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Rapporten beskriver utvecklandet av applikationen Hokus Bokus, en plattform för försäljning av begagnad 

studentlitteratur på Linköpings Tekniska Högskola. Det som adresseras är dels utvecklingsprocessen men även 

den tekniska aspekten. För att förbereda Hokus Bokus för marknaden har en marknadsplan gjorts som 

inkluderar nulägesanalys, konkurrentanalys och identifiering av kundsegment. Teamet har arbetat enligt 

arbetsmetoden scrum och i rapporten görs en analys av hur detta implementerats. Läsaren får även ta del av den 

resulterande applikationens utformning och funktionalitet. En beskrivning av systemet och en utvärdering i form 

av användartester genomfördes. Slutsatsen som dras av arbetet är att en e-handel kan öka försäljningen och 

minska priset på kurslitteratur genom att samla marknaden på en enklare, gemensam och mer effektiv plattform 

som Hokus Bokus. Rapporten tar även upp etiska aspekter såsom hantering av användardata och 

kommunikationskryptering. Slutligen diskuteras applikationens styrkor, svagheter samt framtida möjligheter.  
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The report describes the development of the application Hokus Bokus, which is a platform for buying and 

selling second-hand course literature at Linköping Institute of Technology. The focus is partly the development 

process but also the technical aspect of the application. During the pre-study a market analysis was conducted to 

assess the market, competitors and potential customers. The team has followed the agile development method 

Scrum of which there is both a description but also an analysis of how it was implemented. Further, the report 

contains description of the architecture and functionality of the application. An evaluation of the work was done 

using external user tests. The conclusion of the report is that an e-commerce can increase sales and reduce prices 

of course literature by aggregating the market with a simpler and more effective platform such as Hokus Bokus. 

The report also covers ethical aspects including handling confidential user-information. Finally the strengths, 

weaknesses and future possibilities of the application are discussed. 
  



Utveckling av applikationen Hokus Bokus   Inledning - 5 

 

1 Inledning .......................................................................................................................................................... 8 

1.1 Motivering ............................................................................................................................................... 8 

1.2 Syfte ......................................................................................................................................................... 8 

1.3 Frågeställning .......................................................................................................................................... 8 

1.4 Avgränsningar ......................................................................................................................................... 8 

2 Bakgrund ......................................................................................................................................................... 9 

2.1 Funktionella krav ..................................................................................................................................... 9 

2.2 Tekniska krav .......................................................................................................................................... 9 

3 Teoretisk referensram .................................................................................................................................... 10 

3.1 Begagnatmarknaden och pris ................................................................................................................. 10 

3.2 Mobilt surfande och e-handel ................................................................................................................ 10 

3.3 Användarupplevelse .............................................................................................................................. 10 

3.3.1 Enkelhet och användarvänlighet .................................................................................................... 11 

3.3.2 Informationssökande vid köp i en e-handel ................................................................................... 11 

3.3.3 Effektivitet och användarkontroll .................................................................................................. 12 

3.3.4 Tillit och förtroende för webbplatser ............................................................................................. 12 

3.3.5 Säkerhet ......................................................................................................................................... 12 

3.3.6 Användarupplevelsens påverkan på kundlojalitet ......................................................................... 12 

4 Metod ............................................................................................................................................................. 14 

4.1 Scrum ..................................................................................................................................................... 14 

4.1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 14 

4.1.2 Definition av scrum ....................................................................................................................... 14 

4.1.3 Roller inom scrum ......................................................................................................................... 14 

4.1.4 Artefakter ....................................................................................................................................... 15 

4.1.5 Händelser inom scrum ................................................................................................................... 15 

4.1.6 Hur teamet implementerade scrum ................................................................................................ 16 

4.2 Förstudie ................................................................................................................................................ 17 

4.2.1 Projektets uppstart ......................................................................................................................... 17 

4.2.2 Konceptgenerering ......................................................................................................................... 17 

4.2.3 Marknadsplan ................................................................................................................................ 18 

4.2.4 Funktionalitet och prototyp............................................................................................................ 18 

4.2.5 Kompetensutveckling .................................................................................................................... 18 

4.3 Implementation ...................................................................................................................................... 18 

4.3.1 Utveckling ..................................................................................................................................... 18 

4.3.2 Kontinuerlig integration ................................................................................................................ 18 

4.3.3 Refaktorering ................................................................................................................................. 19 



Utveckling av applikationen Hokus Bokus   Inledning - 6 

 

4.3.4 Testning ......................................................................................................................................... 19 

4.3.5 Utvecklingsmiljöer, verktyg och programmeringsspråk ............................................................... 19 

4.4 Utvärdering ............................................................................................................................................ 19 

5 Resultat .......................................................................................................................................................... 20 

5.1 Förstudie ................................................................................................................................................ 20 

5.1.1 Undersökning ................................................................................................................................. 20 

5.1.2 Marknadsplan ................................................................................................................................ 21 

5.1.3 Prototyp ......................................................................................................................................... 21 

5.2 Implementation ...................................................................................................................................... 22 

5.2.1 Systembeskrivning ......................................................................................................................... 22 

5.2.2 Funktionalitet ................................................................................................................................. 25 

5.2.3 Refaktorering ................................................................................................................................. 29 

5.3 Utvärdering ............................................................................................................................................ 31 

6 Diskussion ..................................................................................................................................................... 33 

6.1 Resultat .................................................................................................................................................. 33 

6.1.1 Responsiv webbdesign .................................................................................................................. 33 

6.1.2 Landningssida och sökfunktionen ................................................................................................. 33 

6.1.3 Köpprocessen ................................................................................................................................. 34 

6.1.4 Säljprocessen ................................................................................................................................. 35 

6.1.5 Mina sidor ...................................................................................................................................... 36 

6.1.6 Bevakningsfunktionen ................................................................................................................... 36 

6.1.7 Användarutvärdering ..................................................................................................................... 36 

6.2 Metod ..................................................................................................................................................... 37 

6.2.1 Scrum ............................................................................................................................................. 37 

6.2.2 Implementation .............................................................................................................................. 38 

6.3 Källkritik ................................................................................................................................................ 39 

6.4 Arbetet i ett vidare sammanhang ........................................................................................................... 40 

6.4.1 Personuppgifter .............................................................................................................................. 40 

6.4.2 Hantering av användardata ............................................................................................................ 40 

6.4.3 Kommunikationskryptering ........................................................................................................... 41 

7 Slutsats ........................................................................................................................................................... 42 

7.1 Future work ........................................................................................................................................... 42 

7.1.1 Konsekvent design ......................................................................................................................... 42 

7.1.2 Förbättrade annonser ..................................................................................................................... 42 

7.1.3 Utökad bevakningsfunktionalitet ................................................................................................... 43 

Källförteckning ...................................................................................................................................................... 44 

Bilaga 1 – Ordlista ................................................................................................................................................. 46 

Bilaga 2 - Intervjufrågor Hokus Bokus ................................................................................................................. 47 

Bilaga 3 - Marknadsplan........................................................................................................................................ 50 



Utveckling av applikationen Hokus Bokus   Inledning - 7 

 

Bilaga 4 – 11: Erfarenhetssammanfattningar ........................................................................................................ 56 

Bilaga 4 – Erfarenhetssammanfattning - Jacob Ahlmann ..................................................................................... 56 

Bilaga 5 -  Erfarenhetssammanfattning - Lovisa Bergström ................................................................................. 58 

Bilaga 6 - Erfarenhetssammanfattning - Anton Erholm ........................................................................................ 60 

Bilaga 7 -  Erfarenhetssammanfattning - Erik Freyschuss .................................................................................... 62 

Bilaga 8 -  Erfarenhetssammanfattning - Johan Hartikainen ................................................................................. 64 

Bilaga 9 - Erfarenhetssammanfattning – Liv Holm Eriksson ................................................................................ 67 

Bilaga 10 -  Erfarenhetssammanfattning - Simon Jacobson .................................................................................. 69 

Bilaga 11 -  Erfarenhetssammanfattning - Fredrik Oskarsson ............................................................................... 71 

 

  



Utveckling av applikationen Hokus Bokus   Inledning - 8 

 

 

Studentlitteratur är en naturlig del av studietiden för studenter på universitet och högskolor och så även på 

Linköpings Tekniska Högskola (LiTH). Hur studenterna anskaffar denna litteratur är dock långt från 

standardiserat och i många fall är det en komplicerad och ansträngande process. De alternativ som finns på 

marknaden idag är ofullständiga och uppvisar flera brister rörande användarvänlighet. De olika alternativen som 

finns gör det svårt att överskåda marknaden och bidrar tillsammans med den dåliga användarvänligheten till att 

många studenter drar sig för att köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Det finns således ett stort behov för en 

samlad plattform som kan erbjuda användarna konkurrenskraftiga priser, lättöverskådligt sortiment och 

stödfunktioner som bidrar med mervärde till användarna. Hokus Bokus ämnar att bli den plattformen. 

 

 

Avsaknaden av en plattform för försäljning av begagnad kurslitteratur som är användarvänlig och gemensam för 

LiTH:s studenter gör att det finns ett otillfredsställt marknadsbehov för aktuell målgrupp. Intervjuer som 

genomförts i projektets förstudie visade att de i nuläget mest använda plattformarna är Linköpings Universitets 

tjänst Anslagstavlan samt diverse Facebook-grupper, vilka båda saknar funktionalitet för att enkelt sålla 

information och få en övergripande uppfattning om priser. En specialiserad applikation som förenklar 

förmedling av böcker samt binder samman LiTH:s studenter skulle därför antas ha goda möjligheter att slå sig 

in på marknaden. Konceptet är även beprövat så tillvida att det finns liknande tjänster på flertalet av de större 

svenska lärosätena. Hamnqvist och Svensson (2013) menar även att den viktigaste faktorn för studenter vid 

Linköpins Universitet vid köp av kurslitteratur är priset vilket gynnar försäljning av begagnad kurslitteratur som 

generellt sett säljs billigare än nya böcker. Dessa två faktorer blev de starkaste motiven till utvecklingen av 

Hokus Bokus. 

 

 

Projektet syftar till att utveckla en webbaserad marknadsplats, en e-handel.  

 

 

Hur kan en webbaserad gemensam marknadsplats för begagnad kurslitteratur utformas för att öka försäljningen 

av böcker bland LiTH-studenter så att litteraturkostnaden sänks? 

 

 

Tjänstens målgrupp avgränsades till att enbart innefatta studenter vid LiTH. Att just LiTH valdes var på grund 

av att projektgruppen var väl införstådd i målgruppens behov och önskemål och kunde således skräddarsy 

applikationen till den valda kundgruppen. 

Rapporten kommer inte att behandla om och i så fall hur produkten ska lanseras, kommersialiseras och 

underhållas. 
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Projektgruppens uppgift var att utveckla en e-handel genom att ta fram ett koncept för tjänsten samt 

skapa en projektplan, för att sedan implementera densamma med agila projektmodellen scrum som 

verktyg. Den tekniska plattformen för e-handeln var given för projektet och bestod av både 

funktionella och tekniska krav. 

 

 

Funktionella krav för applikationen var: 

- Användarinloggning 

- Vy för produktvisning 

- Kundkorg eller motsvarande 

- Betalningsprocess 

- Orderhistorik 

- Administratörsinloggning och online redigering av sortiment 

 

 

Tekniska krav för applikationen var:   

- Fungera som en single-page application (SPA) 

- Vara utvecklad responsivt med hjälp av Bootstrap och jQuery 

- Implementeras i HTML, Javascript, Bootstrap, jQuery, CSS, Python, Flask och AJAX. 

- Lagra data i databas som skapas dynamiskt med ett python-script och ignoreras av git 

- Versionshanteras på gitlab.ida.liu.se 

- Skapas och köras på openshift.ida.liu.se 
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I detta kapitel läggs grunden till den teori som behandlas i rapporten. Teorin består av tidigare publicerat 

vetenskapligt material och kapitlet är uppdelat efter de avsnitt som är relevanta för efterföljande diskussion. 

Kapitlet inleds med begagnatmarknaden i dagsläget och prisets påverkan på köpare och säljare. Därefter 

behandlas mobilt surfande och e-handel kopplat till målgruppen och kapitlet avslutas med teori kopplat till den 

upplevelse en användare får när de besöker en applikation. 

 

 

I Sverige har andrahandsförsäljning online ökat stadigt de senaste åren. Den största aktören på marknaden är 

Blocket.se med fem miljoner besökare per vecka och med en årlig omsättning på 414 miljarder kronor. (HUI 

Research, 2014) En undersökning av Ipsos på uppdrag av Blocket (2013) visar att åtta av tio svenskar har köpt 

något på Blocket. Hamnqvist och Svensson (2013) undersökning visade att 28,6 % av studenterna vid 

Linköpings Universitet köper sin kurslitteratur begagnat. Detta var det näst populäraste alternativet efter att 

köpa sin litteratur på nätet. Enligt Hamnqvist och Svensson (2013) är priset den viktigaste faktorn i valet av 

litteraturköp. Detta gynnar den begagnade studentlitteraturen som oftast säljs till ett lägre pris. 

I en transaktion mellan en köpare och säljare gäller generellt att en ökad pristransparens innebär en fördel för 

köparen i form av ett lägre pris, förutsatt att det inte leder till en ökad risk för prisfixering bland säljare (OECD, 

2013). Samma förutsättning gäller för en e-handel. För att uppnå pristransparens på en e-handel måste två 

förutsättningar vara uppfyllda. Dels att applikationen är byggd på ett sådant sätt att den möjliggör 

pristransparens, till exempel genom att alla aktuella och historiska priser för en odifferentierad produkt är publik 

för både köpare och säljare. Men även att marknadsplatsen har tillräckligt många användare. Det måste finnas 

en kritisk massa av både köpare och säljare för att pristransparens ska uppnås. (Soh et al., 2006) 

 

 

Enligt undersökningar genomförda av Lenhart et al. (2010) är åldersgruppen 18-29 den åldersgrupp som 

använder mobil mest för att surfa på nätet. Detta tros öka allt eftersom fler hemsidor blir mobilanpassade och 

mobil hårdvara blir mer kraftfull. Redan 2009 hade 75 % av de tillfrågade över 18 år gjort köp på internet, en 

siffra som ökat stadigt sedan år 2000. När vissa typer av surfande såsom bloggande minskat i de yngre 

åldersgrupperna, har mobilanvändandet och e-handel visat sig ständigt ökande. (Lenhart et al., 2010) 

Det har visats av Posten (2012) i deras undersökning E-barometern att det finns stor potential för mobil e-

handel. Nästan sju av tio e-handelskonsumenter har en smartphone men av dessa är det endast 13 % som anger 

att de köpt en vara via mobilen. Däremot är nästan hälften av de som inte genomfört köp positiva till att göra det 

i framtiden. Detta till trots är det endast 17 % av e-handelsföretagen som har mobilanpassat sin applikation. 

(Posten, 2012) Vidare visar nya studier att svenska användandet av mobila enheter vid e-handel ökat stadigt. 

Andelen e-handelsköp med mobila enheter var 14 % år 2014 jämfört med 17 % år 2015. (Postnord, 2015) 

 

 

Följande avsnitt innehåller teori kopplat till den upplevelse en användare får när de besöker en applikation. 

Innehåll som behandlas är både gällande hur utformningen av en applikation påverkar användarens val och även 

vad dessa val bidrar till i form av tillit och lojalitet. Dessa teorier lägger vidare grunden för utvecklingen av 

applikationen för att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt. 
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Studier har visat att enkelhet och användarvänlighet är avgörande för konsumenten och följaktligen viktiga 

faktorer i utvecklandet av framgångsrika applikationer (Posten, 2012). En applikations enkelhet är baseras på 

användarens perspektiv och är relaterat till att göra sidan lättförståelig med så lite förkunskap som möjligt 

(Margaria et al., 2011). Merten och Steffen (2013) driver en ytterligare diskussion kring fundamental enkelhet 

och dess vikt i landningssidor med sökfunktioner där jämförelse mellan Yahoo och Google görs. Det dras en 

korrelation mellan hur enkel landningssidan varit genom tiden och sidans popularitet. Författarna visar att ett 

enkelt användargränssnitt ökar sidans popularitet och möjliggör långvarig konkurrenskraftighet. 

Användarvänligheten påverkas bland annat av informationen som presenteras till användaren vid olika punkter 

samt i vilken utsträckning informationen är organiserad och relevant. Genom att bryta ned information i mindre 

beståndsdelar och endast länka vidare relevanta bitar beroende på användarens beteende kan en högre grad av 

användarvänlighet uppnås. (Lee & Park, 2006) Författarna fortsätter med slutsatsen att användare inte är 

intresserade av vad som händer bakom kulisserna och att en e-handel bör implementeras så att användaren 

presenteras med dynamisk information baserat på användarens val av parametrar som exempelvis att en specifik 

sökning av en produkt som genererar relevanta tillgängliga artiklar.  

 

 

Lin och Chan (2009) genomförde en studie kring hur en applikations sök- och köpfunktioner påverkar antalet 

genomförda köp. Resultatet visade att en e-handel som är flexibel och enkel att använda genom dess 

sökfunktion underlättar köpprocessen. En ökning av sökningens prestanda påverkar även hur användbar sidan är 

utifrån köparens perspektiv och ökar dennes sannolikhet att slutföra ett produktköp. Med utgångspunkt i de 

positiva effekterna från ”sök till köp” beskriver författarna hur ökat fokus bör läggas på applikationens 

sökfunktion som ett medel för att öka försäljningen. Vidare bör en sökfunktion med hög prestanda ses som en 

investering för att öka vinsten och inte som en ökad utvecklingskostnad. Specifika förslag för att förhöja 

sökfunktionen är att webbutvecklare bör designa olika användargränssnitt för att anpassa sig till olika typer av 

användare. För sökfunktionen kan exempelvis både en enkel och en mer avancerad sökning utvecklas. En enkel 

sökfunktion har positiva influenser på köpprocessens enkelhet, sidans användarvänlighet och vidare mängden 

genomförda köp. Dessutom bör det vara enkelt att byta mellan sök- och köpfunktionerna på applikationen. (Lin 

& Chan, 2009) 

Nudelman (2011) beskriver olika roller som en besökare kan inta vid informationssökande på en e-handel. 

Bland dessa finns utforskaren, den målinriktade köparen och den förpliktigade köparen. Varje individ intar 

endast en roll men byter mellan olika roller vid olika tidpunkter. Utforskaren beskrivs av en ny användare som 

inte är bekant med hemsidan sedan tidigare. För utforskaren är det viktigt att se vilka produkter som erbjuds för 

att vidare kunna bedöma om sidan har något värde för just dennes sökande efter produkter. Den målinriktade 

köparen befinner sig i processen att utvärdera ett fåtal alternativ av en produkt denne redan beslutat sig för att 

köpa. Köparen antar att den eftersökta produkten ska vara enkel och rättfram att hitta samt att tydlig och 

fullständig prisinformation ges. Den förpliktigade köparen har, till skillnad från den målinriktade köparen, redan 

hittat den eftersökta produkten och vill kunna slutföra köpprocessen snabbt, säkert och utan krångel. Köparen 

bekymrar sig bland annat över att behöva fylla i ett långt och komplicerat formulär samt att behöva komma ihåg 

om en användare redan registrerats på hemsidan. Vidare beskriver författaren hur dessa roller kan användas för 

att förstå hur köparen kommer att använda ett system och hur designutmaningar inom projektet konstruktivt kan 

lösas genom att ha detta i åtanke. (Nudelman, 2011) 

Belk et al. (2014) har vidare studerat användares upplevelse av köpprocessen på en e-handel baserat på 

användarens individuella kognitiva stil. Två kognitiva stilar identifierades, holistisk och analytisk. Den 

kvalitativa och kvantitativa studien visade att de två olika kognitiva stilarna föredrog olika upplägg för 

köpprocessen och andra initiativkrävande processer. Analytikerna upplevde att en köpprocess med en översikt 

där användaren fritt kunde röra sig mellan stegen passade dem bättre och de var även mer effektiva i en sådan 

process. Holistikerna föredrog istället en mer guidad process där varje steg genomfördes för sig och var tydligt 

beskriven. Denna typ av process visade sig även vara snabbare.  
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Crutzen et al. genomförde 2012 en kvantitativ undersökning kring hur graden av kontroll som användaren kan 

utöva på en hemsida påverkar användarens uppfattning om sidan. De skapade en informativ hemsida om ett 

ämne och undersökte hur mycket studiedeltagarna lärde sig om ämnet. En grupp deltagare tvingades gå en 

förbestämd väg genom applikationen, medan en annan grupp fick navigera fritt och hade möjligheten att hoppa 

över steg om de så önskade. Författarna fann att den första gruppen, som hade mindre kontroll, lärde sig mer 

och spenderade mer tid på sidan än den andra gruppen, men uppfattade sidan som ineffektiv. Den andra 

gruppen, som hade större kontroll, ansåg däremot att de hade lättare att hitta relevant information och uppfattade 

sidan som mer trivsam, effektiv och trovärdig. De noterade även att ökad känsla av kontroll ökade chanserna att 

användare återvände till sidan. (Crutzen et al., 2012) 

 

 

Det har gjorts flera studier om vilken roll tillit och förtroende spelar i e-handel vid affärer mellan företag och 

konsumenter, Business-to-Consumer (B2C), men färre då det handlar om köp konsumenter emellan, Consumer-

to-Consumer (C2C). Även nya studier gör i allmänhet ingen skillnad på handel via B2C och C2C, trots att det 

har visat sig att de två inte kan jämställas (Yoon & Occeña, 2015; Jones & Leonard, 2008). Vid en C2C-

transaktion agerar företaget medlare mellan parterna istället för säljare. Detta ger säljaren en anonymitet som 

inte återfinns i B2C-handeln, där företagen ansvarar för att deras varor håller utlovad kvalitet, och bidrar till att 

köparen är mer utsatt för risk (Jones & Leonard, 2014). 

Enligt Jones och Leonard (2014) är köparen i ett underläge i en C2C-transaktion eftersom de har mest att förlora 

på att dennes motpart, säljaren, skulle vara oärlig om till exempel varans skick eller specifikation. De menar 

vidare att en köpares villighet att lita på säljaren inte är beroende av en grundläggande benägenhet till tillit utan 

snarare är en följd av e-handelns karaktärsdrag. Detta i sin tur är beroende av bland annat applikationens 

upplevda kvalitet, erkännande från tredje part, rädsla för säljaropportunism och informationsasymmetri. 

Författarna menade dock att den viktigaste av dessa faktorer är e-handelns upplevda kvalitet. 

Lu et al. (2009) har beskrivit vad som krävs för att få en medlem av en e-handelsplattform att aktivt börja köpa 

och sälja mellan konsument till konsument. Slutsatsen som presenteras säger att hur familjär applikationen är 

liksom dess tydliga struktur spelar in, liksom att medlemmarna främst ser till tre typer av tilltro till andra 

medlemmar: tillgänglighet, välvilja och integritet. Dessa faktorer stimulerar sedan viljan att köpa och sälja inom 

sidan. När en medlem på sidan finner stor trovärdighet i de andra användarna är personen i fråga alltså mer 

benägen att leta efter information om vad som krävs för att genomföra ett köp.  

 

 

Den genomsnittliga internetanvändaren har i genomsnitt lösenordsskyddade användare på 25 separata sidor, 

men endast 6,5 distinkt olika lösenord (Nithyanand & Johnson, 2013). Detta visar att användare, trots råd från 

säkerhetsexperter, använder samma eller väldigt lika lösenord på flera olika sidor. Nithyand och Johnson menar 

vidare att oavsett hur komplicerade som användaren gör sina lösenord så kan de äventyras om servern blir utsatt 

för ett intrång och lösenorden inte är krypterade.  

 

 

Rafiq et al. (2013) fastslår att relationskvalitet i ett onlineperspektiv påverkas av flera faktorer såsom 

trovärdighet, kundupplevelse och investerat engagemang. Med relationskvalitet menas styrkan på relationen 

mellan kunderna och e-handeln och det har visats finnas en stark korrelation mellan relationskvalitet och 

lojalitet. Investerat engagemang kan definieras som de uppoffringar en part gör för att relationen ska förbättras 
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och betyder således inte samma sak för kunden och företaget bakom e-handeln. Kunden kan erbjuda investerat 

engagemang i form av tid spenderad på sidan eller att denne riskerar personliga uppgifter för medlemskap. Från 

e-handelns sida kan investerat engagemang betyda skapandet av extra funktioner som bidrar med mervärde för 

kunden. Ett exempel på detta är e-postutskick med skräddarsydd information för en specifik användare. Trots att 

e-postutskick ofta för med sig negativa associationer eftersom det riskeras att uppfattas som skräppost av 

mottagaren, menar Miquel-Romero och Adame-Sanchez (2013) att utskick med ett konkret mervärde ofta bidrar 

med en förbättrad uppfattning om det sändande företaget och dess tjänster.   

Vidare finner Dick and Basu (1994) att en större personlig investering från kundens sida har visat sig öka 

kundens benägenhet att vara fortsatt lojal och att fortsätta använda tjänsten trots eventuella problem och brister. 

Författarnas slutsats är att investerat engagemang påverkar relationskvaliteten mellan kund och tjänst men att 

kundupplevelsen, även kallat tillfredsställelse i relationen, är den faktor som har störst påverkan på kundens 

upplevda relationskvalitet och således även lojalitet. 

I modellen ”D&M IS Success Model” beskriver DeLone och McLean (2003) sex framgångsfaktorer 

som kan appliceras på en e-handel. I modellen beskrivs systemkvalitet, där användarvänlighet, 

tillgänglighet, tillit, anpassningsförmåga och laddningstid är exempel på kvaliteter som värderas högt 

av e-handelsanvändare. Informationskvalitet ses också som en framgångsfaktor. Innehållet bör vara 

personligt, komplett, relevant, enkelt att förstå och tillförlitligt om framtida kunder ska påbörja 

transaktioner och regelbundet återvända till sidan. Servicekvalitet är den generella supporten som 

levereras av tjänsten. Support har med stor säkerhet högre betydelse än tidigare punkter eftersom 

användare av denna tjänst redan är kunder. Dålig support kommer att förvandla befintliga kunder till 

förlorade kunder och vidare leda till förlorad försäljning. Användningsfaktorn mäter allt från ett 

besök på en hemsida, till navigering inom sidan, till hämtning av information, till utförande av 

transaktion och “Tillfredsställelse hos användaren” är ett viktigt medel för att mäta kunders 

uppfattning av e-handelssystem och bör inkludera hela kundens upplevelsecykel från inhämtning av 

information till köp, betalning, kvitto och service. Till sist klassas Net benefits till de viktigaste 

måtten på framgång då det fångar balansen mellan positiva och negativa intryck av e-handeln hos 

kunder, leverantörer, anställda, organisationer, marknader, industrier, ekonomier och även samhället 

i stort.  
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Metodkapitlet avhandlar hur arbetet i projektet genomförts och ligger till grund för en replikering av projektet. 

Kapitlet inleds med en genomgång av arbetsmetoden scrum och fortsätter sedan med teamets specifika 

användning av scrum, förstudiens arbetsgång samt implementeringsprocessen och slutligen hur utvärdering 

genom användartestning har genomförts. 

 

 

Det agila arbetsmetoden scrum beskrivs nedan, både bakgrund och hur den teoretiskt kan appliceras men även 

hur det implementerades i utvecklandet av Hokus Bokus. 

 

 

En agil arbetsmetod för systemutveckling följer givna principer som togs fram i The Manifesto for Agile 

Software Development 2001 av en grupp individer som kallade sig själva The Agile Alliance. Detta manifest 

beskriver principer och förhållningssätt i en agil process och värdesätter: 

- Individer och interaktioner före processer och verktyg 

- Fungerade mjukvara före omfattande dokumentation 

- Samarbete med kund före förhandling om kontrakt 

- Flexibilitet och mottaglig mot förändring mot följande av en plan 

Främsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig, kontinuerlig och frekvent leverans av värdefull 

programvara. Projekt byggs kring motiverade och verksamhetskunniga individer och skapar förutsättningar 

inom denna miljö genom stöd vid behov. Kommunikationen, både intern och extern, bör ske i person för att 

effektivisera. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig och ny teknik samt bra design stärker gruppens 

anpassningsförmåga. Enkelhet och fungerande program är grundläggande och ett mått på framgång. 

Kontinuerlig reflektion om hur högre effektivitet kan uppnås och anpassning baserat på genomförd reflektion är 

värdesatt. (Beck et al., 2001). 

 

 

Två av undertecknarna till The Manifesto for Agile Software Development, Ken Schwaber och Jeff Sutherland, 

utvecklade den agila arbetsmetoden scrum i tidigt 90-tal. Denna metod utgår från ett givet ramverk inom vilket 

medlemmar kan adressera komplexa problem samtidigt som man produktivt och kreativt producerar produkter 

av hög kvalitet. Scrum tillämpar ett iterativt tillvägagångssätt som optimerar förutsägbarhet och kontrollerar 

risk. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Scrum utvecklades initialt för systemutveckling inom mjukvaru- och IT-projekt. Namnets ursprung är från 

rugbyn och refererar till det moment när bollen kommer i rörelse. (Hallin & Karrbom, 2012) 

 

 

Det finns definierade roller inom scrum som bygger upp de team man arbetar utefter. Storleken på teamet är av 

stor vikt då färre än tre medlemmar minskar interaktion och ökar risken för avsaknad av specifik kompetens, 

samtidigt som team med fler än nio medlemmar genererar för mycket koordination och komplexitet i 

arbetsprocessen. (Schwaber & Sutherland, 2013) 
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Dessa små team består av tre till nio medlemmar och inkluderar rollerna scrum master, developer och product 

owner. 

En scrum master ansvarar för att scrum som koncept är förstått och följs av teamet. Denna har även ansvar för 

att skapa förutsättningar för att gruppen kan arbeta med scrum och är även ansvarig för externa interaktioner. 

(Hallin & Karrbom, 2012) 

Utvecklare är de teammedlemmar som utvecklar produkten. All kompetens som behövs ska finnas inom denna 

grupp och teamet ska vara självorganiserande, vilket innebär att hur arbetet praktiskt hanteras bestäms internt. 

(Hallin & Karrbom, 2012) 

Product owner ansvarar för att maximera värdet av produkten och utvecklingsteamets arbete. Product owner är 

även personligt ansvarig för product backlog, att se till att denna är ordnad, transparent, tydlig och förstådd. 

(Schwaber & Sutherland, 2013) 

 

 

Artefakter inom scrum representerar arbete eller värde för att tydliggöra och förenkla inspektion och 

anpassning. Dessa är specifikt definierade för att maximera transparens av viktig information så att alla har 

samma förståelse för artefakten. Inom scrum finns artefakterna product backlog och sprint backlog. 

En product backlog är en ordnad lista med allting som kan tänkas behövas i produkten. Denna lista är aldrig helt 

komplett utan utvecklas allteftersom projektet fortskrider. I product backlog är en aktivitetslista med alla 

funktioner, krav och förbättringar till befintliga element. Dessa kallas user stories och består av delmål som 

kallas acceptanskrav. Dessa user stories följer formaten: ’Som en <roll> vill jag kunna <aktivitet> så att 

<resultat>’. För att en user story ska anses färdig måste den uppfylla teamets definition of done, vilken 

diskuteras och bestäms internt inom gruppen innan projektet startas. 

En sprint backlog är en delmängd av product backlog där delar som ska utföras inom en specifik iteration ska 

inkluderas. Det är en uppskattning av teamet om vad som skall och kan göras i nästa steg. Dessa ska även 

motsvara vad som krävs för att uppnå de mål som är uppsatta för iterationen. Innehållet hämtas ur product 

backlog men kan även justeras ifall delar behövs läggas till eller tas bort. Detta kan dock bara göras av teamet 

som har ansvar för sprint backlog. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

 

 

Scrum bygger på ett antal olika händelser som beskrivs nedan: 

- Sprint 

- Sprint planning 

- Daily scrum 

- Sprint review 

- Sprint reotrospective 

Ett scrum-projekt är uppdelat i cykler som kallas sprint, en tidsperiod kortare än en månad där teamet arbetar 

mot uppställda mål i sprint backlog. En sprint består av sprint planning, daily scrums, utvecklingsarbetet, sprint 

review och sprint retrospective. En sprint kan ställas in under projektets gång men endast produktägaren kan ta 

det beslutet. 

I början av en sprint planeras arbetet som ska göras i sprint planning. Denna plan görs av hela teamet och 

inkluderar vad som ska göras och hur det ska levereras. Här specificeras även krav och tidsuppskattningar som 

vägs mot tillgänglig tid för gruppen. Resultatet av en sprint planning är en sprint backlog som används som 

underlag under kommande sprint. 

Daily scrum är ett kortare möte inom teamet för att synkronisera aktiviteter och planera kommande 24 timmar. 

Detta görs genom att gå igenom arbetet sedan förgående daily scrum. Alla medlemmar ska svara på: 

- Vad gjorde jag sedan senast som har hjälpt teamet att möta målen i denna sprint? 
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- Vad ska jag göra idag som hjälper teamet möta målen? 

- Har jag några problem som hindrar mig från att möta målen? 

En sprint review hålls i slutet av sprinten där arbetet utvärderas och product backlog modifieras vid behov. 

Närvarande vid mötet bör scrum-teamet, product owner och huvudintressenter vara. Här diskuteras även vad 

som gick bra underföregående sprint, vilka problem som uppstod och hur dessa löstes. Vid behov kan även 

planeringen, budget och potential för produkten ändras. Resultatet av en sprint review är en modifierad product 

backlog. 

En sprint retrospective sker efter sprint review men innan nästa sprint planning. Här diskuteras föregående 

sprint utifrån medlemmar, relationer, processen och verktyg. Under denna utvärdering identifieras 

utvecklingsområden och en plan för hur dessa ska förbättras tas fram. 

I figur 1 nedan visas en överblick över scrum-processen. 

 

 

Figur 1 SCRUM PROCESS: Förklarande bild av scrum-processen 

 

 

Under projektet har teamet implementerat scrum till stor del enligt ovan beskrivning, med vissa mindre 

modifikationer för att bättre passa teamets förutsättningar. Till exempel kunde ingen aktör fylla rollen “kund” 

ordentligt så teamet fick improvisera för att kompensera, men arbetsmodellen har följts i största möjliga 

utsträckning. Nedan följer en beskrivning om tillämpningen i detalj. 

 

 

Teamet bestod av åtta personer som tillsammans utgjorde utvecklingsgruppen. En medlem utsågs till scrum 

master efter visat intresse och har haft denna roll under hela projektets gång. Då ingen formell product owner 

fanns ansågs teamet själva vara product owner. Detta då vision, mål och ansvar för product backlog hanterades 

internt. 

 

 

Teamet valde att dela in product backlog i kategorier som under implementationsfasen skulle vara relaterade till 

varandra. Detta för att skapa en bra översikt och göra det enkelt för medlemmar att arbeta med relaterade user 

stories i rätt ordning. Ur product backlog valdes sedan user stories ut till respektive sprint backlog.  

Varje user story utgick ifrån någon av följande roll: Administratör, Användare, Köpare eller Säljare. Dessa var 

sedan ytterligare indelade i acceptanskrav som mer detaljerat beskrev exakt vad för krav som fanns för varje 

user story. Här valde även teamet att lägga några acceptanskrav som ”Optional”, ifall de ansågs som potentiellt 

givande men inte var grundläggande krav för att en user story skulle bli godkänd. För att tidsuppskatta alla user 
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stories användes metoden Planning Poker som utgår från att alla gruppmedlemmar oberoende av varandra 

tidsuppskattar varje user story för att utifrån dessa komma överens om en gemensam tidsuppskattning (Haugen, 

2006). 

 

 

På förhand bestämdes det att projektet skulle bestå av tre delar (sprint 0 till 2) och inte itereras obestämt som 

annars är konvention inom scrum. 

Innan varje sprint hölls ett sprint planning-möte där gruppen diskuterade förutsättningar för kommande sprint. 

Sedan bestämdes vilka user stories ur product backlog som skulle genomföras under sprinten och dessa bildade 

sprint backlog. Under detta möte diskuterades även hur arbetet skulle läggas upp, vilka prioritering som skulle 

göras och om det var någonting som borde modifieras i product backlog. 

Sprint 0 bestod av planering av projektet, skapande av prototyp, product backlog och teambuilding. Sprint 1 och 

2 var främst implementeringsfaser. 

Under alla iterationer hölls daily scrum-möten tre gånger i veckan. Under sprint 0 var dessa möten väldigt 

kortfattade då mycket av arbetet gjordes gemensamt. Tiden och omfattningen utökades dock under 

implementeringsfaserna då det fanns större behov och utvecklingen skedde i högre takt. Dessa möten följde 

formatet som nämnts ovan med tillägg att alla medlemmar även berättade hur de mådde den dagen. Detta för att 

skapa förståelse och ömsesidig respekt för medlemmar samt för att skapa en vänskaplig dynamik i gruppen. 

I slutet av varje sprint genomfördes en sprint review och en sprint retrospective för att utvärdera arbetet och 

teamet. Under sprint review-mötet tydliggjordes det vilka user stories som mötte teamets defnition of done och 

för övriga gjordes en tidsuppskattning på kvarvarande arbete. Detta följdes av en diskussion kring fortsatta 

prioriteringar och strategi. Under sprint retrospective diskuterades gruppens insats, vad som har gått bra, vilka 

utvecklingsområden som fanns och hur dessa kunde förbättras. 

   

 

Den första delen i projektet bestod av en uppstart och framtagandet av en förstudie. Detta resulterade i en 

marknadsplan och en prototyp. 

 

 

Projektet startades med att alla teammedlemmar gjorde varsin Journey line där viktiga livserfarenheter och 

händelser presenterades på en tidslinje för att få en bättre bild av vilka erfarenheter varje teammedlem hade 

inom relevanta områden. Individuella mål och förväntningar som fanns på projektet diskuterades för att vidare 

kunna ta fram de gemensamma målen, både för teamet och slutprodukten. För att skapa en bra grund för 

grupparbetet och ett gemensamt arbetssätt skrevs ett gruppkontrakt innehållande regler och förhållningssätt 

rörande möten, kommunikation, beslutsfattande och konflikter. 

 

 

Utifrån kravet att utveckla en e-handel som ett webbaserat affärssystem valdes tre förslag på e-handel. Förslagen 

analyserades vidare med hjälp av en NABC-analys vilken utgår från att identifiera needs, approach, benefits och 

competition. För att skapa en mer komplett bild av fördelar, nackdelar och eventuella problem med varje 

koncept användes en metod för konceptgenerering med fokus på att få fram så många olika infallsvinklar som 

möjligt. Varje e-handels möjligheter och svårigheter diskuterades tills gruppen nått konsensus om vilket koncept 

som skulle utvecklas. 
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Det valda konceptet för e-handeln analyserades vidare genom en marknadsplan. Först gjordes en nulägesanalys 

där konkurrenter analyserades. Vidare undersöktes konceptet i en TOWS-analys vilken identifierar tjänstens 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Därefter kombineras dessa för att skapa strategier för hur produkten ska 

utvecklas och hur en affärsverksamhet kan byggas kring densamma.  

En kvalitativ undersökning genomfördes för att erhålla primärdata med målet att ge en djupare insikt i vad 

kundgruppen anser om redan existerande tjänster inom samma segment, kontra hur de skulle förhålla sig till 

konceptet. Undersökningen genomfördes genom intervjuer med nio studenter från fyra olika sektioner på 

Linköpings Tekniska Högskola. De nio intervjuade studenterna valdes för att täcka in flera olika sektioner vid 

LiTH, men ingen mer djupgående urvalsprocess genomfördes. Intervjuerna var av en samtalsliknande karaktär 

och utgick från en intervjumall, se bilaga 2.  

 

 

Applikationens funktionalitet togs fram genom att teamet formulerade user stories utifrån olika användares 

perspektiv. Med utgångspunkt i genomförd undersökning kategoriserades varje user story som nödvändig, 

önskvärd eller onödig funktionalitet. 

Innan utvecklingsarbetet började genererades även en prototyp som i huvuddrag beskrev tjänstens tänkta 

grafiska profil och funktionalitet. Prototypens utseende utvärderades internt och genomgick viss revidering 

varefter den accepterades av teamet.  

 

 

Under projektets gång arbetade teamet på ett sådant sätt att när ett kompetensområde identifierades, som hela 

teamet behövde kunskap inom, tilldelades en teammedlem detta område. Personen inhämtade kunskap inom 

detta område för att sedan hålla en kortare presentation, allt från fem till 30 minuter, och på så sätt utbilda övriga 

teammedlemmar. Dessa föreläsningar kunde även hållas på eget initiativ om någon i teamet hade tillräckligt 

mycket kunskap eller intresse inom ett område som skulle vara fördelaktigt för resten av teamet att ta del av. 

Huvudsyftet med detta arbetssätt var att öka effektiviteten och hålla hela teamet uppdaterade och på samma 

kunskapsnivå. 

 

 

Den andra delen i projektet bestod av utvecklande av applikationen. Metoden beskriver hur kontinuerlig 

integration, refaktorering, testning och olika utvecklingsmiljöer använts under implementationen. 

 

 

Utvecklingen av applikationen genomfördes i mindre team eller individuellt beroende på hur omfattande den 

user story som skulle utvecklas var och hur den tidsuppskattats. När en user story klassats som done påbörjades 

nästa user story som hade högst prioritet, detta för att färdigställa nödvändiga funktioner först. 

 

 

Under implementeringsfasen har all fungerade kod som skrivits kontinuerlig integrerats med en version av 

applikation som varit gemensam för alla utvecklare. På så sätt har det alltid funnits en fungerade applikation och 

parallellt har teamet kunnat utveckla funktioner lokalt. Vid varje integration av utvecklade funktioner till den 
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gemensamma versionen testades funktionaliteten först lokalt. Detta för att säkerställa att den nya koden 

integrerade väl med den befintliga funktionaliteten och inte skapade några nya problem eller buggar. Integration 

av kod genomfördes regelbundet av alla utvecklare, oftast varje dag och i slutet av implementeringsfasen flera 

gånger per dag. 

 

 

Refaktorering genomfördes kontinuerligt under utvecklingsprocesssen för att effektivisera koden samt för att 

göra koden mer enhetlig och läsbar. Efter att acceptanskraven för en user story uppfyllts och innan den 

klassades som klar för testning genomförde varje enskild programmerare refaktorering av sin kod. I samband 

med att olika kodpaket integrerades med varandra genomfördes större refaktoreringar där koden förbättrades 

och förenklades utan att funktionaliteten ändrades.  

 

 

Testning av färdigutvecklade user stories genomfördes i flera steg med både interna och externa tester. I ett 

första skede testades den nya funktionaliteten lokalt för att säkerställa att den uppfyllde acceptanskraven. 

Därefter testade två teammedlemmar funktionen för att hitta problem och buggar. En av dessa två testare ingick 

inte i teamet som utvecklat koden för att på så sätt få ett nytt perspektiv på testningen. Om en user story inte 

godkändes i testningen skickades den tillbaka till det team som var ansvariga för att lösa problemet. Efter att 

testningen godkänts ändrades statusen för en user story till färdig. För att möjliggöra kontinuerlig integration så 

rullades färdig funktionalitet ut så snart detta steg var genomfört. Ytterligare testning utfördes när all utveckling 

av applikationen ansågs klar och driftades på OpenShift för att hitta buggar. Varje funktion testades tillsammans 

med övrig kod i projektet för att säkerställa kompatibilitet och att inga nya problem uppstått i systemet.  

 

 

Under utvecklingen av projektet användes ett antal olika utvecklingsmiljöer, verktyg och programmeringsspråk. 

Vid utvecklingen av applikationen användes i huvudsak programmeringsspråken Python, HTML, CSS och 

JavaScript i utvecklingsmiljön PyCharm Professional Edition. Den git-baserade tjänsten Gitlab användes för 

versionshantering av koden och för att underlätta mjukvaruutvecking i grupp samt kontinuerlig integration. För 

att drifta applikationen användes OpenShift.  

För att organisera utvecklingsarbetet användes webbtjänsten Trello. En scrum board skapades inför varje sprint 

där varje user story bestod av ett kort innehållande en checklista med acceptanskrav. Vidare delades korten in i 

listor och rangordnades internt. Genom att använda olika etiketter så som Testning, Problem, Development, 

Deployed och Deployed with bugs kunde samtliga medlemmar hållas uppdaterade om arbetets fortskridande 

och var i utvecklingen varje user story befann sig. 

 

 

I slutet av sprint 2 genomfördes användartester med tre användare i avsikt att samla feedback och övergripande 

tankar kring applikationen. Ingen av användarna var fullständigt obekanta med applikationen då de hade sett 

tidigare versioner, men det var första gången de besökte den slutliga produkten. Användarna fick navigera sidan 

fritt med minimal guidning från kandidatgruppen och fick sedan besvara ett antal frågor kring applikationens 

utseende och funktionalitet.   
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Kapitlet tar upp de resultat projektet presterat. Avsnitten är uppdelade på liknande sätt som metodkapitlet, det 

vill säga Förstudie, Implementation och Utvärdering. 

 

 

I följande avsnitt avhandlas resultatet från förstudien där projektgruppen tog fram en prototyp och marknadsplan 

samt genomförde en enkätundersökning. 

 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de resultat som framkommit av genomförd kvalitativ 

undersökning med studenter vid Linköpings Tekniska Högskola. Intervjufrågorna som använts är bifogade med 

rapporten och återfinns i bilaga 2.  

Som genomgående svar på frågan “Vad skulle få dig att köpa mer litteratur?” svarar de intervjuade att det ska 

vara billigare och mer lättillgängligt än alternativen som finns idag. Ett par nämner även att de skulle handla 

mer om de visste att böckerna var relevanta för kursen i fråga. De flesta köper majoriteten av sin litteratur 

begagnat, medan några studenter uteslutande köper nya böcker. Ingen av de intervjuade lånar böcker på 

bibliotek i någon större utsträckning. 

Fördelningen är jämn mellan användning av Anslagstavlan och diverse Facebook-grupper för både köp och 

försäljning, medan ett fåtal av de intervjuade uteslutande köper böcker av sina “bokfaddrar”. Nackdelar som ses 

med köpprocessen är att många upplever att det kräver mycket av köparen för att dels hitta rätt bok och upplaga 

till rätt kurs, men även att ta reda på vad som är ett rimligt pris. Både köpare och säljare uppfattar prissättningen 

som ett svårt moment. Vissa känner sig ibland tvingade att köpa nya böcker då de inte hittar något begagnat som 

ligger ute till försäljning. Några av de intervjuade nämner att de säljer få eller inga böcker alls för att de tycker 

att det är för omständligt att annonsera på Facebook och att Anslagstavlan är utdaterad och inte är anpassad 

specifikt för litteratur. 

Funktionalitet som eftertraktas i en plattform för studentlitteratur är bland annat omdöme för köpare och säljare 

för att säkerställa att skicket på böcker sätts sanningsenligt och undvika oseriösa köpare, att kunna söka på 

kursnamn eller kurskod och även söka på program och årskurs samt att man som säljare inte ska behöva skriva 

in alla uppgifter om boken utan att det ska finnas en färdig mall för böckerna. En av de intervjuade eftersöker 

även sökning efter prisintervall. Några nämner att de vill kunna köpa flera böcker av samma person för att 

kunna köpa “paket” vid enstaka tillfällen. Ytterligare några vill ha information om böckernas nypris för att 

kunna jämföra detta vid köp av begagnade böcker. 

Alla de intervjuade är positivt inställda till tjänsten och säger att de skulle använda den som sin främsta källa till 

köp av studentlitteratur. Några nämner dock att förutsättningen då är att tillräckligt många använder tjänsten, 

med andra ord att utbudet är tillräckligt stort. 

Fördelar och nackdelar som nämns är varierande, men de flesta ser fler fördelar än nackdelar med tjänsten. För 

de flesta adresserar tjänsten många av de problem de upplever idag. En av de intervjuade säger “Ni måste göra 

det minst lika enkelt och snabbt som att skicka ett meddelande på Facebook och göra det mer lättåtkomlig eller 

användbart. För annars skulle jag hellre bara skicka ett meddelande på Facebook”. Vissa ser även att 

prissättningen skulle kunna vara problematisk om den bygger på rekommenderade eller genomsnittliga priser 

från tidigare försäljningar på Hokus Bokus då detta skulle kunna manipuleras. Ett antal nämner även att 

svårigheten ligger i att få tillräckligt många användare för att göra det intressant för framförallt köpare att 
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besöka sidan. En av de intervjuade säger också att det är svårt att konkurrera med “bokfaddrar” under årskurs 1 

och 2.  

I övrigt så ges förslag på att koppla tjänsten till t.ex. Akademibokhandeln, Bokab, “I-bibeln” eller andra externa 

sidor för att kunna ge information om nypris på böcker och kursinformation för de kurser som det rör. 

 

 

Marknadsplanen innehåller dels en beskrivning av hur en affärverksamhet skulle kunna byggas kring Hokus 

Bokus men även en nuläges- och konkurrentanalys. Marknadsplanen återfinns i sin helhet i bilaga 3. 

 

 

Figur 2 visar den prototyp som togs fram under projektets förstudie.  

 

Figur 2: Prototyp 
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Under implementationsfasen av projektet utvecklades applikationen och avsnittet innehåller en teknisk 

systembeskrivning, en funktionell genomgång av applikationen samt en beskrivning av utförd refaktorering.   

 

 

Nedan följer en teknisk beskrivning av applikationen som är uppdelad i de viktigaste beståndsdelarna för Hokus 

Bokus, nämligen Front end, Systemarkitektur, Serversida, Databas samt Lösenordshantering. 

 

 

Applikationen använder responsiv design i front end och är därigenom tillgänglig och användarvänlig på 

olika plattformar med olika skärmstorlekar så som telefoner, PC och surfplattor. Den responsiva designen 

uppnås genom verktyget Bootstraps struktur för grid layout vilket innebär att sidan delas upp i ett rutnät 

som struktureras om beroende på skärmens storlek. Denna utformning gör att applikationen innehåller 

samma funktionalitet när den körs på olika skärmstorlekar men att den presenteras på olika sätt.  

För att skapa en visuellt tilltalande applikation användes CSS för att ändra utseendet av innehållet som 

angetts i HTML-filerna. Vidare nyttjas Bootstrap för att snabbt skapa avancerade funktioner såsom meny, 

formulär och effektiv omskalning vid förändrad skärmstorlek. Den standardiserade designen som följer 

med funktioner som används i Bootstrap har i flera fall gjorts om med egen CSS-kod för att bättre passa 

applikationens designstruktur.  

 

 

Applikationen körs som en Single Page Application vilket implementerats med hjälp av jQuery/Javascript och 

AJAX. Vid sidladdning läses en masterpage med nödvändiga kopplingar till CSS-filer, Bootstrap och JQuery in. 

Även de grafiska komponenter som ska visas på förstasidan som meny och sökfönster läses in och presenteras 

för användaren. Därefter används en kommunikationsstruktur som utnyttjar AJAX för asynkron uppdatering av 

element, se figur 3. Detta innebär att data skickas till och från servern kontinuerligt utan att ladda om hela sidan 

vid varje request. När en händelse sker i webbläsaren, exempelvis att användaren trycker på något, så skapas ett 

XMLHttp-requestobjekt som skickas till servern.  Requestobjektet innehåller data såsom användarinmatad 

formulärtext eller vilken knapp som tryckts. Servern hanterar anropet i en funktion och kör nödvändig kod samt 

hämtar eller lägger till data i databasen. Därefter skickas responsdata kodad i JSON tillbaka till webbläsaren där 

den returnerade datan kan se olika ut beroende på tillämpningen. I vissa fall returneras hela HTML-templates 

som läses in i ett element av klienten med hjälp av jQuerykod. Ett annat sätt som tillämpas är att servern 

returnerar resultattext och/eller styrvariabler i form av booleans. Dessa hanteras av klienten med jQuery som 

sedan uppdaterar sidan beroende på datans innehåll. Om exempelvis användaren har försökt logga in med ett 

felaktigt lösenord så returnerar servern texten “Felaktigt användarnamn eller lösenord” samt styrvariabeln 

loggedin = False. 
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Figur 3: Kommunikationsstruktur för applikationen 

 

Serverdelen är skriven i Python och körs med Flask som utnyttjar Jinja2 för generering av templates. Ett stort 

antal HTML-filer används för att rendera applikationens innehåll. Serverdelens pythonkod beskriver vilka 

HTML-filer som ska användas när och eventuell data som ska skickas till servern. Vidare utnyttjar 

applikationen Jinja2 vilket tillåter körning av begränsad serverlogik direkt i HTML. Detta används för att 

exempelvis köra for-loopar och if-satser i HTML-filerna vilket effektiviserar kodstrukturen, se figur 4. 

 

 

Figur 4: Figuren visar hur den text som skrivs ut på klienten styr av if-satser beroende på variabeln 

object_count som skickats från servern. 

  

Applikationen utnyttjar även ett flertal paket med funktionalitet som finns som tillägg till Flask. Flask-Login 

används för att hantera användarinloggning och ge inloggade användare en session som ger dem behörighet till 

Mina sidor. Flask-Mail implementerar SMTP på servern och används för att kunna skicka ut e-post till 

användare innehållande länkar till sidan. Flask-MySQLDB och Flask-SQLAlchemy används för att ansluta till 

applikationens bakomliggande MySQL-databas. Flask-SQLAlchemy lägger även till en abstraktionsnivå på de 

databasförfrågningar som görs vilket innebär att queries mot databasen skrivs med SQLAlchemys egna API:er 

som sedan översätts till MySQL-kod.  

Paketet itsdangerous används för att generera krypterade strängar, tokens, som används vid känsliga e-

postutskick så som återställningslänkar vid glömt lösenord. Flask-Bcrypt används för att envägskryptera alla 

användarlösenord innan de sparas i serverdatabasen. 

 

 

Applikationen använder sig av en databas skriven i SQL med nio stycken tabeller och har MySQL som 

databashanterare, se figur 5. Databastabellerna är namngivna och utformade för att så tydligt som möjligt 

representera den data som de innehåller och ge en intuitiv bild av deras användningsområde i applikationen. 

Databasen är normaliserad till så stor grad som möjligt och de olika tabellerna håller en normaliseringsgrad 

mellan 2NF och BCNF. Denna utformning gör att dataredundans, upprepning av data, minimeras och att all 
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information endast förekommer en gång. Den höga normaliseringsgraden innebär även en förbättrad överblick 

över databasen och gör den skalbar inför framtida förändringar och vidareutveckling av systemet.  

 

 

Figur 5: Diagram över databasen som implementerades i projektet 

 

Användardata för registrerade och oregistrerade användare sparas i tabellen “user”, som innehåller 

kontaktuppgifter och information som förmedlas när användaren köper eller säljer en bok. Mer konfidentiell 

information om registrerade användare som lösenord sparas i tabellen “registered”. Tabellen “registered” 

innehåller även information om när en användare är registrerad, om användaren har aktiverats och även 

huruvida användaren är administratör.  
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Information som direkt kopplas till köp- och säljprocessen av böcker är sparade i flera skilda tabeller med olika 

funktion. Tabellen “object” innehåller de olika böcker som kan läggas upp till försäljning av användare och 

används som en sorts mall för böcker som läggs upp till försäljning. Den innehåller information som titel, 

författare och beskrivning av boken. När en bok läggs upp till försäljning så sparas den i tabellen “product” med 

tillhörande information som pris och skick. Tabellen innehåller även en foreign key till “object” som visar vilket 

bokobjekt den upplagda produkten refererar till. Tabellerna “edition”, “course” och “object_for_course” 

innehåller information om vilken upplaga en bok kan ha och vilken kurser den tillhör. Denna information 

används främst i sökfunktionen för att hitta böcker som exempelvis tillhör en viss kurs.  

Användares bevakningar av böcker sparas i tabellen “registered_monitors_object” som är kopplad med en 

foreign key till det bokobjekt som användaren valt att bevaka.  

Tabellerna “program”, “semester” och “course_for_semester” innehåller information om vilka kurser som ges 

på olika utbildningar under olika terminer. Dessa tabeller används främst för att användare ska kunna navigera 

sig fram till säljannonser.  

 

 

Användarlösenord säkras genom att saltas och repetetionshashas där endast den resulterande hashen sparas i 

applikationens databas. Vid inloggning går lösenordsförsöket igenom samma salt- och hashalgoritm där 

resultatet skickas mot servern och jämförs med den sparade hashen. Den krypteringsalgoritm som används är 

bcrypt. 

 

 

Applikationens sökfunktion är baserad på sökmotorsbiblioteket Whoosh. Whoosh är en sökmotor som är helt 

utvecklad i Python till skillnad från de flesta sökmotorer som är utvecklade i Java. Trots detta är Whoosh både 

snabb och kraftfull, och står sig bra mot andra java-baserade sökmotorer. Biblioteket har anpassats kraftigt 

utefter de behov som finns för Hokus Bokus. En av dessa anpassningarna är uppdelningen av två sökindex, ett 

för objekt med författare och ett med kurskoder och kursnamn. En annan är att utöka funktionaliteten med en 

autofyll-funktion som baseras på användarens påbörjade sökning. 

 

 

Följande avsnitt behandlar de delar av applikationen en användare konkret upplever när de besöker Hokus 

Bokus. Dessa avsnitt återkommer under diskussionsdelen då de ligger till grund för resultatdiskussionen. 

 

 

Det övergripande temat på applikationen består av kontrasten mellan den ljusa och färgglada bakgrundsbilden, 

den mörkare och något genomskinliga menyn, den helvita bakgrunden som inte täcks av bakgrundsbilden och 

den mörkgråa sidfoten. Dessa element följer med på alla sidor som kan nås av oregistrerade användare. En 

färgglad uggla tjänstgör som maskot och visas exempelvis som bild på bok om ingen bild finns att tillgå. 

På landningssidan täcker bakgrundsbilden till en början hela skärmen, när användaren sedan navigerar runt på 

Hokus Bokus förminskas bakgrundsbilden och en större del av bakgrunden övergår i vit yta. För registrerade 

användare och administratörer finns möjligheten att navigera till Mina sidor och Administrera. Dessa sidor 

följer ett annat tema för att göra en distinkt skillnad för användaren när de besöker den publika och den 

inloggningspecifika delen av applikationen. Den inloggningsspecifika delen kännetecknas av ett enkelt svartvitt 

färgtema. 
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Då en användare anländer till Hokus Bokus presenteras denne med en avskalad landningsida, vars bakgrund, en 

bild i varma toner föreställandes öppna böcker, täcker hela fönstret, se figur 6. I mitten av sidan visas ett sökfält 

och om användaren skrollar ner möts denne av en karusell med lovord från användare. Landningssidan är 

avsiktligt avskalad för att göra applikationen så intuitiv som möjligt. 

 

 

Figur 6: Landningssidan för Hokus Bokus 

 

Även sökfältet är minimalistiskt för att minimera landningssidans komplexitet och tillåter en användare att söka 

på böcker med fritext. När användaren skrivit in mer än två tecken i sökfältet jämförs det som användaren 

skrivit mot de böcker som finns i databasen. De objekt vars titel, författare, kurskod eller kursnamn som matchar 

inmatningen presenteras i en rullgardinsmeny nedanför sökfältet och användaren kan utnyttja dessa förslag för 

att omedelbart hitta det eftersökta., se figur 7. 

 

 

Figur 7: Autofyllfunktionen som applikationen använder gör att matchande resultat automatiskt visas 

för användaren. Jämför med figur 6. 

 

I övre delen av sidan återfinns en lätt genomskinlig meny med länkar till inloggning, registrering och 

försäljning. Menyn finns alltid i toppen av applikationen, oavsett vilken del användaren navigerat till. 
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När användaren kommer till sidan som visar sökresultat kan det vara antingen via en sökning som returnerat en 

eller flera böcker, eller att användaren navigerat fram till en specifik kurs via det program och den termin de 

söker. Då sökningen resulterar i en bok visas information om titel, författare, beskrivning, upplaga, 

utgivningsår, vilka kurser boken används i tillsammans med en bild på boken, se figur 8. Informationen är 

kortfattad och kompakt utskriven för att användaren ska få en översikt över sidan. På sidan som visar sökresultat 

visas även de övriga böcker som sökningen returnerat, sorterat efter relevans, där annonserna för den bok med 

högst relevans visas. När Visa-knappen sedan markeras på någon av de övriga böckerna visas istället annonser 

för denna. Om inga annonser finns upplagda så ges istället möjligheten att bevaka den givna boken. 

Annonserna visas sex stycken åt gången, förutsatt att de är fler än sex stycken, även detta för att användaren 

bara ska få den information som är relevant samt ge en så bra översikt som möjligt. Den information som visas 

för varje annons är pris, skick, upplaga, utgivningsår och datum då den publicerats. Användaren kan välja att 

sortera annonserna efter dessa attribut, men från början visas annonserna sorterat efter lägsta pris. All 

information om böcker och tillhörande annonser visas alltså direkt i sidan som visar sökresultat. Detta medför 

att det inte finns något behov för användaren att därifrån klicka sig vidare eller se mer, vilket gör att antalet 

klick kan minimeras från det att användaren anländer till sidan, till dess att de kan köpa en bok. 

När användaren väljer att köpa en bok så får denne möjligheten att skriva in sina kontaktuppgifter, utan att logga 

in, och även få kontaktuppgifter till säljaren för att köpet ska kunna genomföras smidigt. Om användaren istället 

väljer att logga in så fylls kontaktuppgifterna i automatiskt och köpet kommer därmed att kunna ses under 

köphistoriken i Mina sidor. Ett e-postmeddelande skickas även till både köpare och säljare med respektive 

kontaktuppgifter för att båda parter ska kunna spara informationen. Säljaren får även möjligheten att publicera 

annonsen igen via en länk i e-postmeddelandet om köpet inte skulle bli av. Hur själva köpet ska gå till bestäms 

mellan köpare och säljare, men applikationen kräver inte någon form av betalning eller att böcker ska skickas 

mellan parterna. 

 

 

Figur 8: Sökresultatsidan som visar information om de böcker som sökningen genererat. 

 

 

För att lägga upp kurslitteratur till försäljning börjar användaren med att söka fram boken som ska säljas. 

Funktionaliteten som ger förslag på sökningar medan användaren skriver i sökfältet hjälper denne att hitta rätt 

bok. Därefter fylls en del av fälten med bokens information och det som användaren själv fyller i är upplaga, 
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skick, pris och eventuellt extramaterial, se figur 9. Prishistorik visas för sålda böcker med samma skick som 

användaren valt för att ge en bild av det aktuella prisläget. Även antalet bevakningar av den aktuella boken 

visas, så att säljaren direkt vet om det finns spekulanter som är intresserade av boken. 

När alla uppgifter om boken är ifyllda återstår för användaren att fylla i sina kontaktuppgifter. Om användaren 

redan inloggad så fylls kontaktuppgifterna i automatiskt och annonsen kan läggas upp direkt. Är användaren inte 

registrerad sedan tidigare skickas ett e-postmeddelande där användaren bekräftar sitt medlemskap via en länk 

och därefter läggs boken upp till försäljning. Att annonsera på sidan är gratis men det krävs att säljaren är 

registrerad med en korrekt e-postadress. 

 

 

Figur 9:  Säljsidan som presenteras för användaren. 

 

 

En inloggad användare kan gå in på Mina sidor via navigationsfältet som kan nås överallt på sidan. Under Mina 

sidor kan användaren välja mellan fyra olika funktioner för att hantera sin användare: Kontaktuppgifter, Ta bort 

konto, Visa bevakningar och Visa köp- och säljhistorik. Under Kontaktuppgifter kan användaren ändra sin e-

postadress, telefonnummer, förnamn, efternamn och lösenord. E-postadressen och telefonnummer valideras vid 

ändring mot databasen och om de redan är upptagna meddelas användaren om det och ändringen genomförs 

inte. För att ta bort sitt konto måste användaren skriva in sitt lösenord två gånger och bekräfta. Stämmer 

lösenordet överens med det som sparats i databasen så loggas användaren ut och kontot tas bort. Under Mina 

bevakningar kan användare se vilka böcker som bevakas för tillfället och även ta bort befintliga bevakningar. 

Går användaren in under Visa köp- och säljhistorik så visas tre olika tabeller: aktiva försäljningar, köpta böcker 
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och sålda böcker, se figur 10. Aktiva försäljningar visar de ännu ej sålda produkter som användaren har lagt upp 

där information om produkten som pris, titel och hur länge annonsen legat uppe visas. Köpta och sålda böcker 

visar de böcker som användaren har sålt och innehåller information och kontaktuppgifter till den som har sålt 

respektive köpt boken av användaren.  

 

 

Figur 10: Mina sidor under fliken “Visa köp- och säljhistorik” där användarens aktiva och tidigare köp 

och försäljningar visas. 

 

 

När användaren söker fram en bok där det inte finns några upplagda annonser så ges istället möjligheten att 

bevaka den aktuella boken. Detta betyder att användaren, som måste vara inloggad för att kunna utnyttja 

funktionaliteten, får ett e-postmeddelande när en annons läggs upp så att denne direkt kan gå in på Hokus Bokus 

och köpa boken. Bevakningar kan göras flera stycken samtidigt och de visas i en bevakningslista under Mina 

sidor där användaren kan se aktuella bevakningar samt ta bort dem. Om en användare försöker bevaka en bok 

men antingen inte är inloggad eller redan har en aktiv bevakning på boken så visas ett meddelande om detta. 

 

 

Applikationen har genomgått viss refaktorering under slutskedet av arbetsprocessen. Kod som förekommer på 

flera ställen i applikationen har ändrats till att istället anropa standardiserade funktioner vilket resulterat i 

minskad mängd kod och ökad möjlighet till återanvändning. Ett exempel på detta är e-postfunktionen, där 

tidigare hela koden för att skicka iväg e-post implementerats på flera ställen i koden. Efter refaktoreringen 

skickas istället rubrik, innehåll samt mottagaradressen in i en funktion som skickar iväg e-postmeddelandet, se 

figur 11. 
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Figur 11: Mottagare, ämnesrad samt innehåll skickas till en funktion som utför utskicket. 

 

Refaktorering av hur ny HTML läses in för visning har gjorts på flera ställen för att minska antalet HTML-filer 

och öka överskådligheten. Innan refaktoreringen fanns det många HTML-filer med enbart ett par rader kod som 

lästes in dynamiskt med AJAX-anrop. Refaktoreringen resulterade i att många av dessa små HTML-filer lades 

ihop till samlade filer, varpå delar av dessa visas eller döljs med Javascriptskrivna CSS-anrop beroende på 

användarens agerande. På detta sätt blir koden mer lättöverskådlig samtidigt som antalet serveranrop minskas, 

dock på bekostnad av att den ursprungliga inläsningen tar längre tid då mer HTML-kod skickas från servern till 

klienten.  

Sättet som applikationen utnyttjar Jinjas mallgenerering har förbättrats under refaktoreringen. Under sprint 1 

och början av sprint 2 lades data från databasobjekt in i fält som sedan skickades till klienten, där fältens data 

skrevs ut i nästlade for-loopar, se figur 12. Denna implementering tar både upp många rader kod samt minskar 

läsbarheten av koden.  

 

 



Utveckling av applikationen Hokus Bokus   Resultat - 31 

 

Figur 12: Databasobjektet users skickas till funktionen arrayize_users, som lägger in datan i ett fält. 

Fältet returneras och skickas till klienten för utskrift. 

 

Efter refaktorering skickas hela databasobjekt till klienten som kan skriva ut dem direkt i en enkel for-sats, se 

figur 13 och figur 14 

.  

 

Figur 13: Ett databasobjekt sparas i variabeln bought_products som skickas till klienten. 

 

 

Figur 14: På klienten kan datan sparad i bought_products skrivas ut direkt i en for-loop. 

 

 

Generellt uttryckte sig användarna positivt om det intryck applikationen ingav och dess övergripande utseende, 

men ett antal mindre designfrågor lyftes. Landningssidan upplevdes välkomnande och dess avskalade natur 

gjorde det intuitivt att söka i syfte att köpa litteratur. På vissa skärmar och vissa fönsterstorlekar var det dock 

svårt att urskilja länkarna för att navigera till kurslitteratur mot bakgrunden, och en användare tipsade om att 

byta typsnitt eller textfärg. Avsaknaden av en övergripande färgprofil noterades även, specifikt att sökknappens 

gröna färg inte återfanns i andra delar i applikationen samt att ett antal olika blåa nyanser nyttjades. 

Sökfunktionen upplevdes generellt som välfungerande. En användare tyckte att sökfunktionen var 

applikationens viktigaste funktion och att särskilt autofyll fungerade bra.  

Inloggnings-, registrerings- och köpprocessen upplevdes som väldigt intuitiva och friktionslösa. En användare 

menade att funktionaliteten och processerna bakom köp-och säljprocessen ingav ett högt förtroende för sidan. 

Samma användare tyckte att det var väldigt lätt att orientera sig på applikationen, ta reda på hur man köper och 

säljer böcker och förstå varje steg i processen. En annan användare efterfrågade en tydligare väg in till säljsidan 

och hade gärna sett en mer förklarande landningssida och köpsteg. Användarna uttryckte dock att de kände sig i 

kontroll över händelseförloppet. Det upplevdes enkelt att navigera runt till applikationens olika vyer och det var 

tydligt vad som efterfrågades av användaren vid olika tidspunkter. Även säljprocessen fick god kritik, men att 
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bokens skick bedöms i en skala av tre steg uppfattades begränsande. Fler steg med tillhörande beskrivning om 

hur säljaren avgör skicket på boken efterfrågades.  

Användarna upplevde att funktionerna fungerade som de förväntade sig och de ansåg att de befintliga 

funktionerna täckte in deras behov. Ett par funktioner föreslogs dock för att öka användarvänligheten ytterligare, 

som till exempel intelligenta funktioner kopplat till ett sökresultat såsom “personer som sökt på det här har även 

sökt…” samt möjlighet att ange sin utbildning och termin och därefter presenteras med en lista på litteratur som 

rekommenderas för de kurser som ges kommande termin.  
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I detta kapitel diskuteras resultatet av arbetet med Hokus Bokus. Dels analyseras applikationen med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen, dels analyseras metoden utifrån projektgruppens egna erfarenheter. 

 

 

I detta avsnitt analyseras applikationen och resonemang förs mellan tidigare teori i ämnet och de resultat som 

presenterats i rapporten. Utgångspunkten är den funktionella delen av applikationen och hur den påverkar 

användaren och vilka val detta leder användaren till. 

 

 

Från projektets start var målet att skapa en applikation som skulle möjliggöra för studenter att snabbt och enkelt 

kunna söka fram den kurslitteratur de behöver och köpa den direkt. Detta lade grunden till att utvecklingen 

resulterade i en mobilvänlig plattform. Som Lenhart et al. (2010) anger är åldersgruppen 18 - 29 år de som 

surfar mest på mobiltelefoner och enligt Linköpings kommun (2014) tillhör majoriteten av studenterna i 

Linköping den här åldersgruppen. Detta medför att applikationens mobilanpassning blir ännu viktigare. Från 

intervjuer med studenter vid LiTH framgick det att de skulle vara mer benägna att köpa mer studentlitteratur om 

den var mer lättillgänglig. Att göra hela köpprocessen möjlig direkt i mobiltelefonen bör vara ett konkret steg i 

riktningen att göra den begagnade studentlitteraturen mer lättillgänglig. Möjligheten att, direkt i mobilen och 

utan att logga in, se vilka kurser och böcker som är aktuella för ett specifikt program och termin gör att 

användaren har en anledning att besöka sidan även om syftet inte specifikt är att köpa eller sälja litteratur. 

En mobilvänlig applikation medför även en möjlighet att fånga upp den potential som finns för mobil e-handel 

framöver och möjliggöra långvarig överlevnad. Som visats av Posten (2012) är nästan varannan svensk e-

handelskonsument som inte använder sig av mobila enheter positiv till att göra det framöver. Ytterligare har det 

under de senaste åren skett en stadig ökning av andel köp med mobila enheter vilket förutspås fortsätta 

(Postnord, 2015). Dessa faktorer visar på att fler e-handelskonsumenter kommer att använda mobila enheter och 

en applikation som inte är mobilanpassad framöver kan tänkas tappa marknadsandelar. 

En respondent uppger i intervju att “Ni måste göra det minst lika enkelt och snabbt som att skicka ett 

meddelande på Facebook”, vilket kan tolkas som att användaren vill tvingas gå igenom så få steg som möjligt 

innan de kan köpa eller sälja en bok. Genom att implementera en responsivt designad applikation, istället för en 

separat mobilanpassad sida eller en mobil-app, minimeras antal klick från att en användare anländer till sidan till 

dess att de kan utnyttja funktionaliteten, vilket vidare minskar tiden. Som Dick och Basu (1994) utforskar så 

finns det dock en rimlig sannolikhet att de användare som tar steget och installerar en mobil-app skulle vara mer 

benägna att vara fortsatt lojala till en given tjänst eftersom de har en större personlig investering i den. Detta 

talar istället för att utveckla en mobil-app för att få ett större engagemang från användarna. 

 

 

Landningssidan för Hokus Bokus utgår från resonemanget som förs av Margaria et al. (2011), att en 

applikations enkelhet baseras på användarens perspektiv och är relaterat till att göra saker förståeliga med så lite 

förkunskap som möjligt. Den enkla landningssidan med sökfunktionen kan anses tillgodose detta resonemang 

och vidare menar Merten och Steffen (2013) att detta ökar sidans popularitet och möjliggör långvarig 

konkurrenskraft. Enligt Merten och Steffen (2013) bidrar landningssidan med sökfunktionen till applikationens 

enkelhet, vilket var efterfrågat bland de intervjuade. Applikationens utseende och design grundar sig i tanken att 

ge ett professionellt och trovärdigt intryck. Detta beskriver Jones och Leonard (2008) som den viktigaste faktorn 

för att skapa tillit och förtroende, något som anses extra viktigt vid en C2C-transaktion. 
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Hokus Bokus är utformad efter antagandet att applikationens besökare har ett syfte med besöket och många 

redan bestämt sig för vilken produkt de ska köpa. Nudelman (2011) beskriver denna roll som den målinriktade 

köparen. Här anses det viktigt att kunna utvärdera ett fåtal alternativ och att fullständig prisinformation ges, 

vilket även överensstämmer med de intervjuades åsikter. Applikationen har därför ingen stegvis 

menynavigering för att visa annonser vilket enligt Crutzen et al. (2012) leder till att användare enklare hittar 

relevant information, upplever applikationen som mer effektiv samt minskar besökstiden. Detta skulle således 

ge användaren förutsättningar för att snabbt och enkelt hitta den eftersökta produkten. Att sökförslag ges i en 

rullgardinsmeny är ytterligare en faktor som kan kopplas till att användarvänligheten och den upplevda 

enkelheten ökar, något som flertalet studier visat som nödvändiga faktorer i framgångsrika applikationer. Här 

har Google varit ett föredöme under utvecklingsarbetet med dess kraftfulla sökmotor, enkelhet och 

användarvänlighet. I och med utgångspunkten i den målinriktades köparens behov saknar landningssidan 

funktioner som skulle kunnat uppskattas av andra roller. Till exempel saknas en vy för att visa samtliga böcker 

som finns i Hokus Bokus databas, något som eventuellt skulle uppskattas av den roll Nudelman (2011) 

beskriver som utforskaren. Hur detta skulle kunna omvandla besökare till användare är svårt att att styrka men 

ett resonemang kan föras utifrån att studenter som besöker sidan första gången kan få en överblick över alla 

böcker som skulle kunna köpas eller säljas och senare återvända i detta syfte. 

Lin och Chan (2009) har visat hur en applikations sökfunktioner påverkar antalet genomförda köp och hur olika 

användargränssnitt bör designas för att tillgodose olika typer av användare. Ur intervjuerna framkom det att en 

nackdel med den nuvarande köpprocessen är att det krävs mycket från köparen för att hitta rätt bok. Hokus 

Bokus landningssida har två olika sökfunktioner där användaren antingen kan välja den vanliga sökfunktionen 

eller att navigera sig fram till ett sökresultat. Genom dessa funktioner kan användare således välja att göra en 

specifik sökning eller få en överblick över terminens alla böcker. Enligt Lee och Parks (2006) är det viktigt att 

en sökning genererar relevanta resultat för att öka sidans användarvänlighet. Dessa olika typer av sökresultat 

kan anses förenkla för studenter att hitta rätt bok och enligt Lin och Chans (2009) resonemang leder det till fler 

genomförda köp. I och med att dessa två typer av sökningar är möjliga hoppas projektgruppen kunna attrahera 

och tillfredsställa båda de köpartyper, holistiskt och analytiskt, som Belk et al. (2014) identifierat. 

Genom applikationens funktionalitet för att hitta information om relevant kurslitteratur baserat på kurs eller 

program och termin kommer Hokus Bokus kunna locka användare till plattformen även i strikt 

informationssökande syfte. Att tillfredställa detta informationsbehov stärker kundens relationen till e-handeln 

som enligt Rafiq et al. (2013) leder till en framtida lojalitet. För en student som tidigare köpt nya böcker och 

använder applikationen i informationssökande syfte är troligtvis steget att börja köpa begagnade böcker relativt 

litet.  

 

 

Den implementerade köpprocessen grundas i flera teorier som sägs öka effektiviteten och kundnöjdheten. Som 

tidigare nämnt är enkelhet en av de viktigaste parametrarna vid val av marknadsplats för försäljning av 

begagnad kurslitteratur. Även Crutzen et al. (2012) menar att webbsidans effektivitet är den främsta anledningen 

till att en användare väljer en viss sida eller ej. Kundnöjdheten valdes som fokuspunkt vid uppbyggnaden av 

Hokus Bokus då applikationen är beroende av ett större antal användare som dessutom återkommer för att få en 

fungerande pristransparens (Soh et al., 2006). Med tanke på dessa två parametrar valdes två möjliga vägar för 

köpprocessen: om köparen är en inloggad användare eller köper boken direkt utan att skapa en användare. 

Inloggningsfunktionen och den support som erbjuds vid köp av böcker motiveras även med DeLone och 

McLeans “Servicekvalitet” som de definierar som en viktig parameter för en lyckad e-handel. De hjälpmedel 

som Hokus Bokus erbjuder är exempelvis att användaruppgifter fylls i automatiskt vid köp liksom att det finns 

en historik som visar tidigare transaktioner. Som tidigare nämnt stöds metoden även av Rafiq et al. (2013) som 

menar att detta kan leda till fortsatt lojalitet och användande från kundens sida. 

Lu et al. (2009) liksom Jones och Leonard (2014) enas om att e-handelns kvalitet är den faktor som skapar de 

viktigaste förutsättningarna för en förtroendeingivande och tillitsfull handelsplats med bra integritet. Vid 

uppbyggnaden av Hokus Bokus har detta alltid funnits i åtanke då förtroende är en parameter som antas vara 
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viktig i valet att återkomma till tjänsten och den upplevda kundnöjdheten. Hög säkerhet i användarhanteringen 

och att båda parter i transaktionen erbjuds varandras kontaktuppgifter anses bidra till att applikationen upplevs 

som säker och trovärdig.  

Jones och Leonard (2014) uppger även att köpare ofta känner en större misstro till en säljare när denne är en 

privatperson och inte ett företag. Denna rädsla för säljaropportunism antas kunna mildras i Hokus Bokus fall 

genom det faktum att ingen betalning sker innan köparen har fysiskt sett produkten och fått en möjlighet att 

uppskatta dess skick och validitet. Köparen kan alltid dra sig ur affären om produkten inte skulle uppfylla 

dennes krav. 

DeLone och McLean (2003) menar med sin framgångsfaktor “Tillfredställelse hos användaren” att hela 

köpprocessen bör inkluderas och bidra positivt till användarens upplevelse av e-handeln. Hokus Bokus 

motsvarighet är att informera säljaren vid ett köp, skicka en bekräftelse till köparen och spara transaktionen som 

historik. Vad de vidare benämner som “Net benefits”, vilket de anser vara det viktigaste framgångsreceptet för 

en e-handel, är vad som genomsyrat arbetet med Hokus Bokus från start. Applikationen syftar till att skapa en 

handelsplats som i det långa loppet medför billigare studentlitteratur för de som använder sig av tjänsten, till en 

mindre uppoffring i form av tid. 

 

 

Crutzen et al. (2012) har visat att enkelhet och effektivitet är prioriterat av användare när de använder en 

applikation. Som tidigare nämnt finner även Belk et al. (2014) att en användares preferenser kring interaktion 

med en applikation beror på dennes kognitiva stil, men anslår även att det är möjligt för en applikation att 

anpassa sig baserat på kognitiv stil och tillgodose flera behov. Liknande krav framkom i intervjuerna, då 

säljprocessen i konkurrerande tjänster ansågs omständiga vilket resulterade i att flera av de intervjuade inte la 

upp böcker till försäljning. Säljprocessen för Hokus Bokus innehåller flertalet steg, speciellt om du inte redan är 

användare, men hjälper samtidigt användaren vid beslutspunkter. Sökfunktionen och det automatiska 

kompletterandet av en boks uppgifter gör processen snabbare, och ger även underlag i form av aktuella upplagor 

och tidigare prishistorik så att användaren snabbt kan ta ett beslut. Den analytiska användaren föredrar enligt 

Belk et al. (2014) den omedelbara översikten vid säljprocessen samtidigt som processens tydliga struktur och 

uppdelning i steg gynnar holistiskerna. Säljprocessen kan därför anses delvis tillgodose de bägge kognitiva 

stilarna, även om ett mellanled i form av registrering skulle kunna tagits bort och lagts i samband med övrig 

inmatning av information. En förminskning av antalet steg skulle kunna öka antalet upplagda böcker enligt 

Nudelmans (2014) teorier.  

Den insamlade datan från intervjuerna tyder på att prissättningen vid både köp och sälj är av stor betydelse för 

användarna, vilket stämmer med slutsatsen Hamnqvist och Svensson (2013) drar kring studenters priskänslighet 

vid köp av kurslitteratur. De intervjuade angav ett lägre pris som en motivationsfaktor för att köpa mer 

kurslitteratur, och ett enklare sätt att prissätta motiverade till att sälja mer kurslitteratur. Hokus Bokus bemöter 

det andra behovet med applikationens prishistorik och det går även att se till vilket pris boken ursprungligen 

köpts för via köphistoriken om detta köp också gjorts genom Hokus Bokus. OECD (2013) har visat att 

pristransparensen som uppstår när både köpare och säljare vet värdet på en vara leder till lägre priser och Hokus 

Bokus uppfyller ett av de krav som Soh et al. (2006) anger för att uppnå pristransparens på en elektronisk 

marknadsplats; att aktuella priser är publika för bägge parter. Vid implementationens slut är det inte möjligt att 

veta om Hokus Bokus kan nå den kritiska massa som krävs för att uppnå pristransparens. Även intervjuobjekten 

såg en kritisk massa som en nödvändighet för applikationen, utan tillräckligt många köpare och säljare fungerar 

inte tjänsten. Marknaden för begagnade varor är dock stor i Sverige, där tjänster för andrahandsförsäljning som 

Blocket någon gång använts av en majoritet av befolkningen (Blocket, 2014). Även på Linköpings Universitet 

är intresset för att köpa begagnad kurslitteratur stort (Hamnqvist & Svensson, 2013). Detta intresse för 

andrahandsförsäljning kan, tillammans med intervjuobjektens visade behov av en tjänst som Hokus Bokus samt 

frustration över de nuvarande konkurrenternas avsaknad av funktionalitet, leda till en omfattande användning av 

Hokus Bokus.  
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Hokus Bokus har utvecklats i syfte att locka, utan att tvinga, användare att registrera sig vid användande av 

tjänsten, i enlighet med resonemanget som Rafiq et al. (2013) för om lojalitet. Som registrerad får användaren 

tillgång till funktionalitet tänkt att skapa mervärde under framtida användande av tjänsten. Förutom att man som 

inloggad slipper fylla i kontaktuppgifter vid köp och försäljning av kurslitteratur får användaren även en 

översikt över sin historik och möjligheten att bevaka böcker. Detta skulle innebära att användaren får en 

anledning att registrera sig och återvända samt vara fortsatt lojal till e-handeln. 

 

 

En användare som bevakar en bok får omedelbart ett e-postmeddelande när en annons för boken lagts upp, 

vilket medför flera positiva effekter både för användaren och Hokus Bokus nyttjandefrekvens. När en användare 

mottar ett meddelande med ett konkret mervärde för denne så bidrar det till en förbättrad bild av utsändaren och 

dess tjänster, enligt Miquel-Romero och Adame-Sanchez (2013). Genom bevakningsmeddelandet påminns 

användaren även om att sidan finns och blir därigenom mer benägen att återvända till sidan för att genomföra 

köp eller försäljning av böcker. E-postutskick som istället upplevs som ovälkommen marknadsföring kan 

resultera i att kunden får negativa associationer med företaget. Detta anses dock inte vara något problem rörande 

de utskick som Hokus Bokus använder sig av då dessa, genom ett aktivt val, är specifikt efterfrågade av 

användarna. Valet att bevaka en bok och få information när ett exemplar läggs upp till försäljning beskriver 

Rafiq et al. (2013) som en typ av investering från användaren. Enligt deras vidare resonemang bidrar det till en 

ökad lojalitet och ett fortsatt användande av tjänsten vilket för Hokus Bokus innebär framtida köp och 

försäljningar av kurslitteratur från användaren. Bevakningsmeddelandet möjliggör dessutom för ett väldigt 

snabbt köp, något som visade sig vara efterfrågat i genomförda intervjuer.  

Konkurrenterna som analyserades i marknadsplanen, Anslagstavlan och Facebookgrupper, har båda möjlighet 

att lägga upp annonser för att köpa böcker, vilket Hokus Bokus inte erbjuder. Enligt Lin och Chan (2009) ökar 

chansen att ett köp genomförs om köpprocessen blir snabbare och enklare. Samma resonemang kan antas gälla 

för en potentiell säljare och kan beskrivas genom att denne är mer benägen att sälja sin bok via en befintlig 

köpannons jämfört med att själv behöva lägga upp en försäljningsannons och invänta köpare. 

Bevakningsfunktionen avhjälper till viss del detta problem genom att säljaren vid uppläggning av en annons får 

information om hur många personer som bevakar boken för tillfället, givet att inga annonser ligger uppe. 

Säljaren vet då att möjligheten till en snabb affär är relativt hög eftersom bevakare meddelas direkt vilket ökar 

incitamenten för att slutföra uppläggning av en annons. Enligt tidigare fört resonemang om pristransparens 

valdes att inte implementera en köpannons-funktion då priser inte längre hade varit publika för bägge parter, 

trots att säljprocessen hade kunnat förenklats genom denna. 

 

 

Något som samtliga användare noterade var att applikationen överlag var intuitiv och tydlig, vilket delvis skulle 

kunna förklaras av sättet applikationen presenterar användaren med information. Enligt Lee och Park (2006) 

finns det många fördelar med att noga välja i vilka situationer användare presenteras med vilken information. 

De beskriver hur användarvänligheten ökar då information bryts upp och visas dynamiskt för användaren 

baserat på dennes inmatning. På detta sätt minimeras mängden information som visas i onödan och låter 

användaren fokusera på den information som gynnar användarens beslutsprocess. Applikationen är byggd med 

detta i åtanke vilket, baserat på användarutvärderingarna, tycks ha gett positiva reaktioner. 

En användare hade velat se en tydligare väg för att hitta till säljsidan och en mer förklarande landningssida. 

Enligt Belket et al. (2014) kan användaren beskrivas som en holistiker som vill ha en mer guidad proccess. En 

annan användare tyckte å andra sidan att det var väldigt lätt att orientera sig på sidan och förstå de olika 

funktionerna utan någon närmare beskrivning på hur det fungerar. Denna användare kan istället beskrivas som 

en analytiker (Belket et al., 2014). Användarnas olika förhållningssätt och önskad funktionalitet av tjänsten visar 

att det inte alltid är möjligt att skapa funktionalitet och design som tilltalar alla användare.  
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I utvärderingen noterade användarna även flera olika mindre saker rörande sidans design och utformning som 

försämrade användarupplevelsen. Exempelvis upplevdes typsnitt och färgsättning som svårläst och knapparna i 

menyraden som mindre bra inbördes placerade. Detta bidrog till att sidan upplevdes som mindre enkel att förstå 

än den kunde varit, vilket som tidigare nämnts kan minska sidans popularitet och konkurrenskraft (Merten och 

Steffen, 2013). 

En användare uppgav att den funktionella delen av både köp- och säljprocessen kändes professionell och 

betryggande, vilket stämmer väl överens med de diskussioner Lu et al. (2009) och Delone & McLean (2013) för 

rörande vikten av att applikationen inger förtroende och ger ett tillförlitligt intryck.  

Några av användarna gav förslag på ökad funktionalitet på sidan så som att kunna lägga upp en annons igen och 

kunna gå in och se en säljares produkthistorik. Sådan funktionalitet skulle kunna passa in på de funktioner som 

Rafiq et al. (2013) menar innebär att ökat investerat engagemang och i fortsättningen förbättrar relationen med 

tjänsten som används.  

Testarna kommenterade vidare att de kände sig i kontroll över händelseförloppet när de använde applikationen. 

Detta innebär vidare, enligt Crutzen et al. (2012), att en applikation uppfattas som mer trovärdig vilket enligt 

Jones och Leonard (2014) är av yttersta vikt vid C2C-transaktioner där köparens villighet att lita på säljaren 

baseras på e-handelns karaktärsdrag. 

 

 

I detta avsnitt resoneras kring de val projektgruppen gjort vid arbetet med applikationen och hur dessa kan ha 

påverkat resultatet.   

 

 

Nedan diskuteras hur arbetsprocessen fungerat med scrum som metodik utifrån det givna ramverket. 

 

 

Genomgående i detta projekt har scrum använts som arbetssätt, vilket har haft både positiva och negativa 

effekter på resultatet. Denna agila metod har tillåtit gruppen att arbeta mot ett gemensamt mål utan att 

dokumentera eller planera exakt hur det ska genomföras. Det har även fungerat bra att arbeta individuellt eller i 

mindre grupper där beslut har kunnat tas utan krav på att en diskussion behövt föras med hela gruppen, vilket 

har skapat en effektiv arbetsmiljö. Strukturen på projektarbetet har dock påverkat implementationen av scrum 

negativt och inte tillåtit gruppen dra fördel av alla aspekter av metoden. Då detta projekt var del av ett 

kandidatarbete och inte hade en kund i traditionell bemärkelse saknades den traditionella rollen product owner 

och ansvaret för att maximera produktens värde lades istället på teamet. Att teamet själva ansvarade för både 

vision och utveckling medförde svårigheter i att objektivt bedöma arbetet och här hade en product owner kunnat 

ge värdefulla insikter. Dessutom ansvarade gruppen även för product backlog, något som product owner 

vanligtvis gör. 

 

 

När product backlog genererades under förstudien upplevdes svårigheter med att tidsuppskatta user stories. 

Dessa tidsuppskattningar visades skilja sig stort från utfallet. Haugen (2006) drar slutsatsen i sin studie att 

användandet av planning poker skapar bättre tidsuppskattningar än ostrukturerade uppskattningar. Han menar 

även att om metoden används på grupper med låg förkunskap kan detta minska kvaliteten på uppskattningarna. 

Vidare kan gruppens misslyckade tidsuppskattningar förklaras genom detta resonemang då ingen i gruppen 

sedan tidigare arbetat med webbprogrammering och metoden hade inga positiva effekter på tidsuppskattningen. 

Underskattningar av user stories är någonting som under sprint review utpekats som ett grundproblem som i sin 

tur påverkat hur väl arbetsprocessen fungerat. Detta i kombination med redan från början stora user stories 
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ledde till att alla utvecklare hade problem med att uppfylla kraven för Definition of Done. Vidare påverkade 

detta antalet genomförda user stories då varje utvecklare arbetade med samma funktion under en lång 

tidsperiod. Dessutom skapade detta svårigheter med kontinuerligt testande och refaktorering. En brist med 

arbetsprocessen var att gruppen inte ändrade sitt arbetssätt och delade upp user stories som var för stora, trots att 

problematiken insågs redan i sprint 1. Detta var dels för att gruppens product backlog behövde omarbetas i sin 

helhet och dels för att gruppen underskattade hur stor effekt detta skulle ha på arbetet och i vilken utsträckning 

det skulle försvåras. 

 

 

I början av varje sprint gjordes sprint planning där teamet tillsammans bestämde vad som skulle göras under 

sprinten och vad som skulle prioriteras. Dessa möten gav teamet ett tydligt gemensamt mål för sprinten och 

möjliggjorde en uppdelning av arbetet som följde teamets vision med applikationen i sin helhet. Enligt scrum är 

det product owner som ansvarar för att bestämma vilka user stories som ska prioriteras. Då detta saknades i 

projektet blev det istället gruppens ansvar, vilket möjliggjorde val som låg i linje med visionen av Hokus Bokus. 

 

 

Under sprint 0 hölls daily scrum-möten tre gånger i veckan då gruppen upplevde att detta räckte med tanke på 

arbetsbelastningen. Då detta var förstudien och ingen utveckling genomfördes upplevdes dessa möten stundtals 

som överflödiga. Under implementeringsfasen ändrades dock detta och vikten av att ha kontinuerliga möten 

blev tydlig. För att motsvara utvecklingstakten utökades antalet daily scrum per vecka, vilket tillät teamet att 

vara ständigt uppdaterad med vad alla arbetade med. Dessa möten har även haft positiv inverkan på 

gruppdynamiken och känslan av tillhörighet. Dels då det diskuterades problem och medlemmar hjälpte 

varandra, men även med tillägget att berätta kortfattat personligt hur man mår. Detta skapade god förståelse för 

de andra medlemmarna och stöd som var av mer personlig karaktär. 

 

 

I slutet av varje sprint har sprint review genomförts för att diskutera arbetet och modifiera product backlog vid 

behov. Dessa möten upplevdes som ett bra sätt att utvärdera helheten av sprintens utveckling, diskutera 

prioritering utifrån ett helhetsperspektiv och skapa en känsla av gemensam vision. Kort efter detta möte hölls 

även sprint retrospective för diskutera gruppens arbete och arbetsprocessen. De svagheter med arbetsprocessen 

som togs upp diskuterades och sedan togs en plan fram för hur de skulle motverkas. Detta fungerade väl då 

väldigt få problem återkom i efterföljande sprint retrospective vilket tyder på att de ansträngningar som gjorts 

för att åtgärda dessa problem har varit framgångsrika. 

 

 

Sammanfattningsvis har det i så stor utsträckning som möjligt med de givna förutsättningarna implementerats 

scrum som arbetssätt. Replikerbarheten tros för en grupp med motsvarande förutsättningar och kunskap vara 

hög. Hur slutprodukten faktiskt blev har påverkats mycket av individuella beslut i arbetet under 

implementeringsfasen. Detta leder till att reliabiliteten kan ifrågasättas i det avseendet. Validiteten påverkas av 

huruvida den teoretiska referensramen motsvarar det faktiska resultatet, någonting som vidare skulle behöva 

undersökas för att bestämmas definitivt. 

 

 

Nedan beskrivs hur gruppen arbetat under implementeringsfasen utifrån refaktorering, integration av kod samt 

hur olika typer av tester nyttjats. 
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Gruppen bestämde sig i förstudien för att tillämpa kontinuerlig refaktorering under implementeringsfaserna. 

Ovan nämnda problem med user stories storlek och felaktig tidsuppskattning gjorde denna process svår. En 

annan faktor som påverkade detta negativt var gruppmedlemmarnas bristfälliga kunskap inom och förståelse för 

webbprogrammering och hur kod refaktoreras. Detta förbättrades dock mot slutet när gruppmedlemmar arbetat 

längre och hade djupare förståelse i ämnet. Dessa problem resulterade i att mycket av refaktoreringen faktiskt 

genomfördes i slutet av implementeringsfasen och att gruppen frångick kontinuerlig refaktorering i viss 

utsträckning. 

 

 

Versionshanteringssystemet Gitlab användes under hela implementeringsfasen för att kontinuerligt integrera 

koden. Under början av implementeringsfasen fanns inte en tydligt uppställd arbetsmetodik kring hur det skulle 

användas vilket ledde till att vissa gruppmedlemmar använde inbyggd funktionalitet i PyCharm och andra 

manuellt via terminalen. Detta skapade stor problematik och resulterade i att kod skrevs över och mycket tid 

fick läggas på omarbetning. I och med tydligare interna riktlinjer kring användandet lyckades gruppen dock 

skapa en säkrare arbetsmiljö mot slutet av implementeringsfasen där liknande incidenter inte längre inträffade. 

Tydligare riktlinjer redan innan utvecklandet startade hade dock kunnat minska antalet problem som uppstod 

och underlättat arbetsprocessen.  

 

 

Innan en gruppmedlem laddade upp någon user story testades denna lokalt för att säkerställa att det fungerade 

och var kompatibelt med befintlig kod. Då medlemmar metodiskt gick igenom acceptanskraven var det sällan 

icke-fungerande kod hamnade på gruppens gemensamma version. Däremot skedde stor del av denna testing 

relativt sent i implementeringsfasen då många arbetade med stora user stories. Även den parvisa testing då två 

gruppmedlemmar gick igenom funktionen för att leta efter problem och buggar gjordes av samma anledning vid 

ett sent skede. Hade gruppen under förstudien skapat mindre user stories hade möjligtvis dessa tester kunnat 

göras tidigare och mer löpande vilket hade kunnat fångat upp problem snabbare. Till sist genomfördes en test på 

hela applikationen efter det att den lagts upp på OpenShift och då lyckades gruppmedlemmar hitta och lösa 

ytterligare problem som inte uppkommit tidigare. Det upplevdes även nyttigt att genomföra externa tester då 

dessa fångade upp saker som gruppmedlemmar inte tänkt på och kunde justera. Däremot hade dessa kunnat 

inkludera fler än de tre användare för att skapa en mer rättvis bild av vad målgruppen uppfattade. 

 

 

I förstudien genomfördes en empirisk studie i form av intervjuer med studenter på Linköpings Tekniska 

Högskola för att samla kvalitativ data. Studien gjordes för att skapa en bild av vilket utseende och vilken 

funktionalitet målgruppen värderar. Intervjuerna hölls med någon representant från teamet och hade ingen 

tidsbegränsning, utan höll på så länge som det fanns behov för. Studenterna som blev intervjuade var i de flesta 

fall bekanta till någon teammedlem vilket kan ha påverkat resultaten. Det är tänkbart att personliga relationer 

kan ha bidragit till att respondenten dragit sig för att kritisera arbetet i någon större utsträckning. Å andra sidan 

skulle en vän kunna känna sig mer bekväm med att uttrycka konstruktiv kritik, oavsett så finns en risk att detta 

kan ha påverkat kvaliteten på svaren. En annan svaghet med intervjuerna var antalet respondenter då endast nio 

personer deltog. Detta är en så pass liten andel av målgruppen att det är svårt att dra slutsatsen om svaren ger en 

rättvis bild av vad den samlade målgruppen tycker. I intervjun samlades det in kvalitativ data i form av svar på 

öppna frågor. Detta genererade en bra insikt i hur respondenten tänkte och kände inför projektet men är 

samtidigt svårare att mäta och jämföra. Exempelvis kan det vara svårt att värdera om två respondenter delvis 

motsäger varandra om det inte finns någon förbestämd skala att utgå från. Generellt upplevdes det dock som att 

respondenterna gav bra och insiktsfulla kommenterar som sedan använts i projektarbetet och att undersökningen 

överlag bidrog med värdefull kunskap. 
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I denna rapport har det använts ett antal externa källor för den teoretiska referensramen. I första hand har 

vetenskapliga artiklar i ämnet prioriterats, men i de fall det ej återfunnits relevanta vetenskapliga källor har 

kandidatuppsatser, artiklar från väl ansedda tidskrifter eller konferenstryck använts. Studentskrivna rapporter 

som kandidatuppsatser granskas inte lika hårt som vetenskapliga rapporter och extra aktsamhet bör därför tas 

kring användandet av källor som Hamnqvist och Svensson (2013). Då webbprogrammering som ämne 

genomgår en snabb utveckling och stora förändringar sker från år till år har studier som är nära i tiden 

prioriterats. I vissa fall har detta visat sig vara en svår uppgift och de studier som är från början av 2000-talet 

kan tänkas vara utdaterade i vissa avseenden och följaktligen under kritik. 

En svaghet bland flera av källorna som använts är att de utgår från en situation som inte exakt kan liknas vid den 

som är fallet för Hokus Bokus. Exempelvis kan det diskuteras i modellen ”D&M IS Success Model”, av 

DeLone och McLean (2003), ett antal framgångsfaktorer för e-handel. Studien utgår från en traditionell e-handel 

som implementerar ett företags egen försäljning mot konsument. Hokus Bokus i kontrast är en plattform som för 

samman köpare och säljare, där båda parter är konsumenter, förvisso med en känsla av traditionell e-handel men 

med tydliga skillnader. Detta medför att vissa möjliga effekter inte fullt ut går att applicera på applikationen. 

 

 

Avsnittet “Arbete i ett vidare sammanhang” tar upp de etiska aspekter arbetet fört med sig, och hur 

applikationen kan påverka i ett större sammanhang än inom ramen för projektet. De avsnitt som identifierats är 

Personuppgifter, Hantering av användardata och Kommunikationskryptering. 

 

 

De etiska aspekterna av att hantera användardata har under arbetets gång diskuterats igenom och åtgärder för att 

minimera potentiella risker har vidtagits. Vid registrering på Hokus Bokus så sparas information om användares 

e-postadress, namn och telefonnummer på ett strukturerat sätt i en databas. Känsligare information om 

användaren så som bostadsort och födelseår används och sparas inte av tjänsten, men det är ändå viktigt för 

tjänstens trovärdighet att den information som sparas inte sprids till tredje part. Hantering av användaruppgifter 

regleras även av Personuppgiftslagen (Personuppgiftslagen SFS 1998:204) vars syfte är att "skydda människor 

mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter". Detta innebär att potentiella 

överträdelser skulle kunna lagföras. När ett köp genomförs på sidan så meddelas köparen om säljarens 

kontaktuppgifter och vice versa, vilket innebär att uppgifter om användare lämnas ut till andra användare. För 

att säkerställa att en användare är medveten om detta så meddelas denne innan ett köp om detta i ett 

bekräftelsesteg.  

 

 

Hokus Bokus omhändertar ingen betalningsinformation eller liknande som skulle kunna göra tjänsten till ett 

attraktivt mål för dataintrång. Applikationen sparar dock, som nämnts ovan, viss användarinformation och ett 

egenvalt lösenord. Den genomsnittliga internetanvändaren använder, enligt Nithyand & Johnson (2013), samma 

lösenord på flera olika sidor. Detta innebär i fortsättningen att om kombinationen lösenord och e-postadress 

äventyras så kan de i vissa fall användas på andra sidor med mycket känsligare uppgifter som användaren är 

medlem på. Med hänsyn till detta är alla tjänster som sparar kombinationen av e-postadress och lösenord i 

klartext potentiella mål för dataintrång. För att skydda användare använder sig därför Hokus Bokus av 

envägskryptering av alla lösenord innan de sparas i databasen, vilket innebär att även om databasens innehåll tas 

över av tredje part så kommer lösenorden inte vara tillgängliga.  
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Kommunikationen mellan klienten och servern krypteras inte, vilket gör den känslig för angrepp av tredje part. 

Exempelvis skulle en angripare kunna snappa upp användardata inklusive okrypterade lösenord då de skickas 

från klient till server. Genom att använda TSL skulle Hokus Bokus kryptera all information som skickas mellan 

klient och server. (Sean Turner, 2014) Anledningen till att TSL inte implementerats är den relativt svåra 

certifieringsprocess som sidan måste genomgå för att certifieras med TSL, något som bedömdes vara utanför 

projektets tekniska krav.  
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Projektgruppen har utvecklat en webbaserad marknadsplats för försäljning av begagnad kurslitteratur mellan 

studenter, Hokus Bokus. Genom att skapa en marknadsplats med fokus på enkelhet, effektivitet och 

tillgänglighet ska projektgruppen kunna unifiera en tidigare splittrad marknad. Köpprocessen har designats för 

att innefatta så få steg som möjligt, detta för att effektivisera då majoriteten av sidans besökare redan tros veta 

vilken produkt de är ute efter och vill därför kunna genomföra snabba köp. I dagsläget surfar majoriteten av e-

handelns målgrupp via mobil och betalningstjänster som Swish gör att hela köpet kan genomföras med mobilen 

väldigt snabbt. Med hänsyn till detta har landningssidan gjorts minimalistisk med fokus på sökfunktionen för att 

göra sidan så enkel och intuitiv som möjligt. 

En bevakningsfunktion har tagits fram med tanken att öka Hokus Bokus nyttjandefrekvens genom att notifiera 

användaren när boken som bevakats finns uppe till försäljning. Detta fyller två syften, dels att påminna 

användaren om Hokus Bokus genom att komma med skräddarsydd information vilket ska leda till ökad lojalitet 

hos användaren, dels genom att möjliggöra väldigt snabba köp som i sin tur leder till ett högre antal genomförda 

köp. 

Genom funktionalitet avsedd att förenkla prissättning vid uppläggande av annonser ska Hokus Bokus öka 

antalet upplagda böcker. Prissättningen är ett problem som målgruppen har i dagsläget med de konkurrerande 

plattformarna som finns att tillgå, något dessa tjänster har gemensamt är en avsaknad av pristransparens. 

Applikationen Hokus Bokus är utformad för att uppnå en pristransparens där värdet för en vara är känt för både 

köpare och säljare, pristransparensen leder i sin tur till lägre priser. Då priset är den viktigaste faktorn för 

målgruppen vid köp av kurslitteratur kommer detta leda till fler köpta böcker. Ett krav för pristransparensen är 

dock att e-handeln uppnår en kritisk massa av användare. 

Hokus Bokus erbjuder studenter att leta sig fram till den kurslitteratur de behöver genom att söka på kurs eller 

navigera fram till kurser givet deras utbildningsval och termin. Med hjälp av detta är förhoppningen att lyckas 

samla marknaden då det på andra sidor kan vara svårt att hitta vilken kurslitteratur som studenten behöver, 

informationen kan nämligen finnas på en av flera möjliga webbplattformar i dagsläget. Med hjälp av denna 

funktionalitet hoppas projektgruppen att Hokus Bokus ska kunna uppnå den kritiska massa som tjänsten 

behöver för att fungera och uppnå pristransparens. 

     

 

En applikation som Hokus Bokus har alltid förbättringsmöjligheter och ytterligare funktionalitet kan byggas till. 

I detta stycke redovisas de områden som anses prioriterade för fortsatt arbete med applikationen.  

 

 

Ett naturligt resultat av en korsfunktionell arbetsgrupp där samtliga i projektgruppen bidrar till applikationens 

olika delar är att designen saknar enhetlighet. I slutet av projektet lades tid för att få en gemensam design genom 

hela applikationen men alla delar hanns inte med. Främst är det Mina Sidor som behöver designas i stil med 

resten av applikationen, men en mer omfattande genomgång över färgschema och konsekvens skulle även 

behövas.  

 

 

Ett antal förbättringsförslag gällande annonsernas format kom fram under användartesterna. En användare 

upplevde att endast ha tre olika skick för en bok är för detaljfattigt den skalan skulle behöva utökas. Under 

annan återkoppling har en påbyggnad kring sorteringsfunktionen önskats där ett prisintervall skulle kunna 
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specificeras. Även den inbyggda anonymiteteten i annonsfunktionen har ifrågasatts, där en säljare är anonym 

tills köpet genomförts, och viss teori har hittats som visar på att den anonyma faktorn kan inverka negativt på en 

säljares köplust. Av de anledningarna kan en utökning av annonsfunktionen med användarkoppling ses som ett 

befogat fortsatt arbete.  

 

 

Ett antal tillägg till bevakningsfunktionen är tilltänkta, där möjligheten att bevaka en bok trots att det finns en 

annons redan samt att kunna bevaka ett visst prisintervall, en upplaga eller skick på boken är funktioner som 

skulle kunna läggas till. Dessa mindre förändringar skulle kunna förstärka bevakningsfunktionen ytterligare och 

driva mer trafik till Hokus Bokus.  
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Graphical User Interface (GUI) - Kombinationen av det som presenteras på skärmen och den inmatning som 

medges för användaren på exempelvis en dator eller en mobiltelefon. 

Responsive Web Design (RWD) - Webbdesign som anpassar sig efter skärmstorleken för att göra sidan 

tillgänglig från många olika enheter. 

HyperText Markup Language (HTML) - Det standardiserade sidbeskrivningsspråk som används för att skapa 

webbsidor.  

Cascading Style Sheets (CSS) - Ett språk som används för att förändra utseendet på innehållet i 

sidbeskrivningsspråk så som HTML.  

Bootstrap - Ett CSS-bibliotek utvecklat av Twitter som underlättar implementationen av funktioner, 

responsivitet och designelement som standardiserade formulär, knappar och ikoner. 

Javascript - Ett dynamiskt skriptspråk som används på klientsidan för att styra webbsidors beteende. 

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) - Samlingsnamn för tekniker som används på klientsidan för att 

möjliggöra asynkron uppdatering av sidelement, vilket innebär att delar av internetsidor byts ut utan att en hel 

omladdning av sidan krävs.  

JQuery - Ett Javascript-bibliotek som underlättar modifiering av HTML och CSS samt underlättar AJAX-anrop 

och händelsehantering. 

Python - Ett populärt objektorienterat programmeringsspråk. 

Flask - Ett mikroramverk för python som förenklar användandet vid utvecklandet av applikationer. 

Jinja2 - En templategenerator för Python som tillåter Python-liknande anrop i genererade templates. 

Structured Query Language (SQL) - Språk som används för att hämta och modifera data i en databas. 

MySQL - En databashanterare som möjliggör hantering av lagring, återsökning och uppdatering av poster i en 

databas. 

Transport Layer Security (TSL) - Ett klient-server protokoll som krypterar information som skickas mellan 

användarklienter och servern.  

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - Det vanligaste protokollet för att leverera e-post. 
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Namn: 

Program:  

Årskurs: 

 

Köpa böcker 

I vilken utsträckning köper du studentlitteratur idag? (Alla böcker, nästan alla, få, inga): 

 

Vad skulle få dig att köpa mer litteratur? 

 

I vilken utsträckning köper du begagnad studentlitteratur idag? (Alla böcker, nästan alla, få, inga): 

 

Lånar du din studentlitteratur på biblioteket? Om ja, i vilken utsträckning? (Alla böcker, nästan alla, få, inga): 

 

Var köper du din studentlitteratur idag? 

 

Om du köper begagnad studentlitteratur, ser du några problem i den metoden? 

 

Sälja böcker 

I vilken utsträckning säljer du begagnad studentlitteratur idag? (Alla böcker, nästan alla, få, inga): 

 

Om du säljer, hur gör du? 

 

Ser du några problem i säljprocessen som du ser den idag? 

 

Funktioner 

Vilka funktioner skulle du vilja se? 

 

[Berätta om vår tjänst] Vad tror du om en plattform som denna? 

 

I vilken utsträckning skulle du använda den?  
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Ser du några fördelar/nackdelar med den? 

 

Egna frågor/ kommentarer: 

 

 

 

 

Intervju utförd av __________ den XX februari 2015 
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Användartest 

Steg i demonstrationen 

1: Visa användaren förstasidan och låt denne kolla runt 

2: Be användaren registrera en användare och logga in 

3: Be användaren söka efter en produkt (förslagsvis Linjär algebra) och genomföra ett köp 

4: Be användaren lägga upp en bok till försäljning 

5: Visa användaren “mina sidor” och låt denne navigera runt 

 

Frågor 

1: Tankar kring sidans utseende och upplägg (speciellt intressant är om sidan gör ett professionellt intryck och 

om användaren känner sig trygg med att ge oss kontaktinformation osv) 

2: Var det något steg i processen som kändes otydlig eller var svår att förstå? 

3: Vilken enskild funktion anser användren vara viktigast för dennes  

4: Saknas det någon funktion?  

5: Var det någonting som fungerade annorlunda än användaren förväntade sig? 

6: Allmänna tankar kring sidan i helhet?  
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Studentlitteratur är en del av vardagen för studenterna vid Linköpings Universitet. Hur litteraturen används och 

framförallt hur den anskaffas skiljer sig dock från student till student. Enligt Hamnqvist och Svensson (2013) är 

den viktigaste faktorn i valet av litteraturköp priset. Detta gynnar den begagnade studentlitteraturen som oftast 

säljs till ett lägre pris. Projektgruppen bakom Hokus Bokus har genom intervjuer med teknologstudenter sett att 

det finns ett behov och en efterfrågan av en tillgängligare, enklare och mer naturlig plattform för försäljning av 

begagnad studentlitteratur. Särskilt stor efterfrågan finns av välfungerande sökmotorer och marknadsmässig 

prissättning. 

Genom en PESTEL-analys har omgivningen inom vilken Hokus Bokus verkar analyserats. Fälten innehåller 

faktorer som påverkar och skapar förutsättningar för konceptet utifrån och är svåra eller omöjliga för produkten 

att förändra.  

 

POLITISKA 

● Lägre moms på fysiska böcker än ex e-

böcker 

EKONOMISKA 

● En ökad lån- och bidragsdel för studenter 

leder till en bättre ekonomi 

SOCIALA 

● Finns ett stort nätverk av studenter 

som kan tala gott om konceptet 

● Generellt positiv och accepterad 

inställning till begagnad kurslitteratur 

TEKNOLOGISKA 

● Hög mobilanvändning 

● Ökad digitalisering i samhället 

E  -MILJÖMÄSSIGA 

● Ökad miljömedvetenhet och 

begagnadtrend 

L -JURIDISKA 

● Namnet konkurrerar delvis med etablerad 

aktör 

 

Ett exempel på en gynnande faktor för fysiska böcker är den lägre momssatsen som satts på dessa böcker (6 

procent) till skillnad från momssatsen för e-böcker som ligger på 25 procent, (Skatteverket, 2015), vilket jämnar 

ut prisskillnaden till de fysiska böckernas fördel. En förbättrad ekonomi för studenter kan tänkas leda till en 

minskning av köp av begagnade böcker och en eventuell ökning av nya böcker. Alternativt kan det leda till en 

ökad budget för kurslitteratur som leder till att fler begagnade böcker köps och säljs. Ska man se till 

miljömässiga och sociala aspekter kan man se att den begagnade marknaden kan gynnas av de positiva 

inställningarna och önskemålen kring miljö och hållbarhet som finns hos många studenter. En ökad 

digitalisering och mobilanvändning är en vital förutsättning för att en digital e-handel ska fungera och ha hög 

utnyttjandegrad. Juridiska faktorer kan sätta käppar i hjulet vid en lansering då namnet Hokus Bokus kan tänkas 

vara alldeles för likt den nuvarande bokhandeln Bokus. 
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Vid tiden för framtagningen av Hokus Bokus har vissa konkurrenter och alternativ till tjänsten identifierats. 

Hamnqvist och Svensson (2013) visade att hela 47,7 procent av de som väljer att köpa begagnad 

studentlitteratur vid Linköpings Universitet väljer att vända sig till bekanta, inklusive faddrar, när studenten ska 

köpa böcker. 20,6 procent köper via Linköpings Universitets sida Anslagstavlan, 17,1 procent angav att de 

aldrig köper begagnat och 9,6 procent sa att de vänder sig till andra hemsidor för begagnad studentlitteratur. Via 

Anslagstavlan och Facebook kan man lägga upp annonser både för att köpa och sälja produkter. För att Hokus 

Bokus ska kunna konkurrera om de befintliga kunderna på begagnatmarknaden krävs att Hokus Bokus har en 

eller fler konkurrensfördelar gentemot dessa alternativ. Vissa fördelar och nackdelar gentemot specifika aktörer 

redovisas nedan:  

 

Aktör Fördel Nackdel 

Köp av faddrar/bekanta ● Flera böcker kan enkelt 

köpas samtidigt 

● Ingen hets, böckerna 

reserveras 

● Svårt att argumentera 

för ett lägre pris 

Annonsering via 

facebookgrupp 

● Stor spridning i riktad 

målgrupp 

 

● Undviks av en del 

studenter som inte vill 

verka störande 

● Ingen sökmotor, 

svårnavigerad 

LiUs anslagstavla 

(student.liu.se/studenttjanster/

anslagstavlan) 

● Stor spridning i riktad 

målgrupp 

● Ingen sökmotor, 

svårnavigerad 

Andra hemsidor för begagnad 

studentlitteratur 

● Större sökområde ● Ibland avgiftsbelagd 

annonsering 

● Fraktkostnader kan 

tillkomma 

● Svårt att bedöma bokens 

skick 

Nya böcker ● Man vet vad man får ● Dyrt 

 

 

Hokus Bokus har vidare analyserats i en SWOT-analys för att kartlägga tjänstens styrkor och svagheter samt 

möjligheter och hot med grund i omvärlds- och konkurrentanalys. Detta har resulterat i en TOWS-analys som 

bygger på att utveckla strategier för att dra nytta av tjänstens fördelar för att övervinna svagheter och hot.  
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  Styrkor (ST): 

1. Förutsättningar att knyta 

kontakter inom kundsegmentet  

2. Kan marknadsföras billigt 

3. Lokal marknad 

4. Hållbarhetsaspekten 

Svagheter (SV): 

1. Kräver många användare för att 

fungera optimalt 

2. Skapad av icke professionella 

utvecklare 

Möjligheter (M): 

1. Möjligt att utveckla 

produkten och bredda 

marknaden.  

2. Stor kundgrupp 

3. Inga konkurrenter med 

samma eller liknande 

produkt lokalt 

4. Uppbygd av moderna 

utvecklingsmiljöer.  

5. Samlad geografisk 

kundgrupp 

6. Hållbara och 

miljömässiga trender 

verkar hålla i sig 

(M5, ST1): Enkelt och billigt att 

göra kundundersökningar 

 

(M3, ST1, ST2, ST3): Utnyttja 

konkurrensfördelar till att stänga 

ute konkurrenter samt skapa och 

behålla aktuella kunder 

 

(M6, ST2, ST4): Marknadsför 

användandet av konceptet som ett 

led i en hållbar livsstil 

(M4, SV2): Dra nytta av att mycket 

information finns på Internet om nya 

arbetssätt, metoder och verktyg. Aktivt 

arbeta för att eliminera buggar 

 

(M3, M4, SV1): Utnyttja den stora 

kundbasen och den lilla konkurrensen 

som finns för att locka fler användare 

Hot (H): 

1. Tjänsten är enkel att ta 

efter 

2. Liknande tjänster på 

andra lärosäten  

3. Andra aktörer kan 

komma före till 

marknaden 

4. Kräver en kontinuerlig 

användning av kunder 

(H4, ST1, ST2, ST3): Utnyttja 

enkel, billig och snabb 

marknadsföring för att locka och 

behålla användare 

 

(H1, H3, H4, ST2): Utnyttja 

konkurrensfördelar som billig 

marknadsföring och lojalitet hos 

projektgruppens kontakter 

 

(H2, ST1, ST3): Behåll god 

kontakt med den kundgrupp som 

skapas så de fortsätter välja 

Hokus Bokus 

(H4, S1): Skapa nya kontakter med 

nya studenter och var observant på 

deras önskemål för att tillgodo se krav 

och viljor. 

 

(H1, SV2): Ställ höga krav på en 

attraktiv, användarvänlig applikation 

som hela tiden strävar efter att bli 

bättre genom kunskapsutveckling och 

förnyelse.  

Figur 1: SWOT/TOWS-analys av Hokus Bokus. 

 

Ur TOWS-analysen, figur 1, kan vissa strategier utläsas och ger samtidigt en bra överblick över några av de 

konkurrensfördelar som tjänsten har. Bland annat framgår att produkten är lätt att skala och går enkelt att 

applicera på andra geografiska marknader. Då projektgruppen själva tillhör målgruppen finns en stor förståelse 
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och bra kontakter även för andra marknader. Likaså kan kontakter och bra insikt i rådande marknadsklimat 

underlätta för marknadsföringen som kan ske enkelt och billigt. Att fler lockas till tjänsten är en viktig 

förutsättning då Hokus Bokus kräver ett stort utbud och en hög efterfrågan av köpare och säljare för att fungera 

optimalt och för att produkterna ska uppnå marknadspriser, vilket är eftersträvansvärt. 

Att inga förkunskaper finns inom flera områden kan avhjälpas tack vare att mycket information finns att hämta 

på Internet genom olika, lättillgängliga och kostnadsfria tutorials, hemsidor och artiklar.  

 

I sin utvecklings- och introduktionsfas är Hokus Bokus tänkt att vända sig mot studenter vid Linköpings 

Tekniska Högskola vilket ger en potentiell marknad på ungefär 9000 studenter. Av dessa väljer de flesta 

studenterna att antingen köpa nya böcker, köpa begagnat, inte köpa böcker alls eller lånar på biblioteket eller av 

vänner. Enligt Hamnqvist och Svensson (2013) köper 28,6 procent av respondenterna sin kurslitteratur 

begagnat. Detta var det näst populäraste alternativet efter att köpa sin litteratur på nätet (34,6 procent). Används 

siffrorna från undersökningen fås att drygt 2500 studenter då skulle köpa sina böcker begagnat. Majoriteten av 

dessa (ca 87 procent) är mellan 18 och 30 år (Linköpings kommun, 2014). 

Vidare kan ytterligare en segmentering ske i form av att målgruppen delas in sektionsvis och eventuellt även 

efter årskurs och inriktning. På så sätt kan specifika erbjudanden komponeras och marknadsföringen kan riktas 

bättre. Om marknadsföringen lyckas väl finns möjligheten bland den aktuella målgruppen att uppnå den kritiska 

massa som krävs för pristransparens. 

Görs målgruppen för stor och marknadsföringen riktas för brett kan den manuella hanteringen för 

administratörerna bli en för stor börda om många studenter använder sig av tjänsten. Ju fler processer som 

automatiseras desto mindre manuellt arbete krävs och desto större kan målgruppen göras. 

 

 

 

Målet med marknadsföringen av Hokus Bokus är att bli ledande på marknaden vid Linköpings Tekniska 

Högskola vid köp och försäljning av begagnad kurslitteratur. Marknadsmixen specificerar fyra punkter som tros 

göra målpositionen möjlig att uppnå.  

Kärnprodukten består i den faktiska applikationen och tjänsten i form av möjligheter att köpa och sälja 

kurslitteratur. Vidare erbjuds en så kallad påtaglig produkt som bidrar till en ökad användarnöjdhet genom en 

tilltalande design och funktioner som skapar enkla och tillgängliga processer. En utökad produkt erbjuds med 

service, exempelvis i form av att alla registrerade användare erbjuds kunna hantera sin profil, se 

transaktionshistorik och få sina uppgifter automatiskt ifyllda vid köp och försäljning. Hokus Bokus erbjuder 

även användarna möjligheten att kunna bevaka de böcker som den eventuella framtida köparen är intresserad av 

att köpa.  

 

Användningen av Hokus Bokus kommer att vara helt gratis. Detta då man kan antas få fler användare om 

annonseringen är gratis och för att det kan anses gå i ton med den ideella kulturen och engagemangen som finns 

på universitetet.  

Om tillräckligt stort antal använder tjänsten uppnås en pristransparens vilket förhoppningsvis i slutänden skapar 

den största användarnöjdheten och en jämnare prissättning. Säljaren kommer att sätta valfritt pris och ett 

prisförslag som baseras på de senast sålda böckerna av samma sort och kvalité presenteras. Säljaren kommer att 
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få ta ställning till huruvida säljaren vill följa rekommendationen eller ej. Sätts ett högre pris än det 

marknadsmässiga kan det antas att boken blir svårare att sälja och sätts ett lägre pris riskerar säljaren att få 

mindre för boken än han eller hon hade kunnat få ut.  

Både köpare och säljare kan anses vara köpare av tjänsten Hokus Bokus. Säljare blir en viktig användare att 

locka till tjänsten då de som lagt ut böcker till försäljning med stor sannolikhet då är intresserad av att köpa 

andra böcker som är aktuella för studenten i fråga. Även köparen av böckerna blir viktiga användare då de krävs 

för att skapa en fungerande marknadsplats.  

 

Det finns ett stort behov av en gemensam plattform för köp av och information om begagnad studentlitteratur, 

därav behandlar strategin främst hur tjänsten ska nå ut till så många studenter på universitetet som möjligt. Om 

tillräckligt många börjar använda tjänsten så kommer sannolikt andra snabbt följa efter, eftersom majoriteten av 

utbudet av begagnad kurslitteratur då finns på Hokus Bokus.  

En viktig del i att få in tillräckligt många användare till applikationen är att övertyga nya LiTH-studenter att 

använda tjänsten på en gång, därför kommer vi i så stor mån som möjligt verka under Nolle-P. Genom att lära 

de nya studenterna hur man enkelt får tag på kurslitteratur genom vår hemsida tryggas även en framtida 

position. Goda kontakter med faddrar, klassföräldrar och klassföreståndare förenklar för kommunikation med de 

som kan hjälpa till att sprida kunskap kring sidan. Vidare ger även bra kontakt och goda relationer med övriga 

studenter en positiv effekt genom “word of mouth”. Det bör dock höjas ett varningens finger då även negativa 

ord lätt sprids på detta sätt.  

Självklart blir även teamet bakom Hokus Bokus ansiktet utåt för företaget och dess kultur. Genom att själva 

prata gott om tjänsten liksom bära tröjor, väskor eller andra trycksaker skapas ett intresse kring företaget och 

teamet blir till vandrande reklampelare. På liknande sätt kommer sponsring av event på campus vara av stor vikt 

för att få ut ordet om tjänsten. En del av marknadsföringsstrategin kommer då gå ut på att få webbadressen i 

tryck på inbjudningar, biljetter och utskick. Detta kommer dock till stor del vara beroende av avsatt budget för 

marknadsföringen. 

 

Hokus Bokus är en helt och hållet digitaliserad plattform. Detta sätter krav på en tilltalande användarupplevelse 

vid besök av applikationen då det ej finns en fysisk plats som applikationen kan knytas till som skapar de rätta 

förväntningarna på tjänsten.  

Då applikationen är responsiv och mobilanpassad kan Hokus Bokus enkelt nås, även från telefon och surfplatta.  

 

Hamnqvist, Fabian, Svensson, Emma. 2013. Bokakademin i Östergötland möter framtiden.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:693480/FULLTEXT01.pdf  (Hämtad 2015-02-14) 

Linköpings Tekniska Högskola, Presentation. Tillgänglig från http://www.lith.liu.se/presentation?l=sv  (Hämtad 

2015-02-14) 

Linköpings kommun. 2014. Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 

2014. Statistik & Utredningar. 

http://www.linkoping.se/Global/Om%20kommunen/Fakta%20om%20Link%C3%B6ping/Statistiska%20fakta%

20om%20Link%C3%B6ping/Rapporter%20och%20utv%C3%A4rderingar/%C3%96vrigt/Stud2014.pdf 

(Hämtad 2015-05-05) 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:693480/FULLTEXT01.pdf
http://www.lith.liu.se/presentation?l=sv
http://www.linkoping.se/Global/Om%20kommunen/Fakta%20om%20Link%C3%B6ping/Statistiska%20fakta%20om%20Link%C3%B6ping/Rapporter%20och%20utv%C3%A4rderingar/%C3%96vrigt/Stud2014.pdf
http://www.linkoping.se/Global/Om%20kommunen/Fakta%20om%20Link%C3%B6ping/Statistiska%20fakta%20om%20Link%C3%B6ping/Rapporter%20och%20utv%C3%A4rderingar/%C3%96vrigt/Stud2014.pdf
http://www.linkoping.se/Global/Om%20kommunen/Fakta%20om%20Link%C3%B6ping/Statistiska%20fakta%20om%20Link%C3%B6ping/Rapporter%20och%20utv%C3%A4rderingar/%C3%96vrigt/Stud2014.pdf
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Följande bilagor beskriver varje gruppmedlems individuella erfarenheter från projektet och reflekterar över 

huruvida individuella mål uppnåtts eller inte. Erfarenhetssammanfattningarna beskriver både tekniska och 

processrelaterade erfarenheter från projektet samt hur dessa erfarenheter kan vara till nytta i framtida projekt. 

Planeringen och utvecklingen av Hokus Bokus har varit det längsta och största projekt jag genomfört i ett 

självorganiserande team. Det innebar dels att vi kunde skräddarsy gruppens interna struktur efter gruppens 

behov, men samtidigt en relativ lång uppstartsfas innan vi effektivt kunde arbeta tillsammans. Till en början 

upplevde vi dessutom en hel del osäkerhet kring scrum-metodiken, vilket försvårade uppstartsfasen ytterligare. 

Ev av orsakerna var att gruppens kommunikation var bristfällig initialt och att vi saknade ett system för att 

tilldela ansvar. Uppgifter som inte naturligt föll på någon gruppmedlem föll därför ofta mellan stolarna och 

lämnades till sista stund. Eftersom vi saknade en naturlig ledare och gruppens uppgift var så löst definierad samt 

att vi var måna att nå konsensus inom gruppen, krävdes det också väldigt långa diskussioner för att nå beslut. 

Det hela resulterade i ett par ineffektiva veckor i början av projektet. Vi var dock tidigt överens om att det fanns 

tydliga förbättringsområden och vi höll därför öppna och ärliga diskussioner för att lösa de problem vi stött på. 

Under dessa möten hade en tydlig ledare och större erfarenhet av att arbeta agilt varit till stor hjälp för att nå en 

handlingsplan snabbare, men gruppen delade uppfattning om de problem vi stod inför och delade en gemensam 

vilja att lösa dem på bästa sätt och vi lyckades därför komma överens. Det arbetssätt som diskussionerna 

mynnade ut i behölls sedan projektet ut och karakteriserades ickeformel och vänskaplig kommunikation och att 

vi i största möjliga utsträckning satt tillsammans och arbete. 

Det arbetsätt vi nyttjade under projektet passar mig utmärkt och jag är övertygad att jag presterat bättre som 

följd. Jag lär mig bäst genom att diskutera och resonera med andra, vilket jag fick goda möjligheter till då vår 

kommunikation var så ickeformel och eftersom vi spenderade mycket tid arbetandes tillsammans i samma rum. 

Vidare känner jag ett större personligt ansvar och engagemang då mitt arbete påverkar personer jag känner väl, 

och att det faktum att vi spenderade mycket tid tillsammans i kombination med vår goda stämning bidrog 

definitivt till närmare relationer inom gruppen. Att bättre förstå under vilka omständigheter jag presterar bäst har 

varit en värdefull lärdom som jag tar med mig till framtida engagemang.  

En uppmärksam läsare av rapporten har dock noterat att även om vi lyckades lösa många av de svårigheter vi 

ställdes inför, var det några som visade sig svårare att råda bot på. Den enskilt största av dessa var att våra user 

stories var för stora och för dåligt avgränsade. Vi hade user stories såsom “En användare ska kunna söka fram 

kurslitteratur” vilken är enormt tidskrävande och innefattar en stor mängd av applikationens övrig funktionalitet. 

Dessutom var de acceptanskrav vi satte upp i början av sprint 0 inte heltäckande — vi hade krav som inte skrevs 

ner bland acceptanskraven — och otydliga. Som följd av detta var det svårt för en utvecklare att veta när man 

skulle deklarera en user story “färdig” vilket i sin tur gjorde det omöjligt att använda de testingrutiner vi hade 

ställt upp under planeringsfasen. Vår oerfarenhet av scrum gjorde även att det tog lång tid för oss att inse att vi 

över huvud taget hade problem med processen, och därefter ännu längre tid att identifiera den grundläggande 

anledningen. När det äntligen ljusnade för oss var det för sent att åtgärda. Vi improviserade fram lösningar som 

höll oss flytande så vi kunde genomföra projektet på ett tillfredställande sätt, även om det hade varit bättre att 

rätta till våra user stories tidigt. Även om detta har lett till viss huvudvärk och frustration, har det varit intressant 

att se hur ett relativt litet problem — ickeoptimala user stories — kunnat ge kaskadeffekter som fortplantade sig 

till helt andra områden av projektet och på sätt kunnat leda till mycket större hinder. Det illustrerar tydligt vikten 

av noggrann planering och varför det är hjälpsamt att ta tid till att genomföra sprint reviews och retrospectives.  
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Ett av mina personliga mål var att i slutet av projektet kunna skapa egna webapplikationer. Jag var därför mån 

om att lära mig så mycket som möjligt om de tekniker som tillämpades. Andra gruppmedlemmarna hade 

liknande mål och vi förstod tidigt vi kunde dra nytta av varandras kunskaper. Under sprint 0 hölls ett par kortade 

föreläsningar där en gruppmedlem läste på ett ämne och delade med sig av sina fynd. Föreläsningarna 

innefattade bland annat Git, scrum och Trello. Eftersom vi utvecklade så stor del av applikationen sittandes i 

samma rum kunde vi effektivt hjälpa varandra när problem uppstod.  

Att vi satt tillsammans vid utvecklingen av Hokus Bokus gjorde att kunskap snabbt kunde sprida sig i gruppen 

och möjliggjorde en hög grad av vertikal utveckling eftersom vi kunde undvika situationer när enbart någon 

gruppmedlem kunde ett visst område. Detta öppnade upp för att alla gruppmedlemmar kunde få en heltäckande 

förståelse om applikationen samtidigt som det gjorde det enkelt för mig att lära mig allt jag ville. Williams och 

Upchurch (2001) beskriver liknande effekter då studenter lär sig programmering i par. De såg också att par som 

kommunicerar mer lärde sig snabbare. Detta noterades även av oss, och jag tyckte mig kunna se en successiv 

ökning av kompetensspridningen allt eftersom gruppens kommunikation utvecklades.   

Williams, L & Upchurch, R. 2001. In support of student pair-programming, 2001, ACM SIGCSE Bulletin, 

Volume 33 Issue 1, March
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Målet som jag satte upp i början av det här projektet bestod av tre delmål, ett tekniskt, ett organisatoriskt och ett 

som hade med rapporten att göra. Det tekniska målet innebar att jag ville få en bättre kunskap i hur ett 

utvecklingsprojekt av det här slaget planeras, organiseras och genomförs. Samtidigt ville jag förbättra kunskaper 

inom informationssökning vilket är enligt mig är en viktig del i att fortsätta lära mig och utvecklas på området. 

De förbättrade kunskaperna tror jag i framtiden kommer innebära en snabbare, mer källkritisk och bättre 

informationshämtning och lärandeprocess än tidigare. På köpet kom kunskaper inom databashantering, design 

och kodning i HTML, pyhton och Javascript bland annat. Lärdomarna från dessa förvärvade kunskaper har 

bland annat bestått i att jag i efterhand fått en annan förståelse för säkerhetstänk, funderingar kring 

uppbyggnaden av applikationer jag möter dagligen och hur dessa skulle kunna förbättras för att exempelvis 

skapa en mer användarvänlig sida eller en mer optimal sökfunktion. 

Det organisatoriska målet syftade till att rent generellt bli bättre på att kommunicera, dela upp arbete och 

samarbeta med en större grupp. För att uppfylla målet tog jag mig an scrum master-rollen då jag tänkte att det 

skulle ge mig extra tillfällen att uppfylla målet. Jag hade dock svårt att i rollen finna lämpliga arbetsuppgifter 

och i det dagliga arbetet förstå och ta mig an vad rollen innebar och vad som väntades av mig. Det här tror jag 

dels beror på att vi överlag var mindre bra på att hålla oss till scrummetodiken och att vi ibland mer kände oss 

låsta i den än såg den som en möjlighet att nå vårt mål. Jag tror att vi tidigare hade kunnat definiera vad rollen 

innebar och vilka förväntningar som fanns på rollen för att jag skulle känt ett lugn i att jag gjorde det som 

förväntades av mig. I övrigt kan jag såhär i efterhand säga att jag lärt mig oerhört mycket om vad som är viktigt 

i en större grupp under en längre tid för att det ska fungera så bra som möjligt. För att hantera rollen bättre i 

framtiden tror jag att jag bör mer ta rollen som spindeln i nätet som, utan att delegera, ser till att allt som ska 

göras blir gjort, att scrummetodiken efterföljs väl och att jag tar en samordnande roll. Ibsen och Verhoeven 

(2012) belyser vikten av att iterativa projekt även kräver flexibla och iterativa planeringsmetoder där besult som 

fattas kontinuerligt måste bekräftas och legitimeras för att inte tappa auktoritet. Inom projektgruppen fanns ett 

öppet klimat med förståelse och reflektioner kring de beslut som fattades men de följdes sällan upp eller 

utvärderades. Det här är även något jag i efterhand ser att jag hade kunnat arbeta bättre med.  

Slutligen ville jag med det sista målet bli bättre på att skriva rapport. Jag tror att det är en viktig övning inför 

fortsatta arbeten och så småningom även examensarbete på masternivå. För att uppnå det här målet bokade jag 

även tid med en bibliotekarie för att lära mig mer om källhantering, sökning efter vetenskapliga artiklar och 

källkritik. Det här tillfället var uppskattat från min sida och jag passade även på att förklara för mina andra 

projektmedlemmar vad jag lärt mig och vad de kan ta med sig i vårt arbete med rapporten. Från det här målet tar 

jag med mig insikter  

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag tyckte jag hade bra och rimliga mål även om de var lite luddiga så 

måste jag ändå vilja säga att jag till största del uppnått det jag ville med målen och projektet i stort. Jag hade 

kunnat lägga ännu mer tid för att förstå fler delar ännu bättre men jag är glad för de kunskaper och insikter jag 

fått.  

Lärdomar från projektet har bland annat varit vikten av att arbeta tillsammans. Man blir bättre på att våga fråga 

om det är något man inte förstår och man blir även bättre på att förklara för andra vad man håller på med. Man 

inser ganska snabbt att om man inte har förstått, så kan man inte heller förklara för andra på ett bra sätt. Dock 

har jag varit bortrest en hel del och blivit tvungen att arbeta på distans med projektet vissa dagar. Det har varit 

en utmaning att hitta vägar för informationen att gå utan att det som bestäms begränsas till de som är närvarande 

för tillfället och jag har fått ta ansvar för att den informationen jag borde nås av når mig. Sen kan jag förstå att 

det skapar, om än en outtalad, frustration när alla inte närvarar och man är osäker på personen i frågas bidrag till 

projektet. På så sätt har dock scrum underlättat då vi tydligt redogjort vad vi arbetat med och vad som vi ska 

komma att arbeta med. Min känsla av att jag inte hade full kontroll i min roll är ett verktyg för mig att lära mig 

att hantera agil utveckling. van Ruler, (2014), håller med om att den dagliga implemenatioen av scum oftast är 
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enkel men att hela metodiken vänder hierarkin i gruppen upp-och-ner vilket blir svårt att hantera för vissa 

gruppmedlemmar. van Ruler understryker även att scrum är ett bra verktyg att använda när man vill öva sig på 

att hantera snabba förändringar och att ge med sig för kontrollbehovet och inse att allt inte går att styra.   

Ihlen, Øyvind. Verhoeven, Piet. (2012). A public relations identity for the 2010s. Public Relations Inquiry 

Van Ruler, B. (2014). Agile public relations planning: The Reflective Communication Scrum. Public Relations 

Review 

 

 

 

http://pri.sagepub.com.e.bibl.liu.se/search?author1=%C3%98yvind+Ihlen&sortspec=date&submit=Submit
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Mina individuella mål under projektets gång var att i så stor utsträckning som möjligt lära mig om 

webbprogrammering. Förhoppningen var att även att efter projektet förstå och klara av att göra motsvarande 

arbete på egen hand. Detta upplever jag ha lyckats i relativt stor utsträckning. Innan projektet startade hade jag 

ingen erfarenhet i webbprogrammering. 

I början av Sprint 1 arbetade jag främst med att skapa strukturen på applikation enligt SPA och med att bygga 

användargränssnittet med HTML och CSS. Även om detta var tidskrävande process som innebar att läsa på 

mycket teori om SPA och lära sig implementera HTML och CSS kod på ett bra sätt är jag i efterhand glad att 

fokus låg på detta. Det har inneburit att jag nu har bra generell förståelse strukturen på webbapplikationen, och 

de fördelar som finns med SPA. 

Jag var dock mån om att lära mig brett och arbetade efter detta med att bygga bland annat användarens back-

end. Detta innebar mycket kommunikationen mellan server och klientsidan i form av Python kod och 

databasanrop som var väldigt intressant. Jag hade läst Databaskursen som resten av teamet läste parallellt med 

kandidaten utomlands under hösten, och den hade då varit ganska teoretiskt, så framförallt SQL-queries var 

givande att arbeta med på ett mer praktiskt sätt. Här insåg jag vikten av att ha en ordentligt genomarbetad 

konceptuellt schema av vad som skall göras, då det annars kan ske förändringar allteftersom som påverkar redan 

färdiga delar av applikationen. Sedan innebar även uppbyggandet av ”Mina Sidor” att jag även fick planera ut 

strukturen på sidan, använda mycket Bootstrap och även en hel del jQuery i och med modals och form-

validering. Jag upplevde som ett ganska svårt språk att sätta sig in i och efter diskussion med resterande 

gruppmedlemmar var många överens om detta. Det kan tänkas vara att det skiljer sig en del från hur andra språk 

vi gemensamt lärt oss under studierna och följaktligen skapar en större tröskel. Jag känner även själv att jag 

tacklade detta språk på lite felaktigt sätt, då jag gav mig in på att försöka lära mig små exempel och utifrån dessa 

i stor utsträckning intuitivt försöka förstå mig på helheten, istället för att läsa på grunderna ordentligt. 

Generellt gällande arbetet är jag väldigt nöjd över hur mycket båda jag, men som jag upplevt det, även 

resterande gruppmedlemmar skapat sig en bred förståelse. Det som jag funderat på är om det hade funnits en 

vits med att sitta mer tillsammans och koda. Vi delade upp oss i olika mindre grupper i början för att ta tag i 

diverse problem, men sen dess har det varit mycket individuell kodning. Vi har nästan alltid suttit tillsammans 

så det har gått bra att fråga och bolla idéer, men just processen av att sitta två och koda har i studier visat 

fördelar. Cockburn & Williams (2001) menar att följande fördelar finns med att sitta två vid samma dator och 

programmera: 

- Många misstag fångas direkt 

- Bättre kvalitet och design 

- Färre rader kod 

- Personerna lär sig mycket mer 

- Flera personer har ingående kunskap i specifika delar 

- Bättre informationsflöde 

- Roligare 

Författarna menar även att utvecklingskostnaderna för detta inte blir 100 % mer som man hade kunnat tänka sig, 

utan endast en ökning på ca 15 %. Detta till följd av kortare och mindre dyr testning och kvalitetsförsäkring. 

Även om många saker har lyckats bra trots att jag inte arbetat just på detta sätt och kanske i viss utsträckning 

fångats upp av att vi arbetat tillsammans, tror jag att det hade funnits mer fördelar att hämta om vi arbetat mer 

två och två.  



Utveckling av applikationen Hokus Bokus   Bilaga 6 - 

Erfarenhetssammanfattning - Anton Erholm - 61 

 

Generellt har arbetsprocessen under detta kandidatarbete fungerat över förväntan. Med så pass många individer i 

en grupp kan det lätt bli konflikter eller irritation som uppstår, men i väldigt liten utsträckning har detta hänt.  

Arbetet med Scrum har varit givande och känns relevant inför både ytterligare kurser men även arbetslivet. 

Mina personliga mål var dels att lära sig om Scrum men framförallt få känslan av att arbeta praktiskt och enligt 

samma modeller som används i näringslivet. Detta tycker jag absolut att jag uppnått. 

De flesta delarna med utvecklingsprocessen har gått bra och individuellt känner jag att jag utvecklat dels en 

förståelse för agilt arbete, men även bra koll på hur det går att praktiskt tillämpa Scrum. Jag tyckte framförallt 

att det var intressant att uppleva och känna de fördelar med Scrum som jag studerat om i exempelvis Hallin och 

Karrbom (2012) rent teoretiskt. Exempelvis kände jag själv men tyckte mig märka hos gruppen hur det 

genomgående hölls en hög moral och känsla av ansvar över produkten som utvecklades. 

Det som står ut som ett misstag vi gjorde med arbetsmetodiken var att göra user stories för stora. Detta har lett 

till att många suttit väldigt länge med en och samma uppgift, som inte riktigt blir klar. Anledningen till att detta 

uppstod är framförallt bristfällig kompetens och erfarenhet inom ämnet, någonting vi insåg då vi skulle 

tidsuppskatta olika arbetsuppgifter. Detta ledde till flera andra problem som att den flytande och snabba 

utvecklingsprocessen stundtals inte kändes av. Exempelvis satt jag i närmare två veckor med samma user story 

och vilket stundtals kändes motigt. Däremot kunde man ofta i gruppen känna sig bekväm med att fråga om 

hjälp, även om detta kanske ytterligare hade uppmuntrats av att man kände sig mer bekväm i gruppen. 

Någonting jag verkligen uppskattade med arbetsprocessen var användningen av daily scrum. Jag kan ofta 

uppleva att möten tar onödigt lång tid och är ineffektiva, men det har inte inträffat under dessa möten. Sedan la 

vi även till en kortfattad punkt om hur man mår personligen under rundorna vilket lett till att man fått bra 

förståelse för de andra gruppmedlemmarna. Det som jag i efterhand kan känna att vi i gruppen kunde gjort 

bättre med våra daily scrums är att gå in lite mer på djupet. Ofta var dessa möte långt kortare än 15 minuter och 

bara beskrev generellt vad som arbetades med. Hade det varit tydligare vilket specifikt problem som stod i 

vägen hade möjligtvis någon annan i gruppen kunnat bistå med förslag. 

Det som jag främst tar med mig som positivt med upplägget i kandidatarbetet är att man som grupp var delaktig 

under hela processen, från konceptgenerering till implementation, vilket för mig ökade engagemang och såhär i 

efterhand, stolthet över slutprodukten. Sedan har det varit väldigt roligt att arbeta så nära resterande 

gruppmedlemmar och utvecklas tillsammans. Vi tog tidigt beslut om att sitta mycket tillsammans och har 

följaktligen lärt känna varandra väl.  

 

Cockburn, A & Williams, L. 2001. The costs and benefits of pair programming.  I Succi, G & Marchesi, M 

(red.). Extreme programming examined, 223-243. Boston: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.  

Hallin, Anette & Karrbom Gustavsson, Tina. 2012. Projektledning. Stockholm: Liber AB, 2013. ISBN: 978-91- 

47-09725-8 
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Under utvecklandets gång har jag aktivt försökt sätta mig in i alla delar av applikationens funktionalitet. Detta 

för att jag ville lära mig så mycket som möjligt för att i efterhand kunna utveckla en liknande applikation helt på 

egen hand om jag önskade. Det här är något som har tagit ganska mycket tid under projektets gång men också 

varit väldigt givande då jag kunnat applicera det jag lärt mig i mitt fortsatta utvecklande. Någonting som jag 

märkte ganska snabbt var att det gav mer att fråga gruppmedlemmar som kunde mer och diskutera olika 

lösningar istället för att själv försöka lära mig hur andra löst problem de stött på. 

Då jag innan projektet hade en del grundläggande kunskaper inom webbdesign med HTML och CSS valde jag 

att designa de grafiska elementen så mycket som möjligt med hjälp av Bootstrap och JQuery, vilket jag aldrig 

använt mig av tidigare. Jag tycker att jag har lärt mig mycket inom många områden istället för att ha ett område 

som jag känner att jag kan mest inom. Men den värdefullaste lärdomen från projektet tror jag är att integrera 

individuellt utvecklad funktionalitet i efterhand och att arbeta med versionshantering mha Git. Att få bitar som 

utvecklats av olika gruppmedlemmar att fungera tillsammans har visat sig svårare än jag trott, och det är även 

något som jag aldrig behövt ta hänsyn till tidigare då jag endast utvecklat på egen hand. 

Att arbeta agilt enligt scrum var något som var helt nytt för mig. Jag tror att modellen fungerar väldigt bra om 

man lyckas skapa tydligt avgränsade och tillräckligt små user stories, något som vi i projektgruppen inte 

lyckades med enligt min åsikt. Dock finns det delar av scrum som jag tycker jag varit otroligt hjälpsamma under 

projektets gång. Daily scrums, små möten där man går igenom vad man har gjort sedan senast, vad man ska 

göra till nästa gång och om man har fastnat vid något problem. Det här elementet av scrum är otroligt hjälpsamt 

för att få en överblick över hur projektet går framåt och samtidigt kunna hjälpa varandra att lösa problem. Utan 

dessa möten är det väldigt lätt att bli insnöad på sin egen del och tappa helhetsbilden som i slutet är det viktiga. 

Sprint retrospective, ett möte där man går igenom gruppens arbetssätt för att identifiera bra och dåliga aspekter 

och ta fram förbättringsförslag. Något som är väldigt givande och som jag tror blir ännu viktigare i ett löpande 

arbete, visserligen gav sprint 0 retrospective inte jättemycket hjälp till sprint 1,2 då arbetet övergick från 

planering och rapportskrivande till utvecklande, men sprint 1 retrospective var väldigt bra inför det fortsatta 

utvecklandet under sprint 2. 

En annan fördel med scrum är att man har flytande roller där alla gruppmedlemmar är insatta i alla delar av 

utvecklandet istället för att dela upp sig på separata funktioner. Jag tycker detta har gett en väldigt bra 

övergripande förståelse för webbprogrammering som jag tror att man annars lätt hade gått miste om. Likt det 

Hirotaka och Ikujiro (1986) beskriver har detta lett till att man satt upp nya mål för sig själv under projektets 

gång som man sedan försökt överträffa, detta är något de funnit kännetecknande för scrum. Resultatet av detta 

är en slutprodukt som hela teamet är nöjda med i efterhand. 

För att överblicka alla user stories i product backlog och sprint backlog användes verktyget Trello. Ett problem 

vi hade under utvecklingen var att vi inte uppdaterade dessa med nya och ändrade acceptanskrav utan lät mycket 

av det ursprungliga stå kvar även när det saknade relevans. Till fortsatta projekt där man arbetar agilt är detta 

något jag kommer vara noga med att göra bättre och som jag tror skulle ha sparat oss ganska mycket tid i 

slutskedet av utvecklingen. 

I början av projektet tyckte jag att för mycket tid hade dedikerats åt förarbete och planering, något som vi i 

gruppen inte uppskattade i början av utvecklingen heller. Men med tiden har jag insett att det hade varit väldigt 

svårt att fortsätta röra sig framåt i samma riktning som grupp om vi inte haft så omfattande diskussioner om 

resultatet vi ville uppnå. Jag tror att om vi lagt mindre tid på planering och mer tid på utveckling hade vi nog 

inte haft en bättre applikation i slutändan, utan snarare en mer spretig applikation av osammanhängande 

funktionalitet. 

Jag hade två personliga mål inför projektet. Det ena var teknikrelaterat, att lära mig så mycket som möjligt inom 

alla delar av vår applikation. Något som jag verkligen känner att jag har uppnått. Och det andra var att bli bättre 
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på att presentera både muntligt och skriftligt. Tyvärr har jag fortfarande inte fått chansen att presentera efter tre 

stycken delredovisningar och kommer endast göra den slutgiltiga framläggningen som alla genomför. Jag hade 

gärna velat få chansen att genomföra en delredovisning för att få mer erfarenhet av att presentera inför publik. 

Jag tror att en faktor som bidrog till att jag lyckats med mitt teknikrelaterade mål är den goda sammanhållning 

vi haft inom gruppen där vi verkligen försökt lära och lära av varandra. Utan den arbetskulturen vi haft i 

gruppen hade jag inte haft tid att sätta mig in i så stora delar av vår applikation. Hamburger (1992) menar att en 

intern projekt Kick-off är viktig för att inte slösa tid i början av projektet under planeringsfasen och istället 

komma igång med arbetet i rätt riktning från början. Hans resonemang för vad som bör göras under en Kick-off 

utgår från en klassisk projektmodell med projektledare och kund, men vissa aspekter passar lika väl in på agila 

modeller: Organisera projektet, Initiera teambuildingprocessen och generera en projektplan. Detta var precis vad 

vi gjorde under våra första dagar av projektet och framförallt organiserandet av projektet och att starta 

teambuildingprocessen var något vi gjorde direkt vilket lade grunden för de lyckade arbetsförhållandena som 

följt resten av arbetet. 

Om jag fick göra om projektet hade jag velat avsätta mer tid i slutet av utvecklandet för testning och 

bugglösning. Vi hann fixa till de största och allvarligaste buggarna men det finns fortfarande saker som skulle 

behöva rättas till, speciellt för vissa webbläsare. Jag hade även velat lägga mer tid på refaktorering av koden, i 

dagsläget är delar av koden slarvigt skrivna och provisoriskt lösta. Jag hade velat se en mer övergripande 

kodstandard och även en mer enhetligt designad sida. 

 

Hamburger, D. (1992). Project kick-off: getting the project off on the right foot. International Journal of Project 

Management. Vol 10 No 2. 

 

Takeuchi, H, & Nonaka, I 1986, 'The new new product development game', Harvard Business Review, 64, 1, pp. 

137-146, Business Source Premier, EBSCOhost, viewed 12 May 2015. 
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På förhand såg jag två stora utmaningar med projektet, dels att använda en för mig helt ny projektmetodik men 

även att arbeta med sen tidigare okända tekniska verktyg och programmeringsspråk. Jag har delat upp mina 

erfarenheter från att ta mig an dessa utmaningar i två avsnitt, Processrelaterade erfarenheter och Tekniska 

erfarenheter.  

Under starten av projektet upplevde projektgruppen problem med den nya projektmetodiken som skulle 

implementeras, Scrum. Ingen i gruppen hade någon tidigare erfarenhet av det agila arbetssättet och jag upplevde 

framförallt organisatoriska problem till en början. Konceptet sjönk in ganska fort men lämnade några 

svårigheter som behövde överkommas, främst avsaknaden av en ledare eller produktägare och fördelningen av 

ansvar i gruppen. Studenter är vana att arbeta i grupper där det inte finns en tilldelad ledare, men i dessa grupper 

precis som i de flesta grupper så uppkommer en fördelning av roller baserat på behovet att bli ledda. (Bussman 

& Schweighofer, 2014). En av de rollerna Bussman och Schweighofer (2014) tar upp är Ledaren, vilket är en 

roll jag ofta finner att jag naturligt hamnar i. Jag upplevde det därför svårt i början av projektet att inte ta den 

rollen och det var stundtals frustrerande när jag kände att gruppen kunde arbeta effektivare med tydligare 

styrning. Jag kände samtidigt att jag ville prova den självorganiserande modellen och när alla gruppmedlemmar 

började känna sig bekväma i den nya organisationsformen tror jag vi kunde få ytterligare utväxling av det. 

Ehrhart och Naumann (2004) pratar om den ”kooperativa gruppen”, en grupp där samtliga medlemmar bidrar på 

samma nivå, och jag upplevde att vi blev kooperativa en bit in projektet. Fördelen med en kooperativ grupp är 

att alla känner sig delaktiga och upplever att alla gruppmedlemmar hjälper varandra (Ehrhart & Naumann, 

2004). Detta blev tydligast under implementeringsfasen av projektet, då vi hade en hög arbetsmoral i gruppen 

där alla ryckte in och hjälpte varandra utan att tveka. Med erfarenhet från detta tänker jag i framtiden inte vara 

lika snabb att gå in i ledarrollen, utan försöka låta gruppen utveckla sig själv först och se vart det leder.  

En annan utvecklande erfarenhet från projektmetodiken var användandet av distribuerade team. Innan starten av 

projektet var jag misstänksam till arbetsformen då jag har tidigare erfarenhet av att arbeta väldigt rollspecifikt i 

webbutvecklande team. Framförallt trodde jag att arbetet skulle bli väldigt ineffektivt med ”alla gör allt”-

upplägget, men även att det skulle innebära svårigheter i att få en konsekvent design och implementering över 

hela applikationen. Jag upplevde även att resten av gruppen kände samma sak och när implementeringsfasen 

startade var Sprint Backlogen ganska uppdelad mellan ett databas-, python- och designteam. Det upplägget 

fungerade bra, men det var först när uppgifterna började variera mellan projektmedlemmarna som jag upplevde 

att vi fick som mest utväxling. Då började frågorna inom gruppen hagla mer tätt och vi kunde hjälpa varandra 

bättre. En av anledningarna tror jag är för att man hade hunnit få lite kunskap inom ett område och då snabbare 

kunde sätta in någon annan samma område. Vissa problem kvarstog dock, framförallt blev designen något 

lidande då inte var konsekvent över hela sidan. Detta åtgärdades dock med en ordentlig designgenomgång i 

slutet av projektet.  

Det största problemet under projektet var tidsuppskattningen. Den största delen av mitt arbete kretsade kring 

Sökfunktionen, och den uppskattade tiden på Sökfunktionen var 15 dagar. Den tiden överskreds med råge. 

Anledningen till detta tror jag ligger i okunskap och att jag inte tidigare gjort en så stor programmeringsuppgift 

eller för den delen hade någon tidigare kunskap om Python. Meridith och Mantel (2012) är inne på samma spår, 

där ett nytt moment eller projekt alltid är svårt att uppskatta första gången. Upprepningar av samma uppgifter 

och projekt av liknande karaktär är enklare att uppskatta, samtidigt som en människas kapacitet ökar om 

uppgiften är återkommande. 
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De största tekniska utmaningarna under projektet var framförallt två sen tidigare okända, men vitala, 

utvecklingsverktyg nämligen Git och OpenShift. Att ta till sig ett nytt programmeringspråk var inget nytt för 

mig men även om det finns en tröskel så skapade inte programmeringsspråken i närheten av lika mycket 

problem som Git och OpenShift.  

Tidigt blev jag ansvarig för att sätta upp Gitlab-miljön samt informera de andra i användandet av Git. Detta var 

givetvis en svår uppgift då jag inte använt Git tidigare, men jag gjorde undersökningar med äldre studenter och 

kom över en hel del bra dokumentation. Här anser jag dock att jag begått ett kritiskt misstag i att inte läsa på 

mer eller laborera ytterligare med programvaran innan jag informerade de andra i gruppen. Projektgruppen hade 

nämligen stora problem med Gitlab under två tredjedelar av utvecklingstiden, något som kostat otroligt mycket 

tid och kraft. När jag väl gjorde en ordentlig genomgång inklusive laborationer, först själv och sen med gruppen, 

fick samtliga i projektgruppen Gitlab att fungera och vi kunde kollaborera bättre. Att det tog sådan lång tid 

innan den ordentliga genomgången genomfördes tror jag beror på två saker, dels att jag arbetade ensam och 

hade därför inga problem med merges eller liknande på min egen branch. Men även att jag hade en väldigt stor 

user story vilket innebar att jag inte sammanfogade min branch med master så ofta. Hade jag själv upplevt 

problemen med Git i större utsträckning tror jag att problemet kunde åtgärdas tidigare. Det är därför en bra 

erfarenhet att ta med sig, att även om du själv inte upplever ett problem innebär det inte att det inte existerar. 

OpenShift var ett annat horn i sidan under projektet. Under Sprint 1 gjorde vi misstaget att underskatta tiden det 

skulle ta att få vår applikation att fungera på OpenShift. Detta ledde ytterst till att vi missade deadlinen för 

Sprint 1, vilket i arbetslivet inte skulle accepteras. En tydlig erfarenhet från det är att arbeta med kontinuerlig 

skeppning, vilket vi implementerade redan under Sprint 2. Att ständigt ha en fungerande version på OpenShift 

skapade ökad trygghet i gruppen och när problem uppstod krävdes i regel mindre felsökning på OpenShift då 

färre rader kod skeppades varje gång. När det sedan var dags för deadlinen för Sprint 2 hade vi utarbetat 

tydligare strukturer i gruppen för skeppningen av applikationen, och en bufferttid lades in för att vara säkra på 

att kunna leverera i tid. Att lägga upp denna struktur kan jag koppla ihop med mina generella erfarenheter från 

scrum, att man även inom den agila metodiken behöver en hel del struktur och beslutspunkter för att med 

säkerhet kunna leverera en bra produkt. 

 

De individuella mål jag satte upp innan projektet kan jag tydligt koppla till de erfarenheter jag listat, både inom 

arbetsmetodiken och tekniskt. Jag önskade att lära mig mer om det agila arbetssättet, framförallt 

självorganiserande team, och jag kan ta med mig mycket erfarenheter från det. Innan projektet hade jag 

erfarenhet av både stora utvecklingsprojekt samt stora grupper, men har i bägge dessa fall arbetat med 

projektledare och andra tydliga heirarkiska strukturer. Den självorganiserande miljön gav nya insikter som jag 

kommer ta med till framtida projekt.  

Jag fick även möjlighet att sätta mig in i väldigt intressanta programvaror och programmeringsspråk, vilket var 

ett av mina mål. Givetvis värdefullt ur ett kunskapsperspektiv, men som de tekniska erfarenheter jag listat ovan 

var de även väldigt givande ur ett arbetsmetodiskt perspektiv.  

För projektet i helhet är jag nöjd över produkten vi tagit fram och jag tycker att gruppen har gjort ett strålande 

jobb.  

 

Bussmann, U, & Schweighofer, S 2014, Group Dynamics: The Nature Of Groups As Well As Dynamics Of 

Informal Groups And Dysfunctions. n.p.: Hamburg, Germany : Anchor Academic Publishing, 2014 
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Varken jag eller övriga gruppmedlemmar hade tidigare arbetat med scrum-metodiken där ingen tydlig ledarroll 

utses. Under sprint 0 upplevde jag en viss osäkerhet kring scrum och hur arbetssättet var tänkt att fungera. Utan 

en traditionell projektledare, som bestämmer vem som ska göra vad och vad som ska göras, uppstod en del 

problem. Orsaken till dessa problem var dels en bristfällig kommunikation men även att ingen i gruppen tog 

ansvar för gemensamma uppgifter. Enligt Moe et al. (2010) kan detta förklaras genom att agil 

programutvecklingsmetodik uppmuntrar till självstyrande grupper samtidigt som scrum och agila metoder inte 

förklarar hur delat ledarskap ska implementeras. Författarna beskriver hur grupper som har problem med att 

arbeta tillsammans även kommer ha problem att fungera som självstyrande grupp. Genom en kick-off i 

teambuildingssyfte och diskussioner kring individuella mål upplevde jag att en bra gruppsammanhållning 

skapades som vidare utvecklades till en grupp med välfungerande delat ledarskap. 

Under implementeringsfasen upplevde jag att gruppen hade en del svårigheter att anpassa sig till och applicera 

vissa utvalda artefakter inom scrum, medan andra delar fungerade bra. Sprint planning och daily scrum gav en 

tydlig bild av vad gruppen och varje individ skulle göra under vilken tid. Utan dessa möten tror jag att 

utvecklingsarbetet hade försvårats avsevärt då fokus hade lagts på varje individuell del istället för att gemensamt 

arbeta mot slutprodukten. Här tror jag även att förstudien med all planering, som jag vid genomförandet 

uppfattade som alldeles för lång, hjälpt oss att arbeta mot samma mål. Allt eftersom har jag insett att alla möten 

med diskussioner kring slutprodukten har hjälpt oss att bibehålla en gemensam målbild. Sprint retrospective 

tillförde förbättringsmöjligheter till teamets fortsatta arbete vilket togs tillvara på och gruppsamarbetet 

utvecklades under varje sprint.  

Något som, tillskillnad från dessa, fungerade mindre bra var gruppens arbete med product backlog och user 

stories. Svårighet i att tidsuppskatta user stories på grund av bristande erfarenhet i webbprogrammering i 

kombination med omfattande user stories ledde till att varje gruppmedlem arbetade med samma user story under 

väldigt lång tid. Detta bidrog även till att det var svårt att avgöra när en user story uppfyllde kraven för 

definition of done. Som en följd av detta användes inte heller Trello så som det var tänkt. Gruppen valde att 

kategorisera user stories efter teman och inte vilken fas de befann sig i. Jag upplevde det svårt att få en överblick 

över var i utvecklingen varje user story befann sig vilket jag tror är ytterligare en anledning till varför 

användandet av Trello minskade. Till framtida agila projekt tar jag med mig vikten av att ha en fungerande 

product backlog som kontinuerligt uppdateras samt att formulera mindre omfattande user stories där de 

kategoriseras efter vilket fas de är i. Om detta applicerats under projektet tror jag att testning av user stories hade 

underlättats samt att fler user stories hunnit utvecklas. Effekterna av problemet hade kunnat lindrats om user 

stories uppdaterats under implementationen och om scrum master tagit ett större ansvar för att artefakterna 

efterföljs. 

 

I början av utvecklingsfasen valde jag att arbeta i par medan andra teammedlemmar valde att arbeta individuellt. 

Jag upplevde att för min egen del var det bra att ha någon att bolla idéer med då jag inte hade någon tidigare 

kunskap inom webbutveckling. Senare under sprint 1 och hela sprint 2 arbetade jag individuellt vilket 

framförallt har utvecklat min problemlösningsförmåga. I början av implementationen lades mycket tid i till att få 

förståelse för de olika språken, något som var väldigt tidskrävande. Framförallt hade jag svårigheter med att 

förstå Javascrip, JQuery och AJAX och med hjälp av dessa få sidan att fungera som en single-page application. 

Detta var något som hela gruppen hade problem med och parallellt med detta även stora problem med 
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Openshift. Gruppen delades då in olika problemlösningsgrupper vilket jag upplevde mer effektivt då vi kunde 

hjälpa varandra och diskutera fram lösningar på problemen.  

I och med att många i gruppen hade liknande individuella mål - att lära sig mycket om alla delar inom 

webbprogrammering - har arbetet inte gått lika snabbt som det hade kunnat göra. Detta har dessutom bidragit till 

många olika standarder i koden och tillsammans med bristfällig kommentering av kod upplevde jag en viss 

svårighet i att förstå och dra lärdom av kod som skrivits av andra i teamet. Detta var något som gruppen 

diskuterade mycket i uppstartsfasen men senare inte efterföljdes under implementationen. Inför framtida projekt 

inom programmering tar jag med mig erfarenheten om att arbetet underlättas om det finns riktlinjer och 

standarder för kod samt kommentering av kod, framförallt när olika utvecklares kod ska integreras i varandra 

och refaktoreras.  

Trots detta har arbetssättet under utvecklingsfasen fungerat mycket bra då gruppen för det mesta suttit 

tillsammans och programmerat, vilket har möjliggjort ett bra samarbetsklimat där vi har frågat och hjälpt 

varandra väldigt mycket. Detta uppfattade jag som mer effektiv jämfört med att själv hitta lösningen på 

problemet då andra i gruppen ofta hade stött på samma problem. Denna del av utvecklingsprocessen är något jag 

tar med mig till framtida arbeten, inte bara inom agila utvecklingsprojekt.  

Mitt mål inför projektet var att få grundläggande kunskap inom alla de språk webbutvecklingen innefattade samt 

att få en bättre överblick över alla delar som ligger bakom en webbapplikation. Så här i efterhand känner jag att 

jag uppnått dessa mål då gruppen arbetade på ett sätt att nästan alla user stories inkluderade både front-end, 

server och databas. Något som jag önskar att jag lärt mig mer inom är det grafiska med användargränssnitt och 

CSS. Det finns framförallt två anledningar till att jag arbetade mindre med det grafiska. Den ena är att i början 

av utvecklingen fokuserade jag framförallt på att implementera en korrekt funktionalitet och prioriterade inte 

användargränssnittet. Den andra är att när applikationen i slutet av implementationsfasen skulle få en mer 

enhetlig design gjordes detta av gruppmedlemmar med större intresse och mer kunskap inom området. 

Personligen anser jag att projektet har varit roligt och väldigt lärorikt. I det stora hela är jag nöjd med 

slutprodukten och upplever att jag fått mycket större kunskap i att driva dessa typer av projekt inför framtiden.  

Moe, N, Dingsøyr, T, & Dybå, T (2010), A teamwork model for understanding an agile team: A case study of a 

Scrum project, Information And Software Technology, Vol 52, Issue 5, pp. 480-491, ScienceDirect 
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Vid projektets start sattes målsättningen kandidatprojektet, dels för teamet men även medlemmarnas 

individuella mål. Några av de mål som jag ville uppnå var att lära mig så mycket som möjligt om 

webbprogrammering och dess olika delmoment, lära mig arbeta agilt i ett större projektteam, samt att jag ville 

vara delaktig i skapandet av en produkt som jag senare kan blicka tillbaka på och känna stolthet över. 

Grunden till målsättningen att lära mig arbeta agilt i ett större projektteam var dels av ren nödvändighet då det 

var en av förutsättningarna för projektet. Dels var det också för att det är ett intressant arbetssätt som till stor del 

skiljer sig från projekt som jag har arbetat i tidigare. Min tidigare erfarenhet inbegriper både projekt som en del 

av kurser på universitetet och även i arbetslivet. Till skillnad från tidigare skolprojekt som i allmänhet har 

bestått av tre till fem medlemmar var vi denna gång en större grupp med åtta medlemmar som skulle arbeta utan 

en chef eller projektledare med ansvar för arbetets fortskridande. Om en sådan chef istället funnits så hade 

gruppdynamiken till stor del varit annorlunda. Det agila arbetssättet kräver att teammedlemmarna litar på 

varandra och själva fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. Detta gör också beslutsfattandet mer komplicerat då 

teamet, som även inom scrum agerade product owner, gemensamt måste komma överens om vision och 

målsättning för slutprodukten. Beslutsfattandet i vår grupp fungerade för det mesta väl, men i vissa fall upplevde 

jag att nackdelarna med ett självstyrande team kan vara stora. Exempelvis de gånger då gruppen inte nått 

konsensus i en fråga kan det krävas att någon sätter ner foten och tar ett beslut även om inte alla håller med. 

Under projektets inledningsfas skrevs ett gruppkontrakt vilket lade grunden för bl.a. förhållningssätt till möten 

och beslutsfattande. Kontraktet var framför allt en viktig aspekt tidigt i projektet för att undvika konflikter i 

gruppen. 

Under projektets gång fick jag möjligheten att arbeta med alla de olika tekniska delar som hörde 

utvecklingsarbetet till. Till en början rådde mycket förvirring eftersom allt för mig var helt nytt, vare sig det var 

Python, MySQL eller JavaScript. Det tog mycket tid i början, men allt eftersom tiden gick och mer och mer 

energi kunde läggas helhjärtat på projektet tog inlärningen fart. Vad som var mycket positivt var att alla olika 

teammedlemmar på naturlig väg blev duktiga på olika saker och jag kunde därigenom ta hjälp av de andra när 

det var dags att lära sig något nytt. Det var till stor del en konsekvens av att vi bestämde att så ofta som möjligt 

arbeta med utvecklingsarbetet tillsammans, även om det var på helt skilda delar, för att kunna lära och ta hjälp 

av varandra. Efter uppdelningen av user stories arbetade vi i team om en eller två personer på delar av 

applikationen och jag fick möjligheten att arbeta både själv och tillsammans med andra i projektgruppen och 

båda delar var väldigt lärorikt. Det är verkligen stor skillnad på de första raderna kod som producerades jämfört 

med den kapacitet jag känner att jag besitter just nu. I retrospektiv känner jag att det hade varit bra att lägga 

ännu mer tid än vad jag gjorde i slutfasen av projektet på att skriva om och refaktorera befintlig kod eftersom 

kvaliteten skilde så pass mycket beroende på när den skrivits. 

Övriga lärdomar har i huvudsak rört arbetet med Git och Openshift, som vi har haft en hel del problem med. Till 

en början upplevde jag att bara webbprogrammeringen var väldigt svår och det tog mycket tid att få koden att 

fungera bara lokalt. När man sedan skulle få den lokalt skrivna koden att fungera tillsammans med vad de 

övriga i teamet gjort så blev komplexiteten helt plötsligt mycket större. I team om två personer jobbade vi på 

egna branches i Git som vi pushade till dagligen för att de alltid skulle vara uppdaterade, som vi sedan 

integrerade med master-branchen så fort delfunktionalitet var färdig. Ett stort problem var dock i början att vår 

gitignore-fil, som berättar för Git vad som inte ska skickas med från den lokala enheten, inte var korrekt skriven 

och vi blev ofta tvungna att manuellt passa in nya rader kod i den växande mastern. Även att pusha upp till 

Openshift tog väldigt mycket tid då vi inte visste hur det fungerade. Enligt mig är ett av de största misstagen vi 

gjorde att vi inte satte upp versionshanteringen på så sätt att master-branchen på Git och Openshift var 

sammankopplade, så att en push till mastern även hade kommit upp på Openshift. Istället hade vi sent i sprint 1 

en fullt fungerande master på Git, men vi hade knappt satt oss in i hur man driftar en applikation på Openshift, 

vilket inte var så enkelt som vi först trott. Detta ledde till att jag och ytterligare en teammedlem spenderade 
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många timmar innan den första presentationen med att felsöka koden och systematiskt testa enskilda delar av 

applikationen för att förstå vad som inte fungerade. Det blev då viktigt att lära sig att snabbt sätta sig in i den 

kod som alla andra skrivit och förstå den övergripande funktionaliteten för att utvärdera var fel inträffade. När vi 

lyckats få fram mer utförliga fel-loggar så visade det sig att några av de paket vi använde inte fungerade och att 

databasen inte var korrekt uppsatt. Vi lyckades lösa problemen i tid och efter sprint 1 bestämdes att vi skulle 

pusha till Openshift oftare för att på så sätt upptäcka problem direkt. Jag vet att jag flera gånger tänkte att det 

måste vara något fel på både Git och Openshift, men eftersom miljontals programmerare världen över använder 

dessa verktyg så känns det tämligen osannolikt. Vad jag har lärt mig är istället att det är viktigt att så tidigt som 

möjligt lära sig använda sådana verktyg och göra rätt från början, för att minska tid och arbete i ett senare skede. 

Jag kommer ta med mig mycket värdefull kunskap om dessa utvecklingsmiljöer till framtida utvecklingsprojekt. 

Sammanfattningsvis känner jag att jag idag behärskar de programmeringsspråk och tekniska utvecklingsmiljöer 

som användes under projektet, vilka jag för några månader sedan inte hade använt och i vissa fall aldrig tidigare 

hört talas om. 

Inget av de mål jag satte vid projektets start uppfyller kriterierna för att vara vad Drucker (1954) beskriver som 

ett SMART mål. Han menar att ett mål ska vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet. Inte 

desto mindre känner jag nu när utvecklingsarbetet är avslutat att jag har uppnått målen, både de 

processrelaterade och de tekniskt orienterade. Prather (2005) menar i motsats till Drucker att SMARTa mål 

hämmar innovation. Han hävdar istället att kriterierna för ny utveckling bör vara: Frihet, utmaning och 

engagemang, tillit och öppenhet, risktagande samt tid och stöd för idéer. Även om det vi utvecklat inte på något 

sätt är banbrytande så kräver all produktutveckling innovation och det faktum att målen uppnåddes och 

resulterade i en bra produkt tycker jag stödjer detta. 

 

Drucker, Peter. 1954. The practice of Management. New York: Harper & Brothers. 

 

Prather, Charles W. 2005. The dumb thing about SMART goals for innovation. Research Technology 

Management. Vol. 48/5: 14-15. 
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Mina processrelaterade mål med projektet var dels att lära mig arbeta i en större projektgrupp. Jag ville även 

lära mig att arbeta med mjukvaruutveckling med någon systemutvecklingsmetodik, vilket i detta projekt innebar 

Scrum. 

  

Jag hade sen innan projektet relativt goda teoretiska kunskaper om Scrum då jag har läst på om metodiken under 

ett tidigare projekt i kursen TEIO04 (Projektledning). Den bild jag hade av Scrum innan projektet var väldigt 

positiv så det har varit givande att få pröva metodiken i praktiken och få uppleva de fördelar och potentiella 

nackdelar som finns med arbetssättet. Det har fungerat väldigt bra med att ha daily scrums och få kontinuerligt 

att få ta del av övriga gruppmedlemmars arbete. Detta var speciellt givande under utvecklingssprinterna, då det 

annars hade varit väldigt svårt att bibehålla en överblick över applikationens funktionalitet och vilka problem 

som stötts på. Deemer diskuterar i en artikel från 2012 vikten av att upprätthålla en god kommunikation inom 

Scrum. Han argumenterar för att en rikare kommunikation ska hållas i den mån det är möjlig, där rik 

kommunikation exempelvis är personliga möten. Deemer menar vidare att fattigare kommunikation som e-post 

och textchatt hindrar team från att arbeta effektivt. Utifrån Deemers modeller så har den kommunikation vi haft 

i gruppen varit bra, då vi mestadels har suttit i grupp och tagit upp problem muntligen, medan kommunikation 

via e-post och SMS har hållits till ett minimum. 

Något som har fungerat mindre bra är uppdelningen och användningen av user stories. De user storys vi hade 

var alldeles för stora och hade trots de acceptanskrav vi satt upp inga tydliga avgränsningar. Många user storys 

blev egentligen aldrig slutförda utan fortsatte utvecklas på genom hela utvecklingsfasen. Här borde vi när vi 

utformade user storysen i sprint 0 ha gjort dem mycket mindre och mer avgränsade, så det blev tydligare när de 

var slutförda. 

  

För att hantera user stories användes Trello, som såg ut som en väldig lovande och funktionell programvara till 

en början. Tyvärr använde vi inte Trello så bra som vi kunnat, vilket till stor dels beror på ovan beskrivna 

problem med för stora user stories. Detta innebar att vi inte kryssade av user stories i verktyget varför det blev 

svårt att få en överblick över vad som gjordes för tillfället. Mot slutet av arbetet använde jag knappt Trello alls 

utan förlitade mig på daily scrums och muntlig kommunikation för att hålla mig uppdaterad. 

  

Under sprint 0 genomfördes flera föreläsningar som ett medel att kompetensutveckla den övriga gruppen. En 

gruppmedlem läste på om ett område, exempelvis Scrum, och presenterade det för den övriga gruppen. Under 

sprint ett och två gjordes inga sådana föreläsningar, något jag tror hade varit bra för att kontinuerligt sprida 

kompetensen inom gruppen. Nu spreds istället kompetens och kunskap inom olika områden ansikte till ansikte, 

vilket innebar att alla inte alltid hade full koll på det bästa sättet att göra saker på. Exempelvis visste jag inte 

förrän absolut sista veckan av sprint två att man kan ändra i CSS direkt från webbläsarens inspekterarverktyg, 

något som hade förenklat designen av de delar av sidan jag utvecklade oerhört om jag vetat om det från början. 

 

De tekniska mål jag hade med projektet var att få kunskap och förståelse för helheten inom webbutveckling, 

från klientutformning och design till bakomliggande serverfunktionalitet med databaskoppling. Jag hade även 

som mål att lära mig använda de programmeringsspråken som ingår i kursen på ett professionellt sätt. 

  

Jag hade sen innan projektet relativt goda kunskaper i programmering, men liten till ingen kunskap om de språk 

som använts i projektet. Det har därför varit väldigt intressant och lärande att få lära sig så många olika nya 

språk. Genomgripande har jag mest arbetat med funktionella delar av applikationen och inte lagt så mycket tid 

på design och grafisk utformning. Jag känner därför att jag fortfarande inte är så duktig på CSS som mina 

ambitioner var inför arbetet. Å andra sidan har jag kunnat lägga en stor del av min tid på att lära mig Python, 

Javascript och HTML vilket rimmar väl med de mål jag satte upp inför arbetet. 
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Under flera tillfällen under utvecklingsarbetet har arbete med vissa delar kört fast, exempelvis med Git och 

Openshift. För att lösa detta tillsatte vi grupper som fick specifikt i uppdrag att lösa problemen, något jag tycker 

fungerade väldigt bra. På det sättet kunde man fokusera fullt på att lösa det specifika problemet och lägga annat 

distraherande arbete åt sidan. Eventuellt skulle det ha varit bra om de här grupperna tillsattes tidigare istället för 

i sista stund som det blev nu med exempelvis Openshift, då hade vi undvikit att inte klara deadlinen för sprint 1. 

  

Generellt så har utvecklingsfasen fungerat väldigt bra och jag är mycket nöjd med den resulterande 

applikationen. Det har dock känts som att vi allmänt har haft för lite tid i relation till den funktionalitet vi vill 

utveckla, något som lett till att exempelvis design av tjänsten och projektets kod- och kommenteringsstruktur 

blivit lidande. Det här beror främst på att det har varit otroligt svårt att tidsuppskatta arbetet, vilket hänger 

samman med gruppens bristande kunskap inom området webbutveckling. 

 

Pete Deemer, 2012, ‘The Distributed Scrum Primer’. Tillgänglig från: 

http://www.goodagile.com/distributedscrumprimer/DistributedScrumPrimer.pdf. (2015-05-12) 

 


