olika skärmstorlekar. Bootstrap innehåller även ett system 
för att strukturera olika komponenter på sidan. I detta system läggs alla komponenter i rader 
och kolumner som dynamiskt ändrar storlek och position beroende på skärmens storlek.   
 

3.2.4  Logik 

För att sköta kommunikationen mellan användare och server används funktionerna “GET” 
och “POST” som finns inbyggda i Flask paketet. “GET” fungerar på så sätt att servern vid ett 
specifikt kommando plockar in variabler från fält som antingen kan fyllas i av användaren på 
sidan eller vara dolda användarbundna variabler som servern behöver för att utföra en 
specifik operation. För “POST” så berättar webbläsaren för servern att den vill lägga till ny 
information på sidan. Då måste servern göra klart att den nya informationen skriver över den 
gamla, för att hålla det uppdaterat och undvika att det dubbelpostas. När servern sedan nås 
av dessa variabler är det uppbyggnaden av den anropade funktionen som bestämmer vad 
som ska hända med informationen. Informationen kommer in som nya variabler och 
behöver därför sparas efter ändring om detta är en del av målet med funktionen. I vissa 
funktioner krävs det att servern i sin tur anropar databasen för att plocka ut eller spara mer 
information. När sidan ska uppdateras i realtid utan att någon ändring av URL ska ske, 
används AJAX (Asynchronus JavaScript +XML) vilket är en Jqueryfunktion. Via olika 
kommandon anropas sedan AJAXfunktionen som i sin tur anropar en URL. Till denna URL 
kan även olika variabler skickas med på samma sätt som de kan vid en hämtning av URL. 
Ett svar innehållande den sida som önskas, returneras sedan tillbaka till funktionen. Genom 
att använda Javascript kan sedan innanför “div”ar skickas in denna returnerade htmlsida, 
vilken uppdateras i realtid istället för att hela sidan måste laddas om. Detta sparar både tid 
åt användaren och datorkraft av servern. Även om AJAX är ett bra verktyg så visar 
experiment utförda av Yuuki Hara och Kaori Kashimura[7] på Hitachi att äldre personer har 
svårare att uppfatta att sidan ändrats om den inte laddas om helt. Detta då äldre personer 
inte har samma förmåga att uppfatta mindre förändringar som den yngre publiken har. 
Skoabs sida kommer rikta sig främst mot personer i medelåldern så för Skoab ska detta ej 
medföra några problem.  

  

http://byggteknikforlaget.se/
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4 Marknadssituation 
4.1 Målgrupper 

Två målgrupper har identifierats. Huvudmålgruppen som kommer använda onlinebutiken är 
beställare inom industri- och byggbranschen. Dessa vet oftast redan innan de besöker sidan 
vad de vill ha. De letar med andra ord generellt sett inte runt och impulsköper varor. Därför 
skall sidan ha en sökfunktion, där användaren direkt kan skriva in t.ex. artikelnummer på 
den sökta varan och komma direkt dit. Alternativt kan användaren söka på t.ex. skor, och då 
få upp de varor som stämmer överens med sökningen.  
 

Den andra målgruppen är hemmafixare och nystartade företag, som inte är välbevandrade 
inom Skoabs sortiment. Dessa behöver erbjudanden och filterfunktioner för att på bästa 
möjliga sätt hitta vad de behöver.  
 

Demografiskt ligger de två identifierade målgrupperna nära varandra. Majoriteten av 
kunderna kommer att vara män i 20-60-års åldern som föredrar enkelhet och en lätt använd 
sida, framför komplex design och extravaganta funktioner. Därför har stor vikt lagts vid att 
implementera sidan på ett sätt som gör den användarvänlig, enkel och tydlig. I denna 
process har artikeln “The past, present and future of online marketing” av Jameshooran et 
al, kommit till stor nytta. Den lista, i tio punkter, som de sammanställt över hur en e-butik 
skall byggas upp, ur marknadsföringsperspektiv, har genomgående tagits i beaktning, med 
undantag för punkterna 4 och 5, då dessa rör analys av användardata vilket är utanför 
projektets avgränsningar[8].  

4.2 Unique Selling Proposition 

När du vill beställa arbetskläder på enklast möjliga sätt. 

4.3 Marknadsundersökning 

 

Näringsgren Totalt 

A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 100 130 

B. Utvinning av mineral 9 232 

C. Tillverkning 580 903 

E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 20 053 

F. Byggverksamhet 317 933 

G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 561 176 

H. Transport och magasinering 225 981 
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L. Fastighetsverksamhet 70 549 

Totalsumma 1 885 957 

Totalt antal förvärvsarbetare i Sverige 4 567 500 

Tabell 1. Förvärvsarbetare efter näringsgren.[9] 
 

Tabell 1 ovan är sammanställd efter statistik från SCB över antal förvärvsarbetare per 
näringsgren. Endast de näringsgrenar där anställda i sin yrkesutövning kan antas vara 
potentiella kunder till Skoab är representerade och endast totalen, ej per region, har tagits i 
beaktning. Utifrån detta underlag kan ses att över 40 % av antalet förvärvsarbetare i Sverige 
kan antas, i och med sin yrkesutövning, vara potentiella kunder till Skoab. Större delen av 
dessa bär skor och arbetskläder inköpta av företaget till de anställda och detta motiverar 
ambitionen att nå företag i stor utsträckning. 
 

4.4 Konkurrenssituation 

Till de enskilt största konkurrenterna hör Ejendals AB, Grolls AB, AB Blåkläder, Arbesko AB 
och Abeko AB. Till detta tillkommer lokala återförsäljare, som med sin geografiska närhet till 
vissa kunder, ha ett konkurrensmässigt övertag. Samtliga fem ovannämnda företag är 
väletablerade och välrenommerade på den svenska marknaden. De säljer egna märken och 
håller hög kvalitet.  
 

4.4.1 Fakta över konkurrerande företag 

 

Namn Nettoomsättning 
(tkr) 

Resultat efter 
finansnetto (tkr) 

Antal 
anställda 

Har web-
butik 

Ejendals 
AB 

979 207 72 249 328 Nej 

Grolls AB 586 143 26 151 242 Ja 

AB 
Blåkläder 

567 479 27 864 178 Nej 

Arbesko AB 185 997 - 8 914 104 Nej 

Abeko AB 49 355 - 8 295 58 Ja 

Tabell 2. Finansiell data om konkurrenter.[10] 

 

Av de fem företagen ovan nämnda, är det endast Grolls AB och Abeko AB som har 
webbutiker. Då Skoab inte har fysiska butiker, utan endast e-butik, anses dessa två vara de 
största konkurrenterna  
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Vad Skoab kommer kunna göra annorlunda gentemot sina konkurrenter, är att då Skoab 
endast är web-baserat kommer mycket färre anställda krävas, vilket minskar 
lönekostnaderna. Web-baseringen medför också att Skoabs lokaler inte behöver ligga på 
attraktiva platser i tätorter, utan kan ligga i billigare områden och detta kommer spara in på 
kostnader för lokalhyra.  
 

4.5 Marknadsmix 
4.5.1 Produkt 

När det gäller skyddskläder och skor för professionellt användande är en hög kvalitet av 
största vikt. Skoabs produkter är indelade i de skyddsklasser som är standard i branschen. 
Att produkterna håller vad skyddsklassen anger, är ett löfte Skoab är stolta över att stå för.  
Kläderna och skorna i sortimentet håller också hög kvalitet vad gäller design och passform. 
Att skyddskläder inte skulle kunna vara modemässiga och snygga är något Skoab ser som 
en förlegad tanke. Passform och design är lika viktigt för hantverkare som någon annan 
yrkesgrupp. Konceptet är att erbjuda märkeskläder som, likt klädmärken i modebranschen, 
står för både god hållbarhet och god design. De svenska märkena Dunderdon och Solid 
Gear är bra exempel på detta. I produktlinjen finns såväl arbetskläder som modekläder och 
accessoarer från mer eller mindre välkända märken.  
Skoabs service är av högsta kvalitet och fokus ligger på smidighet och enkelhet för kunden 
att beställa varor. Kortast möjliga tid, från identifierat behov till dess att kunden lagt en 
beställning, är målet med e-butiken. Därefter eftersträvas kortast möjliga tid tills dess att 
kunden får sina varor. Läggs beställning innan klockan 14:00 en arbetsdag skall ordern 
paketeras samma dag och skickas nästkommande arbetsdag. Via de email som skickas ut, 
och via ordersidan, kan kunden lätt följa sin order. Har kunden frågor kan kunden lätt 
komma i kontakt med Skoab via meddelandetjänsten på hemsidan. 
 

4.5.2 Plats 

Platsen för Skoab är e-butiken och den finns där kunden befinner sig, 24 timmar om dygnet, 
7 dagar i veckan, hela året. E-handel erbjuder stora fördelar vad det gäller tillgänglighet och 
distribution. Självklart kan det argumenteras för att det i kläd- och skobranschen är viktigt att 
kunna prova varor innan köp. I storlekar avviker inte Skoab från normen, utan kunden kan 
med trygghet välja de storlekar de vanligen har. På flera plagg kan storlekar också fås i mått 
och då kan kunden själv mäta och se vad som bör passa. För skor följer också storlekarna 
normen. Skulle varan ändå inte passa när den väl levererats, tas den i retur och en ny 
skickas, utan extra kostnad. Allt för att skapa trygghet och ta bort alla tankar om krångel och 
hinder som kunder kan ha från tidigare erfarenheter, eller förutfattade meningar, om e-
handel.  
E-butiken som utgör försäljningsstället för Skoabs produkter är utformad för att passa alla, 
men i synnerhet den tilltänkta målgruppen. Störst fokus har där lagts vid att göra allt så 
enkelt, smidigt och lättöverskådligt som möjligt. Även om kunden inte har någon erfarenhet 
av e-butiker sedan tidigare ska det vara praktiskt att använda sig av alla tjänster som där 
erbjuds. Huvudparten av kunderna kommer utgöras av beställare i industrin eller 
hantverkare. För dem är det fortfarande till stor del telefonbeställning eller fax som är 



39 
 

normen. För hantverkare, såväl som andra icke internetvana kunder, är det viktigt att allt är 
just så enkelt som det är hos Skoab.  
 

4.5.3 Påverkan  

Företagskunder - Då utbudet av skydds- och arbetskläder samt leverantörer av dessa är 
stort, generellt sett, väntas inte potentiella företagskunder aktivt leta efter nya leverantörer. 
För att etablera en verksamhet på en så utvecklad marknad krävs stark marknadsföring och 
kampanjer. I branschen är personlig kontakt och tillit viktiga komponenter. Detta är lätt att 
tappa då all kontakt sker via dator och kunden inte får ett ansikte att associera försäljaren 
med. Därför skall en kampanj med exponering på mässor och företagsbesök inledas tidigt 
för att etablera kontakt med potentiella storkunder. Till mindre firmor kommer 
informationsblad skickas ut.  
 
Privata kunder - Enskilda potentiella privatkunder är svårare att identifiera än 
företagskunder. Här väntas dock kunder lättare kunna hitta Skoab via internet då en 
privatperson i behov av arbetskläder med ganska stor sannolikhet lär söka efter alternativ 
på nätet. För renodlad reklam till gruppen rekommenderas att annonsplatser i hemmafix- 
och inredningstidningar samt tjänsten Google adwords[12] köps in. Google adwords 
analyserar vad en person tittar på för hemsidor, använder för sökord och liknande, för att 
kunna ge en så riktad reklam som möjligt. Detta har visat sig höja effektiviteten och minska 
kostnaden för marknadsföring hos företag[12]. Denna typ av PPC-annonsering (Pay Per 
Click) är lätt att sätta upp, följa upp och budgetera för och effekterna är välanalyserade och 
väldokumenterade[12]. I och med denna möjlighet till smalt riktad reklam kan e-butiken och 
produkterna däri marknadsföras till modeintresserade personer med behov av arbetskläder - 
kunder perfekta för Skoab och där Skoab är perfekta för kunden.  
Ett ytterligare led i strategin för att penetrera marknaden i introduktionsstadiet, är att frakt 
ingår i priset, oavsett antal produkter, sorts produkter eller pris på ordern. 
 

4.5.4 Pris 

Då Skoab inte saluför egna produkter, utan säljer produkter från leverantör, är friheten i 
prissättningen naturligtvis begränsad. Produkterna som säljs är av hög kvalitet och inga 
kategoriska lågprisalternativ finns. Skoab har inte heller ambitionen att vara en lågprisbutik 
för sina leverantörer. Det får inte glömmas bort att en stor del av priset för varan är den 
service Skoab erbjuder - däribland den fria frakten. Ett branschenligt påslag på 40 % på 
leverantörens pris, exkl. moms, kommer därför användas och justering kommer ske från fall 
till fall, utefter eventuella mängdrabatter och dylika avtal som kan nås med Skoabs 
leverantörer. På motsvarande sätt kommer kunder som handlar mycket hos Skoab kunna få 
rabatter baserat på hur mycket och ofta de handlar. Detta sätts dock ingen standard för utan 
basis för detta är godtycklig och ansvaret ligger hos Skoabs säljare. Säljarna kan, efter att 
en order är lagd, gå in och ändra priser efter överenskommelse med kund, innan de 
bekräftar ordern.  Detta då det i branschen, speciellt då för företagskunder, är viktigt med 
personlig kontakt med säljare även om ordern läggs online. Skoab lägger därför detta 
förtroende hos sina säljare. Med säljare avses de som bekräftar ordrar och på annat sätt 
hanterar kunders beställningar. 
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4.6 Marknadsföringsplan 

 

För att konkretisera hur de fyra komponenterna i marknadsföringsmixen kommer att 
användas i marknadsföringen av Skoab och dess produkter har ett förslag utarbetats för 
uppstartsstadiet av verksamheten.  De medel som kommer att användas är, som beskrivet i 
ovanstående stycke om påverkan, tidningar för inredning och hemmafix samt internet-
annonsering.  För det senare är Google Adwords en effektiv och välanvänd tjänst. Vid en 
sökning på Google kommer dessa annonser att visas i marginalen eller bland sökresultaten. 
Tjänsten fungerar enligt följande: Annonsören anger själv hur stor budgeten för varje dag 
kommer vara, samt hur mycket ett klick på annonsen maximalt får kosta, samt vilka sökord 
annonsören vill ha som indikatorer. Google kommer, baserat på detta, visa annonsen för 
internetanvändare som sökt efter ett av de angivna orden. Hur ofta, och hur högt upp på 
sidan, annonsen visas avgörs efter hur mycket annonsören angett sig villig att betala.  
Då Skoabs verksamhet kommer vara online är det viktigt att komma upp högt vid sökning på 
nyckelord och därför anses Google Adwords vara lämpligt.  
Ett förslag är att sätta en budget på 100 USD per dag och en maxkostnad på 0.50 USD per 
klick med sökorden “arbetsskor” och “arbetskläder”. Detta skulle, enligt Googles beräkning, 
resultera i 50+ klick per dag och 1000+ visningar[13]. Med sagda påslag på 40 % räcker det 
då med att i genomsnitt två av dessa klick resulterar i köp av en vara av snittpris på Skoab, 
för att dessa kostnader skulle täckas. Utöver detta kommer annonsen visas för över tusen 
personer per dag som sökt på “arbetsskor” och eller “arbetskläder”. Detta ger en bra 
exponering, vilket är väldigt viktigt - inte minst i Skoabs uppstartsfas, för att generera 
medvetenhet om sidan för potentiella kunder. Förslaget är därför att starta med sagda 
budget, för att sedan efter lämplig tid analysera och revidera den efter utfall.  
 

Exempel på tidningar lämpliga att annonsera i är  
 

Namn Bygg & teknik Vi i Villa Gör det själv 

Läsargrupp Yrkesverksamma 
byggarbetare 

Villaägare Hemmafixare 

Hemsida http://byggteknikforlaget.se/  http://www.viivilla.se/  http://gds.se/  

Upplaga 6800 exemplar[14] 2123200 
exemplar[15]

 

40000 
exemplar[16] 

Andel män 86%[14] Uppgift saknas 80%[16] 

Andel Kvinnor 14%[14] Uppgift saknas 20%[16] 

Pris för 

Helsidesannons 
15800 kr[17] 344000 kr[18] Uppgift saknas 

http://byggteknikforlaget.se/
http://www.viivilla.se/
http://www.viivilla.se/
http://gds.se/
http://byggteknikforlaget.se/
http://byggteknikforlaget.se/
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Annonspris  
per upplaga 

2,32 kr 16,2 öre Uppgift saknas 

Tabell 3, Tidsskrifter lämpliga att annonsera i. 
 

Då tidningen Bygg & teknik riktar sig till en för Skoab väldigt attraktiv målgrupp och har en 
annonskostnad per upplaga på 2,32 kr för en helsida, anses detta alternativ vara 
fördelaktigt. Även om antalet köp annonseringen genererat inte skulle täcka 
annonseringskostnaden kommer den ändå tjäna sitt syfte genom att skapa medvetenhet om 
Skoab hos yrkesverksamma. Något som är av yttersta vikt, inte minst under uppstartsfasen.  
 
Vi i Villa når med sina 2123200[15] upplagor en väldigt stor del av marknaden. 
Annonskostnaden per upplaga för en helsida är där 16,2 öre. För en åttondelssida blir det 
2,4 öre. Andelen potentiella köpare av läsarna i Vi i Villa anses dock vara mindre än hos 
Bygg & teknik, men annonsering anses ändå fördelaktig då en sådan stor läsarkrets innebär 
en signifikant spridning av medvetenhet om Skoabs existens och verksamhet.  
 
Förslaget blir således att annonsera i dessa två angivna tidningar. Gärna flertalet gånger i 
Bygg & teknik, då dess läsare anses mer troliga att bli kunder hos Skoab och att priset där 
är lägre.  
 

  

http://byggteknikforlaget.se/
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5 Etiska aspekter 

 

Ur en etisk synpunkt är det viktigt att bestämma vissa riktlinjer för hur personuppgifter samt 
övrig information om användaren ska behandlas. Hur den sparas och är skyddad, vilka som 
har tillgång till den samt om denna information kan missbrukas på något sätt. Ett företag har 
rätt att spara uppgifter om sitt kundregister enligt personuppgiftslagen. 
 

Personuppgiftslagen 

“Allmänna regler för hantering av personuppgifter finns i personuppgiftslagen 
(1998:204), vanligen kallad PuL. 

För att få behandla personuppgifter krävs som huvudregel ett godkännande från 
de personer vars uppgifter det gäller. Det finns dock ett antal undantag. Som 
exempel kan ett företag föra ett kundregister, en förening kan föra ett 
medlemsregister och en myndighet kan föra register som är nödvändiga för 
myndighetsutövning. Undantag finns även bl.a. för journalistiska ändamål.[19]” 

 

Den användarinformation som mottages vid registrering av ett konto sparas i databasen på 
servern. Offentliga personuppgifter såväl som offentliga uppgifter om företag sparas helt 
okrypterat i databasen medan mer konfidentiell information som lösenord sparas krypterat 
med hashteknik. Hashtekniken gör att lösenordet blir oläsbart om det inte dekrypteras först 
vilket ökar skyddet för användaren. En huvudadministratör på sidan kan se samt ändra 
samtliga användares uppgifter exklusive lösenord, kundnummer och användarnamn. Detta 
för att samma användarnamn och lösenord i många fall används på flera olika webbplatser 
utav en användare och denna information kan då missbrukas om fel person får tillgång till 
ett administratörskonto. Lösenord kan även bestå av personlig information som användaren 
ej vill ska vara läsbar för utomstående. Då en användare ska känna sig säker och reducera 
risken att användaren känner sig kränkt kommer informationen som sparas i databasen ej 
säljas vidare till tredje part. 
 

All information som användaren delar med sig utav kommer användas på ett professionellt 
sätt för att effektivisera leverans av produkt till slutkund och förbättra vår service. En 
huvudadministratör kan ändra en användares personuppgifter, detta skulle kunna 
missbrukas på så sätt att administratören byter en kunds adress till sin egen, när kunden 
sedan beställer varor och betalar skickas varorna ej till kundens adress, utan till 
administratörens. Administratören kan även ändra namn på en kontoinnehavare vilket kan 
kränka dem om det görs på fel sätt eller att det skulle utnyttjas mot någon som 
administratören hyser agg mot. De senaste upptagna fallen får överseende has med då det 
alltid finns en chans att någon inifrån utnyttjar systemet. Risken bedöms så pass liten samt 
konsekvenserna för den ansvarige så pass stora att de med stor sannolikhet lett till ett 
förlorat jobb. Att anställa professionella människor till arbetet som administratör kommer 
förebygga att sådant inträffar. 
 

När en privatkund genomför ett köp måste den betala ordern direkt med kort. 

Betalningsuppgifterna som inkommer vid en kortbetalning sparas ej i databasen utav 
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säkerhetsskäl. Detta leder till att varje gång kunden utför ett köp, behöver inmatningen av 

betalningsuppgifter repeteras. Detta är något som kunden antas vara redo att utföra för den 

ökade säkerheten. Att inte ha kundens betalningsuppgifter sparade minskar företagets 

ansvar gentemot kunden. Och vid en eventuell hackerattack så kan de känsliga uppgifterna 

ej förvärvas. I artikeln “Do Ethics Matter to E-Consumers?”[20] blir slutsatsen av 

undersökningen att integritet samt säkerhet är de två viktigaste etiska aspekterna en kund 

tänker på innan den bestämmer sig för att utföra ett köp online. Om betalningsuppgifter 

sparas finns chansen att fel personer har en position på företaget som tillåter dem att 

komma över dessa uppgifter. Kontouppgifterna kan därefter missbrukas till att utföra 

betalningar för andra personers köp. 

 
Utöver tidigare nämnd information, sparas även samtliga lagda ordrar i databasen. Denna 

information ligger kvar, för att lätt kunna spåra olika ordrar, användas som 

bokföringsunderlag samt i framtiden användas för att ge kunden specifika erbjudanden som 

kan vara intressanta för denna baserat på tidigare beställningar. Ett företag måste spara sitt 

bokföringsunderlag i minst sju år enligt bokföringsskyldigheten[21]. Att spara denna 

information i en databas gör det lättare och smidigare att hålla reda på än om det hade varit 

i pappersform. Att utnyttja kundens tidigare köp för att analysera vad de potentiellt kan vara 

ute efter i framtiden, är svårt att bedöma ur ett etiskt perspektiv. Tavani, citerar Moor i sin 

artikel “Privacy and the Internet”[22] och skriver att en individs integritet kan anses förlorad 

när den privata informationen analyseras och används för kommersiella intressen. Detta 

behöver dock ej medföra att den personliga integriteten är kränkt. Vart gränsen går för 

kränkning är väldigt personligt och kan bara ses från fall till fall, vilket enligt Moor ej betyder 

att dagens integritets standarder är omotiverade eller godtyckliga. Genom att analysera en 

kunds shoppingvanor kan mer relevanta erbjudanden skickas till kunden, detta är 

fördelaktigt både från företagets perspektiv som kan sälja fler produkter, men också för 

kunden som kan se erbjudanden som är intressanta för dem, istället för att få helt irrelevanta 

annonser skickade till sig. Personer gillar i allmänhet inte att information om dem sparas, de 

tycker att det är kränkande mot deras integritet. Så länge informationen stannar inom Skoab 

bör kontoinnehavaren anse att specificerad reklam är acceptabelt. Skulle däremot företaget 

få för sig att sälja sina analyser av kundbasen med tillhörande personuppgifter vidare, kan 

det ses som kränkande och vara en avskräckande faktor vid beslutet att köpa varor från 

Skoab eller annan grossist.  

 

En cookie är en textfil som en hemsida sparar på användarens dator. Dessa textfiler 
används för att spåra användarens beteende på sidan samt spara information om val 
användaren har gjort för framtida användning. Orsaken till att dessa filer sparas på 
användarens dator är att på servern finns redan en stor mängd information lagrad. Om 
servern även skulle lagra varje användares specifika historik, finns det en chans att minnet 
på servern tar slut vid hög användarbelastning. 
 

Cookies kan även skicka information till hemsidan om en användarens personliga 
information som namn och plats. Denna information kan analyseras för att få en bättre bild 
av företagets kundbas samt se vad varje användare är intresserad utav. För att ej inkräkta 
på kundens integritet använder Skoab sig endast av vanliga cookies som ej sparar den 
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enskilde användarens besökshistorik. Det gäller att göra en avvägning på hur mycket 
information som det är nödvändigt för företaget att spara eller ta fram med hjälp av cookies. 
Vid för mycket användande kan kunden tycka att sidan gör intrång på deras privatliv. Vid för 
lite användande ökas omständigheten att bläddra runt på sidan.  
 

Skoab använder sig utav en cookie kallad session, som är en del utav flaskpaketet. Session 
sparar användarens inloggningsuppgifter för att dessa ej ska behöva anges varje gång 
användaren klickar sig runt på sidan. Den sparar även produkter som adderas till 
varukorgen, för att flera olika produkter ska kunna inhandlas på samma order och kunden 
ska kunna klicka sig runt på sidan även efter den har bestämt sig för att addera en produkt i 
varukorgen. Session-cookien har en utgångstid på 24 timmar, så en användare som stänger 
Skoabs sida utan att slutföra sitt köp, har kvar sina produkter i varukorgen i 24 timmar. Då 
Skoab ej säljer några produkter som är känsliga för konsumenten, så fungerar 24 timmar 
bra även om andra personer har tillgång till datorn och kunden har glömt att logga ut. 
 

Marknadsföringen Skoab kommer använda sig utav riktar sig främst mot män. Detta för att 
runt 95 % av alla som jobbar inom branscher där det är relevant att bära företagets kläder 
och skor är män[23]. Att Skoab ska medverka till fortsatt könssegregering kan ses som 
omoraliskt. Skoab är dock ett företag vilka måste vara vinstdrivande för att fortsätta existera, 
då gäller det att fokusera marknadsföringen mot den målgrupp som kan tänkas vara 
intresserad utav varorna. Dessutom finns i dagsläget fortfarande en könsroll där det är 
mannen som utför de större byggprojekten även i hemmet. Självklart bör företaget även ta in 
kvinnostorlekar på sina kläder i webbutiken, men i val av marknadsföringskanaler bör fokus 
ligga på att komma åt den manliga publiken. Att använda sig utav Google Adwords kommer 
ge resultatet att den som söker på ämnen relaterade till industri och byggbranschen kommer 
se Skoabs hemsida som ett tidigt sökresultat. Den riktar sig mot både män och kvinnor, men 
ett nytt dilemma uppstår där man kan ställa sig frågan om det är acceptabelt att trycka på 
folk reklam, när de letar efter något helt annat.  
 

Google Adwords marknadsför sig i webbläsaren på Googles egna sidor medan Skoabs ide 
för erbjudanden är via mail. Att marknadsföra sig via mail gör det mer personligt, så att 
användarens historik är sparad och kan användas till att rikta direkt reklam mot kund kan 
vara skrämmande. Att istället ha en länk som personen självmant får klicka på för att gå 
vidare anses inte lika inkräktande. Med Google Adwords riktar sig företaget mot nya kunder 
om är ovetandes om sidans existens, dessa kan uppskatta att bli informerade om sidan då 
de letar efter den typ av produkter Skoab är inriktade emot. Hade Skoab använt sig av 
tracking cookies på sin egen sida, hade den informationen riktat sig mot personer och 
företag som redan har kännedom om sidan. Dessa är redan medvetna om vad Skoab kan 
erbjuda och att jaga dessa kunder mot ytterligare köp kan avskräcka kunden från fler köp av 
Skoab och föra dem mot konkurrenter istället.  
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6 Diskussion 

6.1 Design 

Projektet mynnade ut i en slutprodukt som gruppen anser följa den produktvision som sattes 
upp inledningsvis. Tidigt i projektet bestämdes det att varenda pusselbit på hemsidan skall 
ta avstamp i ledordet Enkelhet. Projektgruppen har sedan projektets start arbetat efter 
förutsättningen att online-butiken skall användas av ett företag de själva ej är verksamma 
inom. Gruppen har alltså sett sig som en leverantör av online-butiken till det fiktiva företaget 
Skoab, som tidigare inte varit verksamma online.  
 

Arbetet har varit inriktat på att nå huvudmålen för produkten. Målen hittas under rubriken 
med samma namn under rubriken produktvision i introduktionen. Här anser sig gruppen ha 
lyckats.  
Ur kundperspektiv visar en jämförelse av Skoab mot de hemsidor som analyserades i 
inspirationssökningsprocessen, att de egenskaper som där ansågs bra nu återspeglas i 
designen hos Skoab. En egenskap som i urvalsgruppen i inspirationssökningsprocessen 
identifierades som väldigt viktig var en lättillgänglig, enkel men kraftfull sökfunktion. Analys 
av de beskrivna sidorna visade att kategorisökningar och sorteringsalternativ underlättar 
väldigt när kunder letar på sidan. Därför har Skoabs sökfunktion dessa egenskaper. Det går 
även att söka på olika attribut hos en vara, såsom namn, artikelnummer och märke. Detta 
för att tillgodose behoven hos dels dem som inte vet exakt vad de söker och dels för dem 
som vet precis vad de vill ha och vill komma direkt dit. Korta, koncisa produktbeskrivningar 
sågs också som positivt hos urvalsgruppen och därför är det så hos Skoab. En snabb 
köpprocess lyftes i urvalsgruppen fram som en positiv egenskap. Här har Skoab utvecklats 
med en process som anses vara snabbast tänkbara under förutsättningarna. Är kunden 
registrerad som företag går processen snabbare än för privatkund. Privatpersoner behöver 
fylla i nödvändiga uppgifter för kortbetalning medan företag endast behöver ange 
leveransadress och sedan få en faktura. En snabbare process än den som implementerats 
sågs inte av gruppens medlemmar. En av de mest karaktäristiska egenskaperna som tagits 
fasta på är konceptet att designen skall framhäva produkterna. Det ska, med andra ord, 
vara produkterna som är det mest iögonfallande och inte färger och figurer i övrig design. 
Effekterna av detta är lätta att se på startsida och produktsida hos Skoab. Det är 
produkterna som sticker ut överallt. Det är inget som stör ögat och drar fokus från dem. Det 
enda som finns i övrigt är menyer för att lättare hitta rätt produkt eller för kontakt eller 
information med företaget. Färgskalan har anpassats för att vara snygg, stilren och 
ändamålsenlig till detta. Menyerna har också utformats för att vara enkla och direkta. Där 
undermenyer förekommer är de också utformade på samma sätt. En meddelandefunktion 
har implementerats där kunder enkelt och smidigt kan kontakta företaget med sina frågor -
och svar får de till den mailadress de angett. På liknande sätt kan registrerade användare 
ställa frågor om produkter, eller bara lämna kommentarer, på respektive produktsida. Detta 
för att öka interaktiviteten i web-shopen och lätt få in feedback från kunder både om enskilda 
produkter men också om sidan i helhet. Då Skoab erbjuder både produkter och service av 
hög kvalitet tros detta, i största utsträckning, bidra till positiva intryck hos kunder. En bra 
recension av en oberoende kund som köpt samma vara är ett värdefullt tillägg till den 
regelrätta marknadsföringen. Resultatet är en enkel, ändamålsenlig web-shop för 
arbetskläder men med en design som utan problem skulle kunna användas för att sälja 
modekläder.  
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Ur administratörsperspektivet är det svårare att jämföra med några andra då detta inte är 
allmänt tillgängligt. De konkreta egenskaperna som sattes om mål går dock enkelt att 
utvärdera. Det viktigaste kravet var att all administration av sidan skulle kunna utföras från 
front-end. D.v.s. ingen ska behöva gå in i koden för att utföra sysslor kopplade till Skoabs 
verksamhet. Naturligtvis kan underhåll behövas där koden måste justeras men då är det 
gruppen som gör det, inte någon hos Skoab. Administratörspanelerna är utformade efter 
samma mål och design som för kunder. Det skall vara enkelt att administrera sidan. En web-
shop ska underlätta för företaget, inte ta tid. För en administratör ser sidan ut i stora drag 
som den gör för en kund men på flera sidor finns det funktioner som administratören ser 
men inte kunden. Att det, utseendemässigt, är så liten skillnad mellan vad en administratör 
och en kund ser är för att underlätta kommunikation mellan två sådana parter. När båda ser 
samma sida är det lättare att lösa problem och svara på frågor om sådana skulle uppstå. I 
övrigt ligger merpaten av administratörsfunktionerna i den meny som fälls ut under 
användarnamnet. I administratörsfunktionerna har allt gjorts med tanken att det mesta skall 
vara självklart och att ingen omfattande träning skall behövas. Knappar har text som 
beskriver dem och färger som indikerar utfall. Exempelvis är en knapp som tar bort något 
röd. Bekräftelserutor kommer också upp vid kritiska kommandon. En liten ruta som ber 
användaren bekräfta att det den nyss gjorde stämmer. Av säkerhets- och integritetsskäl 
valdes att ha två nivåer av administratörskonton. En vanlig administratör kan inte se eller 
hantera andra användares konton, vare sig andra administratörer eller kunder. En s.k. 
superadmin kan se allt och utföra allt. Denna uppdelning valdes då det sågs som troligt att 
ett företag inte vill att en säljare ska kunna ändra kollegors status eller ändra kunders 
kontaktinformation.  

6.2 Fördelar och nackdelar med koden  

För att skapa bättre förståelse för koden bör vissa saker klargöras. Koden består av, vad 
som kan kallas, tre olika nivåer. En databas, en mellanhantering och en visuell framsida. 
Databasen är nivån där all data lagras och den kan ses som den mest grundläggande av de 
tre, här har SQL-dialekten sqlite använts. Mellanhanteringen sköter trafik mellan databas 
och framsida, mellan olika anrop från framsidan och gör diverse uträkningar. Kortfattat kan, 
på ett förenklat sätt, sägas att mellanhanteringen sköter all kommunikation inom koden. 
Mellanhanteringen är skriven i språket python. Framsidan är allt det som användaren ser på 
hemsidan, d.v.s. all design, knappar, textfält, formulär m.m. Denna del har sitt ramverk i 
HTML, designen är skriven i CSS och en del funktioner och hantering sker i javascript.  
 

Koden är indelad i flera filer i olika mappar för att skapa struktur. Körbara funktioner i 
python-kod ligger i antingen V1.0.py eller db.py. I db.py ligger alla funktioner som 
kommunicerar med databasen. Exempel här är funktioner som skriver i, läser ur, och eller 
tar bort saker ur databasen. Dessa kallas, i samma ordning, setters, getters och removers. I 
V0.1.py finns samtliga övriga funktioner i pythonkod. De flesta är s.k. approutes som tolkar 
kommandon från html-koden och utför saker därefter. Inte sällan anropar de en funktion i 
db.py och i många fall renderar de en ny, eller befintlig, html-sida. Koden hade, om mer tid 
funnits, kunnat delas in i mindre delar för att lättare hitta i den. I nuläget är det tämligen svårt 
att hitta vad som styr vad för en icke insatt person vilket hade kunnat åtgärdas genom mer 
omfattande uppdelning. Något som heller inte hanns med, men som hade underlättat då 
någon ska sätta sig in i koden, är en tydlig sortering av funktioner i samma fil. Enklast hade 
förmodligen bokstavsordning varit. Nu ligger istället funktioner nära varandra om de 
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behandlar närliggande fall, i största möjliga utsträckning. Detta är inte optimalt.  
Utöver ren struktur finns det flera andra saker som kan förbättras. En konkret åtgärd som 
planerades, men inte hanns med, var att göra getters i databasen mer generella. Med det 
menas att endast en getter per tabell behövs, istället för flera olika. I nuläget finns det på 
flera stället en funktion som hämtar attribut A genom identifiering av attribut B och en annan 
funktion som ur samma tabell hämtar attribut C genom identifiering av attribut D. B och D 
resp. A och C kan vara samma attribut. Detta kan göras i en enda getter där ett attribut och 
dess namn samt det önskade attributets namn skickas in. I en ytterligare förlängning skulle 
även tabellens namn kunna skickas in och därmed skulle en enda getter kunna användas 
för alla attribut i flera tabeller. Detta kommer dock med begränsningar då flera tabeller har 
nycklar bestående av flera attribut så planen var att ha en getter per tabell. Detta skulle göra 
koden lättare att förstå samt minska storleken på db.py avsevärt. Ska koden arbetas vidare 
med är detta det första som bör genomföras inom området.  
En annan åtgärd som också planerats är att flytta mer från de olika HTML-filerna till den 
övergripande filen kallad masterpage. Sådan centralisering har gjorts i relativt omfattande 
utsträckning men mer finns att göra. Detta skulle ytterliga öka tydligheten och 
lättöverskådligheten i koden för nya såväl som redan insatta personer.  
 

Styrkorna i koden är många. Den mest framstående är att varje underprogram är väldigt 
konkret och ändamålsenligt och att strukturen inom dem och flödet mellan dem är tydligt. 
Med underprogram menas ett mindre stycke kod som kan anropas och utföra en eller flera 
operationer. De inleds med ”def”. Dessa underprogram finns överallt i pythonkoden och det 
är de som bygger helheten i koden. Vissa av dem gör endast en uppgift eller beräkning, 
andra gör flera.  Om ett underprogram behöver räkna ut en sak för att kunna utföra sin 
primära uppgift, gör den ibland det själv och ibland görs det av ett anat underprogram. 
Avvägningen däremellan hänger på huruvida den beräkningen kan behöva göras på andra 
ställen också. Då är det ytterst fördelaktigt att låta den ligga i ett eget underprogram som 
kan anropas varsomhelst ifrån. För att ett projekt av den hör storleken ska fungera och för 
att arbetet med koden skall bli effektivt är det nödvändigt att det är tydligt vad alla dessa 
underprogram gör. Många gånger kan ett under program i sig anropa andra underprogram, 
som i sin tur anropar ett annat, eller flera. I detta nät kan det således lätt bli kaotiskt och 
okontrollerat och därför är det viktigt att veta exakt vad varje enskilt underprogram gör.  
 

Koden har kontinuerligt förbättras, men tid har inte funnits för att gå igenom hela koden i 
syfte att strukturera och optimera koden. Under programmerandet har strävan alltid varit att 
inte använda överflödig kod och ha en tydlig struktur i koden, men en genomgång av koden 
hade förbättrat den. Prestandamässigt hade troligtvis en genomgång inte påverkat 
användarens upplevelse, då systemet är relativt litet, men för strukturen och fortsatt framtida 
utveckling, hade det varit fördelaktigt.  

6.3 Vidareutveckling av funktioner 

Köprekommendationer är något som gruppen diskuterat om att införa i framtiden. 
Tanken med det är att en användare av sidan skulle, när den tittar på att lägga till produkter 
eller lagt till en produkt i varukorgen, få rekommendationer, som på något sätt är knutna till 
aktuella produkten. Lägger användaren till ett par arbetsbyxor till sin varukorg, får den då 
upp ett förslag på att lägga till ett par skyddsskor. Rekommendationerna baseras antingen 
på vilka kombinationer som andra kunder handlat eller på fördefinierade grupperingar av 
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produkter. Vissa byxor kan exempelvis ingå i en serie av produkter, t.ex. med ett par skor, 
som då rekommenderas tillsammans med byxan. Denna funktion skulle, i så fall, 
implementeras för att locka till en merförsäljning av produkter från Skoab och för att 
underlätta handlandet för kunden. 
 

I nuvarande kod finns redan designen och formulär redan för kortbetalning, men i nuläget 
finns ingen funktion som behandlar validering av kortet. Vid en potentiell lansering av sidan 
vore detta en nödvändig implementering, för att kunna genomföra en kortbetalning och inte 
skapa en säkerhetslucka. När det är dags att införa kortbetalning till sidan bör en redan 
säkerhetstestad och beprövad lösning användas, i syfte att undvika att en användares 
kortuppgifter faller i fel händer.  
 

En annan framtida funktionalitet, att addera till hemsidan, är riktade rabatter. För 
företagskunder är rabatter ofta ett incitament för att köpa från sidan igen. Därför skulle en 
procentsats kunna adderas till en företagskund, vilken är baserad på hur mycket kunden 
faktiskt köper eller hur mycket som kunden förväntas köpa. I branschen görs detta ofta 
manuellt och procentsatsen sätts för hela sortimentet. Fördelen med en fastställd 
procentsats är att det ger företaget en estimerad vinstmarginal för den kunden, men då 
enskilda produkter har varierande vinstmarginal, är det också beroende på vilka produkter 
företaget faktiskt köper. I detta projekt skulle procentsatsen kunna bestämmas när en 
företagskund valideras av en administratör, om det ska göras manuellt. Procentsatsen 
skulle automatiskt kunna fastställas baserat på olika parametrar, förslagsvis 
försäljningsvolym, köpfrekvens etc. Problemen med att använda sig av ett automatiskt 
system är att kunder kan kännas sig missgynnade av hur systemet är uppbyggt, men även 
att systemet kan utnyttjas. Dessutom måste ett automatiskt system ha information att gå på, 
vilket gör det svårt att bestämma rabatt för en ny kund.   
 

Formulären på hemsidan valideras till en viss del och fungerar ändamålsenligt, men för att 
hjälpa en användare mer och undvika felinmatning och extra administreringstid, finns helt 
klart utrymme till förbättring. 
Vissa formulärsdelar valideras direkt på hemsidan, vilket är att föredra, då det ger en 
snabbare feedback till användarens inmatning. Valideringen görs inte direkt för alla 
formulärsfält, oftast för att de ska valideras mot databasen, dock görs detta inte på ett 
optimalt sätt. En validering via databasen kräver i nuläget en omrendering av sidan, vilket 
gör att sidan laddas om. Har information inmatas på korrekt sätt, skapar det inga direkta 
problem. Det är när information inmatas på felaktigt sätt som problem uppstår, då 
information försvinner vid en omrendering. Användaren måste då fylla i alla fälten ännu en 
gång, vilket gör det omständligt och onödigt, då alla fält inte behöver ha varit felaktigt ifyllda. 
För att optimera detta skulle en formulärsvalidering kunna göras direkt via ”front-end”, 
genom att använda Javascript.  
 

6.4 Arbetsprocessen 

Under projektet har ambitionen varit att använda Github, för att lätt kunna förena kod och 
jobba tillsammans, men med implementeringssvårigheter och begränsad tillgång till teknisk 
support, har Git bara använts till att publicera hemsidan på nätet. Istället har kod förenats, 
efter betydande kodmässiga framsteg på en dator och delats till en gemensam molntjänst. 
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Därefter implementeras koden lokalt på varje dator och arbetet fortsätter. I ett framtida 
projekt skulle mer tid läggas på att i ett tidigare skede använda Github eller liknande 
koddelningstjänst, då tidigare beskrivna koddelningssätt inte är speciellt tidsoptimalt.  
 

När behovet av en ny funktion uppkommit, bör mer tid ha lagts på att leta upp redan 
vedertagna implementationer, för att minska på tidsåtgången i det faktiska kodandet och 
testning av funktionen. Detta gjordes inte under projektet, då informationen om att det 
uppmuntrades att implementera redan färdiga lösningar, feltolkats av gruppen. I arbetet var 
uppfattningen att en egen lösning var att föredra och flertalet egna lösningar var redan 
påbörjade eller implementerade, då det blev uppenbart att färdiga lösningar varit tillåtna. 
Färdiga funktioner finns att implementera för många utav de vanligaste funktionerna, som 
kan hittas på en webbutik, så mycket tid finns att spara.  
Inledningsvis var det tänkt att hela projektet skulle göras i XAMPP (MySQL, Apache, PHP, 
Pearl) från Apache Friends, då detta verkade utbrett och lättanvänt. Kort efter uppstart kom 
direktiv från handledare om att Pycharm skulle vara lättare, men pga inledande problem 
med konfigurering i Pycharm övergavs inte XAMPP med en gång. Efter konsultation, på 
flera håll, löste sig problemen med Pycharm och projektet lades över dit med undantag för 
databasen, då MySQL som används i XAMPP var kraftfullare än SQLite, som används i 
Pycharm. Dock blev det problem med integreringen av MySQL-databasen och 
pythonkoden, så Sqlite började användas i stället och det har varit tillräckligt för att klara av 
databashanteringen i projektet. Efter övergången kunde helhetskonceptet i Pycharm 
utnyttjas med dess fördelar såsom att all kod kan hållas i ett program. 
 
Skapandet och hanteringen av databasen gick över lag bra. Databasen är i sig en väldigt 
enkel relationsdatabas vilket gruppmedlemmarna tidigare läst en kurs i och tillämpat en del. 
Dock hade ingen tidigare arbetat i Sqlite utan i MySQL istället. Då båda dialekter bygger på 
samma språk och skillnaderna är väldokumenterade och lätta att hitta på nätforum och 
hemsidor, gick det relativt snabbt att sätta sig in i Sqlite. Inte minst då PyCharm har bra stöd 
för Sqlite.  
Endast en många-till-många-relation fanns i ER-modellen vilket enkelt löstes med en svag 
entitet. Autogenerering av vissa id för vissa tabeller sköts automatiskt av plattformen så det 
behövde inte ägnas någon tid åt när det väl var uppenbart hur det fungerade.  
Vid två tillfällen efter det första skapandet fick databasen tömmas för att kunna byggas om. 
Detta då nya attribut skulle införas vars krav på relationer inte gick att införa i en databas 
redan innehållande data. Detta tog en del tid men då datamängden i detta stadie avsiktligt 
hölls låg så var det överkomligt.  
 

Svårigheterna i arbetsprocessen var i början att få PyCharm att fungera ihop med Flask, på 
alla av gruppmedlemmarnas datorer. Det krävdes hjälp från handledare för att förstå vart 
felet låg, men efter det lyckades konfigureringen av den virtuella miljön. Det har även 
uppstått problem vid tillskansningen av information från kurshemsidan, då viss information 
tas upp på plats. Till exempel har demonstrationer utförts på plats i Linköping och på 
hemsidan har den enda informationen som varit tillgänglig varit demonstrationskoden. Detta 
har lett till att information från kurshemsidan i vissa fall inte varit tillräcklig, för att kunna tas 
sig vidare i projektet. En del av problemen med arbetsprocessen har uppkommit just på 
grund av distansen till lärosätet, men har till stor del gått att lösa genom förtydliganden via 
email och/eller Skypesamtal. Detta har i viss mån upptagit mycket tid och saktat ner 
utvecklingen av sidan. Distansen har dessutom inneburit en del andra nackdelar, gentemot 
att ha gjort projektet i Linköping. Färre tillfällen med handledare har lett till att handledaren 
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inte kunnat ha samma kontroll på projektet, med möjlighet till feedback m.m.  Inga 
presentationer att ta del av på plats har funnits för gruppen, ingen feedback vid samtal med 
gruppmedlemmar i andra projektgrupper och inte lika fördefinierad struktur för arbetet. Alla 
dessa faktorer har gjort att delar av projekttid gått förlorad till annat än att föra själva 
projektet framåt, tid som inte hade gått åt på samma sätt ifall projektet skulle gjorts på 
ordinarie ort.  
 
Då alla i projektgruppen bodde nära eller med varandra under projekttiden och dessutom 

hade ett schema som till stor del stämt överens med varandra, har samarbetet under 

projektet underlättats. Större delen av projektperioden har gruppmedlemmarna spenderat 

tillsammans och det har lett till att problem och tankar gällande projektet har diskuterats 

kontinuerligt, såväl under som innan och efter utsatt projekttid. Tankar om projektet har alltid 

gått att diskutera och idéer har bollats med en eller flera medlemmar av gruppen, igenom 

hela projektperioden. Detta har också underlättat inblicken i projektets nuvarande och 

framtida fas och därigenom skapat kontinuerlig kontroll av vad som görs i gruppen.  

 

Scrum som arbetssätt har varit bra och hjälpt till att skapa struktur i arbetet. Tanner och 

Mackinnon listar sex orsaker till störning i scrum-arbetet; Klient, Ledning, Extern påverkan, 

Processer, Kommunikation, och Erfarenhet[2]. Klienten är i detta fall fiktiv och kan därför inte 

ses som en realistisk källa till störning. Ledningen och Extern påverkan kan lättast ses som 

handledare och kursledning i Linköping. Precis som Tanner och Mackinnon skriver så 

uppkommer störningsmoment i alla projekt. I detta projekt mynnade, som tidigatre beskrivits, 

många problem ur att gruppen arbetade på distans. Dessa problem kan kategoriseras under 

Ledning, Extern påverkan, och Kommunikation. Bäst beskrivande är 

kommunikationsfaktorn. Internt i gruppen, ska dock understrykas än en gång, att 

kommunikationen fungerat mycket väl. Erfarenhet är också en kategori där problem 

uppkommit. Gruppmedlemmarna hade aldrig programmerat i Python förut, vissa aldrig i 

html, vissa aldrig i SQL. Detta medför naturligtvis problem då mycket information måste 

hittas innan tempot kan komma upp och arbetet börja fortskrida effektivt. Dock är detta 

kanske den största delen i syftet med projektet - inlärningsfaktorn. 

  



51 
 

7 Referenser 

1: Schwaber, K. Sutherland, J. ’Scrumguiden’, https://www.scrum.org/scrum-guide, 2014, 
hämtad 2014-06-06.  

2: Tanner, M. and Mackinnon, A., ‘Sources of Disturbances Experienced During a Scrum 
Sprint’, University of Cape Town, South Africa, 2013 

3: Fog Creek Software, Inc, ’Beskrivning av Trello’, https://trello.com/, 2014, hämtad 2014-
06-10 

4: Codd, E. F., ‘Recent Investigations into Relational Data Base Systems’. IBM Research 
Report RJ1385 (April 23, 1974). Republished in Proc. 1974 Congress (Stockholm, Sweden, 
1974). N.Y.: North-Holland. 

5: Armin Ronacher, ’About flask’, http://flask.pocoo.org/, 2014, hämtad 2014-06-10 

6: Guo, H., ‘Research on the Architecture of Database Intrusion Protection System in E-
commerce Environment’, ISBN: 978-1-4799-2860-6-2013 IEEE 

7: Deng, L. Poole, M., ‘Affect in web interfaces: A study of the impacts of web page visual 
complexity and order’ MIS Quarterly Vol. 34 No. 4 

8: Hara,Y.  Kashimura, K., ’Cognitive aging and rich internet applications: Usability problems 
of Ajax based on the empirical study of older adults’ Japanese Psychological Research 
2010, Volume 52, No. 3, 216–226 

9: Jamehshooran, B. G., Danesh, E., Teimouri, M. E., & Heydari, A., ‘The past, present and 
future of online marketing. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business’, 
3(2), 585-606., 2011, http://search.proquest.com/docview/878741451?accountid=10043, 
hämtad 2014-04-29 

10: Statistiska centralbyrån, ’Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren och 
NUTS2 (EU-standard)’, Statistiska centralbyrån, 2012, http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-
arbetstider/Registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-RAMS/7895/7902/23038/, Hämtad 
2014-04-29  

11: Solid Business Sverige AB, ’Företagsfakta’, 2014, http://www.solidinfo.se/, hämtad 
2014-05-01  

12: Google Inc., ’How it works – Costs’, https://www.google.com/adwords/how-it-works/  
hämtad 2014-04-27  

13: Mccollough L. ‘Using Google AdWords to Drive Practice Growth’, Podiatry 
Management’, 2013, Volume 32 no. 3: 61-62 

https://www.scrum.org/scrum-guide
https://trello.com/
http://lucumr.pocoo.org/
http://flask.pocoo.org/
http://search.proquest.com/docview/878741451?accountid=10043
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-RAMS/7895/7902/23038/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-RAMS/7895/7902/23038/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-RAMS/7895/7902/23038/
http://www.solidinfo.se/
http://www.solidinfo.se/
https://www.google.com/adwords/how-it-works/costs.html?__utma=173272373.1964393176.1398643596.1398643596.1398643596.1&__utmb=173272373.9.9.1398643670612&__utmc=173272373&__utmx=-&__utmz=173272373.1398643596.1.1.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=115187527


52 
 

14: Mediafy Magazines AB, ’Bygg & teknik’, 
http://www.tidningskungen.se/branschtidningar/bygg-och-teknik, hämtad 2014-05-02  

15: Bonnier publications AB, ’Om Vi I Villa’, http://www.viivilla.se/sidor/om-vi-i-villa, hämtad 
2014-05-02 

16: Mediafy Magazines AB, ’Gör det själv’, http://www.tidningskungen.se/inredning/gor-det-
sjalv, hämtad 2014-05-02 

17: Förlags AB Bygg och Teknik, ’Annonspriser’, 
http://byggteknikforlaget.se/annonsering/annonspriser/, hämtad 2014-05-02  

18: Bonnier publications AB, ’Riksannonsering’ http://y11.bonnier-
group.net/page.asp?ID=14, hämtad 2014-05-02  

19: Statens personadressregister, ’Mina personuppgifter finns på internet  kan jag få bort 
dem?’, http://www.statenspersonadressregister.se/Fragor-och-svar/FAQ1/8-29-2013-Mina-
personuppgifter-finns-pa-internet-%E2%80%94-kan-jag-fa-bort-dem.html, hämtad 2014-05-
03 

20: Avshalom, M. Adams. Avshalom, A. Arik, S. ’Do Ethics Matter to E-consumers? ’, 
Journal of Internet Commerce, Vol. 6(2) 2007 

21: Skatteverket, ’Bokföring – vad kräver lagen?’, 
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/bokforingbokslut/bokforingvadk
raverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html, hämtad 2014-05-03  

22:Tavani, H. ’Privacy and the Internet’, Proceedings of the Fourth Annual Ethics and 
Technology Conference (Boston, USA, 1999),  
http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/commentary/content/2000041901.html, hämtad 
2014-05-25  

23: Lundgren, H., ’Nio av tio har jobb med ojämn könsfördelning’, 2012, 
http://www.duochjobbet.se/nyhet/nio-av-tio-har-jobb-med-ojamn-konsfordelning/ hämtad 
2014-05-03 

24: Gustavsson, T. “AGILE - konsten att slutföra projekt”, TUK Förlag AB, 2007 

 

  

http://www.tidningskungen.se/branschtidningar/bygg-och-teknik
http://www.viivilla.se/sidor/om-vi-i-villa
http://www.tidningskungen.se/inredning/gor-det-sjalv
http://www.tidningskungen.se/inredning/gor-det-sjalv
http://byggteknikforlaget.se/annonsering/annonspriser/
http://y11.bonnier-group.net/page.asp?ID=14
http://y11.bonnier-group.net/page.asp?ID=14
http://www.statenspersonadressregister.se/Fragor-och-svar/FAQ1/8-29-2013-Mina-personuppgifter-finns-pa-internet-%E2%80%94-kan-jag-fa-bort-dem.html
http://www.statenspersonadressregister.se/Fragor-och-svar/FAQ1/8-29-2013-Mina-personuppgifter-finns-pa-internet-%E2%80%94-kan-jag-fa-bort-dem.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/bokforingbokslut/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/bokforingbokslut/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html
http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/commentary/content/2000041901.html
http://www.duochjobbet.se/nyhet/nio-av-tio-har-jobb-med-ojamn-konsfordelning/


53 
 

8 Bilagor 
8.1 Figurer 

 

 
Figur 5 Strukturträd - Ej inloggad 
 



54 
 

 
Figur 6 Strukturträd - Inloggad med behörighet 0 eller 1 
 

 
Figur 7 Strukturträd - Inloggad med behörighet 2 eller 3 
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8.2 Erfarenhetssammanfattningar 
8.2.1 Erfarenhetssammanfattning – David Hedin 

Min övergripande åsikt om projektet som helhet är att det varit väldigt lärorikt och känts 
väldigt verklighetsrelaterat. Något som inte alltid annars är fallet i akademiska arbeten. 
Gruppen har fungerat bra, till stor del pga. att vi bott tillsammans under perioden och därför 
har haft lätt att diskutera problem och lösningar med varandra. Scrum fungerade bra i 
gruppen och det arbetssättet föll sig naturligt efter bara några dagar. Att dela in projektet i 
sprintar och dessa ned i mindre och konkreta mål gjorde allt lättöverskådligt. Att börja varje 
arbetsdag med ett möte var också bra och effektivt. Nu hade vi förmodligen gjort så även 
om vi inte arbetat efter scrum men det är bra att ha följt metoden fullt ut. Då scrum är vanligt 
i it-världen tror jag också det är en bra erfarenhet att sätta på sitt CV. Vad det gäller 
realiseringen av applikationen tycker jag med facit i hand att mer tid kunde lagts på att 
implementera Github i projektet. Det hade underlättat rejält då mycket mindre tid hade 
behövt läggas på att slå ihop kod skrivna av olika gruppmedlemmar på olika datorer. Detta 
orsakade ibland problem och ibland användes gammal kod istället för ny av misstag. Dock 
var allt detta svårt att se i projektets inledningsfas när koden var relativt liten och då gruppen 
inte befann sig i Linköping utan i Kalifornien och jobbade på distans var det svårt att få 
teknisk support och därför lades försöken att få igång Github ned efter inledande 
misslyckanden. I övrigt tycker jag realiseringen och slutresultatet blev som vi ville. Som 
diskuteras i rapporten analyserade vi en grupp hemsidor och listade vad som var bra och 
dåligt och utefter det designades vårt projekt. Med så tydliga mål är det lätt att diskutera 
resultatet och då vi anser att vi nått upp till målen anser jag mig nöjd.  
 
Att arbeta på distans har också varit en utmaning i sig. Vi kunde, naturligtvis, inte gå på 
föreläsningar, laborationer eller pass med assistenter och fick klara mycket på egen hand. 
Enda kontakten med Linköping var sprintredovisningarna via Skype med handledare 
Kristian Sandahl där det stämdes av så att arbetet låg i fas. Ibland kom därför nya rön från 
Linköping mer eller mindre helt oväntade och ibland emotsatte sig de det vi arbetat med i 
projektet. Ibland kom de med krav på nya metoder som vi inte kände till sedan tidigare. Alla 
sådana incidenter medförde att vi var tvungna att anpassa oss och koden till nya riktlinjer 
och detta kunde lätt bromsa upp arbetet. Som Tanner och Mackinnon skriver så är 
störningsmoment i scrumarbetet och dessa nya leddirektiv passar in under flera av de 
kategorier som listas[2]. Nu har ju detta sin logiska förklaring i att gruppen inte var 
stationerad i Linköping under tiden och förmodligen missade en hel del då de inte kunde gå 
på föreläsningarna utan fick sin information först då kurshemsidan uppdaterades. 

Den tekniska plattformen PyCharm är jag nöjd med i sin helhet. Den gjorde det enkelt att 
kombinera Python, Html och SQL på ett överskådligt sätt. Det som ibland saknades var att 
sqlite inte är lika kraftfullt som MySQL och ibland fanns behovet av någon av lite kraftfullare 
funktion. Detta fick istället lösas med en kombination av python och sqlite. Det hade blivit 
ganska stor skillnad men om ett likande projekt skulle göras igen hade det varit intressant 
att se hur det hade fungerat med XAMPP-paketet hade fungerat att arbeta i. Inte minst då 
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en av professorerna vi kom i kontakt med under vårt år vid California State University 
Fullerton använde det mycket i sina kurser och rekommenderade det varmt.  

8.2.2 Erfarenhetssammanfattning - Joel Gustafsson 

Under detta kandidatarbete har jag fått många nya erfarenheter. Att jobba med ett och 
samma projekt under en fem månaders period har lärt mig hur viktigt det är att planera och 
kommunicera med varandra för att kunna jobba mot samma mål som fyra andra. Jag har 
under projekttiden bott tillsammans med de andra i min grupp vilket har gjort att projektet 
har kunnat diskuteras dag som natt. Vid arbete med ett projekt av denna storlek krävs det 
att samtliga personer även tar sitt ansvar och jobbar enskilt med sin uppgift. I princip varje 
morgon då vi arbetade med projektarbetet, började vi dagen med ett morgonmöte där var 
och en har redovisade vad den höll på med för tillfället och vi har gick igenom vår 
produktbacklogg för att se vad som behövde utföras. Användandet av scrum och 
produkt/sprintbackloggen underlättade vårt arbete avsevärt, då det gjorde det enklare att se 
vad som behövde göras. Det var även lättare att felsöka och sammanfoga flera personers 
kod i mindre segment kontra att sammanfoga större delar. Idén med att varje person får ta 
på sig arbetsuppgifter istället för att bli tilldelad en, fungerade bra i vår grupp. Samtliga 
medlemmar var villiga att utforska nya områden för att komma vidare med projektet och då 
någon behövde hjälp så hade den alltid möjlighet att snabbt och enkelt fråga de andra. 
Scrum är en bra ny erfarenhet då den metodiken används flitigt inom mjukvaruutveckling 
över hela världen. Som slutsats på sin artikel[2] angående problem som kan uppkomma vid 
användning av scrum, nämner Tanner, M. och Mackinnon, A. att en av de största 
bidragande orsakerna till misslyckanden med scrum är att användarna saknar erfarenhet av 
metoden. Därför känns det viktigt att lära sig arbeta efter den nu så jag kan lära mig av våra 
fel innan dessa fel kan ge allt för stora konsekvenser. 
Själva kodandet av vår webbutik gick bra, även om vi fastnade ibland när nya koncept och 
språk skulle implementeras. Då gruppen jobbade på olika fronter lyckades oftast den första 
personen som stötte på ett problem, lösa sitt och få en uppfattning om hur det fungerade 
innan resten av gruppen kom dit. Denna kunde därefter hjälpa de andra som stötte på 
liknande problem. Därmed blev alla i gruppen lite av en expert på olika delar av 
programmeringen, även om samtliga jobbade med alla olika delar någon gång under 
projektet. Att komma igång med flertalet nya programmeringsspråk samt att få dem att vilja 
jobba tillsammans har varit lite utav en utmaning då vi studerade på distans. Mestadels för 
att det oftast fanns vissa krav av liu på vilka språk och metoder som vi skulle använda oss 
utav. Att online kunna hitta riktlinjer och lösningsgångar för specifika problem vid 
kombination av två olika specifika programmeringsspråk var inte alltid så lätt. Men vi [KS1] 

har av detta fått mycket erfarenhet gällande problemlösning, då vi prövat oss fram, 
eventuellt sett en lösning i ett annat språk och funderat på hur den kan implementeras på ett 
annat språk. Personligen har jag fått väldigt mycket erfarenhet vid Python och gillar hur lätt 
det var att kombinera med andra programmeringsspråk efter en problemfylld uppstart. Vår 
utvecklingsmiljö som varit Pycharm har också varit bra under den mesta av tiden. Ibland har 
den dock strulat och givit oss fel meddelanden när det inte varit några problem, och inte 
velat importera vissa paket. Om jag skulle ändra något angående vårt projekt hade jag lagt 
ner mer arbete på att utforma databasen i början, då den fick göras om ett antal gånger efter 
att vi lade till nya funktioner på sidan och därmed var tvungna att droppa alla entities som 
låg i databasen. 
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Mitt mål med detta projekt var att få känna på hur det är att arbeta med någonting 
kontinuerligt under en längre period vilket liknar ett framtida arbete mer än de små projekt vi 
haft tidigare. Lära mig att dela upp stora uppgifter i mindre delar och lägga upp delmål. Samt 
lära mig programmera någonting jag faktiskt själv kan ha nytta utav. I tidigare 
programmeringskurser har jag lärt mig ett språk och fått tillräckliga kunskaper för att kunna 
få fram mindre applikationer. Men aldrig något användningsbart, så detta var något jag ville 
kunna genomföra efter denna kurs. Av dessa mål har jag fått prova på samtliga delar under 
projektets gång och tagit mig framåt. Så enligt mitt eget omdöme har jag klarat mina 
individuella mål. 
 

8.2.3 Erfarenhetssammanfattning - Viktor Ekberg 

 

Fem månader och många erfarenheter rikare kan jag blicka tillbaka på projektet som en 
otroligt intensiv och lärorik period. Jag har märkt att jag utvecklat mina kunskaper mycket 
inom programmering, samarbete, kommunikation och inte minst hur det går till att arbeta i 
ett Scrum-team mot ett gemensamt mål. Tidigt i projektet kunde jag lägga märke till hur 
roller inom gruppen växte fram, på ett naturligt sätt. Vi utnyttjade givetvis detta och hade 
inledningsvis stor frihet inom gruppen att arbeta med det man hade ett större intresse för. 
Någon hade ett brinnande intresse för databasstrukturer och någon annan för att hitta 
spännande funktioner. Jag själv fastnade framförallt för designbiten i projektet och lade 
därför en hel del tid där. Deng och Poole[6] skriver om hur viktigt det är att veta vad man vill 
framkalla för känsla hos en användare, för att få användaren att göra det man vill. I vårt fall, 
köpa produkter för kunder, och att enkelt kunna hantera sidan för administratörer. Jag tycker 
det är ett intressant sätt att se på ämnet, och hade det ofta i åtanke under de delar jag 
designade. 
 

Detta ledde till att när vi, en bit in i projektet, ville balansera kunskaperna i de olika 
områdena inom gruppen, hade en gruppmedlem inom varje område som kunde agera lärare 
till övriga gruppmedlemmar. Jag tror detta val av arbetssätt förenklade och effektiviserade 
lärandeprocessen för oss något otroligt, då vi hade väldigt trånga flaskhalsar varje gång 
projektet togs in på okänd mark, som exempelvis när ett nytt programmeringsspråk skulle 
användas. När en medlem då fastnade kunde gruppen allt som oftast tillsammans ta sig 
vidare, genom att ta hjälp av varandras kunskaper. I ett fåtal fall behövdes dock handledare 
konsulteras för att ta sig vidare, vilket även det fungerade smidigt vid de fåtal tillfällen det var 
nödvändigt.  
 

Projektgruppen har under större delen av arbetet befunnit sig i samma rum vilket har 
underlättat för kommunikationen inom gruppen. Trots detta har det ibland blivit 
missuppfattningar mellan gruppmedlemmar eller att tillräcklig kommunikation helt enkelt 
saknats. Detta har resulterat i att vissa uppgifter gjorts dubbelt, vilket så klart ska undvikas i 
största möjliga mån. Det faller sig i mina ögon helt naturligt, då ingen gruppmedlem hade 
tidigare erfarenhet av att arbeta enligt scrum överhuvudtaget. Utöver dessa små missar 
tycker jag att kommunikationen inom gruppen fungerat väldigt bra. En stor anledning till 
detta tror jag är att vi hela tiden haft närhet till varandra och kunnat diskutera problem och 
lösningar så fort det varit nödvändigt.  
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Tekniskt sätt har projektet verkligen gått i vågor. Det har understundom varit svårt och 
ineffektivt för gruppen att arbeta på grund av bristande kunskaper och närhet till 
handledning. Exempelvis var det inledningsvis stora problem med att få Python och 
PyCharm att fungera, då ingen i gruppen hade någon som helst vana av de båda. Så har 
det sett ut genom stora delar av projektet, d.v.s. att det tagit stopp och behövts läggas 
väldigt många timmar vid introduktionen till nya “steg” i projektet. Eftersom projektet har 
utförts på distans, från Kalifornien, har tidsskillnaden ibland orsakat problem med 
kommunikationen och handledningen till och från Linköpings Universitet. Detta ledde till att 
när det uppstod problem, som exempelvis med att få Python att fungera korrekt, tog det lång 
tid att få handledning och komma på rätt spår. Givetvis är detta helt naturligt med nio 
timmars tidsskillnad och jag är väldigt nöjd med både teknisk support och handledares 
flexibilitet och vilja att hjälpa oss i största och snabbaste möjliga mån. 
 

Allt som allt är jag nöjd med projektet och jag tycker det har varit en väldigt givande period. 
Programmeringsmässigt har jag utvecklats enormt mycket och jag tycker upplägget med att 
utveckla en så pass “hel” produkt som vi gjort är perfekt. Tidigare under utbildningen har jag 
inte känt av hur det är att sätta samman alla delar av en hemsida med varandra. D.v.s. att 
utveckla en hemsida där back-end, logiken i mitten och front-enden arbetar och fungerar 
som en enhet. Bortser jag från den tekniska biten har jag även utvecklats mycket i min 
förmåga att arbeta i grupp. Jag har utvecklat min kommunikationsförmåga och blivit en 
bättre ledare. I och med att vi arbetat efter scrum-metodiken har jag också blivit bättre på att 
ta eget ansvar och att få uppgifter gjorda på eget initiativ. Jag känner att jag i stora drag 
uppnåt målen jag satt upp vid projektets början, och att jag arbetat väl för att komma dit.   
 

8.2.4 Erfarenhetssammanfattning - Patrik Hamsten 

 

Arbetsprocessen har under detta kandidatarbete varit väldigt lärorikt på många olika sätt. 
Det har givit en försmak på hur det är att jobba på större projekt och framförallt hur det är att 
programmera i en större grupp mot ett gemensamt mål. Detta har visat vikten av att 
kommunicera och kräver att gruppen har satta tydliga mallar, som alla följer och jobbar 
utefter. Håller sig inte gruppen inom mallarna är det lätt att projektet tappar riktning eller 
saktar ner arbetsprocessen. Detta tror jag är extra viktigt då man jobbar med scrum-
metodiken, som bygger väldigt mycket på kommunikation och att hela gruppen har en klar 
och gemensam bild av vart i processen gruppen är och vad nästa steg är. Till stor del tycker 
jag att det har fungerat bra med kommunikationen i gruppen, mycket eftersom vi genom 
större delen av projektet jobbat sittandes i samma rum och därav hållit varandra ständigt 
uppdaterade. Men vid vissa tillfällen har kommunikationen brustit och lett till att visst arbete 
gjorts dubbelt eller att direktiv inte gått fram. Detta har inte gjort några större negativa intryck 
på arbetsprocessen, men har ändå lett till onödigt tidsspill. I ett framtida liknande projekt 
skulle det gå att åtgärda genom klarare direktiv och mer kontinuerlig feedback, men kan nog 
undvikas genom en större erfarenhet inom scrum. Det har varit ett annorlunda tänk och en 
ny utvecklingsmetodik för oss alla, så ju mer kunskap och erfarenhet som byggs upp runt 
scrum, så försvinner förhoppningsvis ineffektiviteten. Annars tycker jag att 
utvecklingsmetodiken har varit ett spännande arbetssätt att testa på och verkar vara något 
som används inom mjukvaruutveckling i dagsläget och känns därav användbart i framtiden. 
Att jobba med denna typ av “Agile Development” är också inte bara användbart inom IT-
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projekt, utan kan också vara användbart för många typer av projekt inom olika branscher[24]. 
Kunskapen om scrum kan då förhoppningsvis vara nyttig inför framtida studier och 
arbetsprojekt. 
 

Implementeringen av utvecklingsmiljöerna gick till en början förhållandevis långsamt och var 
till en början mycket tidskrävande. Det var problemen med att konfigurera den virtuella 
miljön, som då var problemet, men efter att det hade löst sig tycker jag att problemen med 
just PyCharm försvann. Det är ett program som är lättanvänt och med tidigare 
programmeringskunskaper, lyckades vi alla komma igång med det och Python, utan några 
större komplikationer. Kunskapsmässigt låg vi i gruppen på en förhållandevis jämn nivå, 
vilket gjorde att inlärningen av Python och PyCharm gjordes med liknande förutsättning, 
något som bidrog till att när vi började programmera, så kunde vi bidra med relativ jämnt 
arbete. Ingen fick direkt dra något tyngre lass på grund av tidigare kunskaper och 
erfarenheter, utan man lärde sig gemensamt och utav varandra. Detta var något som jag 
tyckte fortsatte genom hela projektet och arbets- och utlärningsbördan distribuerades jämnt 
över hela gruppen. 
 

Eftersom projektet har gjorts på distans har vissa svårigheter dykt upp därav, men jag tycker 
att arbetet ändå fungerat förhållandevis bra. Vi har efter bästa förmåga försökt följa 
instruktioner och krav som LIU haft på kandidatarbetet. Det har dock till viss del funnits 
svårigheter i tydandet av kraven, för att förstå vad som gäller och användandet av vissa utav 
hjälpmedlen, som funnits att tillgå, har varit svåra att utnyttja. Detta är något som säkerligen 
underlättats av att vara i Sverige under kandidatarbetet och då ha hjälp och få feedback av 
både lärare och kurskamrater genom hela projektet och i större utsträckning. 
 

På ett personligt plan har projektarbetet varit mycket givande och framförallt väldigt 
intressant. Det har på ett bra sätt uppfyllt mina förhoppningar av vad jag trodde att ett 
kandidatarbete inom datateknik skulle innebära. Detta genom att man fått programmera 
mycket och på ett förhållandevis fritt sätt, vilket jag som en praktiskt lagd person gjort mig 
mer driven till att jobba med projektet, än om det varit ett mer teoretiskt upplagt projekt. 
Valet av mig att inrikta mig på datateknik känns genom projektet som ett bra val och är ett 
ämne som jag absolut skulle kunna tänka mig jobba inom. Det har också gett mig mersmak 
för fortsatt kunskapsutveckling inom olika programmeringsspråk och mjukvaruutveckling. 
Förhoppningsvis kommer kursen leda till goda resultat inom andra framtida 
programmeringsprojekt och då både på fortsatta kurser, men även inspirera till att starta 
egna projekt.  
 

8.2.5 Erfarenhetssammanfattning - Patrick Fraenkel 

 

Om jag enkelt ska sammanfatta hur jag skulle ha gjort projektet annorlunda skulle det vara 
att starta projektet med allt det jag kan idag. Hade jag gjort om projektet idag hade jag 
kunnat arbeta mer flytande och inte behövt nästan konstant stanna för att kolla upp hur man 
gör grundläggande saker i olika språk eller programvaror. Jag hade även kunnat tänka 
längre framåt eftersom jag då hade haft förståelse för vad nästa steg i projektet varit. Ofta 
under detta projekt har vi fokuserat på det vi jobbar med för tillfället utan att ha en aning om 
hur nästa steg eller funktion ska lösas. 
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Scrum metodiken och allmänt att ha en bottom-up approach har varit väldigt fördelaktig när 
det funnits så mycket i projektet vi inte kunde nått om i förväg. Det har passat detta projekt 
bra att hela tiden fokusera på att få en liten bit till att fungera eller att lägga till en specifik ny 
funktion. Dock har ibland focusen på att få funktionen att fungera fått andra saker att lida. 
Ofta så har vi varit nöjd med en funktion när den fungerar utan att man tar en fundering på 
huruvida det hade gått att göra den lite bättre/snabbare/mer felsäker. Förståelse för hur 
något fungerar har också ibland fått lida till förmån till att få det gjort snabbt. Detta har ofta 
straffat sig senare när jag ska göra en ny funktion som liknande den förra, men jag förstod 
inte alla detaljer om hur den gamla funktionen fungerade  
 

Jag har lärt mig väldigt mycket under detta projekt och även om det har tagit mycket tid har 
det varit väldigt roligt. Det som har varit den största utmaningen har varit att göra ett projekt i 
ett ämne jag kunde mycket lite om innan vi började. Även om jag innan hade gjort någon 
enkel hemsida i html och programmerat lite i python innan var mängden kunskap jag 
behövde skaffa ofta överväldigande.  
 

Jag trodde från början att det svåraste med detta projekt skulle vara längden i tid och 
omfattningen av projektet. Men det har aldrig känns konstigt under projektet. Det enda sättet 
som det har påverkat oss är att det blev väldigt viktigt att ofta uppdatera varandra vad alla 
hade gjort i projektet sedan senaste uppdateringen. När vi slarvade med detta blev det ofta 
dubbel arbete eller gjorde vi funktioner som inte blev kompatibla med varandra.  
 

Det har varit många olika mjukvaror som jag har använt i projektet. PyCharm är det som 
används mest, även om vi hade en del strul med det i början för vi hade svårt med vilka 
inställningar man skulle ha så gillar jag det nu. Det märks att det är gjort b.la. för att utveckla 
python för webben, att det finns verktyg för databas och att finns integrerade lösningar för 
att ladda upp hemsidan till en servar har varit mycket praktiskt Trello har varit bra för att 
strukturera vår planering även om den ibland var överflödig eftersom vi har bott tillsammans. 
PuTTY har varit smidigt för att kunna gå in i kommandotolken för openshift. Openshift var 
inte särskilt lätt att få igång men när det väl var inställt i PyCharm har det varit smidigt.  
 

Jag ser mycket fram emot nästa gång jag ska utveckla mjukvara och vet att jag kommer ha 
stor nytta av det jag har lärt mig. Både inom programmering och i projekthantering. Jag 
tycker att jag har uppnått de personliga mål jag lade upp innan projektet: “Mina mål är att 
skaffa mig kunskaper för att kunna utveckla enklare websidor professionellt efter detta 
projekt. Detta tänker jag uppnå genom att jobba hårt för att sätta mig in i alla delar av 
projektet”. Jag känner att jag har god kunskap i alla delar av vårt projekt och jag har redan 
börjat fundera på att börja utveckla mjukvara på kommersiell nivå.  
 

8.3 Tidrapporter 

I kolumnen benämnd ”annat” finns tid lagd på lektioner och föreläsningar i ämnet, 

informationssökning samt rapportskrivning. Kolumnen ”möten” avser både interna möten i 

gruppen samt konsultations- och redovisningsmöten med handledare och supportpersoner.  

Teammedlem Utveckling Möten Annat Summa 
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Viktor Ekberg 24 7 16 47 

Patrick Fraenkel 15 7 24 46 

Joel Gustafsson 20 7 20 47 

Patrik Hamsten 18,5 7 19 44.5 

David Hedin 16,5 7 25,5 49 
Tidrapport sprint 0 

 

Teammedlem Utveckling Möten Annat Summa 

Viktor Ekberg 37 25 39 101 

Patrick Fraenkel 19,5 19 42 80,5 

Joel Gustafsson 39,5 25 38 102,5 

Patrik Hamsten 37 25 38 100 

David Hedin 28 18 43 89 

 161 112 200 473 
    Tidrapport sprint 1 
 

Teammedlem Utveckling Möten Annat Summa 

Viktor Ekberg 60 30 40 130 

Patrick Fraenkel 85 28 35 148 

Joel Gustafsson 80 28 25 133 

Patrik Hamsten 75,5 28 25 128,5 

David Hedin 68 30 43 141 

 368,5 144 168 680,5 
    Tidrapport sprint 2 
 

 

 

 

 

 

Teammedlem Utveckling Möten Annat Summa 

Viktor Ekberg 29 24 63 116 

Patrick Fraenkel 31 26 68 125 

Joel Gustafsson 33 26 61 120 

Patrik Hamsten 30 24 68 122 

David Hedin 31 25 63 119 

 154 125 322 601 
    Tidrapport sprint 3 
 

Teammedlem Utveckling Möten Annat Summa 
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          Viktor Ekberg 150 86 158 394 

Patrick Fraenkel 150,5 80 169 399,5 

Joel Gustafsson 172,5 86 144 402,5 

Patrik Hamsten 161 84 150 395 

David Hedin 143,5 80 174,5 398 

 777,5 416 795,5 1989 
    Tidrapport hela projektet 
 

8.4 Screenshots 

 

 
Screenshot 1. Annonsestimering av kampanj i Google Adwords 

 

  


