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Abstract 
The purpose of this report is to document the design and development of a web application for 

selling gift books online. The report and the project to develop the site are included in the course 

TDDD83 Computer Engineering - Bachelor Project at the Linköping Institute of Technology. In 

addition to training in the technologies required to build a web application the course is focused on 

Scrum an agile development method. The intent is that the students practice using Scrum in a project 

team of six to eight students.  

However the project documented in this report only has one team member a student on a one year 

exchange programme in Ireland. This being so it has been necessary to adapt the project scope and 

methodology to a one-man project. The scope of the development effort is reduced by not requiring 

that the application is made available on the internet and by not using asynchronous communication 

between client and server. For more restrictions see paragraph 1.4 Avgränsningar. The Scrum 

method is used only when it is relevant. This adaptation of the method is documented in paragraph 

2.1 SCRUM. An important part of the Scrum method that is retained is the use of iterations (sprints). 

Each sprint delivers a working end product. The project was divided in five sprints each of them 

between two and three weeks long.  

The technical platform with a few exceptions has been mandatory. In addition to HTML the 

framework Bootstrap based on CSS and jQuery has been used on the client side. On the server side 

the framework Flask based on Python has been used. The RDBMS has been SQLite. For a detailed 

description see paragraph 2.4 Utvecklingsmiljö and 4.3.1 Översikt och kommunikation. 

The business to sell books online is dominated by a few major companies. A new small player in this 

market can not earn money by doing the same thing. The Vision for the new business is to become 

the preferred choice for customers that want to find a book to be given as a gift. The new business 

shall be a one stop shop that takes care of everything needed in this situation. In addition to books 

the customers need services such as gift wrapping, delivery to the receiver of the gift on the right 

date and a possibility to write a personal greeting on a nice looking card that is sent with the gift. The 

analysis behind this Vision can be found in chapter 5 Marknadsföringsplan that includes an analysis 

of the competitors. Chapter 6 Etiska aspekter looks into issues such as privacy legislation that impose 

direct consequences on the design of the database. 

The design of the web application is based on user stories derived from this analysis. See 3 

Systemöversikt.  Features that must beat the competitors are derived from the Vision and features 

that are expected from any player in this market are set by the competitors. The ER model in 4.1 

Databas was defined from an analysis of the user stories. The GUI is close to the de facto standard 

set by the competitors unless there is a compelling reason to deviate. See 4.2 GUI. 

It has not been possible to implement all user stories within the time available. Remaining 

functionality required to launch the site is mainly in the area of full text search and add on services. 

The most important disadvantage in being a one man project has been difficulties to do proper 

testing. Usability testing requires real users and they cannot be replaced by the same person that has 

done all analysis and all coding.  



TDDD83 – Kandidatprojekt datateknik  
2014-05-30  Linköpings universitet 
 

 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 1 

1.3 Analys och val av den affärsidé som e-shopen ska stödja ............................................................ 1 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................ 2 

2 Metod ................................................................................................................................................... 3 

2.1 SCRUM ........................................................................................................................................... 3 

2.2 Arbetsprocessen ............................................................................................................................ 5 

2.3 Användbarhetsanalys .................................................................................................................... 9 

2.4 Utvecklingsmiljö .......................................................................................................................... 10 

3 Systemöversikt ................................................................................................................................... 12 

3.1 User stories .................................................................................................................................. 12 

3.2 Navigera och leta böcker ............................................................................................................. 12 

3.3 Köp ............................................................................................................................................... 15 

3.4 Administration ............................................................................................................................. 16 

4 Systemspecifikation ............................................................................................................................ 19 

4.1 Databas ........................................................................................................................................ 19 

4.2 GUI ............................................................................................................................................... 20 

4.3 Logik............................................................................................................................................. 22 

5 Marknadsföringsplan .......................................................................................................................... 26 

5.1 Analys av affärsidé ....................................................................................................................... 26 

5.2 SWOT-analys ................................................................................................................................ 28 

5.3 Sortiment ..................................................................................................................................... 29 

5.4 Pris ............................................................................................................................................... 29 

5.5 Awareness ................................................................................................................................... 30 

5.6 Loyalty ......................................................................................................................................... 30 

5.7 Konkurrentanalys ........................................................................................................................ 31 

6 Etiska aspekter.................................................................................................................................... 32 

6.1 Personuppgifter ........................................................................................................................... 32 

6.2 Köp ............................................................................................................................................... 34 

6.3 Marknadsföringseffekter ............................................................................................................. 34 

6.4 Oetiskt utnyttjande av andras rättigheter................................................................................... 35 



TDDD83 – Kandidatprojekt datateknik  
2014-05-30  Linköpings universitet 
 

 
 

7 Summering ......................................................................................................................................... 37 

7.1 Diskussion .................................................................................................................................... 37 

7.2 Personliga reflektioner Oskar Norberg ........................................................................................ 38 

7.3 Sammanfattning .......................................................................................................................... 39 

8 Referenser .......................................................................................................................................... 40 

Bilaga 1: User Stories ............................................................................................................................. 42 

Bilaga 2: Ursprungligt ER-diagram ......................................................................................................... 44 

Bilaga 3: Produktbacklogg ..................................................................................................................... 45 

 



TDDD83 – Kandidatprojekt datateknik  
2014-05-30  Linköpings universitet 
 

1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport är skriven som en del av kursen TDDD83 ”Kandidatprojekt datateknik” som ingår i 

civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi med datateknisk inriktning vid Linköpings tekniska 

högskola. Kursen omfattade totalt 18 högskolepoäng och pågick under vårterminen 2014. Kursen var 

uppdelad i två delar där den inledande fasen syftade till att studenten genom laborationer skulle få 

en grundläggande kunskap för att utveckla webbapplikationer. Därefter påbörjades huvuddelen där 

studenterna uppdelade i team skulle utveckla ett webbaserat affärssystem i form av en e-butik.  

Målsättningen med rapporten var att den systematiskt ska dokumentera erfarenheter från 

programvaruutveckling av en e-butik. Programvaruutvecklingen var tänkt att ske i grupper om 6-8 

personer med hjälp av metodiken SCRUM.  

Detta kandidatprojekt skiljer sig från övriga projekt i kursen i och med att projektet utförts av en 

enskild student på distans under ett utbytesår vid University of Limerick på Irland. Därför har det 

funnits två handledare för projektarbetet. Kristian Sandahl som huvudhandledare i Linköping och 

Nikola Nikolov som handledare för att veckovis diskutera mer praktiska problem i Limerick. Stora 

delar av kursupplägget har behövt anpassas i samråd med huvudhandledaren för att bättre passa 

den rådande situationen. Ambitionsnivån för den färdiga produkten har ändrats för att möta de krav 

som kan ställas på en person. Det finns ingen möjlighet att fördela arbetsuppgifter på individer som 

specialiserar sig inom var sitt område. Arbetetet har baserats på den agila arbetsmetodiken SCRUM 

när den är relevant för en enmannagrupp. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva hur man utvecklar en internetbokhandel i form av en 

webbapplikation samt att dokumentera erfarenheter från programutveckling.  

1.3 Analys och val av den affärsidé som e-shopen ska stödja 
Kursen gav ett antal förslag på olika projektuppgifter. Av dessa alternativ föll valet på att utveckla en 

internetbokhandel. De stora aktörerna som amazon.com, adlibris.se och bokus.se har uppenbara 

stordriftsfördelar och en liten start-upaffär skulle aldrig kunna konkurrera med dessa. Därför krävdes 

det en nisch inom vilken internetbokhandeln skulle kunna specialisera sig och därmed göra 

verksamheten mer lönsam. Ett naturligt sätt att nischa verksamheten hade varit att hitta en speciell 

kundgrupp med ett specifikt intresse så som motorcyklar, sportfiske eller löpning. Lönsamhet kan nås 

genom att rikta in sig på den specifika kundgruppen och erbjuda den ett bra sortiment till ett 

konkurrenskraftigt pris. Då många nischer var upptagna av väletablerade företag och det inte fanns 

någon kompetens inom en specifik nisch för att veta vad kunderna efterfrågar valdes en annan väg. 

Affärsidén blev att skapa en internetbokhandel för kunder som är ute efter att köpa en bok i present 

men inte vet vilken som skulle passa. Boken får gärna kosta eftersom den är en present och ska 

uppfattas som fin och exklusiv. Kundens främsta fokus är inte priset utan att hitta en bok som passar 

och därför finns möjligheten att få en lönsam internetbokhandel. Tanken är att kunden får alla behov 
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vid presentgivningen lösta vid ett tillfälle – ”One stop shopping”. Affärsidén mynnade ut i följande 

vision: 

”Internetbokhandeln ska vara det självklara valet för personer som vill köpa en bok som present men 

inte vet vilken. Kunden ska hitta rätt presentbok med hjälp av internetbokhandelns utformning och 

funktioner. När rätt presentbok hittats ska kunden känna sig säker på att boken levereras på ett 

tryggt och för mottagaren attraktivt sätt. Kundens alla behov ska tillgodoses med olika 

tilläggstjänster för en extra kostnad.” 

För att få en bättre förståelse för kraven som ställs på webbapplikationen rekommenderas 

marknadsföringsplanen som vidareläsning. Kraven kan sammanfattas med att webbapplikationen 

ska: 

 Uppfattas som överlägsen konkurrenterna när man i ett sammanhang vill beställa det 

kompletta presentpaketet. 

 Uppfattas som acceptabel relativt konkurrenterna vad avser villkor och när man ska söka 

böcker och betala. 

 Ha administrativa funktioner som är hanterbara för en magert bemannad verksamhet. 

1.4 Avgränsningar 
Precis som alla andra projekt har detta programutvecklingsprojekt begränsade resurser. I detta fall 

har dessa begränsningar upplevts extra mycket då ambitionerna varit höga men tillgång till tid och 

kunskaps varit begränsad. Även om alla visioner och idéer i marknadsföringsplanen inte kunde 

realiseras till projektets deadline så har dessa tagits med för att visa på lämplig funktionsnivå vid 

lansering av affärsidén och möjliga utvecklingssteg därefter. Fokus vid utformning av databas och 

utveckling av programvara har legat på att göra det enkelt att kunna lägga till tilläggstjänster och 

annan funktionalitet. Några hårda avgränsningar som satts är: 

 Webapplikationen behöver inte vara tillgänglig på internet, det räcker med att den går att 

köra lokalt på en dator. 

 Den tekniska lösningen implementerar inte den säkerhetsnivå som krävs för till exempel 

skydd av personuppgifter. 

 Integration med en kommersiell betaltjänst implementeras inte men är en förutsättning för 

affären. Egenutvecklad betalfunktion hos en liten aktör kan hämma kundens beslutsamhet 

att våga köpa. 

 AJAX och asynkrona anrop behöver inte användas. Trots att detta vore en bra teknisk lösning 

för en interntebokhandel har avgränsningen gjorts av tidsskäl. 

  



TDDD83 – Kandidatprojekt datateknik  
2014-05-30  Linköpings universitet 
 

3 
 

2 Metod 

2.1 SCRUM 
Den arbetsmetodik som legat till grund för projektet är SCRUM-metoden. SCRUM i sig är inte ett 

verktyg för att skapa produkter, metoden är ett ramverk där olika verktyg kan användas för att 

utveckla och underhålla komplexa produkter (Schwaber & Sutherland 2013). SCRUM skiljer sig i 

många avseenden från andra arbetsmetoder och har använts av många ledande mjukvaruföretag 

med stor framgång. Arbetsprocessen är en så kallad agil arbetsmetodik vilket innebär att projektet 

uppdelas i interaktioner eller så kallade sprintar. Den slutliga produkten är inte bestämd i förväg utan 

allteftersom projektet pågår kommunicerar projektteamet med kunden om vad som ska levereras. 

(Schwaber 1995) 

 

Figur 1 - SCRUM-metoden (Wikipedia 2014). 

Figur 1 illustrerar den iterativa SCRUM-metoden i generella drag. Följande tabell reder ut centrala 

begrepp för metoden. 

Tabell 1 - Beskriver ett antal begrepp som används i SCRUM-metoden och hur de har tillämpats i det verkliga projektet. Som 
källa har Schwaber & Sutherland (2013) använts. 

Begrepp Använt Beskrivning 

Scrumteam: 

 Produktägare 

 Utvecklingsteam 

 Scrummästare 

Nej Vid programvaruutveckling med SCRUM skapas ett 
självorganiserande och tvärfunktionellt Scrumteam. Tanken 
är att teamet ska utformas så att flexibilitet, kreativitet och 
produktivitet utformas.  
 
I detta projekt har produktägare, utvecklingsteam och 
scrummästare varit samma person och därför tillämpas inte 
denna rollfördelning. 
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Sprint Ja Detta begrepp är själva grunden för SCRUM-metoden. 
Sprinten är den tidsperiod under vilken en fungerande 
produkt med en viss förutbestämd funktionalitet tas fram.  
Hur lång sprinten är varierar men brukar vara en månad 
eller kortare.  
 
I detta utvecklingsarbete har det ingått fem sprintar där 
fokus i sista spriten har legat på refaktorering och testning. 
Sprintarnas längd har varierat mellan två och tre veckor 

Sprintplaneringsmöte Ja, nästan Det arbete och mål ska avklaras under en sprint planeras 
under sprintplaneringsmötet. Mötet ska bestå av två delar: 

1. Vad ska levereras 
2. Hur ska arbetet utföras 

För att avgöra vilken funktionalitet som ska realiseras under 
sprinten används produktbackloggen, det som redan 
åstadkommits, uppskattad kapacitet hos teamet samt 
teamets tidigare prestanda för att göra en rimlig 
bedömning.  
 
När teamet bestämt sig för målen med sprinten bryts 
arbetet ner och teamet organiseras för att ta itu med 
uppgiften. 
 
I enmansprojektet har sprintplaneringsmötena sett aningen 
annorlunda ut. Mötena har involverat projektdeltagaren 
samt handledaren. Tillsammans har målet för nästa sprint 
fastställts. Sedan har det varit upp till projektdeltagaren att 
planera hur arbetet ska utföras. 

Dagligt scrummöte Nej Ett dagligt möte där arbetet samordnas för det kommande 
dygnet. Mötet varar i max 15 minuter och granskar även var 
som åstadkommits sen sist.  
 
Eftersom det bara funnits en projektdeltagare har det inte 
funnits något behov för dagliga scrummöten. Deltagaren har 
kunnat planera arbetet allteftersom och sätta upp egna mål 
i början av varje arbetspass. 

Sprintgranskning Ja, nästan Äger rum i slutet av sprinten för att granska det som 
åstadkommits under sprinten. Här finns chans att ändra 
produktbackloggen och planera inför sprintplaneringsmötet. 
 
I projektet har det inte skett några omfattande 
utvärderingar av det som åstadkommits i varje sprint men 
det har funnits vissa inslag av sprintgranskning vid 
sprintplaneringsmötena. 
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Sprintåterblick Nej Här ges teamet en chans att granska och utvärdera den 
senaste sprinten för att hitta en förbättringsplan för 
nästkommande sprint. Sprintåterblicken har ett fokus på 
gruppdynamik så som personer, relationer och processer. 
 
Arbetet med projektet har utvärderats fortlöpande då det 
efter varje enskilt arbetspass märks vad som har fungerat 
och inte. Eftersom det inte funnits en grupp att diskutera 
detta med har ingen tid specifik tid avsatts för att utvärdera 
och granska senaste sprinten. 

Produktbacklogg Ja Produktbackloggen är den lista där all tänkbar funktionalitet 
för den kommande produkten skrivs ner. Ansvaret för 
produktbackloggen ligger på produktägaren. Allteftersom 
produkten växer fram läggs fler saker som inte identifierats 
vid projektets början till i produktbackloggen. 
Produktbackloggen genomgår en konstant process med 
förnyelse, uppdateringar, precisering och putsning. 
 
De olika posterna i produktbackliggen rangordnas efter 
värde, risk, prioritet för att få en lista på i vilken ordning 
funktionaliteten ska realiseras.  
 
Projektets produktbacklogg skapades med hjälp av de user 
stories som utarbetats. Fler poster tillkom under arbetets 
gång då det var svårt att förutse all funktionalitet som 
behövdes. Produktbackloggen var inte strikt rangordnad 
post för post utan snarare i grupper där poster inom samma 
grupp hade samma prioritet. 

Sprintbacklogg Ja Skapas inför varje sprint då poster plockas från 
produktbackloggen och skapar en sprintbacklogg. Den 
inkluderar också en plan för det arbete som krävs för att nå 
sprintmålet.  
 
Sprintbackloggen fastställdes på varje sprintplaneringsmöte 
tillsammans med handledaren. 

 

2.2 Arbetsprocessen 
Den faktiskt tillämpade utvecklingsprocessen i projektet har inspirerats från flera håll. Tidigare 

erfarenheter av marknadsföring, ovan nämnda delar av SCRUM-metoden och ett objektorienterat 

synsätt har tillsammans kombinerats för att passa uppgiftens storlek och karaktär. Olsson (2011) har 

inte följts slaviskt men varit den kanske viktigaste inspirationskällan för ett objektorienterat synsätt. 
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2.2.1 Analys 

 
Figur 2 - Diagram för analysprocessen. 

Analysprocessen påbörjades med en hypotes om vilka aktörer som finns och vilka objekt som skulle 

kunna tänkas ingå i systemet. Parallellt genomfördes en affärsanalys och en konkurrentanalys. 

Affärsanalysen beskrivs mer detaljerat i  avsnitt 5 Marknadsföringsplan. Ett resultat ur denna analys 

är vilka funktioner som är speciellt viktiga för att realisera affärsplanen. Till exempel är one-stop-

shopping viktigt för denna affär. Konkurrentanalysen resulterar även den i krav på olika funktioner 

som måste finnas med. Dessa funktioner är sådana som de flesta konkurrenter har och som kunden 

även förväntar sig av denna internetbokhandel. Konkurrentanalysen ger även en uppfattning om 

vilken look and feel som kan betraktas som branschstandard för internetbokhandlar.  

De funktionskrav som tagits fram i affärsanalysen och konkurrentanalysen beskrivs i form av user 

stories där hypotesens aktörer interagerar med objekten i systemet. I avsnitt 3 Systemöversikt 

beskrivs user stories mer översiktligt och en komplett lista finns i bilaga 1. 

User stories bildar tillsammans med hypotesen om objekt underlag för att utforma en ER-modell 

(Entity-relationship model) för databasen. Den slutliga ER-modellen för databasen finns i avsnitt 4.1 

Databas och den första versionen finns i bilaga 2. ER-modellen låg därefter till grund för designen av 

databasen. 
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På samma sätt bildar user stories tillsammans med vad som uppfattas som branschstandard för look 

and feel underlag för en GUI-prototyp i pappersform (Graphical User Interface). Litteratur som 

fokuserar på användarvänlighet har också påverkat utfomningen av prototypen, såsom Nielsen 

(1995). Den slutliga GUI-lösningen finns redovisad i avsnitt 4.2 GUI.  

Hela analysprocessen fungerar som en iterativ process där ER-modellen i kombination med GUI ligger 

till grund för modifierade hypoteser om objekt och aktörer samt ytterligare eller modifierade user 

stories. Denna analysfas fortsatte in i design/programmering/test-fasen då nya insikter ur 

designarbetet behövde inarbetas i analysen. User stories används bland annat för att skapa poster i 

produktbackloggen.  

2.2.2 Design/programmering/test 

Något som tog mycket lång tid inledningsvis var att sätta upp utvecklingsmiljön. Vad som ingick i 

denna specificeras i avsnitt 2.4 Utvecklingsmiljö. För att kompensera att det var ett enpersonsprojekt 

söktes inledningsvis en del stöd från en annan grupp verksam i Linköping för att komma igång med 

utvecklingsmiljön. 

Eftersom databasen ligger till grund för hela systemet var det naturligt att designa denna som första 

designaktivitet. Första sprinten för projektet påbörjades den 12 mars med ett handledningsmöte. Då 

bestämdes sprintbackloggen för den aktuella sprinten. I den ingick att implementera alla 

administratörsfunktioner. Detta visade sig vara förhastat då det inte gick att implementera de 

administratörsfunktioner som krävde att front-end funktionaliteten först skapades. De poster i 

sprintbackloggen som avklarades var: 

 Kunna se lagersaldo för böckerna 

 Kunna ändra lagersaldo för en bok 

 Se all information om de böcker som finns i databasen 

 Kunna mata in nya böcker i databasen 

 Kunna ändra informationen för en specifik bok 

För en full redogörelse för alla sprintbackloggar och vilken funktionalitet som implementerades när 

se bilaga 3. Där går det att läsa mer om vad som vad som var tänkt och vad som faktiskt 

implementerades i de följande sprintarna.  

För att webbapplikationen skulle kunna köras som en realistisk internetbokhandel krävdes testdata, 

det vill säga kompletta bokbeskrivningar i databasen med fiktiv lagerstatus. Bokdata hämtades från 

bokia.se (som numera slagits ihop med bokus.se) och matades in i ett Exceldokument. Detta 

Exceldokument konverterades sedan till CSV-format och importerades i databas-filen med hjälp av 

programvaran SQLite Manager. Att fylla en databas med data är en tidskrävande uppgift och är värd 

att rationalisera.  
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Antalet arbetade timmar varierar inte nämnvärt mellan sprintarna: 

 134 timmar – Förberedande laborationer och ”Sprint 0” (Analysfasen) 

 57 timmar – Sprint 1 

 60 timmar – Sprint 2 

 53 timmar – Sprint 3 

 57 timmar – Sprint 4 

 

Figur 3 - Total tidsåtgång för projektet. Sprintar markerade som gröna streck. 

 

Figur 4 - Total tidsåtgång samt tidsåtgång för varje individuell sprint. 

I sista sprinten (Sprint 4) fanns inte så höga krav på funktionalitet, istället fokuserades på 

refaktorering av koden och testning av det slutliga systemet.  
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Testningen är det område som drabbades mest av att hela projektet genomfördes av en ensam 

person. Systemet har testats genom att verifiera att de user stories som förväntas vara tillgodosedda 

faktiskt är det. Eftersom varje sprint skulle resultera i körbar kod skedde testning i varje sprint. 

Sluttesten inriktades dels mot att verifiera den kod som refaktorerats och dels mot att på ett mer 

standardiserat sätt testa igenom alla user stories. 

Refaktoreringen som gjordes var inga större ingrepp men viss funktionalitet har lyfts ut i logiken och 

lagts i en separat fil för att göra huvudfilen mer läsbar. I övrigt förenklades koden där det behövdes 

för att öka läsbarheten och förhindra en del upprepningar.  

2.3 Användbarhetsanalys 
Testningen är viktig för att avgöra hur pass användarvänlig en webbapplikation är. Som nämnts 

tidigare har just testningen varit ett av de större problemen då projektet inte haft möjlighet/tillgång 

till testpersoner. Det fanns ingen möjlighet att hitta svensktalande testpersoner i Irland för projektet. 

Hwang och Salvendy (2010) menar att 8-12 personer behövs för att upptäcka 80 procent av ”felen”. 

Visserligen går det kanske att hävda att det är lättare att upptäcka felen i ett mindre projekt som 

detta. Likväl så har testningen endast utförts av en och samma person och det kan därmed vara 

mycket svårt att upptäcka fel då det inte tillkommer några nya synsätt. Oavsett hur grundligt 

systemet testas är det omöjligt att förutse hur alla besökare och kunder kommer att reagera på och 

tolka olika situationer som uppstår. Med fel menas både rena logikfel och designfel som kan leda till 

att användaren missuppfattar instruktioner eller liknande. Som ensam testare är det lättare att hitta 

logikfelen då man som utvecklare har svårare att se sina egna designfel. 

För att göra det bästa av situationen har metoden som tillämpats låtit sig inspireras av Nielsen (1995) 

och hans ”10 Usability Heuristics for User Interface Design”.  Utan att gå in på varje punkt i detalj så 

handlar många av dessa tio punkter i praktiken om att hålla sig till branschstandard och 

formatkontroll. Till exempel ska ”real-world conventions” följas och information ska komma i en 

naturlig och logisk ordning. Besökaren ska alltså mötas av det den förväntar sig och inte bli alltför 

överaskad. Estetisk och minimalistisk design är en annan punkt som säger att all överflödig 

information konkurrerar om användarens uppmärksamhet. Denna minimaliska design förekommer 

hos många konkurrenter och är något som användaren kan tänkas förvänta sig. 

Vidare menar Nielsen att ordval, design och typsnitt ska vara konsekventa och standardiserade i hela 

produkten. Tydliga instruktioner ska ges och fokus ska ligga på igenkänning snarare än att 

användaren ska behöva komma ihåg saker. Många av dessa tio punkter är sådant som man som 

användare ofta tar för givet men som har behövt genomsyra varje steg i utvecklingsprocessen för att 

skapa en användarvänlig internatbokhandel.  

För administratörsdelen har högre krav ställts på att användaren ska känna till i vilket format 

inmatning i olika situationer ska ske. Detta eftersom dessa delar skapades i projektets inledande 

skede och då fanns inte den kunskap om inmatningskontroll som senare användes för att 

implementera köpfunktionaliteten. Vid köp är det normalt en användare utifrån utan erfarenhet av 

det specifika systemet som ska fylla i sina uppgifter och därför är det extra viktigt med 

inmatningskontroll. Att förebygga fel är givetvis bättre än att ha bra felmeddelanden (Nielsen 1995). 
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2.4 Utvecklingsmiljö 
Nedan följer en redogörelse av de verktyg som använts för att utveckla webbapplikationen samt 

genomföra projektet. Då detta varit ett enmansprojekt har det inte funnits ett behov av 

programvaror som underlättar att stödja gruppens kommunikation och koordinering. 

2.4.1 Hårdvara 

Ur en hårdvarusynpunkt har projektet inte varit särskilt komplicerat. All utveckling av 

webbapplikationen har skett på en PC med modellbeteckningen HP Pavilion g6 Notebook PC. Denna 

Pc har körts med Windows 7 Home Premium samt ett antal programvaror som redogörs för nedan.  

2.4.2 Språk 

Valet av Språk var lätt då projektuppgiften tydligt sade att systemet skulle implementeras i HTML, 

Javascript bibliotek Bootstrap (Bootstrap 2014), JQuery (The JQuery Foundation 2014), CSS och 

Python. Att använda Flask (Ronacher 2014) som ramverk för Python var också ett krav. Därför blev 

det naturligt att använda Jinja2 som Flask redan använder sig av. Som databasprogramvara användes 

SQLite. 

2.4.3 PyCharm 

Valet av utvecklingsmiljö föll naturligt på PyCharm (JetBrains 2014) eftersom universitetet 

tillhandahöll en licens för programvaran och det gavs tydliga instruktioner hur man skulle komma 

igång med programvaran. PyCharm kan användas som utvecklingsmiljö för de flesta av de 

programmeringsspråk som användes i utvecklingsarbetet. Programmeringen underlättas av att 

PyCharm ger förslag på vad som ska skrivas och föreslår åtgärder när någonting inte stämmer. 

2.4.4 SQLite Manager 

PyCharm tillåter visserligen användaren att ändra värden i databasen men det är ganska otympligt. 

Därför valdes SQLite Manager (Mozilla Foundation A 2014) som är ett databashanteringsverktyg i 

form av en add-on i webbläsaren Firefox. Programvaran tillåter enkel hantering av värden samt 

inmatning av SQL-kommandon. Dessutom finns möjligheten att importera data från Excel-filer i CSV-

format. 

2.4.5 Webbläsare 

För att söka information samt köra webbapplikationen har olika webbläsare använts. Firefox (Mozilla 

Foundation B 2014) har använts som standardwebbläsare. För att säkerställa att användare med 

andra webbläsare ska kunna använda webbapplikationen har den också körts i Chrome (Google 

2014), Internet Explorer (Microsoft 2014), Opera (Opera Software 2014) och Safari (Apple 2014).  

2.4.6 Dropbox 

Dropbox (Dropbox 2014) har använts för att spara backup på projektet. Detta skedde manuellt vid 

jämna mellanrum för att säkerställa att arbetet inte gick förlorat vid till exempel en krasch av 

hårddisken. 

2.4.7 Microsoft Office 

Microsofts Office-paket har använts för att sköta en uppsjö av olika saker. Microsoft Excel har bland 

annat används för tidrapportering, skapa databas med böcker och produktbacklogg. Microsoft Word 

har använts till att skapa projektplan, user stories, disposition och denna rapport.  
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2.4.8 Lucidchart 

För att utveckla ER-modell, UML-diagram och prototyper har Lucidchart (Lucid Software 2014) 

använts. Valet föll på just denna programvara eftersom den är användarvänlig samt, till en början, 

gratis. Scheman och diagram kan exporteras i PDF-format för att lättare kunna användas i andra 

sammanhang.  
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3 Systemöversikt 

3.1 User stories 
Grunden för projektbackloggen och därmed den funktionalitet som implementerades i 

webbapplikationen lades genom att beskriva ett antal user stories. En user story kan vara en mening 

som beskriver vad en användare kan behöva använda den slutliga produkten till. Ett exempel är: 

”Som besökare vill jag kunna få svar på vanliga frågor.” 

Lösningen på denna user story har vara att införa en post i produktbackloggen om att implementera 

en FAQ (Frequently Asked Questions) med svar på de vanligast ställda frågorna. User stories är en 

viktig del av agila metoder i allmänhet och SCRUM-metoden i synnerhet. User storyn ska innehålla 

”vem”, ”vad” och eventuellt ”varför”. För en komplett lista med user stories se bilaga 1 User stories.  

User stories kan naturligt grupperas i grupper efter vilka användare som interagerar med systemet. 

På detta sätt är de grupperade i bilaga 1 User stories. I bilaga 3 Produktbacklogg är posterna (delvis 

baserade på user stories) istället grupperade efter funktion och det är den funktionsgrupperingen 

som används i denna systemöversikt.  

3.2 Navigera och leta böcker 
Startsidan har ett mycket enkelt utförande (Den togs inte ens upp som egen post i en 

sprintbacklogg). En landningssida är planerad före lansering men ej implementerad. För att navigera 

vidare bland kategorier klickas på ”navigationsmenyn”(figur 5 & 6) och därefter går det att klicka på 

önskad kategori. 

 

Figur 5 – Startsida. 
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Figur 6 - Navigationsmenyn med "dropdown"-menyn för kategorier. 

Väl inne på kategorisidan (figur 7) syns alla böcker inom vald kategori. De presenteras med bild, titel, 

författare, pris och en möjlighet att klicka vidare för mer information. Flikar låter användaren 

specificera sitt kategorival ytterligare genom att klicka på underkategorier.  

 

Figur 7 - Kategorisida för kategorin "Mat & Dryck" 

Från kategorisidorna kan besökaren sedan navigera vidare till en specifik boksida (figur 8). Här 

presenteras all information som finns i databasen om boken som är relevant för en potentiell kund. 

Bild, titel, undertitel, författare, pris, beskrivning, lagerstatus, förlag, utgivningsår, språk, ISBN, ISBN-

13, utgåva, format, antal sidor, vikt och vilka kategorier boken ingår i. Beskrivningstexten är lagrad 

som en textrad och därför finns ingen formatering såsom mellanslag. Längre beskrivningar kan därför 

bli lite svårlästa i ett enda långt stycke. Bilden går att klicka på för att få en förstorad version (figur 9), 

detta förutsätter att bilden lagrats i större format. 
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Figur 8 - Boksida med all information för boken "Bilbo". 

 

 

 

Figur 95 - Förstorad version av bilden med hjälp av Javascript-pluginen "Lightbox" (Dhakar 2014). 

De user stories som genomförts i avsnittet ”Navigera och leta böcker” är: 

 Som besökare vill jag kunna leta efter böcker i olika kategorier. 

 Som besökare vill jag kunna se all information om en specifik bok. 

 Som besökare vill jag kunna se bilder på böckerna. 

Dessutom ingår en realisering av en ”Responsive navbar” i gruppen. 

En funktion för fritextsökning ingår även den i gruppen men har inte realiserats. Denna funktion 

planeras att realiseras före lanseringen. Den funktion för sökning med taggar som planerades från 

början har bortrationaliserats. 
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I en egen grupp Information ingår posterna Användarvillkor, FAQ och Kontakt. Dessa ingår i planerna 

för lansering och syns på navigationsmenyn. I befintligt system är det bara FAQ som leder vidare till 

en informationssida och den saknar dessvärre innehåll. 

3.3 Köp 
När köparen klickar på köp-knappen för en bok kommer köpsidan (figur 10) fram. Här ombeds 

köparen att fylla i följande saker: 

 Sina personuppgifter 

 Mottagrens personuppgifter om kunden väljer att skicka presentboken direkt dit 

 Datum då boken ska skickas 

 Betalningssätt 

 Om presentboken ska slås in 

 Godkänna köpvillkoren 

Sidan har en rigorös inmatningskontroll så köpen går inte att slutföra om inte köparen fyller i alla 

markerade fält eller om någon uppgift skulle vara skriven i fel fomat. 

 

 

Figur 60 - Köpsidan som där kunden ombeds fylla i alla de uppgifter som krävs för att slutföra köpet. 

När kunden slutligen klickar på köp så dyker en köpbekräftelse (figur 11) upp med alla de uppgifter 

som angivits.  
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Figur 71 - Köpbekräftelsen kunden får efter avslutat köp. 

De user stories som genomförts i avsnittet ”Köp” är: 

 Som besökare vill jag kunna genomföra ett köp. 

 Som kund vill jag kunna få en köpbekräftelse. 

 Som kund vill jag kunna skicka min present direkt till presentmottagaren. 

 Som kund vill jag kunna få boken inslagen. 

 Som kund vill jag kunna få presenten skickad på ett specifikt datum inför till exempel en 

födelsedag. 

3.4 Administration 
En mycket stor del av all funktionalitet i webapplikationen är inte synlig för besökare då det rör 

administratörsfunktioner. Det mesta som finns front end måste först kunna behandlas back end. Då 

mycket av administratörsfunktionerna implementerades i ett tidigt skede har dessa en lägre nivå på 

både design och logik. Administratören förväntas känna till vilka fält som måste fyllas i och i vilket 

format detta ska ske.  

För att komma åt administratörssidorna måste man logga in genom att lägga till ”/login” i 

adressfältet i webbläsaren eller genom att klicka på adminlänken i websidans footer. I skrivande 

stund är användarnamnet ”admin” och lösenordet ”12345”. När administratören är inloggad adderas 

en Admin-meny till navigationsmenyn där det går att välja mellan de olika 

administratörsfunktionerna samt logga ut.  

I funktionen ”Böcker” (figur 12) ges en översikt av alla de böcker som finns i databasen samt 

alternativen ”Radera”, ”Ändra” och ”Info” för varje bok.  
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Figur 82 - Funktionen "Böcker" visar alla böcker i databasen. 

I funktionen ”Lager” ges möjligheten att se och ändra lagerstatus för böcker. Varje bok har två 

värden: ”I lager” och ”Beställda” som kan ändras vid nya leveranser, beställningar till leverantör eller 

lagerinventeringar.  

I funktionen ”Kategorier” går det att se hur böckerna är fördelade över kategoristrukturen med över 

och underkategorier. Det går också att lägga till och ta bort kategorier. 

För att lägga till nya böcker i databasen används funktionen ”Ny bok” där matas sedan alla bokdata 

in, inklusive lagerstatus och de kategorier den nya boken ska tillhöra (max 3 kategorier).  

”Personer” är en funktion som ger administratören möjlighet att se alla personer som finns i 

kundregistret och deras uppgifter.  

Den sista administratörsfunktionen som kommer att beskrivas är ”Försäljning” (figur 13). Här listas 

alla beställningar som gjorts och genom att klicka på flikarna går det att filtrera så att endast 

presentböcker som ska skickas eller som redan har skickats syns. Då en beställning ska hanteras 

klickar administratören på knappen ”Visa mer” så det aktuella beställningen expanderas för att visa 

all information som behövs. När sedan beställningen är expedierad och skickad så klickar administra 

tören på ”Markera som skickad”. 
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Figur 93 - Funktionen "Försäljning" visar alla beställningar och ger administratoren den information som krävs för att 
expediera köpet. 

De user stories som genomförts i avsnittet ”Administration” är: 

 Som administratör vill jag kunna logga in för att administrera databasen. 

 Som administratör vill jag kunna se all information om de böcker som finns i databasen. 

 Som administratör vill jag kunna mata in nya böcker i databasen. 

 Som administratör vill jag kunna se lagersaldo för böckerna. 

 Som administratör vill jag kunna ändra lagersaldo för en bok. 

 Som administratör vill jag kunna ändra informationen för en specifik bok. 

 Som administratör vill jag kunna se gjorda beställningar. 

 Som administratör vill jag kunna se lista med kunder. 

 Som administratör vill jag kunna se försäljningen. 

 Som administratör vill jag kunna se alla kategorier. 

 Som administratör vill jag kunna skapa nya kategorier. 
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4 Systemspecifikation 
Systemet är indelat i tre skikt klient, webbserver, och databas. Denna redogörelse delas in i databas, 

GUI och logik vilket inte riktigt är samma sak. Logiken exekveras i första hand på servern men en del 

sker också i klienten.  

Som tidigare nämnts i avgränsningar körs klient och server i samma fysiska dator. Under 

utvecklingsprocessen har webbapplikationen körts lokalt med hjälp av programvaran PyCharms 

”Run”-funktion.  

4.1 Databas 
För att hantera databasen används SQLite som relationsdatabashanteringssystem (RDBMS). SQLite 

använder sig av databasspråket SQL för att utföra databasqueries. Eftersom exemplen i förberedande 

laborationer gavs med SQLite och python har ett API för SQLite (Python software foundation 2014) 

valdes detta databassystem och inte någon av konkurrenterna.  

 

Figur 104 - ER-modell för databasen. 
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ER-modellen (figur 14) beskriver själv väl vilka objekt och relationer som förekommer i databasen. 

Den innehåller ett antal förändringar från den ursprungliga ER-modellen som kan hittas i bilaga 2. Till 

exempel var objektet ”person” uppdelad på två tabeller, en för att hantera kunder och en för att 

hantera mottagare. För att förenkla databasoperationerna valdes dock istället att behandla alla 

personer i ett objekt och istället låta de fält som inte behövs för mottagare vara null. 

Vid en utökning av produktutbudet med tilläggstjänster enligt affärsplanen behöver databasen 

utökas. Detta sker förhållandevis enkelt med hjälp av databasens struktur. Nya objekt skapas med 

”sale_id” och eget id som nyckel och ”sale_id” agerar då som foreign key till dessa.  

4.2 GUI 
Läsaren är redan bekant med utseendet på de viktigaste sidorna från avsnitt 3 Systemöversikt. Även 

avsnitt 2.3 Användbarhetsanalys tar upp saker i gränslandet för detta GUI-avsnitt.  GUI:n i detta 

projekt har skapats med hjälp av Bootstrap 3 (Bootstrap 2014). Bootstrap är ett ramverk för att 

utveckla klientdelen i en webbapplikation. Bootstrapbiblioteket innehåller CSS och HTML-baserade 

mallar för att skapa komponenter och ge webbsidan en enhetlig design. För reponsiva 

Bootstrapkomponenter som navigeringsmenyn används JQuery (The JQuery Foundation 2014). 

Webapplikationen har med Bootstrap anpassats för olika skärmstorlekar med hjälp av responsiv 

design. Komponenter ”faller ihop” under varandra när skärmen görs mindre och på så sätt kan 

webapplikationen köras på surfplattor och mobiler (designmässigt är dock en datorskärm att 

föredra).  

 

 

Figur 115 - Ett exempel på hur webbapplikationen kan se ut i en mindre surfplatta. 
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Bland konkurrerande internetbokhandlare kan det ses som en branschstandard att ha en menyrad 

längst upp och en footer längst ner. För att inte förvirra användarna använder sig webbapplikationen 

av samma designkoncept. Footern innehåller en kort sammanfattning om företaget samt två 

kolumner med länkar, en för användbara länkar på sidan och en för internetbokhandelns konton i 

sociala medier. 

 

Figur 126 - Webbapplikationens footer. 

Skelettet för all GUI ligger i 19 stycken HTML-templates som alla ”extends masterpage.html” med 

hjälp av jinja 2. Filen ”masterpage.html” innehåller sådana saker som ska ingå i alla templates såsom 

menyraden, footern och dokumenthuvudet som i sin tur bland annat innehåller länkar till externa 

CSS-filer. Man kan säga att templates ärver de gemensamma delarna från ”masterpage.html”. 

Därmed säkerställs enhetligheten och den gemensamma koden behöver inte skrivas flera gånger. 

Det underlättar om en ny komponent skulle behöva införas, till exempel en annons. För ett exempel 

på dessa vy-komponenter se figur 17. Det som är markerat i rött är templaten book (för den specifika 

boken med id 5) och resten kommer ”från masterpage.html”. 

 

 

Figur 137 - Data inom de röda rektanglarna kommer från den valda templaten. Resten kommer från "masterpage.html".  
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4.3 Logik 

4.3.1 Översikt och kommunikation 

 

Figur 148 - Webbapplikationen uppdelad i klient-webbserver-databas och hur dessa delar kommunicerar med varandra. 

Bilden visar översiktligt vilka programprodukter som används på klient respektive serversida. 

Kommunikationen mellan klient och server använder HTML. Servern anropar databasen med SQL. 

För att slippa uppdatera hela sidan varje gång används numera AJAX för en asynkron uppdatering av 

delar av sidan vilket ger smidigare kommunikation för användaren. Den aktuella implementeringen 

av denna applikation använder emellertid ingen asynkron kommunikation. Denna avgränsning har 

gjorts av tidsskäl. 

Applikationslogik exekveras både på server- och klientsidan. På serversidan används ramverket Flask 

som bygger på språket Python för att skriva denna logik. På klientsidan används ramverket Bootstrap 

som bygger på CSS för presentation och jQuery för logik. JQuery är ett Javascriptbibliotek och även 

ren Javascript kan användas för att skriva logik. Ett antal tillägsbibiliotek till bootstrap har använts för 

att skapa komponeneter och inmatningskontroll. Inmatningskontrollen kan också ses som logik och 

använder sig bland annat av regular expressions för att indentifiera mönster i strängar. 

4.3.2 Filstruktur 

 

Figur 19 - Webbapplikationens filstruktur. 
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Figur 19 visar applikationens filbibliotek. Serverlogiken ligger i filerna med ändelserna ”.py” (innebär 

att de är python-filer). Själva databasen består av filen message.sqlite3. 

Huvudfilen för logiken är ”project.py” och ur denna fil har en del logik lyfts ut i ”functions.py” för att 

göra koden mer lättläst. All logik som rör databasen sker i ”db.py” som sedan utför databasqueries 

på databasfilen message.sqlite3. 

Alla HTML-templates som logiken använder sig av ligger i mappen ”templates”. I mappaen ”static 

finns separata mappar där Javascript-filer, CSS-filer, bilder och typsnitt lagras. Antalet Javascript- och 

CSS-filer är ganska stort eftersom tilläggsbiblioteken har tillfört sina egna filer.  

4.3.3 Applikationslogik på serversidan 

Dessa filer innehåller serversidans applikationslogik och de fyller följande funktioner: 

 project.py – Huvudfilen som kan ses som spindeln i nätet för hela projektet. Filen importerar 

de två andra logikfilerna ”functions.py” och ”db.py”. 

 functions.py – Innehåller funktioner som lyfts ut ur ”project.py” för att göra filen mer 

lättläst. 

 db.py – Denna fil har hand om alla databasqueries. Härifrån sköts alla selects, inserts och 

updates som påverkar databasfilen. 

Följande exempel visar hur lagerstatusen för en bok kan visas och förändras: 

Från project.py: 

 

Figur 150 – Python-kod som sköter ändring av lagerdata från filen "project.py". 
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Från db.py: 

 

Figur 161 – Python-kod som sköter ändring av lagerdata från filen "db.py". 

När administratören klickar på den bok som ska ändras körs funktionen ”change_stock” . 

Inledningsvis finns en kontroll att administratören är inloggad för alla administratörsfunktioner, 

annars omdirigeras man till inloggningssidan. Bok-id för den aktuella boken hämtas för att sedan 

användas för att hämta rätt lagerdata i ”db.py” när ”get_stock_row” körs. Sedan returneras 

”change_stock.html” tillsammans med lagerdata till klienten. För administratören presenteras aktuell 

lagerdata och möjlighet ges att ändra den. 

När administratören gjort de önskade förändringarna körs ”save_change_stock” som hämtar nya 

lagerdata för den aktuella boken. Dessa används sedan för att med hjälp av funktionen 

”change_stock” uppdatera bokens lagerrad i databasen. Till sist omdirigeras administratören till den 

allmänna lagersidan via funktionen ”display_stock”. 

4.3.4 Applikationslogik på klientsidan 

Som tidigare nämnts exekveras viss logik även på klientsidan. En viktig funktion är 

inmatningskontrollen som sker med hjälp av Bootstrapbiblioteket JqBootstrapValidation på köpsidan 

för kunden. Denna inmatningskontroll sker för att alla data som behövs för att genomföra köpet ska 

komma med och vara i rätt format.  Ett exempel på detta ges i figur 22 nedan: 

 

Figur 172 - HTML-kod som beskriver en input där kunden ska fylla i sitt postnummer. Rutan inmatningskontrolleras med 
hjälp av JQBootstrapValidation och regular expressions. 

Detta stycke HTML-kod skapar den lilla ruta där köparen ombeds att fylla i sitt postnummer. <input> 

definierar själva rutan och <p class=”help-block”></p> är där felmeddelanden visas. Först och främst 

så måste rutan fyllas i innan kunden klickar på köp eftersom rutan är ”required”. Om rutan inte fyllts i 

visas felmeddelandet ”Fyll i här tack”. Svenska postnummer har fem siffror och skrivs oftast på 

formatet 12345 eller 123 45. Därför tillåts endast dessa två format med hjälp av kodstycket för 
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”pattern” och om det inmatade postnumret strider mot detta regular expression så ges 

felmeddelandet ”Pnr ej giltigt”.  
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5 Marknadsföringsplan 
Marknadsföringsplanen utgår från affärsidéns krav för att sedan beskriva pris och sortimentstrategier 

mer i detalj. Som en liten spelare på marknaden blir det centralt att finna kostnadseffektiva metoder 

att nå ut till kunden för att påverka såväl awareness som kundlojalitet. Allt agerande på marknaden 

kräver aktuell och korrekt information om hur konkurrenterna agerar varför man måste upprätta en 

plan för hur detta ska säkerställas. Konkurrentanalysen ligger dessutom till grund för en analys av 

krav som ställs på webbapplikationen. 

5.1 Analys av affärsidé 
Det finns många generiska analysscheman för hur man analyserar sin marknad för att finna hur man 

bäst tillfredsställer kundernas efterfrågan. Här används ett schema från Druö (1993).  

5.1.1 Vilka är mina marknader respektive kunder? 

Affärsidén är att sälja presentböcker med tillhörande tilläggstjänster. Som presentboksförsäljare 

konkurrerar internetbokhandeln med företag inom två branscher. Först och främst bokhandlare, 

både konventionella och internetbokhandlare, som har ett bredare sortiment där en viss andel av 

försäljningen är presentböcker. Den andra kategorin av konkurrenter är affärer, både konventionella 

och e-shoppar, som säljer någon form av presenter eller presentlösningar. Detta kan till exempel vara 

coolstuff.se, interflora.se, nallebudet.se och upplevelsepresent.se. Företagen säljer alltså inte samma 

sorts produkter som internetbokhandeln men de konkurrerar om samma kunder. 

Dessa kunder är personer som ska uppvakta någon och behöver hitta en present men oftast inte 

riktigt bestämt sig för vad som ska köpas.  

5.1.2 Vilka kundbehov tillfredsställer jag? 

För att förstå hur kunden kan tillfredställas på bästa sätt måste man tänka sig in i vilken situation 

kunden befinner sig i. Några av dessa situationer listas nedan: 

 Kris – Faster Ingrid fyller år på onsdag och en present måste hittas och levereras innan dess. 

 Osäker – Barnbarnet tar studenten och farmor har ingen aning om vad ungdomar läser 

nuförtiden. 

 Vill ge intryck – Dottern vill känna att pappa fick en något speciellt av just henne. Hon vill 

bifoga ett guldkantat kort med ett personligt meddelande. 

 Tidsbrist och dåligt samvete – Anders har inte tid att gå på kollegans 40-årsfest. Kan han 

köpa sig ur dilemmat med en exklusiv bok om skotsk whisky? 

 Långt avstånd – Annika vill gratulera paret Karlsson i Kiruna på silverbröllopsdagen men bor i 

Ystad. Hon vill skicka presentboken direkt till dem och på rätt datum. 
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5.1.3 Vilket är mitt erbjudande? 

När verksamheten startar erbjuds följande produkter och tjänster (alla stöds inte i existerande kod): 

 Presentböcker – Populära böcker, exklusiva böcker, böcker för personer med speciella 

intressen.  

 Inslagning – Presentboken kan fås inslagen i standard eller lyxutförande. 

 Leverans – Presentboken ska kunna skickas direkt till den tilltänkta mottagaren genom att 

dess adress anges. Det ska också gå att bestämma när presenten ska skickas.  

 Personlig hälsning – Köparen har möjlighet att skicka med ett kort med en personlig hälsning 

till presentmottagren. Korten kan fås i olika utföranden. 

 Information – Om kunden är osäker ska tips och rådgivning ges för att hitta rätt presentbok. 

När sedan rätt bok hittats ska informationen vara detaljerad för att kunden ska kunna bilda 

sig en korrekt uppfattning om boken. 

Ovan presenteras som tidigare nämnt de produkter och tjänster som ska finnas vid lansering. När 

verksamheten har kommit igång och när marknadsnärvaron kan demonstreras för tilltänkta 

sammarbetspartners öppnar sig olika möjligheter till vidareutveckling av verksamheten. Vilka 

erbjudanden som kan komma att ges i framtiden beror givetvis på att både denna affär och de andra 

parterna klart kan se att det föreligger en win-win-situation. Nedan ges ett antal idéer på utökade 

erbjudanden: 

 Presentkort – Till exempel från SF. Som present ges en bok och en biobiljett. Då 

internetbokhandeln inte är en direkt konkurrent skulle SF kunna se denna ytterligare 

distributionskanal som en tillgång. Det går antagligen inte att förvänta sig stora marginaler på 

biobiljettsförsäljning men det skulle utöka helheten i det paket kunden kan sätta ihop. 

 Samdistribution och förmedling av annans erbjudande – Samverkan med distributör som 

kan leverera till dörren, till exempel ett företag som interflora.se. Visserligen är dessa företag 

ofta konkurrenter men att erbjuda en ny marknadsföringskanal skulle kunna intressera dem. 

Vinsten blir ett komplett ”uppvaktningspaket” till kunden och en förbättrad och mer 

personlig leverans. 

 Upplevelsepaket – Denna punkt påminner mycket om presentkortet hos SF men fokuserar 

på samarbete med något av de upplevelseföretag som startats under senare år, till exempel 

upplevelsepresent.se. Här gäller det att påvisa att det finns en win-win-situation. 

5.1.4 Varför ska kunden välja mig? 

Kunden får hela sitt behov tillfredställt på ett och samma ställe. Hjälp att hitta bok, leverans, 

inslagning, personliga hälsningar via kort och möjlighet att leverera på specifik dag. Kort och gott 

detta är ”one stop shopping”. 
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5.2 SWOT-analys 

 

Figur 183 - Illustrerad SWOT-analys med affärens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

SWOT-analyser är ett populärt hjälpmedel för att analysera interna och externa faktorer för att få ett 

systematiskt angreppssätt och ett bra underlag för att lösa de marknadsföringsproblem som kan 

uppstå. Metoden parar ihop de interna och externa faktorerna på ett logiskt och begripligt sätt. 

Under de senare årtiondena har SWOT-analysen blivit populär bland både forskare och 

yrkesverksamma. (Abdi, Azadegan-Mehr & Ghazinoory 2011) SWOT analyserar faktorer inom fyra 

områden: Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Nedan följer en redogörelse för dessa områden. 

Internetbokhandelns vision kan ses som kanske den största styrkan, ”one stop shopping” kundens 

alla behov tillgodoses på ett enda ställe. Det finns en valfrihet för kunden att med hjälp av 

webbapplikationens funktionalitet och de olika tilläggstjänster som erbjuds skräddarsy sitt helt egna 

presentpaket. Då kunderna i många fall vill ha en presentbok som är exklusiv och personlig kan man 

uppnå bra marginaler på exklusiva böcker. Tilläggstjänsterna ger bra marginal eftersom de rörliga 

kostnaderna är låga. Ett litet företag med få anställda har korta beslutsvägar och är lättmanövrerat.  

Eftersom verksamheten inledningsvis sker i ganska liten skala kommer en av de stora svagheterna att 

vara det begränsade utbud av böcker som kan erbjudas. En kund kommer inte alltid kunna hitta 

precis den bok som efterfrågas men kommer förhoppningsvis att få en bok som passar. När 

internetbokhandeln startar kommer den inte att vara speciellt känd bland de potentiella kunderna. 

Även detta är en stor svaghet. 
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Bland de möjligheter som finns för internetbokhandeln finns många i de tilläggstjänster som skulle 

kunna erbjudas i framtiden för att öka intäkterna och bättre tillgodose det kunden efterfrågar. Dessa 

tilläggstjänster kan som tidigare nämnts ges i samverkan med andra företag för att på så sätt få 

synergieffekter och mer exponering. Då det endast krävs små investeringar relativt konkurrenterna 

för att driva verksamheten så är den anpassningsbar till ändrade marknadsförutsättningar.  

Ett stort hot för hela verksamheten är om någon av de stora aktörerna skulle få för sig att satsa på 

samma nisch genom att satsa stort på att sälja presentböcker. Visserligen finns det redan idag 

särskilda presentboksavdelningar hos många av jättarna på marknaden men det läggs ingen stor vikt 

vid denna verksamhet. Ett annat problem kan vara att en liten internetbokhandel inte lyckas hävda 

sig bland leverantörer vid till exempel släpp av nya titlar. Risken finns att verksamheten blir överkörd 

av de stora drakarna. Ytterligare en risk är ett kunderna väljer att köpa sina böcker hos konkurrenter 

med lägre priser, mer om detta i avsnitt 5.4 Pris. Sist bör också tilläggas att precis som för alla andra 

verksamheter på internet så finns ständigt en risk att utsättas för olika former av brottslighet eller 

driftstörningar orsakade av tekniska fel. 

5.3 Sortiment 
En liten bokhandel med små volymer får givetvis större lagerhållningskostnader per såld bok. Detta 

leder till att kapitalbindningen måste begränsas genom ett relativt begränsat sortiment. Därför måste 

extra stor omsorg läggas vid beslutet att ta in nya böcker. De ska med stor säkerhet gå att sälja och 

inte bli liggande på lagret. Tumregeln för alla böcker i sortimentet ska vara att de ska gå att ge bort 

som present. Med få undantag ska de inköpta böckerna vara inbundna eller liknande och inte i 

pocketversioner då de inte uppfattas som lika exklusiva och ger för små intäkter. 

En teknisk lösning för att göra lagret mer flexibelt är att det går att sälja böcker som är beställda från 

leverantören och på ingång till affären. Dessa böcker säljs med en veckas leveranstid åt kunderna för 

att säkerställa att boken hinner komma in i lager innan den skickas till kunden. Detta är en bra 

lösning för att öka sortimentet utan att öka kapitalbindningen nämnvärt. 

5.4 Pris 
Priset på presentböckerna kommer aldrig att kunna konkurrera med de stora aktörerna på 

marknaden och deras uppenbara stordriftsfördelar. Stora volymer ger lägre pris, det går inte att 

komma undan. Risken finns alltså att kunderna får hjälp att hitta rätt presentbok men sedan vänder 

sig till en annan internetbokhandel för att köpa. Det är därför viktigt att visa på de uppenbara 

fördelarna av att internetbokhandeln har lösningen på alla de behov som finns när man ska köpa en 

presentbok. Återigen ”one stop shopping” är det som får kunden att både överväga att köpa en 

presentbok och därefter också att köpa sin presentbok på samma ställe. Kunden ska göra den 

bedömningen att det är värt det extra lilla prispåslaget att köpa presentboken av den lilla aktören 

som tillgodoser behoven. 

Prissättningen ska överlag vara rimlig. Kunden ska inte rygga tillbaka över hutlösa priser men priserna 

måste ligga lite över medel för att täcka de högre kostnaderna och ge en rimlig vinstmarginal. 
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5.5 Awareness 
För att överhuvudtaget få affären i rullning gäller det att göra de potentiella kunderna medvetna om 

internetbokhandelns existens och vad den kan erbjuda. Eftersom alla köp i en e-shop sker på internet 

är det en bra idé att vara synlig där. Först och främst ska internetbokhandeln vara ordentligt 

sökordsoptimerad för att kunden ska ha lätt att hitta den rätta internetbokhandeln när behovet att 

hitta en presentbok finns. Även om kunden inte känner till verksamheten sedan tidigare så ska 

internetbokhandeln dyka upp i sökmotorer när sökord relaterade till presentböcker används. Att 

finnas med i sökningar som rör konkurrerande branscher som blomsterhandel och upplevelser är 

också ett plus. För att ytterligare öka chansen att kunderna hittar rätt kan sponsrade sökresultat 

köpas.  

I dessa tider är det oerhört viktigt att finnas och synas i sociala medier. Internetbokhandeln bör ha 

konton på åtminstone Facebook, Twitter och Instagram. På de sociala medierna ska 

reklamkampanjer föras för att göra kunderna medvetna om det som internetbokhandeln har att 

erbjuda. I verkliga livet kan det vara ansträngande att ta sig ur bostaden och till den lokala 

bokhandeln men i detta fall är kunden bara ett par klick ifrån att hitta det som efterfrågas.  

För att en liten verksamhet ska få kunder är det viktigt att ha högt förtroende och få bra recensioner 

från tidigare kunder. I ett tidigt stadium är det viktigt att få upp några bra recensioner på sajter som 

till exempel pricerunner.se. Att besvara frågor, recensioner och klagomål är ett bra sätt att visa 

närvaro. 

5.6 Loyalty 
Det finns inga exakta siffror men de flesta uppskattningar som gjorts pekar på att det kostar mellan 

fyra och tio gånger så mycket att knyta till sig en ny kund som att behålla en kund (The Chartered 

Institute of Marketing 2010). Därför är det viktigt att försöka få kunder att återkomma då varje 

satsad krona för detta ändamål ger god avkastning.  

Kundernas kontaktuppgifter är ett bra sätt att hålla kontakten. Ett tag efter köp kan ett mail skickas 

för med frågor om hur köpet upplevdes och vad som kan förbättras för att nästa gång kunna erbjuda 

en ännu bättre service. Ett nyhetsbrev via mail en gång i månaden är ett bra sätt att marknadsföra 

nya erbjudanden och kampanjer eller bara påminna kunden om verksamheten. Viktigt är att 

nyhetsbreven inte kommer för ofta och av kunden upplevs som irriterande. För en djupare diskussion 

kring de etiska aspekterna vid direktmarknadsföring se avsnitt 6 Etiska aspekter. 
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5.7 Konkurrentanalys 
Bokmarknaden kan delas in i fyra kanaler: Bokhandlare, nätbokhandlare, bokklubbar och varuhus & 

stormarknader. Av dessa så sticker nätbokhandeln ut mest då den har ökat kraftigt de senaste åren. 

Siffrorna i diagrammet nedan går fram till och med 2011 och kommer från Bohlund & Brodin (2013). 

 

 

Figur 194 - Bokförsäljningen i marknadens fyra huvudkanaler 2001–2011 (miljoner kronor exklusive moms). 

Bokmarknaden domineras av ett fåtal mycket stora aktörer. 2011 hade Adlibris, Akademibokhandeln 

och Bokus omsättningar på 1160, 999, respektive 434 miljoner. Utav dessa var det bara Adlibris som 

lyckades göra en större vinst (77 miljoner). (Gunnilstam 2012) Adlibris och Bokus sysslar endast med 

e-handel och sätter man deras siffror i relation till det tidigare diagrammet ser man snabbt att dessa 

två företag står för en mycket stor del av den totala nätbokhandeln. 

Eftersom dessa två dominerar e-handeln med böcker kan utformningen av deras webbsidor 

betraktas som en de facto branschstandard. En genomgång av deras funktionalitet har lagts till grund 

för analysen av vilken funktionalitet som kunderna kommer att förvänta sig ska finnas i den 

internetbokhandel som utvecklas i detta projekt. Dessa sidors look and feel har använts i alla 

situationer där inte goda skäl talar för andra lösningar. 

Dessa goda skäl gäller de funktioner där den nya verksamheten ska ha sina styrkor, det vill säga 

skapandet av helheten i presentköpet när bokval kombineras med tilläggstjänster. För dessa 

funktioner tjänar konkurrentanalysen som en referens och den nya lösningen måste överträffa 

konkurrenterna. 

Det systemstöd som konkurrenterna använder för att administrera sin egen verksamhet är inte på 

samma sätt tillgängligt för en analys. Detta är inte heller viktigt. Den nya verksamheten är tänkt att 

arbeta med en mycket mager bemanning och därför måste systemstödet anpassas till dessa 

förutsättningar.  



TDDD83 – Kandidatprojekt datateknik  
2014-05-30  Linköpings universitet 
 

32 
 

6 Etiska aspekter 
Vid utvecklandet av så gott som alla produkter finns etiska aspekter att ta hänsyn till. 

Personuppgifter måste lagras och behandlas på ett korrekt och säkert sätt så det inte avviker från 

vad som överenskommits med uppgiftslämnaren och/eller strider mot personuppgiftslagen (PUL). 

Det även viktigt att hänsyn tas till patent och copyright samt att marknadsföringen sker på ett 

acceptabelt sätt. De etiska aspekterna har två nivåer: det som står i lagen och det som kunderna 

förväntar sig. 

6.1 Personuppgifter 
Personuppgiftslagen skapades med syfte att ”skydda människor mot att deras personliga integritet 

kränks när personuppgifter behandlas” (Datainspektionen 2014). Denna kränkning kan ske vid olika 

skeden i behandlingen av personuppgiftsdata så som insamling, registrering, lagring, bearbetning, 

spridning och radering. Den som driver en internetbokhandel måste ta behandlingen av 

personuppgifter från kunder och mottagare på största allvar för att inte göra ett övertramp.  

Personuppgifter kan vara strukturerade eller ostrukturerade och lagen säger olika i dessa två fall. 

Lagen är snällare när det gäller ostrukturerade personuppgifter i till exempel löpande text eller i 

bilder. Databaser ses som strukturerade uppgifter och därför kommer avsnittet fortsättningsvis 

behandla strukturerade uppgifter. (Datainspektionen 2014) 

Generellt gäller att det endast är den personuppgiftsbehandling som den registrerade lämnat 

samtycke till som är tillåten, ett undantag är om behandling krävs för att avtal som ingåtts med den 

registrerade ska kunna fullföljas (Datainspektionen 2014). Samtycket sker i samband med att 

köparen fyller i sina uppgifter och sedan kryssar i rutan om att godkänna köpvillkoren. Dessa villkor 

var inte skrivna vid inlämning av projektet men de behöver tas fram innan produkten ska lanseras.  

 

Figur 205 - Kunden måste godkänna köpvillkoren för att kunna slutföra köpet. 

Eftersom personuppgifterna behövs för att utföra tjänsten som kunden efterfrågar och dessutom kan 

användas till marknadsföring gäller det att få med alla behov som personuppgifterna kan tänkas 

behöva användas till i köpvillkoren. Detta ger handlingsutrymme och äventyrar inte företagets 

verksamhet då man kan vara säker på att kunden gått med på all personuppgiftsbehandling som det 

finns behov för. Samtidigt bör man tänka på att inte gå för långt med vad kunden ska tillåta för 

behandling för då skulle det kunna leda till att kunden avstår från att slutföra köpet.  

Det är enligt lag förbjudet att behandla så kallade känsliga personuppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 

hälsa samt sexualliv. (SFS 1998:204) Det kan knappast ses som ett brott mot lagen att behandla 

uppgifter om att vissa kunder köpt böcker med till exempel politiska eller religiösa budskap men för 

att inte hamna i en gråzon bör man undvika att leta efter mönster i dessa uppgifter. Boken kan lika 
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gärna vara köpt på grund av intresse istället för övertygelse. Ett problem som dock skulle kunna 

uppstå är att när systemet för att skicka hälsningar med paketet är implementerat så kan dessa 

innehålla känsliga personuppgifter. Därför är det viktigt att dessa meddelanden endast används till 

sitt ursprungliga syfte och inte görs sökbara så att de inte går att behandla och därmed ses som 

ostrukturerade personuppgifter. 

Hur länge man får spara personuppgifter är också en viktig fråga. Grundsynen är att personuppgifter 

inte ska sparas längre än vad som är nödvändigt för att fullfölja vad de är ämnade för 

(Datainspektionen 2014). För internetbokhandeln behövs personuppgifterna för att skicka 

presentboken på angivet datum och för att kontakta kund om betalningar. Sedan beror det på vad 

som skrivs i köpvillkoren hur länge personuppgifterna får sparas. Personuppgifterna måste till 

exempel sparas under hela den period som öppet köp, bytesrätt eller reklamationsrätt är satt att 

gälla. För varor som köps på internet i Sverige ges 14 dagars ångerrätt enligt distans- och 

hemförsäljningslagen samt 3 års reklamationsrätt enligt konsumentlagen (Konsumentverket A 2014). 

Detta innebär att personuppgifterna får sparas då det krävs för att kunna fullfölja respektive 

åtagande. Viktigt att notera att personuppgifterna endast får användas till det avsedda syftet.  

Då det antagligen ligger i ägarens intresse att marknadsföra internetbokhanden med hjälp av 

personuppgifterna som finns i databasen är det lämpligt att någon form av tillägg skrivs i köpvillkoren 

som kunden sedan måste godkänna. Detta tillägg skulle kunna ge internetbokhandeln rätten att 

skicka informationsutskick till kunden via e-post upp till ett år efter köpet. Självklart måste kunden 

ges rätten att avsäga sig informationsutskicken.  

När kunden vid köptillfället ges en möjlighet att skicka presentboken direkt till en annan mottagare 

uppstår en situation som måste tolkas eftersom det inte finns en kundrelation till mottagren. Enligt 

Datainspektionen (2014) bör personuppgifter om personer som det saknas kundrelation till tas bort 

så snart de använts. Adressuppgifter kan dessutom ofta förändras och kan betraktas som inaktuella 

efter tre månader och bör därefter tas bort. 

Som nämnts i databasstycket har de två kolumnerna ”customer_date” och ”recipient_date” införts 

för att hålla reda på när en person i databasen senast var kund respektive mottagare. Dessa datum 

ligger till grund för hur personuppgifterna får behandlas. Eftersom det finns två datum går det att 

hålla reda på personer som varit både kunder och mottagare vid olika tillfällen.  

Som nämnts i avsnittet om avgränsningar så har inga säkerhetsåtgärder implementerats för 

behandlingen av personuppgifterna. Före lanseringen av webbapplikationen borde en 

lämplighetsbedömning göras för att hitta en nivå som är rimlig med tanke på: tillgänglig teknik, 

kostnad, risker med behandlingen, och känslighetsnivån på personuppgifterna (Datainspektionen 

2014). Tekniska lösningar som skulle kunna bli aktuella är kryptering och brandvägg. Den enda 

kryptering som finns implementerad i programvaran är för de så kallade kakor (eng. cookies) som 

används vid sessions. Dessa är krypterade med en ”secret key” och kan inte modifieras av 

utomstående utan kännedom om nyckeln. 
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Figur 216 - "Secret key" för att kryptera cookies. 

Det är också viktigt hur personuppgifterna behandlas inom företaget till exempel vilka som har 

tillgång till dem och vilka rättigheter dessa personer har. Det bör finnas tydliga instruktioner och 

policys för hur personuppgifter ska behandlas. 

6.2 Köp 
De personuppgifter som köparen lämnar ifrån sig har behandlats i föregående stycke men det finns 

även en e-handelslag som är till för att skydda kunden vid handel på internet. Lagen ställer krav på 

att säljaren ska ge viss information. Säljaren måste uppge namn, adress, e-post och eventuellt 

organisationsnummer och dessa placeras förslagsvis på kontaktsidan innan lansering av 

internetbokhandeln. Ett annat krav där en lösning finns implementerad i systemet är 

inmatningskontrollen i köpformuläret som upptäcker inmatningsfel innan köparen lägger sin 

beställning. Lagen säger också att avtalsvillkoren ska finas tillgängliga så de går att spara, tydlighet 

kring beställningsspråk samt att det ska ges en e-postbekräftelse på beställningen utan dröjsmål. 

(Konsumentverket B 2014) Att vara tydlig med vad som gäller vid köp kan ses som en win-win-

situation för båda parter, kunden vet vad som gäller och säljaren slipper hamna i gränslandet för vad 

som är lagligt eller inte.  

 

Figur 227 - Exempel på inmatningskontroll: Båda e-postadresserna måste vara identiska annars ges ett felmeddelande (i 
rött) och det går inte att slutföra köpet. 

6.3 Marknadsföringseffekter 
Marknadsföringslagen säger på punkten vilseledande reklam att: 

”En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande. Till exempel när det handlar 

om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att 

marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det 

med att information utelämnats.”(Konsumentverket C 2014) 

Det är därmed viktigt att gå ut med mycket och korrekt information för att ge en så rättvis 

beskrivning av böckerna som möjligt. På informationssidan för varje bok är priset tydligt skrivet och 

priset för eventuella tilläggstjänster presenteras då de erbjuds på köpsidan. Det finns gott om data 

som beskriver boken i tabellen. Det finns en bild som går att expandera om man klickar på den. Detta 

kan anses som tillräcklig och icke vilseledande information då den håller ungefär samma nivå som de 

flesta konkurrenter på marknaden.  
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Figur 238 - Informationen som kunden får kan anses som tillräcklig och ej vilseledande. 

 

6.4 Oetiskt utnyttjande av andras rättigheter 
I de fall där Bootstraps standardlösningar eller Flasks inbyggda funktionalitet använts så är det 

uppenbart att det inte är något som utvecklaren av webapplikationen gör anspråk på att ha kommit 

på själv. Dessa har använts för att spara tid och göra koden effektivare och mer lättläst. Som med så 

mycket annat här i livet inspireras man alltid av sådant man sett och detta gäller även vid 

utvecklingsarbetet. Ett vanligt fel studenter gör är kopiera en bit kod rakt av, ändra några småsaker 

och sen presentera den som sitt eget arbete. Detta räknas som plagiat och kan lätt undvikas genom 

att i samband med koden referera till den ursprungliga källan. (Gibson 2009) I koden har fraser som 

”Idea from: …” eller ”Inspired by: …” använts för att tydligt förklara att ursprunget till idén inte 

kommer från utvecklaren även om den anpassats för att fungera med den befintliga koden. 

Innovativ design är inget självändamål. För att internetbokhandelns besökare ska känna igen sig och 

inte bli förvirrade har det, som tidigare nämnts, designmässigt varit en fördel att lägga sig nära 

”branschstandarden”, definierad som de stora konkurrenterna. Även om det är svårt att ”patentera” 

look and feel så uppstår här en konflikt där man får akta sig att gå över gränsen till det etiskt 

försvarbara. Ett exempel är att webbapplikationens navigationsmeny är mycket snarlik den som 

adlibris.se använder sig av. Samtidigt kan inte Adlibris hävda att deras navigationsmeny är särskilt 

unik då även de har inspirerats av andra.  
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Figur 29 - Jämförelse mellan webbapplikationens och Adlibris navigationsmenyer. 
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7 Summering 

7.1 Diskussion 
Den stora fördelen och nackdelen med detta projekt har varit att det utförts av en person. I projekt 

med flera personer är många problem och konflikter som uppstår ett resultat av bristande 

kommunikation. Dessvärre så fanns det inte heller någon kreativ kommunikation kring idéer och 

praktisk lösning av problem som uppstod längs vägen. För inspiration och idéer har huvudsakligen 

olika forum och andra källor på internet använts. När kod väl skrivits fanns inte någon som granskade 

den och kom med konstruktiv kritik och förbättringsidéer.  

Detta är den största anledningen till att inte mer objekttänk finns med i den levererade koden. Till en 

början låg fokus alldeles för mycket på att förstå hur alla programvaror, programmeringsspråk och 

komponenter hängde ihop. När en bättre förståelse för detta var uppnådd var projektet redan långt 

gånget och pressen från sprintdeadlines flyttade fokus på att leverera funktionalitet istället för att gå 

tillbaka och omarbeta redan fungerande och testad kod. Analysfasen innehöll genom 

datamodellutformningen en hel del objekttänkande men det var svårt att implementera det i kod. 

Eftersom affärsplanen innehåller flera tilläggstjänster skapades inledningsvis en ER-modell som 

speglade detta. Då det senare blev klart att dessa tjänster inte skulle hinna implementeras togs även 

databasstödet bort. Vid behov finns det dock möjlighet att relativt enkelt utöka databasen för att 

hantera tilläggstjänster.  

En annan del av ER-modellen som togs bort vid implementering var det system som hanterade 

taggar. Det var tänkt att böckerna skulle tilldelas olika sorters taggar som skulle underlätta att hitta 

rätt bok till rätt målgrupp. Anledningen till att detta system inte implementerades var inte tidsbrist i 

utvecklingsprojektet utan två nackdelar med taggsystemet. Dels var det inte uppenbart överlägset 

konventionella sökmetoder dels skulle det operativt kräva för mycket arbete och strida mot målet 

med mager bemanning. Systemet var inte fullt utarbetat och när en mer grundlig genomgång gjordes 

uppstod problem med hur taggarna skulle grupperas och hur ett vettigt sökresultat faktiskt skulle 

kunna beräknas. Som alternativ upptäcktes att SQLite hade en extension för fulltextsökning och detta 

bedömdes som lättare att implementera. De uppenbara fördelarna med en fulltextsökning är att 

användare skulle känna sig familjära med metoden. Förutom att söka på titlar och beskrivningar med 

mera så skulle ett enklare taggsystem dessutom kunna implementeras. Genom att ge varje bok ett 

antal nyckelord som dold text kan sökresultatet förbättras.  

Dessvärre räckte inte tiden till att implementera sökfunktionaliteten. Den var tänkt att realiseras i 

den sista sprinten men fokus var då tvunget att läggas på testning. Testningen har som tidigare 

nämnts visat sig vara olämplig att göra med samma person som utvecklat koden. Även ett 

enmansprojekt bör försöka skaffa sig externa testpersoner. 
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7.2 Personliga reflektioner Oskar Norberg 

7.2.1 Tidsplanering 

Till en början kändes hela projektuppgiften övermäktig. Jag skulle på egen hand i ett annat land 

genomföra ett projekt på totalt 18 högskolepoäng med teknik och metoder jag aldrig tidigare använt. 

Som så mycket annat blev det dock lättare att överblicka projektet när jag strukturerade och bröt ner 

uppgifter i mindre beståndsdelar. Tidsmässigt så tog det mycket längre tid än väntat innan jag kom 

igång med själva projektet och jag arbetade länge med de förberedande laborationerna. Detta 

berodde på ett antal faktorer: 

 Terminen i Irland började senare än hemma i Linköping och jag kom därför igång senare med 

kursen. 

 Det var inledningsvis mycket annat som stal min uppmärksamhet och därför hindrade mig 

från att arbeta med kandidatprojektet. 

 Otroligt mycket tid ägnades åt att komma igång med utvecklingsmiljön då det inte fanns 

någon som personligen kunde hjälpa mig.  

 Inledningsvis fanns ingen tidsplan. 

När jag fick igång en fungerande tidsplanering och fick en uppfattning om ungefär vilken arbetsinsats 

som skulle krävas dagligen fram till projektets slut blev jag mer motiverad. Om jag redan hade känt 

till tekniken och programmeringsspråken innan projektets början så hade mycket mer tid kunnat 

läggas på att faktiskt implementera funktionalitet från produktbackloggen. Även om det är ett 

utvecklingsprojekt så har det minst lika mycket varit ett projekt för att lära sig webbutveckling.  

7.2.2 Handledning 

Även om jag till och från känt mig ensam i mitt projekt så har jag fått en del hjälp. Min handledare 

Nikola Nikolov på plats i Irland har gett mig viktigt stöd. Även om han inte kände till exakt den 

utvecklingsmiljö som användes och inte kunde läsa det som var skrivet på svenska så har vi haft 

möten en gång i veckan under hela projektets gång. På mötena diskuterades allt från mer generella 

metodval till väldigt konkreta databasdetaljer. Det har varit viktigt för mig att kunna bolla idéer och 

tankar med någon som haft en annorlunda syn på saker och ting. 

Eftersom vi varit i olika länder och kommunicerat via mail och Skype har jag inte haft lika täta 

kontakter med min huvudhandledare Kristian Sandahl. Av honom känner jag att jag har fått tydliga 

direktiv och vi har haft en bra kommunikation där utmanande men rimliga mål satts för varje sprint. 

7.2.3 Vad har jag lärt mig? 

Då det har varit ett centralt begrepp i kursen har jag fått en god teoretisk förståelse för agila 

metoder, SCRUM och grupprocesser. Teori är dock inte allt då man lär sig bäst genom att även 

tillämpa teorin. Det är synd att jag inte fått den erfarenhet som personer som ingått i större grupper 

fått men jag hoppas kunna tillämpa mina nyvunna kunskaper i nästa projekt istället. 
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För att hinna realisera funktionalitet inför sprintdeadlines har jag ibland tagit en genväg och skrivit 

kod som varken är speciellt generisk eller objektorienterad. Denna avvägning har gjorts konstant och 

som ett resultat av tid- och kunskapsbrist har jag ofta valt den enkla vägen. Även om koden inte är 

hundra procent objektorienterad utan snarare fokuserar på resultatet så har min analys och 

databasdesign varit mer objektorienterad. Genom att nu för första gången ha producerat kod av 

denna omfattning har jag fått en mycket bättre förståelse för hur jag alternativt skulle kunna 

”objektifiera” koden om jag skulle börja om från början.  

Jag kan tycka att det är lite tråkigt att jag inte på egen hand lyckats åstadkomma en produkt som är 

fullt utvecklad. Det har under projektets gång uppstått många idéer som jag skulle ha velat 

förverkliga men inte haft resurser till. Jag har inte kunnat specialisera mig inom ett mer specifikt 

område som användbarhet, design, logik eller databaser utan jag har hela tiden behövt ha ett 

helhetstänk. Det har aldrig funnits några genvägar eller någon annan att delegera uppgifter till utan 

jag har på egen hand tagit tag i och löst alla problem som uppstått under projektets gång. Det är 

samtidigt här jag känner att jag fått de största lärdomarna. Att på egen hand göra allt från ax till 

limpa. 

7.3 Sammanfattning 
Syftet med denna rapport har varit att beskriva hur man utvecklar en internetbokhandel i form av en 

webbapplikation samt att dokumentera erfarenheter från programutveckling.  

För att kompensera för konkurrenternas stordriftsfördelar valdes en inriktning mot att sälja 

presentböcker. Genom att leverera ett komplett paket med inslagning och personlig hälsning 

tillsammans med boken ska det bli möjligt att uppnå lönsamhet. 

Utvecklingen har skett i ett enmansprojekt och den ensamme projektmedlemmen har befunnit sig på 

Irland. Detta gör att kursens inriktning mot agila metoder fått anpassas så att endast de relevanta 

delarna av metoden (SCRUM) har kommit till användning. Utvecklingen har genomförts i fem 

sprintar. 

Teknikplattformen har varit HTML och ramverket Bootstrap (CSS och jQuery) på klientsidan och Flask 

som är ett ramverk baserat på Python på serversida. Databashanteraren har varit SQLite. Av tidsskäl 

har asynkron kommunikation mellan klient och server inte implementerats. 

Den levererade applikationen har ett ”look and feel” som ligger nära de större konkurrenterna. All 

specificerad funktionalitet har inte varit möjlig att leverera inom ett begränsat enmansprojekt. De 

viktigaste funktionerna som behöver läggas till för att lansera affärsiden ligger inom området 

tilläggstjänster och fulltextsökning. 
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Bilaga 1: User Stories 

Besökare 

Realiserade 

Som besökare vill jag kunna leta efter böcker i olika kategorier. 

Som besökare vill jag kunna se all information om en specifik bok. 

Som besökare vill jag kunna genomföra ett köp. 

Som besökare vill jag kunna se bilder på böckerna. 

Som besökare vill jag kunna få svar på vanliga frågor. 

Ej realiserade 

Som besökare vill jag kunna söka och få ett relevant sökresultat. 

Som besökare vill jag kunna kontakta företaget. 

Som besökare vill jag kunna få information angående returrätt och liknande. 

Som besökare vill jag kunna få information om att ge presenter. 

Som besökare vill jag kunna följa företaget via sociala medier. 

Som besökare vill jag få ett artigt felmeddelande om något går fel eller sidan inte finns. 

Som besökare vill jag lätt kunna hitta de populäraste kategorierna. 

Bortrationaliserade 

Som besökare vill jag kunna söka på böcker utefter olika taggar och kombinationer av dessa. 

Besökare special 

Delvis realiserade 

Som besökare med smartphone vill jag se en responsiv version av hemsidan. 

Som besökare med surfplatta vill jag se en responsiv version av hemsidan. 

Kund (delmängd av besökare) 

Realiserade 

Som kund vill jag kunna få en köpbekräftelse. 

Som kund vill jag kunna skicka min present direkt till presentmottagaren. 

Som kund vill jag kunna få boken inslagen. 

Som kund vill jag kunna få presenten skickad på ett specifikt datum inför till exempel en födelsedag. 
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Ej realiserade 

Som kund vill jag kunna köpa flera böcker vid samma köptillfälle. 

Som kund vill jag kunna bifoga ett kort med min present. 

Som kund vill jag kunna skriva ett kort meddelande i det medföljende kortet. 

Som kund vill jag kunna kontakta företaget. 

Som kund vill jag kunna läsa köpvillkor. 

Administratör 

Realiserade 

Som administratör vill jag kunna logga in för att administrera databasen. 

Som administratör vill jag kunna se all information om de böcker som finns i databasen. 

Som administratör vill jag kunna mata in nya böcker i databasen. 

Som administratör vill jag kunna se lagersaldo för böckerna. 

Som administratör vill jag kunna ändra lagersaldo för en bok. 

Som administratör vill jag kunna ändra informationen för en specifik bok. 

Som administratör vill jag kunna se gjorda beställningar. 

Som administratör vill jag kunna se lista med kunder. 

Som administratör vill jag kunna se försäljningen. 

Som administratör vill jag kunna se alla kategorier. 

Som administratör vill jag kunna skapa nya kategorier. 

Ej realiserade 

Som administratör vill jag kunna se sökstatistik. (Finns ännu ej stöd för i databas.) 

Bortrationaliserade 

Som administratör vill jag kunna se alla taggar. 

Som administratör vill jag kunna skapa nya taggar. 

Presentmottagare 

Ej realiserade 

Som presentmottagare vill jag kunna få information angående returrätt och liknande. 

Som presentmottagare vill jag kunna kontakta företaget.  
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Bilaga 2: Ursprungligt ER-diagram 
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Bilaga 3: Produktbacklogg 
 

 

Siffrorna avser respektive sprint. 9=ska implementeras innan lansering. 99=har bortrationaliserats. På följande sida ges 
produktbackliggen som en sprintsorterad pivottabell. 
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1

Adminstratörsfunktioner som behövs för att administrera in och utleverans av böcker

Kunna se lagersaldo för böckerna.

Kunna ändra lagersaldo för en bok.

Adminstratörsfunktioner som behövs för att fylla prototypen med data

Se all information om de böcker som finns i databasen.

Kunna mata in nya böcker i databasen.

Adminstratörsfunktioner som behövs för att ändra

Kunna ändra informationen för en specifik bok.

2

Adminstratörsfunktioner som behövs för att fylla prototypen med data

Kunna skapa nya kategorier.

Kunna se alla kategorier.

Besökarfunktioner som behövs för navigering

Kunna klicka runt bland kategorier

Information

FAQ

3

Adminstratörsfunktioner som behövs för att administrera in och utleverans av böcker

Kunna se lista med kunder.

Besökarfunktioner som behövs för navigering

Få info om specifik bok

Responsiv navbar

Köpfunktionalitet

Genomföra köp

4

Adminstratörsfunktioner som behövs för att administrera in och utleverans av böcker

Kunna se gjorda beställningar.

Adminstratörsfunktioner som behövs för att logga in

Kunna logga in för att utföra administratörsuppgifter.

Köpfunktionalitet

Inmatningskontroll köp

9

Adminstratörsfunktioner som behövs för att analysera affären

Kunna se försäljningsstatistik.

Kunna se sökstatistik. (Finns ännu ej stöd för i databas.)

Besökarfunktioner som behövs för navigering

Kunna söka efter böcker med fritextsökning

Landningssida

Information

Användarvillkor

Kontakt

99

Adminstratörsfunktioner som behövs för att fylla prototypen med data

Kunna se alla taggar.

Kunna skapa nya taggar.

Besökarfunktioner som behövs för navigering

Söka på böcker utefter taggar

(tom)  
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