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1 Introduktion+
Få%saker%är%så%starka%som%traditioner%inom%studentlivet%och%många%av%dessa%skapar%samhörighet%

och%glädje.%Samtidigt%som%det%är%viktigt%att%värna%om%dessa%är%det% lika%viktigt%att%tänka%kritiskt%

och%gå%vidare% från%metoder% som% inte%bara%är% förlegade%utan%också% skapar% frustration%och%kan%

leda%till%försämrade%studieresultat.%Tiqr,%teamet%som%har%lett%utvecklingen,%anser%att%köandet%till%

studentarrangemang% är% just% en% sådan% föråldrad% tradition% som% det% bör% göras% något% åt.% Denna%

rapport%ämnar%granska%en%digital%och%mer%modern%lösning%på%detta%problem.%

“Vår%vision%är%att%skapa%ett%distributionssystem%online%för%festbiljetter%vid%Linköpings%universitet%
som%förenklar%för%såväl%studenter%som%arrangörer.”%>%Tiqr%

För%att%kunna% förverkliga%visionen%kring%detta%distributionssystem%ansåg%Tiqr%att%det%viktigaste%

var% att% skapa% en% inbjudande% sida% där% slagorden% enkelhet% och% tillgänglighet% skulle% genomsyra%

utvecklingsarbetet.% Sidan% skulle%byggas%upp%med%köpprocessen% som%den%viktigaste% funktionen%

och%en%första%version%skulle%stå%klar%så%snart%som%möjligt%för%att%den%framtida%användaren%skulle%

kunna%integreras%i%processen%att%ta%fram%den%slutliga%produkten.%En%riktig%kund%var%integrerad%i%

processen% vilket% bidrog% till% att% medlemmarna% i% gruppen% blev% mer% motiverade% och%

ambitionsnivån%var%hela%tiden%hög%bland%de%inblandade.%

Då% projektet% är% till% för% studenter% på% Linköpings% universitet% har% vissa% termer% som% dagligen%

används% på% universitet% utnyttjats% under% utvecklingen.% De% tilltänkta% användarna% av%

webapplikationen% är% studenter% på% Linköpings% universitet.% På% Linköpings% universitet% finns% det%

flera%organisationer%bestående%av%studenter,%så%kallade%festerier,%som%skapar%event%av%olika%slag%

för%de%övriga%studenterna%som%finns%på%universitetet.%Dessa%event%pågår%ofta%över%en%helg%och%

kommer% i% rapporten% benämnas% huvudevent.% Till% dessa% huvudevent% är% flera%mindre% aktiviteter%

knutna%som%exempelvis%en%kravall%eller%en%grillkväll.%Dessa%mindre%aktiviteter%kommer%benämnas%

subevent.%%

% +
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2 Metod+
Detta%arbete%har%gjorts%av%Tiqr%som%består%av%åtta%personer%och%projektmetoden%som%tillämpats%
kallas%Scrum.%Arbetet%har%skett%vertikalt%rent%programmeringsmässigt,%vilket%innebär%att%när%en%
medlem% i%gruppen%har%utvecklat%en% funktion%har%denna%person%varit%delaktig% i%utvecklingen%på%
alla%teknologiska%nivåer:%back>end,%front>end%och%databas.%Arbetsmetoden%som%är%i%enlighet%med%
scrum% leder% till% att% de% olika% teammedlemmarnas% kompetens% tas% till% vara% och% på% så% vis% ska%
effektiviteten%i%teamet%öka%(Cockburn,%Highsmith%2001).%

2.1 Scrum+
Projektmetoden% Scrum% lämpar% sig% väl% till% projekt% inom% IT% då% utvecklingsteamet% blir%

självorganiserande% och% tillvägagångssätten% bestäms% inom% gruppen% (Rising% 2000).% En% grafisk%

översikt%av%Scrum%finns%att%se% i% figur%1.%Scrum%är%en%agil%projektmetod,%vilket%karakteriseras%av%

fyra%generella%påståenden.%

• Individer%och%interaktioner%framför%processer%och%verktyg%

• Fungerande%programvara%framför%omfattande%dokumentation%

• Kundsamarbete%framför%kontraktsförhandling%

• Anpassning%till%förändring%framför%att%följa%en%plan%

Det% finns% tre% olika% rollbeteckningar% inom% denna% metod:% produktägare,% scrum% master% och%

utvecklingsteam.% Produktägaren% tar% emot% och% hanterar% förslag% och% önskemål% gällande% tillägg%

och%ändringar% i%slutprodukten.%Scrum%mastern%fungerar%som%teamets%coach%och%är%den%person%

som% sköter% det% administrativa% inom% teamet,% kommunicerar% med% utomstående% och%

produktägaren% samt% den% som% försöker% avlägsna% uppkomna% hinder% inom% teamet.%

Utvecklingsteamet% är% som% tidigare% nämnts% ett% självorganiserande% team% och% i% ett% optimalt%

utvecklingsteam%finns%den%kompetens%som%eftersöks%redan%initialt%(Fowler,%Highsmith%2001).%%

Produktägaren,%i%samråd%med%teamet%som%ska%leda%utvecklingen,%skapar%en%lista%med%all%tänkbar,%

önskvärd% och% nödvändig% funktionalitet% som% kan% tänkas% behövas% för% att% lyckas% utveckla% den%

önskade% slutprodukten.% Denna% lista% kallas,% inom% scrum,% för% produktbacklogg% och% den% kan%

komma%att%revideras%under%projektets%gång.%Listan%skapas%ofta%på%en%scrum%board,%vilket%är%en%

fysisk% tavla% där% teamet% sätter% upp% skrivna% lappar% på.% Alternativt% används% verktyg% och%

programvaror% som% återfinns% på% internet,% exempelvis% Trello(Fog% Creek% Software,% 2014).%

Funktionaliteten% kan% tas% fram% genom% en% metod% som% kallas% brainwriting,% som% går% ut% på%

medlemmarna% i% teamet% iterativt% bygger% vidare% på% de% andra%medlemmarnas% framtagna% idéer.%

Processen% från% idé% till% varje% sprint% där% den% största% delen% av% programmeringen% skedde% kan%

visualiseras%i%diagrammet%nedan,%Diagram%1.%
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%

Diagram'1')'Projektprocessen'

Idéerna% till% funktioner% kategoriserades% sedan% i% tre% kategorier:% nödvändiga,% önskvärda,% och%

onödiga.% Denna% funktionalitet% skrivs% sedan% om% till% user% stories,% som% berättar% vilka% användare%

som%har%nytta%av% funktionaliteten,% vad% funktionen% ska%uträtta%och%varför%den%behövs.%En%user%

story%skrivs%ofta:%%

“Som% en% <typ% av% användare>% vill% jag% <mål/önskan>% för% att% <syfte>”% (Berglund% 2014).% När% alla%

user%stories%är%färdigskrivna%bryts%varje%story%ned%i%tasks,%uppgifter,%som%ska%genomföras%för%att%

storyn% ska% anses% som% redo% att% testas.% Utöver% detta% skrivs% det% acceptanstester% till% varje% user%

story,%vilka%ämnar%berätta%vad%som%behöver%klaras%av%för%att%en%story%ska%klassificeras%redo%att%

testas.%Acceptanstester%skrivs%ofta:%”Givet%att%<…>%när%<…>%då%ska%<…>”(Berglund%2014).%

Arbetet%delas% sedan,% enligt% den%agila% projektmetoden,% upp% i% flertalet% sprintar,% arbetsperioder,%

som%sträcker%mellan%en%och%fyra%veckor.%I%dessa%sprintar%läggs%sedan%den%funktionalitet%som%ska%

göras%under%sagda%sprint% in%under%ett%planeringsmöte%och%detta%bildar%sprintbackloggen,%vilket%

är%en%del%av%den%mer%omfattande%produktbackloggen.%

Brain%
wribng%

Koncept%
Projekt&
backlogg%

Produckt&
backlogg%

Sprint%1% Sprint%2% Sprint%3% Leverans%
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%

Figur'1')'Sprintprocessen'

På%den%valda%funktionaliteten%genomförs%en%planeringsmetod%som%kallas%planning%poker.%Det%är%

en%metod%där%gruppmedlemmarna%uppskattar% tidsåtgången% för%en%user% story%genom%att% varje%

medlem%lägger%ut%ett%kort%med%en%siffra%på.%%

Siffrorna% hålls% dolda% tills% alla% medlemmar% har% bestämt% sig% och% alla% vänder% samtidigt% på% sina%

respektive%kort.%De%personer%med%högsta%respektive% lägsta%uppskattningarna%får%motivera%sina%

val% och% sedan% upprepas% processen% tills% siffrorna% ligger% relativt% nära% varandra.% Det% finns% ingen%

förutbestämd%enhet%på%siffrorna%som%återfinns%på%korten,%utan%det%är%upp%till%gruppen%själva%att%

bestämma% om% det% ska% vara% enheten% timmar% eller% någonting% annat.(Mountain% Goat% Software%

2014)%

Utvecklingsteamet% arbetar% sedan% antingen% tillsammans% eller% på% varsitt% håll% med% de% utvalda%

uppgifterna.%Gruppen%bestämmer%själv%vilka%kategorier%som%skall%vara%med%på%scrum%boarden,%

de%vanligaste%är%backlogg,%to&do,%doing,%testing,%review,%done%och%blocked.%Dessa%kan%definieras%

som%följande.%En%utvald%user%story%flyttas%till%doing%på%scrum%boarden%och%först%när%alla%ingående%

tasks%är%avklarade%flyttas%user%storyn%till% testing.%När%en%story%placerats% i%denna%kategori% ligger%

den% kvar% där% tills% den% har% blivit% testad.% Gruppen% bestämmer% vem% eller% vilka% som% ska% testa%
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funktionaliteten% i% user% storyn% och% när% testet% är% avklarat% flyttas% user% storyn% vidare% till% review.%

Storys%under%review%skall%godkännas%av%alla%i%teamet%och%för%att%få%gå%vidare%och%flyttas%till%den%

sista% kategorin% på% scrum% boarden,% done,% krävs% det% att% hela% gruppen% testat% och% godkänt%

funktionaliteten.%%

Om%gruppen%upptäcker%att%en%story% inte%kan%genomföras% i%nuläget,% tas%detta%upp%på%ett%av%de%

dagliga%scrum&mötena%och%ett%beslut%fattas%då%av%teamet%att%flytta%storyn%till%kategorin%blocked%

tills%vidare.%

Oavsett%hur%projektmedlemmarna%väljer% att% arbeta%hålls%möten%minst% tre%gånger% i% veckan%där%

problem%och% funderingar% samt% statusrapport%diskuteras% ståendes% i% ungefär%15%minuter.%Dessa%

återkommande% möten% kallas% dagliga% scrum&möten% och% görs% främst% för% att% alla% personer% i%

gruppen%ska%vara%medvetna%om%vad%de%andra%i%gruppen%för%närvarande%håller%på%med%samt%vad%

för% problem% som% de% stött% på% (Fowler,% Highsmith% 2001).% På% det% dagliga% scrum&mötet% får% varje%

person%som%närvarar%svara%på%tre%korta%frågor:%

• Vad%har%du%gjort%sedan%igår?%

• Vad%ska%du%göra%tills%imorgon?%

• Vad%hindrar%dig?%

Vid%slutet%av%en%sprint%genomför%teamet%ett%retrospective%där%positiva%och%negativa%åsikter%kring%

den%genomförda%sprinten%diskuteras.%Detta%är%främst%för%att%underlätta%arbetet%i%nästkommande%

sprintar%och%för%att%kunna%ha%möjlighet%att%undvika%liknande%problem%framöver.%I%samband%med%

detta%möte%genomförs%ett% review&möte% i% samråd%med%produktägaren%och%andra%utomstående%

intressenter.%Här%presenteras%produkten% i%sitt%nuvarande%tillstånd%och%produktägaren%fattar%då%

ett% beslut% tillsammans% med% andra% eventuella% delägare% om% utvecklingen% av% produkten% ska%

fortsätta,%eller%om%den%ska%läggas%ned.%
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2.2 Utvecklingsmetodik+
Tiqr%har%tillämpat%scrummetoden,%med%vissa%egna%modifikationer.% I%detta%projekt%saknades%det%

en% produktägare% eftersom% produkten% som% skapats% är% en% egen% idé,% framtagen% inom%

utvecklingsteamet.%Det%saknades%också%utomstående%intressenter%i%form%av%delägare%men%andra%

utomstående%intressenter%har%funnits%att%tillgå.%%

%

%

Arbetet% inom%detta%projekt%har%delats%upp% i% fyra%nästintill% lika% långa% sprintar%och%gruppen%har%

under%hela%projektet,%som%tidigare%nämnts,%bestått%av%åtta%personer.%%

2.2.1 Våra+möten+
Under%projektet%har%ett%antal%olika%sorters%möten%hållits%med%olika%regelbundenhet.%Mötena%har%

oftast%skett%där%samtliga%teammedlemmar%har%närvarat%på%plats%även%om%vissa%möten%har%skett%

via%Skype.%Nedan%följer%en%mer%detaljerad%lista%på%de%möten%som%har%förekommit.%

2.2.1.1 Arbetsmöten-
Arbetsmötena%gick,%som%namnet%antyder,%ut%på%att%arbeta.%De%var%ofta%långa%och%med%låg%grad%av%

formalitet.%Arbetsmötena%var%icke&obligatoriska%eftersom%vissa%av%teamets%medlemmar%föredrog%

att%jobba%hemifrån.%

2.2.1.2 Dagliga+scrum=möten+
Dagliga%scrum&möten%är%till%för%att%hålla%gruppen%på%rätt%spår%så%att%fastnar%eller%är%oproduktiv%på%

annat% sätt% en% längre% tid.%Mötena%hölls% tre% gånger% i% veckan%och% var% runt% 15%min,% alla% i% teamet%

besvarade%kort%frågorna:%%

• Vad%har%du%gjort%sedan%igår?%

Doing%

Tesbng%

Review%

Done%Sprintredovisning%

Retrospcebve/
Sprint%review%

Sprintplanering%%

Figur'2')''Sprintcykel'
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• Vad%ska%du%göra%tills%imorgon?%

• Vad%hindrar%dig?%

Detta%för%att%problem%snabbt%skall%komma%till%ytan,%och%övriga%medlemmar%hör%om%det%är%något%

dem%kan%hjälpa%till%med.%

2.2.1.3 Handledarmöten-
Varje%måndag% träffade% teamet%handledaren% för%kursen.%Dessa%möten%gick%ut%på%att%uppdatera%

handledaren% om% vad% gruppen% åstadkommit% samtidigt% som% handledaren% sett% till% att% teamet%

jobbat%på%enligt%scrum%och%stöttat%teamet%genom%hela%arbetsprocessen.%

2.2.1.4 Reviewmöten-
Dessa%möten%har%hållits%för%att%säkerställa%att%den%funktionalitet%som%krävdes%också%existerade.%

Reviewmötena%hölls%sällan,%ofta%bara%en%eller%två%gånger%per%sprint,%vilket%innebar%att%de%tog%en%

halv%dag.%Dock%var%de%viktiga%för%att%inte%funktionalitet%skulle%falla%mellan%stolarna.%De%funktioner%

som%diskuterades%hade%redan%testats.%

2.2.1.5 Retrospectivemöten-
I% slutet% av% varje% sprint% höll% gruppen% ett% retrospectivemöte% vars%mål% var% att% diskutera% hur% väl%

arbetet%i%den%gångna%sprinten%hade%fungerat.%Varje%gruppmedlem%skrev%sina%åsikter%om%vad%som%

hade%gått%bra%och%vad%som%hade%gått%mindre%bra.%Åsikterna%skrevs%ner%på%Post&It&lappar,%en%åsikt%

på% varje% lapp.% Sedan% grupperades% liknande% lappar%med% varandra% och% styrkan% eller% svagheten%

som%varje%grupp%lappar%behandlade%diskuterades.%Efter%detta%tog%varje%gruppmedlem%sig%an%en%

svaghet% som% hade% diskuterats% och% skrev% ner% förbättringsförslag.% Slutligen% diskuterades% varje%

förbättringsförslag%och%de%lösningar%gruppen%kom%överens%om%dokumenterades.%

Nedan%kommer%ett%konkret%exempel%från%sprint%0.%

Positiva%kommentarer%

• Vad%hindrar%dig?%

• Gruppen%har%roligt%tillsammans%

Saker%att%förbättra%

• Bli%bättre%på%scrum%

• Bli%tydligare%på%vad%vi%ska%ta%beslut%om%på%mötet%

Metoder%för%förbättring%

• Scrummaster%ska%vara%bättre%påläst%om%scrum%

• Tydlig%mötesagenda%
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För%samtliga%retrospective%se%bilaga%6.%
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2.2.1.6 Visionsmöte-
Det%första%mötet%som%hölls%gick%ut%på%att%formulera%en%vision%för%gruppen.%Här%stiftades%även%ett%

gruppkontrakt,% se% Bilaga% 4% &% Gruppkontrakt.% I% gruppkontraktet% togs% det% bland% annat% upp% att%
beslut%i%största%mån%skulle%fattas%genom%koncensus%och%att%teamet%tycker%det%är%viktigt%att%alla%

håller%tider%och%deadlines.%

2.2.2 Testing+
Den% testning% som%genomfördes% följde% inte%någon% specifik% standard% till% följd% av%avsaknaden%av%

acceptanstester,% men% det% blev% i% slutändan% en% typ% av% "black% box"&testing,% vilket% innebär% att%

testaren%matar% in%en%viss% input%och%kollar%om%outputen%överensstämmer%med%den%förväntade.%

Med%”black%box”&testing%behöver% inte%testaren% i%detalj%känna%till%hur%något%sker%utan%bara%vad%

som% ska% ske% och% därmed% kunna% avgöra% om% resultatet% blir% korrekt.% Testaren% har% parallellt%

granskat%funktionen%visuellt%på%sidan%för%att%se%att%inga%nya%fel%har%uppkommit%eller%att%någon%ny%

bugg%har%dykt%upp.%Input%till%testing%gjordes%främst%via%front&end,%dock%gjordes%i%vissa%fall%direkta%

inputs%till%databasen%för%att%t%ex%skapa%konton.%%

När% funktionaliteten% godkänts% av% testaren% flyttas% storyn% av%denne% till% review.%Om%en% funktion%

inte%klarade%testing%fick%den%som%tidigare%varit%ansvarig%för%funktionaliteten%uppgiften%att%se%över%

funktionen%och%skriva%om%den%så%att%den%uppfyllde%testkraven.%

Gruppen% valde% att% inte% aktivt% arbeta%med% eller% implementera% acceptanstester% i% de% olika% user%

storiesen%som%sattes%upp.% Istället%gjordes%en%checklista%på%de%tasks%som%behövde%göras% för%att%

user%storyn%skulle%accepteras%som%redo%för%testning.%Det%var%upp%till%den%enskilde%medlemmen%

att%avgöra%om%tasksen%var%uppfyllda.%%

2.2.3 Sprint+0+
Arbetet%med%att%utveckla%Tiqr%startade%genom%att%konceptualisera%en%tjänst%för%att%ta%hand%om%

ett%behov%som%samtliga%medlemmar%har%upplevt%på%universitet.%Att%effektivisera%distributionen%

av%festbiljetter%var%något%som%alla%kände%var%aktuellt%och%kunde%rymmas%inom%kursens%ramverk.%%

Ett% verklighetsförankrat% projekt% ledde% till% höjd% motivations&% och% ambitionsnivå% hos%

medlemmarna% inom% teamet.%När% sprint%0% startade%genomfördes%en%brainwriting%där%över%120%

möjliga% idéer% togs% fram% och% diskuterades.% Efter% att% all% tänkbar% funktionalitet% diskuterats,%

prioriterades% de% efter% nödvändighet.%Det% går% att% läsa%mer% om%metoden% som%använder% för% att%

prioritera% user% stories% i% stycket% 2.2.4% Prioritering% av% user% stories.% Det% resulterade% i% att% knappt%

hälften% av% de% framtagna% funktionerna% kom% att% klassas% som% onödiga,% resterande% märktes%

antingen%med%nödvändigt%eller%önskvärt.%%

Dessa%funktioner%formulerades%sedan%om,%av%teamet,%till%user%stories%och%placerades%i%teamets%

produktbacklogg.%Varje%user%story%delades%upp%i%tasks%vilka%lades%i%en%checklista.%
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Parallellt%med%arbetet%att%ta%fram%user%stories%arbetade%gruppen%fram%varsitt%designutkast.%För%

att% få% differentierade% designförslag% fick% medlemmarna% varsin% funktion% att% basera% sin% design%

kring.%Alla%förslag%diskuterades%i%grupp%och%det%bästa%från%varje%design%användes%för%ett%ta%fram%

en%slutgiltig%gemensam%design%som%kan%ses%i%figur%2.%

%

Figur'2')'Designskissen'som'blev'den'första'prototypen.'

Denna%design% höll% sig% Tiqr% till% under% hela% utvecklingsprocessen%och% slutresultatet% blev%mycket%

nära%den%initiala%designen.%Vilket%kan%ses%i%figur%3.%
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Figur'3')'Den'slutgiltiga'designen'

I% figur% 4% kan% ett% exempel% på% ett% story% card% ses.% Korten% delades% genom% tjänsten% Trello% vilket%

användes% för% att% samtliga% medlemmar% alltid% skulle% vara% uppdaterade% om% vad% som% skedde% i%

projektet.%%

 
Figur'4')'Ett'story'card'på'trello.com'
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När%de%initiala%processerna%med%att%ta%fram%user%stories,%tasks%och%design%var%avklarade%kunde%

Tiqr%sätta%igång%med%den%agila%sprintprocessen%som%det%går%att%läsa%mer%om%i%2.2.5%Sprint%1%och%2%

samt%i%2.2.6%Sprint%3%refaktorering.%

2.2.4 Prioritering+av+user+stories+
De% av% gruppen% framtagna% user% storiesen% märktes% upp% i% prioritetsordning% med;% nödvändig,%

önskvärd% eller% onödig.% Prioritetsordningen% gjordes% utefter% hur% viktig% funktionaliteten% i% user%

storyn%var% för%att%webapplikationen,%som%skulle%utvecklas,%skulle% fungera.%Grundtanken%var%att%

lägga%det%huvudsakliga%fokuset%på%att%utveckla%funktionaliteten%kring%köpfunktionen,%det%vill%säga%

den% funktionalitet% som%krävs% för% att% en% användare% ska% kunna% genomföra%ett% köp%av% en%biljett%

samt%att%en%evenemangsskapare%ska%kunna%genomföra%en%försäljning%av%biljetter%till%ett%skapat%

event.% Det% fanns% också% ytterligare% funktionalitet,% utan% direkt% koppling% till% köpfunktionen,% som%

också%blev%ansedda%som%nödvändiga%då%deras%funktionalitet%krävdes%för%att%webapplikationen%till%

slut%skulle%anses%fungerande.%

De%user%storiesen%som%fick%märkningen%önskvärda,%var%främst%sådan%funktionalitet%som%ämnade%

förhöja% användarupplevelsen% men% också% sådant% som% ämnade% att% göra% sidan% mer% estetiskt%

tilltalande.%%
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Det% fanns%också%user% stories% som%ansågs%onödiga%och%det% var% framförallt% sådan% funktionalitet%

som%teamet%ansåg%var%för%omfattande%för%att%utvecklingen%av%dessa%skulle%hinnas%med.%

2.2.5 Sprint+1+och+2++
För% att% påbörja% en% sprint% genomförde% teamet% ett% planeringsmöte% där% de% storys% som% skulle%

uppfyllas%under%den%kommande%sprinten%valdes%ut%och%placerades%i%en%sprintbacklogg.%Planning%

poker%spelades%på%samtliga%storys%för%att%få%en%rimlig%uppfattning%av%tidsåtgång.%%

För% att% en% story% skulle% få% flyttas% från% sprintbackloggen% till% doing% var% den% tvungen% att% ha% blivit%

tilldelad%en%ansvarig%person%som%såg%till%att%storyn%uppfyllde%de%ställda%kraven%och%att%alla%tasks%

blev%genomförda.%

När% någon% påbörjar% arbetet% med% en% user% story% flyttas% denna% till% rubriken% doing% på% Trello.%

Målsättningen% var% redan% från% en% början% att% utvecklingen% skulle% ske% i% mindre% team% om% två%

personer%för%att% få%en%bättre%kunskapsfördelning%och%ett%effektivare%utvecklande.%När%en%story%

anses% klar% av% tilldelad%ansvarig% flyttas% storyn% från%doing% till% testing% i% Trello,%där%någon%annan% i%

gruppen%genomför%ett%noggrant%test%för%att%se%att%storyns%krav%är%uppfyllda.%Denna%testare%flyttar%

sedan% storyn% till% review.% Stories% som% ligger% i% review% togs% upp% på% review&mötena% som% skedde%

varannan% vecka.% På% dessa%möten% godkände% samtliga%medlemmar% funktionaliteten% och% flyttar%

storyn% till% done.% Det% hände% att% stories% inte% kunde% genomföras% förrän% en% tidigare% story% var%

genomförd,%vid%detta%tillfälle%lades%storyn%under%rubriken%blocked.'Medlemmarna%jobbade%oftast%

två%och%två%men%andra%konstellationer%förekom.%

2.2.6 Sprint+3+Refaktorering+
Den% sista% sprinten% i% projektet% skilde% sig% från% övriga% då% denna% uteslutande% handlade% om%

refaktorering.%Refaktorering%innebär%att%se%över%befintlig%kod%och%försöka%förbättra%den%genom%

att% göra%den% kortare,% tydligare%och%mer% konsekvent.%Arbetet%med% refaktorering% gick% till% så% att%

samtliga%medlemmar%granskade%sin%egen%kod%för%att%hitta%förbättringsmöjligheter%men%även%att%

granska% varandras% delar% för% att% hitta% möjligheter% till% refaktorering% där.% Mycket% av% arbetet% i%

sprinten%bestod%av%att%byta%ut%Jinja%till%AJAX.%

2.3 Utvecklingsverktyg+och+utvecklingsmiljö+

2.3.1 Versionshantering+
Versionshantering%ger%en%tidslinje%för%ett%kodrelaterat%projekt%där%punkter%sätts%ut%vid%ändring%av%

koden.% Detta% gör% att% det% finns%möjlighet% att% gå% tillbaka% och% bryta% ut% i% grenar,% branches,% från%

tidslinjen%för%att%experimentera%med%ny%funktionalitet%utan%att%riskera%att%huvudprojektet,%även%

kallat%master% förstördes.%När% grenen% fungerar% som%planerat% kan%den%bindas% ihop%med%master%

igen%genom%en%så%kallad%merge.%I%figur%5%ges%ett%exempel%på%hur%detta%kan%se%ut.%%
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Figur'5')'Exempel'på'huvudträd'med'branch'merges'

Styrkan%i%versionshantering%kommer%när%flera%personer%ansluter%sig%till%samma%träd%och%lägger%till%

ändringar,%commits,%på%tidslinjen%för%övriga%att%ta%del%av.%På%så%sätt%kan%flera%personer%samarbeta%

i%ett%projekt%på%ett%smidigt%sätt.%

2.3.2 Git+
Under% hela% projektet% använde% sig% Tiqr% av%Git% som%är% verktyg% för% versionshantering.%Git% är% ett%

gratis,%snabbt%och%säkert%distribuerat%versionshanteringsprogram%vars%teknologi%möjliggör%att%en%

central%kopia%av%projektet%inte%behöver%ligga%någonstans.%Dock%används%ofta%en%central%kopia%av%

konventionsskäl.% Git% håller% reda% på% förändringarna% mellan% olika% commits% och% sparar% endast%

förändringen%vilket%tar%mycket%mindre%plats%än%att%spara%hela%projektet%om%och%om%igen.%(Open%

source%2014)%

Tiqr% tog% tidigt% fram% riktlinjer% för% hur% teamet% skulle% arbeta% med% Git.% Detta% underlättade% för%

teamet%samt%minskade%risken%för%merge&errors%som%uppstod.(Se%bilaga%5)%

2.3.3 Kontinuerlig+integration+
Som% kan% ses% i% listan% ovan% var% Tiqr%mycket% noga%med% att% jobba%med% kontinuerlig% integration,%

ingen%kod%fick%skrivas%innan%de%senaste%ändringarna%hämtats%och%kodningen%skulle%struktureras%

på%ett%sådant%sätt%att%det%gick%att%pusha%ofta%och%aldrig%skriva%kod%i%mer%än%fyra%timmar%utan%att%

pusha.% Den% kontinuerliga% användningen% (Continuous% Deployment)% som% skedde% syftade% till% att%

minska%ledtiderna%på%utvecklingen.%

2.3.4 Utvecklingsmiljö+
Tiqr% har% i% första% hand% använt% Sublime%Text% och%PyCharm% för% utveckling% efter% tycke%och% smak.%

PyCharm%har%inbyggt%Git&stöd%vilket%till%en%början%tycktes%vara%en%fördel.%Denna%visade%sig%dock%

omständlig%och%en%vanlig%terminal%användes%mot%slutet%utan%undantag.%

Eftersom% PyCharm% var% den% första% miljön% som% medlemmarna% i% gruppen% introducerades% till%

kändes% denna% som% ett% självklart% val,% men% när% en% medlem% i% gruppen% kom% över% programmet%

Sublime%så%var%det%en%del%av%medlemmarna%som%bytte%till%detta.%Den%klara%fördelen%med%Sublime%

är% att% det% är%mer% anpassningsbart% är% PyCharm%och% det% finns% nästintill% oändligt%med%paket% att%

ladda%ned%och%applicera%för%en%förbättrad%upplevelse.%
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2.3.5 OpenShift+
OpenShift%är%en%ny%aktör%på%marknaden% för% cloudtjänster.%OpenShift% tillhör%RedHat%vilka%även%

distribuerar%en%Linux&distribution%med%samma%namn.%%
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Denna%typ%av%cloudhosting%är%i%näringslivet%relativt%liten%idag%men%förutspås%växa%med%25%%under%

en%kommande%fyraårsperiod.%(Newswire%2014)%

Till%följd%av%kravet%att%använda%OpenShift%som%hosting&plattform%har%Tiqr%varit%tvungna%att%göra%

vissa% avkall% vid% val% av% teknologi% för% att% underlätta% utvecklingen% och% undvika% kända%

komplikationer% i% form%av%buggar.% Ett% av%dessa% var% att% SQlite3%användes% som%databasteknologi%

istället%för%MySQL.%

Tiqr% valde% att% inte% använda% webhostingtjänsten% OpenShift% som% aktiv% utvecklingsmiljö% under%

någon%del%av%projektet.%Istället%togs%beslutet%att%använda%GitLab%vilket%är%en%tjänst%där%kod%kan%

delas%genom%ett%Git&träd%liggandes%på%en%av%Linköpings%universitets%servrar.%Detta%ledde%till%att%

all% testing% och% serveremulering% skedde% lokalt% hos% varje% individuell% medlem% och% endast% inför%

sprintredovisningar% lade% en% designerad%medlem% upp% projektet% på% OpenShift.% GitLab% erbjuder%

mycket%extra%funktionalitet%som%har%varit%användbar%och%är%betydligt%mer%intuitivt%än%OpenShift.%

Exempelvis%kan%en%grafisk%vy%på%alla%branches%och%commits%visas.%Tiqr%är%överlag%mycket%nöjda%

med%detta%beslut.%%

% +
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3 Systemöversikt+
I%denna%del%presenteras%teamets%produktbacklogg%och%implementationen%av%webapplikationens%
user%stories.%

3.1 Produktbacklogg+
I% bilaga% 1% presenteras% Tiqrs% produktbacklogg% av% implementerade% user% stories.% De% presenteras%

utan% inbördes% ordning% och% är% numrerade% enbart% för% tydlighetens% skull.% Varje% nummer%

presenterar%en%user%story%och%var%och%en%av%dessa%stories%har%underliggande%tasks%kopplade%till%

sig. 

3.2 Implementering+av+user+stories'+
Nedan% finns% beskrivning% av% hur% funktionerna% uppfyller% alla% implementerade% user% stories% från%

användarnas% perspektiv.% Festerigränssnittet% saknar% rättigheten% att% ta% bort% användare% och%

redigera%andra%festeristers%event%vilket%administratörer%har.%

3.2.1 Första+sidan+och+kalendern+
I%denna%del%visas%hur%användarens%user%stories%1%och%10,%festeristens%user%stories%1,2%och%4%och%

administratörens%user%stories%1,2%och%4%uppfylls,%alla%enligt%numreringen%i%bilagan.%

%

Figur'6')'Eventvy'där'information'om'eventet'visas'
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Figur'7')'Festerister'kan'editera'informationen'om'deras'event'genom'att'klicka'på'edit)knappen'

Från%rutan%som%visas%i%figur%6%och%som%dyker%upp%när%användaren%trycker%på%ett%events%bild%eller%

texten% under% kan% användaren% få% information% om% eventet.% På% stora% skärmar% visas% en%

övergripande%beskrivning%av%eventet%under%dess%titel.%Under%flikarna%till%höger%i%rutan%kan%man%

läsa% information%om%varje% subevent%där% även%priserna% för% varje%biljett% står.%Det% finns% även%en%

beskrivning% för% varje% subevent.% Notera% att% det% inte% dyker% upp% någon% köpfunktion% i% bilden%

eftersom%användaren%inte%är%inloggad.% 

Den% festerist% som% har% skapat% eventet% och% administratörer% kan% även% se% Edit&knappar% för% att%

kunna%ändra%olika%delar%av%både%det%övergripande%eventet%och%tillhörande%subevent,%denna%vy%

kan%ses%i%figur%7.%Det%finns%validering%i%servern%för%att%kontrollera%att%endast%behöriga%användare%

ändrar%i%eventet%för%att%säkerställa%säkerheten.%%

% %

Figur'8')'Felmeddelande'visas'pga'att'valideringen'i'editera'huvudevent'
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Figur'9')'Visar'felmeddelande'från'valideringen'på'editera)subeventvyn'

Alla%formulär%där%event%eller%subevent%editeras%har%också%validering.%Dessa%meddelanden%kan%ses%

i%figur%8%där%ett%huvudevent%editeras%och%i%figur%9%där%ett%subevent%editeras.%

'

Figur'10')'Via'sökrutan'i'navbaren'kan'användare'snabbt'söka'efter'event'

 
Genom%att%söka%i%sökrutan%i%navbaren%som%kan%ses%i%figur%10%kan%användaren%komma%vidare%till%

event% som%har% namn% som% innehåller% söksträngen.% Det% går% också% att% söka% på% eventens% id% och%

datumet% för%biljettsläppet.%Sökrutan%är%synlig% från%alla%sidor% för%studenter%eller% icke% inloggade.%

Som% administratör% och% festerist% är% den% endast% synlig% från% kalendersidan.% Festerister% och%

administratörer%behöver%dock%skriva% in% /calender% i%URL&fältet% för%att%komma%till% kalendersidan%

och%sökfunktionen.%



Tiqr%&%Experiences%from%developing%an%e&commerce%system% 2014&06&10%

% 20%

%

Figur'11')'Kalendervyn'som'här'visar'event'som'kommer'arrangeras'i'juni'och'juli'

På%kalendersidan%går%det%att%se%alla%event%som%har%skapats.%Eventen%visas%i%datumordning%med%

månadsindelning%vilket%kan%ses%i%figur%11.(

3.2.2 Köpprocessen+
I% denna% del% visas% hur% användarens% user% stories% 4,5% %och% 8,% administratörens% user% story% 7% och%

festeristens%user%story%3%uppfylls,%alla%enligt%numreringen%i%bilagan.%
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Figur'12')'På'eventsidan'kan'användaren'köpa'biljetter'till'upp'till'fyra'personer'samtidigt'

När%en%student%är% inloggad%dyker%det%upp%en%ruta% i%vyn%med% information%om%eventet%som%ger%

studenten%möjlighet%att%köpa%biljetter.%Genom%att% trycka%på%plusknappen% läggs%det% till% fler% fält%

där%det%är%möjligt%att%köpa%biljetter%till%ytterligare%personer%samtidigt.%Ett%köp%för%flera%personer%

har% inletts% i% figur% 12.% I% enighet%med% den% nuvarande% normen% på% Linköpings% universitet% är% det%

endast%möjligt%att%köpa%biljetter%till% fyra%personer%åt%gången.%Köpet%måste%sedan%konfirmeras% i%

kundvagnen.%För%varje%person%går%det%även%att%köpa%biljetter%till%samtliga%av%eventets%subevent.%

Användaren% måste% ha% valt% minst% ett% subevent% för% att% köpet% ska% gå% igenom% till% kundvagnen.%

Personnummer% måste% också% anges% för% att% kunna% köpa% en% biljett.% Denna% information% kan%

användas% vid% insläpp% till% fest% för% att% jämföra% den% angivna% informationen% med% en% fysisk%

legitimation,% till% exempel% personnumret% angivet% på% ett% körkort.% Det% finns% även% validering% på%

textfälten%för%att%kontrollera%att%de%är%ifyllda%och%att%det%är%korrekt%format%på%personnumret.%
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Figur'13')'I'kundvagnen'kan'kunden'överblicka'samtliga'biljetter'som'är'tillagda'innan'det'att'användaren'betalar'

Figur% 13% visar% kundvagnen% där% användaren% måste% konfirmera% köpet% för% att% ingen% biljett% ska%

köpas%av%misstag.%Användaren%kommer%till%kundvagnen%genom%att%trycka%på%knappen%som%heter%

Cart% i%navbaren.%“Confirm%payment”&knappen%gör%att%köpet%slutförs%och% ligger%precis%efter%det%

totala%priset.%

%

Figur'14')'Denna'figur'visar'formulären'för'varje'biljett'som'kommer'upp'om'användaren'trycker'på'Edit)knapparna'som'kan'
ses'i'Figur'13.''

Som% kan% ses% i% figur% 14% går% varje% biljett% att% ta% bort% och% informationen% om% varje% biljett% går% att%

editera%vid%behov%genom%att%trycka%på%Edit&knappen%och%sedan%Save&knappen%efter%ändringarna%

är%gjorda.%
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%

Figur'15' )'Valideringsmeddelandet'dyker'upp'under'knapparna' för'att'välja' subevent'och'det' finns'även'ett'meddelande' i'
subevent'beskrivningen.'

För%att%kontrollera%om%det%finns%biljetter%kvar%till%ett%subevent%finns%det%en%valideringsfunktion%

som% kontrollerar% alla% subevent% för% alla% personer% som% ska% ha% en% biljett% samtidigt.% Ett%

felmeddelande%som%kan%ses%i%figur%15%kommer%upp%där%det%står%vilket%event%i%ordningen%som%har%

för% lite%biljetter.%Över%subeventets%beskrivning%är%det% tydligt%utskrivet%att%ett%subevent%är% fullt.%

Det%finns%även%validering%i%servern%för%att%det%inte%ska%gå%att%kringgå%klientvalideringen. 

Valideringen%i%servern%av%antalet%biljetter%som%finns%kvar%tillsammans%med%att%rutan%för%att%köpa%

biljetter%endast%kommer%upp%om%man%är% inloggad%gör%att%endast%användare% som%är% inloggade%

och%inte%har%ett%festerist%eller%administratör%konto%kan%köpa%biljetter.%%

3.2.3 Konton+
I%denna%del%visas%hur%användarens%user% stories%6,%7%och%12,%administratörens%user% story%7%och%

festeristens%user%stories%4%uppfylls,%alla%enligt%numreringen%i%bilagan.%
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%

Figur'16')'Figuren'visar'formuläret'som'en'användare'kan'nyttja'för'att'skapa'ett'konto'på'tiqr.se.'

%

%

Figur'17')'Visar'valideringsmeddelanden'som'kontrollerar'att'studenten'har'ett'LiU)id'

I%formuläret%som%ses%i%figur%16%går%det%att%fylla%i%sina%uppgifter%för%att%skapa%ett%konto.%Det%enda%

som%krävs%är%ett%användarnamn%och%lösenord.%Användare%måste%använda%ett%korrekt%LiU&id%för%

att%kunna%skapa%ett%konto.%Ett%LiU&id%är%ett%unikt%id%som%varje%student%på%Linköpings%universitet%

har.% De% måste% vara% i% formatet% abcde123% där% de% första% tre% bokstäverna% är% de% första% tre%

bokstäverna% från% studentens% förnamn,% de% två% sista% bokstäverna% är% de% första% bokstäverna% i%

efternamnet% och% siffrorna% är% framslumpade% när% studenten% får% sitt% LiU&id. Detta% kontrolleras%
både%med%ett%jQuery&script%och%servervalidering.%Felmeddelandet%som%visas%med%jQuery%kan%ses%

i%figur%17.%%

Eftersom% endast% studenter% från% Linköpings% universitet% har% ett% LiU&id% kontrollerar% detta% att%

användaren% är% student% på% universitetet.% I% dagsläget% är% denna% kontroll% ganska% lätt% att% komma%

runt. 
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Figur'18')'Användarens'"Account"'sida'med'formuläret'där'det'går'att'ändra'användarinformation'och'att'se'vilka'biljetter'
som'användaren'har'köpt.'

Som%student%går%det%att%ändra%sina%kontouppgifter%på%vänster%sida%av%Account&sidan%som%ses% i%

figur%18,%där%går%även%att%lägga%till%mer%information%än%vid%registrering%då%den%informationen%inte%

blir%relevant%förrän%användaren%väljer%att%köpa%en%biljett.%Till%höger%på%Account&sidan%visas%alla%

subevent% som%användaren%har% köpt%biljetter% till.%Om%man% trycker%på% subeventet% visas%en% lista%

med% förnamn,% efternamn% och% personnummer% som% hör% till% de% personer% användaren% har% köpt%

biljetter%till%för%just%det%subeventet. 

En%användare%som%är% inloggad%kommer%bara%åt% sina%specifika% sidor.%Efter% inloggningen%skickas%

användaren%till%de%sidor%som%denne%har%behörighet%till.%Om%användaren% inte%använder%korrekt%

användarnamn% eller% lösenord% ger% webapplikationen% feedback% till% användaren% vilket% kan% ses% i%

figur%19. 

%

Figur'129'')'Visuell'feedback'till'användaren'om'att'angivna'användaruppgifter'är'inkorrekta'
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3.2.4 Backoffice+
I%denna%del%visas%hur%festeristens%user%stories%5%&11%och%administratörens%user%stories%5,6%och%8&

12%uppfylls,%alla%enligt%numreringen%i%bilagan.%

%

Figur'20')'Vy'där'administratörer'och'festerister'kan'söka'efter'och/eller'ta'bort'dessa'genom'att'fylla'i'event)id'

På%sidan%som%syns%i%figur%20,%går%det%att%söka%på%eventens%id%och%få%fram%information%om%dessa.%

Det%går%även%att%få%fram%en%lista%på%alla%event%genom%att%göra%en%tom%sökning.%Genom%att%skriva%

in% ett% events% id% i% sökfältet% och% sedan% trycka% på% Delete&knappen% tas% hela% eventet% och% dess%

subevent%bort.%

%

Figur'21')'Vy'är'administratörer'och'festerister'kan'se'de'huvudevent'och'subevent'som'denne'har'skapat'

På% sidan% där% det% går% att% skapa% event% och% subevent% går% det% även% att% få% en% översikt% över% vilka%

event%och% subevent% som% festeristen%eller% administratören%har% skapat% vilket% kan% ses% i% figur% 21.%
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Denna% information% läggs% i% tabeller% som%går% att% sortera% enligt% samtliga% kolumner.% Varje% id% kan%

sedan%användas%när%man%ska%skapa%ett%subevent%som%ska%tillhöra%ett%specifikt%event.%

%

Figur'22')'Vy'för'att'skapa'event'och'subevent'

För%att%skapa%ett%event%som%det%går%att%köpa%biljetter%till%måste%festeristen%fylla%i%de%två%formulär%

som% syns% i% figur% 22% med% sammanlagt% tretton% fält% som% rör% information% såsom% festens% namn,%

datum%och%pris.%

På% sidan% för% Create% event% finns% det% även% information% om% tidigare% event% som% festeristen% har%

skapat,%inklusive%det%unika%ID%som%genereras%åt%festen,%något%som%behövs%för%att%kunna%ta%bort%

den.%Subeventen%som%skapas%måste%tillhöra%ett%event.%Vilket%event%ett%subevent%tillhör%bestäms%

då%man%fyller%i%main%event%id.%Listan%under%formulären%uppdateras%sedan%med%det%nya%eventet%

eller%subeventet.%%

Som% kan% ses% i% figur% 22% och% 23% finns% det% validering% på% de% viktigaste% formulären% där% värdet% är%

centralt% för% designen% eller% kan% påverka% andra% användares% upplevelse% på% tiqr.se.% Valideringen%

kontrollerar%både%i%servern%och%med%jQuery%så%att%alla%viktiga%värden%är%inkluderade%och%så%att%de%

är%realistiska.%Valideringen%kontrollerar%både%i%servern%och%med%jQuery%så%att%alla%viktiga%värden%

är%inkluderade%och%så%att%de%är%realistiska.%
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%

Figur'23')'Uppmaningar'att'fylla'i'information'om'fältet'inte'blivit'ifyllt'

'

Figur'24')'Gästlistan'som'kommer'upp'när'en'festerist'eller'administratör'söker'på'ett'subevent)id%

Efter%att%en%fest%har%skapats%sköter%Tiqr%försäljningen%av%biljetter%och%festeristen%kan%därefter%se%

vilka% som% har% köpt% biljetter% genom% “Guest% list”&länken% i% sidans% huvudmeny.% festeristen% eller%

administratörern% kommer% då% till% vyn% som% kan% ses% i% figur% 24.% Gästlistan% är% tänkt% att% kunna%

användas%vid%insläpp%på%fester%och%skulle%gå%till%på%sådant%sätt%att%en%vakt%undersöker%en%persons%

identifikationshandling%och%jämför%emot%de%som%har%köpt%en%biljett%på www.tiqr.se.%%
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Genom%att%söka%på%ett%subevents% id%går%det%att%få%fram%vilka%personer%som%har%biljetter%till%ett%

specifikt%subevent.%Sökningen%visar%namn%och%personnummer%på%besökare.%%
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Tabellen%går%att%sortera%efter%förnamn,%efternamn%och%personnummer%för%att%resultatet%ska%vara%

mer%praktiskt%för%festeristen.%

%

Figur'25')'Vy'där'administratören'kan'ändra'en'begränsad'mängd'information'om'användarna'

I% vyn% kan% administratören% se% vilka% användare% som%har% registrerat% sig% på% hemsidan% och% vilken%

behörighetsnivå% varje% användare% tillhör,% se% figur% 25.% Blocked% user% kan% inte% logga% in% och% inte%

heller%skapa%ett%nytt%konto.%Listan%på%användare%uppdateras%kontinuerligt%och%kan%sorteras%enligt%

namn% och% autentiseringsnivå.% För% att% få% in% listan% med% användare% görs% asynkrona% anrop% till%

databasen% baserat% på% vilka% tecken% administratören% skriver% in% i% en% sökruta.% Listan% uppdateras%

medan%sökningen%blir%mer%specifik.%

3.3 Konkurrenters+design+och+funktionalitet+
Tiqr% har% många% konkurrenter% varav% två% utmärkande% är% ticnet.se% och% lyyti.com,% följande% är%
jämförelse%mellan%tiqr.se%och%dessa.(LYYTI%2014,%Ticketmaster%Company%2014)%

På% Tiqrs% startsida% visas% bilderna% tillhörande% de% event% som% ligger% närmast% i% tiden.% Detta% liknar%

Ticnet%som%också%har%valt%att%lägga%fokus%på%de%event%som%är%mest%aktuella.%Lyyti%har%en%annan%

affärsmodell% där% fokus% istället% ligger% på% att% arrangörerna% själva% sköter%marknadsföringen% och%

därför% har% de% inte% en% portalliknande% sida% som% driver% trafiken% till% respektive% event.% Tiqr% vill%

däremot%marknadsföra%sina%event%för%att%fler%ska%köpa%biljetter.%För%att%underlätta%för%potentiella%

köpare%har%Tiqr%en%kalendervy% för%att%användare%ska%bli% inspirerade%att%gå%på% fler%event.%Även%

Ticnet%har%en%slags%kalender%för%varje%kategori%av%evenemang%där%de%har%en%kalenderinspirerad%

lista%på%framtida%evenemang.%%

Om% användaren% klickar% på% ett% event% på% Ticnet% kommer% användaren% vidare% till% en% vy% med%

information%om%evenemanget%och%möjligheter%att%köpa%biljetter%på%ett%sätt%som%liknar%Tiqrs.%På%

Lyytis%hemsida%går%det%inte%att%se%vilka%evenemang%som%har%skapats%eftersom%dessa%evenemang%

är%privata.%
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3.4 Köpprocessen+
Hemsidans%design%och% funktionalitet%är%utvecklade% runt% tanken%om%att% slutkunden%snabbt%och%

enkelt%ska%kunna%hitta%det%event%denne%vill%köpa%biljetter% till%och%därefter%utan%omsvep%kunna%

köpa%önskade%biljetter.%%



Tiqr%&%Experiences%from%developing%an%e&commerce%system% 2014&06&10%

% 32%

Genom%hela%processen%är%det%viktigt%att%slutkunden%har%god%överblick%över%vad%som%händer%och%

vad% denne% köper.% Detta% uppnås% genom% den% avskalade% och% rena% utformningen% som% endast%

fokuserar%på%att% föra%kunden%genom%processen%utan%onödig% information% som%distraherar% från%

fortsatt% genomfart% genom% köpprocessen.% Nedan% återfinns% ett% schematiskt% diagram% över% hur%

processen%går%till,%se%figur%26Figur%13.%

%

%

Figur'13')'Köpprocessen'en'slutkund'genomgår'för'att'köpa'biljetter'

% +
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4 Systemspecifikationer+
Tiqr% har% under% utvecklingsarbetet% spenderat% stora% resurser% på% databasstrukturen,%
anropskommunikation%såväl%som%det%grafiska%användargränssnittet.%Samtliga%av%dessa%områden%
är% av% stor% vikt% för% att% underlätta% en% fortsatt% utveckling% av% tjänsten% och% en% positiv%
användarupplevelse.%%

4.1 Databas+
Tiqr% har% använt% sig% av% SQLite% som% är% en% relationsdatabashanterare% och% det% innebär% att% alla%

tabeller%som%är%lagrade%i%databasen%binds%samman%med%olika%restriktioner%och%relationer%(Codd%

1982).%Kolumnerna%definieras%i%förväg%med%såväl%namn%som%datatyp%medan%raderna%efter%hand%

sparar% den% information% som% kommer% till% när% aktivitet% sker% på% sidan,% vid% exempelvis%

användarregistrering,% biljettköp% och% skapande% av% event.% Kolumnerna% i% en% tabell% kallas% för%

attribut% och% raderna% kallas% för% tupels.% Något% av% attributen% tilldelas% en% primär% nyckel% och%

garanterar%att%datan%i%den%kolumnen%är%unik%vilket%gör%att%tupeln%kan%kommas%åt%värdet%på%dess%

primära% nyckel% är% känd.% Databasen% är% designad% för% att% enkelt% kunna% modifieras% och%

vidareutvecklas% i% framtiden% då% det% kan% finnas% behov% av% andra% funktioner.% Detta% skulle%

exempelvis% kunna% vara% köpet% av% andra% varor% än% biljetter% eller% hanteringen% av%

programrestriktioner%för%events.%

Utöver% den% primära% nyckeln% finns% det% också% sekundära% nycklar% i% en% relationsdatabas% (Codd%

1982).% Den% sekundära% nyckeln% tvingar% ett% värde% att% finnas% som% en% primär% nyckel% i% en% annan,%

tidigare%specificerad%tabell%om%värdet%ska%kunna%läggas%till.%%

Denna%tidigare%tupel%kan%inte%tas%bort%så%länge%någon%sekundär%nyckel%pekar%på%den.%På%detta%vis%

kan% det% säkerställas% att% information% som% inte% ska% försvinna% kan% tas% bort% samtidigt% som% det%

skapar%struktur%genom%hela%databasen.%Nackdelen%är%att%data%måste%läggas%in%i%en%viss%ordning%

och%också%tas%bort% i%den%omvända%ordningen%om%databasen%av%någon%anledning%ska%rensas%på%

innehåll.%

Att% använda% SQLite% som% databashanterare% var% inte% det% första% valet.% Eftersom% MySQL% har%

betydligt% fler% funktioner%och%dessutom% inte%sparas%som%en% lokal% fil,% vilket%SQLite%gör,% föredrog%

Tiqr% MySQL.% Tiqr% blev% avråda,% av% personer% med% god% insyn% i% OpenShift% plattformen,% från% att%

använda% en% MySQL% server% på% OpenShift% då% det% fanns% kända% buggar% och% vissa%

kompabilitetsproblem%med% plattformen% varför% SQLite% kom% att% användas% istället.% Syntaxen% för%

båda%dessa%databashanterare%är%väldigt%lika.%
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Figur'27)'ER)diagram'över'databasstrukturen'

I%figur%27%visas%ett%“entity&relationship”&diagram%(ER&diagram)%över%databasstrukturen.%Tiqr%kom%

fram% till% denna% struktur% genom% en% grundlig% genomgång% alla% user% stories% för% att% se% till% att%

strukturen% inte% skulle% behöva% byggas% om% när% nya% funktioner% skulle% läggas% till.% Alla% tabeller%

representeras% av% fyrkanter% och% deras% attribut% visas% med% cirklar% där% den% primära% nyckeln% är%

understruken.% Alla% tabeller% är% sammanlänkade% med% en% relation% som% lägger% grunden% för% de%

sekundära%nycklarna.%%

4.1.1 User+
Tabellen% User% innehåller% de% attributen% som% är% gemensamma% för% olika% typer% av% användare.%

Användare%kan%ha%olika%autentiseringsnivåer%och%i%dagsläget%är%det%bara%personer%som%är%del%av%
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klassen%Student%som%kan%få%statusen%festerister%och%därmed%möjligheten%att%lägga%till%event%och%

subevent,%subevent%är%en%del%av%ett%större%event,%t%ex%en%kravall%eller%sittning.%%
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I%framtiden%ska%festerier%vara%en%egen%underklass%till%user%som%innehåller%andra%attribut%i%form%av%

bild,%beskrivning%och%länk%till%hemsida.%Detta%har%fördelen%att%när%festerierna%byts%ut%kan%deras%

respektive%festeristkonton%behållas%utan%att%personernas%rättigheter%måste%administreras%av%en%

administratör.%

4.1.2 Event+
Ett% event% äger% inga% biljetter% utan% har% som% enda% uppgift% att% vara% en% gemensam% nämnare% för%

subeventen% i% form% av% gemensam% arrangör,% biljettsläpp% och% allmän% information.% Subeventen%

måste%i%sin%tur%tillhöra%ett%event%för%att%kunna%skapas.%Detta%för%att%biljetter%ska%kunna%köpas%till%

subevent% i% form% av% exempelvis% sittning% eller% kravall.% Det% är% subeventet% som% innehåller%

informationen%om%antalet%biljetter%som%finns%kvar.%

4.1.3 Cart+
Varukorgens%uppgift%är%att%tillfälligt%lagra%information%kring%de%biljetter%som%har%reserverats%men%

ännu%inte%blivit%betalda.%Med%denna%lösning%är%det%enkelt%att%med%ett%kronjobb,%ett%serverscript%

som%med%förutbestämda%tidsintervall%körs,%radera%innehållet%från%varukorgen%om%en%biljett%inte%

betalats% efter% en% viss% förutbestämd% tid.% Detta% går% att% göra% samtidigt% som% datan% i% varukorgen%

finns%kvar%om%användaren%tappar%sin%session%genom%att%byta%webläsare%eller%annan%oförutsägbar%

händelse.%%

4.1.4 Köphistorik+
Köphistoriken,%bought%ticket%i%figur%27,%har%ingen%relation%till%övriga%tabeller%utan%är%bara%en%lista%

som% lagrar% information% kring% alla% köpta% biljetter.% Nackdelen% med% det% är% att% viss% information%

måste%dubbellagras%men%det%vägs%upp%av%möjligheten%att%ta%bort%event%och%subevent%efter%att%de%

genomförts%och%fortfarande%behålla%all%biljettinformation.%%

4.2 Grafiskt+användargränssnitt+
Som% tidigare% nämnts% är% Tiqr% gjord% för% att% användas% av% tre% olika% användartyper:% användare,%
festerister% och% administratörer.% Därför% har% Tiqr% skapat% en% hemsida% med% tre% olika% distinkta%
grafiska% gränssnitt% för% var% och% en% av% de% tre% typerna.% Huvudmenyernas% olika% färger% är% de%
tydligaste% karaktärsdragen% hos% de% olika% gränssnitten.% En% huvudmeny% finns% på% varje% sida% och%
under%den%läggs%mer%innehåll%som%är%specifikt%för%enskilda%sidor.%Det%estetiska%fokuset%har%varit%
att% utforma% gränssnittet% för% vanliga% användare% då% de% kommer% att% vara% de% mest% frekventa%
besökarna.%%

4.2.1 Användare+
Användargränssnittet% på% Tiqrs% hemsida% är% utformat% för% att% vara% så% avskalat% som% möjligt.%

Användaren%ska%enligt%Tiqr%inte%behöva%fokusera%på%annat%än%festerna%som%finns%tillgängliga%på%

hemsidan%och%ett%köp%av%en%biljett% ska%vara% så%enkelt% som%möjligt.%Detta%är%oerhört%viktigt%då%

problem% med% att% hitta% vad% som% sökes% på% en% hemsida% är% en% av% de% största% källorna% till%
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användarmissnöje%(Tan,%Wei%2006).%Då%hemsidan%har%utformats%för%att%marknadsföra%och%sälja%

biljetter% till% fester% som% anordnas% på% Linköpings% universitet% kommer% antalet% huvudevent% på%

hemsidan%att%uppgå%till%mellan%30%och%40%stycken%per%år.%Av%denna%anledning%bör%samtliga%event%

ges%en%tydlig%plats%på%hemsidan.%

%

Figur'28')'En'så'kallad'event'ad'

Detta%ledde%till%att%huvud&komponenterna%för%användarens%grafiska%upplevelse%är%det%som%Tiqr%

kallar%“event%ads”,%ett%exempel%på%en%event%ad%kan%ses% i% figur%28.%Dessa%består%av%en%bild%som%

tillhör%eventet%samt%en%panel%som%innehåller%namn%och%datumet%då%biljetter%kommer%att%börja%

säljas.%Event%adsen%har%formats% i% två%grupper%som%utgör%den%dominerande%delen%av%hemsidan.%

De% två% grupperna% är% förstasidan% och% kalendern.% Första&sidan% som% ses% i% figur% 3% visar% de% fem%

nästkommande%eventen.%Kalendern%som%ses%i%figur%11%visar%alla%kommande%fester%i%kronologisk%

ordning%och%grupperade%efter%månad.%

%

Figur'29')'Biljettformulär'

När% en% användare% väljer% att% klicka% på% en% event% ad% görs% ett% asynkront% anrop% och% ytterligare%
information% om% eventet% laddas% in% på% hemsidan.% Dessutom% tonas% alla% event% ads% ut% för% att% få%
användaren%att%helt% fokusera%på%den%nya% informationen%om%det%valda%eventet.%Det%är%härifrån%

användaren,% förutsatt% att% denne% är% inloggad,% kan% påbörja% ett% köp% av% en% eller% flera% biljetter.%
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Biljettformuläret,% som% kan% ses% i% figur% 29,% ramas% in% av% knappar% i% starka% färger% för% att% driva%

användarens%blick%och%uppmuntra%till%köp.%%%%

%

Figur'30')'Information'om'köpta'biljetter'

I% menyn% finns% även% en% länk% till% användarsidan%Account.% Där% visas% vilka% biljetter% användaren%
tidigare%har%köpt.%När%användaren%klickar%på%en%av%dessa%biljetter%sker%ett%asynkront%anrop%som%

hämtar%personuppgifter%registrerade%till%biljetten%vilket%kan%ses%i%figur%30.%%

4.2.2 Festerist+
Ytterligare% en% viktig% grupp% användare% är% festerister% som% ges% tillgång% till% fler% funktioner% än% en%

vanlig%användare.%Däremot%kan%en%festerist%inte%köpa%biljetter.%

Huvudmenyn% har% ett% annorlunda% utseende% för% en% festerist% gentemot% en% vanlig% användare.%

Istället%för%att%huvudmenyn%är%svart%som%för%övriga%användare%är%den%starkt%grön%för%att%indikera%

att%detta%är%en%speciell%del%av%hemsidan.%Festeristernas%huvudmeny%kan%ses%i%figur%31.%Detta%är%

för% att% göra% det% tydligare% för% festeristen% att% vanliga% användare% inte% kommer% åt% samma%

funktionalitet.%%

%

Figur'31')'Huvudmeny'i'festeristgränssnittet'

På%“Create%Event”&sidan%kan%festeristen%skapa%nya%event.%Som%ses%i%figur%22%behöver%festeristen%

fylla%i%information%i%tretton%fält%för%att%skapa%ett%event%som%användare%kan%köpa%biljetter%till.%När%

ett%event%sedan%är%skapat%kan%festeristen%se%informationen%om%eventet%på%samma%sida.%Här%visas%

även%de%unika%event>%och%subevent>id%som%hemsidan%genererar%automatiskt.%Dessa%behövs%i%de%

två%andra%festerifunktionerna%Guest%List%och%Delete%Event.%%

“Guest%List”&sidan%är%tänkt%att%användas%för%att%se%vilka%användare%som%har%köpt%biljetter%till%ett%

specifikt%subevent.%Listan%tas%fram%genom%att%festeristen%skriver%in%subevent%id%i%en%sökruta%och%
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sedan% klickar% på% “View% List”&knappen,% varpå% ett% AJAX&anrop% görs% till% databasen% och% gästlistan%

visas.%Gästlistan%är%utformad%på%samma%sätt%som%alla%andra% listor% i% festerigränssnittet,%se% figur%

24,%detta%för%att%skapa%en%känsla%av%kontinuitet.%

Delete% Event% är% utformad% som% en% ensam% och% tydlig% sökruta% utformad% ifrån% samma%mall% som%

sökrutan% för% gästlistan,% återigen% för% att% skapa% en% känsla% av% kontinuitet% i% festerigränssnittet.%

Festeristen% skriver% in% event>id% för% det% event% som% denne% önskar% att% ta% bort% och% klickar% på% en%

knapp%benämnd%delete,%se%figur%20.%%%

4.2.3 Administratör+
Slutligen% finns% även% ett% separat% gränssnitt% för% Tiqrs% administratörer.% Detta% är% likt%

festerigränssnittet% i%allt% förutom%att%menyn%är%starkt%röd%och%att%“User%Control”&knappen%finns%

tillgänglig.% Administratörernas% huvudmeny% kan% ses% i% figur% 32.% I% denna% funktion% kan%

administratören% se% vilka% användare% som% har% registrerat% sig% på% hemsidan% och% vilken%

behörighetsnivå%alla%användare%har.%Administratören%kan%även%välja%att%göra%vanliga%användare%

till% festerister% samt% blockera% eller% ta% bort% användare.% För% att% få% in% listan%med% användare% görs%

asynkrona%anrop%till%databasen%baserat%på%vilka%tecken%administratören%skriver% in% i%en%sökruta.%

Listan%uppdateras%då%sökningen%blir%mer%specifik.%

%

Figur'32')'Navbaren'i'administratörsgränssnittet'

4.3 Anrop+
Till% en% början% användes% enbart% Jinja2% som% för% att% sköta% anrop,% men% under% refaktoreringen% i%

sprint% 3% så% ändrades% i% princip% all% anropskommunikation% till% det% asynkrona%

kommunikationsprotokollet% AJAX% som% är% en% kombination% av% flertalet% olika% tekniker% (Garret,%

2005).%Den%främsta%fördelen%med%att%använda%asynkrona%anrop%är%att%det%möjliggör%minimering%

av%data&mängden%som%kommuniceras%mellan%klient%och%server.%Dessutom%utförs%stora%delar%av%

renderings&arbetet%hos%klienten%vilket%bidrar%till%att%servern%avlastas.%
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%

Figur'33')'Teknologiuppdelning'mellan'klient,'server'och'databas'

Då% användare% gör% anrop% mot% servern% om% att% förändra% information% skickas% den% nödvändiga%

informationen%och%serverns%svar%är%endast%om%anropet%godkänns%eller%ej.%Om%anropet%godkänts%

kommer% klienten% uppdatera% informationen% som% visas% lokalt% utan% att% hämta% den% uppdaterade%

informationen.%

På%så%sätt%minimeras%belastningen%både%på%servern%och%anslutningen%mellan%klient%och%server.%

Detta% ledde%även%till%en%förhöjd%produktivitet%och%en%förbättrad%kundupplevelse.%(Smith%2006).%

En%uppdelning%av%anropet%och%teknologierna%som%styr%dessa%kan%ses%i%figur%33.%Ett%kodexempel%

på%ett%AJAX%anrop%kan%ses%i%figur%34%och%35.%

%

Figur'34')'Visar'ett'AJAX)anrop,'client)side'
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%

%

Figur'35')'Visar'ett'AJAX'anrop,'server)side.'
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Då%sidrenderingar%till%stor%del%sker%hos%klienten%måste%denna%kod%vara%synlig%för%alla%besökare%av%

hemsidan%då%denna%kod%är% implementerad%genom%JavaScript.%Detta% innebär% i%praktiken%att%en%

skicklig% hackare% skulle% kunna% generera% sidelement% som% endast% vissa% användartyper% ska% ha%

tillgång% till% trots% att% personen% i% fråga% inte% har% korrekt% rättighet.% För% att% undvika% att% en% sådan%

person%får%tillgång%till%funktionalitet%sker%alltid%en%kontroll%av%användarens%rättighetsnivå%när%en%

klient%gör%ett%anrop%av% information%som%inte%är%offentlig%för%samtliga%användarklasser.%Som%en%

direkt% följd% av% att% en% stor% del% av% sidrenderingen% sker% hos% klienten% kan%belastningen%på% server%

samt%den%datamängd%som%skickas%mellan%server%och%klient%minskas.%

% +
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5 Marknadsföringsplan+
Eftersom%Tiqr%inte%ska%arbeta%mot%slutkunder%utan%mot%andra%företag%bygger%vår%marknadsföring%
till%stor%del%på%att%arbeta%och%utveckla%tillsammans%med%kunder%istället%för%att%utveckla%först%och%
sedan% hitta% en% kund% efteråt.% Då% Tiqr% redan% har% hittat% en% kund% som% uppvisat% intresse% av%
samarbete%blir%marknadsföringsplanen% relativt%uppdelad%mellan%hur%de%vill% gå% vidare%med%den%
nuvarande%kunden%och%hur%Tiqr%vill%arbeta%långsiktigt%mot%nya%kunder.%

5.1 Marknaden+
Tiqr%vill%därför%positionera%sig%som%en%liten%snabbrörlig%aktör%som%erbjuder%en%kostnadseffektiv%

och%administrativt%besparande%tjänst.%Motsvarande%tjänster%som%redan%finns%på%marknaden%är%

Lyyti.com%och%Seatio.com.%Båda%dessa%bygger%på%att%kunden%själv%ska%lägga%upp%event%och%sedan%

får%slutkunden%själv%marknadsföra%eventet.%Tiqrs%största%konkurrent%är%Ticnet,%men%deras%lösning%

bygger%inte%på%att%kunden%själva%ska%lägga%upp%event%utan%att%det%är%något%som%Ticnet%personal%

sköter.%%%

Ticnets%omsättning%för%enbart%events%har%legat%på%ungefär%150%miljoner%kronor%de%senaste%åren%

och% denna% siffra% kommer% huvudsakligen% från% deras% licensintäkter% och% serviceavgifter.%

(Ticketmaster% Company% 2014)% Detta% visar% att% distribution% av% biljetter% har% en% stor% potentiell%
marknad% men% trots% detta% har% Tiqr% valt% att% inte% fokusera% på% Ticnets% marknadssegment.%

Anledningen%till%att%Tiqr%valt%att%inte%fokusera%på%detta%är%eftersom%det%i%Ticnets%fall%handlar%om%

extremt% stora% volymer% och% hög% omsättning,% något% som% Tiqr% inte% skulle% klara% av% att% hantera% i%

dagsläget.%Dessa%volymer%kan%ge%en%känsla%av%hur%stor%denna%marknad%är%och%vilken%potential%

som% finns% här.% För% att% få% en% bättre% överblick% av% Tiqrs% marknad% följer% här% en% analys% av% Tiqrs%

styrkor,%svagheter,%möjligheter%och%hot%på%marknaden.%%

5.1.1 Styrkor+
Tiqrs% största% styrka% är% den% enkla% designen% i% kombination%med%dess% fokus%mot%mindre% events.%

Vidare% är% samarbetet% med% den% nuvarande% kunden% en% stor% styrka% då% detta% ger% möjlighet% att%

tillsammans%pröva%sig%fram%och%utveckla%tjänsten.%%

5.1.2 Svagheter+
De%aktörer%som%idag%har%en%majoritet%av%marknaden%har%fått%några%utmanare%men%ingen%ny%aktör%

har%lyckats%ta%sig%ikapp%de%stora%spelarna.%Anledningen%till%detta%är%svårt%att%analysera%men%något%

som%Tiqr% har% kunnat% se% är% att% de% två% största% spelarna,% Ticnet%och%AEG,% ägs% av%multinationella%

företag%med%starka%ägare.%%

5.1.3 Möjligheter+
Som%tidigare%nämnts%har%marknaden%för%biljettdistribution%en%hög%omsättning%och%det%finns%ett%

fåtal%aktörer.%Detta%låga%antal%av%aktörer%tror%Tiqr%utgör%en%möjlighet%att%slå%sig%in%på%marknaden.%
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5.1.4 Hot+
Det%största%hotet%mot%Tiqrs%marknad%hade%varit%om%deras%nuvarande%kund%skulle%välja%en%annan%

leverantör.% Det% är% därför% viktigt% för% Tiqr% att% försöka% sprida% riskerna% genom%att% försöka% få% nya%

kunder%att%falla%tillbaka%på%om%det%första%samarbetet%hade%avslutats.%%

5.1.5 Marknadsanalys+
Tiqr%saknar%i%dagsläget%konkurrens%vid%Linköpings%universitet%och%marknaden%är%relativt%enkel%att%

uppskatta.% Tiqr% genomförde% en% marknadsundersökning% på% universitetet,% där% gruppens%

medlemmar%gick%runt%på%universitetsområdet%och%ställde%ett%20&tal%olika%frågor%till%en%slumpvis%

utvald% person.% Det% var% knappt% 60% personer% som%medverkade% i% undersökningen% och% svaret% på%

frågorna% stämde% bra% överens% med% vad% gruppen% på% förhand% hade% förväntat% sig.%

Det%arrangeras%ungefär%ett%arrangemang%per%skolvecka%och%det%går%ungefär%1000%studenter%per%

fest.%Detta%kombinerat%med%att%studenterna%var%villiga%att%betala%ungefär%tio%SEK%extra%per%biljett%

enligt%vår%förstudie%ger%detta%en%möjlig%marknad%på%40%*%1000%*%10%=%400%000%SEK.%I%figur%36%och%

37% kommer% två% frågor% från% Tiqrs% marknadsundersökning% som% visar% hur% studenterna% ser% på%

möjligheten%att%köpa%biljetter%online.%Se%bilaga%2%för%hela%marknadsundersökningen.%

%

Figur'36')'Visar'hur'mycket'de'frågade'var'beredda'att'betala'extra'för'att'köpa'en'biljett'online.'
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%

Figur'37')''Visar'hur'många'av'de'frågade'som'föredrog'att'köpa'biljetter'online'framför'det'nuvarande'systemet.'

Efter%marknadsundersökningen% har% Tiqr% kommit% fram% till% att% en%majoritet% av% studenterna% vid%

Linköpings%Universitet%är%besvikna%på%nuvarande%distributionssystem%av%biljetter%och%att%intresse%

av%att%använda%ett%modernare%system%existerar.%Det%nuvarande%systemet%är%en%fysisk%kö%vilket%

kan% anses% som% rättvist%men% samtidigt% föråldrat.% % Eftersom% studenterna,% som% tidigare% nämnts,%

inte%är%Tiqrs% faktiska%kund%utan%endast%är% kundernas%kund% så%är%denna% information%ett% viktigt%

säljargument%men%tyvärr% inte%mer%än%så.%Tiqrs%marknadsföring%mot%festeristerna%bygger%därför%

till% stor%del%på%att% lyssna%på%vad% festeristerna%har% för%önskemål%kring%systemet%och%att% försöka%

uppfylla% dessa.% Resterande% delen% av% denna% analys% är% riktad% mot% vår% primära% marknad,%

Linköpings%Universitet.%%

Tiqrs% strategiska% position% är% nedbruten% i% en% marknadsföringsmix% enligt% Kotlers% utökade% 4P&

modell.%För%tjänster%är%det%%istället%nedanstående%7P.(Constantinides%2006)%%

5.1.6 Produkt+
Den%främsta%anledningen%till%att%festeristerna%ska%välja%Tiqrs%tjänst%är%att%den%underlättar%deras%

arbete%och%de%kan%därför% lägga% resurser%på%det%de%är% specialiserade%på,%nämligen%att%anordna%

fester.% Tiqrs% förhoppning% är% att% produkten% vidare% ska% kunna% erbjuda% slutkunderna% en% bättre%

tjänst%än%idag.%Detta%hade%uppnåtts%genom%att%flertalet%festerister%enats%runt%Tiqrs%lösning%och%

därför%skulle%kunna%styra%marknaden.%Ett%exempel%på%hur%denna%styrning%hade%kunnat%se%ut%hade%

kunna% vara% att% samtliga% studenter%måste% göra% en% prioriterad% lista% över% kommande% event% och%

därefter%blir%tilldelade%biljetter%på%ett%rättvist%sätt.%%
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5.1.7 Pris+
Mot%festeristerna%kommer%inte%Tiqr%försöka%att%konkurrera%på%pris.%Tiqrs%idé%bygger%på%att%lägga%

på% en% kostnad% på% biljetten% efter% att% festeristerna% har% satt% sitt% pris.% På% detta% sätt% kommer%

festeristerna%inte%uppleva%att%det%kostar%något%att%använda%tjänsten%medan%slutkunderna%enligt%

vår%förstudie%är%beredda%att%betala%en%merkostnad%för%tjänsten.%

5.1.8 Påverkan+
Då%Tiqr%redan%har%hittat%en%kund%så%kommer%de%att%arbeta%aktivt%efter%denna%kundens%önskemål%

som% första% prioritering% snarare% än% att% fortsätta% marknadsföra% sig% mot% nya.% Den% fortsatta%

marknadsföringen% skulle% bygga% på% direkt% marknadsföring% med% den% befintliga% kunden% som%

referens.% En% första% handling% för% att% påverka% kundens% kund,% det% vill% säga% studenterna,% var% att%

börja% väcka% deras% intresse% för% den% framväxande% tjänsten% Tiqr,% genom% en%

marknadsundersökning.% Då% Tiqr% syns% på% universitet% hoppas% de% att% de% sätter% press% på% sin%

huvudkund%eftersom%studenternas%intresse%%växer.%

5.1.9 Plats+
Eftersom%Tiqr%drivs%av%studenter%för%studenter%är%det%mycket%viktigt%att%hålla%kvar%denna%image%

och% inte% försöka% lämna% universitetsområdet% då% detta% antagligen% skulle% ha% påverkan% på%

relationen% med% festeristerna.% För% att% distribuera% kommer% Tiqr% att% använda% en% selektiv%

distribution%vilket%innebär%att%de%ska%tillåta%ett%begränsat%urval%av%festeristorganisationer%för%att%i%

ett%senare%skede%långsamt%låta%flera%organisationer%ansluta%sig.%Detta%är%bra%ur%ett%testperspektiv%

samtidigt% som% vi% hoppas% att% de% festerister% som% först% kommer% använda% tjänsten% kommer% att%

uppleva%den%som%exklusiv%och%därför%vara%mer%benägna%att%arbeta%tillsammans%med%oss.%%

5.1.10 Personal+
Rätt% kunskaper% från% Tiqrs% sida% kommer% vara% avgörande% för% att% övertyga% festeristerna% om% att%

använda% tjänsten.% Då% flertalet% av% Tiqrs% medarbetare% kommer% ha% kontakt% med% de% olika%

festeristerna% är% det% viktigt% att% Tiqr% har% samma% bild% av% vilka%möjligheter% som% finns% och% att% de%

utstrålar% en% professionell% känsla.% Detta% säkerställs% genom% att% alla% medlemmar% har% en% tydlig%

målbild%och%runt%detta%finns%ett%gruppkontrakt%som%medlemmarna%ska%följa.%%

5.1.11 Process+
Tjänsten%ska%levereras%genom%att%Tiqr%står%för%all%form%av%teknisk%utmaning%och%allt%festeristerna%

ska%behöva%göra%är%att%logga%in%på%en%sida%och%skriva%in%information%om%sitt%event%för%att%sedan%

publicera%detta.%Detta%medför%att%en% inloggning%och%uppläggning%av%event%måste%vara%extremt%

enkel%för%att%kunna%övertyga%festeristerna.%%

5.1.12 Fysiska+bevis+
Ett%viktigt%steg%är%att%ha%en%tydlig%och%en%professionell%fysisk%närvaro.%Ett%exempel%på%detta%skulle%

kunna%vara%själva%siten,där%biljettdistributionen%sker%eller%utsendet%på%biljetterna%till%eventen.%%
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6 Etik+
På% internet% hanteras% stora% mängder% information.% Detta% medför% ett% stort% ansvar% för% de% som%
hanterar%denna%information.%Nedan%följer%en%beskrivning%av%hur%Tiqr%ser%på%etik%på%internet%och%
hur% vi% hanterar% användaruppgifter% på% vår% sida.% Vidare% diskuteras% också% säkerhet% och% hur% vi%
skyddar%os%mot%nät>attacker.%

6.1 Tiqrs+idé+
Den%vision%som%legat%till%grund%för%detta%projekt%uppkom%då%ett%effektivitetsproblem%noterades%i%

hur% biljetter% distribueras% på% skolan.% I% nuläget% tvingas% studenter% köa,% inte% sällan% upp% till% tolv%

timmar,% för%att% kunna% få%en%biljett% till% ett%evenemang.%Metoden%är% förvisso%någorlunda% rättvis%

men%ej%effektiv.%En%idé%om%rättvisa%har%genomsyrat%hela%projektet.%%

Det%är%svårt%att%bygga%en%näthandel%utan%att%på%något%sätt%spara% information%om%användaren.%

För%att%hålla%kolla%på%användare%har%Tiqr%till%exempel%använt%cookies.%Vidare%krävs%att%användare%

vid%köp%av%biljett%anger%sitt%personnummer.%

6.2 Säkerhet+
För% att% användare% ska% kunna% logga% in% och% genomföra% sina% köp% krävs% att% data% som% t% ex%

användarnamn% och% lösenord% sparas% i% en% databas.% I% ett% initialt% skede% lagrades% lösenorden% i%

klartext.%Detta% innebär%att%om%en%obehörig%på%något%sätt%hade%fått%tillgång%till%databasen%hade%

denna%också%kunnat% få% tag% i%alla%användares% lösenord.%Tiqr%anser%att%det%är%en%självklarhet%att%

lösenord%ej% lagras% i% läsbar% text%vilket% ledde% till% att%hasade% lösenord% implementerades.%En%hash%

innebär%att%lösenorden%skrivs%om%till%en%kombination%av%bokstäver%och%siffror.%Hashningen%är%en%

kryptering% utan% ”nycklar”% vilket% innebär% att% ett% visst% ord% alltid% representeras% av% en% specifik%

kombination.% Exempelvis% kommer% ordet% ”password”% alltid% representeras% av% strängen%

”d63dc919e201d7bc4c825630d2cf25fdc93d4b2f0d46706d290&38d01”% i% en% sha224&

hash(Housley% 2004).% En% implikation% av% detta% är% att% en% hackare% skulle% kunna% generera% en% lång%

lista% av% alla% tänkbara% kombinationer% av% tecken% och% den% tillhörande% hashen,% ett% så% kallat%

”rainbow&table”.%Med%hjälp%av%denna%tabell%skulle%hackaren%kunna%avkoda%alla%lösenord.%

För% att% ytterligare% öka% säkerheten% valdes% en% sha224&hash% med% ”salt”% vilket% innebär% att% en%

förutbestämd%sträng%av%nonsens%adderas%till% lösenorden%innan%de%hashas.%Detta%innebär%att%en%

eventuell% hacker% skulle% behöva% känna% till% vilket% ”salt”% som% servern% använder.% Denna% sträng%

lagras%i%servern%vilket%gör%att%den%är%omöjlig%för%en%användare%att%se.(Housley%2004)%

För% att% säkerställa% att% användarens% information% ej% läcker% ut% säkrades% sidan% också% mot% SQL&

injections% genom% att% alla% anrop% till% databasen% görs% med% så% ”prepared% statements”(Mueller%

2007).% Om% detta% inte% hade% implementerats% hade% det% varit% möjligt% att,% genom% en% input% som%

skickar% information% till% databasen,% kunna% skriva% egna% anrop% som% skulle% kunna% visa% vilken%

information%som%finns%i%databasen.%
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6.3 Hantering+av+information+och+tredje+parter+
Tiqr%anser%sig%skyldiga%till%att%inte%låta%användares%information%hamna%i%orätta%händer,%därför%har%

en%del%arbete%lagts%på%säkerhet%i%systemet.%

Som%nämnts%i%marknadsföringsplanen%riktar%sig%Tiqr%till%andra%företag%och%organisationer%istället%

för%slutkunder,%därför%kommer%information%delas%vidare%till%tredje%part.%Denna%information%skulle%

till%exempel%kunna%vara%namn%eller%personnummer.%

För% att% kunna% säkerställa% att% användare% ej% känner% sig% lurade% är% det% viktigt% att% informera% om%

detta.% I% nuläget% finns% ingen% sådan% information% på% sidan% då% ingen% information% för% tillfället%

distribueras.%Då%få%personer%läser%långa%användarvillkor%bör%dessa%skrivas%kort%och%koncist%för%att%

användaren%på%några%få%minuter%kan%ta%till%sig%innebörden%av%avtalet.%

6.4 Anpassning+av+innehåll+
I% sin% artikel,% från%2004,% ”Ethical% issues% in%web%data%mining”%nämner% Lita% van%Wel%och% Lamb`% r%

Royakkers% tre% sorters% insamlande% av% information% på% nätet.% I% dagsläget% har% ingen% av% dessa%

informationsinsamlingsmetoder%applicerats%på%sidan%men%det%finns%planer%på%att%införa%det%som%

av% van%Well% och% Royakkers% kallas% för%Content%Mining%och%Usage%Mining.(van%Wel,% Royakkers%

2004)%

Content%Mining%fokuserar%på%innehållet%på%sidan.%Eftersom%det%är%möjligt%att%fråga%användaren%

om% vilken% utbildning% denne% läser% kan% innehållet% specialanpassas% efter% vilka% fester% som% kan%

tänkas%passa%denne.%

Usage%Mining%innebär%att%användarens%data%som%skickas%analyseras.%Här%skulle%det%vara%möjligt%

att%see%på%vilka%fester%en%användare%är%inne%och%klickar%på%och%på%så%sätt%göra%dessa%fester%mer%

synliga%för%just%den%användaren.%Detta%skulle%öka%användarvänligheten%på%sidan.%

6.5 Projektets+etiska+och+moraliska+implikationer+
Systemet% syftar% till% att% minska% den% tid% som% studenter% lägger% på% köande,% vilket% skulle% kunna%

frigöra% mer% tid% till% studier% för% studenterna.% Vidare% är% Tiqrs% åsikt% att% det% är% orättvist% att% den%

”valuta”%som%i%dagsläget%används%för%att%distribuera%biljetter%är%tid,%då%personer%som%har%ett%stort%

ideellt% engagemang%eller% satsar%mycket%på% sina% studier% generellt% har%mindre% tid% att% avvara% än%

andra.%

För% att% lösa% detta% är% ett% förslag% ett% poängsystem%där% alla% får% lika%många% poäng% och% att% dessa%

sedan% används% i% en% auktion% för% att% avgöra% vilka% som% får% en% biljett.% Arrangörerna% skulle% också%

kunna% styra% rättvisan% genom% att% dela% ut% dessa% poäng% under% året% som% tack% för% att% studenter%

exempelvis% arbetar% på% fester% eller% som% vinst% i% tävlingar% under% PR&perioder.% Detta% system% har%

naturligtvis%också%nackdelar.%Dels%hindrar%det%personer%som%i%dagsläget%är%beredda%att%köa%ofta%

och%mycket%att%gå%på%alla%fester%samtidigt%som%det%kan%splittra%kompisgäng%som%gillar%att%festa%
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tillsammans%om%de%inte%har%lika%många%poäng.%Dessutom%uppstår%ett%problem%om%man%kan%köpa%

flera%biljetter%till%såväl%studenter%som%icke&studenter%om%bara%en%persons%poäng%dras.%

En% annan% aspekt% är% att% det% i% nuläget% förekommer% en% andrahandsmarknad% av% biljetter% där%

biljetter% säljs% flera% hundra% procent% över% inköpspriset.% Då% arrangörerna% lägger%mycket% tid% och%

arbete%på%att%hålla%ner%priserna%anser%Tiqr%att%personer%ej%bör%kunna%göra%vinst%på%detta%sätt.%En%

lösning%på%detta%problem%skulle%kunna%vara%att%biljetter%är%personliga%och%endast%kan%återsäljas%

till%hela%systemet.%Detta%skulle%innebära%att%andrahandsmarknaden%skulle%vara%kontrollerad%och%

därmed%även%priserna.%

För% att% dessa% skall% kunna% fungera% bra% har% en% lösning% där% biljetterna% kopplas% till% LiU&korten%

diskuterats.%Detta%skulle%underlätta%för%festerierna%samt%motverka%tryck%av%biljetter%vilket%skulle%

minska% festernas% miljöavtryck.% Vidare% skulle% en% samlad% marknadsföring% på% sidan% innebära%

minskat%tryck%av%PR&material%vilket%även%det%minskar%miljöpåverkan.%

Linköpings%universitets%verksamhet%är%uppdelat%på%olika%campus%vilket%försvårar%för%festerierna%

då% de% ska% släppa% sina% biljetter.% Det% är% olika%mycket% kö% på% de% olika% campusen% och% olika% antal%

biljetter%som%säljs.%Detta%innebär%att%det%i%nuläget%krävs%olika%mycket%ansträngning%att%få%tag%på%

biljetter% till% samma%fester%på%de%olika%campusen.%Festerierna%arbetar%med%att% försöka%utjämna%

dessa%orättvisor%men%detta%är%ett%komplicerat%arbete%då%efterfrågan%på%de%olika%campusen%ofta%

är%kraftigt%varierande.%Med%det%system%som%Tiqr%har%utvecklat%skulle%detta%lösas%genom%att%alla%

köper%sina%biljetter%på%nätet.%

6.6 Inblandning+av+kunder+
I%den%marknadsundersökning%som%har%genomförts%visade%det%sig%att%av%de%tillfrågade%var%det%100%

procent%som%önskade%att%de%kunde%köpa%sina%biljetter%via%internet.%Dessutom%visade%det%sig%att%

ett%flertal%köpt%biljetter%i%andra%hand%till%ett%pris%över%originalpriset.%Med%denna%fakta%anser%Tiqr%

att%den%verksamhet%som%ämnas%bedrivas%ligger%i%linje%med%slutkundens%önskemål.%

% +
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7 Diskussion+
Under%projektets%gång%har%många%utmaningar%uppkommit.%Nedan%diskuterar%Tiqr%hur%de%upplevt%
och%tagit%itu%med%några%av%dessa.%

7.1 Kunskap+och+lärdomar+
Vid% projektets% start% fanns% det% begränsad% kunskap% om%web&programmering,% och% den% kunskap%

som%fanns%var%inom%PHP.%Detta%innebar%att%samtliga%av%gruppens%medlemmar%har%utvecklat%sina%

kunskaper% inom%webprogrammering% i% Python&Flask.%Vidare% fanns% initialt% generellt% låg% kunskap%

om%HTML%och%CSS,%vilka%har%ökat%drastiskt%under%projektets%gång.%%

Viss% kunskap% om% databaser% fanns% inom% gruppen.% Dessutom% har% stor% andel% av% gruppens%

medlemmar%läst%en%kurs%i%databaser%parallellt%med%kandidatarbetet.%%

De% kunskapskrav% som% skapade% svårigheter% var% inlärning% av% Git% och% AJAX.% För% att% lösa% dessa%

utsågs% ansvariga% som% fördjupade% sig% i% ämnena% och% sedan% höll% en% utbildning% med% resten% av%

gruppen.%Detta%visade%sig%vara%ett%effektivt%sätt%att%snabbt%få%gruppen%att%ta%till%sig%ny%kunskap.%

En%annan%metod%som%vi%hade%kunnat%använda%oss%av%skulle%varit%individuell%inlärning.%Detta%hade%

tidigare% visat% sig% fungerar% väl% inom% gruppen% men% eftersom% Git% och% AJAX% krävde% mer% arbete%

ansågs%den%valda%lösningen%mer%effektiv.%

Teamet%har%också%haft%sprintplaneringsmöten%inför%varje%sprint,%där%den%funktionalitet%som%ska%

utvecklas%under%den%kommande%sprinten%flyttas%från%produktbackloggen%in%i%en%sprintbacklogg.%

Detta%ledde%till%att%gruppen%hade%en%prioritetsordning%på%vilka%funktioner%som%skulle%göras%och%i%

vilken%ordning%detta%skulle%ske.%Gruppen%fick%på%så%sätt%en%god%insikt%i%vilka%som%var%ansvariga%för%

respektive%funktioner%och%hur%mycket%tid%varje%funktion%skulle%ta.%

7.2 Våra+möten+
Alla% möten% som% gruppen% haft% har% varit% givande.% Från% att% i% ett% tidigt% skede% vara% ganska% så%

ineffektiva% så% blev% de% senare%mer% resultatinriktade% och% effektivitetsnivån% steg% kraftigt% då% det%

beslutats% att% alltid% ha% en% dagordning% på%mötena.% Detta% kom% fram% som% ett% reslutat% av% första%

retrospectivemötet%där%lösningar%på%de%problem%som%funnits%diskuterades.%

Gruppen% har% haft% stor% nytta% av% handledarmötena% då% allt% som% inte% varit% helt% tydligt% har%

diskuterats%och%teamet%har%känt%ett%stort%stöd%vilket%bidragit%till%en%god%moral.%

De%dagliga%scrum&mötena%som%har%hållits%har%varit%direkt%avgörande%för%det%goda%resultat%som%

Tiqr%har%kunnat%visa%upp.%Eftersom%alla%har%berättat%vad%de%gjort%har%det%kunnat%säkerställas%att%

samtliga%teammedlemmar%har%jobbat%på%bra%och%effektivt.%Om%någon%har%kört%fast%på%någon%user%

story%har%det%snabbt%gått%att%fånga%upp%och%gemensamt%hjälpa%varandra.%%
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Under%Arbetsmötena%producerades%den%mesta%av%koden.%Eftersom%flera%av%teamets%medlemmar%

inte%hade%någon% stor%programmeringsvana% så%har%dessa%möten%bidragit% till% att% alla% känner% sig%

trygga%och%kan%snabbt%få%hjälp%om%det%har%behövts.%Att%teamet%tidigt%drog%igång%dessa%och%att%de%

alltid%har%varit%roliga%har%starkt%bidragit%till%att%utvecklingen%varit%rolig%hela%vägen%igenom.%

7.3 Utvecklingsmiljöer+
Alla%i%Tiqr%har%använt%sig%av%olika%lokala%utvecklingsprogram%efter%tycke%och%smak.%Detta%har%inte%

skapat%några%som%helst%problem%under%projektet.%Det%skulle%ha%kunnat%uppstå%problem%med%line%

endings% och% versaler/gemener% i% filsystem% eftersom% Tiqr% dessutom% har% programmerat% i% såväl%

Linux% som%Windows% och% OS% X,% men% det% har% inte% uppstått% några% problem%med% det.% Det% som%

däremot%ständigt%har%skapat%problem%och%irritation%är%OpenShift%och%frågan%kring%huruvida%det%

borde%vara%krav%att%projektet%ska%hostas%på%en%sida%med%flera%kända%problem%är%relevant.%Tiqr%

anser%att%så%inte%borde%vara%fallet.%

Ett% problem% som% följt% gruppen% genom% projektet% har% varit% förseningar% till% möten.% Detta% har%

arbetats%med%och%viss%framgång%har%nåtts.%%

7.4 Framtid++
Tiqr% har% en% klar% framtidsvision% där% utveckling% inom% samtliga% områden% är% aktuell.% All%

grundläggande% funktionalitet% är% ännu% inte% implementerad% och% att% förbättra% affären% för% våra%

kunder%kommer%vara%ett%ständigt%igenkommande%arbete.%Här%nämner%Tiqr%de%tre%funktioner%som%

ligger%närmst%i%framtiden.%

7.4.1 Andrahandsmarknad+
Ett%stort%problem%för%evenemangsskapare%och% festarrangörer%på%Linköpings%Universitet%är%den%

tidigare% okontrollerbara% andrahandsmarknaden% av% biljetter% till% de% olika% arrangemangen% som%

anordnas.%Eftersom%de%som%vill%gå%på%festerna%lägger%ner%en%stor%mängd%tid%på%att%få%biljett%till%

dessa%event%har%dessa%biljetter%ett%ökat%värde%gentemot%vad%som%monetärt%har%lagts%ner%för%att%

komma%över%dem.%Detta% leder% till% att% biljetter% som% inte% kommer%att% nyttjas% av% köparen% säljs% i%

andra% hand% till% ett% högre% pris% vilket%motsäger% sig% det% som% festarrangörerna% vill% åstadkomma.%

Tiqrs%tanke%är%att%motverka%detta%genom%att%hemsidan%skulle%erbjuda%en%återköpsfunktion.%Den%

skulle%ha%funktionen%att%om%alla%biljetter%var%slutsålda%och%det%fanns%folk%i%reservlistan%till%att%få%

en% biljett% skulle% biljetten% istället% omdirigeras% till% den% som% står% näst% på% tur% i% denna% lista.% Den%

personen%skulle%då%få%en%förfrågan%via%e&post%där%personen%i%fråga%behöver%göra%ett%aktivt%val%om%

denne%vill%ha%biljetten%eller% inte.%Om%personen%vill% köpa%denna%biljett% sker%en% flytt%av%biljetten%

från% den% tidigare% till% den%nya% köparen.%Om%det% dock% inte% är% slutsålt% till% evenemanget% och% det%

visar%sig%att%personen%inte%längre%vill%ha%biljetten%kan%biljetten%läggas%till% i%en%återköpskö,%så%att%

om%det%blir%slutsålt%fungerar%det%som%tidigare%nämnts.%%
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7.4.2 NFC+
En%funktion%som%skulle%göra%biljettdistributionssystemet%ännu%bättre%är%att%kombinera%biljetterna%

med% en% NFC&tagg.% Detta% skulle% innebära% att% de% vakter% som% arbetar% vid% insläppet% till% festerna%

skulle%kontrollera%om%personen%i%fråga%hade%en%biljett%genom%att%göra%en%sökning%på%deras%LIU&

kort% med% NFC% teknologin.% NFC% är% en% typ% av% närfältskommunikation% som% är% en%

överföringsstandard% för% kontaktlöst% utbyte% av% data% över% korta% sträckor.% Tekniken% är% en%

vidareutveckling%av%den%tidigare%standarden%ISO%14443%(RFID).%%

Syftet%med%tekniken%är%att%få%en%säker%och%enkel%kommunikationskanal%mellan%olika%elektroniska%

enheter,%primärt% inriktat%mot%mobiltelefoner.%När%en%kund%skulle%köpa%en%biljett%via%Tiqr%skulle%

de%vid%insläpp%sedan%använda%sitt%LiU&kort%och%dess%NFC%teknik%för%att%bekräfta%att%de%var%med%på%

gästlistan.%

7.4.3 Studentgruppsbegränsningar+
Från%början%var%tanken%att%alla%olika%typer%av%studentevent%skulle%gå%att%lansera%och%sälja%biljetter%

till% via% Tiqr.% Det% var% också% meningen% att% mindre% event,% som% exempelvis% är% sektionsspecifika,%

skulle% gå% att% lansera% på% hemsidan.% När% ett% sådant% event% lagts% till,% skulle% det% enbart% vara%

medlemmar% ifrån% den% specifika% sektionen% som% skulle% ha% möjlighet% att% köpa% biljett% till% detta%

event.%

Det%finns%också%utrymme%för%att%vara%ännu%mer%specifik,%till%exempel%om%det%skulle%anordnas%en%

sittning%för%enbart%tjejer%på%en%specifik%sektion,%skulle%det%vara%möjligt%att%sortera%ut%de%personer%

som%tillhör%denna%kategori%och%enbart%hålla%eventet%synligt%för%dessa.%

7.5 Implementationssvårigheter+
Att% jobba% med% ny% teknologi% ger% självfallet% upphov% till% svårigheter,% här% nedan% nämns% vilka%
svårigheter%som%Tiqr%har%stött%på%och%vad%de%gjort%för%att%hantera%dessa.%

7.5.1 OpenShift+
OpenShift&plattformen% har% ända% sedan% början% av% projektet% skapat% svårigheter% för% projektets%

framfart,%varför%Tiqr%i%ett%tidigt%skede%valde%att%arbeta%med%Git&plattformen%GitLab%istället.%Den%

största%problematiken%med%OpenShift%är%dess%rättighet%hantering%och%de%begränsade%rättigheter%

som% tilldelas% systemadministratören.% Den% huvudsakliga% orsaken% till% att% OpenShift% orsakat%

problematik% är% gruppens% bristande% erfarenhet% av% hostingplattformar% och% i% synnerhet%

Linuxbaserade%“command%line%interface”&administrerade%plattformar.%

Att%Tiqr%valde%GitLab%som%plattform%för%GIT%gav%inga%särskilda%konsekvenser%bortsett%från%att%all%

testning%skedde%lokalt%innan%en%person%pushade%upp%fungerande%kod%till%OpenShift.%
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Denna% sida% finns% på% både% admin&% och% festeristsidan.% På% grund% av% problem%med% rättigheter% i%

OpenShift%finns%det%en%lokal%metod%för%att%ladda%upp%bilder%men%på%tiqr.se%får%man%välja%en%av%tio%

förvalda%bilder%till%sitt%event.%

7.5.2 Json/AJAX+
Det%som%vid% implementationen%upplevdes,%av%Tiqr&teamet,%som%den%största%barriären%har%utan%

tvekan%varit%användningen%av%AJAX&protokollet%tillsammans%med%Json&kodningen.%Stora%delar%av%

problematiken%har%uppstått% som%en%direkt% följd%av%att%kodstrukturen% till%en%början%skapats% för%

utnyttjande%av%HTMLs%Forms&koncept%och%Jinja2.%Under%sprint%två%och%tre%arbetade%Tiqr%intensivt%

med% att% byta% teknologin% som% användes% för% kommunikation% mellan% server% och% klient.% Till% en%

början,%under%sprint%ett,%då%grundstommen%för%Tiqrs%hemsida%skapades%utnyttjades%uteslutande%

HTML&baserade% anrop% vilka% var% både% datakrävande% och% utmanande% rent%

programmeringsmässigt.%När% koden% skulle%modifieras%med%asynkrona% anrop% tvingades% teamet%

därför%till%workarounds%för%att%sammanväva%den%gamla%strukturen%med%den%nya%teknologin.%

Med%de%erfarenheter%som%ackumulerats%och%det%tekniska%kunskapssprång%som%Tiqrs%medlemmar%

genomgått% under% projektets% gång% kan% det% konstateras% att% AJAX% skulle% ha% använts% redan% från%

projektets% start.% Genom% att% göra% detta% hade% utvecklingen% under% den% inledande% sprinten%med%

stor%sannolikhet%varit%långsammare%men%över%hela%projektet%ett%mer%effektivt%angreppssätt.%

7.5.3 Virtuella+miljöer+
Medlemmarna% i% Tiqr% upplever% att% kunskaperna% kring% uppsättning% av% virtuella% miljöer% är%

bristfälliga,% framför% allt% kring% den% bakomliggande% förståelsen% av%miljöerna.% Detta% har% orsakat%

vissa%av%medlemmarna%svårigheter% i% form%av%bland%annat%saknade%kod%paket.%Denna%avsaknad%

kombinerat%med%att%alla% inte% satt%upp% identiska%miljöer,%utan% sidan%betedde%sig%olika% för%olika%

medlemmar,%gjorde%att%gruppen%upplevde%viss%svårighet%med%detta.%%

7.5.4 Versionshantering+med+Git+
Ett% annat% område% som% upplevts% som% en% barriär% är% användningen% av% Git% som%

versionshanteringsverktyg.% Detta% till% viss% del% på% grund% av% vissa% gruppmedlemmars% ovana% att%

använda%terminalbaserad%mjukvara.%Det%löste%Tiqr%genom%att%tilldela%en%person%i%gruppen%titeln%

som%Git&ansvarig% varvid% tid% avsattes% till% denne% för% att% lära% sig% hantering% samt% arbetsmetodik% i%

samband%med%Git.%%

7.5.5 Tidsuppskattning+
Att%uppskatta%den%tid%det% tog%att% implementera%en% funktion%var%en%kontinuerlig%svårighet.%Det%

var% problematiskt% för% gruppen% att% förutse% alla% problem% som% kunde% uppstå% i% samband% med%

kodskrivandet.% Detta% problem% kvarstod% under% hela% projektet% men% hanterades% genom% att%

gruppen%räknade% in%en%tidsbuffert%när% tiden%skulle%uppskattas.%Dessutom%hade%gruppen%avsatt%
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ungefär% 20% timmar% per% sprint% för% varje% gruppmedlem% till% att% ägna% åt% kunskapsinlärning% och%

problemhantering.%
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7.6 Teknologier+
Det% finns%många% teknologier% för%webutveckling% och% att% välja% vilka% språk% som% tillsammans% ska%

användas% (även% kallat% stack)% kan% vara% ett% svårt% jobb.% Tiqr% är% nöjda% med% de% teknologier% som%

valdes% inför% detta% projekt.% De% tekniker% som% användes% var:% Sqlite3,% Python,% Flask,% Bootstrap,%

HTML,%CSS,%JavaScript,%AJAX%och%jQuery.%

Fördelar%och%nackdelar%med%de%valda%teknikerna%är:%

Språk Fördel Nackdel 

Python • Lätt att skriva och förstå 
• Dokumentation 

• Långsamt i run-timer 
• Visar ej fel i kod innan 

körning 

Flask • Avskalat och enkelt • Saknar funktionalitet 
 

Sqlite3 • Enkelt att sätta upp miljö 
• lätt att hantera databasen (ligger i 

fil) 
• Fungerar bättre med OpenShift 

%

• Blir långsam med mycket 
data  

Vidare%uppstod%problem%då%Jinja%endast%tillåter%ett%steg%av%“extend”,%en%funktion%som%tillåter%att%

man%hämtar%kod%från%ett%annat%html&dokument.%Detta%gjorde%det%osmidigt%eftersom%det%ibland%

önskades%ärva%i%flera%steg.%

Då%sidan%som%efterfrågades%i%stort%sett%var%en%onepage%site,%hade%MEAN&stack%varit%ett%intressant%

alternativ.%Tiqr%kommer%i%framtiden%se%över%om%ett%skifte%till%dessa%teknologier%skall%genomföras.%

MEAN% står% för;% M:% mongoDB% &% noSql% databas,% E:% Express.js% &web% application% framework,% A:%

Angular.js% &% extends% HTML% vocabulary,% N:% Node.js% &platform% for% scalable% server&side% and%

networking%applications.(Linnovate%2014)%%

Alla% teknologier%var%nya% för% samtliga%medlemmar%och%det%var%en% intensiv%period%av% inlärning% i%

starten% av% projektet.% Alla% har% lärt% sig% enormt%mycket% under% projektets% gång%och% flera% har% fått%

mersmak%på%webprogrammering.%Det%finns%många%resurser%för%kunskapsinhämtning%tillgängliga%

på%nätet%och%dessa%har%varit%till%stor%hjälp%under%projektet.%%

De%mest%frekvent%besökta%har%varit%följande:%

Konsultering:%Stackoverflow.com,%W3schoool.com,%developer.mozilla.org,%getbootstrap.com%

Onlinekurser:% Codewars.com,% Codeacademy.com,% Lynda.com,% Tutsplus.com,%

Teamtreehouse.com.%
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7.7 Styrkor+och+svagheter+i+koden+
Allt% eftersom% arbetet% har% fortskridit% har% det% kommit% fram% flera% styrkor% och% svagheter% med%

koden.%Bland%annat%hade%det%behövts%en%stilguide%för%att%alla%skulle%ha%en%gemensam%metod%för%

att% döpa% variabler% och% funktioner.% Avsaknaden% av% en% stilguide% har% gjort% att% arbetet% har% tagit%

längre%tid%då%koden%har%behövts%anpassas%efter%vem%som%skrev%koden%från%början.%Det%har%även%

lett%till%att%det%blir%svårare%att%förstå%vad%som%händer%i%olika%delar%av%koden.%

Då%tiden%som%har%varit%utsatt%för%detta%projekt%har%varit%begränsad%har%det%lett%till%att%vissa%saker%

inte% har% hunnits% testas% och% därmed% hanteras.% Till% exempel% har% det% inte% hanterats% vad% som%

händer% ifall% olika% användare% vill% komma% åt% samma% variabler% samtidigt.% Detta% kan% leda% till%

framtida%problem%men%är%även%något%som%Tiqr%vill%arbeta%med%i%framtiden.%

En% annan% svaghet% med% koden% har% varit% att% Tiqr% använde% Jinjakod% inledningsvis% och% endast% i%

efterhand%lagt%till%AJAX.%Detta%har%gjort%att%nya%funktioner%med%AJAX%har%behövts%anpassas%efter%

gamla% funktioner%med% Jinja% som%har% gjort% att% de% nya% funktionerna% inte% har% kunnat% optimeras%

efter%behov.%Det%har%lett%till%att%funktioner%har%blivit%större%än%nödvändigt%för%att%kunna%hantera%

både%AJAX&%och%Jinjadelarna%av%koden.%

Det% finns% även% flera% styrkor% hos% koden% som% till% exempel% de% generiska% funktionerna.% Alla%

funktioner% är% gjorda% för% att% kunna% hantera% en% obestämd% mängd% data.% Webapplikationen%

anpassar% sig% efter% inparametrarna% istället% för% att% mängden% indata% ska% anpassa% sig% efter%

webapplikationen.%

Koden%har%även%anpassats%för%våra%framtidsplaner.%Med%andra%ord%har%koden%skrivits%på%sådant%

sätt% att% det% i% framtiden% ska% vara% enkelt% att% lägga% till% nya% funktioner% som% bygger% på% den%

funktionalitet% som% finns% idag.% Detta% har% gjorts% bland% annat% genom% att% oftare% göra% generella%

funktioner%för%att%de%ska%kunna%användas%på%fler%ställen%för%andra%orsaker.%%

7.8 Refaktorering+
Processen% med% refaktorering% gick% framåt% men% det% var% ett% relativt% omotiverade% moment% för%

gruppen%då%förbättringarna%tog%tid.%Skillnaderna%var%svårupptäckta%och%de%gav%inte%någon%direkt%

förhöjd%användarupplevelse.%Refaktoreringen%lyfte%dock%viktiga%frågor%som%måste%tas%hänsyn%till%

för%dem%som%väljer%att% fortsätta%med%projektet.%Det% framkom%bland%annat%att%en%stilguide%var%

något% som%behövde% tas% fram.%En%stilguide%visar%hur%Tiqr% tycker%variabelnamn,% filer,% länkar%och%

dylikt% skall% skrivas% för% att% underlätta% vid% inspektion% av% varandras% kod% och% samarbetet%mellan%

olika%funktioner.%%Nedan%kommer%ett%par%exempel%på%hur%vi%arbetade%med%refaktoreringen%%

%

1. Innan%refaktoreringen%länkades%användaren%till%en%ny%sida%för%att%redigera%eventet,%detta%var%

något% som% senare% ersattes% med% en% AJAX.% % För% att% vara% mer% detaljerad% så% refaktorerades%
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Festerist_create_event.html% från% Jinja% till%AJAX.%Detta%betyda%även%att%post% från%Flask&%och%

html&input%ersattes%av%AJAX&call.%%

%

%

%

%

2. Tre%funktioner%ersattes%av%en.%%

%
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%

3. Även%här%har%vi%en%AJAX&implementering%för%att%förhöja%användarupplevelsen%genom%

förkortade%laddningstider%och%därmed%har%också%belastningen%på%serversidan%minskat.%
 
 
<form method="post" action="/ticket_to_cart">%

{% set url = request.path %} 
<input type="hidden" name="event_id" value="{{ event[0][0] }}"> 
<input type="hidden" name="url" value="{{ url }}"> 
<input type="hidden" name="event_name" value="{{ event[0][1] }}"> 
<li><div class="btn-group btn-group-sm" data-toggle="buttons"> 

{% for subevent in subevent %} 
{% if loop.first == True %} 
<label class="btn btn-warning"> 

<input type="radio" name="subevent_id" value="{{ subevent[1] }}" checked>{{ 
subevent[0] }} 

</label> 
{% else %} 
<label class="btn btn-warning"> 

<input type="radio" name="subevent_id" value="{{ subevent[1] }}">{{ subevent[0] }} 
</label> 
{% endif %} 
{% endfor %} 

</div></li> 
<div id="buy_form"> 

<li><label><span class="event_form">First name:</span> 
  <input type="text" class="input_text" name="f_name" value="Jon"> 
</label></li> 
<li><label> 
  <span class="event_form">Last name:</span> 
  <input type="text" class="input_text" name="l_name" value="Doe"> 
</label></li> 
<li><label> 
  <span class="event_form">Personal number:</span> 
  <input type="text" class="input_text" name="p_no" value="1990-05-01"> 
</label></li> 

</div> 
<input type="submit" class="btn btn-primary" name="function" value="Add to cart"> 

</form> 
 
 
<input type="hidden" name="event_id" id="event_id" value="{{ event[0][0] }}"> 
                <input type="hidden" name="url" id="url" value="{{ url }}"> 
                <input type="hidden" name="event_name" id="event_name" value="{{ event[0][1] }}"> 
                <div class="personal_info"> 
                <li><div class="btn-group btn-group-justified" data-toggle="buttons"> 
                    {% for subevent in subevent %} 
                    {% if loop.first == True %} 
                    <label class="btn btn-warning subevent_button"><input type="radio" 
name="subevent_id" value="{{ subevent[1] }}" checked>{{ subevent[0] }}</label> 
                    {% else %} 
                    <label class="btn btn-warning subevent_button"><input type="radio" 
name="subevent_id" value="{{ subevent[1] }}">{{ subevent[0] }}</label> 
                    {% endif %}  
                    {% endfor %} 
                </div></li> 
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                <div id="buy_form"> 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="standard-form"> 
                            <input name="f_name" id="f_name" type="text" class="form-control 
input_text" placeholder="First Name"> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="standard-form"> 
                            <input name="l_name" id="l_name" type="text" class="form-control 
input_text" placeholder="Last Name"> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="standard-form"> 
                            <input  name="p_no" id="p_no" type="text" class="form-control 
input_text" placeholder="Personal number: yyyymmdd-xxxx"> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                    <div id="buy_form2"> 
                    </div> 
                </div> 
                <button type="button" class="btn btn-warning ticket_button" name="add_ticket" 
value="+">+</button> 
                <button type="button" class="btn btn-primary ticket_button" name="function" 
id="add_to_cart_btn" value="Add to cart">Add to cart</button> 
För%att%se%fler%exempel%på%hur%Tiqr%arbetade%med%refaktoreringen,%se%bilaga%7.%%
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8 Sammanfattning+
Tiqr%har%utvecklat%en%webapplikation% för%att% sälja%och%distribuera%biljetter%online.%Tjänsten%är% i%

första% hand% riktad%mot% arrangörer% av% evenemang% vid% Linköpings% universitet% för% att%minimera%

kötider% för% studenter% som%önskar% köpa%biljetter.%Gruppen%anser% att% behovet% för%denna% typ%av%

plattform% är% stort% eftersom%det% säljs% uppskattningsvis% 40% 000% biljetter% om% året% vid% Linköpings%

universitet%och%såväl%festerister%som%studenter%blir%lidande%av%dagens%föråldrade%system.%

Hemsidans%mål% att%marknadsföra% en% liten%mängd%produkter% till% en% stor%mängd%användare%har%

gjort% att% Tiqr% valt% att% utforma% användargränssnittet% för% att% vara% så% enkel% och% fokuserat% som%

möjligt.%Detta%har%lett%till%att%designen%har%skapats%med%fokus%på%festernas%egna%bilder.%%

En%tydlig%och%tidig%vision%för%designen%har%gjort%att%slutresultatet%är%väldigt%lik%ursprungsidén%och%

gruppens%medlemmar%är%nöjda%med%dess%utseende.%%%

Tiqr%har%under%projektets%gång% jobbat%enligt%den%agila%arbetsmetoden%Scrum%som%har%visat%sig%

fungera% väl% för% gruppen% då% metoden% bidragit% till% att% Tiqr% snabbt% kunnat% anpassa% sig% efter%

ändrade%förutsättningar%och%nytillkomna%krav.%

Applikationen% är% skriven% i% Python&Flask% och% använder% sig% av% AJAX% för% att% öka%

användarvänligheten.% Under% utvecklingen% användes% Git% för% versionshantering% och% delning%

mellan%gruppens%medlemmar.%Trots%den%stora%tidresurs%som%spenderats%på%att%lära%sig%Git%anser%

Tiqr%att%det%har%varit%väl% investerad%tid%då%det%bidragit% till%en%god%arbetsmetod%och%därigenom%

minimerat%antalet%kodkonflikter.%%

I%dagsläget%är%sidan%fungerande%men%lider%fortfarande%av%barnsjukdomar%och%saknar%fortfarande%

nödvändiga% funktioner% för% att% kunna% lanseras% till% allmänheten.% De% tre% viktiga% funktioner% som%

planeras%att%implementeras%är%studentgruppsspecifika%fester,%biljetter%på%LiU&kort%med%hjälp%av%

NFC&teknik%samt%en%kontrollerad%andrahandsmarknad.%
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10 Bilagor+

10.1 Bilaga+1.+Produktbackloggen+i+sin+helhet+

10.1.1 Användare+
1. Som%användare%vill% jag%kunna% få%detaljerad% information%om%events% för%att% veta%vad% jag%

köper%och%hur%mycket%det%kostar.%

2. Som%användare%vill% jag%kunna%söka%bland%event%för%att%snabbt%kunna%hitta%det%jag%söker%

efter.%

3. Som%användare%vill%jag%kunna%köpa%flera%biljetter%till%mig%och%mina%kompisar%för%att%kunna%

få%biljetter%utan%att%trycka%in%flera%köp%i%rad.%

4. Som%användare%vill%jag%kunna%se%över%vilka%biljetter%jag%tänker%köpa%och%godkänna%köpet%

efter%att%ha%tittat%på%de%biljetter%som%har%lagts%till%i%kundvagnen%för%att%inte%köpa%något%jag%

inte%vill%ha%av%misstag.%

5. Som% användare% vill% jag% kunna% ändra% informationen% för% tillagda% biljetter% som% lagts% till% i%

kundvagnen%för%att%inte%köpa%något%jag%inte%vill%ha%av%misstag.%

6. Som%student%vill%jag%kunna%skapa%ett%personligt%konto%för%att%kunna%köpa%biljetter.%

7. Som%student%vill%jag%kunna%ändra%information%i%mitt%användarkonto%festerierna%ska%kunna%

ha%tillgång%till%uppdaterad%användarinformation.%

8. Som%student%vill%jag%kunna%se%vad%jag%har%köpt%för%att%kunna%dubbelkolla%att%jag%har%köpt%

biljetter%till%ett%arrangemang%och%se%vilka%jag%köpte%biljetter%till.%

9. Som% student% vill% jag% kunna% få% en% översikt% av% vilka% event% som% finns% tillgängliga% för% att%

kunna%planera%mina%köp%och%övriga%event.%

10. Som% användare% vill% jag% kunna% se% hemsidan% i% mobilen% för% att% snabbare% kunna% få%

information%om%event.%

11. Som% användare% vill% jag% att%mina% användaruppgifter% hanteras% på% ett% säkert% sätt% för% att%

uppgifterna%inte%ska%spridas%till%utomstående.%

12. Som% användare% vill% jag% kunna% uppge% information% om% allergier% och% dylikt% för% att% inte%

behöva%fylla%i%denna%information%vid%varje%köp.%

10.1.2 Festerist+
• Som% festerist% vill% jag% kunna% ändra% informationen% om% skapade% events% för% att% hålla%

informationen%om%mina%events%uppdaterade.%

• Som% festerist% vill% jag% kunna% söka% bland% event% för% att% snabbt% kunna% hitta% det% jag% söker%

efter.%

• Som%festerist%vill%jag%att%studenter%endast%ska%få%köpa%biljetter%om%det%finns%några%kvar%för%

att%det%finns%ett%begränsat%antal%biljetter%till%de%fysiska%eventen.%

• Som% festerist% vill% jag% att% endast% studenter% på% Linköpings% universitet% ska% kunna% köpa%

biljetter%för%att%eventen%endast%är%till%för%studenter%på%Linköpings%universitet.%
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• Som%festerist%vill%jag%kunna%ta%bort%event%för%den%möjligheten%att%de%behöver%ställas%in.%

• Som%festerist%vill%jag%kunna%få%översikt%över%vilka%event%och%subevent%jag%har%skapat.%

• Som%festerist%vill%jag%kunna%skapa%event%och%subevent%för%att%kunna%nyttja%tjänsten%som%

tiqr.se%erbjuder.%

• Som% en% festerist% vill% jag% kunna% se% vilka% som% har% köpt% biljetter% till% ett% subevent% för% att%

kunna%kontrollera%att%personer%har%köpt%biljetter%vid%eventet.%

• Som%festerist%vill%jag%kunna%sortera%gästlistan%för%att%effektivisera%arbetet%på%eventen.%

• Som% festerist% vill% jag% kunna% sortera% listan%med% huvudevent% som% jag% har% skapat% för% att%

lättare%hitta%information%om%det%event%jag%söker.%

• Som%festerist%vill%jag%kunna%sortera%listan%med%subevent%som%jag%har%skapat%för%att%lättare%

hitta%information%om%det%subevent%jag%söker.%

10.1.3 Administratör 
• Som%administratör% vill% jag% kunna%ändra% informationen%om%skapade%events% för% att%hålla%

informationen%om%mina%events%uppdaterade. 
• Som% administratör% vill% jag% kunna% söka% bland% event% för% att% snabbt% kunna% hitta% det% jag%

söker%efter.%

• Som%administratör%vill%jag%att%användare%endast%ska%kunna%komma%åt%sitt%eget%konto%för%

att%öka%säkerheten.%

• Som%administratör%vill%jag%kunna%få%översikt%över%vilka%event%och%subevent%jag%har%skapat.%

• Som%administratör%vill%jag%kunna%ta%bort%event%för%den%möjligheten%att%de%behöver%ställas%

in.%

• Som% administratör% vill% jag% kunna% skapa% event% och% subevent% för% att% kunna% utnyttja%

tjänsten%som%tiqr.se%erbjuder.%

• Som%en%administratör%vill%jag%att%användare%endast%ska%kunna%fylla%i%korrekt%information%i%

formulären%för%att%undvika%onödiga%fel.%

• Som% administratör% vill% jag% kunna% sortera% gästlistan% för% att% effektivisera% arbetet% på%

eventen.%

• Som%administratör%vill% jag%kunna%ta%bort%användare% ifall%användare%bryter%mot%reglerna%

eller%ifall%ett%fel%har%inträffat.%

• Som%administratör%vill% jag%kunna%ändra%behörighetsnivån%hos%användare%och%festerister%

för% att% kunna% skapa% festerist% konton% och% för% att% blockera% användare% från% att% köpa%

biljetter%ifall%de%till%exempel%inte%får%vistas%i%lokalerna%under%evenemangen.%

• Som%administratör%vill% jag%kunna%sortera% listan%med%huvudevent%som%jag%har%skapat%för%

att%lättare%hitta%information%om%det%event%jag%söker.%

• Som%administratör%vill%jag%kunna%sortera%listan%med%subevent%som%jag%har%skapat%för%att%

lättare%hitta%information%om%det%subevent%jag%söker.%
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10.1.4 Oimplementerade+user+stories+
• Som%en%administratör%vill%jag%att%biljetter%inte%ska%kunna%reserveras%en%oändlig%mängd%tid%

för%att%köpsystemet%ska%bli%rättvist%och%för%att%alla%biljetter%ska%kunna%säljas.%

• Som% festerist% vill% jag% kunna% lägga% upp% ett% evenemang% för% en% speciell% målgrupp% så% att%

obehöriga,%till%exempel%studenter%från%andra%program,%inte%kan%se.%

• Som%festerist%vill% jag%kunna%göra%mailutskick%till%alla%som%köpt%biljett% till%ett%evenemang%

för%att%snabbt%och%enkelt%kunna%sprida%information.%

• Som%festerist%vill%jag%kunna%generera%statistik%över%användare%som%deltagit%på%en%viss%typ%

av%event%för%att%få%uppfattning%om%intresse%för%framtida%event%av%en%viss%typ%

• Som%festerist%vill%jag%kunna%generera%statistik%över%användare%som%deltagit%på%en%viss%typ%

av%event%för%att%få%uppfattning%om%intresse%för%framtida%event%av%en%viss%typ.%

• Som%användare%vill%jag%få%information%om%upphittade%saker%för%att%kunna%få%tillbaka%saker%

jag%tappat%bort%

• Som%festerist%vill%jag%kunna%få%information%om%vilken%sorts%mat%och%dryck%som%användare%

efterfrågar%för%att%kunna%uppfylla%användares%önskemål%

• Som%användare%vill%jag%bli%rekommenderad%event%som%jag%får%gå%på%och%som%baseras%på%

mina% tidigare% eventbesök% samt% övrig% användarinformation% för% att% de% event% jag% blir%

rekommenderad%sak%kännas%relevanta%

% +
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10.2 Bilaga+2.+Hela+marknadsundersökningen+

10.2.1 Fråga+ 1)+ Har+ du+ varit+ på+ en+ fest+ arrangerad+ av+ festeristerna+ vid+ Linköpings+
Universitet?++

Ja% Nej%

50% 1%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

10.2.2 Fråga+2)+Har+du+själv+köat+för+att+köpa+en+biljett?++
Ja% Nej%

41% 10%

%

% +

80%%

20%%

Har'du'själv'köat'för'a_'köpa'en'bilje_?''

Ja%

Nej%

98%%

2%%

Har'du'varit'på'en'fest'arrangerad'av'festeristerna'vid'
Linköpings'Universitet?''

'

Ja%
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10.2.3 Fråga+3)+Hur+upplevde+du+köandet?++
Trevligt% Sådär% Värdelöst% Ingen%åsikt%

8% 18% 24% 2%

%

%

10.2.4 Fråga+4)+Tycker+du+köandet+tillhör+studentlivet?+
Ja% Nej% Ingen%åsikt%

%10% 35% 5%

%

15%%

35%%

46%%

4%%

Hur'upplevde'du'köandet?''

Trevligt%

Sådär%

Värdelöst%

Ingen%åsikt%

20%%

70%%

10%%

Tycker'du'köandet'allhör'studentlivet?'

Ja%

Nej%

Inget%åsikt%
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%

%

10.2.5 Fråga+5)+Om+möjlighet+fanns,+skulle+du+vilja+köpa+en+biljett+online?++
Ja% Nej% Ingen%åsikt%%

51% 0% 0%

%

10.2.6 Fråga+6)+Vad+hade+du+varit+villig+att+betala+extra+för+att+köpa+en+biljett+online?++
0%SEK% 1&10%SEK% 11&20%SEK% 21&40%SEK% <%41%SEK%

5% 6% 13% 10% 16%

%

%

100%%

Om'möjlighet'fanns,'skulle'du'vilja'köpa'en'bilje_'online?''

Ja%

Nej%

Ingen%Åsikt%

10%%

12%%

26%%

20%%

32%%

Vad'hade'du'varit'villig'a_'betala'extra'för'a_'köpa'en'bilje_'online?''

0%SEK%

1%&%10%SEK%

11%&%20%SEK%

21%&%40%SEK%

<%41%SEK%
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10.2.7 Fråga+7)+Vad+är+den+längsta+tiden+du+har+köat?+
0%–%5%timmar% 6&10%timmar% <%10%timmar%

2% 13% 27%

10.2.8 
Fråga+8)+Av+de+senaste+5+eventen,+hur+många+av+dessa+köade+du+personligen+
till?++

0% 1% 2% 3% 4% 5% Inget%svar%%

32% 15% 1% 0% 0% 0% 2%

%

% %

5%%

31%%

64%%

Vad'är'den'längsta'aden'du'har'köat?'

0%&%5%bmmar%

6%&%10%bmmar%

<%10%bmmar%

64%%

30%%

2%%

4%%

Av'de'senaste'5'eventen,'hur'många'av'dessa'köade'du'personligen'all?''

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Inget%svar%
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10.2.9 Fråga+9)+Upplever+du+att+ditt+köande+har+gått+ut+över+studierna?+
Ja% Nej% Ingen%åsikt%

17% 32% 2%

%

10.2.10 Fråga+10)+Tycker+du+att+köa+är+ett+rättvist+system?+
Ja% Nej% Ingen%åsikt%

17% 32% 2%

%

33%%

63%%

4%%

Upplever'du'a_'di_'köande'har'gå_'ut'över'studierna?'

Ja%

Nej%

Ingen%åsikt%

33%%

63%%

4%%

'Fråga'10)'Tycker'du'a_'köa'är'e_'rä_vist'
system?'

Ja%

Nej%

Ingen%åsikt%
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10.2.11 Fråga+11)+Har+du+någon+gång+köpt+en+biljett+till+överpris?+
Ja% Nej% Inget%svar%

14% 34% 2%

10.3 Bilaga+3+=+Erfarenhetssammanfattning+

10.3.1 Nils+Eriksson+
Projketet%har%varit%extrem%givande,%och%fått%mig%intresserad%av%programmering%på%ett%sätt%som%

jag%verkligen%inte%var%innan.%Det%har%fått%mig%att%välja%teknisk%inriktning%som%master%för%att%lära%

mig%ännu%mer.%Allt%arbete%med%projektet%har%varit%helt%ansträngningslöst%i%min%mening,%det%har%

inte%känts%som%en%börda%att%sätta%sig%ner%och%koda%eller% lära%sig%mer.%Istället%har%en%törst%efter%

mer%kunskap%gjort%att%jag%lärt%mig%enormt%mycket.%

Jag%är%mycket%glad%över%att%projektet%fick%oss%att%arbeta%med%så%mycket%olika%moderna%tekniker,%

det%gjorde%att%projektet%väldigt%fräsht%och%levande.%%

Under%projektets%gång%har% jag% tagit% in%mycket%kunskap%genom%onlinekurser%och%den% första% jag%

tog%var%i%Bootstrap%3%från%Pluralsigth.com%och%efter%den%har%jag%tagit%åtskilliga%mer.%I%Bootstrap%

kursen% fick% jag%en%ganska%avancerad%start%på%min%webkariärr,% jag% lärde%mig%mycket%och%kunde%

använda%projektet.%

Masterpagen%och%dess%layout%tillexempel%gjorde%jag%tillsammans%med%en%annan%grupp%medlem%

och%då%var%det%mycket%väl%tillpass%att%jag%konstruerat%en%navbar%tidigare.%%

Alla%språk%och%tekniker%som%användes%i%projektet%var%helt%nya%för%mig%och%det%blev%mycket%lära%

sig%det%som%behövdes%för%stunden%genom%konstanta%sökningar%på%stackoverflow.com.%Detta%är%

ett%ganska%bra%sätt%att%lära%sig%på%men%oftast%gör%det%så%att%grunderna%i%språket%inte%riktigt%lärs%in.%

Men%detta%var%nödvändigt%för%att%komma%någonstans.%

Jag%ville%under%projektets%gång%lära%mig%verkligen%från%botten%hur%alla%språk%fungerar%och%detta%är%

en%fortgående%process,%HTML%och%CSS%är%det%jag%för%tillfället%håller%på%att%lära%mig%ordentligt.%De%

kunskaper% jag% samlat% på%mig% nu% skulle% kunnat% sparat%många% timmar% arbete% under% projektet.%

Avvägningen%mellan%att%koda%och%fortbilda%sig%har%varit%en%val%som%ofta%uppkommit%och%där%jag%

har%oftast%prioriterat%fortbildning,%med%intensiva%effektiva%kodsessioner%emellan.%%

I% början% av% projektet% var% det% klart% att% bland% de%många% tekniker% och% programvaror% som% skall%

användas%är%det%bra%och%designera%en%expert%som%sedan%lär%ut%till%dem%andra%och%agerar%support%

under%projektets%gång.%Jag%blev%den%experten%när%det%kom%till%GIT.%Detta%är%jag%mycket%nöjd%med%

och% spenderade% en% helg% åt% att% endast% lära% mig% alla% detaljer% av% GIT,% efter% en% 7% timmar% lång%

webkurs% och% sammanställning% av% anteckningar% hade% jag% en% 2&3% timmars% utbildning% som% jag%

kunde% köra% för% övriga.% Detta% genomfördes%med%mycket% lyckats% resultat% tycker% jag% själv,% efter%

kursen%var%alla%anslutna%till%vår%GIT%repo%på%nätet%och%kunde%börja%arbeta%på%projektet.%%
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Scrum%var%också%något% som%kändes%väldigt%annorlunda%och%nytt% i%början%av%projektet% Jag% som%

många% andra% var% negativ% till% en%början% alla% dem% lite% barnsliga% saker% som% ingår% i% scrum% såsom%

planingpoker,% stå%på%mötena%och%userstories.%Men%nu% i%efterhand%har% jag% förstått%deras%värde%

och%jag%tycker%scrum%är%ett%utmärkt%sätt%att%arbeta.%Just%stå%på%möten%var%något%jag%reagera%på%i%

början,%men%precis%som%nämn%i%texten%“Introduction%to%Stand&up%Meetings%in%Agile%Methods”%så%

bidrar%detta%i%min%mening%till%en%mer%ärlig%och%exponerad%miljö.(Hasnain,%Hall%2009)%

Att% ha% korta% möten% där% alla% berättar% vad% dem% håller% på%med% och% vad% dem% skall% göra% är% var%

mycket%givande%och%bidrog%verkligen%till%att%projektet%flöt%på.%Att%stå%på%ett%möte%och%säga%‘jag%

har% inte% gjort% något’% är% inte% kul% när% alla% andra% arbetat,% detta% ger% en% kultur% där% alla% arbetar%

effektivt%Även%problem%som%folk%stötte%på%togs%up%väldigt%snabbt%och%om%någon%annan%satt%på%

information%om%detta%så%kunde%denne%hjälpa%till%med%att%snabbt%lösa%problemet.%Så%scrum%bidrar%

verkligen% till% informations%utbytet%och% förhindrar%att%någon%sitter%och%är%oproduktiv%ett% längre%

tag.%%

%

Jag%är%en%av%dem%som%kommer%att%fortsätta%jobba%med%Tiqr%och%vi%är%flera%som%vill%se%att%detta%

kan%bli%nått%som%används%på%linköpings%universitet.% %förutom%det%så%har%jag%börjat%bygga%andra%

hemsidor%med%olika%tekniker,%så%som%Angular&Js,%Ember,%Ruby,%NodeJs,%Express%osv% jag%har%ett%

enormt% sug%av%att% lära%mig%mer%och%vill% bygga%hemsidor%med%alla%olika%metoder% för%att% få%ett%

humm%om%hur%det%olika%populära%alternativen%skiljer%sig.%%

För% att% summera% så% är% jag% väldigt% nöjd% över% vad% jag% lärt% mig% under% projektet% och% jag% har%

överskridit%mina%förväntningar%på%hur%mycket%jag%lärt%mig.%

10.3.2 Rasmus+Kling+
Grunden%till%hela%den%hemsida%som%vi%har%byggt%är%databasen.%Hur%ska%man%designa%en%databas%

för%att%den%ska%vara%såväl% lättanvänd,% innehålla%väldigt%mycket% information%och%vara%smidig%att%

bygga% ut% för% framtida% funktioner.% Vi% valde% i% projektet% att% lägga% stor% vikt% vid% designen% av%

databasen%redan%i%början%av%sprint%ett%vilket%jag%tror%var%ett% lyckat%drag.%Vi%tog%fram%en%modell%

som%vi%visste%gick%att%modifiera%utan%att%bli%allt%för%spretig%i%den%betydelsen%att%det%fanns%alldeles%

för%många% tabeller.%Denna%kom%senare,% förutom%vissa%små%attribut% som%vi% tvingades% lägga% till,%

aldrig%att%förändras%vilket%har%varit%en%trygghet.%

Enligt%(Codd%1982)%är%detta%en%av%fördelarna%med%att%använda%sig%av%en%relationsdatabas%som%vi%

valde% i%projektet.%Visst%hade%det%varit%spännande%att%testa%en%MongoDB%eller% liknande%men%då%

hade%vi%förmodligen%i%brist%på%struktur%tvingats%bygga%om%den%flera%gånger.%Dessutom%hade%det%

förmodligen%varit%svårare%för%gruppens%medlemmar%att%se%helheten%hur%den%skulle%användas.%
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Att%vi%hostade%hemsidan%på%OpenShift% förde%med%sig%en%del%problem.%Bland%annat% lyckades%vi%

inte%i%sätta%upp%en%MySQL%server%på%OpenShift%som%var%det%språk%vi%hade%tänkt%oss%att%skriva%vår%

databas% i% från% början.% Istället% tvingades% vi% använda% oss% av% SQlite3% som% flera% gånger% saknade%

funktionalitet%som%hade%varit%bra%att%använda. 

 
Att%arbeta%enligt%en%agil%metod%var%helt%nytt%för%hela%gruppen%och%vi%ställde%oss%alla%lite%skeptiska%

till% det% i% början.% Vi% uppfattade% det% som% osmidigt% att% inte% ha% en% projektledare% med% ett%

helhetsansvar% och% en% överblick% över% hela% arbetet.% Funktionen% som% mest% liknade% en%

projektledare%kallades%scrummaster%och%gick%ut%på%att%se%till%att%gruppen%arbetade%enligt%scrum.%

Det%gick%dock%mycket%bättre%än%jag,%och%hela%gruppen,%hade%trott%och%arbetsmetoden%ledde%till%

att% alla% tog% sitt% ansvar% och% jobba% motiverat.% I% början% av% sprint% två% slarvade% vi% lite% med%

planeringen%av%sprinten%eftersom%det%blev%tidsbrist%och%alla%var%sugna%på%att%komma%igång%och%

koda%igen%vilket%ledde%till%sämre%koordination%och%mer%förvirring%än%tidigare.%Det%var%då%vi%insåg%

behovet%av%sprintplaneringen% i% form%av%att%dela%ut% tydliga% tasks% till%alla%user%stories%och%poker%

planningen%eftersom%det%var%då%gruppen%kom%överens%om%vad%våra%user%stories%faktiskt%hade%för%

betydelse.%Vi%tog%upp%detta%grundligt%på%den%efterkommande%sprint%retrospective%och%efter%det%

blev%det%återigen%enklare%att%se%helheten%på%ett%bra%sätt.%

En%annan%sak%som%jag%är%mycket%nöjd%med%är%att%vi%designerade%åt%en%medlem%att%bli%Gitansvarig.%

Det% räcker% med% att% en% person% inte% förstår% sig% på% Git% i% en% projektgrupp% för% att% hela%

versionshanteringen%ska%haverera.%Något%som%aldrig%inträffade%eftersom%vi%tog%en%förmiddag%där%

alla%fick%lära%sig%grunderna%om%Git%av%den%designerade%experten%och%sedan%jobbade%efter%det.%

För% att% sammanfatta% arbetet% är% jag% mer% än% nöjd% med% såväl% resultatet% som% den% personliga%

utveckligen.%Jag%skrev%i%början%av%projektet%att%jag%ville%lära%mig%mer%kring%flera%olika%tekniker%och%

det%har%jag%kunnat%bocka%av%för%länge%sedan.%Ju%mer%jag%har%arbetat%med%det%här,%desto%mer%tror%

jag% på% konceptet.% Jag% är% övertygad% om% att% vi% skulle% kunna% göra% flera% tusen% studenter% en%

jättetjänst%om%vi%lyckas%övertyga%festerierna%att%börja%använda%vårt%system%som%förhoppningsvis%

kommer%kunna%lanseras%inom%en%snar%framtid%med%mycket%potential%att%bli%ännu%bättre!%

10.3.3 Amanda+Persson+
I% flera%månader% har% det% pågått% ett% arbete%med% att% framställa% den% hemsida% som% idag% finns% på%

www.tiqr.se.%Under%arbetets%gång%har%våra%metoder%haft%väldigt%annorlunda%effektivitet.%Detta%

har%blivit%tydligare%allt%eftersom%arbetet%har%avklarats%och%ett%resultat%har%framkommit.%Teamet%

haft%till%exempel%haft%vissa%svårigheter%med%användningen%av%AJAX.%

Teamet%inledde%arbetet%med%att%använda%Jinja%istället%för%AJAX%vilket%har%setts%som%en%nackdel%i%

efterhand.%Detta%skedde%på%grund%av%bristande%kunskap%angående%kravet%på%en%genomgripande%

implementering% av% AJAX,% hur% AJAX% fungerade% och% vad% AJAX% kunde% användas% till.% Eftersom%

arbetet% inleddes%med% Jinja%och% teamet%endast%har%hunnit% implementera%AJAX%allt%eftersom%så%
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har% detta% lett% till% att% flera% workarounds% har% krävts% för% att% inte% tappa% tidigare% funktionalitet.%

Därför% har% flera% funktioner% blivit% längre% och% mer% komplicerade% än% vad% som% hade% krävts% ifall%

arbetet%hade%inletts%med%AJAX%istället%för%Jinja.%

Det% hade% haft% en% positiv% inverkan% på% teamets% arbetsmoral% och% tiqr.se% ifall% teamet% redan% i%

inledningen% av% arbetet%med%webbapplikationen% hade% använt% AJAX.%Mycket% tid% som% kunde% ha%

lagts% på% att% utveckla% ny% funktionalitet% har% istället% lagts% på% att% refaktorera.% De% utvecklade%

funktionerna% har% inte% utfört% några% nya% uppgifter,% de% har% bara% utförts% på% ett% annorlunda%

sätt.%%Detta%har%gjort%att%mycket%arbete%har%utförts%utan%några%uppenbara%synliga%effekter.%Vissa%

sidor%har%blivit%några%millisekunder%snabbare%men%skillnaden%är%nästan%för%lite%för%att%märka%om%

inte%Internet%hastigheten%är%väldigt%låg.%Arbetsmoralen%hade%eventuellt%kunnats%höjas%genom%att%

sätta%delmål%under%tiden%för%att%skapa%en%känsla%av%att%man%kommer%framåt%med%utvecklingen.%

Detta%hade%även%gjort%att%man%hade%kunnat%uppfatta%att%man%kom%närmre%sitt%mål.%

Jag%har%under%projektets%gång%arbetat%väldigt%mycket%valideringen%av%olika% formulär.%Det% finns%

knappt%några%exempel%med%Python,%och%%jQuery%validering.%%Detta%tillsammans%med%bristfällande%

dokumentation% från% skaparna,% primärt% på% serversidan%men% även% på% klient% sidan,% leder% till% att%

vissa% funktioner% från% valideringen% inte% kan% användas% eftersom% det% inte% framgår% hur% dessa%

funktioner% ska% skrivas% på% server% sidan.% På% grund% av% detta% har% AJAX% fått% ersätta% vissa%

valideringsfunktioner.% %Effekten% av% detta% har% varit% att%många% arbetstimmar% har% lagts% på% delar%

som%är%svåra%att%göra%med%AJAX.%

Eftersom%teamet% inledningsvis%hade%väldigt%bristfälliga%kunskaper% inom%användningen%av%AJAX%

har% arbetet% varit% svårare% än% vad% som% var% nödvändigt.% På% grund% av% valideringen% har% nämligen%

information% som% returnerats% från% AJAX% anrop% behövts% senare% i% funktionen% som% innehåller%

anropet.%Att%använda%AJAX%anropen%har%dock%även%haft%en%positiv%inverkan%på%sidan%genom%att%

göra% det%möjligt% att% skriva% flera%mer% komplicerade% kontroller% på% formulären.%Mina% kunskaper%

inom%AJAX%har%som%en%följd%av%valideringen%ökat%drastiskt%och%jag%kan%nu%använda%denna%teknik%

på% flera%olika%sätt.% Jag%känner%dock% fortfarande%att% jag%hade%velat% lära%mig%ännu%mer%om%AJAX%

och%hur%det%kan%användas%på%olika%sätt%då%det%är%en%användbar%och%vanlig%teknik.%

Gruppen% har% allt% eftersom% implementerat% AJAX% för% uppdaterandet% av% mindre% delar% av%

webbbsidan%och%för%kommunikation%mellan%server%och%klient.%Antalet%gånger%som%det%krävs%ett%

sidbyte%har%minskats%drastiskt.%Sidan%byts%endast%ifall%det%enda%som%inte%behöver%uppdateras%är%

navbaren.% Gruppen% har% valt% att% göra% så% eftersom% det% är% så% stor% del% av% sidan% som% behövs%

uppdateras%att%AJAX%inte%ger%någon%större%fördel%jämfört%med%hur%lång%tid%det%skulle%ta%att%byta%

till%AJAX.%Jag,%och%resten%av%Tiqr,%upplever%att%införandet%av%AJAX%har%förbättrat%sidupplevelsen%

och%webbapplikationens%produktivitet%(Smith%2006).%
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Då%arbetet% inleddes%hade% jag% som% individuella%mål% att% jag% ville%utveckla%mina% kunskaper% inom%

webbprogrammering.% Jag% visste% knappt% nog% om%webbprogrammering% för% att% kunna% sätta% upp%

mer% specifika% mål% än% så.% Under% denna% termin% har% mina% kunskaper% utvecklats% mer% än% jag%

hade%trott% möjligt% inom% som% till% exempel% nämnts% tidigare% AJAX% och% övriga%

webbprogrammeringstekniker.% Jag% har% även% lärt% mig% en% hel% del% inom% scrum% vilket% har% varit%

väldigt% roligt.% Jag% skulle% dock% behöva% göra% fler% projekt% där% scrum% används% för% att% känna%mig%

komfortabel%med%det.%Detta%arbete%har%gjort%till%att%jag%i%framtiden%vill%fortsätta%att%arbeta%med%

webbprogrammering.%

Den% valda% arbetsprocessen% har% hjälpt% att% strukturera% upp% arbetet% på% ett% smidigt% sätt% och% har%

känts%välanpassad%för%denna%sortens%projekt.% %Eftersom%vår%arbetsprocess%har%varit%agil%har%det%

varit% väldigt% smidigt% att% hantera% de% problem% som% har% dykt% upp% längs% vägen.% Exempelvis%

hanterade%gruppen%det%tidigare%nämnda%problemet%med%AJAX%genom%att%ändra%tidsplanen%och%

omprioritera% de% resterande% arbetsuppgifterna.% Eftersom% arbetet% med% AJAX% upplevdes% som%

ganska%omfattande%så%inleddes%AJAX%implementeringen%redan%i%sprint%2%trots%att%refaktoreringen%

var%inplanerad%att%ske%i%sprint%3.%Detta%gjorde%att%vi%kunde%hinna%med%de%uppgifter%som%ansågs%

mest% nödvändiga% för% projektet% vilket% antagligen% inte% hade% gått% om% vi% hade% följt% vår% tidigare%

tidsplan%eller%inte%omprioriterat%arbetsuppgifter.%%

10.3.4 Victor+Broman+
Innan%projektet%började%visste%jag%inte%riktigt%vad%jag%skulle%vänta%mig.%Jag%tyckte%att%det%var%en%

bra%idé%att%slumpa%grupperna%eftersom%det%simulerar%en%verklig%situation%i%arbetslivet:%man%får%

inte% välja% vem% man% arbetar% med.% I% denna% situation% var% också% arbetsmetoden% till% stor% hjälp.%

Genom%att% skriva% gruppkontrakt% samt% använda%oss% av% scrum% så% fick% vi% snabbt%bra% struktur% på%

våra%möten%och%i%vårt%arbete.%

Under%projektets%gång%har%jag%och%många%andra%i%gruppen%haft%andra%engagemang%och%kurser.%

Den% agila%metoden,% scrum,% gjorde% att% vi% kunde% arbeta% individuellt%med% vissa% saker%men% ändå%

hålla%bra%struktur%på%arbetet.%Dock%anser%jag%att%det%var%bra%att%vi%försökte%träffas%så%mycket%som%

möjligt%i%helgrupp%då%det%var%under%dessa%arbetspass%som%vi%uträttade%mest.%%

Jag%blev%positivt%överraskad%av%hur%stor%inverkad%scrum%hade%på%vårt%arbete%och%det%fungerade%

bra%att%ha%en%scrummaster%genom%hela%processen.%%

Innan% projektet% hade% jag% aldrig% arbetat% med% webprogrammering% vilket% innebar% en% hel% del%

inlärningsarbete% för%min%del.%Dock%har% jag%ett%utbrett% intresse% för%programmering%så%detta%var%

något%som%jag%uppskattade%mycket.%

HTML%och%CSS%–%Jag%hade%innan%projektet%ingen%erfarenhet%av%dessa%två%språk%men%det%är%som%

tur%är%mycket%enkla%vilket%gjorde%att% jag%kom% in% i%det%ganska% snabbt.% I% slutskedet%av%projektet%

började%jag%arbeta%mer%med%CSS%och%jag%upplevde%att%jag%kunde%göra%ganska%avancerade%saker,%
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framförallt%om%jag%kombinerade%med%Javascript.%T%ex%gjorde%jag%den%footer%vi%har%på%hemsidan%

nästan%enbart%med%hjälp%av%CSS.%Fördelen%är%att%det%är%mycket%mer%lättdrivet%än%javascript.%

Python% –% Python% liknade% mer% de% språk% jag% arbetat% med% tidigare,% det% är% väl% anpassat% för%

objektsbaserad%programmering%precis% som%Java%och%c#(som% jag%arbetat%mycket%med% tidigare).%

Den%största%skillnaden% jag%märkte%är%pythons%”clean%code”% ,%man%använder% indentering% istället%

för%paranteser%%för%att%avskilja%kod.%Detta%var%ovant%i%början%men%när%jag%vande%mig%så%tyckte%jag%

att%det%var%positivt.%Koden%blir%mer%lättläst%och%det%ser%snyggt%och%strukturerat%ut.%En%annan%sak%

som% var% nytt% för%mig%med% python% var% den% dynamiska% typningen.% Detta% innebär% att%man% inte%

behöver%ange%vilken%datatyp%en%variabel%ska%ha%samt%att%man%kan%tilldela%en%variabel%av%en%viss%

typ%ett%varde%av%en%annan%typ.%Denna%egenskap%gör%språket%förlåtande%men%jag%upplevde%att%jag%

inte%alltid%hade%kontroll%över%vilka%datatyper%variabler%hade.%Detta%skapade%vissa%problem%för%mig%

när%jag%skulle%skicka%information%information%i%Json&format.%Oklarheten%berodde%på%att%jag%inte%

visste%om%mina%variabler%var%listor%eller%dictonaries.%%

Javascript% –% Bortsätt% från% python% tror% jag% detta% är% det%mest% användbara% språket% jag% lärt%mig%

under% projektet.% Det% är% väldigt% kraftfullt% och% användbart% i% många% sammanhang.% I% projektet%

började% jag% med% Javascript% relativt% sent,% vilket% gjorde% att% det% fanns% mycket% kunskap% inom%

gruppen% som% jag% kunde% ta%del% av.% Trots% att% Javascript% är%mycket% kraftfullt% för% att% hantera%hur%

innehåll%presenteras%tycker%jag%att%det%gör%sidan%lite%för%långsam%i%många%fall.%%

Nästa%steg%är%att%fråga%sig%hur%man%använder%information%som%man%fått%in%på%sidan.%Lita%van%Wel%

och%Lamber%Royakkers%´%diskuterar%i%sin%artikel%“Ethical%issues%in%web%data%mining”%olika%sätt%att%

insamla% information% för% att% bygga% kundprofiler.% På% vår% site% har% vi% funderat% över% att% spara%

information% om% vilken% utbildning% en% användare% läser% och% på% så% sätt% kunna% visa% olika% innehåll%

baserat%på%den%informationen.%Enligt%Lita%van%Wel%och%Lamber%Royakkers%´%kan%datainsamling%i%

många% fall% kränka%användares%privatliv.%Därför%anser%vi% i% Tiqr%att%det%är%viktigt%att%vara% tydliga%

med%hur%vi%använder%informationen%och%vem%vi%distribuerar%den%till.%

Eftersom%Tiqr% jobbar%med%andra%organisationer% i% förhållande%till% slutkund%så%är%det%oundvikligt%

att%inte%dela%vidare%informationen.%En%lösning%som%jag%gillar%är%att%avtalsreglera%vad%våra%kund&

organisationer%använder%datan%till.%En%annan%sak%som%jag%personligen%tycker%är%viktigt%är%att%ha%

lättlästa%avtal%på%sidan.%Detta%är%något%som%jag%skulle%jobba%med%om%vi%går%vidare%med%sidan.%%

10.3.5 Martin+Bohlin+
Kandidatarbetet%har%varit%något%jag%tidigare%har%sätt%fram%emot%och%projektet%levde%faktiskt%upp%

till%mina%förväntningar.%Mina%personliga%mål%med%kursen%var%att%få%en%bättre%överblick%över%de%

olika% språken% och% teknikerna% som% används% för% att% bygga% upp% en% hemsida.% Jag% har% tidigare%

erfarenheter% från%olika% språk%men% jag%har%aldrig% riktigt% lyckats%binda% samman%dessa%och% få%en%

känsla% för% vilket% språk% som% passar% till% vad% och% liknande.% Detta% är% något% som% jag% tycker% detta%
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projekt% har% lyckats% med% alldeles% fantastiskt% och% genom% att% pröva% på% flertalet% olika% språk% så%

känner%jag%nu%lite%tydligare%vad%det%är%för%något%som%jag%tycker%är%lite%svårare%och%vad%som%jag%

tycker%är%roligare.%%

Vidare%uppskattar% jag% starkt% att% få% lära% sig% en% systemutvecklingsmetodik% som% faktiskt% används%

ute%på%företagen.%Att%vi%fick%lära%oss%en%såpass%modern%och%agil%metod%tror%jag%verkligen%är%något%

jag%kommer% ta%med%mig.%Detta%kommer% jag% inte%bara%använda%nästa%gång% jag%ska%arbeta%med%

ett%%datorrelaterad%projekt%utan%jag%tror%%att%jag%kommer%lyfta%in%delar%av%denna%agila%metod%även%

i% mitt% vardagliga% liv.% För% mig% passar% scrum%mycket% bra% då% jag% personligen% tror% på% korta% och%

effektiva%möten% framför% långa%möten.%Generellt% tror% jag% att% det% lätt% blir% för%många%och% långa%

möten%i%många%grupper%bara%för%att%man%är%van%med%detta%från%tidigare%projekt%och%scrums%sätt%

att%lösa%detta%var%något%jag%verkligen%gillade.%%

Ett% område% som% jag% hade% relativt% stora% problem% med% var% att% arbeta% med%

versionshanteringsverktyget% %git.% Som% team% insåg% vi% relativt% omgående% att% git% hade% stora%

fördelar%då%vi%skulle%utveckla%ett%såpass%stort%projekt%som%detta%var.%Därför%tog%en%gruppmedlem%

på%sig%rollen%som%ansvarig%för%att%lära%ut%detta%och%finnas%tillhands%om%man%behövde%hjälp.%Trots%

en%gedigen%intern%utbildning%så%behövde%jag%flertalet%gånger%höra%av%mig%till%teamets%gitmästare%

för%att%lösa%mina%problem.%Min%arbetsmetod%med%git%var%något%som%förbättrades%avsevärt%under%

projektet%men% jag%upplevde%det% fortfarande% i% slutet% som%ganska%bökigt% och% svårt.% Jag% tror% att%

hade%projektet%bara%fortlöpt%en%lite%längre%tid%hade%jag%kommit%över%denna%tröskel%och%tyckt%git%

blev%enkelt%men%det%är%inget%jag%kan%vara%säker%på.%%

Som%tidigare%nämnt% tycker% jag%det%var%mycket% intressant%att% se%hur%hela%hemsidan%växte% fram%

och% en% del% som% jag% tycker% var% extra% intressant% var% att% se% hur% databasen% först% designades% och%

sedan%ändrades%flertalet%gånger%under%projektets%gång.%Från%början%satte%vi%oss%ned%i%teamet%och%

diskuterade%vilka%funktioner%den%helt%färdiga%hemsidan%skulle%och%därifrån%designade%vi%ett%EER%

diagram% där% vi% tyckte% att% samtliga% funktioner% fanns% med.% Sedan% implementerade% vi% denna%

lösning% och% satte% upp% samtliga% av% dessa% tabeller.% Att% vi% satte% upp% alla% dessa% tabeller% var% nog%

smart% ur% perspektivet% att% det% var% enklare% att% börja% bygga% på% serversidan% då% man% visste% var%

informationen% låg% sparad.%Det%negativa%med%att% sätta%upp%samtliga% tabeller%omgående%var%att%

flertalet%av%de%funktionera%vi%hade%tänkt%skulle%implementeras%aldrig%blev%till%och%vi%därför%fick%en%

del%tomma%tabeller.%Vidare%var%vi%även%tvingade%att%designa%om%delar%av%databasen%då%vi%ändrade%

vår% lösning%gällande%hur%betalningen%skulle%gå%till.%Detta%resulterade%att%vi%oavsiktligt% itererade%

fram% en% databasstruktur% som% passade% projektet.% Hade% jag% varit%med% och% gjort% om% detta% idag%

hade%jag%nog%inte%tyckt%vi%skulle%lägga%lika%mycket%fokus%på%att%göra%en%komplett%databastruktur%

från% början% utan% istället% göra% denna% enklare% och% bygga% ut% den% allt% eftersom% funktioner%

behövdes.%%
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Vår% site% var% från%början%en%hemsida%där%användaren%blev% skickad%mellan%olika% sidor%de%denna%

tryckte%runt%på%siten.%Detta%var%något%vi%försökte%bli%av%med%så%mycket%som%möjligt%dels%för%att%

minimera% påfrestningarna% på% servern% och% dels% för% att% hela% siten% laddar% fortare% och% därför%

upplevs%bättre.%En%teknik%som%är%känd%för%att%vara%bra%vid%just%förbättringar%som%denna%är%AJAX.%

Den%stora%fördelen%med%att%använda%denna%teknik%är%att%den%bygger%på%asynkrona%anrop%vilket%

gör%att%funktioner%inte%behöver%vänta%på%att%andra%funktioner%ska%bli%klara.(Marchetto,%Tonella%et%

al.%2008)%

Detta%leder%till%att%användaren%inte%behöver%ladda%om%hela%sidan%utan%bara%de%element%som%är%

intressanta% vid% just% denna% knapptryckning.% Jag% tyckte% AJAX% var% relativt% svårt% med% samtidigt%

riktigt%roligt%och%framförallt%så%blev%detta%en%teknik%som%fick%mig%att%både%förbättra%min%förmåga%

att% skriva% Javascript% och% samtidigt% få% en% djupare% förståelse% för% hur% kommunikationen%mellan%

frontenden%och%servern%fungerar.%%

10.3.6 Simon+Lindgren+
För% mig% har% projektet% varit% en% mycket% positiv% upplevelse% och% det% var% en% glad% överaskning%

att% %gruppen%hade%fria%tyglar%att%driva%projektet.%Känslan%av%att%gruppen%själv%driver%arbetet%är%

väldigt%motiverande%och%gör%att%det%känns%ansträngningslöst%att%arbeta%med%projektet.%Gruppen%

har%haft%mycket%nytta%av%att%hemsideidén%inte%kom%utifrån%utan%var%något%vi%själv%kom%på.%Detta%

gjorde% att% vi% som% grupp% fick% en% tydlig% vision% för% vad% vi% ville% bygga,% något% som% gör% det% mer%

sannolikt%att%projekt%blir%lyckosamma(Lynn,%Akgün%2003).%

Tiden%gruppen%hade%avsatt%till%att%utföra%arbetet%i%sprint%0,%kändes%under%dess%utförande%att%vara%

för%lång.%Det%kändes%som%dess%moment%inte%förde%projektet%framåt.%Gruppen%blev%då%angelägen%

att%börja%skriva%kod%så%fort%som%möjligt%och%vi%var%väldigt%entusiastiska%när%vi%väl%började%med%det%

i%sprint%1.%Detta% ledde%dock%till%att%vi%undervärderade%den%planering%vi%gjorde% i%sprint%0.%När%vi%

sedan% skulle% planera% för% vilken% ny% funktionalitet% vi% ville% skapa% i% sprint% 2% så% gjorde% vi% det% för%

nonchalant%vilket% ledde%till%att%arbetet%blev%mindre%strukturerat%och%problem%som%vi% inte%hade%

tänkt% på% uppstod% ofta.% Detta% var% ett% mycket% lärorikt% misstag% och% i% det% fortsatta% arbetet%

fokuserade%vi%mer%på%att%göra%en%ordentlig%planering.%%%

Jag%har%aldrig%förut%arbetat%med%webprogramering%men%trots%detta%tycker%jag%inte%att%det%var%ett%

alltför%stort%problem%att%på%en%kort%tid%lära%sig%så%pass%många%nya%språk%även%om%det%var%en%liten%

chock%till%en%början.%HTML,%CSS%och%Python%gick%relativt%smärtfritt%att%lära%sig%och%från%ett%tidigt%

skede%bra%att%använda.% jQuery%och%framförallt%AJAX%var%dock%svårare%att% lära%sig%och%det%hade%

nog%%lett%till%mindre%problem%om%jag%lärt%mig%dessa%språk%tidigare.%Jag%spenderade%mycket%tid%att%

skriva%denna% typ%av%kod% i%de% två% sista% sprintarna%och% trots%att% jag%kunde%använda%den%väl%och%

hade%en%övergripande%kunskap%upplevdes%det%som%att%jag%saknade%bakomliggande%kunskap%om%

hur% språken% fungerade.% Detta% orsakade% ibland% att% felsökning% tog% lång% tid% och% orsakade%

frustration.% I% de% två% sista% sprintarna% fanns% det% inte% lika%mycket% tid% att% spendera% på% att% förstå%
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språkens%grund%istället%valde%jag%att%fokusera%på%att%beta%av%funktioner%i%sprintbackloggen.%Jag%är%

därför% nöjd% att% jag% valde% att% prioritera% att% föra% arbetet% framåt% istället% för% att% förstå% de% två%

nämnda%språken%in%i%minsta%detalj.%%%

I% sprint% 1% fanns% det% många% grundläggande% uppgifter% att% göra% och% ingen% hade% skaffat% sig%

spetskompetens% inom% ett% visst% område% än.% Ju% längre% tid% vi% arbetat% i% projektet% desto% mer%

specialiserade%blev%vi%på%separata%områden.%Jag%kom%att%arbeta%mycket%med%sidans%design%något%

jag% trivdes% väldigt% bra%med% eftersom%mitt% arbete% gav% tydliga% resultat% snabbt.% Återigen% gjorde%

gruppen% ett% bra% arbete%med% att% utforma% en% tydlig% idé% om% hur% vi% ville% att% sidan% skulle% se% ut.%

Momentet% när% varje% gruppmedlem% gjorde% en% designskiss% utifrån% en% av% sidans% nödvändiga%

funktioner% gjorde% att% vi% byggde% konsensus% om% en% så% avskalad% och% minimalistisk% design% som%

möjligt%något%jag%sedan%hela%tiden%arbetade%mot.%%

Något%jag%innan%projektet%hade%som%mål%att% lära%mig%var%hur%man%samarbetade%med%att%skriva%

kod%och%använda%versionshanteringsprogram.%Git%har%varit%en%positiv%överraskning%även%om%det%

på% grund% av%min% begränsade% erfarenhet% av% terminalbaserad% programvara% var% krångligt% till% en%

början.%Gruppens%beslut%att%utse%en%git&ansvarig%gav%utdelning%då%vi% snabbt%kunde%ha%en%egen%

workshop%där%den%ansvarige% lärde%oss%grunderna%så%att%vi%kunde%komma% igång.%Det%var%sedan%

värdefullt% att% alltid% ha% någon%med% god% kunskap% att% fråga% vid% problem%med% git% och%med% tiden%

upplevde% jag% att% gruppen% som% helhet% blev% duktiga% på% att% använda% git% på% ett% bra% sätt% vilket%

minimerade%kodkonflikterna%avsevärt.%%

I%slutändan%är%jag%nöjd%med%projektet%och%mitt%arbete%i%det.%Mina%programmeringskunskaper%har%

förbättrats% väldigt% mycket% under% projektets% gång% och% jag% känner% mig% bekväm% med% alla% de%

tekniker% vi% har% använt% för% att% utveckla% sidan.%Webprogrammering% är% något% jag% definitivt% kan%

tänka%mig%arbeta%mer%med%och%tjänsten%vi%har%utvecklat%tycker%jag%är%väl%värd%att%arbeta%vidare%

på.%%

10.3.7 Jesper+Asplund+
Sedan% i% Januari% i% år% har% vi% arbetet% med% ett% kandidatarbete% inom% datateknik% som% ämnat% att%

framställa%en%e&handelsplattform.%För%att%lyckas%med%detta%blev%vi%indelade%i%en%grupp%bestående%

av%åtta%personer%och%blev%erbjudna%en%del%olika%idéer%angående%vad%e&butiken%kunde%komma%att%

innehålla.%Jag%kom%att%bli%väldigt%imponerad%av%gruppens%ambitions&%och%motivationsnivå,%vilket%

också% lyfte%min%egen%nivå%till%nya%höjder.% Jag% fick%höra%om% idén%till%en%biljettbutik% redan%första%

dagen%av%en%person%i%gruppen%och%jag%tyckte%det% lät%som%en%spännande%utmaning,%speciellt%då%

detta%är%ett%reellt%problem%som%jag% länge%velat%bli%av%med.% Jag%hade%aldrig%arbetat%med%scrum%

tidigare,%men%fick%tidigt%förklarat%för%mig%att%det%var%en%effektiv%arbetsmetod%när%det%kom%till%IT&

utveckling% och% programmeringsutmaningar.% (Cockburn,% Highsmith% 2001).% Det% fanns% delar% av%

arbetet%under% starten% som%gjorde%mig% tveksam% till%metodens%effektivitet,% då%det%mest% kändes%

som% att% vi% följde% ett% visst% kokboksrecept% på% hur% man% skulle% göra% för% att% lyckas% med% ett%
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grupparbete.% Jag% tycker% personligen% att% det% är% bra%med% riktlinjer% att% arbeta% efter,%men% tycker%

samtidigt%att%för%mycket%formaliteter%och%administrativa%inslag%generellt%ger%en%negativ%effekt%på%

gruppens%effektivitet.%Till%exempel%kunde%jag%inte%förstå%varför%vi%skulle%rita%ett%designförslag%som%

var% inriktad%på%en%specifik% funktion,%eller%varför%vi% skulle%diskutera%över%vad%som%varit%bra%och%

vad%som%varit%dåligt%efter%en%arbetsperiod.%Min%inställning%till%dessa%delar%skulle%dock%förändras%

under%projektets%gång%

När% jag% först% läste% om% Scrum&metoden% tyckte% jag% att% rollen% som% Scrum&master% lät% intressant,%

men%när%jag%senare%fick%höra%mer%ingående%vad%den%rollens%uppgift%var,%så%ändrade%jag%mig.%%En%

annan%person%blev%utvald%till%Scrum&master%så%jag%tog%själv%en%vanlig%renodlad%utvecklarroll.%En%

annan%del%av%vår%arbetsmetod%som% jag%också% tyckte%var% lite%överflödig%när%den%väl%gjordes%var%

brain&writing,%vilket%jag%tyckte%kändes%lite%barnsligt.%Det%kom%att%visa%sig%att%en%hel%del%av%de%idéer%

vi% kom% på% under% denna% session% utvecklades% och% när% man% fick% se% att% en% av% sina%

funktionalitetsidéer%kom%att%användas%blev%man%ännu%mer%manad%att%fortsätta%utveckla.%

De%enda%programmeringsspråken%jag%kunde%innan%detta%projekt%var%JAVA%och%ADA%och%jag%hade%

aldrig%hållit%på%med%webbprogrammering.%Att%fem%månader%efter%projektets%start%kunna%känna%

sig% van%med%webbprogrammering% till% en% sådan% nivå% att% jag% skulle% kunna% hålla% på%med%det% på%

fritiden%som%en%hobby%känns%väldigt%inspirerande%och%roligt.%Jag%har%lärt%mig%Python,%JavaScript,%

AJAX,% HTML% och% CSS% och% det% känns% nu% som% att% jag% kan% börja% kalla% mig% för% en% van%

programmerare,%i%alla%fall%om%man%ser%till%hur%många%språk%jag%kan%koda%i.%

En% annan% intressant% aspekt% av% arbetsmetoden% vi% använde% tyckte% jag% var% planning% poker% där%

meningen% är% att%man% ska% tidsuppskatta% olika% funktioner.% Det% var% väldigt% tidskrävande% och% jag%

tyckte% att% det% var% ganska% svårt% att% uppskatta%och% framförallt% svårt% att% tillsammans% som%grupp%

uppskatta% tiden%en% funktion% skulle% ta%att%utveckla.%Det% var%dock%kul% att% få%höra%alla%personers%

åsikter%och% tankar%kring% tidsuppskattningen,%vilket%också%gjorde%att% jag%själv%ändrade%mig% flera%

gånger.%

Alla% personer% fick% ansvar% för% för% olika% funktioner% och% den% första% jag% fick% ansvar% för% var% Login&

funktionen.%Det%var%väldigt%svårt% i%början%av%utvecklingen%eftersom%jag% inte%än%hade%någon%bra%

koll% på% de% olika% syntaxen% och% kodstandarder.%Gruppen% hade% satt% att% denna% funktion% skulle% ta%

ungefär%40%timmar%att%utveckla%och%jag,%tillsammans%med%en%annan%person%i%gruppen,%lyckades%

att%skapa%den%önskade%funktionaliteten,%plus%en%del%övrig%funktionalitet%som%vi%tyckte%passade%in%

och%som%vi%tyckte%var%kul%att%utveckla,%inom%tidsramen.%När%vi%klarade%inom%de%40%timmarna%som%

var%utsatta%för%den.%Det%var%en%riktigt%stark%motivations&%och%ambitionshöjare%att%lyckas%utveckla%

en%av%gruppen%önskad%funktionalitet,%och%speciellt%då%den%blev%klar%i%god%tid%också.%Självklart%är%

det% väldigt% svårt% att% uppskatta% tiden% det% ska% ta% att% skapa% en% funktion,% speciellt% då% den% skulle%

skrivas%i%ett%språk%man%inte%arbetat%i%tidigare,%men%jag%anser%att%vi%lyckades%relativt%bra%med%detta%

och%det%ledde%till%att%vår%planering%ofta%följdes%väldigt%väl.%I%vissa%fall%så%lyckades%vi%dock%inte%hålla%
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tiden,% vilket% då% leder% till% att% resten% av% planeringen% blir% lidande.% Jag% tror% att% vi% hade% kunnat%

åtgärda%detta%problemet%genom%att%överdriva%tidsuppskattningen%litegrann,%vilket%hade%lett%till%

att%vi%ibland%blivit%klara%tidigare%och%haft%möjlighet%att%lyfta%in%ytterligare%funktionalitet%istället%för%

att%hoppa%över%att%utveckla%önskad%funktionalitet%på%grund%av%tidsbrist.%

Gruppen%har%arbetat%med%något%som%heter%Trello%och%denna%hemsida%har%varit%till%stor%hjälp%då%

det%gäller%planeringen%av%arbetet.% Jag%tyckte%att%denna%del,% initialt,%kändes%överflödig%och%som%

att%den%snarare%skulle%ta%tid%av%oss%än%att%underlätta%vår%planering.%Det%visade%sig%dock%att%detta%

ledde% till% att% planeringsprocessen% underlättades% och% vi% kom% att% arbeta% med% vår% trello%

kontinuerligt%under%hela%arbetet.% Jag%tycker%personligen%fortfarande%att%det%är%bättre%att%sköta%

planeringen% mer% spontant% inom% gruppen% när% det% gäller% de% administrativa% delarna% inom% ett%

arbete,%men%förstår%definitivt%att%användningen%av%trello%underlättar%artbetsprocessen%när%man%

arbetar%med%ett%sådant%projekt%som%vi%har%gjort,%där%varje%del%av%arbetet%kan%delas%upp%i%mindre%

delar.%

Nackdelen%med%våra%dagliga%scrum&möten%har%enligt%mig%varit%att%vi%inte%har%diskuterat%igenom%

problem% som% uppkommit% på% mötena,% detta% kan% vara% för% att% många% gånger% har% vi% arbetat% i%

grupper%om%två%personer%och%haft%känslan%att%problemen%går%att%lösa%inom%dessa%sub&grupper.%

Många%problem%som%uppkommit%kanske%dock%hade%nått%en%lösning%snabbare%om%de%tagits%upp%i%

helgrupp.%

Mina% mål% med% projektet% var% att% utveckla% mig% inom% webprogrammering% och% inom%

Javascriptprogrammering.% % Jag% är% väldigt% nöjd% med% resultatet% vi% åstadkommit% och% jag% har%

utvecklats%väldigt%mycket%inom%de%områden%som%jag%önskade%från%början.%jQuery&biblioteket%har%

hjälpt%mig%väldigt%mycket%och%jag%känner%mig%relativt%komfortabel%att%arbeta%med%det%i%nuläget.%

Jag%skulle%säga%att%JQuery,%alltså%JavaScript,%är%den%del%som%jag%utvecklat%mig%mest%inom,%och%det%

är%samtidigt%det%jag%tycker%har%varit%överlägset%roligast%att%hålla%på%med%under%projektets%gång..%

10.3.8 Teddy+Wallén+
Rollen%som%Scrum&master%har%varit%både%lärorik%och%utvecklande;%vid%projektets%början%satte%jag%

upp% personliga% mål% där% jag% ville% uppnå% en% högre% grad% av% ansvarstagande% i% form% av% bättre%

personlig% planering% och% effektivitet.% Rollen% som% scrum&master% var% ingen% som% jag% aktivt%

eftersträvade% utan,% av% teamet,% tilldelades% vilket% jag% i% efterhand% är%mycket% tacksam% för% då% jag%

upplever%att%rollen%verkligen%hjälp%mig%att%växa%som%person.%

I% början% av% projektet% satte% jag% upp% som% personligt% mål% att% tillskansa% mig% erfarenhet% av% att%

koordinera%ett%IT&relaterat%utvecklingsprojekt%vilket%jag%I%stor%utsträckning%anser%mig%fått.%

Jag%upplever%att%teamet,%trots%den%inledande%skepsisen,%anammades%det%agila%arbetssättet%utan%

större%omsvep.%Vi%i%teamet%kom%dock%att%skala%bort%vissa%moment%som%vi%till%en%början%använde,%

däribland%planning% poker,% vilket% i% efterhand% visas% sig% vara% ett% dåligt% beslut.%Den% funktion% som%
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planning%poker%fyllde%i%vårt%team%och%som%vi%kom%att%sakna%var%den%grundliga%genomgång%av%de%

stories% som% var% förknippade% med% sprinten.% Denna% grundligare% genomgång% gjorde% att% alla%

medlemmar% var% väl% insatta% i% samtliga% stories% och% arbete% förknippat% med% dessa% vilket% också%

gjorde%att%en%tydlig%prioriteringsordning%kunde%göras%i%sprintens%början.%%

Det%agila%arbetssättet%ger%utvecklarna% i% teamet% större%autonomier%vilket% lämpar% sig%bra% för% IT&

relaterade%utvecklingsprojekt%och%har%också%visat%sig%passa%gruppens%medlemmar%(Rising%2000).%

Till% stor%del% tror% jag%detta%beror%på% att% det% i% gruppen% funnits% ett% stort% engagemang%och% tydlig%

vision% för% den% färdiga% produkten% och% behovet% av% tjänsten.% Detta% har% enligt% mig% lett% till% att%

samtliga%teamdeltagare%upplevt%ett%nöje%i%att%arbeta%med%projektet%och%där%vissa%medlemmar%till%

och%med%spenderat%delar%av%sin%fritid%till%att%utveckla.%Detta%tycker%jag%säger%något%om%det%starka%

intresse%som%finns%för%det%här%projektet%i%teamet.%

Det% engagemang% som% jag% upplevde% under% de% två% första% sprintarna,% framför% allt% sprint% 1,% dog%

sedan%av%något% i%och%med%att%vi%började%uppdatera% tjänsten% till%att%använda%asynkrona%anrop,%

AJAX,%och%utvecklandet%av%funktionalitet%avstannade.%Det%var%under%vid%denna%punkt%i%projektet%

min%roll%som%scrum&master%blev%desto%viktigare.%%

Jag%är%av%åsikten%att%en%ledares%roll,%må%så%vara%en%projekt&/arbetsledare,%etc,%är%att%koordinera%

arbetet% som% krävs% för% att% uppgiften% en% grupp% står% inför% ska% bli% utförd.% Detta% är% till% stor% del%

uppgifter%som%ligger%utanför%projektledarens%funktion.%Dennes%är%en%uppgift%som%inte%är%särskilt%

betungande%så%länge%som%gruppen%i%dess%arbete%inte%stöter%på%problem.%Det%är%först%då%hinder,%

interna% konflikter,% bristande% vision% eller% engagemang% uppstår% som% ledarens% verkliga% funktion%

träder%i%kraft%för%att%ena%gruppen%så%att%den%genom%samarbete%kan%överkomma%dessa%hinder.%I%

efterhand%kan%jag%se%att%jag%expanderade%mina%åtaganden%från%scrum&masterns%uppgifter%till%att%

närma%mig% projektledarens% roll,% i% vilken% jag% trivts% mycket% bra% men% som% jag% inte% var% officiellt%

tilldelad.%%

I%Tiqrs%fall%försvann%en%del%av%motivationen%under%sprint%2;%andra%kurser%och%privatliv%började%till%

större%del%göra%anspråk%på%teammedlemarnas%tid%och%gruppen%som%under%sprint%1%vanligen%hade%

samlats% i% gemensamma%utvecklingspass%började% i% allt% större%utsträckning%utveckla%på% separata%

håll.%%Situationen%krävde%en%mer%organiserad%struktur%än%den%tidigare%mer%spontana%planeringen%

vi% haft.% Därför% började% jag% i% min% roll% som% scrum&master% se% till% att% dagliga% scrum&möten% och%

gemensamma% utvecklingstillfällen% regelbundet% blev% inplanerade% vilket% har% visat% sig% vara% en%

tillräcklig%åtgärd%för%att%vi%som%team%skulle%kunna,%enligt%kursmålen,%slutföra%projektet%med%ett%

acceptabelt%alster.%

Enligt%de%direktiv%som%var%uppsatta%för%projektet%skulle%följande%teknologier%användas:%

• HTML%
• CSS%
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• Javascript bibliotek (Bootstrap, jQuery)%
• AJAX%
• Python%

För%att%utnyttja%Python%som%serverspråk%användes%Micro%ramverket%Flask.%Flask%har%fördelen%att%

det%är%ett%kompakt,%litet%ramverk%som%lämpar%sig%bra%för%mindre%enklare%projekt%till%skillnad%från%

större%mer%omfattande%Python&ramverk%så%som%Django.%%

Dessvärre%upptäckte%vi%snart%att%dokumentationen%inte%var%särskilt%omfattande%och%Flask%tycks%

inte% heller% ha% någon% större% användarbas% bland% internetcommunityt,% varvid% det% i%många% lägen%

upplevdes%som%svårt%att%hitta% lösningar%på%de%problem%gruppen%ställdes%inför.%Med%hänseende%

till%detta%hade%det%varit%mer%gångbart%om%vi%hade%valt%ett%mer%etablerat%ramverk%där%det%funnits%

mer%dokumentation%och%där%det%funnits%mer%hjälp%att%tillgå.%

Vårt% andra% stora% tekniska% hinder% uppstod% när% vi% insåg% vidden% av% att% implementera% asynkrona%

anrop,% AJAX.% Fram% till% det% att% sprint% 2% inleddes% hade% vi% inte% överhuvudtaget% använt% den%

teknologin% och% många% av% de% kodlösningar% som% vi% hade% använt% var% mer% eller% mindre% helt%

inkompatibla%med%de%asynkrona%anropen.%Det% genererade%mycket% extra% arbete% för% att% i% detta%

senare% skede% implementera% AJAX,% men% i% efterhand% kan% jag% bara% konstatera% att% de% var%

oumbärliga%för%användarupplevelsen%och%tjänstens%existensberättigande.%

Det%råder%inga%tvivel%om%att%jag%tillsammans%med%mina%Teammedlemmar%har%gjort%en%fantastisk%

resa%i%vår%tekniska%utveckling.%Vi%har%gått%från%att%aldrig%ha%arbetat%med%webprogrammering%till%

att% skapa%en% stabil% grund% för% vidare%utveckling%både% som% individer%och%grupp.%Denna% resa%har%

dessutom%resulterat%i%ett%fundament%till%en%kommersiell%webbaserad%tjänst%som%hela%teamet%är%

ense%om%behövs.%

Jag%anser%att%jag%lärt%mig%mycket%om%de%olika%teknologier%vi%använt%och%alternativ%till%dessa%i%en%

sådan%utsträckning%att%jag%kan%kombinera%dessa%för%att%tillsammans%bilda%system%liknande%de%vi%

idag% kallar% web2.0.% Men% vad% som% för% mig% personligen% är% kanske% än% viktigare% är% att% jag% fått%

verktyg% och% tekniker% som% kan% användas% för% att% leda% ett% utvecklingsprojekt%mot% framgångsrikt%

genomförande.%

%

'  
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10.4 Bilaga+4+=+Gruppkontrakt+

Mål 
Vi skapar en tilltalande och användarvänlig sida som vi är stolta över att lansera i skarpt läge. 

Grupp 
Vi strävar efter god sammanhållning och kommunikation. Vi visar respekt för varandra och 
varandras tid. Tillsammans är vi produktiva och har kul. 
 
För att uppnå gruppmålen har vi etablerat följande egenskaper som önskvärda hos ett 
framgångsrikt team: 
 
· Kommunikation 
· Ärlighet och tillit 
· Ta till sig och lyfta nya idéer 
· Ge positiv och konstruktiv feedback 
· Ha roligt även utanför arbetet 
· Låta alla ta plats i arbetet 
· Utbildar varandra 
 

Gruppnormer 
Nedan följer de normer som vi kommit överens om inom gruppen. 
Tider 
• Vi ser till att alltid vara ute i god tid samt att vi ligger i fas eller före planeringen. 
• Om man väntar sig vara mer än fem minuter sen så hör man av sig till de/den som väntar 
• Vi respekterar varandras tid genom att visa förståelse samt att själva vara i tid 
Beslutsprocess 
Gruppen litar på individers och delgruppers beslut inom de ansvarsområden som de tilldelats men 
förväntar sig också att individer och delgrupper lyfter viktiga frågor med hela gruppen. 
Vi är konsensusdrivna och diskuterar viktiga beslut i helgrupp. Vid meningssklijeaktigheter fattar 
vi majoritetsbeslut. Vid lika votering i viktiga frågor konsulterar vi handledare. 
Som individer accepterar vi gruppens beslut men vi uppmuntrar alla att yttra sina åsikter. 
 
Kommunikation 
• Facebook – Facebook är vår huvudsakliga kommunikationskanal, här håller vi 

diskussioner och omröstningar. 
• Mail – mail används för att vidarebefodra extern information inom gruppen. Vi har 

tydliga titlar på våra mail 
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• Dagliga scrum-möten – Syftet är att överskåda det löpande arbetet, dessa hålls dagligen. 
• Google calendar – Scrum-mastern administrerar en gemensam kalender. 
Definitioner 
• Done – Koden är testad och fungerar, kollektivt beslut, och utvecklaren redovisar sitt 

arbete för gruppen. 
• Test – En annan grupp eller person än skaparen testar och godkänner koden, koden 

jämförs med vad tillverkaren försökt skapa. 
• Hindered – en uppgift är hindrad av externa problem. 
• Review – Koden granskas och man kommer med förbättringsförslag, koden jämförs med 

syftet. 

% %
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10.5 Bilaga+5+–+GIT+–normer+

De%git%normer%som%Tiqr%använde%sig%av%under%projektet%anges%nedan:%

• Inte%koda% längre%än% fyra% timmar%utan%att%pusha,%det% vill% säga%dela%med% sig%av%den%kod%

man%har%skrivit%

• Testa%noggrant,%lokalt,%innan%varje%push%

• Uppmuntra% till%att%dela%med%sig%av%grenar% för%att% få%bekräftelse%på% funktionalitet% innan%

dessa%slås%in%i%huvudträdet%

• Vid% arbete% av% storskalig% funktionalitetsförändring% som% låg% i% en% separat% gren,% ta% in%

ändringar%från%master%minst%var%fjärde%timme%

• Skriv%meddelanden%på%varje%tidpunkt,%commit&meddelande,%som%är%tydliga%om%vad%som%

ändrats.%Detta%för%att%i%framtiden%kunna%titta%tillbaka%och%se%var%ett%fel%kan%ha%uppstått%

• Commit&meddelande%ska%vara%50%tecken% i% titeln%och%sedan%max%72%tecken% i%brödtexten%

innan% radbrytning.% Detta% för% att% konsolen% inte% kan% visa% mer% än% 80% tecken% i% bredd% i%

standardutseendet%%

• När% en% medlem% tar% på% sig% en% ny% uppgift% skall% denna% skapa% en% ny% gren% lokalt% för% att%

separera%från%master%och%på%vis%slippa%eventuella%buggar%tills%koden%är%väl%testad%

• Strukturera%kodlösningen%så%att%flera%små%pushar%kan%genomföras%hellre%än%en%stor%

% %
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10.6 Bilaga+6+–+Retrospecitvemöten+

Sprint 0 Retrospective 
 
Positiva kommentarer 

• Alla medlemmar i gruppen vill arbeta. 
• Alla medlemmar i gruppen är hjälpvilliga vilket gör att gruppens problem blir lösta. 
• Gruppen som helhet har en bra målmedvetenhet och alla medlemmar i gruppen har 

samma målsättning vilket underlättar arbetet 
• mångsidighet 
• Gruppen har roligt tillsammans 
• Alla medlemmar vågar fråga och säga till om man inte kan något. 
• Gruppen är bra på att ta in allas åsikter innan ett beslut fattas 
• Gruppen lyfter fram och för konstruktiva diskussioner kring nya ideer och inputs 
• Medlemmarna är duktiga på att acceptera att ens ide ibland blir nedröstad av 

gruppen  
• Högt i tak, det är kul att arbeta med det här! 
• Bra produktivitet 

 
Saker att förbättra 

• Bli bättre på scrum 
• Använd trello, flytta saker direkt 
• Bli bättre på att läsa kravspecar 
• Bli tydligare på vad vi ska ta beslut om på mötet 
• Dela lärdomar från tasks, gå igenom vad man har gjort och varför. 
• Bli bättre på att ha gemensamma aktiviteter utanför skolan 
• När vi diskuterar user stories i hela gruppen kan vi bli lite för väl detaljerade 
• Mer effektivitet på helgruppsmöten 
• Medvetenhet om “work hour consumption” 

 
Metoder för förbättring 

• Fixa plugin till Trello för ökad funktionalitet 
• Scrummaster ska vara bättre påläst om scrum 
• Planera in veckans dagliga scrum-möten på varje måndagsmöte   
• Tydlig mötesagenda 
• Utse aktivitetsansvarig 
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Sprint 1 Retrospective 

Plus 

Bra effektivitet 

Bra engamang 

Ligger bra I fas. 

Blivit mer engagaerade  

Effektivare möten.  

Hjälpsamma (lite sämre på att utbilda) 

Utför våra task mer än väl (och utvecklar ) 

Bättre förståelse för scrum 

Tekniken fungerar bra 

Dagordnig på möten funkar bra 

Tar vara på olika intressen som ger olika kompetens.  

Åsikterna från hela gruppen kommer fram 

 

Minus 

Bättre på att köra review på kod.  

Lokalbokningar 

Kommentera kod 

Passa tider , speciellt morgonmöte dåligt  

Sociala aktiviteter 

Bättre på att utbilda varandra  

Kommuncera ändringar I projektet 

Informera kodlösningar 

Kunskapsöverföringen I gruppen 

Bättre på review av koddelar 



Tiqr%&%Experiences%from%developing%an%e&commerce%system% 2014&06&10%

% 91%

Logisk kommentering av kod, försöka hitta något som alla enas om  

Bättre på att uppdatera trello 

Alla borde få göra vad de vill utöver projektet.  

Scrum: Alla behöver inte alla kunna allt. Samtdigt som alla vill lära sig alla språk och lära hur 
man tanker.  

 

Åtgärdsförslag  

• Kunskapsöverföring 

Möte varanan vecka och briefa men mer uppmärksamma tankegångarna. Dela bra källor på 
facebook.  

o Diskussion: 

o  Utse en person som har ansvar för olika områden och denna briefer sedan 
resten av gruppen. Göra presentation till resten av gruppen.  

o Beskriva några komandon på facebook för att ge alla insikt I hur vissa 
kodstycket fungerar  

o Testing bra sätt att förstå kod.  

! ACTION: Jesper ansvarig för XML och Martin & Teddy ansvariga för 
AJAX. 

 

• Tid 

 Alltid meddela om man blir sen, undvika möten 08:15. Börja möten då alla är där. Straff? 

o Diskussion: Flytta möten från 08:15 till 09:00?  

! ACTION : Testar under sprint 2 att lägga möten 09:15 

 

• Testing / Review Hur ska vi dela ut testing? 

o Diskussion: Hur ska vi få någon annan att testa koddelar 

! ACTION: Den som skriver klart koden ska hitta två testare som ser till 
att det blir gjort (Kolla även så att hela programmet är kommenterat)  
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o Diskussions: Får inte lägga I testing innan man har kommenterat koden 

! ACTION: Kommentera ALLT förutom routar. 

• REVIEW 

o Diskussion: Stående punkt att vi kör review på måndagsmöten  

! ACTION:  

• TIDRAPPORTERING 

o Diskussion: För oss eller för kursen? 
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Sprint 2 Retrospective 
 

Minus: 

• Bristande kommunikation och oklart vart folk sitter där de arbetar 
• Använda sms-gruppen mer. 
• planera in arbetspass i schemat. 
• Planera in två personer på en task. 
• Om vi väljer att arbete isär eller tillsammans och utarbeta infrastruktur. 
• Dålig uppslutning på ej obligatoriska möten 
• Lyfta om det ska vara obligatoriskt istället för att inte gå 
• Bestämmer att det är obligatoriskt och respekterar det. T ex scrum. 
• Om man inte kan närvara, se till att upplysa gruppen om det som annars kommit upp på 

mötet 
• Våga släppa saker och fokusera på det som är viktigt och inte bara det som är kul. 
• Suttit mindre tillsammans 
• Review-möten där man förklarar sina funktioner mer i djup. 
• Lyfta frågan om syftet med funktioner(framförallt tillagd funktionalitet). Bör planers in 

under  
• handledningsmöten. 
• Otydlig riktning 
• Vi borde lagt mer tid på backloggen inför sprinten.  
• Mindre bra grupplärande, sämre samarbetsförmågan 
• Mindre koll på vad andra gör, Borde använda trello mer när vi arbetar på distans. 
• Se till att trello uppdateras, slarva mindre. 
• Tydliga tasks. 
• Testing 
• Problemet är att testpersoner ej ha utsetts. 
• Använda selenium mer. 
• Kolla igenom hela sidanSe till att folk kommer i tid 
• Hålla telefonkonferenser(mumble, skype, hangouts). 
• Bestämma tider som vi använder till att programmera. 
• Scrum har blivit slentrianmässigt  
• Vi har blivit för vana med scrum och börja tumma på arbetssättet. 

Plus 

• Bra på att säga vad vi tyker samt prioritera  
• Vi tar ansvar samt hjälper varandra 
• Vi har kul samt håller uppe moralen 
• Bra jobb med AJAX 
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• Bra stämning i gruppen 
• Effektiva möten och målmedvetenhet 
• Arbetet bra under oklara riktlinjer% +
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10.7 Bilaga+7+–+Kodförbättringar+
1.) Refaktoreringen%ändrar%användarvänligheten%när%man%aktiverar%ett%event%vad%gäller%

autoscrollen.%Istället%för%att%scrolla%till%ett%generellt%område%så%scrollar%den%till%underkant%

på%elementet%som%aktiverade%show_event.%

%

%

%

%

%

%

%
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% %
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2.) Loginfunktionen%är%refakturerad%så%att%all%data%skickas%med%AJAX.%Detta%gör%att%sidan%ej%

behöver%uppdateras%då%man%loggar%in%med%felaktiga%uppgifter.%Eftersom%sidan%ej%

uppdateras%så%fanns%det%möjlighet%att%lägga%till%visuell%feedback%som%berättar%att%man%

matat%in%felaktig%data.%Detta%görs%genom%att%login%”skakar”%och%att%texten%blir%röd%en%

kortare%period.%%

Först%visas%den%nya%koden.%Till%höger%syns%den%gamla.
%

%

% %
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%

3.) Festerist_create_event.html/refaktorerades/från/Jinja/till/AJAX./%
%

Post%från%Flask&!och$html&input&ersattes&av&AJAX&call.!%
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%

%

%

4.) Tre$funktioner$ersattes$av$en.!%
%
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5.) All#html&kod$är$flyttad$från$ett$statistiskt$html&dokument)till)att)genereras)av#javascript#på!
klientsidan*vilket*avlastar*servern.%
%

Gammal%Kod:%

 
{% extends "masterpage.html" %} 
{% block cart %} 
 class="active" 
{% endblock %} 
 
{% block content %} 
<div id ="cart_content" class="col-md-12"> 
    {%  set tot_price = 0 %} 
    {% for cart_item in the_cart %} 
    <form method="POST" action="ticket_to_cart"> 
        <h3>Subevent name</h3> 
        <input type="text" name="subevent_id" value="{{ cart_item[1] }}"> 
        <input type="text" name="cart_id" value="{{ cart_item[0] }}"> 
        <lable><span>First name: </span><input type="text" class="input-text" name="f_name" 
value="{{ cart_item[3] }}"></lable> 
        <lable><span>Last name: </span><input type="text" class="input-text" name="l_name" 
value="{{ cart_item[4] }}"></lable> 
        <input type="submit" class="btn btn-primary" name="function" value="Edit"> 
        <br> 
        <lable><span>Personal number: </span><input type="text" name="p_no" 
value="{{cart_item[5]}}"></lable> 
        <span>Price: {{ cart_item[7] }} kr </span> 
        <input type="submit" class="btn btn-primary" name="function" value="Remove from cart"> 
    </form> 
    {% set tot_price = tot_price + cart_item[7] %} 
        {% if loop.index == loop.length %} 
        <p> Total = {{ tot_price }} kr </p> 
        {% endif %} 
    {% endfor %} 
    <form action="{{url_for('cart_to_ticket')}}"> 
        {% if 'user' in session:%} 
        <button type="submit" class="btn btn-primary"> 
        <i class="icon-user icon-white"></i> Confirm payment 
        </button> 
        {% endif %} 
    </form> 
</div> 
<div class="col-md-6"> 

<p></p> 
<p></p> 
<p></p> 
<p></p> 

</div> 
{% endblock %} 
 
 
 
% Ny%Kod:%
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<div id="cart_content" class="col-md-12"> 
    <div class="empty_cart"></div> 
</div> 
 
<div class="col-md-6"><p></div> 

6.) Även%här%har%vi%en%AJAX&implementering%för%att%förhöja%användarupplevelsen%genom%

förkortade%laddningstider%och%därmed%har%också%belastningen%på%serversidan%minskat.%%

%

%
 
 
<form method="post" action="/ticket_to_cart"> 

{% set url = request.path %} 
<input type="hidden" name="event_id" value="{{ event[0][0] }}"> 
<input type="hidden" name="url" value="{{ url }}"> 
<input type="hidden" name="event_name" value="{{ event[0][1] }}"> 
<li><div class="btn-group btn-group-sm" data-toggle="buttons"> 

{% for subevent in subevent %} 
{% if loop.first == True %} 
<label class="btn btn-warning"> 

<input type="radio" name="subevent_id" value="{{ subevent[1] }}" checked>{{ 
subevent[0] }} 

</label> 
{% else %} 
<label class="btn btn-warning"> 

<input type="radio" name="subevent_id" value="{{ subevent[1] }}">{{ subevent[0] }} 
</label> 
{% endif %} 
{% endfor %} 

</div></li> 
<div id="buy_form"> 

<li><label><span class="event_form">First name:</span> 
  <input type="text" class="input_text" name="f_name" value="Jon"> 
</label></li> 
<li><label> 
  <span class="event_form">Last name:</span> 
  <input type="text" class="input_text" name="l_name" value="Doe"> 
</label></li> 
<li><label> 
  <span class="event_form">Personal number:</span> 
  <input type="text" class="input_text" name="p_no" value="1990-05-01"> 
</label></li> 

</div> 
<input type="submit" class="btn btn-primary" name="function" value="Add to cart"> 

</form> 
 
 
<input type="hidden" name="event_id" id="event_id" value="{{ event[0][0] }}"> 
                <input type="hidden" name="url" id="url" value="{{ url }}"> 
                <input type="hidden" name="event_name" id="event_name" value="{{ event[0][1] }}"> 
                <div class="personal_info"> 
                <li><div class="btn-group btn-group-justified" data-toggle="buttons"> 
                    {% for subevent in subevent %} 
                    {% if loop.first == True %} 
                    <label class="btn btn-warning subevent_button"><input type="radio" 
name="subevent_id" value="{{ subevent[1] }}" checked>{{ subevent[0] }}</label> 
                    {% else %} 
                    <label class="btn btn-warning subevent_button"><input type="radio" 
name="subevent_id" value="{{ subevent[1] }}">{{ subevent[0] }}</label> 
                    {% endif %}  
                    {% endfor %} 
                </div></li> 
                <div id="buy_form"> 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="standard-form"> 
                            <input name="f_name" id="f_name" type="text" class="form-control 
input_text" placeholder="First Name"> 
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                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="standard-form"> 
                            <input name="l_name" id="l_name" type="text" class="form-control 
input_text" placeholder="Last Name"> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="standard-form"> 
                            <input  name="p_no" id="p_no" type="text" class="form-control 
input_text" placeholder="Personal number: yyyymmdd-xxxx"> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                    <div id="buy_form2"> 
                    </div> 
                </div> 
                <button type="button" class="btn btn-warning ticket_button" name="add_ticket" 
value="+">+</button> 
                <button type="button" class="btn btn-primary ticket_button" name="function" 
id="add_to_cart_btn" value="Add to cart">Add to cart</button> 
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