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Abstract 
This thesis is part of a bachelor’s project conducted at Linköping University and addresses the 
development of an e-commerce web application with a usability focus. A market survey was 
conducted as part of the project to establish the orientation of the web application. Furthermore, the 
Scrum methodology is described and analyzed, and the team’s experiences of the project are 
documented. Research relevant to designing an application with high usability is detailed. Additionally 
the thesis addresses the tools and frameworks used during the development of the application, as well 
as ethical aspects of handling user information and selling products related to home-brewing of 
alcoholic beverages. The conclusion drawn from the project regarding the methodology is that Scrum 
is a viable methodology for this type of development work, although it requires small teams as well as 
previous experience of Scrum to yield high efficiency. The conclusion drawn from the project 
regarding usability is that it is achieved through a combination of variables that to a large extent is 
based on users’ distinct perceptions of the given application.   
  



	  

 

 

Sammanfattning 
Rapporten är del av ett kandidatarbete i datateknik vid Linköpings universitet och behandlar arbetet 
med att utveckla en användbar webbapplikation av typen e-butik för att sälja produkter relaterade till 
hembryggning av öl. Arbetsmetoden Scrum beskrivs och diskuteras i rapporten, samt gruppens 
erfarenheter av projektarbetet. Relevant forskning kring att skapa en applikation med hög 
användbarhet behandlas i rapportens teoriavsnitt. Vidare tar rapporten upp tekniska samt etiska 
aspekter kring arbetet: bland annat diskuteras valda verktyg och ramverk för att skapa en användbar e-
butik. Som en bilaga till rapporten finns även en marknadsundersökning som ligger till grund för valet 
av e-butikens inriktning. Slutsatsen som drogs angående arbetssättet var att Scrum kan användas för 
detta utvecklingsarbete, men kräver mindre grupper och tidigare erfarenhet för att uppnå hög 
effektivitet. Slutsatsen angående användbarhet är att det är en kombination av faktorer, och att den 
uppnådda användbarheten till stor del baseras på användares skilda perceptioner av den använda 
applikationen.   
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1 Inledning 
Internet används dagligen av en stor del av Sveriges befolkning (Findahl, 2011). På grund av detta har 
intresset för att använda sig av e-butiker ökat kraftigt under de senaste åren. Sedan fjärde kvartalet 
2011 har svensk detaljhandel över Internet haft en årlig tillväxttakt på 13 procent enligt Svensk Digital 
Handel, PostNord och HUI Research e-barometer (2015). Det finns en tydlig trend att e-butiker växer 
sig starkare på marknaden och därför beslutades det att skapa en användbar e-butik som attraherar 
användare.  
 
I dagens samhälle finns det en stadigt växande trend när det gäller öl producerad av så kallade 
mikrobryggerier, det vill säga bryggerier som producerar öl i mindre skala. Både i USA och 
Storbritannien kan man se hur intresset för denna typ av öl har ökat de senaste åren. I Storbritannien 
och USA kan man även se en ökning när det gäller hembryggning, där personer brygger egen öl i 
mindre kvantiteter (Datamonitor, 2011 och Brewers Association 2014). Utifrån detta gjordes 
antagandet att trenden för hembryggning även i Sverige både har ökat och kommer att fortsätta att öka 
de nästkommande åren. På grund av detta valdes att skapa en e-butik som säljer material och 
ingredienser för att brygga öl i hemmet. Av de få e-butiker som idag säljer artiklar för hembryggning 
av öl är det ingen som kombinerar en nisch på ölbryggning från grunden med en webbplats som är 
användbar (se Bilaga A). Därför togs beslutet att utveckla en användbar applikation av typen e-butik 
som nischar sig på ölbryggning, för att på så sätt attrahera kunder och generera försäljning. Begreppet 
användbar definieras genom fem faktorer: grafiskt gränssnitt, navigeringseffektivitet, säkerhet, 
kundfokus och laddningstid (se avsnitt 1.3). Med grund i detta togs följande vision fram: 
 
“Det ska vara enkelt och smidigt för konsumenter att tillförskaffa sig produkter och 
information för att brygga öl på hemmaplan. BryggaHem ska tillhandahålla en attraktiv och 
unik webbapplikation för att erbjuda sina kunder en användbar upplevelse.” 
 
Denna rapport behandlar tillvägagångssättet för att skapa denna e-butik, samt relevanta metoder för att 
lyckas med utvecklingsarbetet.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att presentera ett tillvägagångssätt för hur en e-butik för 
hembryggningsartiklar för öl ska realiseras så att en användbar webbapplikation uppnås.  

1.2 Frågeställning 
Följande frågeställning har legat till grund för rapporten: 
 

✓ Hur kan en e-butik för försäljning av artiklar för hembryggning av öl, som är användbar, 
utvecklas? 

1.3 Avgränsningar och definitioner 
Främst är rapporten avsedd att läsas av den som tidigare inte har stor erfarenhet av webbutveckling, 
därför har grundläggande begrepp förklarats i den mån det ansågs nödvändigt för att läsaren ska kunna 
förstå arbetet. Rapporten kommer att behandla faktorer som skapar en applikation som är lättnavigerad 
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och attraktiv för användare samt hur dessa kan appliceras vid utvecklande av en e-butik. Även 
tillvägagångssättet samt de använda hjälpmedlen beskrivs. 
 
För att behandla och besvara frågeställningen behöver begreppet användbarhet definieras. ISO (9241-
11:1998) definierar användbarhet som “Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan 
bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt.”. Den utvecklade applikationen ska därmed stödja och underlätta en uppgift 
istället för att själv bli ytterligare ett problem för användaren att lösa. I rapporten används ovanstående 
definition med tillägget att användaren ska känna sig trygg i sitt användande av systemet. Detta syftar 
till att användaren är medveten om hur systemet interagerar med användaren och dennes resurser, samt 
att systemet innehåller nödvändiga säkerhetsfunktioner för att användaren inte ska utsättas för risk vid 
användning av systemet. I rapporten delas användbarhet in i fem faktorer: grafiskt gränssnitt, 
navigeringseffektivitet, säkerhet, kundfokus och laddningstid. Detta baseras bland annat på forskning 
av Gehrke och Turban (1999), samt Villegas et al. (2009) som beskrivs närmare i teoriavsnittet (se 
avsnitt 3.2).  
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2 Bakgrund 
Webbapplikationen utvecklades som del av ett kandidatarbete i datateknik vid institutionen för 
datavetenskap vid Linköpings Universitet. Därmed följde både tekniska krav och krav på 
arbetsmetoden, som behandlas nedan. 

2.1 Beskrivning av projektet 
Projektet gick ut på att utveckla en fungerande webbapplikation av typen e-butik, som förväntades 
uppfylla den grundläggande funktionaliteten för användare, med visning av produkter, kundkorg, och 
användarinloggning. Även viss funktionalitet för administratörer, såsom möjligheten att ändra i 
produktutbudet, krävdes av den slutgiltiga produkten. 

2.2 Tekniska krav på systemet 
Tekniska krav på den färdiga webbapplikationen var att den skulle fungera som en Single Page 
Application (SPA). Detta innebär att applikationen först laddar in ett grundskelett och alla vidare 
förändringar av applikationen sedan sker dynamiskt utan att hela sidan laddas om. Applikationen 
skulle ha en responsiv design som anpassas efter användarens skärmstorlek och typ av enhet så att 
användbarheten bibehålls. 
 
Utöver detta fanns krav på vilka utvecklingsspråk och andra verktyg som användes för att 
implementera webbapplikationen. Dessa var OpenShift för drift, GitLab för versionshantering, och för 
utveckling skulle HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, CSS, Python, Flask och AJAX användas. 
Slutligen skulle all data även lagras i en databas som skapats dynamiskt via ett Python-skript.  

2.3 Krav på arbetsmetod 
Under projektets gång skulle arbetsmetoden Scrum användas. Scrum är ett vanligt förekommande, 
agilt arbetssätt vid programutveckling (Hallin och Karrbom Gustavsson, 2012) och syftar till att man 
snabbt och enkelt ska lösa problem som dyker upp under arbetets gång. I Scrum delas arbetet in i 
sprintar och dessa var satta till att sträcka sig över fem veckor per sprint. I projektets slutskede skulle 
också individuella erfarenhetssammanfattningar skrivas av varje medlem i teamet: dessa återfinns i 
Bilaga E. 

2.4 Given formulerad kravlista på systemets funktion 
E-butiken skulle uppfylla följande minimikrav: 
 

✓ Användarinloggning 
✓ Visning av produkter 
✓ Genomförande av flera samtidiga produktinköp (dvs. kundkorg och betalningsprocess. 

Integration till betalningsleverantör är frivillig) 
✓ Orderhistorik 
✓ Online-editering av produktsortimentet i e-butiken för behöriga administrativa användare 
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3 Teori 
I teoriavsnittet presenteras relevant information som ligger till grund för att besvara frågeställningen. 

3.1 Marknad 
Nedan följer relevant teori om e-handel samt om marknaden för produkter för hembryggning av öl. 
Detta avsnitt motiverar ytterligare frågeställningens relevans. Följande teori kompletterades med en 
enkätundersökning riktad mot intresset för hembryggning i Sverige, vars resultat presenteras i 
rapportens resultatdel. 

3.1.1 Internethandel  
I undersökningen Svenskar och Internet (Findahl, 2011) har svenskars användning av Internet 
studerats. Andelen personer som har tillgång till Internet i hemmet ökade från 85 procent till 88 
procent åren 2010 till 2011. Bland de som redan använder Internet i någon utsträckning sker större 
förändringar, där andelen som använder Internet dagligen steg från 43 procent till 81 procent mellan år 
2003 och år 2011. I åldrarna 18-65 år använde 96 procent av befolkningen Internet dagligen år 2011. 
 
Att köpa eller betala varor över Internet är en aktivitet som 85 procent av den svenska befolkningen 
över 18 år ägnade sig åt år 2014. Dessa aktiviteter är återkommande men utförs ej på daglig basis. 
Viktiga faktorer som bidrar till att handel över Internet ökar innefattar säkrare betallösningar, snabbare 
leveranser och ett större utbud av produkter. Säkerheten kring betalningen är viktigt och runt en av 
fem användare oroar sig för kreditkortsbedrägerier. (Findahl, 2014) 
 
Mobilanvändning för internethandel är allt vanligare och drygt en tiondel av alla internetköp som 
genomfördes under 2013 gjordes med mobiltelefon. Statistik visar att över 70 procent av 
konsumenterna har en smartphone och lika många använder sin mobiltelefon för att söka information 
om en fysisk vara. Enligt HUI Research (2013) har 29 procent av e-handelsföretag en mobilanpassad 
webbplats och 20 procent hade en strategi för marknadsföring där mobiltelefonen inkluderas. (se 
Bilaga A) 
 
För att bedriva en effektiv e-handelsverksamhet med hög användbarhet gäller det att kunna mäta och 
analysera den trafik som handelsplatsen genererar. Ofta är det inte intressant hur mycket trafik en 
webbplats har, utan utfallet av denna trafik. En e-butiks förhållande mellan det antal besökare den har, 
och det antal som faktiskt resulterar i en önskvärd omvandling kallas för konverteringsgrad. 
Konverteringsgraden kan delas in i flera olika typer av beteenden hos användaren, inkluderat, men inte 
exklusivt, till följande områden: 
 

✓ Produktnavigering 
✓ Sökning efter produkter 
✓ Skapande av konto 
✓ Placering av produkter i kundkorgen 
✓ Genomförande av köp 

 
Det går även att segmentera konverteringsgrad beroende på varifrån trafiken har sitt ursprung, det vill 
säga om besökaren har besökt webbplatsen via Google, Facebook eller genom att själv skriva in 
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adressen. För att mäta sin konverteringsgrad finns en rad olika verktyg, bland annat Google Analytics. 
(Chaffey, 2015) 
 

3.1.2 E-handel med öl och relaterade varor 
I den marknadsundersökning som gjordes i samband med projektets uppstart (se Bilaga A) framkom 
det att i dagsläget finns det ett antal företag som tillhandahåller artiklar för hembryggning av öl, i olika 
utsträckning. Bland konkurrenterna är det endast Humlegårdens Ekolager och Vinbutiken som 
erbjuder produkter för bryggning av öl från grunden, vilket ger kunden möjlighet att skapa sina egna 
recept. Vinbutiken är inte bara fokuserade på hembryggning av öl, utan har även ett utbud för 
tillverkning av vin.  
 
Andra företag som har produkter för bryggning av öl är Det Lilla Köksbryggeriet, Coopers 
hembryggning, Partykungen.se och PGW. Det Lilla Köksbryggeriet och Coopers hembryggning 
erbjuder endast paketlösningar med produkter för ölbryggning i hemmet, dock har Coopers 
hembryggning ett litet utbud av humle. Partykungen och PGW erbjuder även de sina kunder 
paketlösningar, men i en mindre utsträckning och de har båda valt att ha ett större produktutbud där de 
även erbjuder produkter inom kategorier såsom fest, vin och tobak. (se Bilaga A) 
 
I Sverige har Systembolaget monopol på att sälja starköl, vin och sprit. (Systembolaget, 2015b) I 
nuläget erbjuder Systembolaget hemleverans av alkohol via sin webbplats, och detta är endast 
tillgängligt för kunder som skapat ett användarkonto på deras webbplats där företaget kan kontrollera 
att beställaren fyllt 20 år (Systembolaget, 2015a). 
 
Av de konkurrenter som idag är aktiva på marknaden är det ingen som säljer sina produkter till 
personer under 18 år, dock är det vissa konkurrenter som tillåter köp av minderåriga om de har 
målsmans tillåtelse. Vissa konkurrenter har till och med en 20-årsgräns på sin försäljning. (se Bilaga 
A) 
 
I rapporten E-handel i Norden gjord av PostNord (2015) framgår att handel med livsmedel och dryck 
inte är bland de nio mest populära typerna av varor som handlas över Internet, det är detaljhandel, 
media och spel som dominerar. Däremot konsumeras det i Sverige i genomsnitt 50 liter öl per person 
och år (Sveriges Bryggerier, 2015) och öl är den mest konsumerade alkoholhaltiga drycken i flera 
stora länder, bland annat Tyskland, Finland och USA (WHO, 2011). En undersökning utfärdad av 
Svenska Dagbladet påvisade att 93 procent av männen och 73 procent av kvinnorna i Sverige dricker 
öl. I samma undersökning påvisades det även att intresset för mikrobryggerier har ökat och att 
ölkonsumenter i en allt större utsträckning väljer mer exklusiva ölsorter. (Svenska Dagbladet, 2014) 
 
Enligt mejlkontakt med en av konkurrenterna är det främst män i medelåldern med en hög eller 
medelhög inkomst som brygger eget öl. Datamonitor (2011) påvisar att marknaden för hembryggning 
ökar i både USA och Storbritannien och anledningen till detta sägs vara på grund av ett ökande 
intresse för att producera mat och dryck från grunden. Försäljningen av hembryggningsprodukter och 
tillhörande råvaror ökade i USA med 17 procent under 2013. Grunden till detta ansågs vara en starkt 
rotad ölkultur. (Brewers Association, 2014)  
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3.2 Att utveckla en användbar e-butik 
Huruvida en e-butik är framgångsrik eller inte, beror till stor del på utformningen och designen av 
webbapplikationen, dess användbarhet. Vilka avgörande faktorer som bestämmer hur man mäter om 
en utvecklad webbplattform är välkonstruerad diskuteras i artikeln Determinants of Successful Website 
Design: Relative Importance and Recommendations for Effectiveness av Gehrke och Turban (1999). 
Författarna menar att de viktigaste aspekterna är laddningstiden, affärsinnehållet, 
navigeringseffektiviteten, säkerheten och kundfokuset. Trenden inom utveckling av e-butiker visade 
detta år att designen av webbplattformar tenderar att förenklas. Laddningstiden är väsentlig då en 
användare väljer att lämna en sida om inläsningen tar för lång tid. Författarna argumenterar för att 
designen av e-butiker bör utformas med målen snabbhet, enkelhet, effektivitet, elegans och med fokus 
på kund samt säkerhet. (Gehrke och Turban, 1999) Enligt Wonnacott (2000) spenderar en användare i 
genomsnitt tre klick på en specifik webbplats för att hitta vad denne söker. Hon menar att en 
användare varken har tålamod eller tid att lära känna en grafisk miljö, och att en startsida därför tydligt 
ska svara på frågan “Var befinner jag mig?”. Svaret på denna fråga är fundamental, då användaren 
därutefter bestämmer nästa handling på webbplatsen. (Wonnacott, 2000)  En studie gjord av Villegas 
et al. (2009) angående en webbplats uppbyggnad ur ett användarperspektiv menar att användarens 
perception av startsidan måste vara positiv för att användaren ska utforska innehållet. Studien menar 
också att huruvida en webbplats uppfattas ha hög användbarhet eller inte grundar sig i användarens 
erfarenhet av Internet, det vill säga det är en variabel som är svår att mäta eftersom de individuella 
preferenserna varierar från användare till användare. (Villegas et al., 2009) 
 
Det finns ytterligare aspekter att ta hänsyn till, och bland annat kan man i e-barometern läsa att krav på 
registrering är den vanligaste orsaken till att en konsument avbryter ett köp (Postnord, Svensk Handel 
och HUI Research, 2015).  

3.2.1 Grafiskt gränssnitt 
I studien Enhancing the Explanatory Power of Usability Heuristics undersöker Nielsen (1994) vilka 
faktorer som har störst påverkan på gränssnittsdesignens användbarhet sett ur ett användarperspektiv. 
De sju mest betydande aspekterna från studien sammanfattas nedan. 

Synlighet av systemets status 
Användaren ska få tydlig information om händelser och status. Är en uppgift utförd ska detta tydligt 
förmedlas till användaren. All aktivitet ska medföra återkoppling och den ska vara korrekt och vid rätt 
tidpunkt. Visuella indikatorer och ikoner ska användas. 

Den verkliga världen och systemet ska överensstämma 
Systemet ska innehålla familjära termer och naturligt språk, det vill säga att det språkligt ska vara 
utformat för användaren. Metaforer från den verkliga världen ska användas för att utnyttja 
användarens kunskap. Användarens interaktioner ska ske med hjälp av konkreta objekt som när de 
presenteras på skärmen ska överensstämma med den verkliga presentationen av objekten. 

Användarkontroll och användarfrihet 
Användaren ska kunna ångra samt göra om processer, samtidigt som användaren ska kontrollera 
funktioner, exempelvis enkelt kunna lämna en funktion. Varje process ska tjäna ett syfte och 
användaren ska ha möjlighet att göra vad denna vill oavsett tidpunkt på webbplatsen.  
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Enhetlighet och standarder 
Likadana objekt och information ska presenteras på samma sätt, både visuellt och i text, samt på 
samma ställe oavsett vy. Gränssnittet ska utvecklas med hjälp av ett enhetligt ramverk och få samt 
grundläggande kommandon ska användas i hela systemet. 

Förhindra fel 
För att förhindra att fel uppstår för användaren ska systemet designas i detta syfte och innan 
användaren utför en kritisk handling ska denne presenteras med en konfirmationskontroll. 

Igenkännedom 
Vilka handlingar som är möjliga för användaren ska vara framträdande. Instruktioner om systemets 
funktionalitet ska lätt erhållas av användaren för att denne inte ska behöva memorera hela systemets 
struktur. Objekt där användaren kan utföra fysiska handlingar ska förbli synliga och följden av 
handlingen ska direkt visas. 

Flexibilitet och effektivitet 
Genvägar för den vana användaren skapar en effektivare webbapplikation. Vilket möjliggör att 
tidigare gjorda funktioner kan genomföras snabbare av användaren. Interaktionen med systemet ska 
för användaren upplevas som naturligt.  
 
Alla dessa sju faktorer som diskuterades i studien tryckte på vikten av effektivitet, kommunikation och 
vikten av att användaren styr all funktionalitet. (Nielsen, 1994) 
 
Enligt Wonnacott (2000) fokuserar dessutom utvecklare i för stor utsträckning på startsidan och väljer 
att bygga ut denna vy till den grad att det grafiska gränssnittet blir för komplicerat. Startsidan ska 
snarare agera som en invit till fortsatt navigering.  (Wonnacott, 2000)  

Färger 
Färger används inom webbutveckling för att fånga användarens intresse, men att i för stor utsträckning 
använda starka färger såsom grönt, gult och rött kan istället distrahera användaren. Likaså kan 
kombinationen av att använda starka samt mjuka färger vara ansträngande för användarens ögon. Det 
grafiska gränssnittet ska möjliggöra för användaren att fokusera på en uppgift i taget, vilket skapar en 
mer användbar webbplats, då användaren inte distraheras av flera moment. Vid val av olika 
bakgrundsfärger i en vy kommer innehåll att uppfattas som olika komponenter, det vill säga det kan 
tillämpas vid önskvärd gruppering. (Yee et al., 2012)  

Animationer och bilder 
Bilder kan användas för att förtydliga ett händelseförlopp om bilderna är relevanta för funktionen. 
(Mathis, 2011) Vid val av för stora bilder eller animationer försämras laddningstiden. Animationer kan 
dessutom vara distraherande för användaren. Överlag bidrar bilder till en visuellt attraktivare vy sett ur 
ett användarperspektiv. (Fang och Salvendy, 2003)  

Komponenter 
I artikeln Customer-Centered Rules for Design of E-Commerce Web Sites studerar Fang och Salvendy 
(2003) den optimala uppbyggnaden av komponenter i en e-butik sett ur ett användarperspektiv. En 
enskild produkt ska visas med detaljerad information samt fullständiga bilder. I en vy där flera 
produkter presenteras samtidigt ska kortfattad information finnas tillgänglig för att på så sätt 
möjliggöra för användaren att jämföra och utvärdera produktutbudet. Produkter bör också 
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kategoriseras efter egenskaper. Generellt ska ett fönster aldrig vara så pass brett att det i kräver 
horisontell navigering av användaren. (Fang och Salvendy, 2003) Objekt som placeras nära varandra 
kommer att uppfattas som en grupp av användaren och attraherar dessutom användaren ytterligare, än 
om objekten placeras utspritt. Vid utplacering av komponenter och i designen av dessa är det viktigt 
att inte belasta användaren med för många intryck. (Yee et al., 2012). Wonnacott (2000) menar att en 
sökfunktion bör placeras i det övre högra hörnet av en webbapplikation och att menyer bör placeras 
över det huvudsakliga innehållet för att skapa en hög användbarhet. 

Formulär 
Vid utformning av formulär, exempelvis registrering, är det viktigt att enbart kräva användaren på den 
nödvändigaste informationen för att förenkla processen. (Fang och Salvendy, 2003) Det primära målet 
vid utveckling av formulär inom webbutveckling är att möjliggöra för användaren att snabbt och 
enkelt utföra processen. Vägen till ett ifyllt formulär ska därför vara övertydlig. Utvecklarna av ett 
formulär bör dessutom vara sparsamma med moment som kan distrahera användaren från textfält, 
exempelvis bakgrundsfärger som inte är konsekventa. Komponenter som i övrigt gör 
webbapplikationen attraktivt designad behöver inte inkluderas i formulär, eftersom syftet är att 
minimera distraktioner. Det är dessutom viktigt att tydligt namnge formulär för att förtydliga 
funktionaliteten. Vid utförligare formulär är det fördelaktigt att gruppera information som hör samman 
för att skapa en bättre översikt för användaren. (Wroblewski, 2008) 

Responsiv design och mobilanpassning 
Den grafiska utformningen ska vara responsiv för att säkerställa en optimal användbarhet, eftersom 
besökare allt mer använder enheter med olika skärmstorlekar. Detta för att minimera behovet av att 
ändra storlek samt scrolla onödigt mycket på applikationen. En responsiv design innebär att designen 
och innehållet på applikationen anpassar sig efter den skärmen storlek, och kan således vara ett 
verktyg för att säkerställa sidans användbarhet oavsett storleken på besökarens skärm. (Natda, 2013)  

3.2.2 Navigeringseffektivitet 
Navigeringsverktygen ska enligt Wonnacott (2000) alltid finnas synliga för användaren för att på så 
sätt möjliggöra en enkel navigering. Det är också av stor vikt att navigeringsverktygen är uppbyggda i 
enlighet med den utarbetade informationsarkitekturen (Wonnacott, 2000). Konsekventa länkar ska 
användas och en startsida till webbapplikationen ska dessutom länkas till från varje vy i 
webbapplikationen. (Di Sciascio et al., 2003) Nielsen (2001) betonar likvärdigt vikten av effektivitet. 
Att en webbapplikation där en användare via få interaktioner kan nå sitt mål bereder vägen för ett 
system där inlärningskurvan för användaren förkortas. Enkel navigering innebär att användaren 
effektivare hittar den sökta informationen (Shim, Shin och Nottingham, 2002). En studie utfördes av 
Shim, Shin och Nottingham (2002) där slutsatsen var att om användaren känner att navigeringen är för 
komplicerad väljer användaren att lämna sidan.  
 
Enligt Fang och Salvendy (2003) bör menyer inte ha ett djup av underkategorier som är högre än tre 
och den huvudsakliga funktionaliteten bör placeras högst upp på sidhuvudet för att besökaren ska 
trivas på sidan. De påpekar också att kategoriseringen i en meny ska ha genomtänkta enkla rubriker. I 
artikeln nämns även det att högst tre klick ska krävas av användaren för att nå ett specifikt mål. (Fang 
och Salvendy, 2003) Genom att hierarkiskt strukturera valen en användare kan göra i en logisk 
ordning samt infoga relevanta ikoner kan användaren lättare utvärdera alternativen en webbapplikation 
erbjuder. (Mathis, 2011) 
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En av Nielsens (1994) principer behandlar de tillfällen då en användare försöker göra något som 
genererar ett fel i applikationen. Han anser att designen ska vara sådan att detta minimeras. Molich och 
Nielsen (1990) beskriver att i den mån felmeddelanden behövs ska de vara skrivna med ett enkelt 
språk, tydligt visa vad som är fel och samtidigt göra det lätt för användaren att förstå hur problemet 
ska lösas. 

3.2.3 Informationssäkerhet 
Organisationen National Institute of Standards and Technology (2013) definierar informationssäkerhet 
som “The protection of information and information systems from unauthorized access, use, 
disclosure, disruption, modification, or destruction in order to provide confidentiality, integrity, and 
availability.”. 
 
Definitionen ovan kan omformuleras till “att se till att enbart godkända användare (Confidentiality) 
vid behov har tillgång till (Availability) tillförlitlig och fullständig information (Integrity)”, där 
Confidentiality, Integrity och Availability, kallat CIA-triangeln, utgör de tre grundstenarna i dator- och 
informationssäkerhet (Whitman och Mattord, 2011). 
 
I sin rapport illustrerar organisationen Chief Marketing Officer Council (2006) en undersökning om 
konsumenters köpvanor online. Av de tillfrågade hade runt 40 procent minst en gång avbrutit en  
onlinetransaktion på grund av oro för säkerhetsbrister, och över 50 procent av tillfrågade skulle starkt 
överväga, eller utan förbehåll, sköta sin handel på annan plats om deras privata information 
äventyrades. För att minska risken att förlora kunder är det därför viktigt för en organisation att på ett 
säkert sätt hantera och lagra data. (Chief Marketing Officer Council, 2006) 

3.2.4 Kundfokus 
Enligt en studie gjord av Shim, Shin och Nottingham (2002) identiferas tre nyckelfaktorer för en 
framgångsrik e-butik. Dessa är villkor, att kontaktinformationen är lätt att hitta samt enkelheten i 
navigeringen av sidan. Det visade sig att kunder använder webbplatser med lättillgänglig kundservice 
såvida det inte krävs för komplicerad navigering i e-butiken. Kunderna i studien förväntade sig att 
hitta all relevant information om villkor och kontaktinformation på samma ställe, om de inte gjorde det 
avbröts ofta köpet. (Shim, Shin och Nottingham., 2002) 

3.2.5 Laddningstid 
Enligt Gehrke och Turban (1999) gör en långsam laddningstid för en webbapplikation att användaren 
hellre lämnar applikationen och söker sig till en annan källa än att stanna kvar och vänta. De nämner 
att stora grafiska komponenter kan vara kostsamma för ett företag i termer av förlorade kunder. För att 
minimera laddningstider som inte har att göra med externa faktorer så som exempelvis 
serverprestanda, datorkraft och modemhastighet rekommenderar författarna ett antal riktlinjer. Några 
av dessa är: 
 

✓ Använd simpla och meningsfulla grafiska komponenter 
✓ Begränsa användningen av animationer 
✓ Progressiv inläsning av data 

 
Gehrke och Turban (1999) menar även att funktioner som medför att en användare explicit måste 
ladda ner material för att de ska fungera skrämmer bort användare. 
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I en undersökning gjord av Aberdeen Group (2008) på över 160 företag visades att en fördröjning av 
laddningstid på 1 sekund gav ett genomsnittligt negativt utslag på antal sidvisningar med upp till 8 
procent, konverteringsgrad med upp till 7 procent samt kundnöjdhet med upp till 16 procent.  
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4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur utvecklingsarbetet av webbapplikationen har skett. Först beskrivs den agila 
arbetsmetoden Scrum som tillämpades kontinuerligt under genomförandet av projektet, följt av de 
tekniska plattformar och verktyg som nyttjades för att utveckla systemets olika funktioner för att skapa 
en användbar webbapplikation. Dessutom beskrivs framtagningen av de generella 
användbarhetsprinciper som ligger till grund för utvecklingsarbetet. 

4.1 Scrum som programutvecklingsmetod 
Agila projektmetoder är vanliga vid programvaruutveckling (Hallin och Karrbom Gustavsson, 2012). 
För detta projekt användes metoden Scrum som är en välkänd agil arbetsmetod. Agil kommer från 
engelskans agile som betyder lättrörlig eller flexibel. I “The new new product development game” 
(Takeuchi och Nonaka, 1986) nämns Scrum för första gången. Författarna refererar till rugby där 
termen Scrum avser sättet att starta om spelet efter ett kortare avbrott. Dessa korta avbrott liknas vid 
planeringsmöten. I Scrum kallas dessa möten för dagliga scrum-möten. Takeuchi och Nonaka 
beskriver sex faktorer som leder till flexibilitet och högt arbetstempo, där nämns bland annat 
självorganiserande team, överlappande utvecklingsfaser och inbyggd osäkerhet. En grupp som arbetar 
med Scrum bör enligt Hackman (2002) vara mellan fyra och fem personer och Cohn (2009) nämner att 
grupper med många medlemmar inte är lika effektiva som mindre grupper. Upplägget med 
projektägare, scrum master och övriga projektmedlemmar med korsfunktionella kompetenser ger en 
flexibel organisationsstruktur. En utvecklingsprocess i Scrum är indelad i iterationer, så kallade 
sprinter. Enligt “Manifestet för agil systemutveckling” (Beck et al., 2001) utvecklas en bättre 
programvara om medlemmar i gruppen utvecklar sig själva och hjälper varandra att utvecklas. Med 
grund i detta värdesätts följande punkter: 
 

✓ Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
✓ Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
✓ Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
✓ Anpassning till förändring framför att följa en plan 

 
Det som påverkar hur väl projektet genomförs är om metoden klarar av förändringar och variation 
under projektets gång och Scrum har visat sig väl fungerande i jämförelse med andra 
programutvecklingsmetoder (Schwaber, 1995) (se Tabell 4.1). En anledning till detta är flexibiliteten 
som gör att grupper som använder Scrum lätt kan anpassa sig till kundens ändrade önskemål. Scrum 
delas enligt Schwaber in i tre delar, planeringsfas, sprintfas samt avslutningsfas. Planeringsfasen och 
avslutningsfasen består av tydliga processer där arbetet fortlöper relativt linjärt. Sprintfasen är en 
iterativ fas som kan innehålla flera sprintar. Här sker arbetet empiriskt och många processer är osäkra 
och okontrollerade, då sprintarna är icke-linjära och flexibla. Scrum-metoden innehåller verktyg för att 
planera och kontrollera färdigställandet av en produkt samtidigt som man hanterar variationer som 
uppstår under projektets gång.  Metoden är utvecklad för att föra alla delar av projektet framåt 
samtidigt. Uppföljning är inbyggt i metoden och detta gör att problem snabbt kommer upp till ytan där 
de tas om hand av gruppen. Val av metod kan vara det som avgör om ett projekt lyckas eller inte. 
(Schwaber, 1995) 
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Tabell 4.1 - Jämförelse av metoder för programutveckling.  Källa: Schwaber, 1995 

 

4.1.1 Gruppen 
Gruppen har bestått av nio personer som lottats in i gruppen, varav sju personer har varit på plats i 
Linköping och två personer har arbetat på distans från Singapore. I enlighet med scrum-metoden har 
endast en tydlig roll varit definierad i gruppen och det är scrum master. Denne person har varit 
ansvarig för att boka möten, hålla kontakt med handledaren samt se till att Scrum upprätthålls.  

4.1.2 Dagliga scrum-möten 
Dagliga scrum-möten är korta möten där varje person i projektet ska besvara tre frågor: 
 

1. Vad har jag gjort sedan senaste mötet? 
2. Vilka problem har jag stött på? 
3. Vad ska jag åstadkomma tills nästa möte? 

 
Meningen med dessa möten är att problem ska lyftas så att alla i gruppen är medvetna om vilka 
problem gruppen står inför, men även för att rätt kompetens ska hittas inom gruppen för att kunna lösa 
dessa. Problemen ska inte lösas under det dagliga scrum-mötet, utan de som kan lösa ett problem ska 
boka en separat tid, detta eftersom möten är kostsamma och scrum-möten ska därmed hållas så korta 
och effektiva som möjligt. (Pries och Quigley, 2011) 
 
Under projektets gång har dagliga scrum-möten ägt rum tre gånger i veckan. Användningen av de tre 
frågorna som inbegrips i modellen har gjort att alla i gruppen har kunnat bilda sig en uppfattning om 
hur resterande gruppmedlemmar har legat till, och gruppen har då tillsammans kunnat lösa problem 
som uppkommit. 
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4.1.3 Produktbacklogg 
En produktbacklogg är ett verktyg för att hantera och styra arbetet i ett projekt. Där samlas alla 
funktioner som produkten ska innehålla i form av aktiviteter. Varje aktivitet är i sin tur uppbackad av 
en användarhistoria. Det finns ingen gräns för hur många aktiviteter som kan ligga i 
produktbackloggen, och alla prioriteras genom en kategorisering vid exempelvis en funktionsanalys. 
Produktbackloggen ligger till grund för sprintbackloggen. För varje aktivitet i produktbackloggen 
finns även ett acceptanstest och en tidsuppskattning över hur lång tid aktiviteten tar att utföra. En 
sprintbacklogg är en produktbacklogg men endast för en aktuell sprint. Här läggs under 
sprintplaneringen de aktiviteter som har högst prioritet för den kommande sprinten. (Pries och 
Quigley, 2011) 

Konceptgenerering 
För att få fram maximalt antal idéer inför projektet användes en medveten strategi kallad brainwriting. 
Resultatet av denna kvantitativa metod bröts sedan ner i en funktionsanalys, där fokus var att lyfta 
fram de kvalitativa idéer som framkommit. 
 
Då delar av projektgruppen befann sig i Singapore under projektet fick en variant av brainwriting 
genomföras. De fyra medlemmarna som fysiskt befann sig i Linköping vid tillfället genomförde en 
session av brainwriting. Under varje iteration skrevs tre idéer ner, och totalt genererades cirka 45 
unika idéer. Utöver dessa idéer formulerade projektmedlemmarna i Singapore ytterligare ett antal 
idéer som togs med till funktionsanalysen. 

Funktionsanalys 
Efter en session av brainwriting hade en stor kvantitet av idéer på funktioner genererats och en 
funktionsanalys gjordes. Eftersom funktionsidéerna var av varierande kvalitet blev nästa steg att 
gruppera dessa efter på förhand bestämda kriterier. Kriterierna sammanfattades i tre kategorier 
benämnda: 
 

✓ Nödvändig 
✓ Önskvärd 
✓ Onödig 

 
I kategorin “Nödvändig” hamnade de funktioner som var nödvändiga för att webbapplikationen skulle 
kunna fungera enligt tidigare uppsatta krav (se avsnitt 2). De funktioner som sedan ansågs nödvändiga 
för en hög användbarhet hamnade även de i “Nödvändig”, och de som ansågs önskvärda för att 
ytterligare förstärka användbarheten i applikationen men som inte var absolut nödvändiga hamnade 
under “Önskvärd”. Till sist hamnade resterande funktioner under “Onödig”. Dessa funktioner var 
menade att implementeras i mån av tid och ifall alla andra funktioner i de andra kategorierna redan var 
skapade. Kategorierna fungerade som en slags prioriteringsordning, vilket gav tydliga direktiv om vad 
som skulle göras i första hand. Funktioner som bidrog till användbarheten hos webbapplikationen gavs 
en högre prioritet, då detta var vad som valts att fokusera på i utvecklandet. Funktionerna blev sedan 
upplagda på scrumtavlan i Trello där varje aktivitet fick sitt eget digitala kort och detta utgjorde 
stommen i produktbackloggen.  
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4.1.4 Användarhistorier 
Användning av användarhistorier är en agil metod som används för att tydliggöra uppsatta krav på 
webbapplikationen. En användarhistoria är en kort beskrivning av någonting som användaren vill 
kunna göra på en specifik plats i applikationen. Detta skapar riktning åt projektet och ett tydligt mål 
för vilka funktioner webbapplikationen ska innehålla. Med hänsyn till slutanvändaren är dessa ofta 
skrivna med ett simpelt språk utan alltför tekniska termer. En av fördelarna med användarhistorier är 
att de kan vara olika detaljrika, exempelvis kan den innehålla allt från simpla visuella effekter till mer 
komplexa funktioner. En användarhistoria kan lätt bli för stor och det kan då vara lämpligt att dela in 
den i mindre historier för att förenkla användingen. (Jun, 2015)  
 
När funktionsanalysen var klar skrevs en specifik användarhistoria till varje aktivitet i 
produktbackloggen, samt ett acceptanstest för att definiera när arbetet med en aktivitet var färdigt. Då 
användarhistorierna togs fram hade gruppen begreppet användbarhet i bakhuvudet och strävade efter 
att anpassa historierna i enlighet med Nielsens principer (1994). 
 
I projektet utarbetades användarhistorierna efter principen:  
 

✓ Som <roll> vill jag kunna <funktion> (för att uppnå <mål>) 
 
Rollen var antingen kund eller administratör. 

4.1.5 Sprint och sprintplanering 
Inom Scrum är en sprint mellan tre dagar och en månad lång. Innan varje sprint sker en viss planering. 
Inför den första sprinten befinner sig projektet i planeringsfasen, där användarhistorier till 
produktbackloggen tas fram och tidsuppskattas. På första sprintplaneringsmötet väljs sedan aktiviteter 
från produktbackloggen ut och placeras i sprintbackloggen. Dessa är de aktiviteter som utvecklarna 
ska fokusera på under den aktuella sprinten. Under en sprint kan aktiviteterna i sprintbackloggen 
revideras och ytterligare aktiviteter kan exempelvis läggas in i sprintbackloggen om gruppen upplever 
att tid till detta finns. (Pries och Quigley, 2011) 
 
Projektet delades upp i tre sprintar. Sprint 0 fungerade som en form av förstudie, och under sprint 0 låg 
fokus på att forma gruppen genom att ta fram ett gruppkontrakt, och en kick-off hölls för att skapa god 
sammanhållning i gruppen. En projektplan (se Bilaga B) togs fram, en enkätundersökning (se Bilaga 
A.i) gjordes och en marknadsplan (se Bilaga A) skrevs, samt den första versionen av 
kandidatrapporten. Sprint 1 bestod av utveckling av e-butiken som innehöll det som stod med i sprint 
1-releasen av backloggen. Under sprint 2 arbetades med version två av e-butiken och sprint 2-
backloggen gav fler och uppdaterade funktionaliteter till e-butiken. Varje sprint avslutades med ett 
retrospektiv där sprintens arbete utvärderades. Sprint 1 och sprint 2 startades upp med 
sprintplaneringsmöten där bland annat sprintbackloggen för den kommande sprinten fastställdes. 

Sprintplaneringsmöte 
Inför sprint 1 och sprint 2 hölls ett sprintplaneringsmöte där syftet var att bestämma vilka aktiviteter 
som skulle implementeras under den kommande sprinten, det vill säga vilka aktiviteter som skulle 
utgöra sprintbackloggen. Det första steget i denna process var att bestämma hur mycket tid som totalt 
fanns tillgänglig under sprinten. Sprinterna i detta projekt var uppdelade i intervall om fem veckor, 
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vilket medförde att det fanns ungefär 200 timmar tillgänglig tid per person per sprint, räknat på 
arbetsveckor á 40 timmar. 
 
Nästa steg var att genomföra en tidsestimering av alla aktiviteter som låg under kategorierna 
“Nödvändig” och “Önskvärd”. Tidsestimeringen genomfördes genom att varje medlem enskilt skrev 
ner hur mycket tid denne uppskattade att de olika aktiviteterna skulle ta att utföra, angivet i timmar. 
Utifrån alla estimeringar togs sedan en genomsnittlig tidsestimering för varje aktivitet fram. Genom att 
jämföra totaltiden för varje aktivitet mot tiden som fanns tillgänglig för sprinten i kombination med 
diskussion om vilka aktiviteter som ansågs mest nödvändiga för att utveckla en användarbar e-butik 
skapades en sprintbacklogg.  

Sprintbacklogg 
Sprintbackloggen utgjordes av aktiviteter som var tänkta att genomföras under den kommande 
sprinten, tagna ur den ursprungliga backloggen enligt kriterierna i föregående avsnitt. 
Sprintbackloggen visualiserades även den på en scrumtavla på webbverktyget Trello. Backloggen 
delades upp i tre kolumner kallade “Under utveckling”, “Testning”, och “Klart”. För att markera att en 
gruppmedlem arbetade med en speciell aktivitet sattes namnet upp på det respektive digitala kortet. 
När funktionalitet för att uppfylla en användarhistoria ansågs vara redo för testning flyttade 
utvecklaren det digitala kortet till testning, och därifrån flyttades det till klart av en annan testare då 
acceptanstestet uppfyllts. 

4.1.6 Retrospektiv 
Ett sprintretrospektiv genomförs i anknytning till sprintplaneringen för kommande sprint, för att 
utvärdera hur en grupp har arbetat och därmed kunna förbättra arbetet inför nästa sprint. Det är upp till 
gruppen att bestämma exakt hur retrospektivet ska genomföras men att det genomförs är en viktigt del 
i scrum-metodikens upplägg. Under retrospektivet bör varje aktivitet från sprinten gås igenom och det 
bör utvärderas om lösningarna är bra, sedan ska alla i gruppen få ge feedback på arbetet, och 
potentiella åtgärder som kommer upp ska ordnas efter prioritet. För de högst prioriterade bör konkreta 
lösningar tas fram. (Schiel, 2012) 
 
Inför retrospektivet fyllde varje medlem i gruppen i en enkät där olika delar av arbetet betygssattes på 
en skala 1-5. Tillsammans svarade gruppen sedan på frågorna “Hur nöjda är vi med vårt teamarbete?” 
där svaren gavs som en skala 1-5, och “Kommunikationen i vårt team är…” där svarsalternativen var 
“enastående”, “oftast mycket bra”, “tillfredsställande, men behöver förbättras”, “dålig och behöver 
förbättras” samt “en katastrof”. Efter detta gavs gruppmedlemmarna 10 minuter att skriva ned svar på 
frågorna “Vad är vi bra på?” och “Vad kan vi bli bättre på?” på post-it-lappar. Gruppen gick sedan 
varvet runt och varje person läste upp vad som skrivits på en post-it-lapp i taget, och dessa 
kategoriserades på en whiteboard-tavla. Enkäten sammanställdes sedan och de punkter som fått betyg 
2 eller lägre av någon medlem lyftes i helgrupp. Fler post-it-lappar delades sedan ut och gruppen fick 
svara på vad som kunde göras bättre med dessa specifika punkter i åtanke. Av dessa alternativ valdes 
några ut att lägga fokus på under nästa sprint. Slutligen sammanställdes resultatet av retrospektivet och 
detta presenterades på en sprintredovisning. 

4.2 Behovsanalys 
Inför arbetet gjordes en marknadsundersökning och i samband med detta även en enkätundersökning, 
för att undersöka marknaden för försäljning av hembryggningsprodukter. 
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Vid utformning av en enkät finns det viktiga aspekter att ta hänsyn till, däribland hur frågorna 
formuleras, då de ska vara enkla och tydliga. Frågorna karakteriseras av vilken typ av svarsalternativ 
som tillhandahålls. Det kan vara svårt för den som svarar att svara fritt på en fråga och den typen 
svarsalternativ ska endast användas då undersökaren inte är säker på vilka aspekter som ingår. Därför 
kan enkäten underlättas för svararen genom att använda färdiga svar att kryssa i eller skalor. Detta gör 
också att enkäten går fortare att genomföra. För att försäkra sig om att frågorna är av godo bör enkäten 
genomgå en pilottestning mot en liten grupp innan den används. (Trost, 2007) 
 
I marknadsundersökningen (se Bilaga A) sammanställdes information om nuvarande aktörer på 
marknaden samt olika faktorer som skulle kunna komma att påverka e-butiken. De faktorer som 
analyserades var såväl omvärldsfaktorer som trender i dagens samhälle. Information hämtades från 
tidigare sammanställd litteratur och gjorda undersökningar. Vid undersökande av konkurrenter 
granskades deras webbplatser och försök till kontakt med de nuvarande konkurrenterna gjordes också, 
dock var svarsfrekvensen låg. 
 
I enkätundersökningen (se Bilaga A.i) undersöktes intresset för ölbryggning. Undersökningen var 
nätbaserad och bestod av sju frågor som behandlade information om deltagarens ålder och kön samt 
vanor och intresse kring ölbryggning i hemmet. Enkätundersökningen delades dels på Facebook för att 
undersöka om intresse fanns för att börja med hembryggning av öl, dels på ett hembryggarforum för 
att undersöka om de som redan var vana hembryggare kunde tänka sig att inhandla sina varor online.  
 
Utifrån marknadsundersökningen skapades en strategi för hur BryggaHem skall slå sig in på 
marknaden. 

4.3 Framtagning av användbarhetsprinciper 
För att kunna utveckla en användbar webbapplikation var det viktigt att först försöka definiera och 
förstå användbarhet, och vilka principer som applikationen skulle utvecklas efter. Med grund i  ISOs 
definition av användbarhet (se avsnitt 1.3), togs fem faktorer (se avsnitt 3.2) med grund i relevant 
forskning fram. Dessa hämtades från vetenskapliga artiklar, och kombinationen av faktorer valdes så 
att de ansågs täcka den ovan nämnda definitionen (se avsnitt 1.3).  
 
Vid tillfällen användes 10-20 år gammal forskning, med motiveringen att användbarhet och hur 
användare reagerar på olika parametrar tordes vara i användarens natur som människa, och därför vara 
någorlunda konstant. De faktorer som togs fram gäller generellt för e-butiker, och inte specifikt för 
personer som är intresserade av hembryggning av öl, då det senare inte påträffades.  

4.4 Acceptanskriterier 
Funktioner behöver under utvecklingsprocessen testas för att utvärdera om de uppsatta 
funktionalitetsmålen uppnåtts. För att utföra testerna behöver funktionens syfte vara definierat och 
dokumenterat för att ett accepterat resultat stegvis ska uppnås. (Mathis, 2011) För detta projekt 
bestämdes ett acceptanstest för varje aktivitet i produktbackloggen, och funktionstester samt 
användartester utfördes. 



LiU	  –	  IDA	  –	  Kandidatrapport	  BryggaHem	  
VT2015	  

 17 

4.4.1 Acceptanstester 
Acceptanstest är ett sätt att avgöra om en användarhistoria i produktbackloggen möter uppsatta 
kriterier. Kriterierna som sätts upp är de som en funktion minst måste uppnå för att anses godkänd. 
Detta ger en avgränsning i vilka delar av funktionen som ska utvecklas (Agile Modeling, 2015). 
Acceptanstester ska skiljas från systemtester, då acceptanstester handlar om vad användaren upplever 
och om det överensstämmer med vad som är beställt. Systemtester handlar om att ha ett väl 
fungerande system som korrekt levererar information genom alla program i systemet (Myers et al., 
2004). 
 
Acceptanstesterna var utformade efter metodiken: 
 

✓ Givet att <roll> genomför <funktion> ska <händelse> 
 
Där rollen var antingen kund eller administratör. Hela tiden fokuserade gruppen på att användbarhet 
skulle genomsyra testerna. 

4.4.2 Funktionstester och användartester 
Användartester är ett bra sätt att ta reda på hur slutanvändaren upplever produkten. Genom att använda 
dessa tester fås en uppfattning om hur relationen är mellan användare och systemet. (Rubin och 
Chisnell, 2008) 

Funktionstester 
Löpande under utvecklingsprocessen utfördes testningar internt av de medlemmar som själva inte varit 
med och utvecklat en specifik funktion. Dessa tester var ett delsteg i gruppens Definition of Done. 

Externa tester 
I slutet av sprint 2 testades applikationen av tredje part, det vill säga personer som inte varit delaktiga i 
utvecklingsarbetet. Dessa personer bestod främst av närstående till gruppmedlemmarna och 
användartesterna bestod av att personerna fritt fick navigera runt på sidan med dessa frågor i 
bakhuvudet: 
 

✓ Hur är det att navigera på sidan? 
✓ Vilka funktioner i applikationen är lätta att förstå? 
✓ Vilka funktioner i applikationen kan förbättras? 

 
Genom dessa användartester samlades åsikter in som sedan kunde analyseras ur 
användbarhetsperspektiv. 

4.5 Definition of Done 
Definition of Done är vanligtvis en lista med kriterier som måste uppfyllas för att en aktivitet i 
produktbackloggen ska klassas som klar. Definition of Done ändras inte under en sprint men kan 
ändras mellan sprintarna om gruppen blivit bättre på att leverera aktiviteter. En Definition of Done 
som skrivs gäller för alla aktiviteter i produktbackloggen. (Schwaber och Sutherland, 2011) Meningen 
med Definition of Done är bland annat att öka transparensen inom gruppen och tydliggöra när en 
aktivitet är klar för en release och därmed kan levereras till beställaren. Då en aktivitet anses som klar 
ska den vara klar både funktionalitetsmässigt samt även kvalitetsmässigt (Panchal, 2008).  
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De steg av tester som gruppen satte upp var följande: 
 

1. Egna tester skulle vara godkända 
2. Tester av person B (eventuellt C) godkända 
3. Acceptanstest uppfyllt 
4. Koden lades upp på server 
5. Koden kommenterades 
6. Ett beslut taget med enkel majoritet av gruppen att det var färdigt 

 
Dessa rutiner följdes för alla delar av projektet. Rutinerna ovan definierade projektgruppen som 
Definition of Done. När en funktion fick stämpeln Definition of Done markerades denna som klar i 
produktbackloggen. 

4.6 Prototyping 
Inför utvecklingsarbetet arbetades en prototyp fram. Denna prototyp fungerade som underlag vad 
gällde design och funktion. 
 
Rettig (1994) anser att en simpel prototyp gjord i papper är att föredra, då det kan vara tidskrävande att 
ta fram en avancerad prototyp. Användbarheten hos prototypen hamnar även in fokus då en simplare 
prototyp tas fram och det är inte lika lätt för användarna att fastna vid en viss utformning (Rettig, 
1994). 
 
De funktioner som togs fram under funktionsanalysen utgjorde grunden till skapandet av projektets 
prototyp. Gruppen diskuterade en rad olika designidéer, både utifrån användbarhet ur 
användarsynpunkt, men även utifrån egna preferenser. Som underlag för diskussion använde gruppen 
sig av det framtagna vetenskapliga underlaget gällande design och användbarhet samt besökte 
populära webbplatser och jämförde utformningen med teorin. Enligt Wonnacott (2000) är det 
essentiellt att första intrycket av en webbapplikation av typen e-butik tydligt signalerar till användaren 
var denne befinner sig samt vilka möjligheter som finns. Gruppens mål var att generera en prototyp i 
enlighet med de designprinciper som presenteras i avsnitt 3.2. För att uppnå målet fick alla 
gruppmedlemmar skapa sina egna förslag på prototyper efter att målen med webbapplikationen tagits 
fram. Varje medlem tog varsin av de aktiviteter som fått märkningen “Nödvändig” och designade en 
prototyp utifrån denna funktion i fokus, för att koncentrera designen på användbarhet. 
Prototyputvecklingen skedde med papper och penna eftersom gruppen ansåg att det var ett effektivt 
tillvägagångssätt. Efter diskussion nådde gruppen konsensus och en preliminär design kunde 
bestämmas. Denna preliminära designen visualiserades i programmet Paint och fastställdes till 
projektets slutgiltiga protoyp (se Bilaga C).  

4.7 Systemutveckling 
När man skapar en webbapplikation, eller webbsidor överlag, brukar man skilja på front-end- och 
back-end-programmering. Front-end-programmering är den kod som körs på klientsidan, och utgörs 
ofta av HTML, Javascript samt CSS. Den bearbetning som sker på serversidan benämns i motsats ofta 
som back-end-programmering, och det är där som bland annat grundläggande funktioner finns och 
databashantering sker. Denna kod utgörs ofta av PHP eller Python, och i det här projektet användes 
Python. (Girdley, 2014). Servern driftades på OpenShift. 
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4.7.1 Front-end 
HTML är förkortningen för HyperText Markup Language och är det språk som webbsidor skrivs i. Att 
använda HTML innebär att olika delar av texten märks med taggar , därav “Markup”, så att en viss 
struktur av element kan skapas. Ett HTML-dokument består endast av taggar och text, och med hjälp 
av CSS, som står för Cascading Style Sheets, ändras färg, text och design av varje element. (Staflin, 
2005) 
 
Enligt de givna tekniska begränsningarna (se avsnitt 2.2), fanns det krav på att webbapplikationens 
grafik skulle vara responsiv. För detta syfte användes Bootstrap, som är ett ramverk som grundar sig i 
HTML, CSS och JavaScript. (Bootstrap, 2015a) Ramverket tillhandahåller också färdiga paket för 
olika komponenter i applikationen till exempel drop down-menyer. (Bootstrap, 2015b)  
 
För att möjliggöra att applikationen skulle vara dynamisk användes JavaScript som körs direkt i 
webbläsaren. Detta innebär att programmet ej skickar information till webbservern och därmed kan 
programmet direkt reagera på till exempel inmatningar från användaren. (Flanagan, 2002) För att 
förenkla användandet av JavaScript används jQuery vilket är ett JavaScript-bibliotek. jQuery har 
också stöd för så kallade AJAX-anrop. Akronymen står för Asynchronous JavaScript And XML, och är 
alltså ett asynkront JavaScript-anrop till servern. Klienten kör HTML lokalt och hämtar bara 
nödvändig information från servern (se figur 4.1). Via AJAX-anrop uppdateras väsentliga delar av en 
sida, utan att behöva ladda om hela sidan. (Garret, 2005)  
 

 
Figur 4.1 - Förloppet för AJAX-anrop från webbläsare till server. 

En cookie är en text-fil som lagras lokalt på användarens dator när en användare besöker en webbplats 
och används för att identifiera en specifik dator vid återbesök och spara relevant data (Helmersson, 
2015). I e-butiken används detta för att kontrollera huruvida en användare är inloggad eller ej, samt för 
att hantera innehållet i kundkorgen. 

4.7.2 Back-end 
Webbapplikationens server byggdes upp med det objektorienterade programmeringsspråket Python. 
För att underlätta arbetet användes också Flask, ett ramverk designat för just utveckling av 
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webbapplikationer. Med ramverket upprättades och hanterades kommunikationskanaler mellan server 
och klient: när ett anrop till servern sker tar Flask emot detta, vidarebefordrar förfrågan och relevant 
data till rätt Python-funktion och kommunicerar resultatet till klienten. Flask användes även för att 
med hjälp av sessionvariabler kontrollera användare och höll ordning på varje användares separata 
kundkorg. Python användes för att bearbeta data, samt i kommunikation med databasen, som beskrivs 
nedan. 
 
För att lagra relevant data om användare, ordrar, produkter och tutorials användes en relationsdatabas 
av typen SQLite. I en relationsdatabas sparas all information i tabeller som kan kopplas ihop med 
varandra med hjälp av relationer, som även de lagras i tabellformat. Varje tabell är associerad med en 
identifieringsnyckel som används för att hitta och hantera rätt data. (Ramakrishnan och Gehrke, 2000) 
För kommunikation med databasen användes Python via verktyget SQLAlchemy, som översätter 
inkommande funktionsanrop från Python till programspråket SQL.  

4.7.3 Systemutvecklingsarbetet  
Under implementationsfasens initiala skede fokuserades på att förstå back-end-programmering och att 
få fram grundläggande SPA-funktionalitet genom att få igång kommunikationskanalerna (se avsnitt 
4.7.2). En preliminär databas sattes upp i ett tidigt skede men ändrades under utvecklingens gång efter 
nya behov. När den bakomliggande funktionaliteten upprättats implementerades nya funktioner och 
flera vyer introducerades i applikationen. I slutskedet fokuserades mer arbete på säkerhet, med 
kryptering av databas samt användar- och administratörsinloggning.  
 
Under tidiga skeden av utvecklingsarbetet lades inte speciellt fokus på anpassning för mindre skärmar. 
En viss grund i responsiv design gavs dock som nämnt av användadet av Bootstrap. I slutskedet 
gjordes också mer detaljanpassning genom att ta bort komponenter som ansågs svåra att hantera på en 
liten pekskärm och inte nämnvärt påverkade den övergripande funktionaliteten.  

4.7.4 Informationssäkerhet 
Då trygghet för en användare definierades som en del av användbarhet implementerades olika 
säkerhetsfunktioner i webbapplikationen. För att utveckla dessa användes CIA-triangeln och de tre 
delarna i denna presenteras nedan tillsammans med hur de använts. 

Confidentiality 
För att skydda den privata informationen som lagras i databasen gäller att den bara finns tillgänglig för 
behöriga användare. För detta krävs att en användare kan autentiseras. Därför implementerades en 
enstegsautentisering i form av inloggningsfunktion med användarnamn och lösenord. Vid korrekt 
inmatning av användaruppgifter skapas en sessionvariabel via ramverket Flask. Denna session lagrar 
en cookie med användaruppgifter på användarens dator, vilket möjliggör för servern att kontrollera 
användare och se till så att respektive användare enbart har tillgång till de resurser som 
användarkontot motsvarar. För att förhindra att användarens konto utnyttjas av någon utomstående 
utan användarens vetskap, till exempel om användaren lämnar sin dator utan att logga ut, sattes som 
ytterligare säkerhetsfunktion en tidsgräns på dessa cookies livslängd, som vid längre inaktivitet rensas 
från datorn. 
  
Då administratörer ej behöver, eller ska, ha tillgång till användares lösenord samt för att ha en 
ytterligare nivå säkerhet ifall en obehörig skulle få tillgång till databasen så krypterades lösenorden 
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inom databasen med hjälp av hashfunktioner. Hashfunktioner är matematiska funktioner som tar in ett 
data av godtycklig storlek, och returnerar ett data av fix längd. De är uppbyggda för att ge 
oförutsägbara resultat, med vilket menas att små förändringar i input ger stora förändringar i output, 
till synes utan mönster. Detta försvårar för potentiella angripare att använda så kallade brute force-
attacker för att få fram ursprunglig input från ett givet output. Hashfunktioner är icke-reversibla - det 
vill säga att även om hashfunktionen och dess output är känt, så är det näst intill omöjligt att få fram 
dess ursprungliga input. (Whitman och Mattord, 2011) Inloggningsfunktionen implementerades så att 
det inmatade lösenordet vid inloggningsförsök körs genom samma hashfunktion, och om output 
överrensstämmer med det krypterade data som finns lagrat i databasen så loggas användaren in. 
  
Som ett ytterligare led saltades också lösenorden innan de krypterades och lagrades i databasen. 
Vanliga lösenord, såsom ord som återfinns i ordböcker eller namn, ger kända output som en angripare 
kan kontrollera mot färdiga tabeller för att snabbt kunna bryta sig in på ett användarkonto. Saltning 
innebär att ett slumpmässigt valt data läggs till i det input som skickas in till hashfunktionen. Då 
hashfunktionens input har saltats så ges ett helt nytt output som inte finns i existerande tabeller, vilket 
minskar risken att brute force-attacker lyckas. Saltet behöver inte hållas hemligt, då det i sig inte 
hjälper angripare att bryta de icke-reversibla hashfunktionerna. (Whitman och Mattord, 2011) 

Integrity 
Sessionvariablerna som beskrevs ovan bidrar till att säkerställa att datan som lagras i databasen, och 
som visas för användarna, är korrekt, fullständig och inte manipulerad av obehöriga. För databasens 
integritet implementerades även en kontrollfunktion med två steg innan en transaktion till databasen 
sker. Det första steget är implementerad med JavaScript, där ifyllda formulär kontrolleras så att 
nödvändiga fält inte är tomma, samt att ifyllda värden är av korrekt typ. Därefter skickas datan vidare 
till nästa steg, där värdena återigen kontrolleras, men denna gång på serversidan. I detta steg 
implementerades även kontroll mot databasen så att värdena ej dupliceras: om användarnamnet redan 
existerar i databasen sker ingen transaktion, utan användaren får försöka igen med ett nytt 
användarnamn. 

Availability 
Utan ovan nämnda integritetskontroll så finns det en ökad risk att databasen kraschar när data av fel 
värde eller typ försöker läggas in i databasen. Detta får i sin tur servern att krascha, och minskar 
därmed tillgängligheten av tjänsten för användare. Integritetskontrollen bidrar därmed även till 
tillgängligheten av resurserna. 

4.8 Versionshantering 
Versionshantering innebär att flera versioner av en fil eller ett projekt sparas och kan återskapas vid 
behov. Detta är speciellt användbart då flera personer är inblandade i ett projekt och jobbar med 
samma filer. Dels kan användarna jobba med olika delar av samma projekt vid samma tidpunkt och 
sedan enkelt slå ihop sina versioner för att få fram ett fungerande slutresultat, dels kan användarna 
grena ut sig för att testa olika lösningar vilket leder till att en effektivare lösning kan hittas snabbare. 
Allt detta sker utan att riskera att tidigare arbete går förlorat, då användarna enkelt kan återskapa en 
tidigare, fungerande version av projektet. (Wahlberg, 2011)  
 



LiU	  –	  IDA	  –	  Kandidatrapport	  BryggaHem	  
VT2015	  

 22 

Under projektets gång användes GitLab som plattform för versionshantering. Här jobbade gruppen i 
olika grenar som sedan sammanställdes till en huvudgren när vi kändes oss klara med de funktioner vi 
jobbat med.  

4.9 Refaktorering 
Refaktorering är processen att omstrukturera och förbättra en mjukvaras inre uppbyggnad utan att 
förändra dess funktionalitet utåt. Med refaktorering eftersträvas att minska behovet av underhåll och 
utvidgning av kod. Refaktorering är nyckeln till att hålla kod läsbar och förbättra kodens interna 
struktur. Det handlar bland annat om att byta från en klass till en annan, flytta en metod i hierarkin, 
eller exempelvis flytta ut en funktion till en egen metod. Med hjälp av refaktorering kan läsbarheten i 
koden förbättras, vilket underlättar om mjukvaran ska utvidgas eller användas i kombination med 
andra program, samt under eventuell felsökning. Det kan också förbättra exekveringstiden då stora 
mängder kod reduceras till kortare, effektivare metoder. Refaktorering är dock riskfyllt, och kan 
introducera buggar i systemet som måste lösas. För att undvika onödiga risker bör refaktorering göras 
systematiskt. (Trucchia och Romei, 2010)  
 
Fowler et al. (2000) menar att en lång metod är sällan bättre än en kort metod och en lång metod är 
ofta svårare att förstå. Fowler et al. (2000) nämner också att det är viktigt att vara aggressiv vid 
uppdelning av kod, och säger att varje gång en metod behöver kommenteras så bör den delas upp i 
undermetoder. 
 
Refaktorering gjordes i slutet av de implementerande sprintarna i form av uppdelande av kod i olika 
filer efter funktionalitet. Dessutom lades fokus på att försöka namnge variabler samt metoder med 
självförklarande namn, för att underlätta läsbarheten av koden. Under arbetet låg fokus på att 
generalisera koden och inte duplicera koden, genom att flytta ut metoder så att dessa kan anropas på 
flera ställen i koden.  
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5 Resultat 
I följande avsnitt beskrivs utfallet av dels arbetssättet som tillämpades under projektets gång, dels 
utfallet av det tekniska utvecklingsarbetet av webbapplikationen.  

5.1 Scrum som programutvecklingsmetod 
Gruppen har använt sig av Scrum som utvecklingsmetodik och i detta avsnitt kommer resultatet av att 
använda denna metodik i ett programmeringsprojekt att presenteras.  

5.1.1 Projektplan 
Projektplanen (se Bilaga B) beskriver gruppens organisation. Mål och vision finns nedskrivna och ett 
gruppkontrakt beskriver valda kommunikationsvägar samt hur gruppen ska arbeta med 
ansvarsområden. Vidare innehåller projektplanen hur gruppen ska arbeta, det vill säga vilka generella 
rutiner som gäller samt rutiner vid testning, en systembeskrivning, en prototyp över e-butiken, en 
ansvarsplan, en tidplan samt en riskanalys av projektet. 

5.1.2 Produktbacklogg och sprintbacklogg 
Sessionen av brainwriting genererade totalt 23 aktiviteter till produktbackloggen (se Bilaga D). Dessa 
fokuserade främst på funktioner generellt som bör finnas i en e-butik, som exempelvis “Kundkorg”, 
samt funktioner som skulle underlätta för användaren, exempelvis “Kategorivy”. Användarhistorier 
och acceptanstest togs fram för de flesta, men ej alla, aktiviteter i backloggen. Utöver dessa 23 
aktiviteter lades ett tiotal aktiviteter på en tavla som kallades “Eventuellt vid mer tid”. 
 
Utfallet från utvecklingen under sprint 1 var att nästan alla aktiviteter i sprintbackloggen flyttats till 
“testning” och efter sprint 2 var alla aktiviteter i sprintbackloggen färdigutvecklade och testade. 

5.1.3 Utfall av sprint 0-retrospektiv 
Under sprint 0-retrospektivet var det tydligt att det var en god och öppen stämning inom gruppen där 
alla fick komma till tals. Gruppen upplevde att det fanns en tydlig struktur för hur kommunikationen 
skulle skötas samt att det var enkelt att dela ut ansvar till alla gruppmedlemmar. 
 
Punkter som fick låga betyg i utvärderingen var bland annat att beslutsfattandet ansågs ineffektivt, 
medlemmarnas roller ej var tydliga samt att både individens och gruppens prestationer inte erkändes 
tillräckligt. För att åtgärda detta infördes en mötesordning inför varje möte samt en sekreterare som 
ansvarade för att beslut från möten kom in i protokollet. Gruppen uppmuntrades också till att ge 
medlemmarna mer feedback, och ett personligt scrum-möte planerades in varje vecka för att 
medlemmarna skulle lära känna varandra bättre. 

5.1.4 Utfall av sprint 1-retrospektiv 
Under sprint 1 fungerade den informella kommunikationen inte så bra och en del missar i 
kommunikationen skedde. Gruppen upplevde också att de saknade en känsla av samhörighet och 
laganda. Positivt var att gruppens medlemmar tog eget ansvar och arbetade självständigt, samt att man 
stöttade varandra vid problem. Dessutom ansågs att scrumtavlan inte användes i tillräcklig 
utsträckning, något som ledde till ineffektivitet och dubbelarbete.  
 
De konkreta åtgärder som bestämdes var att i början och i slutet av en sprint skulle gruppen ses varje 
dag på morgonen för att strukturera upp dagens arbete, samt se till att använda scrumtavlan. Gruppen 
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ville också ha fler team building-aktiviteter i syfte att öka samhörigheten, då sådana planerats men inte 
hade blivit av under sprint 1. 

5.1.5 Utfall av sprint 2-retrospektiv 
När gruppen under sprint 2-retrospektivet tittade tillbaka på det som genomfördes efter sprint 1 
konstaterades att gruppen förbättrat nästintill samtliga punkter och medlemmarna var nöjda med 
stämningen i gruppen. Användandet av scrumtavlan hade förbättrats avsevärt från sprint 1 och detta 
ansågs vara en faktor till att arbetet fortskred bättre med ökad effektivitet. Trots detta var 
kommunikationen fortfarande något som kunde förbättras, dock var det främst den formella 
kommunikationen som diskuterades här och framförallt beslutsfattandet. Den informella 
kommunikationen blev avsevärt bättre under sprint 2 och gruppen satt oftast och arbetade gemensamt, 
vilket bidrog till mindre dubbelarbete. 

5.2 Behovsanalys 
Överlag påvisar enkätundersökningen (se Bilaga A.i) att deltagarna var positiva till idéen, där hälften 
av alla som svarade sa att de redan brygger öl eller kunde tänka sig att göra det. Bland resterande var 
det 28 procent som var tveksamma till att brygga öl hemma och 22 procent som svarade att de inte 
ville brygga öl hemma. Vidare kunde 64 procent tänka sig att beställa produkter för hembryggning 
över Internet och av de som redan brygger var det två tredjedelar som tillförskaffar sig produkterna 
över Internet. Av de som besvarade enkäten var majoriteten mellan 18 och 25 år gamla. Övriga 
resultat av marknadsundersökningen, samt en marknadsplan återfinns i Bilaga A. 

5.3 Prototyping 
Den framtagna prototypen (se Bilaga C) beskriver översiktligt webbapplikationens grafiska gränssnitt 
samt funktionalitet. Centralt för prototypen var att åstadkomma en stilren och enkel startsida som 
tydligt visar besökaren vilka möjligheter e-butiken erbjuder, i enlighet med vad Wonnacott (2010) 
menar är väsentligt (se avsnitt 3.2.1). Gruppen fokuserade dessutom vid framtagandet av prototypen 
på enkel navigering, eftersom det enligt Nielsen (2001) är essentiellt för att minimera en användares 
inlärningskurva samt för att inte komplicera upplevelsen av webbapplikationen. Resultatet av 
prototypen blev inte utförligt, då fokus enbart låg på utplacering av komponenter och saknade 
färgsättning. Enligt Fang och Salvendy (2003) ska produkter grupperas efter gemensamma nämnare 
och således utarbetades en meny där varje huvudkategori fick tillhörande underkategorier. (se avsnitt 
3.2.2)  
 
För att bygga en visuellt attraktiv sida bestämdes det att varje produkt skulle presenteras med en bild, 
eftersom bilder fångar en användares intresse, samt med relevant information. Animationer användes 
sparsamt, eftersom de kan anses som distraherande för en användare. (se avsnitt 3.2.1) Dock 
inkluderades en animerad sidmeny av huvudkategorier som rör sig längs med den högra sidkanten om 
användaren rör sig så långt ner i applikationen att den ursprungliga menyn för kategorier inte längre är 
synlig. I prototypen visas samma sidmeny om användaren är inne på ett erbjudande på startsidan. Då 
består sidmenyn av resterande erbjudanden. I prototypen återfinns kundkorgen alltid i sidmenyn. Att 
minimera antalet klick i enlighet med Wonnacott (2000) samt Fang och Salvendy (2003) ligger till 
grund för placeringen av komponenter och val av animationer. (se avsnitt 3.2.1) 
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5.4 Systemöversikt 
Detta avsnitt behandlar de funktioner som finns i applikationen som togs fram med hjälp av 
produktbackloggen samt prototypen som underlag. Det behandlar även hur applikationen fungerar ur 
ett användarperspektiv. 

5.4.1 SPA-funktionalitet 
Applikationen är en Single Page Application. Alla förändringar på presentationsvyn utöver den initiala 
inladdningen som klienten tar del av ändras dynamiskt med hjälp av AJAX-anrop. Genom att först 
ladda in de grafiska delar som finns på alla vyer och efteråt JavaScript-filerna som bidrar till 
funktionaliteten ser applikationen ut att ha laddat klart innan den bakomliggande funktionaliteten är 
helt redo, vilket ger en uppfattad snabbare laddningstid. Då applikationen använder sig av JavaScript 
för alla förändringar i vyn krävs det att användaren har detta aktiverat för att kunna navigera sig runt. 
På det sätt som applikationen har implementerats kan webbläsarens bakåtknapp inte användas för att 
gå tillbaka på sidan, utan användaren skickas då istället till den adress som besöktes innan e-butiken. 

5.4.2 Startsida 
Startsidans huvudkomponenter består av tre tydligt markerade kampanjerbjudanden och en länk till 
tutorials med tillhörande information och bilder (se Figur 5.1). Vyn är enkel och är tänkt att locka 
besökaren vidare (se avsnitt 3.2). Eftersom bilder är visuellt tilltalande för en användare 
implementerade gruppen stora bilder med sparsam informativ del för att inte överväldiga användaren 
med information (se avsnitt 3.2.1). Wonnacott (2000) menar att en startsida direkt ska svara på frågan 
“Var befinner jag mig?” och därför implementerades en relativt stor logotyp med tillhörande 
beskrivande text på startsidan. (se avsnitt 3.2)  
 

 
Figur 5.1 - Detta är den första vyn en besökare ser. 
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5.4.3 Navigering 
Menyn är i uppdelad i två delar och är placerad högst upp på sidan i respektive vy, ovanför det 
huvudsakliga innehållet, i enlighet med Fang och Salvendy (2003) (se avsnitt 3.2.2). Den översta 
menyn består av funktionerna “Hem”, “Om oss”, “Logga in”, “Kontakta oss” och en sökfunktion. 
Sökfunktionen placerades till höger, vilket också rekommenderas ur ett användarperspektiv (se avsnitt 
3.2.1). Den undre menyn består av huvudkategorierna, vilka alla har tillhörande rullistor som visas om 
användaren för musen över länkarna. Menyn har den hierarkiska nivån två, eftersom en högre nivå kan 
resultera i att användaren känner att navigeringen blir för komplicerad (se avsnitt 3.2.2). Uppdelningen 
av menyerna gjordes för att separera produktutbudet och applikationens funktionalitet. Fokus låg på att 
utveckla en igenkännlig funktionalitet i enlighet med Nielsens (1994) studie. Syftet med att 
implementera underkategorier var också att skapa genvägar i produktutbudet för att möjliggöra 
snabbare navigering för den vana användaren. (se avsnitt 3.2.1) Väljer användaren att röra sig så pass 
långt ner på sidan att menyn inte längre syns, skapas en flikmeny till höger om sidhuvudet bestående 
av huvudkategorierna. Denna implementation gjordes för att användaren ska kunna navigera sig till 
kategorivyn snabbt och smidigt i enlighet med Nielsen (2001) samt Shim, Shin och Nottingham. 
(2002) (se avsnitt 3.2.2). Denna meny har inte rullistor, eftersom applikationen inte ska uppfattas som 
för komplicerad och rörig sett ur ett användarperspektiv (se avsnitt 3.2). 

5.4.4 Registrera en ny användare och inloggning 
Om en användare redan har ett konto kan denne trycka på “Logga in”, se figur 5.2, och sedan mata in 
sina uppgifter. Användare som inte är registrerade fortsätter i samma dialogruta genom att klicka på 
“Inte medlem? Registrera här!”. En ny dialogruta dyker upp där användaren får skriva in nödvändiga 
uppgifter samt godkänna villkoren för att skapa ett konto. När fälten är korrekt ifyllda skapas ett konto 
och användaren loggas in automatiskt. Antalet fält i registreringsprocessen är så få som möjligt då 
målet har varit att användaren snabbt ska kunna utföra processen, likt det Wroblewski (2008) nämner. 
Wroblewski (2008) diskuterar också vikten av att inte distrahera användaren med onödiga 
komponenter vid implementering av formulär, varför bakgrunden skuggas för att minimera dessa när 
dialogrutan är aktiv. (se avsnitt 3.2.1) När användaren är inloggad finns det i den statiska menyn en 
länk till användarvyn.  
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Figur 5.2 - Dialogruta för inloggning samt länk till registrering. 

5.4.5 Användarvy 
Användarvyn nås för den inloggade besökaren genom länken “Mina sidor” i den statiska menyn. Här 
kan användaren sedan klicka sig vidare till “Personliga uppgifter”, “Orderhistorik” samt  “Ändra 
uppgifter”. Att inte visa all information på samma sida i “Mina sidor” syftar till att möjliggöra för 
användaren att fokusera på en uppgift i taget (se avsnitt 3.2.1). När användaren klickar sig in på “Mina 
sidor” landar denna direkt på “Personliga uppgifter”. Här går det för användaren att se, och i enlighet 
med Wroblewski (2008) ändra, dennes aktuella uppgifter som namn, adress, stad och liknande. (se 
avsnitt 3.2.1) Tar sig användaren vidare till “Orderhistorik” går det att se tidigare lagda ordrar.  

5.4.6 Kategori- och produktvy 
I kategorivyn (se figur 5.3) visas två produkter per rad och varje produkt visas med tillhörande rubrik, 
bild samt en kort information om den specifika produkten, som Fang och Salvendy (2003) skriver är 
en bra struktur ur ett användarperspektiv (se avsnitt 3.2.1). Nedanför varje produkt finns det två 
knappar där användaren antingen kan göra valet att köpa produkten eller läsa mer. Produkterna har 
placerats nära varandra för att användaren ska uppfatta att dessa hör ihop (se avsnitt 3.2.1). Vid köp av 
produkt väljer användaren antalet genom att antingen skriva in antalet på egen hand eller välja ett 
förutbestämt antal med hjälp av rullistan som finns implementerad. Om användaren istället väljer “Läs 
mer” skickas denne vidare till produktvyn. Vid produktvyn står det mer utförlig information om 
produkten än vad som står i kategorivyn, i enlighet med vad Fang och Salvendy (2003) skriver (se 
avsnitt 3.2.1). Här finns också samma möjlighet att köpa produkten som i kategorivyn.   
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Figur 5.3 - Den vy som visas när användaren klickat på en kategori. 

 

5.4.7 Kundkorg och köp 
Kundkorgen består av en ikon, eftersom ikoner är visuellt tilltalande för en användare samt förtydligar 
ett händelseförlopp om ikonen är relevant. Ikonen har formen av en kundvagn för att uppmärksamma 
användaren på funktionaliteten. (se avsnitt 3.2.1) För att snabbt se hur många produkter och vilket pris 
kundkorgen ligger på för stunden går det att hålla muspekaren över kundkorgsfliken till höger i 
applikationen, där den är placerad för att konsekvent vara synlig (se avsnitt 3.2.2). För att komma till 
kundkorgsvyn där ett köp kan genomföras klickar användaren på fliken. I kundkorgsvyn kan 
användaren se vilka och modifiera antalet varor som ligger där samt fylla i detaljer för att slutföra 
köpet.  
  
För att genomföra köpet krävs det att man fyller i leveransuppgifter och accepterar applikationens 
villkor, som kan nås från applikationens footer. Om användaren är inloggad eller väljer att logga in, 
kan användaren hämta uppgifterna som finns inlagda i databasen som leveransuppgifter. På så sätt 
skapas en genväg för användaren och förenklar processen av att lägga en order i enlighet med Nielsen 
(1994) (se avsnitt 3.2.1). Om användaren inte är registrerad kan denne välja att lägga en order utan att 
skapa konto, då tvång på registrering är den största enskilda orsaken till att kunder avbryter sitt köp (se 
avsnitt 3.2). För att se en översikt över hur köpprocessen ser ut, se figur 5.4. 
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Figur 5.4 - Hur köpprocessen går till. 

5.4.8 Administratörsvyn 
I den översta menyn finns en dold administratörsknapp som visas då en användare med 
administratörsbehörighet loggar in och leder till administratörsvyn. Detta är främst layoutmässigt  och 
implementeras i JavaScript vilket därmed kan kringgås av användaren. Därför finns ett ytterligare steg 
innan tillgång till administratörsvyn ges. I databasen lagras information om vilka användare som är 
administratörer, och varje gång användaren försöker nå administratörsvyn kontrolleras denne mot 
databasen. Vyn innehåller fyra övergripande knappar som specificerar de olika områden som en 
administratör kan arbeta med, se figur 5.5. Dessa är “Produkter”, “Kategorier”, “Ordrar” och 
“Användare”. När administratören klickar på en av knapparna tas denne till nästa nivå där alternativ 
som att lägga till, ta bort, eller ändra i en kategori ges i en ny vy. Detta ger en tydlig uppdelning så att 
användaren kan fokusera på en uppgift i taget i enlighet med Yee et al. (2012), vilket vidare förstärks 
av Nielsen (1994) och hans princip om enhetlighet (se avsnitt 3.2.1).  
 

 
Figur 5.5 - Administratörssidans första vy. 

5.4.9 Kontakta oss  
I den fasta menyn högst upp finns en knapp som heter “Kontakta oss”, då det enligt Shim, Shin och 
Nottingham (2002) är väsentligt för att behålla kunder på sidan (se avsnitt 3.2.4). Denna knapp finns 
därmed alltid synlig och användaren kan vid varje tillfälle nå funktionen på ett klick, vilket bidrar till 
navigeringseffektiviteten (se avsnitt 3.2.2). Om användaren klickar på knappen visas en dialogruta 
med ett formulär, samtidigt som bakgrunden tonas ned för att fokusera användarens uppmärksamhet 
på formuläret som Yee et al. (2012) förespråkar (se avsnitt 3.2.1). Formuläret är designat så att en 
rubrik anger dess syfte och den nödvändigaste informationen efterfrågas. Detta för att användaren 
enkelt ska kunna kontakta e-butiken vid behov. (se avsnitt 3.2.1) 



LiU	  –	  IDA	  –	  Kandidatrapport	  BryggaHem	  
VT2015	  

 30 

5.4.10 Kundinformationssidor 
I den översta menyn samt i footern finns det möjlighet att nå en vy för att läsa mer om organisationen 
bakom e-butiken genom att trycka på “Om oss”-knappen, som alltid kan nås. Här finns även 
organisationens kontaktinformation. I footern finns det länkar till sidor som beskriver e-butikens 
villkor samt en FAQ med svar på vanliga frågor. All denna funktionalitet inriktas på kundfokus och är 
baserad på studien av Shim, Shin och Nottingham (2002) (se avsnitt 3.2.4).  

5.4.11 Felhantering 
I formulären har felhantering implementerats vid felaktig eller tom inmatning av formulärens fält. 
Varningstext vid fältet ifråga anger att ett fel har uppstått och uppmanar användaren att fylla i fältet på 
korrekt sätt, i enlighet med vad Molich och Nielsen (1990) beskriver (se avsnitt 3.2.2). Texten är röd 
för att i enlighet med Yee et al. (2012) fånga användarens intresse, eftersom det är en stark färg (se 
avsnitt 3.2.1). Användaren kan enkelt avbryta processer vid ifyllande av formulär genom att använda 
sig av “Stäng”-knappar. Det är essentiellt att en användare kontrollerar funktionaliteten på en 
webbplats och därför implementerades tydliga knappar för att öka användarens förståelse av processer. 
Detta för att motverka att användaren gör fel i funktioner. (se avsnitt 3.2.1) 

5.4.12 Responsiv design 
Applikationen är utformad så att sidan förändras responsivt efter skärmstorlek. Innehållet anpassas så 
att det framställs på ett tydligt sätt oavsett vilken enhet användaren använder. Medvetet är även delar 
av applikationen dold, som flikar och filtreringsfunktion, om användaren befinner sig på en, med 
förbestämda mått, för liten enhet. Dessutom lägger sig innehållet i navigeringsmenyerna i dolda 
menyer, som användaren kan utvidga när denne vill navigera sig runt på sidan. Funktionaliteten med 
att man kan hovra över kategorierna för att få upp underkategorier togs också bort, för att behålla 
enkelhet och elegans i enlighet med Gehrke och Turban (1999). 

5.4.13 Färg och typsnitt 
Applikationens grafiska gränssnitt består mestadels av färgerna svart och vitt. Samma typsnitt används 
i alla vyer, med ett undantag - logotypen. Detta gjordes i enlighet med Nielsens (1994) princip om 
enhetlighet. Bakgrundsfärger har använts sparsamt, eftersom en användare väljer att observera ett fält 
med färg som ett objekt. Dessutom ansågs sparsamhet med val av färger öka webbapplikationens 
enkelhet och elegans (se avsnitt 3.2.1). Den främsta kontrasten på detta är färgerna som används på 
knappar och felhantering hos formulär. Knapparnas starka färger drar till sig användarens 
uppmärksamhet vilket är implementerat för att påvisa för användaren att input från denna krävs. De 
två navigeringsfälten som ligger placerade intill varandra har olika färg för att användaren ska uppfatta 
grupperingen mellan funktionerna i de två fälten i enlighet med Yee et al. (2012) (se avsnitt 3.2.1).   

5.4.14 Databas 
I figur 5.6 visas e-butikens relationsdatabas. Vid start av servern skapas databasen dynamiskt med 
hjälp av ett Python-script. Scriptet skapar dock inte relationerna mellan tabellerna i databasfilen, utan 
dessa upprätthålls via serverns källkod. Databasen är alltså beroende av tillhörande Python-kod för att 
fungera med samma relationer som visas i figuren. Den enda tabell som inte har en relation med någon 
annan är Users. Detta är ett medvetet val för att göra varje order unik på ett sådant sätt att en 
användare kan byta adress utan att en tidigare lagd order förändras, samt att inte behöva tvinga 
användaren att logga in eller skapa ett konto för att genomföra ett köp, eftersom detta är den största 
enskilda orsak som gör att konsumenten avbryter ett köp. (se avsnitt 3.2)  
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Figur 5.6 - Databasens uppbyggnad. 

5.5 Refaktorering 
Refaktoreringsarbetet skedde främst i slutskedet av respektive sprint, då de funktioner som tillkommit 
under utvecklingsarbetet förbättrades med avseende på läs- och körbarhet. Främst handlade det om att 
dela upp koden i mindre och dedikerade filer, vilket visas i figur 5.7. Långa metoder eller metoder som 
upprepades delades upp och flyttades och anropades istället. Detta är i enlighet med vad Fowler et al. 
(2000) förespråkar och resulterade i en lättnavigerad kod som är överskådlig. (se avsnitt 4.9) 
 
Enligt Gehrke och Turban (1999) är laddningstiderna avgörande i om en användare stannar på en sida 
eller ej. Därför flyttades JavaScript-filer ned i koden för att läsas in efter de grafiska komponenterna 
och på så sätt förbättra den uppfattade laddningstiden. Även behörighetskontroller flyttades för att 
skapa en mer intuitiv och säker applikation. Detta minskade också laddningstiderna, då färre AJAX-
anrop behövde göras. (se avsnitt 3.2.5) 
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Figur 5.7 - Exempel på kodrefaktorering. Javascript-filer och Python-filer är uppdelade efter funktionalitet. 

5.6 Acceptanstester 
Vid slutet av sprint 1 hade majoriteten av användarhistorierna uppnått sina respektive acceptanstester. 
Några användarhistorier hade inte uppnått acceptanstesterna och dessa flyttades över till backloggen 
för sprint 2. 
 
Efter sprint 2 var acceptanstesterna för samtliga användarhistorier uppfyllda och därmed fanns all 
funktionalitet som gruppen önskade vid projektets slut. 

5.7 Användartester 
Resultaten från tredjepartstesterna var varierande, men överlag fick applikationen godkänt av sina 
testare. Att lägga varor i kundkorgen och köpfunktionen ansågs fungera mycket bra. De kommentarer 
som framkom var att det var enkelt att genomföra ett köp och att det var bra att kunduppgifter kunde 
hämtas från “Mina sidor” med ett enkelt klick. 
 
Tredjepartstestarna uttryckte även att sidan var lättnavigerad och att syftet med webbapplikationen var 
tydligt och enkelt att förstå. De dubbla menyerna ansågs av vissa vara lite förvirrande och det var lätt 
att missa den övre menyn. Dock uppskattades det att den undre menyn flyttades till högersidan och 
följde med när användaren scrollade, trots att den inte fungerade optimalt. 
 
SPA-funktionaliteten fick kritik för att det inte gick att använda bakåtknappen i webbläsaren, då 
användaren exempelvis gått in på en underkategori och ville tillbaka till huvudkategorin. De produkter 
som inte låg i den besökta underkategorien var svåra att hitta, och detta tillsammans med att det inte 
gick att backa upplevdes som omständigt. 



LiU	  –	  IDA	  –	  Kandidatrapport	  BryggaHem	  
VT2015	  

 33 

6 Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer dels en diskussion av projektets resultat redogöras, dels den metod som 
användes för att leda fram till resultatet. En utvärdering av den marknadsanalys som lade till grund till 
valet av e-butik presenteras, och därefter diskuteras relevanta etiska och samhälleliga aspekter, samt 
hur en vidareutveckling av projektet skulle kunna ske. 

6.1 Resultat 
I det här avsnittet kommer projektets resultat att diskuteras. Avsnittet inleds med en jämförelse mellan 
den prototyp som togs fram och den slutgiltiga applikationen. Därefter följer en analys av 
applikationen ur ett användbarhetsperspektiv, inklusive brister som på grund av projektets tidsram inte 
åtgärdats, och avslutas med diskussion kring resultatet från acceptanskriterierna. 

6.1.1 Jämförelse av systemets utfall och prototyp 
Vid en jämförelse av den prototyp (se Bilaga C) som utarbetades inför programmeringsarbetet, och 
vad som blev det egentliga utfallet av systemet (se avsnitt 5.4) kan tydliga likheter observeras. I stora 
drag är layouten och vyerna desamma, och det fliksystem som utarbetades implementerades också 
med ett tillfredsställande utfall. Dock finns det några medvetna frånsteg från prototypen, och dessa 
uppstod på grund av önskad användbarhet. Enligt prototypen var tanken att fliksystemet skulle bestå 
av olika komponenter beroende på var användaren befann sig, något som ändrades till att statiskt 
innehålla kundkorg, kategorilänkar samt en länk till tutorials. Detta i enlighet med Nielsens (1994) 
principer angående enhetlighet och igenkännedom, vilket underlättar för användaren att lära sig 
systemet. Skulle innehållet i flikarna ändras beroende på var besökaren befinner sig finns en risk att 
användaren blir förvirrad, och därmed inte ha möjlighet att använda systemet på det effektiva sätt som 
systemet var menat till. Kategorivyn har modifierats något, och saknar den underkategori-struktur som 
i prototypen avsågs finnas med. Gruppen tog ett beslut att ta bort den då den ansågs vara överflödig, 
och hämmar den enkelhet och elegans som krävs för en användbar applikation. (se avsnitt 3.2) Dock 
går möjligheten att klicka sig in på önskad underkategori utan att scrolla upp till toppen av sidan 
förlorad, något som i viss mening hämmar navigeringseffektiviteten. 

6.1.2 Användbarhet  
Ett problem som dyker upp med att bedöma huruvida en webbapplikation är användbar eller inte är 
begreppets subjektivitet som beskrivs av Villegas et al. (2009) (se avsnitt 3.2). Dessutom är ett 
problem att användbarhet inte är binärt, utan olika grad av användbarhet kan uppnås. Det finns ingen 
konkret metod för att mäta en applikations användbarhet, vilket skulle underlätta vid en diskussion 
huruvida utvecklandet resulterat i en användbar webbapplikation. Däremot relateras resultatet till den 
forskning som finns beskrivet i teorikapitlet, vilket blir utgångspunkten i diskussionen om 
användbarhet.  
 
De fem faktorer som rapporten tagit upp tidigare är ej anpassade till e-butikens målgrupp, och detta 
kan leda till att målgruppen inte uppfattar applikationen som lika användbar som om den anpassats till 
deras preferenser. Gruppen ansåg dock att de generella användbarhetsprinciperna som tagits fram i 
teorikapitlet gav en så pass tydlig utgångspunkt i användbarhet hos en webbapplikation att vidare 
specialisering inte var nödvändigt i under utvecklingsarbetet. 
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Grafiskt gränssnitt 
Användartesterna som gjordes involverade inte gränssnittsdesignen, utan fokuserade på navigeringen 
och funktionerna. Således finns det inte möjlighet att utvärdera gränssnittsdesignen utifrån en 
oberoende part, vilket i efterhand är en brist. Gehrke och Turban (1999) betonar vikten av enkelhet 
och elegans vid design, Villegas et al. (2009) betonar som sagt att användaren måste få ett positivt 
intryck och Nielsen (1994) förespråkar ett enhetligt ramverk (se avsnitt 3.2). Att kunna mäta via en 
extern källa huruvida dessa teoretiska faktorer angående gränsnittsdesignen, som påverkar 
användbarheten, är uppnådda eller inte hade varit önskvärt. Dock visade resultaten från användartester 
att syftet med e-butiken var tydligt (se avsnitt 5.7), vilket enligt Wonnacott (2000) är essentiellt för att 
en användare ska stanna på en webbplats (se avsnitt 3.2). 
 
Att inför implementationen av gränssnittsdesignen ha utfört grundligare undersökningar med hjälp av 
en extern referensgrupp, hade hjälpt gruppen att tolka den insamlade teorin i avsnitt 3.2. Dock anser 
gruppen att gränssnittsdesignen följer de teoretiska ramar kring användbarhet som studerats, och 
följaktligen anses resultatet vara godkänt. 
 
I webbapplikationen fanns det behov av funktioner i form av formulär. Wroblewski (2008) diskuterar 
vikten av att inte distrahera en användare med onödiga krav eller störande moment vid utveckling av 
formulär (se avsnitt 3.2.1). Formulären implementerades därför med få fält, skuggad bakgrund vid 
visning samt designades utan onödiga komponenter. Syftet var att underlätta registreringen samt 
kontakt med BryggaHem, eftersom Shim, Shin och Nottingham (2002) nämner att kunder föredrar e-
butiker där kundservice är lättillgängligt. Det formulär som särskiljer sig finns i kundkorgen, eftersom 
ett köp kräver mer information. Dock kan en inloggad användare kopiera in sina sparade uppgifter, 
vilket anses följa Nielsens (1994) princip angående flexibilitet och effektivitet (se avsnitt 3.2.1).  
 
Den enkla färgsättningen i applikationens bakgrund gör att användarens uppmärksamhet enkelt kan 
fokuseras med skarpa färger. På detta sätt kan användaren effektivt ledas till vyer som leder till att 
kunden lägger beställning. Detta är fallet på startsidan med kampanjerbjudanden som alla har en 
stämpel i en stark färg för att uppmärksamma användaren. Det fanns tankar om att implementera det 
här i större utsträckning för att till exempel leda användaren till kundkorgsvyn men då Yee et al. 
(2012) argumenterar för att starka färger i för stor utsträckning är distraherande beslutades att istället 
behålla den simpla färgsättningen. Med grund i kombinationen av de starka färgerna och de tydliga 
grupperingarna med svart och vit bakgrundsfärg anses dock att färgsättningen på ett effektivt sätt 
bidrar till användbarheten genom det grafiska gränssnittet.  

Navigeringseffektivitet 
I och med upplägget av de två navigeringsfälten (se avsnitt 5.4.3) uppnås de specifikationer som 
Wonnacott (2000), Fang och Salvendy (2003),  Di Sciascio et al. (2003) samt Mathis (2001)  menar 
krävs av navigeringsverktygen och presentationsvyn för en navigeringseffektiv upplevelse (se avsnitt 
3.2.2). Från varje given del av applikationen kan de större, övergripande vyerna nås med ett klick. 
Detta bidrar enligt Nielsen (2001) till en brant inlärningskurva så att användaren snabbt lär sig utnyttja 
systemet till fullo och därmed upplever navigeringen som okomplicerad, vilket är en förutsättning för 
att användaren ska fortsätta använda applikationen enligt Shim, Shin och Nottingham (2002) (se 
avsnitt 3.2.2). Den felhantering som sker direkt i  formulären (se avsnitt 5.4.11) förenklar ytterligare 
navigering, då användaren i enlighet med Molich och Nielsen (1990) snabbt får information om hur 
problemet kan lösas så att användaren kan fortsätta i sin process. Navigeringseffektiviteten för att ta 
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sig framåt på sidan och ta sig runt kan därmed anses vara mycket hög, vilket förbättrar 
användbarheten.  
 
Om en användare däremot vill gå tillbaka till en tidigare vy kan ej webbläsarens bakåtknapp användas 
(se avsnitt 5.4.1). Trots att det i värsta fall endast tar tre klick att nå en given del av applikationen är 
detta faktum en källa till irritation bland de som testat applikationen (se avsnitt 5.7). Förmodligen 
beror detta på en vana vid webbsurfning att kunna bruka bakåtknappen och att det, trots en 
navigeringseffektiv design, är enklare att komma ihåg den senast besökta vyn än hur användaren ska 
klicka sig tillbaka dit. Att bakåtknappen inte fungerar är en stor brist i funktionaliteten som direkt går 
emot principen om användarkontroll och användarfrihet (se avsnitt 3.2.1), och skulle behöva åtgärdas 
vid eventuell vidareutveckling i syfte att uppnå bättre navigeringseffektivitet. Dock bidrar de 
implementerade knapparna som stänger dialogrutorna (se avsnitt 5.4.11) till att förbättra effektiviteten 
då användaren ångrar sig, till exempel vid användning av kontaktformulär eller användarregistrering.  
 
Då en användare ska lägga en beställning krävs att denne accepterar applikationens villkor. Har 
användaren ej läst dessa kan de inte nås utan att lämna vyn där beställningen läggs. Vill användaren 
läsa dessa villkor krävs således två extra klick för varje gång denne vill nå villkoren, vilket har en 
negativ effekt på navigeringseffektiviteten. Användbarheten kan förbättras genom att implementera en 
dialogruta med villkoren. På detta sätt ligger villkoren dolda för att i enlighet med Yee et al. (2012) 
inte belasta användaren med för många uttryck, men ändå finnas tillgängliga så att användaren enkelt 
kan läsa villkoren vid behov. 
 
Som administratör finns tillgång till en uppsättning funktioner (se avsnitt 5.4.8). Fokus på hur dessa 
presenteras låg som nämnt på enhetlighet, med en tydlig struktur där administratören först väljer 
kategori att arbeta med och sedan typ av funktion, vilket ligger i linje med både principen om 
enhetlighet av Nielsen (1994) och Mathis (2011) (se avsnitt 3.2.2). En alternativ lösning, med 
motivering att minimera antalet klick och därmed korta inlärningskurvan av systemet (se avsnitt 
3.2.2), skulle vara en platt hierarki där alla funktioner inom alla kategorier spaltas upp på den första 
administratörsvyn. I och med att en administratör skiljer sig från andra användare, dels i mer frekvent 
användning av applikationen samt ett annat fokus på brukandet av den, ansågs den hierarkiska 
strukturen ge en mer effektiv användning för administratören.  

Säkerhet 
Som nämnt så används enstegsautentisering i webbapplikationen med användarnamn och lösenord (se 
avsnitt 4.7.4). Detta är autentisering genom någonting användaren vet. Risken med denna metod är att 
den enbart skapar säkerhet på server-sidan och förlitar sig på att användaren sköter sin del av 
säkerheten. Allt som krävs för att bryta den här säkerheten är att få tillgång till lösenordet. Detta kan 
ske till exempel genom att användaren skrivit ned lösenordet någonstans och en utomstående person 
stjäl det. En annan risk är att användaren ovetandes har en keylogger installerad på sin dator som 
övervakar användarens knapptryck och på så sätt får tillgång till lösenordet. Autentisering med 
lösenord medför en hög risk för intrång, och som nämnt kan dessa säkerhetsbrister leda till att en stor 
andel av potentiella kunder känner sig otrygga och därmed väljer att inte använda webbapplikationen 
och istället handlar på en annan plattform (se avsnitt 3.2.3). För att undvika denna risk skulle andra 
säkerhetsåtgärder kunna implementeras för att verifiera användaren, antingen istället för eller i 
kombination med lösenord. Autentiseringen skulle istället kunna ske genom någonting användaren 
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har, som exempelvis internetbanker gör med bankdosor. Det skulle också kunna vara någonting 
användaren är, det vill säga autentisering via biometri, med till exempel en fingeravtrycksläsare. 
 
Båda dessa alternativa metoder är säkrare och kan därmed öka användbarheten, men de medför mer 
komplicerade processer, högre kostnader för organisationen och kan också av användaren upplevas 
som ett större intrång i privatlivet. För en bank som hanterar en persons hela förmögenhet finns det 
givetvis en större risk associerad med intrång från obehöriga, varför dessa behöver lägga större fokus 
och mer resurser på sin autentisering än vad BryggaHem behöver, där en obehörig person på ett 
användarkonto inte kan åsamka lika mycket skada. Ett alltför stort säkerhetspådrag med exempelvis 
kombinationen fingeravtrycksläsare, smartcard och lösenord kan också verka negativt för 
organisationen, då användare kan anse det vara för komplicerat och ineffektivt att handla på sidan och 
istället välja en annan leverantör. Trots att säkerhet är en viktig faktor för användbarhet kan 
säkerhetsfunktioner alltså försämra upplevelsen varför genomtänkt design av dessa är vitalt för att 
övertyga användare som besöker sidan att stanna.  
 
En stor del av säkerheten kring tillgänglighet återfinns inte i webbapplikationen i sig. Då applikationen 
nyttjar OpenShifts servrar (se avsnitt 4.7) så kan problem på deras håll påverka tillgängligheten av 
BryggaHem. Bortom att flytta över applikationen på en egenägd server kan BryggaHem ej ha 
fullständig kontroll över att applikationen och dess resurser alltid finns tillgängliga. 
 
I databasen krypteras enbart lösenorden. Om en obehörig får tillgång till databasen ligger dessa 
fortfarande under ett lager skydd, men alla andra personuppgifter som användaren valt att fylla i, till 
exempel adress och telefonnummer, ligger oskyddade. Ytterligare säkerhet skulle kunna uppnås 
genom att kryptera hela databasen. Till skillnad från lösenorden, som är krypterade med icke-
reversibla hashfunktioner, så kan dock administratörer behöva tillgång till övriga uppgifter, vilket 
innebär att reversibel kryptering med krypteringsnyckel krävs. Administratörerna kommer således 
alltid ha tillgång till den här informationen, vilket då bör nämnas under villkoren för att  skapa 
trygghet hos användaren och därmed bidra till användbarheten. 

Kundfokus 
Som användbarhet definieras av ISO (9241-11:1998) och tolkas i rapportens kapitel Avgränsningar 
och definitioner (se avsnitt 1.3), samt av Gehrke och Turban (1999), krävs kundfokus för att få en 
framgångsrik e-butik. Shim, Shin och Nottingham (2002) (se avsnitt 3.2.4) ställer i en studie upp tre 
krav för att en webbplats skall vara kundfokuserad. Två av dessa är lättillgänglig kundservice och 
kontaktinformation (se avsnitt 3.2.4) som uppfylls genom formuläret Kontakta Oss som alltid kan nås 
och vyn Om Oss. Det kan ifrågasättas huruvida dessa befinner sig på samma ställe som kunderna 
förväntar sig, då inläsning av olika vyer kan leda till att footern försvinner utom synhåll beroende på 
vyernas innehåll, och då finns inte alltid länkar till villkor, FAQ och kontaktinformation synligt i alla 
lägen. Villkoren kan heller inte nås vid till exempel registrering eller placering av en order utan att 
lämna processen och därmed tvingas användaren på nytt påbörja processen efter att villkoren lästs. 
Detta bidrar negativt till kundfokusaspekten och därmed användbarheten och bör vid eventuell 
vidareutveckling åtgärdas.  

Laddningstid 
I teorin (se avsnitt 3.2.5) beskrivs att en kort laddningstid är en av de viktiga faktorerna för hög 
användbarhet och detta är därmed en nyckel för att behålla användare på sidan. Som nämnt (se avsnitt 
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5.4.1) laddas JavaScript-filerna, som ger användaren navigeringsmöjligheter, in efter de 
grundläggande grafiska delarna på presentationsvyn i den initiala inladdningen för att minska den 
uppfattade laddningstiden. Utöver detta samt generell refaktorering av koden för att ge en snabbare 
körtid har inga åtgärder aktivt vidtagits för att minska laddningstiden när applikationen används. Då 
laddningstiden är en av de viktigaste faktorerna för en användbar applikation finns det klar 
förbättringspotential. En källa till laddningstider är stora bilder (se avsnitt 3.2.1). I arbetet har viss 
hänsyn tagits till detta, men som administratör går det att lägga upp bilder med storlek upp till 16 MB. 
Denna gräns är ej baserad på tidigare forskning utan satt som godtycklig maxgräns. I eventuell 
vidareutveckling skulle en metod behövas för att finna en optimal avvägning mellan laddningstid och 
bilders upplösning, då lägre bildkvalitet ger en mindre visuellt attraktiv vy vilket kan få användare att 
välja bort applikationen (se avsnitt 3.2.1), i syfte att locka användare till att stanna på sidan.  
 
Utifrån ovan kan generellt sägas att komponenter som gynnar användbarheten i form av det grafiska 
gränssnittet hämmar laddningstiden, vilket leder till att en avvägning mellan dessa faktorer bör göras. I 
utvecklandet av denna applikation har det grafiska gränssnittet i många fall prioriterats, vilket har lett 
till längre laddningstider. Under implementationsfasen användes heller inga verktyg för att testa 
laddningstiden. Då laddningstid är en så väsentlig faktor är detta givetvis inte optimalt, och testerna 
borde ha använts kontinuerligt där resultatet fått påverka utvecklingen av applikationen för att göra 
den mer användbar.  
 
En annan källa till laddningstider är databasen. Både typen av databas samt hur kommunikationen med 
denna är implementerad påverkar responstiden. Här finns metoder för att förbättra laddningstiden och 
därmed användbarheten, vilka inte använts under utvecklingsarbetet men vid eventuell 
vidareutveckling bör tas hänsyn till (se avsnitt 5.4.14). 

6.1.3 Acceptanskriterier 
I detta avsnitt kommer resultatet av acceptanstester och användartester att diskuteras. 

Acceptanstester 
Alla de acceptanstester som var uppsatta under utformningen av backloggen var i slutet av arbetet 
uppfyllda. Dock var en del av dem inte skrivna utförligt eller specifikt nog för att en testare helt skulle 
kunna utgå från dem vid testning. Detta ledde till en subjektiv bedömning fick göras i de fall som 
acceptanstestet inte var tydligt nog, vilket har påverkat resultatet av projektet. Exempelvis kan olika 
utvecklare och testare haft olika syn på vad nödvändig funktionalitet för en viss funktion innebär. 

Funktionstester och användartester 
De tester som gjordes internt gav ofta goda resultat, och en aktivitet blev ofta märkt som klar då den 
testades. Trots detta kunde vissa funktioner ha utvecklats mer kvalitativt. Testarna kunde ha varit 
hårdare i godkännandet av aktiviteter, då detta hade bidragit till högre kvalitet och inte samma fokus 
på kvantitet gällande funktionaliteten på sidan. 
  
Externt så fick applikationen goda kommentarer, och det som kan lyftas fram är hela köpfunktionen 
med kundkorg, som ansågs lätthanterlig och enkel att förstå. Användbarhet var en prioritet för 
utvecklingsprojektet och detta visar på att fokus har lagts på rätt ställe under utvecklingen. 
  
Kritik framfördes mot SPA-funktionaliteten, framför allt att användaren inte kunde backa på sidan, 
och detta kan bero på den okunskap som fanns i gruppen inför exakt hur en SPA kan byggas upp, då 
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gruppen under utvecklingsarbetet var omedvetna om till exempel PJAX, som kunde ha använts för att 
implementera bakåtknapparnas funktionalitet. 

6.2 Metod 
I det här avsnittet kommer de använda metoderna att diskuteras.  

6.2.1 Scrum  
Att arbeta iterativt och agilt enligt Scrum har överlag fungerat bra. Utvecklingen av 
webbapplikationen krävde flexibilitet, dels eftersom gruppen inte hade tidigare erfarenheter av det och 
därmed ville ändra delar av arbetet under tidens gång, och dels eftersom det var ett målsökande 
projekt.  
 
Att arbetet skedde iterativt gav arbetet struktur och gav gruppen chans till återblick och återkoppling 
som annars kanske hade åsidosatts. Sprintarna var bestämda på förhand och detta gav gruppen ett mål 
att hela tiden arbeta mot, vilket gjorde att arbetet delades upp i delmål och projektets omfattning 
kändes överkomlig. Scrum-verktygen hjälpte till viss del arbetet framåt men det kan diskuteras om 
problem kom upp till ytan så fort som de borde, då de dagliga scrum-mötena inte lyfte problem på det 
sätt som är meningen. Scrum-mötena var för visso korta men gruppmedlemmarna gick inte in på 
djupet och gick då ifrån vad Pries och Quigley (2011) skriver om effektiva möten. Informationen som 
spreds var för tunn för att ge klarhet i arbetssituationen och förhindra att dubbelarbete uppkom, och 
gruppen uppnådde inte alltid det kunskapsutbyte som definierar Scrum enligt Tabell 4.1 (se avsnitt 
4.1). 
 
Retrospektiven gav gruppen ett tillfälle att se över sina arbetsrutiner och förbättra exempelvis 
kommunikationen, vilket då bidrog till ett bättre arbete i nästkommande sprint. Strukturen som följdes 
under retrospektiven gav alla i gruppen samma möjligheter att uttrycka sina åsikter, dock fick de 
personer som befann sig utomlands skicka sina åsikter till en annan medlem, och detta kan ha påverkat 
deras ärlighet eftersom åsikterna inte kunde skickas anonymt. Ett alternativ hade varit att låta alla 
gruppmedlemmar fylla i ett formulär online där det skulle vara möjligt att vara anonym. Utfallet från 
retrospektiven ska därför läsas med denna kritik i åtanke. 
 
Brainwriting gav på kort tid många användbara idéer till produktbackloggen och anses därför vara en 
tillräckligt effektiv metod. De tekniska krav som fanns på systemet gjorde det tydligt vilka aktiviteter 
som var “Nödvändiga” i produktbackloggen och att ha använt någon annan prioriteringsmetod kunde 
ha äventyrat att de tekniska kraven uppfylldes, även de aktiviteter som ansågs viktigast för 
användbarheten fick denna märkning. Vidare var de funktioner märkta “Önskvärda” sådana som 
gruppen, i enlighet med inhämtad teori om användbarhet och prototyp, såg som viktiga att utveckla. 
Märkningen “Onödig” fick aktiviteter som gruppmedlemmarna ansåg kunde vara roliga att ha med 
och därmed ökat deras personliga engagemang, samt aktiviteter som beräknades ta kort tid att 
implementera. Det är möjligt att webbapplikationens användbarhet har påverkats då viss felprioritering 
kan ha skett av gruppen eftersom ingen uttalad funktionsanalysmodell följdes. I Bilaga D kan det 
exempelvis ses att aktiviteten “Villkor” har kategoriserats som “Onödig” trots att villkor enligt Shim, 
Shin och Nottingham (2002) är en nyckelfaktor för en användbar e-butik. 
 
Användarhistorierna som togs fram till varje aktivitet var ofta för otydliga och generella. Detta innebar 
att användarhistorierna var för stora och därmed inte kunde användas som det är tänkt enligt Jun 
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(2015). Hade användarhistorierna skrivits mer detaljerat och brutits ned i fler delar skulle det varit 
tydligare exakt vad som behövde utvecklas för att en funktion skulle bli klar. Eftersom varje 
användarhistoria hade utvecklats med användbarhet i åtanke, kan det diskuteras om detta fokus 
förlorades när användarhistorierna inte kunde appliceras direkt på en funktion, och applikationens 
användbarhet är därmed inte garanterad. 
 
Gruppen bestod av nio personer och enligt vad Cohn (2009) skriver är grupper med fler än sju 
medlemmar tydligt mindre effektiva än andra grupper. Hackman (2002) säger att en grupp som arbetar 
med Scrum bör vara mellan fyra och fem personer. Detta innebär att gruppen potentiellt sett hade 
kunnat vara mer effektiv om den bestått av färre medlemmar, och att den då uppnåt ett bättre resultat.  

6.2.2 Behovsanalys 
En enkätundersökning genomfördes i början av projektet genom de kriterier som togs upp i avsnitt 4.2. 
Denna enkät spreds bland gruppmedlemmarnas bekanta och lades även upp på Svenska 
Hembryggarföreningens forum. Anledningen till att enkäten lades upp på ett forum för 
hemmabryggare var att gruppen ville undersöka intresset för att specifikt köpa artiklar för 
hembryggning online. Då hembryggare givetvis är en överrepresenterad grupp på detta forum kan 
delar av resultaten vara missvisande och därmed kan vissa beslut ha tagits på felaktiga grunder. Inte 
heller var svarsgruppen representativ för hela Sveriges befolkning, och de flesta passade inte in i e-
butikens målgrupp. Ett alternativ hade varit att göra två separata enkäter där den ena lades upp på detta 
forum, och en separat som skickades ut i andra kanaler för att undersöka intresset för hembryggning 
hos de som inte redan brygger egen öl. 
 
I marknadsundersökningen framkommer det att BryggaHems målgrupp är män i åldern 35-45 år. Detta 
togs fram efter kontakt med en konkurrent vars primära kundgrupp var denna. Dock visade den enkät 
som gjordes att det fanns ett stort intresse i åldrarna 18-25 år också. Vilken källa, konkurrenterna eller 
enkätundersökningen, som är mest relevant kan diskuteras, och mer underlag kunde ha tagits fram för 
att tydligare legitimera valet av målgrupp. I detta fall utvecklades applikationen utifrån generella 
designprinciper som ej är riktade mot en specifik målgrupp, och därmed inte utesluter någon grupp. 
Vald målgrupp skulle främst vara märkbar i ett vidare sammanhang då potentiell marknadsföring med 
fördel skulle kunna vara riktad, och inte i utvecklingen av applikationen.  
 
I marknadsundersökningen studerades även hembryggningsmarknaden i Storbritannien och USA. Det 
kan ifrågasättas om trender på dessa marknader kan påvisa trender även på den svenska marknaden. I 
och med den höga grad av globalisering som existerar idag är det dock lättare för trender att spridas 
över världen, och då Storbritannien och USA är två inflytelserika länder ansågs det som rimligt att 
denna trend finns, eller inom en snar framtid kommer att finnas, även på den svenska marknaden.  
 
Gällande kontakten med konkurrenter inkom endast ett svar på det mejlutskick som gjordes. Här 
kunde gruppen ha gjort större ansträngningar för att komma i kontakt med konkurrenterna för att bilda 
sig en bättre uppfattning om dem och deras affärsstrategier. Dock fanns inte utrymme för vidare 
efterforskning inom ramarna för projektet.  

6.2.3 Framtagning av användbarhetsprinciper 
Vid framtagningen av de fem faktorer som ligger till grund för utvecklingen av applikationen finns det 
en del parametrar som hade kunnat vägas in och då gett ett annorlunda, och potentiellt bättre resultat. 
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Bland annat är flera underliggande användbarhetsprinciper, exempelvis Nielsens (1994), över 10 år 
gamla och skulle därmed kunna vara inaktuella. I källkritiken argumenteras för att användbarhet är 
någorlunda konstant, men det skulle kunna addera till arbetet och dess slutsatser att även inkludera 
mer nyutvecklade principer. Det kan inte uteslutas att det finns designprinciper som relaterar till nutida 
trender inom webbprogrammering, och därmed påverkar hur användarna av webbapplikationen 
uppfattar dess användbarhet. 
 
Preferenserna hos den tänkta målgruppen undersöktes inte explicit. Detta kan ha lett till att designen 
inte överstämmer tillräckligt bra med förväntningarna hos de som i huvudsak är tänkta att använda 
applikationen, utan snarare speglar mer generella principer. Man skulle kunna tänka sig att undersöka 
målgruppens preferenser och tydligare låta dessa styra utvecklingen av applikationen, och därmed få 
ett resultat som bättre tilltalar människor intresserade av hembryggning av öl.  Möjligen skulle detta 
lett till att användare inom målgruppen bedömt applikationens användbarhet som högre. Detta skulle 
kunna göras via ytterligare litteraturstudier, men gruppen lyckades ej påträffa sådan information. För 
att komma runt detta problem hade alternativa informationssökningar, som till exempel en ytterligare 
eller utökad enkätundersökning, kunnat genomföras i ett tidigt skede. 

6.2.4 Acceptanskriterier 
Nedan diskuteras användandet av acceptans-, funktions- och användartesterna. 

Acceptanstester 
Acceptanstesterna var skrivna olika utförligt, på grund av vaga användarhistorier. Då 
acceptanstesterna baserades på användarhistorierna blev dessa för stora och ett alternativ hade varit att 
skriva utförligare acceptanstester med mer specificerade krav att uppfylla, så att alla medlemmar i 
gruppen hade samma bild av vad som skulle uppfyllas. Dock ansåg gruppen att den använda metoden 
var ett tydligt sätt att sammanlänka användarhistoria med acceptanstest, vilket i de fallen där 
användarhistorierna var direkt applicerbara på respektive funktion fungerade väl. 

Funktionstester 
Att medlemmarna i gruppen kontinuerligt testade varandras funktioner fungerade bra. Framförallt i 
sprint 2 integrerades funktionerna snabbt med resten av arbetet och kunde testas av flera medlemmar, 
vilket gjorde att eventuell inkompatibilitet mellan funktioner som utvecklats parallellt snabbt kunde 
upptäckas och åtgärdas. 

Användartester 
Användartesterna var en viktig del för att komma framåt med utvecklingsprocessen, men  dessa 
påbörjades alltför sent, och kommentarer från dessa kom inte i tillräcklig hög grad arbetet till nytta. 
För att skapa ett användbart system hade dessa behövt inledas i ett tidigare skede och i större 
omfattning. 
 
De tre frågor som användes under de externa testerna täckte in de aspekter som skulle utvärderas av de 
externa testarna, men formuleringen av dem var ytterst öppen, vilket gav varierande svar samt 
variation i hur utförliga svaren är. En del som var tänkt att testas var färgval och komponentplacering 
vilket är en del i användbarheten enligt Yee et al.(2012). En fråga i stil med ”Hur upplevs val av 
färger, komponenter och struktur?” borde ha lagts till för att uppmana testarna att kommentera på 
detta. Ytterligare är ansträngningar för att nå potentiella kunder för användartesterna något som borde 
ha gjorts, men detta fanns det inte utrymme för inom ramarna för projektet.  
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6.2.5 Definition of Done 
Acceptanstesterna var ett steg i gruppens Definition of Done, och vaga acceptanstester har påverkat 
användandet av detta. Acceptanstesterna var det tredje steget i processen Definition of Done, men inte 
heller det femte steget, kommentera koden, utfördes ordentligt. 
  
Redan under sprint 1 upptäcktes brister i användandet av Definition of  Done och gruppen borde  ha 
gjort ändringar inför sprint 2, i enlighet med vad Schwaber och Sutherland (2011) skriver, men detta 
gjordes inte. Detta är något som kan ha bidragit till att transparensen inom gruppen inte fungerade 
optimalt.  

6.2.6 Versionshantering 
Under projektets gång har det uppkommit problem med versionshanteringen. Tekniska problem har 
gjort att två medlemmar vid olika tillfällen blivit av med färdigt arbete, vilket resulterade i att 
utvecklingsprocessen försenades. Genom att inte kommunicera med GitLab via utvecklingsmiljön 
PyCharm löstes problemen delvis.  
 
Initialt användes GitLab sparsamt, med lång tid mellan uppladdande av medlemmars arbete på 
plattformen. Detta ledde till många kodkonflikter vid sammanslagning till huvudgrenen när flera 
utvecklare skrivit i samma filer. I senare stadier gick användningen smidigare då gruppen började 
ladda upp arbete oftare, vilket ledde till mindre frustration vid synkronisering av arbetet och ökade 
effektiviteten. GitLab var inte ett intuitivt verktyg att använda, men när erfarenhet av det fanns var det 
en källa till ökad effektivitet i arbete i en större grupp. För att motverka de problem som uppstod borde 
tydligare riktlinjer för versionshanteringen upprättats. 

6.2.7 Refaktorering 
Teamet har främst jobbat med refaktorering i slutet av varje sprint, vilket var för lite, då det är av stor 
vikt att hålla kod läsbar för att minska underhållet. Gruppen har inte heller jobbat tillräckligt med att 
kommentera koden för att på så sätt bibehålla läsbarheten och ändå fanns ett behov av att det i vissa 
fall. Detta är ett bevis på att vissa metoder kunde styckas upp i mindre komponenter i ännu större 
utsträckning, vilket hade varit i enlighet med vad Fowler et al. (2000) menar. (se avsnitt 4.9)  
 
I första hand fokuserades refaktoreringsarbetet på att öka läsbarheten i koden. Detta är viktigt i och 
med att teamet är större än vad som anses optimalt (se avsnitt 4.1) och det blir mycket kod att som 
medlem snabbt behöva sätta sig in i då denne byter utvecklingsområde. Som ovan nämnt borde 
refaktoreringen dock skett i större utsträckning för att kontinuerligt behålla läsbarhet och i 
förlängningen produktiviteten.  
 
Utöver refaktoreringsarbetet för att öka läsbarheten kan argumenteras att refaktorering med 
användarfokus borde utförts i större grad, till exempel genom att optimera kod med avseende på 
exekverings- och laddningstid. Brist på tidigare erfarenhet av webbutveckling medförde nedsatt 
produktiviteten i teamet under tidigt utvecklingsarbete och refaktoreringsarbetet blev därmed lidande, 
vilket prioriterades ned till förmån för att uppnå uppsatt funktionalitet. 

6.2.8 Källkritik 
Under projektets gång har olika typer av källor använts; i första hand vetenskapliga publikationer, 
böcker och tidskriftsartiklar men även webbkällor samt mejlkontakt förekommer. 
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För att formulera en trovärdig teoretisk referensram lades stort fokus på att hitta vetenskapliga 
publikationer. I de fall sådana inte har hittats har webbkällor använts. Att använda webbkällor är 
problematiskt i den bemärkelsen att innehåll på Internet är föränderligt, det är inte alltid det står vem 
som är författaren bakom och webbkällor är sällan lika granskade som vetenskapliga publikationer. 
Därför har dessa undvikits i största mån och i de fall de använts har deras trovärdighet i första hand 
värderats utifrån författarens/företagets meriter och kunskap. Exempelvis har webbkällor använts då 
olika systemutvecklingsmetoder såsom Bootstrap beskrivits, eftersom dessa delar kan anses vara mer 
informativa, och inte kräver någon vetenskaplig publikation för att beskrivas. Även vissa källor om 
arbetsmetoder, exempelvis Agile Modeling (2015) har inhämtats från Internet, men då från sidor som 
beskriver “best practices” inom området. 
 
Värt att belysa är den mejlkonversation som hölls med en av konkurrenterna. Detta är endast ett 
företags svar och speglar inte nödvändigtvis hela marknaden, och därmed bör svaret värderas med 
aktsamhet. Denna källa ansågs dock som trovärdig eftersom gruppen inte såg någon anledning för 
företaget att undanhålla information av denna karaktär. 
 
Teknik är ett område som under de senaste decennierna utvecklats enormt, och därför bör källors 
relevans som berör detta analyseras i förhållande till dess ålder. Som exempel kan Nielsens (1994) 
vetenskapliga publikationer samt källan Molich och Nielsen (1990) ifrågasättas på grund av dess ålder, 
eftersom de behandlar användbarhet för just tekniska system. Däremot går det att argumentera för att 
användbarhet inte är något lika föränderligt, att hur människan reagerar på intryck och uttryck inte 
förändras nämnvärt med tiden. Vidare är Nielsen erkänd inom området, varför källan ansågs som 
relevant för utvecklingsarbetet.  

6.3 Marknad 
Gruppen fastställde att det finns en marknad för hembryggning av öl och det har gjorts uteslutande av 
följande faktorer:  
 

✓ Enkätundersökning 
✓ Marknaden i andra länder 
✓ Att det finns konkurrenter 
✓ Ölkulturen i Sverige 

 
Således är det alltså bekräftat att en marknad finns (se avsnitt 3.1), däremot saknas information 
huruvida marknaden är lönsam eller om den är tillräckligt stor. Att inte veta detta gör att gruppen 
beträder marknaden i ovisshet om det faktiskt kommer gå att bedriva en e-butik i detta segment. 
Därför hade gruppen behövt göra en marknadskvantifiering för att säkerställa detta faktum, och kunna 
påvisa att möjligheten för att bedriva verksamhet finns. 

6.4 Etiska aspekter 
I detta avsnitt diskuteras de etiska aspekter som bör tas hänsyn till i och med utvecklandet och 
tillhandahållandet av en e-butik. 
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6.4.1 Personuppgifter och spårning 
Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) gäller vid insamling av personuppgifter bland annat att 
“personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål” samt att 
“inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 
behandlingen”. För att undvika lagbrott måste det därmed noggrant övervägas vilka uppgifter som är 
relevanta och ska samlas in från användarna som använder en applikation. I fallet med BryggaHem 
samlas enbart de uppgifter in som krävs för att en transaktion ska kunna genomföras och leverans av 
produkter till köpare ske. Detta innefattar adressuppgifter, samt kontaktuppgifter för att kunna nå 
köparen vid behov. Däremot samlas till exempel inte personnummer in, då det inte ansågs relevant för 
processen, något som skulle behöva förändras om en 18-årsgräns för köp infördes. Genom att enbart 
samla in den mest relevanta informationen och minimera inkräktande i användares privatliv minskar 
också risken att användaren känner sig obekväm med att använda applikationen. Givetvis kan det 
finnas en poäng med att samla in annan information, till exempel användarens ålder eller kön av 
statistisk anledning - någonting som inte hindras av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Vilken 
information som samlas in är alltid en avvägning och det finns inget rätt svar på vad som bör och inte 
bör samlas in. I det här fallet har dock som nämnt ovan beslutet tagits att vara försiktiga och enbart 
samla in den mest relevanta informationen. 
  
Som tidigare beskrivet lagrar applikationen cookies på användarens dator för att kontrollera bland 
annat resurstillgång. I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) så upplyses 
varje person som använder applikationen om denna användning av cookies. Syftet med dessa cookies, 
och får ge sitt samtycke för att fortsätta använda sidan. Det är rimligt att anta att många användare inte 
läser villkoren för de cookies som används på diverse sidor utan direkt accepterar dessa. Vissa sidor 
utnyttjar detta genom att använda tracking cookies - cookies som spårar vilka andra sidor användaren 
besöker, i syfte att till exempel visa riktad reklam - och bara nämna detta i det finstilta. Detta är inte 
olagligt, men kan uppfattas som oetiskt. I de fall där cookies inte har detta spårningssyfte kan det öka 
kundtryggheten om detta klargörs tydligt. Utöver en ökad trygghet vid användning av applikationen, 
kan detta uppmärksamma användaren på vilken typ av cookies som används på andra sidor, och i 
längden ge användarna mer kontroll över vad som sker när de använder Internet.  

6.4.2 Minderåriga och hembryggningsprodukter 
De produkter som e-butiken erbjuder är tänkt att användas för att brygga egen alkohol, upp till nivåer 
som kan klassificeras som åtminstone starköl. Under Sveriges Alkohollag (SFS 2010:1622) är det 
förbjudet att sälja alkohol av denna styrka i butik till personer under 20 år, men det finns ingen 
lagstiftning mot att sälja enskilda komponenter för hembryggning till konsumenten. Detta gör att 
försäljning av dessa produkter inte skulle leda till något lagbrott, men det finns etiska och moraliska 
aspekter att ta hänsyn till. Skulle företaget rent moraliskt tycka att det var rätt att sälja dessa produkter 
till minderåriga, är en frågeställning som är relevant i ett fortsatt genomförande av en lansering av 
webbapplikationen. Skulle man ta beslutet att inte sälja till någon minderårig, skulle processer för att 
säkerställa personens ålder behöva implementeras. Huruvida en sådan implementation skulle påverka 
företaget finansiellt är svårt att förutspå, men man skulle kunna tänka sig att kostnader i samband med 
leverans skulle öka på grund av. legitimering vid leverans, samt potentiella minskade intäkter. 
 
Många av de konkurrenter som finns på marknaden i dagsläget har en nolltolerans mot ordrar från 
personer under 18 år (se Bilaga A). Detta skulle kunna tolkas som någon form av branschstandard, 
som därför också bör följas för att inte skada sitt anseende på marknaden. Dock så har konkurrenterna 
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inga rigorösa processer för kontroll av identitet, utan det står ofta som en punkt i köpvillkoren. Skulle 
e-butiken välja, likt konkurrenterna, att inte sälja till personer under 18 år, skulle detta vara lätt att 
införa enligt samma princip. Att inte sälja till minderåriga skulle vara ett ansvarsfullt 
ställningstagande, och kunna gynna företaget i långa loppet genom gott kundanseende. 

6.5 Vidareutveckling 
För att applikationen ska uppfylla funktionaliteten för en fullständig e-butik bör det vid en eventuell 
vidareutveckling av e-butiken implementeras en betallösning. Då en av de viktiga faktorerna för att 
skapa användbarhet är säkerhet bör detta vara en prioritet i valet av betallösningen. En betalfunktion 
ställer krav på databasen och hur information lagras. I nuläget är lösenord den enda datan som är 
krypterad i databasen och i samband med en implementation av en betallösning är detta något som bör 
ses över. En annan möjlighet är att importera existerande betalningsmoduler i applikationen, och då 
finns det flera som har en nivå på säkerheten som skulle vara svår att uppnå med en egenutvecklad 
betalfunktion. Detta skulle kunna öka tryggheten hos kunden då det är större sannolikhet att kunden 
känner igen systemet, och då en av fem personer oroar sig för bedrägerier (se avsnitt 3.1.1) kan detta 
vara värt att överväga. Oavsett vilken lösning som väljs bör användbarheten tas i åtanke. 
Betallösningen bör följa samma gränssnitt och färgschema som resterande sida, i enlighet med Yee et 
al. (2012), och även vad Wonnacott (2000)  säger om antal klick användaren behöver göra bör finnas i 
åtanke. Detta för att inte komplicera betalningsprocessen för användaren. 
  
En del av webbapplikationen som fick kritik från de externa testarna var SPA-funktionaliteten och 
främst att webbläsarens bakåtknapp inte kunde användas. Detta påverkar navigeringseffektiviteten och 
genom att implementera en lösning på detta skulle användbarheten av e-butiken öka, som tidigare 
diskuterat (se avsnitt 6.1.2). 
 
För att ytterliggare öka användbarheten hos applikationen kan man tänka sig att, vid en lansering av e-
butiken, använda konterteringsgraden för användbarhetsanalyser. Det är viktigt att kontinuerligt 
utveckla e-butiken och genom att genomföra små förändringar i funktionalitet och se hur 
konverteringsgraden förändras kan man styra utvecklingen efter användarnas preferenser. 
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7 Slutsats 
Rapportens syfte var att presentera ett tillvägagångssätt för hur en e-butik för hembryggningsartiklar 
för öl ska realiseras så att en användbar webbapplikation uppnås. Detta gjordes genom att 
dokumentera och diskutera framtagandet av webbapplikationen BryggaHem, både i termer av hur 
arbetssättet Scrum brukades och det tekniska utvecklingsarbetet för att skapa en användbar e-butik 
med grund i relevant forskning.  
 
Frågeställningen lyder “Hur kan en e-butik för försäljning av artiklar för hembryggning av öl, som är 
användbar, utvecklas?”. Den kan delas upp i de två primära delarna “Hur kan en e-butik utvecklas” 
som syftar till arbetssättet och de tekniska verktyg och plattformar som används, och “användbar“ som 
syftar till funktionaliteten hos den utvecklade applikationen.  
 
I avsnitt 6.2 diskuteras användningen av Scrum under projektets gång. Ett återkommande tema är att 
gruppen på grund av oerfarenhet av arbetssättet inte lyckades nyttja de verktyg och metoder som är del 
av scrum-metodiken på ett effektivt sätt. Trots detta uppnåddes en färdig applikation enligt uppsatta 
krav. Ur detta kan slutsatsen dras att Scrum kan användas för ett utvecklingsarbete av denna typ, men 
att tidigare erfarenhet av Scrum hos hela eller delar av teamet förmodligen starkt skulle bidra till ökad 
effektivitet i utvecklingen. Då gruppen även var större än vad som rekommenderas enligt Hackman 
(2002), tillsammans med gruppens reflektioner kring utvecklingsarbetet, dras också slutsatsen att en 
stor grupp utan tidigare erfarenhet, tillför ytterligare en dimension av förvirring. 
 
Att besvara den andra delen av frågeställningen är problematisk, då hur begreppet användbarhet 
definieras är subjektivt och det inte existerar en vedertagen metod för att mäta användbarhet, som 
diskuteras i avsnitt 6.1.2. Under projektets gång har dock begreppet delats upp i fem faktorer för att 
analysera användbarhet, baserade på forskning av Gehrke och Turban (1999), samt Villegas et al. 
(2009) (se avsnitt 3.2). Med utgångspunkt i relevant teori och avsnitt 6.1.2 dras slutsatser om de olika 
faktorerna. 
 
Användbarheten till följd av det grafiska gränssnittet är svårt att definiera då det finns många olika sätt 
att designa en webbapplikation. Genom att genomföra utförliga och omfattande externa användartester 
och låta resultatet av dessa styra utvecklingen av det grafiska gränssnittet hade ett mer användbart 
resultat kunnat uppnås av applikationen.  
 
Navigeringseffektiviteten hos en webbapplikation bör innefatta både framåt- och bakåtnavigering för 
att förbättra användbarheten. Vid användning av SPA-funktionalitet tillsammans med Wonnacotts 
(2000) riktlinjer för lättillgänglighet så har framåtnavigering implementeras på ett effektivt sätt i 
applikationen. SPA-funktionaliteten hämmar i denna applikation navigering bakåt då webbläsares 
bakåtknappar ej kan användas för detta, vilket bidrar negativt till användbarheten. 
 
För säkerhetsaspekten implementerades kryptering av lösenord i databasen samt en enkel 
enstegsautentisering. För att inte hämma effektiviteten med vilken systemet kan användas, vilket är 
väsentligt för användbarheten, togs inga vidare steg för att öka säkerheten. Med grund i vad som 
uppkommit i rapporten kan ingen slutsats dras om den optimala avvägningen mellan säkerhet och 
övriga faktorer för att uppnå hög användbarhet.  
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De krav som ställs på kundfokus enligt Shim, Shin och Nottingham (2002) är tydliga och det är enkelt 
att avgöra om kriterierna uppfylls. I denna applikations fall dras slutsatsen att alla kriterier kundfokus 
inte har uppnåtts, då villkoren inte finns lättillgängliga där användaren förväntar sig att finna dessa.   
 
Laddningstiden är väsentlig, vilket visas i undersökningen gjord av Aberdeen Group (2008) (se avsnitt 
3.2.5), och det finns många sätt att förbättra den (se avsnitt 6.1.2), men med grund i vad som 
framkommit i den här rapporten kan inget precist mått föreslås för att mäta användbarheten genom 
laddningstid. I denna applikation har det grafiska gränssnittet prioriterats, vilket lett till längre 
laddningstider. 
 
Sammanfattningsvis är användbarhet en kombination av faktorer, och att den uppnådda 
användbarheten till stor del baseras på användares skilda perceptioner av den använda applikationen. 
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9.1 Bilaga A - Marknadsplan 

Inledning 
Följande marknadsplan är gjord för att ligga till grund för produktvisionen och 
marknadsföringsstrategin för BryggaHem. Syftet är att få en bättre förståelse för den aktuella 
marknaden och följaktligen utveckla en strategi för att penetrera marknaden. Omvärldsfaktorer som 
kan påverka verksamheten har studerats och analyserats för att sedan ligga till grund för SWOT-
analys, TOWS-analys, STP-analys  och marknadsmix.  

Öl är den alkoholhaltiga dryck som konsumeras mest i flera stora länder, däribland Tyskland, Finland 
och USA (WHO, 2011). Konkret statistik över det exakta antalet hembryggare som är aktiva i Sverige 
har inte påträffats och därför grundas denna marknadsanalys på en undersökning av svensk ölkultur, 
en mindre enkät samt data över hembryggningsmarknaden i USA och Storbritanninen.  

Vision 
BryggaHems affärsidé bygger på att erbjuda kunder ett brett sortiment bestående av kvalitativa 
produkter, för att på så sätt attrahera både nybörjare samt erfarna hembryggare för att tillhandahålla 
dessa med hembryggningsprodukter av öl. BryggaHems sortiment ska bestå av jäst, humle, malt, 
paketlösningar samt bryggutrustning och information. I marknadsplanen studeras konkurrenter 
närmare, och slutsatsen blev att ingen aktör på marknaden idag har fullständigt fokus på ölbryggning i 
alla former, kombinerat med en användarvänlig e-butik. BryggaHems avsikt är att rida på back-to-
basics-vågen. Enligt marknadsplanen är matlagning samt dryckestillverkning från grunden en växande 
trend. BryggaHem ska förankra ölbryggarkulturen i Sverige!  

“Det ska vara enkelt och smidigt för konsumenter att tillförskaffa sig produkter och 
information för att brygga öl på hemmaplan. BryggaHem ska tillhandahålla en attraktiv och 
unik webbapplikation för att erbjuda sina kunder en användbar upplevelse.” 

PEST-analys 
För att undersöka de externa faktorer som  påverkar företaget, och den miljö det befinner sig i, har en 
PEST-analys genomförts, där politiska, ekonomiska, sociokulturella och tekniska aspekter har  
studerats. PEST är ursprungligen en engelsk akronym, och står för Political, Economical, Social och 
Technological. Utöver Sverige har även data över hembryggdsmarknaden i USA och Storbritanninen 
använts då trender ofta sprids utanför gränserna från dessa länder.  

Politiska 
Genom att bedriva e-handelsverksamhet i Sverige exponeras man för en rad lagar. Till några av de  
mer centrala lagarna kring e-handel hör e-handelslagen (SFS 2002:562), Distans- och 
hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), Marknadsföringslagen (SFS 2008:486), Prisinformationslagen 
(SFS 2004:347), Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Att leverera till mottagare utanför Sveriges 
gränser innebär oftast att lagarna i landet där mottagaren bor gäller. Därför är det viktigt att göra 
vidare analys av gällande lagar i de länder som avses att ingå i leveransområdet för e-handelsföretaget. 
(Svensk Handel, 2011) Det finns ingen lagstiftning mot att sälja komponenter för hembryggning av öl.  
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Ekonomiska 
De senaste åren har svensk e-handel varit på konstant hög tillväxt, och omsatte under 2013 37 
miljarder svenska kronor. Under perioden 2007-2013 har tillväxten legat mellan 8-24 procent, och 
fortsatt tillväxt spås. När det gäller detaljhandel kan en intressant jämförelse göras mellan tillväxten på 
detaljhandeln på Internet, som under 2013 var 17 procent, jämfört med detaljhandeln som helhet 
vilken bara växte med 1,9 procent. Nu utgör e-handel cirka 6 procent av den totala detaljhandeln. 
(HUI Research, 2013) 
 
Under de kommande 10-20 åren kommer inkomsterna fortsätta att stiga och det kommer leda till ökad 
köpkraft hos konsumenterna, menar HUI Research (2011) i sin rapport “Kampen om Köpkraften”. De 
menar att bruttoförvärvsinkomsterna kommer öka med närmare 3 procent  årligen, och den privata 
konsumtionen förväntas öka med motsvarande storlek.  
 
Marknaden för hembryggning av öl ökar i både Storbritanninen och USA. I Storbritannien ökade 
försäljning av hembryggningspaket för öltillverkning med 40 procent under 2010 för det ledande 
försäljningsföretaget Young. (Datamonitor, 2011) I USA ökade försäljningen av 
hembryggningsprodukter samt råvaror med 17 procent 2013, där en starkt rotad ölkultur ansågs vara 
orsaken (Brewers Association, 2014).  

Sociokulturella 
Tillgången till Internet i de svenska hushållen var under 2013 91 procent i åldersgruppen 18-85 år. I 
samma åldersgrupp använder 75 procent Internet dagligen (Statistiska Centralbyrån, 2014). 
Utvecklingen går mot att allt färre står utan internettillgång, men minskningen blir mindre och mindre. 
(Findahl, 2014)  
 
Att använda mobilen i syfte att handla över Internet har blivit allt vanligare. Drygt en tiondel av de 
köp som skedde i Sverige under 2013 gjordes med en mobiltelefon. En stor andel av konsumenterna, 
sju av tio, har använt sin mobiltelefon för att söka information om en fysisk vara genom att använda en 
sökmotor. Därtill visar statistik att 73 procent av konsumenterna har en smartphone. Trots att dessa 
siffror visar att det är viktigt för e-handelsföretag att ha en mobilanpassad webbplats, hade endast 29 
procent en mobilanpassad webbplats i slutet av 2013, och endast 20 procent hade en strategi för hur 
mobilen skulle inkluderas i marknadsföringsmixen. (HUI Research, 2013) 
 
I Sverige konsumeras per individ i snitt cirka 50 liter öl per år, ej inkluderat öl som förts in i Sverige 
av privatpersoner eller smugglats in (Sveriges Bryggerier, 2015a). 
 
Svenska Dagbladet (2014) har i en undersökning påvisat att 93 procent av männen i Sverige dricker öl, 
motsvarande siffra för Sveriges kvinnor är 73 procent. Undersökningen visade ett ökat intresse för 
mikrobryggerier, det vill säga den svenska ölkonsumenten väljer i större utsträckning exklusiva 
ölsorter där de större producenterna blir förlorarna. 
 
Enligt Sveriges Bryggerier finns det en starkt förankrad ölkultur i Sverige, som sedan 80-talet vuxit sig 
allt starkare i och med att ölen liksom vin blivit en självklarhet i det svenska restaurangköket. Även 
denna källa menar att de stora producenterna möter större konkurrens från den mer nischade 
öltillverkning med ett större fokus på genuinitet. (Sveriges Bryggerier, 2015a) I Storbritannien anses 
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den ökade försäljningen av hembryggningspaket vara ett växande nationellt intresse att producera mat 
och dryck från grunden (Datamonitor, 2011). 

Tekniska 
Det finns många tekniska aspekter att ta hänsyn till då man driver näringsverksamhet på Internet, 
däribland sökmotorsoptimering, laddningstider, design, innehåll osv. Enligt undersökning ger extra 
laddningstid på en webbplats en stor procentuell förlust av potentiella kunder. Ytterligare har det visat 
sig att man kan öka konverteringsgraden, det vill säga den andel besökare som genomför köp, genom 
medvetna val av design och innehåll. Företag som är duktiga på detta har således en fördel mot 
konkurrenter som inte är lika medvetna då det gäller prestanda och utformning av sin webbplats. 
(Rush, 2011)  
 
Dessutom är sökmotoroptimering viktigt för att öka trafiken på en webbplats. Genom att aktivt jobba 
med att komma högt upp bland sökresultaten kan man vinna stora konkurrensfördelar eftersom mycket 
av trafiken till webbplatser går via sökmotorer. (Google, 2010) 

Enkätundersökning 
Den enkätundersökning (se Bilaga A.i) som utfördes hade 348 svaranden, och enligt denna är intresset 
för ölbryggning överlag positivt. En majoritet, 78 procent, av deltagarna bryggde öl själva eller kunde 
tänka sig att brygga öl, eller kunde möjligen tänka sig att brygga öl. Dessutom kände 66 procent av de 
svarande någon som brygger öl. Det är endast 18 procent som inte kan tänka sig att beställa produkter 
för hembryggning från Internet. En intressant iakttagelse är att av de män som svarade var det bara 14 
procent som inte kunde tänka sig att brygga öl, i jämförelse till kvinnor som i 43 procent av fallen inte 
kunde tänka sig att brygga öl. Detta påvisar att intresset för ölbryggning är större hos män än hos 
kvinnor.  
 
Då fakta över marknaden i Sverige idag var otillgänglig mejlades även en enkät ut till verksamma 
aktörer på marknaden. Enbart en aktör valde att sammanställa svar där det framgick att de 
huvudsakliga konsumenterna var män i 35-45 års åldern. 
 
Sammantaget påvisar den svenska ölkulturen, vår enkätundersökning samt hur marknaden har 
utvecklats i andra liknande västerländska länder att det finns en växande marknad för produkter för 
hembryggning av öl. Vi har dock inte gjort någon kvantifiering av den svenska marknaden, vilket 
skulle kunna gynna en marknadsanalys. 

Konkurrenter 
Konkurrenterna på marknaden är Humlegårdens Ekolager, Det Lilla Köksbryggeriet, PGW, 
Partykungen.se med flera. Alla konkurrenter har en åldersgräns för försäljning av deras 
bryggeriprodukter, alternativt kräver de målsmans godkännande. Vilken åldersgräns de har satt 
varierar, men de vanligaste gränserna är 18 alternativt 20 år. Konkurrenterna som har valts ut, är de 
konkurrenter som agerat på webben med e-butik, samt vars webbplatser är sökmotoroptimerade. För 
att besöka konkurrenternas webbplatser se bilaga “Konkurrenter”. 

Pris  

Partykungen.se verkar ta ett pris som ligger över Coopers Hembryggning och PGW, som är rätt lika 
och har riktat in sig på lågprissegmentet. Det Lilla Köksbryggeriet har riktat in sig på 
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premiumsegmentet och vill sälja produkter för bryggning av finsmakaröl. Vinbutiken har ingen uttalad 
prisstrategi och Humlegårdens Ekolager har ett så pass stort utbud att det är svårt att avgöra deras 
strategi. 

Produkt  

Enbart Humlegårdens Ekolager och Vinbutiken erbjuder ett utbud av ingredienser för de konsumenter 
som väljer att brygga helt från grunden, där Humlegårdens Ekolager erbjuder ett betydligt större 
utbud. Vinbutiken har dessutom inte enbart riktat in sig på öl utan har även ett utbud av vinprodukter 
för hembruk. Det Lilla Köksbryggeriet erbjuder enbart ölbryggningspaket, det vill säga kunden kan 
inte välja ut ingredienser för att på så sätt tillverka sin egna unika öl. Coopers Hembryggning har på 
samma sätt till stor del fokuserat på ölbryggningspaket, men tillhandahåller ett utbud av humle för de 
kunder som vill krydda deras paketlösningar samt ett visst utbud av jäst. Partykungen.se och PGW har 
båda ett litet utbud av paket, och har istället en bredare produktportfölj inom många olika områden 
såsom tobak, fest, vin och maskerad. Det finns ingen konkurrent i dagsläget som ger ett brett utbud 
nischat på ölbryggning och samtidigt uppfyller kriterierna för en användbar webbplats enligt Nielsen 
(2001). Ett exempel är att ingen e-butik tillhandahåller en mobilanpassad webbplats som fokuserar på 
ölbryggning, vilket då inte uppfyller kravet att användaren ska kunna använda webbplatsen på ett 
tillfredsställande och användbart sätt. 

Plats 

Konkurrenterna verkar på Internet, och de flesta har ej en fysisk butik. Det Lilla Köksbryggeriet, 
Coopers Hembryggning, Partykungen.se samt Humlegårdens Ekolager har endast onlineförsäljning. 
Vinbutiken samt PGW har en respektive två fysiska butiker. Humlegården har dock 
avhämtningsalternativ för online-beställda produkter. 

Påverkan 

Alla konkurrenterna använder sociala medier, likt Facebook, Instagram och Twitter, i 
marknadsföringssyfte i någon utsträckning, och värt att notera är att alla är aktiva på Facebook. Vad 
som mer görs i marknadsföringssyfte är svårt att avgöra, då marknaden är så pass liten. Det Lilla 
Köksbryggeriet, Coopers Hembryggning och Humlegårdens Ekolager har guider på sin webbplats för 
hur ölbryggning går till, något som kan tänkas locka oerfarna hembryggare till deras sidor. 

SWOT-analys 
En SWOT-analys redogör för verksamhetens starka sidor, svaga sidor, möjligheter, risker/hot baserat 
på omvärldsanalysen. Dessutom görs en TOWS-analys av hur man kan dra nytta av möjligheterna, 
tackla riskerna, ta vara på sina styrkor samt undvika sina svaga sidor. 
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Figur A.1 - Ovan kan man se en sammanfattning av den SWOT-analys som gjorts. 

Styrkor 
BryggaHems e-butik kommer sträva efter att vara modern och ha en hög användbarhet vilket kommer 
att ge en fördel gentemot dess konkurrenter. Kunden ska snabbt få en uppfattning om vad som finns på 
sidan och hur denne ska navigera för att beställa de varor som denne söker. Den är även anpassad för 
mobila enheter så att kunden kan lägga en beställning på stående fot. Sökmotoroptimering av sidan 
kommer att ge den fler träffar vid webbsökningar och detta kommer att öka trafiken på sidan.  
 
Företaget har en fördel i att man verkar på Internet, vilket ger lägre kostnader för lokaler samt 
butikspersonal, än om företaget skulle sälja produkterna i en fysisk butik. Tillgängligheten för 
företagets kunder blir också stor, eftersom ortdrar kommer kunna läggas dygnet runt, året om. 
Dessutom kommer BryggaHem erbjuda kunderna ett brett utbud med ölbryggningsprodukter från 
grunden, vilket ger kunden stora valmöjligheter, och möjlighet att skapa sina egna recept.  
 
Den produkten som företaget erbjuder kommer att förse kunden med alkoholhaltiga drycker till ett 
lägre pris än systembolaget, samt restauranger som erbjuder dessa. 
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E-butiken kommer även att innehålla lätta guider för hur öl ska bryggas, så att även den oerfarna 
kunden kan brygga sitt eget öl när produkter har beställts hem. Detta kommer även skapa ett intresse 
hos de oerfarna.  

Svagheter 
BryggaHem är en ny aktör på marknaden och saknar därmed den existerande kundbas som 
konkurrenterna har. På samma sätt saknar Bryggahem en existerande logistikkedja, som därmed måste 
utvecklas, vilket kan leda till många initiala problem. Dessutom kan det faktum att företaget verkar 
över Internet bidra till längre leveranstider än vad kunden efterfrågar. 
 
En svaghet med produkten som företaget erbjuder är att det tar jämförelsevis lång tid att framställa, 
gentemot alternativet att köpa färdigbrygd öl. 

Möjligheter 
Antalet internetanvändare i Sverige ökar och även mobilanvändandet av Internet. Trots detta utgör e-
handeln endast 6 procent av detaljhandeln, den är dock på frammarsch med en tillväxt som legat på 
minst 13 procent per årsbasis sedan kvartal 4 2011.  
 
Det finns ett påvisat intresse för de produkter som planeras säljas, både på den nuvarande marknaden 
och i den undersökning som har gjorts. På den nuvarande marknaden finns ett intresse för 
mikrobryggerier och exklusiva ölsorter, som i många fall väljes framför de massproducerade sorterna. 
Den undersökning som utfördes över Internet påvisades ett intresse för möjligheten att brygga sitt eget 
öl. En möjlighet för företaget är att den trend som gäller hembryggning av öl skulle ytterligare öka.  
 
Skulle Systembolaget höja sina priser finns det en chans att konsumenterna börjar leta efter alternativa 
källor för att förse sig med alkoholhaltiga drycker, något som skulle kunna öka markanden.  

Risker och hot 
De uppenbara hoten är de konkurrenter som redan nu finns på marknaden. Dessa är etablerade och har 
skapat sig en kundkrets. Det finns även risk att de valda leverantörerna inte har möjlighet att leverera i 
tid, och att detta leder till att BryggaHem inte har möjlighet att leverera till sina kunder i tid. Dessutom 
finns det en risk att marknaden för hembryggningprodukter skulle minska, på grund av att trenden 
skulle dö ut. Skulle gällande lagstiftning för försäljning av hembryggningsprodukter ändras finns 
också en risk att BryggaHems verksamhet blir olaglig, alternativt dyrare, och därför kommer behöva 
avveckla eller förändra verksamheten. 
 
Om BryggaHem skulle besluta sig för att ge sig in på den internationella marknaden så gäller andra 
regler än på den svenska, och man måste anpassa sig efter respektive land. Detta försvårar situationen 
om beslut om expandering till utlandet tas.  

TOWS 
I anslutning till SWOT-analys har en TOWS gjorts för att ta fram mer konkreta strategier. Nedan 
följer de slutsatser och strategier som dragits från SWOT-analysen. 
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Figur A.2 - Figuren ovan visar den TOWS-analys som gjorts. 
 

De konkurrenter som redan är etablerade på marknaden är i många fall inte fokuserade på enbart 
ölbryggning i hemmet, utan de har ofta ett bredare sortiment inom till exempel vintillverkning. Detta 
gör BryggaHem till en mer nischad e-butik inom ölbryggning och bör fokuseras i varumärket och dess 
framtoning. 

De konkurrenter som är specialiserade på ölbryggning har webbplatser som är omoderna och mer 
svårnavigerade än BryggaHems applikation. Detta bör i konjunktion med att en webbutiks låga 
driftkostnader användas mot konkurrenter.  

Med tanke på de regler som finns kring e-handel och de svårigheter som finns i samband med 
etablering utomlands så är det bra att BryggaHem börjar med en etablering på den svenska markanden. 
Bryggahem bör således ta lärdom av etablering och marknadspenetrering i Sverige innan expansion 
görs utomlands. 

BryggaHems budskap i marknadsföring bör fokusera på glädjen i att producera eget och njuta av sitt 
egna arbete och stolthet över detsamma, för att undvika faktumet att det tar tid att brygga ett öl. 

BryggaHem bör nyttja sin explicita inriktning mot ölbryggning från grunden, det vill säga 
komponenter, och de oändliga kombinationer detta ger, där endast köparens fantasi sätter gränser för 
utbudet, för att tackla de redan etablerade konkurrenterna och därmed styrka unikheten i BryggHems 
erbjudande. 
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Bryggahem bör kringgå svagheten med att inte ha etablerad logistikkedja genom att kapitalisera på 
rådande trender, ökande intresse för öl och mikrobryggerier, samt ökande e-handel, speciellt för 
mobila enheter, och på så vis göra bättre upphandlingar med leverantörer och distributörer. 

Kapitalisera på variationsmöjligheterna i produkten, tillgängligheten och faktumet att produkten är 
billigare än substitutet, det vill säga industriellt framställd öl, tillsammans med de rådande trenderna 
nämnda ovan för att nå en hög marknadsandel i segmentet på tillväxtmarknaden. På så sätt kan 
BryggaHem gå ifrån ett frågetecken enligt Boston-matrisen till en stigande stjärna i densamma för att 
landa som en kassako då marknaden stabiliseras.  

STP - Segmentering, Targeting, Positionering 
En STP-analys har genomförts för att bestämma vilka konsumentgrupper BryggaHem skall rikta sig 
till, samt hur detta skall genomföras. Till en början har en segmentering (S) av konsumenterna gjorts. 
Denna har legat till grund för den targeting (T) som bestämts, dvs vilka konsumenter företaget riktar 
till, och varför. Positioneringsanalys (P) har gjorts för att bestämma hur e-butiken skall särskilja sig 
från konkurrenternas, och därmed nå målgruppen. 

Segmentering 
Relevanta aspekter för BryggaHem är ålder, erfarenhet, kön, inkomst och område. Dessa grupper har 
delats upp enligt figur 1 nedan: 

 
Figur A.3 - Figuren ovan visar segmentering av konsumenter. 

 
Huruvida marknadsplanen ska rikta sig mot män eller kvinnor är en viktigt fråga då statistiken visar att 
män i snitt dricker mer öl. Vilken ålder som är mest intressant ska baseras på enkätundersökningen 
samt marknadsanalysen. Ålderssegmenteringen är uppdelad i 18-25, 25-35, 35-45, 45-55, samt 55+. 
Hänsyn har inte tagits till gruppen under 18 år då det kan ses etiskt fel att sälja alkoholrelaterade 
produkter till minderåriga, samt därför att gällande lagföring för köp via Internet är komplicerat för 
denna grupp. Då BryggaHem enbart kommer att erbjuda internetförsäljning behöver 
områdessegmenteringen undersökas för att bestämma huruvida den tilltänkta målgruppen ska sträcka 
sig utanför Sveriges gränser. Därför kommer områdessegmenteringen att delas upp i Sverige, Europa 
och Världen. Produkterna kommer att vara tillgängliga för alla som har tillgång till Internet. 
Ölintresset är en svag och diffus faktor, som kommer att behöva estimeras utifrån enkäten samt övriga 
källor som har undersökts för att bättre förstå marknaden. Faktorn kommer att delas upp i låg, medel 
och hög. Inkomsten kommer också att delas upp i undergupperna låg, medel och hög där medel 
innebär en inkomst på 150 000-500 000 kr per år.  
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Targeting 
BryggaHems attraktivaste segment ska baseras på utvecklingspotential, storlek och lokalisering.  

Att öppna en webbbutik utomlands kräver ett hänsynstagande gentemot det landets interna regler, och 
då behöver också språket på webbplatsen anpassas. BryggaHem kommer därför att rikta sig mot den 
svenska marknaden. Information om ölbryggningsmarknaden var överlag svårtillgänglig och att därför 
kommer BryggaHem att rikta sig mot den marknad där verksamheten fysiskt kommer att vara baserad. 
Därav kommer justeringar, kundkontakt och förbättringsstrategier lättare att kunna genomföras då 
småskalighet gör verksamheten överskådligare.  

BryggaHem kommer huvudsakligen att rikta sig mot män, då statistik visar på att män dricker mer öl 
än kvinnor samt för att enkätundersökningen visade ett större intresse för ölbryggning bland män. 

Åldersgruppen BryggaHem vill nå är mellan 35-45 år gamla. Enligt en av konkurrenterna är deras 
kunder huvudsakligen mellan 35-45 år gamla, och då BryggaHems affärsidé är snarlik vill samma 
målgrupp nås. Dock finns det inget skäl att inte försöka tänja på dessa gränser för att nå ett bredare 
segment. Enkätundersökningen visade på ett intresse från en yngre åldersgrupp, men då inkomsten hos 
yngre tilltänkta kunder ofta är lägre kan ett spirande intresse för ölbryggning hämmas av de höga 
inträdeskostnaderna. Applikationen kan givetvis användas av båda grupper, men när det kommer till 
riktad marknadsföring kommer fokus ligga på den äldre målgruppen av ovan nämnda anledningar.  

Enligt ovanstående resonemang kommer BryggaHem att rikta sig mot en målgrupp som har en 
medelhög alternativt hög inkomst, se figur 2. Att brygga öl är ett intresse som i längden blir billigare 
än att köpa på systemet, men det kräver att kunden har tillräcklig inkomst för att investera i 
ölbryggningsutrustning.  

Den tilltänkta målgruppen kommer att bestå av båda nybörjare samt erfarna ölbryggare, för att nå ut 
till ett så brett segment som möjligt. Ölbryggning är en smal hobby och därför ses inget skäl att inte 
rikta sig mot kunder med varierande erfarenhet. 

 

Figur A.4 - Figuren ovan visar vilka konsumenter BryggaHem huvudsakligen riktar sig till. 

Positionering 
BryggaHems strategi för att särskilja sig från de konkurrenter som finns på marknaden är att erbjuda 
en webbtjänst med funktioner och design som kunder i dagens samhälle efterfrågar hos en modern 
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webbutik, och som företaget noterat i stor utsträckning saknas hos konkurrenter. Dessutom skall 
företaget nischa sig enbart mot ölmarknaden, och inte erbjuda produkter inom andra områden som 
många av konkurrenterna gör.  

Det är få konkurrenter i dagsläget som sammanför en attraktiv webbshop, med ett brett sortiment av 
enbart ölprodukter. BryggaHem kommer genom att erbjuda en användbar webbshop med nisch mot 
enbart ölprodukter vinna konkurrensfördelar på marknaden. Dessa två faktorer är viktiga för att lyckas 
på marknaden. 

BryggaHem kommer att erbjuda information och paketlösningar för de kunder som är nya på området, 
men samtidigt ha ett brett varierat sortiment för att locka erfarna bryggare. 

Marknadsmix 
Efter att ha bestämt vilken målgrupp som företaget riktar sig till, har en marknadsföringsstrategi 
utarbetats, vilken i grund och botten är en förlängning av tidigare nämnd positionering. De 
nyckelbegrepp som legat till grund för detta kallas 4P och är framtagna av McCarthy (Kotler, 
Armstrong och Parment, 2012). 4P står för nyckelbegreppen Pris, Produkt, Plats, och Påverkan vilka 
enligt McCharthy är essentiella när man bestämmer den marknadsföringsstrategi som ett företag skall 
ha på en viss marknad. 

Pris 
Priset på produkterna kommer att bestämmas efter inköpspriset för att i ett tidigt skede ta 
marknadsandelar. Tanken är att BryggaHem ska ha en relativt låg marginal där företaget går med vinst 
och sedan ligga kvar på denna nivå, för att med ökande erfarenhet och effektivisering i logistikkedjan 
nå en ökande marginal efter etablering. 

Produkt 
BryggaHem kommer att erbjuda de produkter som krävs för att kunna börja samt fortsätta driva 
ölbryggning på amatörnivå. De produkter som e-butiken kommer att erbjuda kommer att vara 
exempelvis humle, jäst, malt och bryggkärl. En tydlig nisch mot just ölbryggning är viktigt för att 
Bryggahem skall differentiera sig från konkurrenterna vad gäller produkten. På webbplatsen kommer 
även tydlig information om hur man brygger öl finnas för att underlätta för de kunder som aldrig har 
gjort detta förut. Även paketlösningar kommer att erbjudas för att underlätta för den oerfarna kunden 
och på så sätt fånga upp de kunder som har ambitioner, speciellt de hos konkurrenterna som söker mer 
fördjupande upplevelser av hembryggning av öl. 

Plats 
Platsen för de produkter som kommer att erbjudas kommer att vara en användbar e-butik baserad i 
Sverige. Webbplatsen kommer vara nischad på ölbryggning och på så sätt göra det lätt för 
kundgruppen att hitta vad de söker. I ett första skede kommer enbart webben exploateras för att med 
till exempel mindre utgifter för lokalhyra kunna slå sig in på marknaden.  

Påverkan 
BryggaHem är ett företag som specialiserar sig på ölbryggning. Webbtjänsten kommer att vara 
användbar och vad marknaden idag eftersöker av en e-butik, med lämpliga funktioner som gör 
handlandet lätt och smidigt. Dessutom bör e-butiken mobilanpassas eftersom allt större del av 
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konsumenterna nu besöker e-butiker med enheter med mindre skärm. Företaget kommer aktivt att 
jobba med marknadsföring på webben, via till exempel Google ads, samt marknadsföring på 
Facebook. Utöver detta kommer företaget skapa en hype via sociala medier, vilket är ett förhållandevis 
billigt sätt att kunna generera många besökare på e-butiken.  
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Konkurrenter 
 
Humlegårdens Ekolager: 

Stort utbud av ölbryggningsartiklar. 

http://www.humle.se/  

MaltMagnus AB: 

Stort utbud av ölbryggningsartiklar. 

http://www.maltmagnus.se/  

Vinland Barteknik Linköping AB: 

Stort utbud av ölbryggningsartiklar, saknar e-butik. 

http://www.barteknik.se/sv/olbryggning/  

Det Lilla Köksbryggeriet: 

Ett smalare utbud av färdiga paket för hembrygging av öl. 

http://www.koksbryggeriet.se  

Vinbutiken: 

Stort utbud av både ölbryggningsartiklar samt vinbryggning. 

http://www.vin-butiken.se/  

Coopers Hembryggning: 

Ett smalare utbud av färdiga paket för hembryggning av öl. 

http://www.coopershembryggning.se/ - 

Partykungen.se: 

Ett väldigt smalt utbud av färdiga paket för hembryggning av öl. 

http://www.partykungen.se/hembryggning/   

PGW: 

Ett större utbud av både ölbryggningsartiklar, färdiga paket för hembryggning av öl samt många andra 
kategorier som kosttillskot och tobak. 

http://www.pgw.se/  
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9.2 Bilaga A.i - Enkätundersökning 
Nedan presenteras resultatet av den enkätundersökning (se Figur 1-7) som genomfördes som en del av 
marknadsundersökningen. Enkätundersökningen innehöll sju frågor. 

 

Figur 1 - Fråga 1 från enkätundersökningen. 

 

Figur 2 - Fråga 2 från enkätundersökningen. 
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Figur 3 – Fråga 3 från enkätundersökningen. 

 

 

Figur 4 - Fråga 4 från enkätundersökningen. 
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Figur 5 - Fråga 5 från enkätundersökningen. 

 

 

Figur 6 - Fråga 6 från enkätundersökningen. 
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Figur 7 - Fråga 7 från enkätundersökningen.
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9.3 Bilaga B - Projektplan  

Mål med projektet 
Vi ska ha en fungerande e-butik som uppfyller examenskraven vid deadline 22/5. Vi ska alla vara 
kompisar efter att projektet är över. Vi ska alla ha tillförskaffat oss kunskapen som krävs för att i 
framtiden sätta upp ett liknande projekt. Vi ska följa vår projektplan och uppsatta deadlines. 
 
Visioner 
Vi vill känna stolthet över produkten vi presenterar. Vi strävar efter att e-butiken ska vara färdig att 
sätta ut på marknaden när vi är klara med projektet. 
 

Organisationen 
✓ Daniel Axelsson (Scrum master) 
✓ Jesper Lehtonen 
✓ Lovisa Annerwall 
✓ Linn Lorentzon 
✓ Gustaf Olofsson 
✓ Oliver Cedenheim 
✓ Josefin Eriksson  
✓ Samuel Björklund 
✓ Kristoffer Ahlstedt 

 

Gruppkontrakt 
Rutiner 
Vi ser till att alla får komma till tals vid större beslut som gäller arbetet. Vi försöker nå konsensus och 
om det krävs gäller majoritetsbeslut. Vid lika resultat är det Scrum master som avgör utfallet. För 
mindre beslut tar vi eget ansvar alternativt kontaktar någon annan för hjälp. 
 
Vi behandlar varandra med respekt och lyssnar på den som har ordet. Vi vågar be om hjälp, och 
ifrågasätta. Vi tar ansvar för att det man tagit på sig är färdigt på utsatt tid, och meddelar eventuella 
förseningar i god tid. 
 
Konflikter hanteras genom att lyfta problemet innan det skapar negativ stämning. 
 
Kommunikation 
Vi har möte med handledare kl 8:15-9:00 varje måndag. Vi har ett “dagligt” Scrum-möte måndag 
8:15-8:30 samt två flytande som bestäms på måndagar varje vecka. 
 
Arbetsstugor definieras längs vägen, läggs in i kalender och det skrivs in i deras beskrivning vad som 
förväntas göras på dessa och vilka delar som är obligatoriska. 
 
Vi använder Skype vid möte i helgrupp, Whatsapp för snabb kommunikation, Google Drive för 
dokumentation och vi använder även Trello och Gitlab.  
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Vi använder taggen SVAR: för meddelanden som kräver svar inom 24 timmar (med respekt för 
tidsskillnaden). 
 
Ansvar och konsekvenser 
Vi meddelar senast dagen innan om vi ej kan delta på möte. Vid frånvaro är det den frånvarande som 
själv ansvarar för att uppdatera sig med information.  
Varje påbörjad kvart av försening till ett möte ger en prick, efter tre prickar bör personen bjuda på 
fika. Bjudande av fika kan ske tidigare för att radera prickar. Metoden motiverar oss att komma i tid 
och känna möjlighet att kompensera sena ankomster, samt öka trivseln i teamet. 
 

Tidplan och ansvarsplan 

 

 
 

 
Projektet 
Rutiner kring testning och dokumenthantering 
Generella rutiner 
Arbetet kommer att utgå från vår produktbacklogg som består av olika tasks som är baserade på våra 
användarhistorier. Uppgifter kommer att väljas och delas upp i mindre grupper, där gruppernas storlek 
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kommer att bestämmas efter hur stor tidsklassificering en task har. När en task är klar ska den 
genomgå de rutiner för mjukvarutestning och utveckling som kallas definition of done. Efter att en 
task är klassad som ”done” ska en ny väljas och på samma sätt ges till en mindre grupp beroende på 
tidsklassificeringen. Om det tar slut på tasks i produktbackloggen och det återstår tid i dåvarande 
sprint ska ett möte hållas och nya tasks ska läggas till i produktbackloggen. 
 
Rutiner kring mjukvarutestning och utveckling 
Definition of Done 
När en aktivitet ur produktbackloggen anses färdig ska det testas för att kunna klassas som färdigt. Om 
person A kodar och känner sig färdig ska programmet testas av minst en person B (även ibland en 
person C beroende på hur stor delen är). Känner person B (och C) att programmet är klart och 
fungerar, samt uppfyller ett acceptanstest, ska det klassas som färdigt. När det gäller grafiska delar av 
projektet ska beslutet tas med enkel majoritet av gruppen. 
 

1. Egna tester ska vara godkända 
2. Tester av person B (eventuellt C) ska vara godkända 
3. Acceptanstest uppfylld 
4. Koden ska läggas upp på server 
5. Koden ska kommenteras 
6. Ett beslut taget med enkel majoritet av gruppen att det är färdigt 

 
Dessa rutiner ska följas för alla delar av projektet. Det som står här ovanför klassar vi som Definition 
of Done. 
 
Externa tester ska ske med minst en vecka kvar till varje sprintredovisning. Detta innebär att minst tre 
personer utanför gruppen får prova applikationen och efter detta utvärdera den. 
 
Systembeskrivning 
Den integrerade utvecklingsmiljön, IDE, som majoriteten av gruppen valde var PyCharm. PyCharm är 
en IDE som tillåter användaren att skapa virtuella miljöer. Detta är något som gör att programmeraren 
kan testa och köra sin kod lokalt på sin egen dator. Eftersom medarbetarna i teamet befann sig på olika 
ställen i världen och ibland med begränsad möjlighet till uppkoppling blev det en viktig faktor i valet 
av plattform. Det finns stöd för ett antal olika språk, till exempel Python, HTML, CSS, och med hjälp 
av ramverken Jinja2, JSON och Flask går det enkelt att använda dessa tillsammans.  
 
Dokumentation och versionshantering 
Dokumentationen av projektet och dess versionhantering kommer att ske på Google Drive som 
tidigare nämnts. Versionshantering av projektet i sig kommer att ske i Gitlab och Openshift enligt 
kursinstruktioner. 
 
Infrastruktur för programmering och systemutveckling 
Som ovan nämnt kommer vi använda oss av Gitlab som den primära utvecklingsplattformen. Vi 
kommer även använda oss av utvecklings- och projektmetoden Scrum och dess tillhörande verktyg så 
som en produktbacklogg med användarhistorier, dagliga scrum-möten och sprintar. 
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Användarhistorier 
Användarhistorier är en kort beskrivning av vad en användare, det vill säga administratör eller kund, 
vill uppnå av en viss funktion. Dessa skrivs ner på formen “Som <roll> vill jag kunna <funktion> för 
att uppnå <mål>”. Detta skapar riktning åt projektet och ett tydlig mål för hur funktionerna i 
webbapplikationen skall utvecklas. 
 
Produktbacklogg 
I detta projekt använder vi brainwriting för att på ett snabbt och effektivt sätt skapa en stor idédatabas 
där projektmedlemmarna får möjlighet att bygga vidare på andras idéer. 
Dessa idéer prioriteras sedan för att skapa direktiv om vad som bör ske först. Vi tillåter att aktiviteter 
tillkommer i loggen med tiden i utvecklingsprocessen för att projektet skall flöda naturligt. Alltså 
tillåts produktbackloggen vara en dynamisk katalog för att främja arbete i en föränderlig miljö. Detta 
gör projektet agilt och förmöget att ändra riktning efter behov.  
 
Sprintar & sprintbacklogg 
Sprintar är delmoment i projektet och jobbar mot produktbackloggen. I början av en sprint definieras 
en sprintbacklogg utifrån produktbackloggen, baserat på de aktiviteter som anses mest aktuella för 
kommande sprint. Detta görs på ett sprintplaneringsmöte. Under sprintar används ett 
förbränningsschema för att övervaka hur arbetet mot sprinten fortskrider. 
 
Estimeringar 
Estimeringarna kommer att ske genom en metod som kallas “Planning Poker”. Metoden går ut på att 
för varje aktivitet i produktbackloggen ger deltagarna en personlig estimering över hur lång tid 
aktiviteten kommer att ta. När alla deltagar har satt en estimerad tid räknas snittet ut och detta blir den 
verkliga estimeringen. Detta ska göras när produktbackloggen tas fram. 
 
Förbränningsschema  
Ett förbränningsschema används för att visuellt se hur projektet ligger till rent tidsmässigt. 
Förbränningsschemat består av ackumulerad tid som sprintbackloggen har kvar varje dag. Genom 
detta kan det estimeras hur många timmar till det ska ta att bli färdig med sprintens arbete, och därmed 
se om det krävs mer arbete per dag för att färdigställa arbetet. 
 
Sprintplaneringsmöte 
Ett sprintplaneringsmöte sker vid start av varje ny sprint och då plockas användarhistorier över från 
produktbackloggen till sprintbackloggen. 
 
Acceptanstest 
Acceptanstest är en definition av vad som måste åstadkommas med hänsyn till funktionalitet för varje 
användarhistoria. För att genomgå ett acceptanstest krävs att en aktivitets funktionalitetskrav blir så 
tydligt definierat att det inte finns någon tvetydighet. Detta sker främst för att användarhistorier skall 
få en tydlig funktionell avgränsning och underlätta interaktion mellan flera implementerade 
användarhistorier på en programmässig nivå. Detta ökar i sin tur teamets förmåga att arbeta 
individuellt för att sedan sammanfoga produkten, för att höja effektiviteten. 
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Scrum-möten 
Dagliga scrum-möten är korta möten där varje person i projektet ska svar på tre frågor: Vad har jag 
gjort sedan senast? Vad ska jag åstadkomma till nästa gång? Vilka problem har jag stött på? Med svar 
på dessa bildar alla i gruppen sig en uppfattning om hur resterande ligger till och gruppen kan 
tillsammans lösa problem som uppkommit. 
 
Sprint-retrospektiv-möte 
Ett möte som sker i slutet av varje sprint där tyngd läggs på att utveckla och förbättra arbetsätt och 
kommunikation inom projektet och gruppen, för att uppnå bättre resultat. Scrum master är 
sammankallande och sätter en agenda efter principerna: 
 

✓ Utgå ifrån sprintens arbete 
✓ Utifrån detta bestämma ett syfte 
✓ Bestämma aktiviteter utifrån syftet 
✓ Skapa en agenda som är fokuserad men flexibel 

 
Alla fyller inför mötet i teamutvärdering som specificerats av kursen. Detta sker även senare för att 
skapa mätbarhet av förbättringar och effektivisera mötestiden. Teamet använder under mötet en metod 
med postitlappar för att se vad vi är bra på och vad vi kan förbättra. Förfarandet går till så att alla 
medlemmar först skriver individuellt vad teamet är bra på och vad som kan förbättras. Därefter sker 
sammanställning och kategorisering av alla medlemmars postitlappar. Sedan tas önskade 
förbättringsområden fram, prioriteras och sedan definieras. Endast en realistisk mängd mål tas fram 
för att skapa bestående förbättringar. Sist summeras vad som gått igenom och vilka mål vi har. Under 
hela mötet används god kommunikationssed för att främja teamet. Vilket innebär att teamet tar hänsyn 
till att all kritik är feedback i syfte att främja och utveckla teamet och individerna och att man 
använder ett jag-perspektiv för att framför åsikter. 
 
Prototyp 
BryggaHems webbapplikation ska designas utefter de tre viktiga kvalitetsmått som Molich presenterar 
i boken “Med Fokus På Användbarhet”. Måtten är säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet. (Molich, 
2002) BryggaHem ska ansöka om certificeringen Trygg e-handel som utfärdades av Konsumentverket 
samt Svensk Distanshandel för att garantera kunder att BryggaHem kontinuerligt arbetar för att ha 
tydliga, enkla och enhetliga villkor gentemot kunder (Trygg e-handel och Svensk Distanshandel, 
2010). För att uppnå tillförlitlighet ska BryggaHem fokusera på att utifrån användarens perspektiv 
skapa en trygg applikation, där exempelvis data inte riskerar att försvinna. Genom att kontinuerligt 
underhålla applikationen och samtidigt låta e-butiken vara öppen utan avbrott skapas tillgänglighet för 
kunden.  

BryggaHems applikation ska utvecklas i enlighet med Nielsen (1994) princip angående läsbarhet. 
Principen innebär att användaren enkelt ska kunna lära sig systemets funktioner och samtidigt lätt 
komma ihåg systemet för framtida användning. Nielsen (2001) betonar också vikten av effektivitet. 
Det vill säga kunden ska genom få iterationer kunna utföra uppgifter för att undvika att besöket på 
applikationen känns förvirrande och underlätta för memorering av applikationens struktur. (Nielsen, 
1994) BryggaHems vision är att utgå från dessa principer och bygga en användbar applikation i form 
av en e-butik.  
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Enligt Jonas Söderström finns det tre designprinciper att utgå ifrån för att bygga en attraktiv 
webbplats: grafisk design, interaktionsdesign och informationsdesign. Dessa principer löser 
individuellt de separata krav en användare har av en webbplats och skapar tillsammans en 
välfungerande webbapplikation. (Söderström, 2001) BryggaHems vision är att implementera dessa 
designprinciper och skapa en välbalanserad lösning där kundens användarupplevelse är huvudfokus. 
BryggaHems webbplats ska bestå av ett harmoniskt gränssnitt, där bilder samt navigering inte ska vara 
tidskrävande. Det vill säga laddningstiden för all visuell design ska vara minimerad.  Samtidigt ska 
informationsdesignen vara relevant och tydlig. Innehållet ska vara samlat i väl genomtänkta 
avdelningar där namnen tydlig ska ange innehållet. Information ska vara välformulerad och 
lätttillgänglig för att underlätta för besökarna på webbplatsen. Interaktionsdesign är det samspel som 
uppstår mellan användare och webbplatsen (Söderström, 2001).  BryggaHems vision är att användaren 
ska kunna förflytta sig mellan olika sidor okomplicerat och utan missförstånd. 
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Riskanalys - miniriskmetoden 
  
SAN           Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1 - 5 
KON          Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1 - 5 
R/V            Riskvärde (sannolikhet * konsekvens) 
                                                                               

 #  Identifierad risk SAN KON R/V 

R1 Sjukdom 4 1 4 

R2 Förstörd data 2 5 10 

R3 Stressrelaterade problem 3  2  6 

R4 Missa deadline 1  5 5 

R5 Kunskapsbrist 3  3  9  

R6 Misskommunikation i gruppen 4 4  16 

R7 Oklarheter kring arbetsfördelning 3  4 12  

R8 Risk för dubbelarbete  2 4  8  

 
Förklaringar och åtgärder: 
 
R1: Det är stor sannolikhet att projektmedlemmar blir sjuka under arbetets gång. Dock är vi en stor 
grupp och detta bör inte påverka arbetet om det är sjukdom under en kortare period. Vi delar på 
arbetsbelastningen och resterande medlemmar får hjälpa till med den sjukes uppgifter om det krävs. 
 
R2: Vi använder oss av versionshantering av gruppens dokument på Google Drive, och minimerar 
därmed risken att något går förlorat. Programmeringsrelaterat material sparas via Gitlab av samma 
skäl. Det är viktigt att alla medlemmar kontinuerligt sparar i de miljöer vi använder för 
säkerhetskopior så att versioner finns sparade om exempelvis en dator går sönder.  
 
R3: Under perioder kommer arbetsbelastningen, i projektet och även övrigt i skolan, att vara hög och 
därmed kan det ta längre tid att producera resultat. Det viktiga är att kommunicera sin situation till 
resten av gruppen och be om hjälp. 
 
R4: Med hjälp av kontinuerliga möten samt avstämning borde vi inte missa deadlines. Medlemmarna 
av projektgruppen har samtliga ansvar för deadlines. Till vår hjälp har vi ett Gantt-schema för att ha en 
gemensam överblick av planeringen. 
 
R5: Varje projektmedlem har ett eget ansvar att läsa på och repetera laborationer om man känner att 
man inte har den kunskap som krävs för att uträtta ett visst moment. 
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R6: Projektgruppen består av nio medlemmar, vilket innebär att vi tillsammans måste jobba med 
tydlig och rak kommunikation för att försäkra oss om att inga missförstånd uppstår. I projektgruppen 
har vi bestämt vilka kommunikationskanaler vi ska använda för att undvika misskommunikation. Vi 
har gemensamt beslutat att det är allas ansvar att hålla sig uppdaterade om projektets framfart. I och 
med att vi arbetar utefter scrum-metoden ses vi minst tre gånger under veckan för avstämning. Scrum-
master är ansvarig för lokalbokning och för att kommunicera detta till övriga gruppmedlemmar så att 
alla vet var vi har möte. Under varje möte för vi ett mötesprotokoll för att dokumentera vilka beslut 
som tagits och andra viktiga händelser. Detta för att alla i gruppen ska kunna ta igen information vid 
frånvaro. 
 
R7: Inom projektgruppen ska vi följa ett Gantt-schema som tydligt ska ange vem som är ansvarig för 
vilka områden och vilka övriga projektmedlemmar som deltar. Gantt-schemat ska struktureras så att 
arbetsfördelningen är jämn. Under Scrum-mötena och genom kommunikationskanalerna får 
projektgruppen möjlighet att diskutera arbetsfördelningen, samt lyfta diskussioner om omstruktuering 
behövs.  
 
R8: För att undvika att onödigt arbete utförs, det vill säga att projektmedlemmar inkräktar på 
varandras områden och utför dubbelt arbete, ska vi i gruppen jobba i par alternativt flera för att ha en 
tydligare översikt. Istället för att parallellt jobba individuellt med nio olika uppgifter, ska vi halvera 
detta antal för att på så sätt underlätta för integrationen mellan de olika delarna av projektet. Eftersom 
vi jobbar utefter scrum-metoden kommer vi under veckan att ses minst tre gånger för att uppdatering 
och avstämning.  
 

Referenser 
Molich, Rolf. 2002. Webbdesign med fokus på användbarhet. Upplaga 1. Studentlitteratur AB. 
 
Nielsen, Jacob. 2001. Användbar webbdesign. Liber AB. 
 
Nielsen, J. 1994. Enhancing the explanatory power of usability heuristics. Proceedings of the SIGCHI 
conference on Human factors in computing systems celebrating interdependence - CHI '94. 
 
Söderström, Jonas. 2001. Kornet - Vad är interaktionsdesign? http://www.kornet.nu/iadesign.shtml 
(Hämtad: 2015-02-11) 
 
Trygg e-handel och Svensk Distanshandel. 2010. https://www.tryggehandel.se/?sida=ehandlaren 
(Hämtad:2015-02-11) 
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9.4 Bilaga C - Prototyp 
 
Denna bilaga innehåller de wire-frames som arbetades fram under förstudien, samt en kort beskrivning 
till varje bildruta. 
 

Startsida 

 
Figur 1 - Startsidan för webbapplikationen 

 
Tanken med startsidan är att den ska vara minimalistisk och stilren, och ge besökaren ett välkomnande 
intryck, se Figur 1. Längst upp finns en huvudmeny med mer administrativa funktioner, och under den 
syns en undermeny där besökaren kan nå produkter och tutorials. I mitten skall produkter finnas som 
e-butiken vill exponera för besökaren. 
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Startsida - erbjudande 

 
Figur 2 - Startsidan för webbapplikationen efter klick på av de fyra bilderna på startsidan 

 
Vid klick på någon av de fyra bilderna på förstasidan dyker produktvyn upp som beskriver en produkt 
mer ingående. Här finns också möjlighet att lägga produkten i kundkorgen. De andra bilderna lägger 
sig samtidigt ute till höger i ett så kallat “fliksystem”, för att alltid kunna nås med ett klick. Dessa 
flikar blir olika beroende på vilken vy besökaren är inne på. Detta illustreras i Figur 2. 
 

Startsida - Drop-down meny 

 
Figur 3 - Drop down-menyerna illustreras 

 
När besökaren för muspekaren över en av kategorierna i undermenyn skall underkategorier till 
densamme visas, se Figur 3. Detta skall ske utan att besökaren måste klicka.  
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Kategorivy 

 
Figur 4 - Kategorivyn för webbapplikationen 

 
När besökaren har klickat sig in på en kategori eller underkategori, skall relevanta produkter visas i en 
kategorivy, se Figur 4. Kategorivyn består högst upp av en bild, samt information om kategorin, och 
under dessa visas produkterna. Till vänster läggs en sidomeny där en underkategori-hierarki för 
kategorin kan ses. Undermenyn med kategorierna försvinner, och kategorierna lägger sig ute till höger 
som “flikar”. 
 

Kategorivy - scrolla 

 
Figur 5 - Kategorivyn för webbapplikationen då användaren scrollat nedåt 

 
När användaren scrollar ner på sidan skall sidomenyn försvinna för att ge mer plats åt produkterna, se 
Figur 5. Underkategori-hierarkin lägger sig nu istället under en flik på vänstra sidan av skärmen. 
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Registrering 

 
Figur 6 – Registreringsformuläret 

 
När besökaren vill registrera sig dyker en dialogruta upp, där relevant information kan skrivas in för 
att registreringen skall bli komplett, se Figur 6. 
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Mina Sidor 

 
Figur 7 - Vyn för “Mina sidor” i webbapplikationen 

 
Om besökaren vill administrera sitt konto kan denne klicka sig in på “Mina sidor”, se Figur 7. Där kan 
besökaren bland annat uppdatera sina uppgifter, samt kolla sin orderhistorik. 
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9.5 Bilaga D - Produktbacklogg 
 

Aktivitet Prioritet 

Olika kategorier av varor Nödvändig 

Välja antal att köpa av en vara  Nödvändig 

Visa fyra fönster på startsidan Nödvändig 

Kundkorg Nödvändig 

Produktbeskrivning Nödvändig 

Medlemsinloggning Nödvändig 

Skapa konto Nödvändig 

Kontakta oss-formulär Nödvändig 

Sökfunktion Nödvändig 

Orderhantering - ta bort vara Nödvändig 

Mina sidor Nödvändig 

Orderhistorik - Admin Nödvändig 

Kategorivy (visa produkter inom en kategori) Nödvändig 

Fylla i uppgifter för leverans Nödvändig 

Sorteringsfunktion Önskvärd 

Drop down-meny Önskvärd 

Text-tutorial Önskvärd 

Om oss-sida Önskvärd 

Kundtjänst Önskvärd 

Frågor & svar (FAQ) Onödig 

Taggar på produkt Onödig 

Filtrera Onödig 

Villkor Onödig 
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9.6 Bilaga E - Erfarenhetssammanfattningar 
Nedan följer de erfarenhetssammanfattningar som varje enskild gruppmedlem har sammanställt. Här 
skildras individernas erfarenheter från projektet och vad som kommer att tas med då individerna 
arbetar i framtida projekt. 
 

i. Daniel Axelsson 
Generellt har kandidatarbetet genererat mycket nya begrepp och metoder som krävt en brant 
inlärningskurva. Detta är något som gjort att det egna ansvaret för att driva arbetet framåt har utmanats 
på ett positivt sätt. Jag känner att jag under arbetets gång växt som person och lärt mig att i större 
utsträckning än tidigare tillförskaffa mig relevant information för att klara en specifik uppgift. Det har 
varit väldigt roligt att genomföra detta arbete och det är med stolthet jag nu kommer ut på andra sidan.  
 
Processrelaterade erfarenheter 
Arbetet i kandidatarbetet skulle ske i enlighet med Scrum, vilket var nytt för alla i gruppen. Därför 
blev det en lite längre uppstart än om alla eller någon hade arbetat enligt metodiken tidigare. Dock 
tycker jag att vi fort kom in i arbetet och lyckades förstå för- och nackdelar med metodiken fort. Detta 
gjorde att vi hade bra förståelse och förutsättningar för att prestera tidigt i projektet. Praktiskt visade 
det sig ändå bli en hel del käppar i hjulet, eftersom gruppen var relativt stor. Hackman (2002) och 
Cohn (2009) anser att gruppen inte ska överstiga sex medlemmar då det påverkar effektiviteten i 
gruppen. Vår grupp bestod av nio personer och det blev tydligt att stora krav ställdes på 
kommunikationen under arbetets gång. Att bibehålla en bra kommunikation var väldigt tidskrävande 
och beslut nådde ofta inte alla parter i gruppen vilket resulterade i lite dubbelarbete, vilket i sin tur är 
tidskrävande. Kommunikationen var något vi tyckte att vi kunde förbättre vid varje sprintavslutning 
och det tycker jag också att vi gjorde. Dock hade vi alla våra beslut samlade ett dokument i google 
drive och i början skrevs beslut sällan ner. Ganska tidigt under projektet införde vi att vi hade en 
sekreterare på alla möten, vilket resulterade i att beslut blev nedskrivna. När detta var gjort var det upp 
till var och en att ta del av informationen och hålla sig uppdaterad. Detta var något gruppen skötte 
väldigt bra, då det fanns en underliggande drivkraft att föra arbetet framåt.  
 
Jag blev utsedd till scrummaster och mötesledare. Det jag då fick göra utöver alla andra var att agera 
samordnare för gruppen samt leda möten och fördela ordet när det behövdes. Eftersom jag har 
erfarenheter sedan tidigare att agera mötesledare var inte detta någon främmande roll för mig och jag 
känner att jag lyckades bra med uppgiften. Det jag hade lite problem med var att vara scrummaster, då 
varken jag eller någon annan i gruppen har arbetat med Scrum tidigare. Jag tror inte att vi använde oss 
av denna funktion/roll som det är tänk. Vi definierade rollen mer som samordnare och mötesledare än 
som coach eller vägledare i scrummetodiken som den är tänkt. Detta som en följd av den bristande 
erfarenhetsnivån i Scrum som gruppen besatt. Utöver det jag förväntades göra på möten var det också 
jag som skötte kontakten med vår handledare. Vilket innebar att jag fungerade som en 
kommunikationskanal mellan mitt team och handledare. Att behöva ta det extra ansvaret som det 
rollen som scrummaster och mötesledare innefattade, var bara något positivt för min del. Jag känner 
att det bidrog mycket till mitt personliga mål om att utvecklas som person och jag lärde mig mer om 
samarbete än vad jag kanske gjort om jag inte hade haft denna roll.  
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Till framtida projekt med denna metodik känner jag ändå att jag har tillförskaffat mig tillräckligt 
erfarenheter för att kunna göra ett bra arbete. Jag tycker också att jag har bildat mig en god uppfattning 
om vad som krävs för att bibehålla en fungerande kommunikation samt effektivt beslutsfattande under 
ett helt projekt.  
 
Teknikrelaterade erfarenheter 
När arbetet startade hade jag bara kunskaper inom programmeringsspråken Ada och Java. Med detta i 
åtanke samt att versionshantering via git var nytt för mig, är det förståeligt att en viss inlärningsfas 
krävdes för att kunna klara av uppgiften i kandidatarbetet. Dock visade det sig att det var enklare än 
jag trodde att tillförskaffa sig information som hjälpte mig att lösa olika tekniska problem som 
uppstod. Detta gjorde att jag kunde ta mig an många uppgifter som jag inte visst på förhand hur jag 
skulle lösa, vilket resulterade i att jag har kommit i kontakt med många nya programmeringsspråk, 
datastrukturer och algoritmer. Mestadels har jag arbetat med jQuery, python, HTML och CSS. Jag har 
även arbetat lite men kontinuerligt med SQLAlchemy. Att jag har fått chansen att jobba med dessa 
komponenter i ett projekt av denna dignitet, har gjort att jag känner att jag skulle kunna utveckla en 
webapplikation på egen hand eller bidra till något annat projekt.  
 
Gruppen har hela tiden arbetat lokalt på sina datorer och laddat upp arbetet till OpenShift när 
sprinterna börjat närma sig slutet. Detta har gjort att det funnits risk för omfattande felsökningar om 
något går fel. Därför skulle jag i ett framtida projekt ladda upp arbetet i skarp läge oftare. Nu visade 
det sig att vi inte hade några större problem med att lägga upp på OpenShift, men att hela tiden 
minimera risken för fel är något jag lärt mig att sträva efter. Till exempel laddade jag ofta upp mitt 
arbete till gitlab, för att undvika att arbete gick förlorat. Jag ser ingen anledning till att inte göra 
samma med Openshift, eftersom gruppen i helhet ofta uppdaterade master-branchen i gitlab.  
 
Jag skötte all texteditering via PyCharm, där jag stundtals också manövrerade versionshantering ifrån. 
Att sköta dessa åtaganden via editorn var inte helt optimalt, då jag kände att jag förlorade kontrollen 
över vad som faktiskt hände. Detta löste jag genom att återgå till att gör allt som handlade om git från 
terminalen. Vid push och pull kommandon tog det lite längre tid att göra det på detta sätt, men överlag 
underlättade det användandet och minimerade fel. PyCharm i sin helhet var, förutom att jag inte 
lyckades med versionshanteringen därifrån, en trevlig upplevelse. Jag tyckte det var enkelt att förstå 
hur jag skapade en virtuell miljö och förändra denna för att testa applikationen i. 
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ii. Gustaf Olofsson 
Jag har under hela projektets tid befunnit mig i Singapore. Jag var skeptisk när jag fick reda på att vi 
inte skulle få bilda en grupp med de personer som befann sig här på utbytesstudier, främst i och med 
tidsskillnaden och att det skulle vara svårt att jobba tillsammans som ett team. Dock har jag blivit 
positivt överraskad över hur väl det har fungerat. Att ha personer på plats i Linköping underlättar 
också något enormt i kontakt med handledare med mera, och jag kan i efterhand säga att detta var en 
bättre lösning än att bilda en grupp med enbart människor på utbytesstudier.  Gruppmedlemmarna i 
Linköping har också varit fantastiska i att det aldrig klagat över de svårigheter som uppstått i och med 
att jag befunnit mig i Singapore, utan varit positiva och fortfarande fått mig att känna mig som en 
likvärdig del av teamet. 
  
Processrelaterade erfarenheter 
Hela gruppen på nio personer var med i utvecklingsteamet. Ingen av oss hade tidigare jobbat med 
Scrum, vilket märktes i uppstartsfasen. När vi producerade backloggen hade vi inte så bra koll på hur 
den skulle skapas för att effektivisera arbetet under kommande sprintar. Detta ledde till att vissa items 
ibland var för stora, generella och för omfattande vilket medförde oklarheter om exakt vad som skulle 
innefattas i ett givet item, vilket i sin tur ledde till dubbelarbete. Jag tror att ingen hade så bra koll på 
vad alla andra i gruppen gjorde, och hur de olika delarna skulle integreras, vilket lätt leder till att 
frustration och gör det ännu svårare att ta sig framåt i arbetet.  En faktor kan också ha varit, som i mitt 
eget fall, att man direkt ville sätta igång och utveckla och därför ville bli klar med all planering så 
snabbt som möjligt. Att backloggen inte var tillräckligt välutformad påverkade arbetet genom hela 
projektets gång, och ledde som nämnt till visst dubbelarbete. Gruppen märkte dock att arbetet var 
alltför ineffektivt, och vi gjorde en stor ansats för att i en senare sprint strukturera upp arbetet och 
fokuserade mer än tidigare på Trello vilket ökade effektiviteten och lät oss slutföra arbetet i tid. 
  
Anledningen till att backloggen inte blev ett så bra verktyg som det kunde ha blivit tror jag beror på en 
kombination av två saker: vi bestod av en stor grupp på nio personer, och ingen hade tidigare jobbat 
med Scrum. Schwaber och Sutherland (2013) menar att stora utvecklingsteam kräver för stor 
samordning och gör processen för komplex. Om det dessutom är ett stort team utan tidigare erfarenhet 
så blir detta extra tydligt. Min slutsats är därför att man i stora grupper som använder Scrum bör se till 
att tidigare erfarenhet finns hos åtminstone ett par av medlemmarna: givetvis ska de i enlighet med 
Scrum inte ta någon slags ledarroll, men de kan ändå hjälpa till att göra uppstartsfasen mer effektiv 
och därigenom förbättra effektiviteten på arbetet genom hela projektet. Har man inte den möjligheten 
är det då än viktigare att lägga stort fokus på planeringsfasen och skapandet av en välformulerad 
backlogg med items av lagom storlek, eller använda sig av en annan metodik med så pass stora 
grupper. 
  
Tekniska erfarenheter 
Under utvecklingsarbetet satt jag mycket med administratörsfunktioner, vilket innefattade arbete med 
AJAX för att kommunicera med server och databas med syfte att uppnå SPA-funktionalitet. 
Inledningsvis försökte jag skicka data från formulär med hjälp av json-variabler till servern, men 
mottog oavsett vad som skrevs i formuläret alltid tomma variabler. Att få detta att fungera var en stor 
källa till frustration och tog många timmar att lösa. Jag diskuterade detta med andra gruppmedlemmar, 
men då ingen annan heller tidigare hade jobbat med detta så tog det oss inte framåt. Slutligen hittade 
jag ett alternativt sätt att skicka datan på utan att använda json-variabler, vilket löste problemet. 
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Att lösa problemet genom att lägga upp lösningen på ett helt nytt sätt tycker jag har både positiva och 
negativa aspekter. Att jag tvingade mig själv att börja om med ett helt nytt upplägg gav mig erfarenhet 
av att söka nya lösningar och inte fastna i ett enda tankesätt. Dock innebar det att jag aldrig lärde mig 
använda den typen av json-variabler, utan i fortsättningen använde ett annat slags AJAX-anrop. 
Medan jag satt och försökte lösa problemet utvecklade jag dock effektivare metoder för felsökning 
samt hur jag kunde leta upp användarbar information online, någonting som jag tar med mig till 
framtida utvecklingsprojekt för att öka min effektivitet. Jag tror också att för att i framtiden undvika 
att fastna så pass länge så gäller det att i ett tidigare skede lära mig den grundläggande teorin bakom 
det jag jobbar med (i detta fall hade det varit SPA-funktionalitet och AJAX-anrop), istället för att 
hoppa direkt på att börja utveckla och försöka lösa problemen som dyker upp på vägen. 
  
Personliga mål 
Jag hade två större mål när projektet började: jag ville lära mig allt som krävdes för att vid ett senare 
tillfälle på egen hand kunna ta fram en webbapplikation, samt att förbättra min förmåga att skriva 
”snygg”, lättläst kod. Det första målet har jag i princip uppnått, då jag känner att jag har koll på alla 
delar inom vår utveckling och skulle i stort kunna replikera vad vi gjort. Det jag gärna skulle lära mig 
mer om, och ämnar utöka min kompetens inom, är säkerhetsaspekterna inom webbutvecklingen där 
jag känner att min kunskap fortfarande är bristande. Det senare försökte jag uppnå genom att läsa och 
försöka använda mig av refaktorering vid flera tillfällen: jag tyckte dock generellt sett det var svårt att 
på egen hand förbättra sin egen kod. Bättre resultat uppnådde jag då jag diskuterade kodstycken med 
andra gruppmedlemmar och vi gemensamt försökte hitta sätt att förbättra kör- och läsbarheten.  Även 
om jag inte från början hade det som mål, har jag under projektets gång börjat uppskatta Scrums 
flexibilitet och hoppas nu även kunna få mer praktiskt erfarenhet av detta i framtida projekt då jag 
tycker det har potential även om det inte fungerat optimalt i detta projekt. 
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iii. Jesper Lehtonen 
Överlag tycker jag att projektet har fungerat bra. Vi har nått de mål som sattes i början av projektet 
och jag är nöjd med det resultat vi åstadkommit. Självklart, som det är med alla projekt, finns det 
många delar vi skulle kunna jobbat mer med både när det gäller gruppdynamiken och det tekniska 
arbetet. I den här delen kommer jag att diskutera de erfarenheter jag fått utav detta projekt. 
 
Processrelaterade erfarenheter 
Gruppen jobbade genom ett arbetssätt som heter SCRUM vilket är som tidigare nämnt i rapporten ett 
agilt och vertikalt arbetssätt, det innebär alltså att man jobbar med olika delar samtidigt. Jag har inte 
jobbat med scrum tidigare så det var ett helt nytt arbetssätt för mig. Jag tyckte det skulle bli spännande 
att jobba på ett mer agilt arbetssätt en tidigare projekt och såg fram emot det. När arbetet satte igång 
var det egentligen bara förstudiedelen och avslutsdelen som skiljde sig mot tidigare projekt. Själva 
arbetet tyckte jag flöt på ungefär som tidigare arbeten, den största skillnaden var dock det faktum att 
projektet var målsökande, detta märktes i hur arbetet fortlöpte. Detta märktes genom att vi inte 
jobbade mot ett konkret mål utan jobbade bara på med arbetet och hittade nya saker att göra varje 
vecka. Avslutsfasen av varje sprint såg jag som en positiv del då det hjälpte gruppen att bli bättre på de 
delar som saknades efter den första sprinten, som till exempel kommunikationen, vilket var väldigt 
givande. 
 
Det som var svårt med att jobba genom scrum var det faktum att ingen i gruppen hade jobbat på det 
arbetssättet tidigare, vilket resulterade i att ett antal timmar spenderades på att enbart lära sig 
arbetssättet. Jag tror även att det flesta i gruppen tyckte det var lite omständigt i början. 
 
När vi väl fått igång arbete och lyckades arbete med SCRUM fungerade det inte jättebra i början 
heller. Vi använde oss inte av vår scrumboard så flitigt som vi skulle velat i efterhand och våra 
estimeringar höll inte heller så bra, vi jobbade även ganska mycket i mindre grupper om två och två. 
Efter första sprinten gjorde vi lite ändringar i hur vi skulle lägga upp arbete och då gick det bättre, vi 
började använda våra kort i scrumboarden på ett bättre och effektivare sätt och vi satte ofta i hel grupp, 
eller nästan hel grupp, vilket gjorde att det gick mycket snabbare att få kontakt med någon annan om 
man hade några frågor. 
 
Teknikrelaterade erfarenheter 
Jag tycker att jag har fått ut mycket bra tekniska erfarenheter utav detta arbete. Jag har personligen 
mest jobbat med Python, SQLAlchemy och JavaScript inte så mycket CSS eller HTML. 
  
Det svåraste för min del har varit den tekniska delen som har med Gitlab och Openshift att göra. Jag 
tyckte Gitlab var svårt att komma igång med då det var många småsaker som var tvungna att fixas för 
att det skulle fungera i helhet. Jag tyckte gruppen kämpade på bra och försökte lära sig mer och mer 
om Gitlab och Openshift vilket resulterade i att de kunde hjälpa mig med mina problem senare i 
projektet. Jag tycker dock att utveckling av projektet hindrades i början på grund utav komplexiteten i 
Gitlab. När jag väl lärt mig grunderna i Gitlab försökte jag se till att jag laddade upp mitt arbete så fort 
en funktion var helt klar, för att göra backup. När Gitlab fungerade som vi ville tyckte jag det var ett 
väldigt bra verktyg för att kunna programmera flera stycken på samma projekt genom att använda sig 
av olika grenar. Det hade varit väldigt svårt att försöka göra det lokalt hela tiden, eller med till 
exempel Google Drive.  
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Jag jobbade mycket back-end vilket innebar Python och SQLAlchemy. I början använde vi oss utav 
ren SQLite kod genom Python för databasen och det kändes smidigt till en början men desto större 
databasen vart desto längre och fler rader kod vart det. Detta funkade helt enkelt inte så bra då det blev 
väldigt rörigt. Istället började vi använda oss av SQLAlchemy för att få en bättre struktur på koden. 
Detta kändes lite jobbigt i början att helt plötsligt börja om med nya termer och liknande. Det visade 
sig dock ganska fort att den dokumentation som fanns för SQLAlchemy var väldigt bra och utförlig 
och det tog inte längre än någon dag för oss att få tillräckligt med kunskap för att kunna jobba vidare 
med projektet.  
 
Halvvägs in i projektet snackade vi lite kort om vi skulle använda MySQL istället för SQLite, dock 
valde vi ganska fort att inte gå den vägen då vi skulle delvis behöva skriva om en massa kod och vi 
gillade simpliciteten av SQLite. SQLite vart enklare helt enkelt genom delvis att vi lärt oss hur vi 
skriver det i våra egna terminaler för att dubbelkolla att koden fungerade men också det faktum att det 
är lite snabbare än MySQL vilket klingade rätt med våra tankar om användbarhet. SQLite använder 
inte heller en server utan lagras direkt på disken, vilket jag tyckte var skönt då om någon fick en 
korrupt databas gick det bara att kopiera någon annans, detta var i början av projektet innan databasen 
skapdes dynamiskt med ett Pythonscript. (Tezer, 2014) 
 
Något jag skulle ha velat jobba mer med är säkerheten i applikationen. Just nu krypterar vi bara 
lösenordet som vi skickar in i databasen, men skulle någon få tillgång till databasen så finns där 
mailadresser, namn, adresser och liknande. Som nämnt tidigare så kunde vi använt MySQL istället för 
SQLite och då lagt en kryptering på hela databasen då det finns inbyggt, men detta är något vi inte 
tänkte på i början. Jag hade även velat kolla lite på hur en betalfunktion skulle ha implementerats, men 
nu fanns det inte så mycket tid över till det så det får bli nästa gång helt enkelt. 
 
Personliga mål 
Jag tycker att jag som individ har uppnått mina personliga mål. Jag har lärt mig flera nya 
programmeringsspråk, vissa mer djupgående än andra. Jag tycker att vi som grupp har uppnått de mål 
vi satte för projektet. Jag tycker även att gruppen har fungerat bra överlag, vi skulle behöva jobbat lite 
mer på den formella kommunikationen. 
 
Ett av de interna målen vi hade i gruppen var att vi skulle vara kompisar efter arbete och detta tycker 
också vi har uppfyllt. Dock skulle vi ha kunnat fått ännu bättre samhörighet av att till exempel ha lite 
mer aktiviteter utanför skoltid. Vi hade en kick-off och har även varit på några pubar, men jag tror det 
hade varit bra med några tillfällen till. Detta är även något som har tagits upp både på sprint 1 och 
sprint 2-retrospektivet. 
 
I slutet av sprint 2 har det för mig personligen varit lite ont om tid då jag sitter med i organisationen 
som planerade Studentorkesterfestivalen 2015, SOF15, vilket gick av stapeln den 14 maj. Detta har 
resulterat i att jag försökte lägga lite mer tid i början av projektet för att kunna lägga lite mindre i 
slutet, detta har fungerat bra tycker jag själv och jag är väldigt tacksam över den förståelse jag fått av 
resten av gruppen för detta. 
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Jag tror att jag kommer ta med mig många positiva minnen och erfarenheter från detta arbete både ur 
ett gruppdynamisk perspektiv men även ett personligt, då jag lärt känna flera nya människor som jag 
trivs väldigt bra med.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis skulle jag säga att jag är väldigt nöjd överlag både med gruppen och med det 
arbete vi har åstadkommit. Jag kommer ta med mig kunskap som jag kanske kommer använda många 
år fram i livet och jag har även fått åtta nya vänner. 
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iv. Josefin Eriksson  
Under arbetets gång har jag utöver rena tekniska kunskaper även anförskaffat mig erfarenheter som 
jag kommer kunna ta med mig i framtiden om hur ett arbete i projektform sak utföras på ett bra sätt.  
 
Tekniska erfarenheter 
För mig var stora delar av de programspråk som skulle användas, vilket skapade en stor osäkerhet till 
en början och jag var tvungen att lära mig dessa på egen hand. Detta är något som krävde mycket tid, 
men när jag väl hade fått grepp om hur språken skulle användas rullade arbetet på. 
 
Något som jag har haft stora problem med under hela är PyCharm samt GitLab. Det är många gånger 
som jag inte har kunnat få ner det aktuella arbetet eller inte kunnat lägga upp vad jag har jobbat med. 
Detta skapade mycket frustration och uppgivenhet hos mig, och till en viss grad hjälplöshet då jag inte 
visste vad som var fel. Detta har lärt mig att lära mig att försöka lösa problemet, men att sedan släppa 
det, göra något annat ett tag för att få distans till problemet och sedan ge sig på det igen.  
 
I början av arbetet delade gruppen upp arbetet i en front-end- och en back-end-del för att snabbare få 
upp en stomme att fortsätta arbeta med. Detta gjorde att en del av gruppen blev säkrare på front-end 
och den andra på back-end. Jag jobbade med med back-end till en början och detta ledde till att jag 
kände mig osäker på hur front-end-delen med JavaScript, CSS och HTML var uppbyggt i 
applikationen. Under sprint 2 så började gruppen dock arbeta med funktioner från back.end till front-
end, vilket gav mig en bättre förståelse för hur hela vår sida var uppbyggd och hur de olika 
komponenterna fungerade. Trots detta så besatt vissa personer mer kunskap om exempelvis layouten, 
men då var det dessa personer som övriga personer vände sig till när problem uppstod. 
 
Processrelaterade erfarenheter 
Under hela arbetets gång har jag befunnit mig i Singapore, vilket har komplicerat delar av arbetet, 
framför allt när det gäller att kommunikationen Gruppen som vi har arbetat i har även varit relativt 
stor, vilket också har bidragit till att kommunikationen inte alltid varit perfekt, och flertalet gånger har 
delar av gruppen missat information. 
 
Att vara placerad i Singapore ledde till att jag i början kände att det var mycket som var oklart när det 
gällde exakt vad vi skulle göra. Jag visste att vi skulle göra en e-butik, men exakt hur arbetet skulle 
utföras eller med vilka hjälpmedel. Detta ledde till att jag till en början främst lyssnade på av andra sa 
och försökte bilda mig en uppfattning om exakt vad som skulle göras. Att inte heller känna de andra 
gruppmedlemmarna särskilt väl heller gjorde mig än mer osäker. Att vi då fick sätta oss och presentera 
oss för varandra och få lite bakgrundsfakta om vem alla var kändes bra. Detta ledde till att jag kände 
att jag hade en mer personlig relation till gruppen och förtroendet för dem ökade. Efter första sprinten 
kom det upp i gruppen att vi ville skapa en än mer personlig relation till varandra och beslut togs att vi 
skulle ha “personliga scrum-möten” en gång i veckan för att på så sätt lära känna varandra bättre. 
Dessa möten gjorde att jag kände mig mer och mer som en del av gruppen, vilket gjorde det lättare att 
be om hjälp vid behov och att ta kontakt med de andra medlemmarna. Från detta kan jag ta med mig 
att det är viktigt att ha en relation till övriga medlemmar i en grupp och att det lättar stämningen i 
gruppen under arbetstunga perioder. Jag kommer även ta med mig att det är lättare att be någon om 
hjälp om man känner personen litegrann och stämningen blir aningen lättare. 
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Kommunikationen i gruppen var emellanåt bristfällig. Vilket till en början resulterade i dubbelarbete 
och att jag kände att jag inte alltid visste vad jag skulle göra. Allt eftersom projektet fortlöpte så blev 
jag mer medveten om att det var viktigt att kommunicera tydligt och att det är bättre att överdriva 
kommunikationen. 
 
Under arbetet användes metoden Scrum vilket var ett nytt arbetssätt för samtliga gruppmedlemmar. I 
denna metod finns ingen utsedd ledare, utan endast en scrum master, men denne person har inget 
yttersta ansvar. Att inte ha någon ledare samtidigt som antalet medlemmar har varit relativt många 
ledde till att möten blev röriga samt att beslutsfattandet många gånger blev ineffektivt, då alla skulle få 
komma till tals. Enligt Hackman (2002) och Cohn (2009) så är den optimala storleken på ett team som 
arbetar enligt scrum-metodiken ligger runt 4-5 personer och att en grupp på mer än 7 personer blir 
mindre effektiv än en mindre grupp. Detta är något jag håller med om, men trots detta anser jag att 
Scrum är ett passande arbetssätt för det projekt som skulle göras och att det har varit givande och 
produktivt att ha dagliga scrum-möten.  
 
Personliga mål 
I början av arbetet så satte jag upp personliga mål som att lära mig mer om webbprogrammering och 
lära mig hur ett större projekt realiseras på ett så bra sätt som möjligt. Vi hade även som grupp ett 
gemensamt mål som innebar att vi alla fortfarande skulle vara vänner vid arbetets slut. 
 
Under arbetet har jag uppnått mina personliga mål och då lärt mig mer om webbprogrammering, 
mycket om hur ett större projekt bedrivs, men framför allt hur det är att bedriva ett projekt med 
personer på olika orter. Det kräver att alla lägger extra energi på att kommunicera ordentligt och att 
man är öppen med de problem som uppstår och att man ber om hjälp vid behov. 
 
Jag är oerhört nöjd med hur gruppen har fungerat, trots kommunikationsbrister som har uppstått. 
Under hela arbetets gång har respekt och förståelse visats gentemot varandra. När problem har uppstått 
har alla varit hjälpsamma och bidragit till att lösa dessa. Gruppen har försått att alla medlemmar under 
arbetets gång även har haft andra åtaganden, men samtidigt har varje gruppmedlem förväntats ta eget 
ansvar för att planera sin tid och fortfarande utföra det arbete som denne har tagit på sig. Denna 
förväntning har även realiserats då medlemmarna har tagit eget ansvar. I och med detta har det 
gemensamma målet att alla skulle vara vänner efter arbetet uppnåtts. 
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v. Kristoffer Ahlstedt 
 
Processrelaterade erfarenheter 
Projektet i kandidatarbetet har skett enligt projektmetodiken Scrum. Scrum är en agil 
projektledningsmetod utan den tydliga styrning och mötesmetodik som jag genom tidigare arbete har 
vant mig vid. Det har varit intressant att arbeta med Scrum och speciellt har det varit lärorikt att se hur 
man kan skapa stor effektivitet, styrning och transparens i ett projekt utan att lägga långa tider på 
möten. Att ha fått inse kostnaden i mötestid och vågat gå ifrån onödigt långdragna möten har varit 
utvecklande för mig och något som kommer få mig att växa under framtida projekt. 
 
Dagliga scrummöten, som vi till en början höll tre gånger i veckan och mot slutet då arbetsbördan och 
arbetskoncentrationen flyttades över allt mer från andra kurser till projektet, fyllde enligt mig sitt syfte 
på ett bra sätt. Vi svävade stundvis ut från de tre enkla grundfrågorna och försökte lösa tekniska 
problem direkt i helgrupp. Detta gjorde att gruppen blev uppbunden utan att alla aktiverades i arbete 
omgående efter mötet, vilket var mindre bra ur ett effektivitetsperspektiv och kunde leda till viss 
uppgivenhet. På slutet av projektet växte det fram mer naturligt att det dagliga scrummötet gicks 
igenom och därefter följde flertalet informella möten i den mening att vi kunde ta del av varandras 
kunskap och programmeringsproblem. Vilket var bra för att ta del av varandras kunskaper och 
framförallt att alla gruppmedlemmar hade djupare kunskaper på olika områden.  
Det hade för gruppen troligen varit bra om den hade haft en fysisk scrumboard där alla 
användarhistorier funnits och metoden som Hughes (2013) beskriver i Agile Data Warehousing 
Project Management. Där scrum-master hade kunnat be personen som svävar ut på ämnet hade kunnat 
peka på en användarhistoria eller flera och vad den eller dessa skulle nå under dagen med få ord till 
stöd, för att sedan möta upp med de som satt på rätt tekniska kunskap efter det dagliga scrummötet. På 
detta sätt hade gruppen på ett positivt sätt kunnat uppnå högre effektivitet, speciellt tidigare i projektet. 
 
Som tidigare sagt, så har gruppen inte använt sig av en fysisk scrumboard utan av det virtuella 
verktyget Trello. Trello är ett flexibelt projektledningsverktyg där användarna kan skapa flera virtuella 
tavlor och sedan lägga till digitala kort, som i vårt fall har motsvarat en användarhistora. Dessa digitala 
kort kan sedan ges allt från färgkodning och innehåll av text till bifogade dokument och checklistor. 
Trello har varit ett essentiellt verktyg för oss då en fysisk tavla eller board ej varit möjlig med två 
projektmedlemmar som befunnit sig i Singapore, vilket har varit positivt och negativt. Positivt då det 
givet gruppen möjligheta att öva färdigheter i kommunikation via internetlänk och problemlösning 
kring detta som vi mycket troligen möter i arbetslivet, samt att vi lärt oss en ny plattform i form av 
Trello. Negativt då det varit svårt att ibland få igenom viss information och diskutera lösningar i 
helgrupp via Internet, vilket lett till kommunikationsbrister och dubbelarbete. Kandidatgruppen har 
hela tiden kontinuerligt ökat användandet av scrumtavlan och speciellt vid inledning och avslutning av 
sprintar. Vilket har varit en positiv trend och något som arbetats med, då detta kommit upp som ett 
problem vid retrospektiven. Detta har på ett bra sätt ökat transperensen och se var projektet gått framåt 
eller identifiera problemområden. Ju längre arbetet skridit har vi dock insett att den borde använts 
ännu mer. Svagheten har varit vår till början bristande erfarenhet, där användarhistorier inledningsvis i 
projektet var främmande koncept i kombination med små till inga erfarenheter av webbutveckling 
gjorde dem alldeles för stora. Då gruppen insåg denna brist kring inledningen av sprint 1 borde större 
åtgärder gjorts, som att lägga in i rutiner eller tagit ett pass att genomföra en omstrukturering. Detta 
fick oss att ibland känna en frustration av att inte komma framåt. Användarhistorier och scrum 
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boarden borde ha använts mer aktivt under hela arbetets gång för att enklare kunna jobba mot mål och 
enklare uppnå slutförande av delmål eftersom detta skulle lett till högre moral i gruppen och styrkt vår 
dynamik. Sammanfattat sagt; minska absraktionsnivån för att kunna jobba enklare med de del-
programmeringsmål som sattes upp vid varje programmeringstillfälle och detta tar jag med mig för 
framtiden.  
 
Sammanfattningsvis har det varit lärorikt att använda metoden scrum som haft ett tydligt sätt att 
visualisera hur saker fortskrider, vilket har varit användbart under denna typ av projekt. Förmågan att 
enkelt ändra riktningen på ett smidigt sätt utan att jobba för mycket med projektplaner. Det är ett bra 
verktyg för att öka transparensen, ett bra sätt att kunna gynna varndra genom att dela kunskap. Positivt 
för varje enskild person, men också för hela gruppen.  
 
Tekniskt relaterade erfarenheter 
Vid kandidatarbetets start saknade jag helt programmeringserfarenheter inom samtliga språk förutom 
grundläggande kunskaper inom python. Tidigare har jag bara kodat mer ingående inom Java och Ada. 
Därav var inlärningskurvan överlag mycket brant. Framförallt har min förmåga att läsa API och söka 
relevanta källor på internet för att lösa specifika problem så väl som mer övergripande ökat till den 
grad att jag känner mig bekväm och given tid kan lösa de flesta problem som uppstår. Dessa två 
aspekter har gjort att arbetstakten ökat nästan exponentiellt under projektetsgång och där jag kan se 
tillbaka på tidig kod och direkt se brister. 
 
Under en stor del av projektet arbetade jag med en större användarhistoria som löpte över hela spektret 
back-end till front-end och krävde att jag arbetade med samtliga språk men främst SQLite genom 
ramverket SQLAlchemy, jQuerry, AJAX och HTML via Bootstrap. Detta var därför mycket lärorikt 
för mig personligen och fick mig att få en stor överblick och förståelse av alla delar av 
webapplikationen. En stor del blev också att integrera andra i projektgruppens kod i denna 
användarhistoria och genom detta fick jag utöva en del refaktorering av gemensam kod. Det negativa 
med den här stora användarhistorien var att den var alldeles för stor och inte riktigt kändes som att den 
blev klar, vilket kunde skapa irritation och frustration över att aldrig komma framåt. Som nämnts ovan 
så borde vi arbetat mer aktivt för att bryta upp våra användarhistorier i mindre för att paradoxalt nog få 
bättre överblick och kunna jobba snabbare. Snabbare genom att få känslan av att komma framåt och 
åstadkomma saker, samt få mer varierande uppgifter vilket individer behöver för att vara motiverade 
enligt Herzbergs (1959)  tvåfaktorsteori. Halvvägs igenom uppgiften började jag bryta upp 
användarhistorien på egen hand om ej på vår scrum board, vilket resulterade i lättare utfört arbete, men 
ej de effekter som kanske önskas ur en processsynpunkt. Tillsammans med processperspektivet i 
tidigare del stärks övertygelsen att detta är viktigt för bra flytande arbete i Scrum-metodiken och är 
något jag tar med mig till framtida projekt. 
 
Personliga mål 
 

✓ Att lära mig grunderna inom webbprogrammering 
✓ Att efter att ha genomfört projektet känna mig trygg nog att kunna utveckla något likande på 

egen hand 
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Jag anser mig efter projektet slut uppfyllt det första, med reservation för kunskaper i openshift, då jag 
ej var en av de som tog hand om detta arbete och GitLabs initiering då detta fokuserades på under kort 
tid. Det Här är det på ett mer personligt plan som jag gärna forsatt utveckla då det var mot slutet som 
utveklingstempot ökade och jag började känna tillfredställelse av att ha kunskap inom alla tekniska 
delar. Det vill säga kodspråk och dess sammankoppling som jag länge aktivt jobbade med att bli bättre 
på. Överlag känner jag dock en sådan tillförlit till min kunskaper, programmeringsmässigt och 
förmågan att hitta i API och tillförskansa mig information kring programmering efter kursen att jag är 
övertygad att jag på egen hand skulle kunna hantera detta givet tillräckligt med tid. 
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vi. Linn Lorentzon 
Inledning 
I kandidatarbetet har vi i en grupp om nio personer utvecklat en webbapplikation som säljer 
ölbryggningsprodukter. För att genomföra kandidatarbetet har vi jobbat utefter scrum-metodiken, 
vilket innebär att vi jobbat individuellt eller i mindre grupper med deluppgifter samtidigt som vi har 
haft kontinuerliga avstämningar. Uppgifternas storlek och typ har varierat, vilket har gjort att jag 
utvecklats inom flera olika områden. Kandidatarbetet har pågått under hela vårterminen och har under 
period två varit min huvudfokus. Andra perioden bestod av enbart programmering, vilket var 
tidskrävande och stundvis frustrerande. Första perioden arbetade vi med förstudien, rapporten samt 
gruppsammansättningen utöver programmeringen samtidigt som vi läste parallella kurser, vilket 
innebar att skolarbetet hade flera nyanser. För att genomföra kandidatarbetet genomförde vi tre 
laborationer i början av kursen där vi lärde oss grunderna inom de tekniska verktyg som krävdes av 
kursen. Den parallella kursen i databaser var också obligatorisk kompetensutveckling för utveckling 
av en fungerande webbapplikation. Inför kandidatarbetet hade jag grundläggande kunskaper inom 
programmeringsspråken Ada och Java. 
 
Känslor, tankar och reaktioner 
När kandidatarbetet startade i vintras var jag exalterad och tyckte det skulle bli spännande att lära mig 
tekniken bakom webbapplikationer samt få möjligheten att jobba med nya människor. 
Kompetensutvecklingen samt rapportskrivandet fortskred smidigt, vilket medförde att jag kände mig 
självsäker inför programmeringsfasen. Gruppstämningen var från första dag trevlig och avslappnad. 
Några av oss hade inte träffats tidigare, men de flesta var bekanta eller till och med bra vänner. 
Sammanfattningsvis tycker jag att kombinationen av deltagare i gruppen var lyckad, bland annat 
eftersom alla inte var främlingar inför varandra. Jag tror att det medför en känsla av trygghet och min 
erfarenhet är att det innebär att vissa moment i gruppsammansättningsprocessen blir kortvarigare. 
Dock hade vissa av oss inte  arbetat tillsammans med någon annan gruppmedlem. Jag tror att alla i 
gruppen kände sig nöjda över gruppsammansättningen, men däremot känner vi gemensamt att det var 
svårt att effektivisera arbetet med så många medlemmar. 
 
Min åsikt är att den första programmeringsfasen var den tyngsta, trots att jag till en början kände mig 
självsäker, eftersom det var mycket kompetens som saknades. En stor del av tiden tillbringades vid 
tutorials för att komma till underfund med hur jag skulle sätta igång. Det finns en hel del information 
om hur man utvecklar en webbapplikation med single page-funktionalitet, men utan större inblick i 
ämnet var det svårt att sortera ut relevant information. Laborationerna i början av kursen underlättade 
självfallet processen, men enligt mig fanns det många frågetecken. Lyckligtvis föll bitarna på plats 
med tiden, och som grupp tycker jag att vi har stöttat och kompetensutvecklat varandra. Det faller sig 
naturligt att gruppmedlemmar specialiserar sig inom olika områden, exempelvis tyckte jag att det var 
roligast att jobba med utveckling av det grafiska samt funktionaliteten bakom single page, medan 
andra i gruppen fokuserade på exempelvis databashantering. Utvecklingen mot slutet av projektet har 
därför fortskridit smidigare eftersom gruppmedlemmars styrkor blev tydliga och vi har som grupp 
utnyttjat detta. Att vi stundvis inte kommunicerade tydligt inom gruppen tror jag bidrog till att sprint 1 
kändes tyngst. Vi diskuterade ofta detta under möten, och utvecklades som grupp när 
programmeringsfasen fortskred. Bland annat bestämde vi att vi skulle sitta mer tillsammans, vilket 
innebär att samarbetet förbättrades och jag tror det bidrog till att effektiviteten höjdes. 
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Värdering 
Jag tycker som sagt att programmeringen var en utmaning i början av projektet, eftersom det kändes 
som om jag inte riktigt visste vilket problem jag skulle tackla först. Dock anser jag att jag fått med mig 
en bra erfarenhet, eftersom jag var tvungna att bryta ner problemen i mindre delproblem och fokusera 
på en i taget. Att arbeta med utveckling av webbapplikationen skiljer sig mycket från tidigare 
grupparbeten jag gjort, vilket jag tycker medfört att jag utvecklats; både tekniskt och i mitt arbetssätt. 
Som grupp stötte vi på en del problem, speciellt kommunikationsmässigt, men jag tycker att vi 
gemensamt tacklat hinder på ett strategiskt sätt. Jag tycker att intensiteten i arbetet under 
programmeringsfasen ibland påverkade mig negativt. Koncentration och engagemang kan lätt ersättas 
av frustration när timtals programmering inte resulterar i att ett resultat produceras. Återigen tycker jag 
att vi som grupp hjälpt varandra att ha en positiv inställning, samt att tackla problem likt tillsynes 
olösliga buggar. Som grupp var vår svaghet att vi var nio personer, samt att två befann sig utomlands. 
Att vi hade kommunikationssvårigheter samt ett relativt svagt samarbete i början av 
programmeringsfasen (jämfört med efterföljande sprintar) tycker jag beror på att vi var så många. Vi 
adresserade problemet och åtgärdade det, vilket är en positiv erfarenhet, men jag tror att alla i gruppen 
hade önskat en mindre grupp. 
 
Analys och slutsatser 
Att vi utvecklat en fungerande webbapplikation som uppfyller de uppsatta kurskraven inom utsatt tid, 
beror enligt mig delvis på arbetssättet som gett oss mycket individuellt utrymme. Rebecca Pope-Ruark 
(2012) diskuterar i artikeln We Scrum Every Day: Using Scrum Project Management Framework for 
Group Projects problemen som uppstår när studenter gör grupparbeten tillsammans. Vissa faktorer 
hon tar upp kan jag relatera till. Man är till en början misstänksam gentemot samarbetets utveckling 
samt gruppdynamiken. Scrum gav oss möjligheten att på egen hand tackla delproblem och på så sätt 
uveckla vår problemlösningsförmåga och utvecklingen fick många kreativa inslag, vilket hon menar är 
essentiellt för att individer ska prestera i grupp. Hon argumenterar dessutom för att Scrum är en bra 
metod för att uppnå detta. Trots att jag är positivt inställd till metodiken och anser att det gynnade oss 
på det sätt författarinnan menar, anser jag att vi var lite för många. Att sammanställa individuella 
arbetsuppgifter till en gemensam produkt kändes ibland onödigt tidskrävande och det blev under 
kandidatarbetets fortlöpande en del missförstånd. Vi upptäckte som sagt denna svaghet tidigt enligt 
mig, och diskuterade mycket hur vi skulle arbeta för att motverka förvirring och risker likt 
dubbelarbete. 
 
Att programmeringen enligt mig stundvis var frustrerande är inget varken arbetsmetodiken eller 
gruppstorleken hade kunnat påverka särskilt mycket. Att utveckla webbapplikationen har helt enkelt 
varit en utmaning, men jag tror att alla i gruppen känner sig tillfredsställda och stolta över vad vi har 
producerat. Jag känner personligen att jag utvecklats väldigt mycket tekniskt och att jag fått en mycket 
bredare förståelse för programmering. 
 
Personliga handlingsplaner 
Inför ett liknande projekt skulle jag i framtiden ha lite mer is i magen. Jag skulle inte förvänta mig att 
polletten skulle trilla ner under första veckan, och alltså ha lite mer tålamod inför de tekniska 
utmaningarna. Jag tycker att vi som grupp fungerat bra, men i och med att vi haft en del 
kommunikationshinder skulle jag i framtiden vara vaksam mot detta och förespråka användandet av 
verktyg för att skapa tydliga riktlinjer för kommunikationen. Vi hade detta, men det tog ett tag innan 
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vi använde dem korrekt, så jag tror vi alla lärt oss en viktig läxa inom det här området.  Vi har som 
grupp förespråkat att vi ska ha gruppaktiviteter utanför skolarbetet, och min erfarenhet är att detta gör 
att skolarbetet blir roligare. Man lär känna varandra utanför skolan och det skapar en trevlig stämning. 
Jag kommer alltså i ett framtida projektarbete förespråka att man umgås på fritiden, eftersom jag har 
en positiv erfarenhet av att vi velat göra det. Dock har vi inte hunnit träffas på fritiden i den 
utsträckning vi velat, men att förslaget funnits där har ändå påverkat gruppen positivt enligt mig.  
 
Tekniska erfarenheter 
Under kandidatarbetet har jag mestadels jobbat med HTML, CSS och jQuery. Efter laborationerna 
inom webbutveckling kände jag att jag hade bra förkunskaper inom dessa tekniska områden och det 
föll sig naturligt att jag fortsatte utvecklas inom designen. Jag tycker att färg och form är roligt, 
eftersom det är ett intresse jag har på min fritid, så det är var specifikt dessa områden jag blev 
intresserad av. I framtiden skulle jag absolut inte dra mig för att jobba i projekt med utveckling av 
gränssnitt och design. 
 
Så småningom mättades arbetsuppgifterna kring det grafiska gränssnittet, och jag övergick till att 
arbeta med Python, SQLAlchemy och javascript, exempelvis vid utvecklandet av mina sidor. Dessa 
programmeringsspråk blev en utmaning att lära sig, men som sagt fick jag hjälp och la ner mycket tid 
på att söka efter information på internet. Det var väldigt tillfredställande när en funktion i 
webbapplikationen fungerade som krävde dessa programmeringsspråk, eftersom det till en början 
kändes väldigt svårt.  
 
Användningen av Git tyckte jag var utmanande, eftersom jag aldrig tidigare jobbat med 
versionshantering. Jag valde att arbeta med Git utifrån terminalen, eftersom jag ansåg att det var 
lättare än att använda PyCharm. I övrigt tycker jag att PyCharm var en trevlig utvecklingsmiljö, 
eftersom att det var enkelt att installera paket i den virtuella miljön samt strukturera upp koden. Dock 
utforskade jag aldrig debug-funktionen, vilket förmodligen hade hjälpt mig i kodningen. Detta hävdar 
jag eftersom jag har väldigt god erfarenhet av debug-funktionen i Eclipse. Felsökning gjorde jag i 
detta projekt mestadels genom att skriva ut information. 
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vii. Lovisa Annerwall 
Kandidatarbetet har utvecklat mina kunskaper inom webbprogrammering samt gett mig en 
introduktion i denna agila arbetsmetodiken Scrum. Nedan följer en beskrivning av införskaffade 
tekniska samt processrelaterade erfarenheter samt hur dessa relateras till mina egna mål med 
kandidatarbetet. 
 
Processrelaterade erfarenheter 
Projektet bedrevs med programutvecklingsmetodiken Scrum, som var ny för mig. Min roll i gruppen 
var att delta aktivt i utvecklingen av en e-butik, och tillsammans med övriga gruppmedlemmar föra 
gruppens arbete framåt. I och med att Scrum saknar tydliga roller i gruppen kände jag ett ansvar att 
arbetet hela tiden skulle föras framåt. Under flera retrospektiv framkom att gruppens kommunikation 
inte fungerade optimalt och att effektiviteten kunde förbättras. Det var stundtals frustrerande att ingen 
klar ledarroll fanns i gruppen då detta kunde ha förbättrat effektiviteten och kommunikationen, och 
storleken på gruppen kan också ha spelat in då Scrum är effektivast i grupper om 4-5 personer enligt 
Hackman (2002), och Cohn (2009) skriver att grupper med över sju personer är tydligt mindre 
effektiva än andra grupper. Grupputvecklingsprocessen tog tid och gruppen befann sig länge i 
“forming”- och “norming”-stadierna i Tuckmans grupputvecklingsprocess (1965) och det var främst 
under sprint 2 som gruppen närmade sig “performing”-fasen. 
 
I gruppen arbetade vi inte med scrum master på det sätt som det är tänkt, och jag tror att vi gled ifrån 
scrum-metodiken ibland. Bland annat så gick våra dagliga scrum-möten ofta väldigt fort och 
gruppmedlemmarna svarade inte så utförligt på frågorna som det antagligen var tänkt. Vi hade kunnat 
utveckla frågorna mer och därmed hade kännedomen om vad de andra arbetade med ökat och det hade 
också underlättat då flera medlemmar i efterhand visade sig haft samma problem. 
 
Inför kommande projekt har jag lärt mig mycket om att arbeta i grupp med andra människor och hur 
olika vi alla tänker och reagerar på samma intryck. Genom att ha respekt för detta kan gruppen 
utveckla en miljö där allas tankar är lika värda. Då projektet var ett omfattande arbete kände jag också 
mycket ansvar gentemot övriga gruppmedlemmar att prestera och se till så att projektet förs framåt, 
samtidigt som det var skönt att veta att allt ansvar inte låg på mig. Personligen är det senaste en nyttig 
erfarenhet jag tar med mig till alla framtida grupper. Agila arbetssätt var för mig okända inför arbetet 
och jag tycker att det är mycket jag kan applicera på andra grupper, då flexibilitet och interativt arbete 
inte enbart är applicerbart på programutvecklingsprojekt. 
 
Teknikrelaterade erfarenheter 
Inför projektet hade jag begränsade kunskaper inom webbprogrammering, som sträcker sig till att ha 
provat på att med hjälp av HTML och CSS sätta upp en enkel webbsida. Den första funktionen jag gav 
mig på var att designa kundkorgsfliken som sitter i högerkanten av webbapplikationen. Jag hade ingen 
aning om det fanns några fördefinierade komponenter för detta, så jag fick söka runt på Internet och 
prova mig fram. Detta utvecklades sedan till att jag började med det grafiska på kundkorgsvyn, men 
jag utvecklade inte databashanteringen. Eftersom jag tidigare haft lite kontakt med HTML- och CSS-
delarna av webbprogrammering blev det så att jag drog mig mot front-end-programmering under hela 
sprint 1, och vågade inte riktigt ge mig på back-end-programmering. Allt eftersom utvecklandet 
fortlöpte blev jag klar med flikhanteringen och kände att jag hade fått koll på front-end, så då 
uppmuntrades jag under sprint 2 av gruppmedlemmar att prova på back-end. Jag tittade då på 
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adminfunktionerna tillsammans med andra gruppmedlemmar men jag känner inte att jag hann få lika 
bra koll på SQLAlchemy och Python som jag fick på HTML, CSS, jQuery, AJAX och Bootstrap. Jag 
önskar att jag själv hade trott på mig själv mer och därmed vågat ta mig an fler funktioner som jag 
ansåg vara svåra. 
 
Jag skötte all kontakt med Git via terminalen vilket i början var krångligt för mig men sedan flöt på 
smidigt. I början av arbetet var alla i gruppen osäkra på hur Git fungerade och detta bidrog till att en 
del arbete gick förlorat, vilket sänkte arbetsmoralen i gruppen. Då vi i början arbetade flera personer i 
samma branch var det svårt att förstå hur en merge skulle gå till utan att någons arbete försvann. Jag 
satt flera gånger och mergade kod och insåg då att det vore bättre att dela upp i fler branches. I slutet 
av arbetet hade dock gruppen fått kontroll på versionshanteringen och även gått över till att varje 
medlem arbetade i en separat branch som sedan mergades med master-branchen. I och med detta 
fortgick arbetet smidigt och det var enkelt att uppdatera sina ändringar i master-branchen. Om gruppen 
från början kunnat hantera Git bättre hade effektiviteten varit högre från starten, dock är det jag inte 
säker på att det hade påverkat utfallet av hela arbetet. 
 
I slutet av arbetet kände jag att mina kunskaper inom webbprogrammering hade ökat mycket och jag 
kan nu själv se att lösningar som utvecklades i början av sprint 1 kunde gjorts enklare och snabbare. 
Inlärningskurvan var brant i början men stagnerade sedan i mitten av projektet för att sedan ta fart 
igenom på slutet, och jag inser att det är många delar jag lärt mig som jag kunde ha gått djupare in på, 
exempelvis AJAX-anrop och användning av CSS. 
 
Personliga mål 
Mina personliga mål var att lära mig använda HTML, CSS och JavaScript för att sätta upp en 
webbappliktion, ha kännedom om vad back-end-programmering innebär samt ha erfarenhet av större 
grupparbeten. Nu efter projektets slut känner jag att jag har förstått grunderna för front-end-
programmering, dock är det mycket gällande strukturering av HTML och CSS, användandet av AJAX 
och JSON som jag inte förstått så bra som jag önskat. När jag använde JSON-anrop utgick jag från 
vad andra i gruppen gjort och modifierade dessa för mina behov, för att inte “uppfinna hjulet” igen och 
spara tid. Nu i efterhand borde jag läst på mer om asynkrona anrop, anledningen till att detta inte 
skedde var att jag ville lägga tiden på att utveckla, något som kan ha blivit en paradox då detta kanske 
tog längre tid. Jag tar med mig vikten av kommunikation och transparens inom grupper, goda 
erfarenheter av ett agilt arbetssätt samt kunskaper om hur en webbapplikation kan utvecklas, och jag är 
överlag väldigt nöjd med vad jag och gruppen har uppnått under arbetet. 
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viii. Oliver Cedenheim 
I denna erfarenhetssammanfattning diskuteras arbetssättet och tekniska lösningar kring projektet i 
relation till på förhand uppsatta personliga mål. 
 
Processrelaterade erfarenheter 
Det är arbetsmetoden Scrum som har legat till grund och genomsyrat hela det här projektet från start 
till mål. Innan det här projektet hade jag inte hört talas om Scrum eller agila metoder, jag hade heller 
inte ens utfört ett arbete med en så specifik projektmodell. När jag först fick höra att vi skulle ha två 
medlemmar i teamet som befann sig i Singapore blev jag konfundersam och tänkte om det inte vore 
bättre att de som befann sig utomlands fick sitt eget team. Detta för att jag tänkte att det skulle uppstå 
komplikationer främst med olika tidszoner och med kommunikationen. Detta har dock visat sig 
fungerat utmärkt, främst för att gruppen har varit väldigt tolerant och hjälpsam när det kommer till 
anpassning av tider. Det har varit många i teamet som har haft andra åtaganden än projektet men 
eftersom alla har varit duktiga på att individuellt ta igen de bitar som man missat har arbetet fortlöpt i 
ett bra tempo. Enligt Schwaber(1995) består ett scrum team av inte mer än sex medlemmar och jag 
anser att det ligger något i detta. Vi har varit nio medlemmar i vårt team och det har enligt min åsikt 
stundtals varit för mycket. Exempelvis har en del arbetsuppgifter blivit lite väl små när funktioner har 
delats upp vilket även har medfört att det ibland har uppstått dubbelarbete och problem vid 
sammanföring av kod.  
 
Teknikrelaterade erfarenheter 
Jag hade innan det här projektet i princip ingen erfarenhet av webbutveckling. Jag upplevde att att det 
var svårt med SPA-programmeringen i början då detta var något helt nytt för både mig och gruppen. 
Vi lärde oss dock snabbt att det mesta finns på Internet och det var relativt lätt att ta åt sig 
informationen. Detta är något jag visste var centralt i modern programmering men är något som jag 
verkligen har förstått vikten av efter detta projekt. Den versionshanterare som teamet har använt var 
Git. Ingen i teamet hade tidigare erfarenhet av Git och vi hade en hel del problem med det, främst 
under sprint 1. Detta ledde till viss bortfall av kod men efter att ha läst på mer om verktyget så flöt 
arbetet på bättre. Det vi kunde ha gjort var att vi i början av projektet kunde ha utsett en person som 
kunde lärt sig mer om Git och förmedlat detta till resten av gruppen. 
 
Det första jag utvecklade på webbapplikationen var möjligheten för användaren att kunna skicka ett 
“kontakta oss”-mail. Utvecklingen av denna funktion medförde att jag fick träning på flera olika delar 
av webbprogrammering. Dels var det en hel del HTML- och CSS-träning till en början då vi ville att 
“kontakta oss”-formuläret skulle komma upp i form av en lightbox. Sedan var det tvunget att ta in de 
värden som användaren skrev in i formuläret vilket sköttes med hjälp av pythonkod. Jag bestämde att 
det vore bra om användaren själv kunde bestämma sitt ämne på mailet och implementerade därför en 
sådan funktion på formulärets rullista. Denna utvecklades med hjälp av JavaScript och jag upplevde 
att utvecklingen av den gav mig stor erfarenhet inom detta trots sin ringa storlek. Slutligen skulle 
mailet skickas iväg och för att uppnå det krävdes en hel del sökning på internet efter lämpliga 
mailmetoder. Valet föll på Flask-Mail, detta för att det verkade vara ett relativt lätt implementerat 
bibliotek med en lätt syntax. Efter att ha haft diverse problem hittades en guide för att använda Flask-
Mail i kombination med gmail, funktionen implementerades och så småningom gick det att skicka ett 
mail till valfri mailadress. Jag tycker att implementationen av den här funktionen var en bra start då 
den innehöll träning på många olika moment i webbutveckling.  
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I sprint 1 delade vi upp teamet i en front-end-del och en back-end-del, detta för att göra arbetet mer 
effektivt. Under denna tid tillhörde jag front-end-gruppen och fokuserade främst på att utveckla den 
grafiska delen av webbplatsen, vilket utvecklade mig mycket i framförallt CSS och javascript. Mot 
sprint 2 insåg vi att detta arbete kanske inte var så effektivt som vi först trodde utan vi började mer 
arbeta tvärfunktionellt där en funktion implementerades både på front-end och back-end samtidigt, 
detta förenklade arbetet och minskade framförallt dubbelarbete. Anledningen till problemen med 
uppdelningen under sprint 1 tror jag främst berodde på vår storlek på gruppen. Detta eftersom precis 
som Schwaber och Sutherland (2013) beskriver så kräver en stor grupp hög samordning och det var 
framförallt samordningen mellan de olika delarna som inte var tillräcklig och ledde därför till 
ineffektiviteten under sprint 1.  
 
Personliga mål 
På förhand satte jag upp en rad personliga mål, här följer några av de och en reflektion över hur det 
har gått. 
 

✓ Lära mig grunderna i webbprogrammering 
✓ Ha översiktlig kunskap över samtliga delar i projektet och därmed veta hur ett liknande 

projekt skulle kunna genomföras 
✓ Känna mig delaktig och stolt över vår slutgiltiga produkt 
✓ Ha roligt under utvecklingen 

 
Jag har haft en väldigt lärorik tid där jag har lärt mig mer än bara grunderna i webbutveckling. Jag 
känner att jag har övergripande kunskap över stora delar av projektet dock hade jag gärna satt mig in 
lite mer i arbetet mot databasen. Jag är väldigt nöjd med slutprodukten även om vi nu i efterhand 
känner att vi kunde gjort vissa delar annorlunda. Framförallt har jag haft det väldigt kul under 
projektet tillsammans med mitt team som jag har lärt känna väldigt bra, en kontakt som jag hoppas 
kunna bibehålla framöver. 
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ix. Samuel Björklund 
Arbetet med kandidatprojektet har överlag varit en rolig och utmanande tid, som har utvecklat mitt 
tekniska kunnande inom webbprogrammering. Dessutom har jag fått en möjlighet att utföra ett projekt 
enligt projektmetodiken scrum. Nedan följer en beskrivning av vunna erfarenheter, och hur dessa kan 
relateras till de personliga mål som sattes upp i projektstarten.  
 
Processrelaterade erfarenheter 
Projektet bedrevs enligt den agila metodiken Scrum. Min roll i projektet var som projektmedlem, det 
vill säga att den huvudsakliga roll jag var tänkt att ta var rent operativ, och därmed handlade om att 
utveckla olika delar av e-butiken. I och med att agila team saknar tydlig styrning, kände jag att jag 
själv, liksom andra teammedlemmar, fick ta ett större ansvar för projektets fortskridande än vad jag i 
tidigare projekt, med en tydligare definerad styrning, har gjort. Just avsaknaden av styrning, samt en 
bristfällig uppdelning av arbetet, gjorde att det ibland blev otydligt vad respektive medlem skulle göra, 
samt ledde till dubbelarbete. Jag upplevde därför att effektiviteten blev hämmad, något som annars 
kännetecknar scrum-metoden. Stor del av detta skulle kunna motverkas genom bättre formulering och 
avgränsning av aktiviteter i backloggen. Många av de aktiviteter som gruppen arbetade med gick in i 
varandra, och åsamkade därför konflikter både kodmässigt, och funktionsmässigt. Jag tror att 
avsaknaden av erfarenhet inom webbprogrammeringsprojekt i denna storlek försvårade just denna 
upppdelning och avgränsning. De andra i gruppen hade liknande erfarenheter, vilket talar för att det 
inte bara var en personlig erfarenhet, utan kan generaliseras som sådan. Något som ytterligare 
försvårade arbetet var storleken på gruppen. Enligt scrum-metoden bör gruppen ej överstiga sex 
personer (Hackman, 2002), och gör den det minskar effektiviteten drastiskt, något som också märktes 
av under arbetet. Dessa erfarenheter stärker den vetenskapliga teori Hackman (2002) utvecklat, även 
fast generaliserbarheten är tveksam, eftersom de bara grundar sig på ett projekt och inte kan jämföras 
med ett projekt innehållandes av färre teammedlemmar. 
 
I ett nytt projekt av liknande karaktär tror jag att erfarenheter från detta kandidatprojekt skulle gynna 
mig, eftersom jag nu har en bättre uppfattning om hur formulering och avgränsning av aktiviteter i 
backloggen bör ske, något som jag anser kritiskt för att på ett bra sätt genomföra ett större projekt med 
hjälp av scrum-metoden. Dessutom gör vetskapen om att ett scrum-team inte bör vara för stort att 
framtida val av projektmetodik kommer ske med hänsyn till denna iakttagelse. 
 
Det kändes relevant och lärorikt att vi i projektet använde en projektmodell som används ute i 
näringslivet. Under tidigare sommarjobb har jag jobbat med team där scrum-metoden användes, vilket 
också gjorde min egen motivationsnivå till att genomföra projektet på detta vis högre. 
 
Tekniska erfarenheter 
Innan projektet drog igång hade jag i princip inga erfarenheter från webbprogrammering, förutom ett 
mindre projekt i en databaskurs i Singapore som inkluderade utveckling av ett användargränssnitt samt 
tillhörande databashantering.  
 
Under projektets gång har jag arbetat både frontend och backend, med alla de språk som ingår i 
applikationen, det vill säga CSS, JavaScript, HTML samt Python. Det gav mig en bra översikt om hur 
olika delar av en applikation skrivs. Även en del olika tekniska verktyg har använts, bland annat 
PyCharm och versionhanteringsprogrammet Git. Versionshantering för kod är något jag inte jobbat 
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med tidigare, och jag upplevde att jag själv, samt gruppen överlag, hade svårigheter att få det att 
fungera. Efter att ha använt programmet med massor av strul, lyckades vi mot slutet av projektet få 
versionhanteringen att fungera tillfredsställande, men jag tror att det hade underlättat om jag själv och 
gruppen hade skapat oss en bättre förståelse för hur programmet är tänkt att användas, samt haft en 
bättre uppdelning av olika branches. Även i denna problematik hade en bättre uppdelning av 
aktiviteter kunnat underlätta, för att minska de konflikter som uppstod vid sammanslagningar av kod. 
Att koda i separata delar av koden hade minimerat sammanslagningsproblemen. Det jag tar med mig 
från detta är att det är bra att göra en uttömmande förstudie och kompetensutveckling inom berörda 
tekniska verktyg och utvecklingsspråk innan utveckling påbörjas. En generell lärdom är att det är 
tidssparande att lägga tid på förstudier av projektrelaterade verktyg redan från början. 
 
Eftersom utvecklingskurvan har varit brant under projektet har jag hunnit bli kritisk till vissa av de 
delar eller funktioner som jag själv skrev under tidigare delar av utvecklandet. Jag tycker att denna 
självkritik någonstans är ett kvitto på att förståelsen för webbprogrammering har blivit större.  
 
Personliga mål 
I samband med projektstarten formulerade alla i gruppen personliga mål, i tillägg till de gruppmål som 
sattes. Mina personliga mål var: 
 

✓ Under projektet hoppas jag tillskansa mig kunskap inom webbprogrammering i den mån att 
jag skulle känna mig komfortabel att självständigt ta mig an liknande eller andra 
webbprogrammeringsprojekt i framtiden. 

✓ Den e-butik som vi levererar ska jag känna mig stolt över, och med glädje vilja visa upp för 
bekanta.  

 
Den första punkten tycker jag mig ha uppfyllt, även om viss kunskap säkerligen skulle behöva 
kompletteras, till exempel då det gäller att få upp applikationen på webben, något som jag själv aktivt 
inte tog del av.  
 
Den e-butik gruppen levererade uppfyller delvis den andra punkten. Det finns dock vissa delar av e-
butiken jag anser att vi kunde ha gjort snyggare och bättre, samt en del buggar vi inte hunnit göra oss 
av med. Tyvärr budgeterades allt för lite tid åt att lösa bugglösning, vilket har lett till att vissa delar av 
applikationen känns trasig vid användning.  
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