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Sammanfattning
Denna rapport redogör för erfarenheterna av och resultaten från utvecklingsprocessen av e-butiken
Studentlunchen. Studentlunchen är en webbapplikation ifrån vilken studenter kan beställa lunch på
vardagar, där maten är tillagad av andra studenter. För att göra Studentlunchen användarvänlig och
intuitiv har e-butiken utvecklats med fokus på den viktigaste funktionaliteten och inbjudande design. I
rapporten finns en teknisk beskrivning av webbapplikationen samt en diskussion kring de utvecklade
lösningarna. Rapporten diskuterar och utvärderar arbetsprocessen Scrum och hur den använts i
utvecklingen. Ett resultat av att genom Scrum leverera en fungerande produkt efter varje sprint, är att det
prioriterats att leverera färdigställd funktionalitet istället för att implementera många funktioner som
inte fungerar tillfredställande. Att med genomgående utveckling av initial prototyp behålla grundidén för
Studentlunchens funktionalitet och design, lyckades utvecklingsteamet med målet med en
användarvänlig webbapplikation för studenter.
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1 Inledning
Inte ens tio tusen kronor är tänkt att räcka till en universitetsstudents totala utgifter under en månad.
Hyra, levnadskostnader och nöjen; allt ska rymmas under denna högst begränsade budget. Att ta med sin
egen matlåda och värma den på campus är ett alternativ för att hålla nere lunchkostnader, men många
studenter lider emellertid av stor tidspress. Hur ska en student som inte hunnit laga ihop en matlåda få i
sig ett näringsrikt mål till lunch, utan att för den sakens skull bli av med en stor del av sin budget?

1.1 Motivering
I hopp om att hjälpa studenterna med ovanstående problematik, avser följande rapport att beskriva
skapandet av en studentförening som tillgodoser studenter med lunch till självkostnadspris. Ett problem
för studentföreningars verksamhet är att det inte sällan skapas långa köer och krångel vid betalningsprocessen. För att komma till bukt med detta har inspiration hämtats från företagsvärlden. Flera större
företag väljer att sälja sina varor och tjänster på internet, för att sedan låta produkten hämtas eller nyttjas
någon annanstans. SJ, Ticnet och SF Bio är exempel på företag som utnyttjar denna strategi. Följaktligen
undersöks här möjligheten att göra lunchtjänsten tillgänglig som e-butik. På så sätt förväntas tjänsten
minska risken för köbildning vid uthämtning av matlådan. Sammanfattningsvis är visionen att bli
studentens förstahandsval när det gäller luncher på universitetsområden i Sverige.

1.2 Syfte
Arbetet syftade till att skapa en webbapplikation där studenter kan beställa lunchlådor. I fokus stod också
att projektet skulle utöka projektmedlemmarnas förmåga att arbeta i grupp i allmänhet och användning
av arbetsmetodiken Scrum i synnerhet. Att utveckla programmeringskunskaperna inom gruppen samt att
alla skulle vara införstådda i de olika delarna av projektet var även grundtankar för arbetet.

1.3 Frågeställning
Hur är det möjligt att, med hjälp av en e-butik och en studentdriven ideell förening, erbjuda lokala
studenter att enkelt beställa prisvärd och näringsrik lunch till campus utan att ha en fysisk restaurang?

1.4 Avgränsningar
Webbapplikationen avgränsades till att i första hand vara riktad mot studerande på Campus Valla vid
Linköpings universitet, med förhoppning om att modellen senare ska kunna appliceras på andra
universitetscampus i Sverige.
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2 Bakgrund
Webbapplikationens grundfunktioner och projektets karaktär präglas av ett antal externa kundkrav.
Enligt kravspecifikation skulle teamet utveckla en e-butik med åtminstone följande funktionalitet:






Användarinloggning
Visning av produkter
Genomförande av flera samtida produktinköp (kundkorg och betalningsprocess)
Orderhistorik
Online-editering av produktsortimentet i e-butiken för administrativa användare

De tekniska kundkraven för webbapplikationen utgjordes av:







Webbapplikationen skulle fungera enligt principen “single-page application”
Webbapplikationen skulle byggas som ett webbramverk med responsiv design med hjälp av
jQuery och Bootstrap och således anpassas efter olika användarenheter
Webbapplikationen skulle implementeras i HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, CSS, Python,
Flask och Ajax
Webbapplikationen skulle lagra data i en dynamisk databas som skulle skapas genom Pythonscript av webbservern och som även ignoreras av Git
Webbapplikationen skulle versionhanteras på gitlab.ida.liu.se
Webbapplikationen skulle köras via openshift.ida.liu.se

Utvecklingsprojektet hade även följande krav på principer, tekniker och metoder:






Skapande av användarberättelser
Refaktorering av kod
Tillämpning av scrumaktiviteter
Användning av sprintartefakter
Delaktighet från samtliga i teamet
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3 Teori
Nedan redovisas vetenskapligt sammanställd teori samt, av projektgruppen, egen framtagen teori. Denna
del står till grund för utförandet och resultatet av e-butiken. Under avsnitt 3.1 presenteras teori för
beteende och preferenser, e-handel med mat, ideellt arbete samt design. Avsnitt 3.2 redogör för den teori
projektgruppen tagit fram genom en enkätundersökning och en marknadsplan. Slutsatserna från dessa
två genomsyrar både verksamhetens affärskoncept samt e-butikens utseende och funktionalitet.

3.1 Inhämtad teori
I detta avsnitt presenteras den inhämtade teori som erhållits från bland annat böcker, vetenskapliga
artiklar och industrikällor.

3.1.1 Beteende och preferenser
Forskning har visat att det finns ett antal exogena faktorer som påverkar konsumenters attityd till onlinebaserade inköp. Två av dessa faktorer är vilken karaktär och vilka egenskaper produkten som säljs har.
En del av detta utgörs av om kunden exempelvis vill ha möjlighet att testa produkten före köp. En annan
faktor som lyfts fram är den osäkerhet eller risk som kan finnas vid köp av varor online. Risken kan vara
att kunden har svårt att säkerställa aspekter som utlämning av finansiell information, exempelvis
betalningar, samt att kunden saknar möjlighet att fysiskt kontrollera produkten före betalning. (Perea y
Monsuwé, et al., 2004)
I en studie undersöktes beteendet och attityden hos collegestudenter vid köp av produkter online.
Studien innefattade studenter i USA, med fokus på webbsidor för klädesförsäljning. Resultatet från
studien visar på fem framträdande kriterier för utvärdering av en webbsida, baserat på vad studenterna
uppfattade som viktigast. Två av faktorerna är produktinformation och säkerhetsaspekter, vilka innebär
att kunden vill ha tydlig information om den sålda produkten samt känna sig trygg i att hemsidan
använder en säker betalningsmetod. (Seock & Chen-Yu, 2007)
Trots att studien genomförd av Seock et al. (2007) inriktar sig mot kläder, uppvisar dess resultat likheter
med de faktorer som Perea et al. (2004) presenterat. Både produktrelaterad information och hemsidans
säkerhet har stor inverkan på konsumenters köpbeteende på internet.
När det gäller priserna för produkterna vid köp online, beskriver forskning att konsumenter kan uppleva
en osäkerhet kring de faktiska kostnaderna för ett köp. Osäkerheten kan till exempel beröra kostnader för
leveranser. För att undvika detta kan företaget bland annat erbjuda köp och betalning online, medan
utlämning eller hämtning av den köpta produkten sker på en fysisk plats. (Kukar-Kinney & G. Close, 2010)

3.1.2 E-handel med mat
I en studie gjord av Alex (2013) presenteras tre fördelar som kunden kan uppleva genom att beställa mat
från restauranger via internet. Studien visar att kunderna får större möjlighet att anpassa sin beställning,
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får minskad väntetid samt att denna typ av beställning bidrar till att beställningarna blir mindre tids- och
platsberoende. Studien bygger på en undersökning av hur utvecklingen av denna typ av tjänster har
påverkat beställningar av mat på olika campus och respondenterna utgörs bland annat av ansvariga för
matställen på campus, samt ansvariga på flera nivåer inom försäljning och marknadsföring. Från studien
framkom att det vanligaste sättet online-beställningar används på är att kunderna beställer på nätet och
sedan själva hämtar ut maten på en fysisk plats. (Alex, 2013)
Användningen av portabla enheter som mobiltelefoner och surfplattor fortsätter att öka (Findahl, 2014).
Dessa enheter kännetecknas av en hög grad av oberoende, gällande var och när människor kan koppla
upp sig mot internet. Anpassning av tjänster till sådana enheter kan därför bidra till den fördel, i form av
platsoberoende, som Alex (2013) lyfter fram.
Ett sätt att göra en sådan anpassning är att minska antalet HTTP-förfrågningar, det vill säga antalet anrop
mellan server och klient (Zakas, 2013). Användarens uppfattning om hur webbapplikationen svarar på en
mobil enhet kan förbättras genom att hämta data i förväg, det vill säga innan användaren kommer i
kontakt med dessa data (Matsudaira, 2013). Enligt Matsudaira (2013) bör data dock inte hämtas för långt
i förväg, då det finns risk att delar av den aldrig brukas av användaren. Webbapplikationen bör också
utvecklas så att endast sådan information som är nödvändig kan hämtas av klienten, istället för att hämta
all information vid varje anrop. Matsudaira (2013) tar också upp att mobiltelefoner och surfplattor ofta
har touch-baserade inmatningar som kan påverka hur navigeringen i webbapplikationen ska fungera.

3.1.3 Ideellt arbete
Forskning presenterar sex huvudmotiv som motiverar människor till ideellt arbete. Dessa är värderingar,
kunskap, psykologisk utveckling, karriär, socialt och skyddsmotiv. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer
kan fler uppmuntras till att arbeta ideellt, vilket i sin tur även kan minska kostnaderna för verksamheten.
(Clary, 1998)

3.1.4 Design
Vid utformning av en webbapplikation är det viktigt att fundera över hur användaren tror att den ska
använda sidan och hur liknande tjänster vanligtvis fungerar. Ett exempel är vid köp av film, där
användaren är van att gå till en butik, ta filmen och sedan betala. Om en hemsida ska utformas så att
användaren köper en film som sedan laddas ned till dennes dator, är proceduren tekniskt mer komplex
än användarens erfarenheter. Vid utformningen av en sådan sida är det därför viktigt att ta hänsyn till
hur användaren tror att processen går till och att guida användaren till att hantera hur det faktiskt går till.
(Mathis, 2011)
Jakob Nielsen (2005) beskriver tio generella principer, kallade heuristiker, för användarvänlig design av
användargränssnitt. Han tar bland annat upp flexibilitet och användareffektivitet, estetisk och
minimalistisk design samt att hjälpa användare känna igen, diagnostisera och återhämta sig från misstag.
Användning av just dessa heuristiker skulle innebära att användaren kan skräddarsy återkommande
handlingar, att relevant information inte tävlar med irrelevant om plats och synlighet, samt att
felmeddelanden uttrycks i klartext som indikerar problemet precist och dessutom föreslår en lösning till
problemet. (Nielsen, 2005)
När det kommer till webbdesign är platt design en trend och anses vara en motreaktion till en fyllig och
”skeumorphic” design. Platt design innebär att designen är avskalad och till exempel inte använder
visuella dimensioner. Användandet av platt design har målet att skapa en mer effektiv förmedling av
sidans meddelande, genom att bara ha med de viktigaste funktionerna på hemsidan. Platt design är
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således en typ av minimalistisk design där funktionalitet och enkelhet är primära faktorer. En design med
mycket effekter blir kostsam att utveckla om den ska se snygg ut och fungera på alla olika enheter som
finns idag. En minimalistisk design underlättar en sådan anpassning eftersom det är färre delar i designen
att anpassa. (Müller, 2014)

Figur 1. Platt design i iOS 7 (Dambrāns, 2013) och en webbsida (iDevie, 2015) som utnyttjar platt design

En platt design kan ibland resultera i otydlighet om utvecklingen inte lyckas fullt ut. Ett sådant
misslyckande kan medföra att sidan inte blir intuitiv, vilket kan leda till frustration hos användaren. Ett
sådant exempel är Apples iOS 7 där designen och möjligheterna för interaktion ser likadana ut (se Figur
1). Det är där svårt att urskilja olikheten på en skiljelinje och exempelvis volymen. (Debus, 2013) För att
undvika detta föreslås ”en nästan platt design” som är en typ av utseende som utnyttjar platt design men
visar knappar och liknande på ett tydligt, men subtilt, sätt som gör det uppenbart för användaren att den
kan göra någonting på en viss plats. (Moore, 2013)
En annan trend i webbdesign är att utveckla sidor som är enhetliga på alla typer av enheter. Detta
innebär att sidan inte har några större avvikelser mellan de olika enheterna vilket gör att hemsidan ser
nästintill likadan ut oavsett skärmstorlek. (Francis, 2015)
Google (2014) har genomfört en studie med syfte att finna de bästa sätten att utforma en mobilsida. I
studien framkom det att mobilanvändare generellt är mycket målinriktade när de använder mobilen,
vilket betyder att de förväntar sig att nå dit de ska snabbt och enkelt utifrån sina egna villkor. Följande
lista belyser ett antal egenskaper som Google (2014) tar upp:







En mobilhemsida bör se till att användaren från förstasidan direkt kommer åt det den vill och att
användaren tydligt kan hitta detta
Liten och koncis meny
Enkelhet att komma tillbaka till huvudsidan
Låta användarna använda och handla på sidan utan att behöva registrera sig eller logga in
Användning av information som redan finns om användaren för att denna ska slippa fylla i
information själv
Användning av en visuell kalender för att välja datum

En annan faktor som spelar roll för om en hemsida ska framstå som estetisk tilltalande samt vara
användarvänlig är färgsättningen (Mathis, 2011). Viktigt att komma ihåg vad gäller färgsättning är att
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bedömning av den är subjektivt samt att det finns kulturella skillnader hur olika färger uppfattas
(Creativepro, u.d.).
Ur ett användarperspektiv är det fördelaktigt att använda färg då människan har visat sig bra på att
navigera på sidor med hjälp av färgen. Viktigt är dock att inte göra funktionaliteten på en sida helt
beroende av färg då långt ifrån alla individer kan urskilja dessa på ett rättvisande sätt. Det som istället
kan tillämpas är att, parallellt med färgsättning, använda text och form för att undvika att användaren
måste ha perfekt färgseende för att kunna använda sidan fullt ut. (Mathis, 2011)
Mathis (2011) pekar ut en rad funktioner som färg och färgsättning kan fylla för att göra en mer
användarvänlig sida. Dessa är:




Gruppering av olika objekt på en sida med hjälp av färg för att göra det tydligt för användaren att
dessa är kopplade till varandra
Markering av viktiga objekt för användaren
Hjälp för objekt att framträda mer eller mindre på en sida

Hemphill (1996) kom fram till att färger har en effekt på människors känslor, vilket kan anses belysa
vikten av att ha en tilltalande färgsättning. I studien framkom att ljusa färger framkallar mer positiva
känslor än mörka. Gorn et al. (1997) studerade sambandet mellan attityden till reklam och färgsättning.
De såg då att en högre färgstyrka leder till en mer positiv attityd gällande reklamen, då en känsla av
förtjusning ofta återfanns hos mottagaren.
Utöver ovan nämnda konstateranden är det även viktigt att tänka på att färg påverkar
igenkänningsfaktorn på ett varumärke och hur en person definierar sig med det. Om varumärkets färg
överensstämmer med övriga värden som ett varumärke kommunicerar, förstärker färgen värdena.
(Labrecque & Milne, 2011) En färg som återkommer i studier är en ljus nyans av röd som associeras med
förtjusning (Gorn, et al., 1997).

3.2 Framtagen teori
I detta avsnitt presenteras teori som tagits fram på egen hand och som använts för att utveckla e-butiken.

3.2.1 Enkätundersökning
För att säkerställa att idén bakom Studentlunchen skulle kunna fungera i verkligheten utfördes en
enkätundersökning av teamet. Enkäten syftade till att ge indikationer på om studenterna på Campus Valla
efterfrågade en e-butik som Studentlunchen, vilka funktioner som i sådana fall var viktiga samt hur
studenter ställde sig till ideellt arbete och ett eventuellt engagemang för Studentlunchen. Enkäten var
uppbyggd så att respondenten först fick svara på frågor kring e-butikens funktionalitet och dess koncept
för att sedan gå vidare till frågor gällande ideellt arbete för Studentlunchen.
Genomgående för resultatet av undersökningen var att studenter efterfrågade billigare lunch och en
större variation på portionerna än vad som erbjuds på Campus Valla. Det efterfrågades också en smidig
betalningsprocess och att sidan skulle vara användarvänlig, vilket definierades som få klick till köp,
lättöverskådlighet, liknande layout på olika enheter samt att en ny användare enkelt skulle kunna förstå
hur denna skulle komma vidare till önskad funktion på e-butiken. Utöver detta önskade 80 procent av
studenterna en beskrivning av maträtterna och 60 procent en bild av respektive rätt på
webbapplikationen. Dessutom ville 46 procent ha valmöjlighet bland rätter och 43 procent efterfrågade
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därtill nya alternativ varje dag. Designen på applikationen ansågs dock inte ligga till stor vikt bland de
tillfrågade studenterna.
81 procent av de tillfrågade studenterna kunde tänka sig att arbeta ideellt och 70 procent kunde tänka sig
att arbeta med Studentlunchen. Vissa av de svarande som kunde tänka sig att arbeta ideellt men inte för
Studentlunchen angav att de ville ha fler än tio matlådor per termin eller någonting annat roligt för deras
engagemang. Det framkom också att studenterna främst drevs av kunskap, psykologisk utveckling,
karriär och det sociala när de valde att arbeta ideellt. Dessa fyra är några av de motivatorer som
presenterades i avsnitt 3.1.3.

3.2.2 Marknadsplan
Projektgruppen genomförde i uppstarten av projektet en marknadsplan med syfte att analysera behov,
marknad och kundsegment för verksamheten (se Bilaga 2). Marknadsplanen presenterar verksamheten
och en nulägesanalys, beskriver möjliga kundsegment och redogör sedan för vald målgrupp,
positionering och marknadsmix. Nedan följer relevanta resultat från marknadsplanen.






Enligt beskriven kundsegmentering och vald målgrupp ska Studentlunchen till en början rikta in
sig på studenterna vid Linköpings universitet och främst Campus Valla. Detta för att begränsa
verksamheten både geografiskt och beteendemässigt. Studenter passar vanligtvis in i gruppen
”yngre hushållsmedlemmar” som beskrivs leva oregelbundet, vill ha snabb tillgänglighet och
anpassar inköp efter behov. Nämnd målgrupp är även den som idag handlar mest på internet.
Studentlunchen bör drivas av studenter i form av en ideell förening. Då organisationen verkar
utan vinstintresse kommer verksamheten anpassas efter studenternas behov gällande efterfrågan
samt krav på pris och matens innehåll. Det finns inga reglement gällande kompetens vid
matlagning för försäljning, men då Studentlunchen vill ha god kvalitet på maten ska tydliga
instruktioner gällande matlagning, disk och städ upprättas.
Priset på en färdig lunch kommer vara kostnadsbaserat och ligga på 30 kronor. Med ett sådant
pris och en försäljning på 150 enheter innebär det att ca 660 kronor (efter momsavdrag) finns
över till lokal- och andra omkostnader per dag. Då Studentlunchen är ett livsmedelsföretag
kommer inte ångerrätt på köp vara möjlig men kunderna ska enkelt kunna hitta information
gällande pris, produkter samt beställningar i e-butiken.

8

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

4 Metod
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som använts för att genomföra projektet. Metoden är skriven ur ett
vetenskapligt perspektiv där utgångspunkten är att göra det möjligt att genomföra projektet på samma
sätt som i rapporten.

4.1 Arbetssätt
I det här projektet tillämpades den agila arbetsmetoden Scrum vilken lämpar sig bra för ett
mjukvaruutvecklingsprojekt som Studentlunchen. Nedan följer först en beskrivning av vad det innebär
att arbeta enligt ett agilt arbetssätt samt hur Scrum tillämpas för att göra detta. Efter det följer sedan en
beskrivning av hur Scrum tillämpades i det här projektet.

4.1.1 Det agila arbetssättet Scrum
Ett agilt arbetssätt kan användas för att förbättra den strategiska planeringen inom en organisation.
Arbetssättet utvecklades i syfte att hitta ett nytt och effektivt sätt för organisationer att arbeta, som
alternativ till det traditionella arbetssättet inom mjukvaruutveckling. Det traditionella arbetssättet
innebar nackdelar som till exempel omfattande planering, vilket betydde att planeringen tog lång tid och
krävde mycket resurser. Detta arbetssätt passade inte heller i den dynamiska miljö som finns inom
många organisationer och nya agila arbetsmetoder började därför utvecklas. Två av de viktigaste idéerna
i en agil arbetsmetod är att arbeta i korta iterationer, med delmål för varje iteration, och även att
upprätthålla en bra kommunikation mellan alla delar i projektet under hela projektets gång. Scrum är ett
planeringsverktyg som ofta används vid agila arbetssätt och det är uppbyggt kring tre grundpelare; roller,
processer och artefakter. (Cervone, 2014)
De tre viktigaste rollerna inom Scrum är scrummastern, scrumteamet och produktägaren. Scrummastern
är ansvarig för att se till att det inte finns några hinder för scrumteamets arbete och scrumteamet har
som uppgift att gemensamt driva utvecklingen framåt. Scrumteamet har ingen specifik ledare, utan
ledaren varierar inom teamet beroende på de uppsatta målen för sprinten. Produktägaren är ansvarig för
att se till att utvecklingen av produkten sker i enlighet med de mål som produkten ska uppfylla. (Cervone,
2014)
De huvudaktiviteter som Scrum innehåller är ett kickoff-möte, sprintplaneringsmöten, sprinter, dagliga
scrummöten, sprintåterblickar samt retrospektivmöten (Cervone, 2014; Pries & Quigley, 2011). Kickoffmötet är ett uppstartsmöte där scrumteamet, scrummastern samt produktägarna möts för att diskutera
planering och övergripande mål för projektet. Sprintplaneringsmötena liknar kickoffmötena, samma
parter deltar i dessa möten och även här diskuteras mål och planering. Skillnaden är att planeringsmöten
hålls inför varje ny sprint medan kickoffen bara hålls vid projektstart. (Cervone, 2014; Schiel, 2012) Vid
sprintplaneringsmötet sätter gruppen tillsammans samman en produktbacklogg för sprinten med
aktiviteter och mål som de kan genomföra under den kommande sprinten och tillsammans bestämmer
även gruppen ett övergripande mål för sprinten (Pries & Quigley, 2011; Cervone, 2014). Sprinten är
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tidsbegränsad och kan börja efter att sprintplaneringsmötet har genomförts. Tidsomfattning för en sprint
bör vara mellan två veckor upp till en månad. Under den här tiden arbetar scrumteamet med de
aktiviteter som specificerats i produktbackloggen för sprinten. (Cervone, 2014; Pries & Quigley, 2011)
Dagliga scrummöten är korta och ska maximalt ta 15 minuter. Under dessa möten svarar varje deltagare i
scrumteamet på tre frågor:
1. Vad har du gjort sedan det senaste scrummötet?
2. Vad ska du göra fram tills nästa scrummöte?
3. Har du stött på några problem?
(Woodward, Surdek & Ganis, 2010; Cervone, 2014)
Under en sprintåterblick studerar teamet vad de åstadkommit under den gångna sprinten och fokus bör
ligga på vad de lyckats genomföra i stället för vad de har kvar att göra (Cervone, 2014). Under ett
retrospektivmöte diskuterar teamet hur de arbetade under den gångna sprinten och även vad de kan
göra för att förbättra arbetssättet (Schiel, 2012).
Två av huvudartefakterna som Scrum innehåller är produktbackloggen och sprintbackloggen. En
produktbacklogg är en lista med mål och krav som är ordnade i prioritetsordning efter vilka
användarberättelser som är viktigast för att tillgodose kundkraven. (Cervone, 2014) Många team
använder användarberättelser för att definiera kraven som ställs för att skapa värde för kunderna. Ett
vanligt sätt att definiera användarberättelser är på formen:
Som <en roll> vill jag kunna <ett mål> så att <ett värde>. (Schiel, 2012)
Sprintbackloggen är en lista på alla de krav och mål ur produktbackloggen som ska genomföras under
pågående sprint (Cervone, 2014).
För att tidsuppskatta en användarberättelse kan så kallad ”poker planning” användas. ”Poker planning”
går ut på att alla deltagare i projektet individuellt uppskattar den tid som de tror att användarberättelsen
kommer att ta. Om det finns större variationer i de olika uppskattningarna diskuterar teamet några
minuter varför det skiljer sig. Efter diskussionen uppskattar alla återigen individuellt. De här stegen
fortsätter sedan tills gruppen uppskattar någorlunda samma tid för att utföra användarberättelsen. Den
uppskattade tiden används sedan i planeringen. ”Poker planning” är ett enkelt sätt att få en acceptabel
tidsuppskattning. (Cohn, 2005)

4.1.2 Kickoff
Vid uppstarten av projektet hölls ett kickoff-möte. Under detta möte presenterade gruppmedlemmarna
sig för varandra med hjälp av tidslinjer och var och en fick också berätta om sina förväntningar på det
kommande arbetet. Vad gruppmedlemmarna tycker är viktigt i teamarbeten diskuterades och ett
gruppkontrakt som gruppen skulle arbeta efter utformades. Gruppkontraktet finns i sin helhet i Bilaga 4.
Under detta möte bestämde teamet att de skulle utveckla e-butiken Studentlunchen.
Inför sprint 0 samlades gruppen också för en informell kickoff som syftade till att medlemmarna skulle
lära känna varandra på ett mer personligt plan. Med en bra sammanhållning i gruppen skulle teamarbetet
förhoppningsvis flyta på bra.
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4.1.3 Rollfördelning
Scrumteamet utgjordes av hela projektgruppen på åtta personer. I enlighet med Scrum tog alla personer i
teamet lika stort ansvar för att driva utvecklingen framåt och teamet hade därför ingen projektledare. En
person i teamet tilldelades från början rollen som scrummaster och hade som främsta uppgift att se till
att arbetet skedde i enlighet med Scrums principer. Scrummastern var för Studentlunchen även ansvarig
för att sköta kommunikationen med handledaren. I upprättat gruppkontrakt fanns ingen bestämd
scrummaster, utan gruppen bestämde att de som ville skulle ha möjlighet att testa på rollen. Under
projektets gång var det dock bara en person som testade på rollen.
Utöver scrummastern fanns under projektet endast två uttalade roller inom projektgruppen; sekreterare
och Git-ansvarig. Sekreterarens uppgift var att anteckna på möten och även denna roll var tillsatt av en
och samma person under hela projektets gång. Den Git-ansvarige var den enda teammedlemmen som
hade tillgång till projektets huvudgren i versionshanteringen och vars uppgift var därför att sköta
hanteringen av den. Personen som var Git-ansvarig tog även ett stort ansvar vid uppsättningen av Git då
denne först läste på om hur Git fungerade och sedan höll en genomgång om detta för övriga teamet.
Under genomgången förklarades hur versionshanteringen skulle gå till och utvecklingsmiljön
tillsammans med Git och Gitlab sattes upp.
Då e-butiken utvecklades i ett skolarbete fanns ingen extern produktägare i projektet. Teamet agerade
därför själva som produktägare och satte upp mål och vision för den slutgiltiga produkten.

4.1.4 Sprintar
I enlighet med Scrum var processen uppdelad i iterationer, vilket i detta fall innebar att arbetet skedde
över tre sprintar. Varje sprint var drygt fem veckor lång där den första innefattade en förstudie och de två
sista implementation av e-butiken. I början av varje sprint genomfördes ett sprintplaneringsmöte och i
slutet hölls ett sprintretrospektiv samt en sprintåterblick.
I linje med Scrums principer hölls ett kickoff-möte innan arbetet i sprint 0 påbörjades. I sprint 0 utfördes
sedan en förstudie till projektet med syftet att få bättre underlag till utformandet av e-butiken och
affärsidén bakom Studentlunchen. I förstudien gjordes en enkätundersökning (se avsnitt 4.2), en
marknadsplan (se avsnitt 3.2.2) samt en omfattande teoristudie. Förstudien lade grunden för
utformandet av Studentlunchen både som koncept och e-butik. När konceptet var bestämt identifierades
viktig funktionalitet utifrån vilken produktbackloggen och därefter prototypen skapades (se Bilaga 3).
I inledningen av sprint 1 togs ett EER-diagram för databasen fram och miljön sattes upp tillsammans med
Git och Gitlab. Arbetet med OpenShift påbörjades tidigt i sprinten för att säkerställa att det fungerade.
Under sprinten implementerades de mest grundläggande funktionerna för webbapplikationen och fokus
låg endast på utvecklandet av funktionalitet. Detta innebar att lite tid lades på utseendet av e-butiken
under den första sprinten. Kommentering av kod, refaktorering och acceptanstester utfördes löpande
under sprinten.
Under sprint 2 fortsatte implementeringen av e-butiken. I början av sprinten låg fokus fortfarande på
utvecklandet av funktionalitet men allt eftersom tiden gick flyttades mer och mer fokus över till att skapa
ett snyggt utseende på e-butiken. När några dagar av sprinten återstod bestämdes att inga nya
användarberättelser skulle påbörjas utan de som redan hade påbörjats skulle färdigställas så att de
fungerade väl. Refaktorering och acceptanstester utfördes löpande under sprinten och när utvecklingen
av e-butiken var klar utförde teamet även användartester på den.
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4.1.5 Sprintplaneringsmöten
För att starta upp sprintarna hölls sprintplaneringsmöten. Målen för den kommande sprinten
diskuterades och en planering gjordes. Under sprintplaneringsmötena för utvecklingsperioden i
projektet, skapades även sprintbackloggar för det kommande arbetet i sprinten. I sprintbackloggen
gjordes en prioritering av användarberättelserna. Prioriteringen gjordes efter vilka användarberättelser
som var viktigast för att tillgodose kundkraven i projektet. Prioritering på det här sättet är något som
rekommenderas av Softhouse Consulting (2013). Tidsuppskattingen för användarberättelserna togs fram
med hjälp av ”poker planning ” som tillsammans med prioriteringen användes som grund för
sprintplaneringen.

4.1.6 Sprintretrospektiv
Med syfte att utvärdera och förbättra arbetet inom projektgruppen hölls i slutet av varje sprint
retrospektivmöten. Inför dessa möten fyllde var och en av teammedlemmarna i en enkät (se bilaga 9) där
de betygsatte gruppens arbete och sammanhållning. Under mötet diskuterade sedan teammedlemmarna
de områden där de ansåg sig behöva förbättra sitt arbete men även de delar som fungerade bra lyftes
fram. Förbättringsförslag togs fram för de områden där det behövdes och av dessa förslag valde gruppen
ut några som de skulle fokusera på under den kommande sprinten.

4.1.7 Sprintåterblick
I slutet av varje sprint hölls även en sprintåterblick i form av en redovisning av det utförda arbetet under
sprinten för handledare, examinator samt ett annat team. En uppdaterad riskanalys samt utfallet från
teamets sprintretrospektiv presenterades också vid sprintåterblickarna. Efter presentationen fick teamet
feedback från handledare, examinator samt det andra närvarande teamet.

4.1.8 Produktbacklogg
Som ett första steg i identifieringen av funktionalitet hos e-butiken användes ”brain writing”. Personerna
i projektgruppen fick då fem minuter på sig att skriva ned tre funktioner vardera på ett papper och när
tiden sedan var slut skickades varje papper vidare till personen intill. Då startade klockan igen och så höll
processen på tills alla papper var fyllda med idéer till funktioner. Alla funktioner sammanställdes efter
det i ett dokument där de delades in i tre olika prioriteringsgrupper. Funktionerna omformulerades till
användarberättelser, vilka skulle göra det lättare att förstå vilket värde funktionerna skapar för
slutanvändaren. Alla användarberättelser skrevs på formen:
Som <roll> vill jag kunna <mål/önskan> så att <värde>.
Vidare skapades en produktbacklogg av användarberättelserna enligt tre prioritetsgrupper och en
rangordning inom varje prioritetsgrupp upprättades. Att ordna användarberättelser i en tydlig
prioritetsordning gjordes för att veta vilka funktioner som var viktigast och som därför borde
implementeras först. En tidsuppskattning av varje användarberättelse gjordes också genom att gruppen
tillsammans diskuterade kring möjlig tidsåtgång.

4.1.9 Sprintbacklogg
Under sprintplaneringsmötena för sprint 1 och 2 sattes sprintbackloggar samman. De
användarberättelser som teamet planerade utveckla under respektive sprint flyttades då från
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produktbackloggen till sprintbackloggen. Även de användarberättelser som inte hann utvecklas under
den föregående sprinten flyttades över till sprintbackloggen.
De användarberättelser som flyttades till sprintbackloggarna delades upp i mindre uppgifter för att
konkretisera vad som skulle göras och för att kunna dela upp arbetet inom teamet. Utvecklingen av
användarberättelserna skedde sedan parallellt. Teammedlemmarna valde uppgifter att utveckla och
färgkodning användes för att visa hur utvecklingen av uppgifterna fortskred. Sprintbackloggarna
uppdaterades löpande under projektets gång så att de alltid representerade den faktiska statusen för
projektet.

4.1.10

Scrummöten

I sprint 0 genomfördes tre scrummöten i veckan. Under implementationsprocessen, det vill säga sprint 1
och sprint 2, genomfördes scrummöten nästan dagligen eftersom gruppen då satt och arbetade
tillsammans. I enlighet med Scrum besvarade varje teammedlem frågorna som presenteras i avsnitt 4.1.1
och scrummastern såg till att detta fullföljdes.

4.1.11

Riskanalys

Under sprint 0 togs en riskanalys för projektet fram (se Bilaga 5). Gruppen diskuterade då eventuella
risker som kunde tänkas inträffa samt sannolikheter och eventuella konsekvenser för detta. Åtgärder för
att minska sannolikhet för och konsekvens vid inträffandet av riskerna diskuterades också och
dokumenterades. Under projektets gång uppdaterades riskanalysen när nya risker tillkom eller då
sannolikhet eller konsekvens för inträffandet av vissa risker ändrades. Även uppdaterade riskanalyser
finns tillgängliga i Bilaga 5.

4.2 Enkätundersökning
I förstudien av projektet genomfördes en enkätundersökning med syftet att få ett bättre underlag för
utformandet av e-butiken. Ändamålet var att ge en ökad förståelse för den eventuella målgruppen och vad
de efterfrågar samt att undersöka hur intresset att arbeta för verksamheten såg ut. Enkäten kan läsas i sin
helhet i Bilaga 1.

4.2.1 Utformning av enkät
För att en enkät, med förtroende, ska kunna ligga som underlag i en studie behöver frågorna vara väl och
opartiskt formulerade samt enkla att förstå. Syftet med enkäten måste vara bestämt så att frågorna kan
utformas i enlighet med detta. (Dibb, Simkin, Pride, 2012)
Fyra vanligt förekommande typer av frågor i enkäter är öppna frågor, flervalsfrågor, ja/nej-frågor och
frågor med betygsskalor. De olika typerna av frågor har olika för- och nackdelar och vanligen används
därför en blandning av dem för att få ut så mycket information som möjligt av enkäten. (Dibb, et al., 2012)
Öppna frågor är de frågor som ger mest information för utgivaren. De är dock tidskrävande att svara på
och svaren kan även vara svåra att analysera. Flervalsfrågor är populära att använda men för att de ska ge
ett bra underlag behöver alternativen vara genomtänkta. I ja eller nej-frågor får den som svarar endast
svara ja eller nej vilket gör dessa frågor mer tydliga och enkla att analysera men i gengäld blir oftast inte
svaren avslöjande. Betygsskalor går relativt fort för den svarande att ta ställning till, samtidigt som de ger
mer information än enbart ja eller nej-frågor eftersom den svarande uttrycker sin grad av
positivitet/negativitet. (Dibb, et al., 2012)
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För att Studentlunchens egen enkät skulle ge tillämplig information behövdes både kvalitativa och
kvantitativa svar. Det var viktigt att få en känsla för studenternas tankegång kring en e-butik som
Studentlunchen samtidigt som kvantitativ data var viktig för att fastställa efterfrågan på tjänsten och
intresset för att arbeta. Följaktligen bestod enkäten av alla fyra typer av frågor och majoriteten av
frågorna var öppna. Fyra gruppmedlemmar skrev första versionen av enkäten och övriga
gruppmedlemmar samt handledare läste sedan igenom den och gav synpunkter. Utifrån dessa
reviderades enkäten och den slutliga versionen finns i Bilaga 1.

4.2.2 Undersökningen
När enkäten tagits fram påbörjades undersökningen. Enkäten delades ut till knappt hundra studenter på
Campus Valla. Valet att inte dela ut fler exemplar grundade sig i att enkäten mestadels bestod av
kvalitativa frågor som är svåra att sammanställa. Enkäterna delades ut till studenter på olika delar av
Campus Valla för att få spridning över studenter med olika studieinriktningar.

4.2.3 Sammanställning
När alla enkäter var ifyllda sammanställdes de i ett Exceldokument. En sammanställning av
enkätundersökningen finns i Bilaga 1, där varje fråga sammanställts var för sig. Resultatet användes för
att få insikt i, för studenterna, viktiga funktioner hos e-butiken och detta låg sedan till grund för
utformandet av den.

4.3 Prototyp
En prototyp (se Bilaga 3) för e-butiken togs fram med syftet att skapa en gemensam bild för teamet över
hur de tänkte att webbapplikationen skulle se ut. Prototypen genomarbetades ordentligt och den
förändrades därför inte under projektets gång.
För att ta fram prototypen skissade alla teammedlemmar först egna förslag på prototyper. Förslagen
diskuterades sedan av gruppen och tillsammans togs en gemensam prototyp fram. Efter mötet tilldelades
två medlemmar ansvaret att ta fram en slutlig prototyp på detaljnivå för webbapplikationen.
Prototypen som togs fram byggde på användarberättelserna från produktbackloggen samt studerad teori
kring utformningen av en webbapplikation. För att ge en bild av hur webbapplikationen planerades se ut
på olika enheter togs olika versioner av prototypen fram för dator och mobil. Den slutliga prototypen
ritades i Adobe Illustrator och för att förstärka intrycket av att den endast var en skiss så förblev den
svartvit. Ett förslag på färgkarta till e-butiken togs ändå fram baserad på teori i samband med att
prototypen skapades.

4.4 Systemuppbyggnad
Implementeringen av webbapplikationen hanterades med hjälp av ett flertal tekniker som beskrivs
nedan.
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4.4.1 Front-end
Webbapplikationen använder följande tekniker i front-end.






HTML5
CSS3
JavaScript
Bootstrap
jQuery






AJAX
jQuery Mobile
SVG-filer
Kakor

HTML (och HTML5) är ett märkspråk som används för att bestämma strukturen och presentera
informationen i en webbapplikation. CSS3 används för att beskriva hur presentationen av innehåll i en
webbapplikation ska ske. (W3C, 2015a) Båda dessa språk tillämpas i webbapplikationen för att på ett
enkelt sätt strukturera upp och presentera innehållet i den.
JavaScript körs i webbläsaren och möjliggör en dynamisk webbapplikation som till exempel kan svara på
olika användarinmatningar (W3C, 2015b). JQuery är ett JavaScript-bibliotek med ett API som möjliggör
enklare hantering av JavaScript (The jQuery Foundation, 2015a). AJAX bygger på JavaScript och objektet
XMLHttpRequest används i AJAX för att kunna genomföra asynkron kommunikation med servern utan att
behöva hämta hela applikationen varje gång (Holzner, 2006). JQuery har som en del av sitt API stöd för
funktioner och metoder som implementerar AJAX (The jQuery Foundation, 2015b).
Webbapplikationen är utvecklad i JavaScript men även metoder från jQuerys API har använts. För de
komponenter som är skrivna från grunden är oftast mycket kod skriven direkt i JavaScript. Exempel på
sådana ställen är avsnitt med logiska jämförelser, beräkningsfunktioner och ”if”-satser. I
webbapplikationen används i så stor utsträckning som möjligt metoder i jQuerys bibliotek och för all
användarinteraktion används därför jQuerys händelsehanterare. Alla asynkrona anrop mellan server och
klient i webbapplikationen är implementerade med AJAX genom jQuery. Dessa anrop sker för att endast
nödvändiga delar av det grafiska gränssnittet i webbapplikationen ska uppdateras istället för att hela
applikationen laddades om.
Bootstrap baseras på JavaScript och CSS och används för att skapa responsiva webbapplikationer
(Bootstrap, 2015a). I webbapplikationen används Bootstrap bland annat för att anpassa innehållet hos
webbapplikationen till enheter med olika skärmstorlek. Vissa andra inbyggda komponenter, till exempel
knappar och popup-fönster, används också och då till exempel vid inloggning. Några av komponenterna
från Bootstrap används med en stor grad av applikationsspecifik anpassning. Ett sådant exempel är
presentationsvyn av maträtterna där ”Carousel” används. ”Carousel” är en komponent implementerad
med Javascript (Bootstrap, 2015b). Denna komponent modifierades i webbapplikationen för att kunna
användas för presentation av produkterna och för att få animationer mellan olika veckor och dagar att
fungera korrekt.
Ramverket jQuery Mobile används för att användaren ska kunna interagera med det grafiska gränssnittet
i webbapplikationen från ”touch”-baserade enheter. JQuery Mobile bygger på samma grund som jQuery
och ramverket skapar en responsiv design för olika enheter samt möjliggör händelsehanterare för bland
annat ”touch-events” (The jQuery Foundation, 2015c). För webbapplikationen används jQuery Mobile för
att användare på ”touch”-baserade enheter ska kunna använda ”swipe”-funktionalitet. ”Swipe”funktionaliteten kan bland annat användas för att bläddra igenom produktsortimentet.
För att enkelt kunna skapa olika grafiska element på sidan används grafikformatet SVG (Scalable Vector
Graphics). SVG är ett märkspråk för att beskriva två-dimensionella grafikapplikationer och bilder (W3C,
2015c). Eftersom SVG definieras i XML kan bilder skapas och redigeras direkt i en textredigerare. SVG
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stödjer både animationer och interaktivitet. SVGs många funktioner, däribland framförallt möjligheterna
till att kunna ändra parametrar direkt i SVG-koden under körning, gör att formatet lämpar sig väl för att
skapa det grafiska utseendet på studentlunchen.
En kaka är en textfil som används för att spara information från en webbapplikation för en användare
(Microsoft, 2015). För webbapplikationen Studentlunchen används kakor bland annat för att lagra
information om vilka varor som en användare lägger till i kundkorgen. Användning av kakor gör det
möjligt att lagra data till kundkorgen i front-end.

4.4.2 Back-end
Webbapplikationen använder följande tekniker back-end:




Python
Flask
Jinja





Inloggning med sessioner
Isoweek plugin
Werkzeug

Python är ett objektorienterat programmeringsspråk som bygger på öppen källkod (Lutz, 2006). Flask är
ett ramverk för att utveckla webbapplikationer i språket Python och bygger på de två externa biblioteken
Jinja2 och Werkzeug (Ronacher, 2013a). Jinja2 är en ”template-engine” för språket Python (Ronacher,
2014). I webbapplikationen används Python främst för funktioner med anknytning till inloggning
(sessioner) och databasanrop. För anrop till databasen används Flask tillsammans med Python för att
styra och kontrollera dataflödet mellan klient (front-end) och databasen. Flask tillsammans med Jinja2
används även för att skapa anpassade HTML-filer på serversidan (back-end) och informationen som ska
läggas in i HTML-filerna hämtas då med hjälp av Pythonfunktioner.
För att hålla reda på om en besökare är inloggad eller inte används Flask-klassen ”session”. Detta sker
med hjälp av en så kallad signerad kaka. När en användare loggar in på sidan tilldelas denne en personligt
signerad kaka som sedan tas bort vid utloggning. Då användaren är inloggad finns möjlighet att hämta
information från kakan men användaren kan inte ändra på den utan att känna till webbapplikationens
hemliga nyckel. (Ronacher, 2013b)

4.4.3 Databas
En databas kan effektivt lagra stora mängder information på ett sätt som tar upp liten plats (BBC, 2014).
SQLite och MySQL är två databashanterare som båda bygger på relationsmodellen. SQLite ger en kraftfull
databas som endast består av en fil vilket gör att den är enkel att arbeta med och därför passar bra för
utveckling och testning. En av nackdelarna är dock att endast en skrivoperation till databasen kan ske åt
gången vilket gör att den har begränsad kapacitet och passar bäst för applikationer där endast en
användare åt gången ska komma åt databasen. MySQL är mer populär än SQLite och den har mer
avancerade egenskaper. Till skillnad från SQLite har applikationen inte direkt tillgång till databasen i
MySQL utan är istället helt fristående. MySQL är mycket snabb, kan hantera stora mängder data samt har
en effektiv hantering av läsoperationer.
En databas används för lagring av data till e-butiken och till hanteringen av den används SQLite. I början
av sprint 1, då utvecklingen av e-butiken startade, skissades ett EER-diagram för databasen och när detta
var klart skapades den. Databasen skapades först lokalt på teammedlemmarnas datorer genom att de
laddade ned SQLite och sedan körde scripten för att skapa databasen från SQLite-terminalen. Då ebutiken skulle börja köras från OpenShift ändrades hanteringen av databasen så att den istället skapades
dynamiskt. Under projektets gång förändrades vissa delar i databasen för att bli mer lätthanterlig. Då
ersattes flera mindre tabeller med en stor.
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4.5 Versionshantering
Studentlunchens versionshantering utgick från en huvudgren som var kopplad till OpenShift. Som en
säkerhetsåtgärd var det endast den Git-ansvarige som hade tillgång till huvudgrenen och från den utgick
sedan en utvecklingsgren. Till utvecklingsgrenen hade alla teammedlemmarna tillgång och från den
skapades grenar för i första hand utveckling av användarberättelser men även för specifika problem som
behövde lösas. Se Figur 2 nedan för en visuell bild över hur de olika grenarna var sammanlänkade. När en
användarberättelse var färdigutvecklad integrerades den med utvecklingsgrenen och tanken var att
huvud- och utvecklingsgrenen genom hela projektet skulle vara fullt fungerande. Denna strategi är en av
många möjliga som beskrivs i Gitlabs dokumentation (GitLab, 2015).

Figur 2. Uppbyggnaden av Studentlunchens versionshantering

Både OpenShift och PyCharm har stöd för Git vilket gjorde att samtliga integrationer skedde i PyCharms
användargränssnitt. För att underlätta integrering med utvecklingsgrenen hade teamet ett antal riktlinjer
för hur dessa skulle gå till. Riktlinjerna täckte bland annat att när en teammedlem kunde presentera
fungerande kod i linje med fastställda mål behövde samtliga teammedlemmar informeras innan en
integration med utvecklingsgrenen skedde. Detta var en säkerhetsåtgärd med syftet att undvika att flera
teammedlemmar integrerade med utvecklingsgrenen samtidigt. Vidare tillämpade även teamet testning
genom kontinuerlig integration vilket kan läsas om i avsnitt 4.8.

4.6 Refaktorering
Refaktorering används för att rekonstruera intern struktur på mjukvara i syfte att förbättra dess kvalitet,
utan att påverka extern funktionalitet (Liu, Liu, Xue & Gao, 2014). Syftet är alltså att förbättra koden
vilket kan ge fördelar i form av förbättrad läsbarhet, färre buggar, högre prestanda och minskad
lanseringstid. Refaktorering kan dock även innebära risker som exempelvis konflikter vid
sammanslagning av kod och det kan även ta tid från andra uppgifter. (Kim, Zimmermann & Nagappan,
2014)
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Det finns flera typer av refaktorering, både gällande vilken del av mjukvaran som refaktoreras och på
vilket sätt omstruktureringen utförs. Bland annat beskriver Murphy-Hill och Black (enligt Liu et al., 2014)
typerna ’root canal refactoring’ och ’floss refactoring’, där den förstnämnda innebär att tid avsätts
specifikt för refaktorering, medan den andra går ut på att det genomförs i samband med utvecklingen av
programvaran. Andra anser att det finns tre typer och benämner dem ’iterative refactoring’, ’refactoring
when is necessary’ och ’not refactor’, vilka innebär att refaktorering genomförs efter varje sprint, när det
behövs respektive inte alls (Veerraju, Rao & Murali, 2010).
Studentlunchen använde sig till störst del av ’floss refactoring’ och förbättrade koden allteftersom.
Refaktorering gjordes dock mer frekvent under sprint 2 då det ansågs mer relevant att öka förståelsen för
koden och skapa generella funktioner. Refaktorering tillämpades även då liknande funktioner eller
buggar upptäckts, vilket betyder att även ’refactoring when is necessary’ användes till viss del.
Veerraju, Rao och Murali (2010) redogör även för att det finns tre olika typer av refaktorering;
refaktorering av kod, av databas och av användargränssnitt. Under projektets gång tillämpades samtliga
av dessa typer och koden strukturerades bland annat upp i olika filer för att göra det lättare att kunna
hitta specifik kod och att förstå samband mellan funktioner.

4.7 Programvaror och verktyg
OpenShift användes som serverplattform för projektet och som utvecklingsmiljö användes PyCharm. För
att rita EER-diagrammen till databasen användes Cacoo, ett online-baserat ritverktyg. Produkt- och
sprintbackloggarna hanterades med hjälp av det onlinebaserade planeringsverktyget Trello och Adobe
Illustrator CC 2014 användes för att skapa olika grafiska element i SVG format och prototypen. För
hanteringen av dokument i projektet användes Google drive samt Lisam och för kommunikation inom
gruppen användes Facebook.

4.8 Acceptanstester
Under utvecklingen av webbapplikationen tillämpades ”kontinuerlig integration” som är en del av den
agila arbetsmodellen. Metoden syftar till att öka frekvensen med vilken kod integreras genom att
integreringen sker när koden anses färdig och kompatibel. Acceptanstester genomförs traditionellt av
kund. (Agile Alliance and Institut Agile, 2013)
Då Studentlunchen inte arbetade mot en specifik kund utfördes acceptanstesterna internt inom teamet
genom att en integration med utvecklingsgrenen endast godkändes då den uppdaterade funktionaliteten
fungerade enligt planen. Merparten av projektets användarberättelser innefattade flera mindre
funktioner och acceptanstesterna genomfördes därför både efter varje mindre kodintegration samt då en
användarberättelse ansågs vara fullständigt implementerad. Efter ett lyckat acceptanstest markerades
användarberättelsen som grön i Trello, vilket under projektet var teamets definition av ”definition of
done”.

4.9 Användartester
Begreppet ”användartester” är brett och innefattar i praktiken samtliga metoder för att utvärdera
användningen av en produkt, en tjänst eller ett system. Resultatet av verktygen utgör ett underlag för
utveckling och förbättring av funktionalitet och användarvänlighet och är ofta en central del av
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programvaruutveckling med användarcentrerad design. För att med framgång utveckla parallellt med
utförandet av användartester bör testerna vara uppbyggda på ett sådant sätt att intuitionen hos
testpersonen inte påverkas för mycket åt något håll. En vital utgångspunkt är att testerna bör utföras av
en potentiell och representativ målgrupp. (Rubin & Chisnell, 2008)
Förhållningssättet mellan personen som arrangerar användartestet gentemot testpersonen kan innebära
allt från aktiv handledning till fullständig utlämning. Ett vanligt sätt att bygga upp användartester är med
hjälp av problembaserade scenarion där testpersonen får en uppgift eller ett problem att utföra eller lösa.
Med begränsad handledning testas produktens intuitiva uppbyggnad och således användarvänligheten. (Rubin & Chisnell, 2008)
Under utvecklingsperioden, efter varje implementering av signifikant kod, genomfördes löpande
användartester muntligt och informellt både internt inom teamet men även externt med potentiella
användare av webbapplikationen. Under sprint 2 utfördes även ett tjugotal mer omfattande
användartester som också dokumenterades. De senare och mer utförliga användartesterna genomfördes
då teamet ansåg att webbapplikationen hade tillräckligt med funktionalitet för att på ett bra sätt kunna
testas. Användartestet var uppdelat i två delar; användarperspektiv och administratörperspektiv.
Testpersonerna fick undersöka hur intuitiv sidan var men även hur bra funktionaliteten stämde överens
med deras förväntningar undersöktes. Alla testpersoner fick en kort presentation om affärsidén bakom
Studentlunchen men i övrigt fick de själva navigera runt på sidan för att utföra problembaserade
scenarion såsom exempelvis:



Skapa en egen användare
Genomföra en beställning av mat för några av veckans dagar

Efter varje uppgift fick testpersonerna besvara frågor som behandlade hur lätt det var att förstå och
utföra uppgiften, samt uttrycka helhetsupplevelsen av utförandet. Varje uppgift avslutades med utrymme
för övriga kommentarer. Den fullständiga enkäten som användes vid användartesterna återfinns som
Bilaga 7.
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5 Resultat
I detta avsnitt presenteras resultaten från projektet. Avsnittet redovisar resultatet av arbetssättet,
prototypen, den färdiga webbapplikationen och testresultaten. Resultaten läggs fram utan att någon
värdering görs av dessa.

5.1 Arbetssätt
I detta avsnitt presenteras resultatet av det arbetssätt som tillämpas under utvecklingen av e-butiken
Studentlunchen.

5.1.1 Produktbacklogg
Användarberättelserna som utformades för e-butiken var ett resultat av teamets ”brain writing” (se
avsnitt 4.1.8) tillsammans med utfallet av enkätundersökningen. Resultatet av enkätundersökningen kan
läsas i Bilaga 1 och ur det framkommer bland annat att studenterna både önskade kunna se en bild på
maträtten samt att de vill kunna läsa beskrivningar av maträtterna. Detta är även något som framkommer
i vetenskapliga publikationer (se avsnitt 3.1.1). Studenterna vill dessutom att det ska finnas nya maträtter
varje dag samt att det ska finnas olika matalternativ för varje dag. Dessa funktioner tillsammans med
teamets övriga önskemål om funktionalitet översattes till användarberättelser som placerades i tre
prioritetsgrupper i produktbackloggen. I prioritetsgrupp 1 placerades de viktigaste användarberättelserna och hur den såg ut kan ses i Bilaga 6.
I prioritetsgrupp 1 i produktbackloggen fanns 30 stycken användarberättelser och enligt teamets
tidsuppskattning skulle dessa hinnas med under projektets gång. I Bilaga 6 ligger prioritetsgrupp 1 från
produktbackloggen och där ses även resultatet av utvecklingen, det vill säga vilka användarberättelser
som faktiskt kom att utvecklas. 23 av de 30 planerade användarberättelserna utvecklades helt under
projektet och övriga utvecklades till viss del eller inte alls. En viss omprioritering av användarberättelserna skedde under utvecklingsperioden vilket gjorde att användarberättelserna inte utvecklades
i den ordning som det först var tänkt. Omprioriteringen som skedde uppdaterades inte i
produktbackloggen.
Under projektet utvecklades de användarberättelser som stod för den viktigaste och mest grundläggande
funktionaliteten för e-butiken och resultatet av detta presenteras i avsnitt 5.3. Generellt för alla
användarberättelser är att några av dem löstes med en mer begränsad funktionalitet än vad som från
början var tänkt.
Som en följd av tidsbrist implementerades inte alla påbörjade användarberättelser fullt ut. Exempel på
användarberättelser som till viss del utvecklades är:
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US2

Som kund vill jag kunna logga in med hjälp av mitt LiU-id för att kunna komma till min
personliga sida.

US12

Som kund vill jag att e-shopen live-uppdateras så att jag får aktuell information.

US21

Som kund vill jag få en orderbekräftelse på mitt köp, så att jag är säker på att mitt köp gått
genom.
Tabell 1. Till viss del utvecklade användarberättelser

US2: Inloggningsfunktionen för e-butiken implementerades men någon verifikation av att det är ett giltigt
LiU-id sker inte. Kontroll sker istället att användarnamnet stämmer överens med ett LiU-id
teckenmässigt.
US12: Direktuppdatering av e-butiken sker på så sätt att nuvarande vecka och dag uppdateras.
Innebörden av användarberättelsen var dock från början att lagret av matlådor skulle uppdateras
kontinuerligt men då ingen lagerhantering av matlådorna är implementerad så finns inte detta.
US21: Ingen orderbekräftelse skickas på mail till användaren men i orderhistoriken kan användaren se
sin orderhistorik.
Funktionalitet för e-butiken som inte hann utvecklas var bland annat att det skulle finnas ett
rekryteringsformulär för att kunna anmäla sitt intresse för att arbeta för studentlunchen samt att det
skulle gå att se ingredienser för maträtterna. Detta var funktionalitet som bortprioriterades av teamet till
förmån för funktionalitet som ansågs viktigare för en fungerande e-butik då tiden var begränsad.

5.1.2 Sprintbackloggar
De användarberättelser som flyttades från produktbackloggen till någon av sprintbackloggarna delades
upp i mindre uppgifter efter att de placerats där.
I sprintbackloggen för sprint 1 placerades de användarberättelser som stod för den grundläggande
funktionaliteten hos e-butiken. Med utgångspunkt ur dessa användarberättelser skapades en grund för ebutiken och inloggningsfunktionen implementerades. Presentationsvyn (se avsnitt 5.4.3) där de olika
maträtterna visas skapades, liksom en grundstruktur för maträttsmodulerna (se avsnitt 5.4.4). Även
användarberättelsen som stod för att e-butiken skulle fungera väl på olika typer av enheter påbörjades.
Teamet beslutade att den användarberättelsen skulle fortgå under hela projektet då alla delar av ebutiken behövde anpassas. Användarberättelsen som var formulerad som att en beställning skulle gå att
genomföra krävde att kundkorgen skulle utvecklas. Den användarberättelsen fanns med i
sprintbackloggen för sprint 1 men flyttades till sprintbackloggen för sprint 2 då den inte hann påbörjas
under sprint 1.
Till sprintbackloggen för sprint 2 flyttades de delar av användarberättelserna från sprint 1 som ännu inte
var utvecklade och efter det fyllde teamet på med fler användarberättelser från produktbackloggen.
Några omprioriteringar av användarberättelserna gjordes även vid skapandet av sprintbackloggen för
sprint 2 då teamet valde att flytta över användarberättelserna i en annan prioritetsordning än den som
fanns i produktbackloggen. Den uppdateringen gjordes endast vid överflyttningen till sprintbackloggen
och inte i produktbackloggen. Omprioriteringen av användarberättelserna gjordes för att säkerställa att
kundkraven för e-butiken skulle uppfyllas innan övrig funktionalitet, utöver kraven, utvecklades.
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Under sprint 2 utvecklades kundkorgen och administratörssidorna med dess funktioner. Funktionaliteten
för maträttsmodulen fortsatte utvecklas tillsammans med beställningshistoriken och användarsidorna.
Dessutom skapades en enhetlig design av e-butiken och sidan gjordes om till en ”single-page application”.

5.1.3 Utfall från sprint 0 retrospektiv
Under sprint 0 retrospektiv framkom att alla i teamet var nöjda med hur arbetet hade fungerat under
sprinten. Speciellt framkom att alla kände gemenskap och att personerna i teamet hjälpte varandra när
problem uppstod. Till sprint 1 bestämdes att fokus skulle ligga på att förbättra mötesstrukturen samt att
ytterligare förbättra sammanhållningen.
Genom att införa en tydligare mötesstruktur var förhoppningen att få effektivare möten och
beslutsfattande. Detta var två saker i arbetet som teamet tidigare uppfattat som ineffektiva. Den
mötesstruktur som arbetades fram inför sprint 1 innebar att teamet tog fram en dagordning inför varje
möte. Förhoppningen var att dagordningen också skulle underlätta tidsuppskattning på mötena.
Teamet ville även fokusera på att förbättra sammanhållningen. Anledningen till detta var att alla personer
i teamet ville lära känna varandra bättre och på så sätt effektivisera arbetet. Som åtgärd föreslogs att
anordna fler aktiviteter utanför skolan och som ett första steg till att göra detta bokades en kickoff för
sprint 1.

5.1.4 Utfall från sprint 1 retrospektiv
Under retrospektivet för sprint 1 konstaterade teamet att samtliga medlemmar var nöjda med arbetet
som genomförts under sprint 1. Särskilt lyfte teammedlemmarna att de var bra på att hjälpa varandra
samt att det fanns en hög tolerans för enskilda misstag och felsteg i programmeringen.
Teammedlemmarna ansåg att detta var positivt då flera hade känt en osäkerhet kring programmeringen i
inledningen av projektet.
Det sågs som positivt att teamet i så stor utsträckning som möjligt hade valt att programmera
tillsammans. Teammedlemmarna hade suttit i grupp och arbetat cirka åtta timmar per dag i skolan vilket
gjorde det enkelt för medlemmarna att hjälpa varandra. Detta gjorde det dessutom enkelt för alla i
gruppen att hålla sig uppdaterade om hur projektet fortskred. I sprint 1 retrospektiv framhölls att det
ibland kunde uppfattas som negativt att sitta i grupp då arbetet avbröts av frågor och liknande. Teamet
ansåg trots allt att de positiva aspekterna vägde tyngre. Det sågs därför som eftersträvansvärt att
fortsätta sitta i grupp och arbeta under sprint 2.
Inför sprint 2 ville teamet fortsätta bli bättre på att umgås utanför skolan och att hitta på roliga saker att
göra tillsammans. Som en första åtgärd till detta ansåg teamet därför att en kickoff borde anordnas även
för sprint 2. Teamet såg också ett behov av att ta fler raster och gärna gemensamma sådana, då detta var
något som till viss del hade saknats under sprint 1. Därför beslutades att ta fler raster under sprint 2.
Utvecklingsmässigt ville teamet bli bättre på att strukturera koden med hjälp av refaktorering under
arbetets gång.
Under sprint 1 uppdaterades riskanalysen vilken kan ses i Bilaga 5. Teamet bedömde att sannolikhet och
konsekvens för svårigheter att schemalägga möten och aktiviteter minskat, liksom risken för inre
konflikter. Problem vid sammansättning av kod var en ny risk som tillkom då detta var något som teamet
upplevde hade orsakade mycket problem i början av utvecklingsprocessen.
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5.1.5 Utfall från sprint 2 retrospektiv
Under det sprintretrospektiv som hölls i slutet av sprint 2 konstaterades det att teammedlemmarna var
nöjda med hur arbetet hade fungerat. Relationerna mellan teammedlemmarna ansågs vara bra och
samtliga upplevdes ha tagit ett stort ansvar för att driva projektet framåt. Det hade funnits en hög
tolerans inom gruppen för felsteg och frånvaro, vilket till stor del berodde på det faktum att alla
medlemmar tog sitt ansvar. Flexibiliteten ansågs även vara hög då alla hade anpassat sig väl till
förändrade målsättningar i arbetet under projektets gång.
Under den gångna sprinten hade teammedlemmarna upplevt att de haft svårt att fatta egna beslut kring
delar av arbetet som de funnit oklara och de ansåg att detta hade gjort arbetet ineffektivt. Ett exempel på
det var att osäkerheten som teamet upplevt kring utformandet av rapporten hade lett till att ingen i
teamet vågade fatta egna beslut rörande den. För att effektivisera arbetet framöver ansågs det som
nödvändigt att enskilda teammedlemmar i fortsättningen skulle våga fatta mer egna beslut.
Under sprint 2 uppdaterades riskanalysen igen (se Bilaga 5). Teamet bedömde att risken för problem vid
sammansättning av kod hade minskat, till följd av bättre rutiner gällande versionshanteringen. En ny risk
som teamet identifierade var programmeringsproblem till följd av det ursprungliga valet av
kodstrukturer som gjorts tidigare under projektet.

5.2 Prototyp
Prototypen är ett resultat av den teori som sammanställts kring design (Se avsnitt 3.1.4) och
produktbackloggen. Hänsyn togs därför till Mathis (2011) som framhåller vikten av att guida användaren
på hemsidan så att denne vet hur hemsidan ska användas och hur den fungerar på ett enkelt sätt. Detta
gjordes genom att utforma vanliga funktioner så som till exempel ”logga in” på ett sådant sätt som
användare är vana att se dem. Andra processer så som köpprocessen gjordes tydlig eftersom det är en
procedur som är unik för Studentlunchen och som användaren antagligen inte stött på tidigare. I
designen av Studentlunchen har ”en nästan platt design” använts för att komma åt enkelheten och
tydligheten på applikationen.
Enligt Francis (2015) är en stor trend för 2015 att hemsidor ser likadana ut oberoende av vilken enhet
som används för att besöka sidan. Detta anammades i framtagandet av prototypen av Studentlunchen
med undantag för att vissa saker flyttas om för att passa mindre skärmar och maträttsmenyn ändras så
att användaren ser en dagsvy av menyn istället för en veckovy.
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Figur 3. Prototyp

Enligt Google (2014) är användare som använder sig av mobilen oftast mycket målinriktade i sin
användning och vill alltså snabbt och lätt komma dit de ska. Detta togs i beaktning i både mobil- och
desktopversion då matmenyn, ifrån vilken användaren beställer sin mat, lades som startsida. Det
stämmer väl överens med vad de potentiella kunderna till Studentlunchen efterfrågar, nämligen en sida
som är enkel att använda och en smidig betalningsprocess så att de slipper långa köer och jobbiga
processer i deras redan fullspäckade skoldag (se avsnitt 3.2.1). Genom att lägga matmenyn som startsida
kommer kunderna snabbt in och kan beställa mat, vilket är huvudsyftet med webbapplikationen. Google
(2014) lyfter också fram vikten av att använda sig av en kalender vid val av olika datum, något som också
tagits i beaktning vid utformningen av matmenyn. I Figur 3 ovan finns prototypen för startsidan i
desktopversion. I Bilaga 3 finns den kompletta prototypen för både mobil och desktop.

5.3 Systemöversikt
Systemet för Studentlunchen är till stor del uppbyggd efter den prototyp som skapades i projektets
början. Både utseendet och funktionaliteten på e-butiken liknar därmed prototypen i stor utsträckning.
Nedan görs en fullständig demonstration av systemet.
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5.3.1 Startsida

Figur 4. Startsida

I Figur 4 demonstreras vad som fortsättningsvis benämns som ”startsidan” för Studentlunchen. Här kan
användaren påbörja en beställning samt navigera runt på sidan. Att de första två dagarna är svartvita
innebär att det inte längre är möjligt att beställa till dessa dagar, då klockan passerat 12:00 på tisdagen.
Utseendet är designat efter teorin om en ”platt design” med lite, men tydlig, funktionalitet (se avsnitt
3.1.4).
Genom att dra musen över en av maträttsbilderna visas respektive prislapp och vid klick fälls en ruta ner,
se torsdag i Figur 4. I denna ruta finns det möjlighet att lägga till önskat antal portioner samt tillgängliga
tillval i form av stor portion, sallad och/eller dricka (se avsnitt 6.3.2). Resultatet från
enkätundersökningen (se avsnitt 3.2.1) visade tydligt att det finns stark efterfrågan av dessa tillval. För
att stänga rutan klickar användaren på krysset som ses på matbilden i Figur 4.
Vid klick på något av menyalternativen navigeras användaren nedåt på sidan och ny information
visualiseras. Denna information visas även om användaren själv scrollar ner. Innehållet i applikationens
olika delar laddas in beroende på var användaren befinner sig, men endast en gång. Detta är ett resultat
från teoriavsnitt 3.1.2 där vikten av minskat antal anrop mellan server och klient poängteras. Vid klick på
”Logga in/Bli medlem” kommer ett inloggningsformulär upp som ett popup-fönster, varifrån användaren
kan gå vidare till registreringsformuläret (se avsnitt 5.3.3).
Då en användare har loggat in byts ”Logga in/Bli medlem” ut mot ”Förnamn Efternamn/Mina sidor”.
Längst ut till vänster i menyraden kommer då en ”Logga ut”-knapp att visas. Då användaren klickar på sitt
namn navigeras denne till ”Mina sidor” (se avsnitt 5.3.4).
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5.3.2 Köpprocedur

Figur 5. Beställning

Figur 6. Kundkorg

Köpprocessen på Studentlunchen inleds redan på startsidan där veckans tio rätter finns tillgängliga (se
Figur 4). En vegetarisk och en standard för varje vardag i veckan. Att erbjuda mer än en maträtt varje dag
samt att veckans maträtter inte är detsamma efterfrågades i enkätundersökningen (se avsnitt 3.2.1).
Genom att föra muspekaren över någon av maträttsbilderna visas respektive prislapp och vid klick fälls
en ruta, som gör möjligt för beställning ned (se Figur 5). Här bestämmer användaren antalet portioner
som efterfrågas. Det finns även möjlighet att beställa tillval i form av extra stor portion, sallad och dricka.
Genom att klicka på knappen ”Lägg till” förflyttas ordern till kundkorgen. För att förtydliga detta skakar
kundkorgen till och en bekräftelsesymbol visas intill den beställda maträttens namn. Att applikationen
ger information om maträtterna i form av exempelvis bilder är delvis ett resultat av efterfrågan som
framkom i enkätundersökningen (se avsnitt 3.2.1) och styrks dessutom av Seock, et al.(2007) studie om
attityden hos collegestudenter vid köp av produkter online (se avsnitt 3.1.1).

Figur 7. Köpprocedur

Nästa steg i köpprocessen är att ta fram kundkorgen, men det finns fortfarande möjlighet att komplettera
ordern med ytterligare beställningar. Detta görs på samma sätt som tidigare. Ett klick på kundkorgen i
nedre högra hörnet för användaren vidare till betalningen. Först visas en sammanställning av orderns
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innehåll i ett popup-fönster (Se Figur 6) där användaren kan tömma kundkorgen samt slutföra
betalningen. Om en användare som inte är inloggad klickar på knappen ”Gå till betalning” skickas den till
inloggningsformuläret. Vid slutförd beställning kommer ordern finnas överskådligt i användarens
orderhistorisk samt mer detaljerat i användarens beställningar (se avsnitt 5.3.4). Genomgående för
betalningsproceduren är att den ska vara enkel att förstå och bestå av så få steg som möjligt. Även detta
efterfrågades i enkätundersökningen (se avsnitt 3.2.1). Hela köpproceduren beskrivs också i sin helhet i
Figur 7.

5.3.3 Inloggning/Registrering
För att kunna genomföra ett köp krävs att användaren är registrerad och inloggad på webbapplikationen.
I händelse att användaren inte är inloggad och försöker genomföra ett köp omdirigeras denne till ett
popup-fönster med inloggningsformuläret. Där finns även möjlighet att gå vidare till registreringsformuläret.
Då användaren skickar något av formulären kontrolleras först att samtliga fält är ifyllda, annars meddelas
användaren att ytterligare information krävs. Inloggningsformuläret kontrollerar därefter att det angivna
användarnamnet existerar samt att det överensstämmer med angivet lösenord. Lämpligt felmeddelande
visas om något inte stämmer. Registringsformuläret fungerar på liknande sätt med skillnaden att
ytterligare kontroller genomförs. Felmeddelande skickas om användarnamnet redan existerar och om
lösenordet inte stämmer överens med bekräftat lösenord. Dessutom kontrolleras att ifyllt
användarnamnet skulle kunna vara ett LiU-id bestående av fem bokstäver och tre siffror. Att koppla
användarnamnet till användarens student-id kan skapa en trygghetskänsla. Känslan av trygghet är av stor
betydelse vid e-handel enligt bland andra Perea, et al.(2004) (se avsnitt 3.1.1).

5.3.4 Användare

Figur 8. Inloggad användare; Mina Sidor
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Då en användare loggar in kommer den tillbaka till startsidan där beställningar kan göras. Vid klick på
”Användarens namn/Mina sidor” navigeras användaren till dess personliga sida, se Figur 8. Enligt Figur 8
har användaren i vecka 22 beställt två olika rätter till tisdagen och en rätt till onsdagen. Kundkorgen i
nedre högra hörnet demonstrerar att två luncher dessutom väntar på att bli betalda i kundkorgen.
Vid klick på någon av de beställda maträtterna åskådliggörs den ruta som syns för onsdagen i Figur 8. Här
fås information gällande antalet portioner samt eventuella tillbehör som är beställda. Cirklar med
plustecken längs den röda, horisontella linjen navigerar vid klick användaren tillbaka till
beställningssidan. Går användaren över kundkorgen med musen visas det totala priset på väntande
beställning och vid klick visas samtligt innehåll i kundkorgen.
Som inloggad användare går det även att se sin orderhistorik samt Studentlunchens köpvillkor och
jobbinformation. Köpvillkoren går att finna både på startsidan och på mina sidor. Detta eftersom bland
annat Seocks och Chen-Yus (2007) studie pekar på betydelsen av säker betalningsmetod för
konsumenters köpbeteende på internet. Informationen visas först då användaren trycker på något av de
alternativ som finns under ”Mina Sidor”. För att komma tillbaka till startsidan krävs att den övre menyn
öppnas och sedan ett klick på den vy som önskas.

5.3.5 Administratör

Figur 9. Inloggad administratör

I Figur 9 demonstreras ”Mina sidor” i fallet då en administratör, Admin, är inloggad och har klickat på
”Admin/Mina sidor”. Även administratören har beställningssidan som startsida när denne är inloggad för
att enkelt kunna se hur ändringar visas för användare.
En administratör har fler befogenheter än en vanlig användare. Att beställa luncher eller se kundkorgen
är dock funktioner som inte finns för administratören. Vid klick på någon av knapparna ”Skapa maträtt”
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eller ”Samtliga ordrar”, placerade under ”Admin”, uppkommer popup-fönster för respektive knapp. För
”Skapa maträtt” innebär detta fönster ett formulär där namn, ingredienser, typ av rätt (kött eller veg) och
bild väljs medan ”Samtliga ordrar” är en tabell på samtliga ordrar som gjorts av användare.
På maträtterna (här för måndag och tisdag) finns ett kryss som innebär att respektive rätt tas bort vid
klick. För att lägga till en rätt för en specifik dag klickar administratören i stället på plustecknet för denna
dag och väljer då den rätt som önskas ur en lista. Beroende på vilken rad användaren klickar visas
antingen rätter innehållande kött eller vegetariska rätter. I läget där rätten läggs till finns även möjlighet
att söka fram rätter.

5.3.6 Mobilanpassning

Figur 10. Mobilvy

Systemet har anpassats för olika typer av enheter. I Figur 10 ovan visas både startsidan som icke-inloggad
och när en användare är inloggad. Den vy som för stora enheter (se Figur 4, Startsida) visar rätter för
måndag till fredag, visar i mindre enheter endast en dag, se Figur 10 fredag. För att komma till nästa dag
kan användaren antingen använda ”swipe”-funktionen alternativt klicka på pilen. Generellt är mobilvyn
uppbyggd efter Googles (2014) studie att användare är mer målinriktade då de använder mobilen (se
avsnitt 3.1.4).
I Figur 10 visas vyn för ”Mina Sidor” och den meny som tidigare låg horisontellt har nu ändrats till att bli
vertikal. För mindre enheter minskas kundkorgens storlek och ingen information visas. För att se vad
kundkorgen innehåller eller gå vidare till betalning måste användaren klicka på kundkorgens ruta. Även
text och bilder förminskas för mindre enheter och vid en viss gräns placeras text som tidigare legat i höjd
med en bild, under bilden. I övrigt följer Studentlunchen Francis teori (se avsnitt 3.1.4) om att utseendena
för de olika enheterna ska vara överensstämmande med varandra.
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5.3.7 Färgsättning
Studentlunchens färgsättning har till syfte att skapa en snygg och genomtänkt sida. Som ses i Figur 4
används två sammanhängande röda linjer för att lyfta fram maträttsmodulerna och skapa ett
sammanhängande intryck. Den ljusa röda färgen används också för att lyfta fram de rätter som
fortfarande går att köpa. De dagar i veckan som passerat görs gråa för att undvika att de tar fokus på
webbapplikationen. På ”Logga ut”-knappen som kan ses i både Figur 8 och Figur 9 används färg för att
visa att den är viktig för användaren. Studentlunchen har valt en logotyp med inslag av ljus röd färg vilket
är den röda färg som också återfinns på linjerna och maträttsmodulen för en användare på förstasidan.
Den ljusa röda färgen hjälper enligt teorin (se avsnitt 3.1.4) till att ge ett positivt intryck av maträtterna,
vilka kan ses som reklam för en viss måltid. Om en användare uppfattar att Studentlunchens värden
överensstämmer med de värden som den ljusa röda färgen kommunicerar i form av förtjusning, stärks
intrycket av de värdena hos användaren.

5.4 Systemspecifikation
I detta avsnitt följer en redogörelse för systemspecifikationen för e-butiken.

5.4.1 Allmän logik
Studentlunchen är en webbapplikation uppbyggd med främst Python på serversidan och HTML5, CSS3
och jQuery på klientsidan. SQLite3 används som databashanterare.

Figur 11. Allmän logik
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I Figur 11 ovan redovisas den allmänna logiken mellan webbapplikationens olika byggstenar. För att
lättare förstå hur kommunikationen ser ut och var tyngden ligger då applikationen körs, redovisas ett
representativt användarexempel nedan. Exemplet är uppdelat i tre delar och visar hur en sedan tidigare
registrerad användare genomför ett köp på en bärbar dator.
Del 1: Ladda applikationen

Figur 12. Logikflöde vid laddning av startsidan

Den första delen som gås igenom när en användare har som mål att genomföra ett köp, är att ladda
applikationen. Hela proceduren att ladda applikationen presenteras i Figur 12 ovan.
Klienten skickar först en förfrågan till servern (1), som initieras av att användaren går in på webbplatsens
adress. Servern svarar på anropet och skickar över data i form av nödvändiga HTML- och JavaScript-filer
(2). I nästa steg (3) sker således rendering av applikationen hos klienten. Därefter exekveras de olika
JavaScript-filerna (4), vilket leder till att två parallella aktiviteter utförs (5a, 5b). För de delar som inte har
behov av ytterligare data från servern sker uppdatering direkt i samband med att JavaScript-filerna körs
(5a). För de delar som är beroende av ytterligare data från servern sker först ett anrop till servern med
förfrågan om dessa data (5b). Ett exempel på en aktivitet som kräver detta är maträttsmodulen, som
bland annat måste få tillgång till rätt bild (5b) och övrig information från databasen (5c) innan den kan
renderas på klienten. Detta anrop görs vanligtvis 20 gånger då användaren använder en dator (en gång
för varje maträttsenhet som ska renderas). När informationen hämtats från databasen (5c) skickas den
tillbaka till klienten. Där behandlas varje unik maträttsmodul för att säkerställa att rätt konfiguration och
status uppnås (6). Webbapplikationen befinner sig i ett färdig-renderat tillstånd när samtliga
maträttsmoduler renderats (7).
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Del 2: Login

Figur 13. Logikflöde vid inloggning

I följande del interagerar användaren med applikationen för första gången, detta genom att logga in.
Inloggningsproceduren visualiseras i Figur 13.
Användaren väljer att genomföra handlingen ”logga in” (8). Vid inloggning sker först en kontroll på
klientsidan av att användarens inmatade uppgifter har rätt format (9). Till exempel krävs rätt antal
bokstäver och siffror i användarnamnet och att enbart tillåtna tecken används. Uppgifterna skickas
därefter vidare till servern där första kontrollen är om användarnamnet existerar i databasen (10a, 10b).
Om användarnamnet finns genomförs motsvarande kontroll för lösenordet (10a, 10b). I databasen är
lösenorden krypterade, så innan kontrollen måste det inmatade lösenordet gå igenom en hash-funktion.
Vid korrekt användarnamn och lösenord skapas en ny session för användaren (10a). Om någon av
uppgifterna är felaktiga skickas istället en felkod tillbaka till klienten, som beroende på felkodens värde
skriver ut ett felmeddelande till användaren. När sessionen är tilldelad användaren laddas hela
applikationen om (11). Skillnaden är nu att även ”mina sidor” renderas i bakgrunden. När renderingen av
innehållet är genomförd är sidan klar att användas igen (12).
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Del 3: Genomförande av beställning

Figur 14. Logikflöde vid köp

I sista delen genomför användaren själva köpet. Genomförandet av ett köp visualiseras i Figur 14.
Ett köp inleds med att användaren väljer maträtt och antal för så många rätter som användaren är
intresserad av (13). Denna delprocedur beskrivs i mer detalj i avsnitt 5.3.2. När användaren lägger till en
maträtt uppdateras varukorgen med hjälp av en funktion i JavaScript (13). Valet sparas även i en kaka,
som håller kvar användarens val även om applikationen stängs ner (13). Om användaren gör flera
parallella inköp, upprepas denna procedur (13). En animation körs varje gång användaren lägger till
någonting i varukorgen och även denna styrs av JavaScript (13).
När användaren är tillfreds med sina val återstår det bara att betala (14). Betalningsprocessen har ett
liknande dataflöde som inloggningsprocessen. Först sker en validering av att användaren är inloggad i
JavaScript, innan informationen om beställningen skickas vidare till servern (15). I servern körs ett
databasanrop som lägger in beställningsinformationen i databasen (16a, 16b). Samtidigt får användaren
en bekräftelse på att köpet är genomfört och sidan återställs (16c). Återställningen innebär att alla gjorda
val i maträttsmodulerna nollställs.
Sammanställning
I exemplet ovan ses att merparten av körningen och anpassning behandlas på klientsidan. Serversidan
handskas i stort sätt bara med att ta emot och skicka data mellan servern och klienten. Relativt lite
innehåll anpassas på ett dynamiskt vis på serversidan innan det skickas till klienten. Denna struktur har
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inte skapats utifrån ett aktivt beslut, utan har vuxit fram som ett resultat av andra beslut gällande de
mindre delarna som bygger upp applikationen. När detta blev känt för teamet fattades beslutet att
fortsätta med denna struktur, främst på grund av tidsbristen.

5.4.2 Asynkrona anrop (AJAX)
För samtliga anrop mellan klient och server används asynkrona AJAX-anrop. Ett antal delar i
webbapplikationen bygger på att data hämtas från databasen som sedan skrivs ut till användaren eller
lagras i variabler. Från början kodades flera av anropen som separata funktioner och användes sedan vid
variabeltilldelningar. Resultatet i dessa variabler skulle ofta användas direkt i efterkommande kod. Ett
problem som då uppstod var att AJAX-anropen inte hunnit köra klart och skriva värdet till variabeln
innan den användes i efterkommande kod. Vid utskrifter innebar detta att felaktig information (ofta nullvärde) visades för användaren i det grafiska gränssnittet. Även för funktioner, som förutsätter att rätt
värde skickas över från servern, innebar det att felaktiga värden returnerades. Därav uppstod fel vid till
exempel renderingen av nya maträtter och uppdateringen av veckonummer.
En initial lösning var att utföra alla de AJAX-anrop där problem uppstod synkront istället för asynkront.
Detta gjordes via inställningen async: false som finns med i jQuerys AJAX-metoder. Konsekvensen av
synkrona anrop är att exekveringen av koden inte fortsätter innan anropet är slutfört. På så sätt
säkerställdes att samtliga variabler fått rätt värden innan de användes i den efterföljande koden och all
kod kunde skrivas sekventiellt. De synkrona anropen gjorde dock att användargränssnittet låstes under
tiden som anropen färdigställdes vilket skulle kunna innebära problem om något anrop fördröjs eller
misslyckas, då den efterföljande koden inte utförs. En sådan händelse skulle kunna få negativa
konsekvenser för användarupplevelsen i webbapplikationen.
På grund av nackdelarna med synkrona anrop, strukturerades koden upp på ett nytt sätt sådant att
asynkrona anrop kunde användas. Genom denna omstrukturering av exekveringsflödet gjordes anropen
asynkrona och efterföljande kod kunde fortsätta köras utan att vänta på att anrop slutförs.

5.4.3 Presentationsvy
Nedan används benämningen presentationsvy för att hänvisa till såväl veckovy som dagsvy, vilka
beskrivs konceptuellt i avsnitt 5.3. Presentationsvyn är uppdelad i två filer: ”food_section.js” samt
”food_view.html”.

Figur 15. Tom presentationsvy-div (statisk del)

Presentationsvyn används som mest på två olika ställen för en given session. För vanlig användare
används presentationsvyn på startsidan och ”mina sidor”, och för en administratör på startsidan och
”administratörssidor”. Varje presentationsvy laddas in i ett div-element, där id beror på aktuell del av
webbapplikationen, enligt Figur 15. Från början finns inget innehåll i detta element, utan det skapas
dynamiskt under körningen av applikationen beroende på användarens inmatningar.

Figur 16. ”food_view_class()”

För att kunna köra flera presentationsvyer parallellt för en given användare, utan krav på separata
javascriptfiler för olika delar, måste metoder och variabler finnas i ett lokalt omfång för varje del.

34

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Variablerna och metoderna används till exempel för att lagra och uppdatera veckonummer och datum
efter användarens inmatningar, och uppdatera det grafiska gränssnittet beroende på dessa inmatningar.
Olika presentationsvyer ska rendera informationen på olika sätt, beroende på i vilken sektion av
webbapplikationen som presentationsvyn finns. Variablerna för en presentationsvy får bara ändras inom
ramen för den presentationsvy som de hör till. För att åstadkomma detta definieras en funktion
”food_view_class” som finns i ”food_section.js”, i vilken nödvändiga variabler och funktioner finns. Utifrån
”food_view_class” skapas ett nytt objekt för varje applikationssektion genom att använda en konstruktor
och skicka med var i webbapplikationen som presentationsvyn ska visas som inparameter, enligt Figur
16.
Eftersom flera delar i webbapplikationen ska kunna använda presentationsvyn parallellt, är lyssnarna för
klick- och ”swipe”-funktionerna placerade i filen ”food_view.html”. Denna fil renderas med Jinja2 varje
gång en ny presentationsvy skapas. Under renderingen i Jinja2 tilldelas alla HTML-element, som behöver
vara unika, olika id beroende på var i applikationen de ska placeras. Presentationsvyer som körs parallellt
i webbapplikationen kommer därmed aldrig kunna ha samma id för något av dessa element. Samtidigt
som Jinja2 tilldelar element olika id, kopplas dessa id automatiskt till rätt lyssnare. Till exempel kopplas
$.click till de id som hör till knapparna i presentationsvyn. Unika id på element som styr navigeringen av
presentationsvyn är nödvändigt för att de inmatningar användaren gör inte ska kunna påverka andra
presentationsvyer som körs parallellt. Under renderingen i Jinja2 kopplas även funktioner till de olika
lyssnarna, som körs varje gång en användare klickar eller använder ”swipe”-funktionen. Dessa
funktioner, ”go_left()” och ”go_right()”, finns med i objektet som skapas med ”food_view_class”.

Figur 17. Princip för dynamisk inladdning
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Struktur för en ”slide”

A

B

B

Figur 18. Dynamiskt skapad struktur

En schematisk bild över uppbyggnaden av presentationsvyn visas i Figur 17. När en ny presentationsvy
skapats, laddas alltid två veckor (veckovy) eller två dagar (dagsvy) in; aktuell vecka/dag och
nästkommande vecka/dag. Ytterligare ”slides” skapas dynamiskt om användaren går till en vecka vars
nästkommande vecka inte redan är inladdad. På detta sätt finns alltid en vecka eller dag inladdad i förväg.
I Figur 18 innebär det att den n:te ”sliden” skapas först när användaren navigerat till ”slide” n-1 för första
gången.
För att skapa nya ”slides” anropas funktionen ”create_a_slide()”, som körs i det fall som beskrivs ovan och
i Figur 18. Funktionen genererar den struktur, bestående av div-element, som krävs för rendering av
innehåll. Strukturen som funktionen returnerar är uppbyggd dels efter kraven från ”Carousel”-elementet
och dels för att kunna placera de olika maträttsmodulerna (se avsnitt 5.4.4 nedan). Ett exempel på hur
den genererade strukturen ser ut för en vecka under körning visas i Figur 18 (markering A). Strukturen
består av element i två rader, översta raden för standardrätter och nedersta raden för vegetariska rätter
(se även avsnitt 5.3.1). Innan renderingen av maträttsmodulerna kan göras, måste ett id för varje maträtt
och dag hämtas från databasen. Funktioner skickar information med om vilken vecka eller dag som den
nya ”sliden” ska skapas för till servern, och i AJAX-anropets callback skickas samtliga id tillbaka och
sparas i ett fält. Därefter itereras fältet, och i varje iteration skapas en maträttsmodul genom att anropa
funktionen ”loaddishmodule” med nödvändiga parametrar (se avsnitt 5.4.4)

5.4.4 Maträttsmodulen
Maträttsmodulen är den enhet med vilken användaren interagerar för att välja vilka rätter individen vill
köpa. I varje unikt genererad maträttsmodul presenteras en bild och ett namn på rätten, ett antal
beställningsparametrar samt olika indikationssymboler baserat på modulens status.
Maträttsmodulen är uppbyggd som en helt fristående funktion som går att generera var som helst på
webbapplikationen genom att anropa JavaScript-funktionen ”loaddishmodule()”, därav används
modulbenämningen. I grunden består maträttsmodulen av tre filer; ”loaddishmodule.js”, ”dishmodule.js”
och ”dishmodule_svg.js”. Funktionen ”loaddishmodule()” är skriven i ”loaddishmodule.js”, vilket också är
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den enda JavaScript-filen som behöver laddas av webbapplikationen på förhand för att maträttsmodulen
ska fungera. ”Dishmodule.js” hanterar all interaktion med maträttsmodulen. ”Dishmodule_svg.html”
innehåller alla grafiska element som bygger upp utseendet av en enhet.

Figur 19. Bild på maträttsenheten

Den grafiska representationen av maträttsenheten åstadkoms med SVG (se Figur 19). Detta val gjordes
eftersom just SVG ger all den funktionalitet som efterfrågas. I prototypen har maträttsenheten ett
okonventionellt utseende med dess runda bild, paroller med skuggor och olika indikationssymboler med
specifika placeringar. Samtidigt erbjuder SVG möjligheten till att kontrollera alla element som enheten är
uppbyggd av, vilket också var ett krav då idén var att enheten skulle se annorlunda ut baserat på status
och interaktion.
I fallet med Studentlunchen är det presentationsvyn som är ansvarig för att ladda in maträttsmodulen.
Maträttsmodulen har inget ansvar för dess placering på webbapplikationen utan bestäms i detta fall av
presentationsvyn. Under vanlig användning av webbapplikationen kommer ”loaddishmodule()” att
anropas flera gånger parallellt för att kunna generera alla de maträttsenheter som ingår i varje
presentationsvy.

Figur 20. ”loaddishmodule()”

För att maträttsmodulen ska kunna genereras på rätt sätt krävs det att ett antal variabler skickas med då
funktionen ”loaddishmodule()” anropas (se Figur 20). Dessa variabler är nödvändiga dels för att
maträttsmodulen ska få rätt utseende och status men framförallt för att ”loaddishmodule()” ska kunna
göra enheten unik.
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Figur 21. ”dishmodule_svg.html” innan anpassning

Figur 22. ”dishmodule_svg.html” efter anpassning

Eftersom alla genererade enheter har sitt ursprung ur samma fil; ”dishmodule_svg.html”, krävs det att
koden modifieras dynamiskt för att varje enhet sedan ska kunna interageras med utan att påverka andra
maträttsenheter. Först och främst modifieras attributen ”id” och ”class”, vidare lagras olika statusvariabler direkt i SVG-elementen (se Figur 21 & Figur 22). Allt detta görs för att uppnå att enheterna blir
unika och för att få en status-indikation. Denna procedur genomförs vid inladdning i front-end.

Figur 23. ”dishmodule.js”, DOM-event exempel

När maträttsenheten har laddats in kan användaren interagera med enheten. Interaktionen sköts med
”dishmodule.js”. JavaScriptfilen dishmodule.js består främst av olika lyssnare eller ”event handlers” som
aktiveras när specifika element i enheten interageras med. För att minimera antalet id:n och klasser som
behöver göras unika vid inladdningsproceduren utnyttjas DOM:en. Ett exempel på detta visas ovan (Figur
23) med lyssnaren av element av klassen ”dmexit”; vid klick skickas DOM-eventet med in i funktionen.
Detta möjliggör sökning efter specifika delar nedåt i DOM:en inom denna specifika del av koden. I fallet
med maträttsenheten får det konsekvensen att specifika element kan manipuleras även då andra element
har samma klass.
När användaren är klar med sina val inom den specifika rätten klickar denna på ”Lägg till”, vilket innebär
att ”dishmodule.js” sammanställer valen i ett fält som sedan skickas vidare till kundkorgen.

5.4.5 Databas
I Figur 24 visas ett EER-diagram för; den slutliga databasen för projektet. Entitetstyperna ”User” och
”Worker” ärver av entitetstypen ”Person” och som kan ses i EER-diagrammet kan en person vara både
”User” och ”Worker” samtidigt. I ”Worker” var det tänkt att arbetarna för Studentlunchen skulle sparas
men eftersom funktionaliteten gällande arbetare inte hann implementeras används inte den
entitetstypen. Från början var det tänkt att även entitetstypen ”Admin” skulle ärva från ”Person” men för
att göra databasen säkrare och lättare att använda är ”Admin” istället en helt separat entitetstyp.
Då en användare gör en beställning läggs den till i entitetstypen ”Order” och varje order består i sin tur av
en eller flera ”Mini Orders”. I ”Mini Order” sparas information från ordern om varje specifik rätt på en viss
dag. De data som sparas i ”Mini Order” är antal rätter av den specifika maträtten på den dagen, hur många
av dessa rätter som ska vara stora, antal beställda sallader samt antal beställda drickor. I början av
projektet fanns inte entitetstypen ”Mini Order” utan tanken var då istället att specifik information om
varje order istället skulle sparas i flera mindre entitetstyper (se avsnitt 5.5).
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Entitetstypen ”Dish” är huvudtyp till entitetsyperna ”Standard” och ”Veg” och där läggs alla maträtter till.
Som kan ses i EER-diagrammet är alla maträtter antingen standardrätter eller vegetariska rätter.
Maträtterna från entitetstyperna ”Standard” och ”Veg” läggs sedan till i entitetstypen ”Menu”. En rad i
”Menu” visar vilken standardrätt och vegetarisk rätt som serveras på ett specifikt datum.
I entitetstypen ”Stock” var det tänkt att lagersaldot av standardrätter och vegetariska rätter för en viss
dag skulle sparas. Entitetstypen används dock inte då funktionaliteten för lager inte hann implementeras.
I entitetstypen ”Price” var det tänkt att data för att räkna ut priset för en maträtt skulle finnas. För att
underlätta planeringen av tillagningen var tanken från början att det skulle vara billigare för studenterna
att beställa matlådorna tidigt. I ”Price” skulle då det normala priset för en matlåda sparas i attributet
”regular”, och i ”week factor” skulle sedan procentsatsen för rabatten som erhölls vid beställning en vecka
i förväg sparas. För att ge möjlighet till förändring av prissättningen mellan olika år används ”year” som
den unika nyckeln för entitetstypen. Rabattsystemet för rätterna hann dock inte implementeras och
entitetstypen ”Price” används därför inte.

Figur 24. EER-diagram för databasen

5.5 Refaktorering
I detta projekt användes både ”floss refactoring” och ”refactoring when is necessary” löpande, med syftet
att förbättra koden för att få förbättrad läsbarhet, färre buggar, högre prestanda och minskad
lanseringstid.
Refaktorering i det här projektet gav främst positivt men tidvis också negativt utfall. Bland annat blev
koden enklare att följa och förstå efter att den strukturerats upp i olika filer. Användandet av ”floss
refactoring” gav också en minskad mängd kod då till exempel två eller fler liknande funktioner slogs
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samman till en gemensam. Ett exempel där refaktorering gav minskad kodlängd kan ses i Figur 25 och
Figur 26 nedan, där synkrona anrop ändrades till att bli asynkrona.

Figur 25. Kod för synkront anrop

Figur 26. Kod för asynkront anrop

Skapandet av tabellen ”miniorders” i databasen (se Figur 27 & Figur 28) resulterade i att det egna
användandet förenklades avsevärt. Detta då utseendet bland annat liknande den cookie där data sparas
innan det skickas till databasen. Dessutom gav det fördel för maträttsmodulen som innan inte kunde
hämta ut all önskvärd data.

Figur 27. databas före refaktorering

Figur 28. databas efter refaktorering

Gällande användargränssnittet gav refaktorering ett mer generellt utseende på applikationen och
förbättrad användarvänlighet. Att standardisera CSS-filen gjorde att bland annat färgsättning samt val av
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typsnitt och storlek på element kunde utföras med hjälp av olika klasser. Denna ändring gjorde det enkelt
att ändra utseendet på hela e-butiken, utan att som tidigare behöva gå igenom hela CSS-filen för att hitta
alla delar.
Emellanåt skapade refaktoreringen konflikter mellan olika versioner vilket innebar att kod i viss
utsträckning behövde skrivas om.

5.6 Acceptanstester
Efter sprint 1 hade grundläggande funktionalitet, i form av att det gick att logga in på webbapplikationen
och navigera runt, accepterats som färdigt av teamet. En tidig version av maträttsmodulen blev klar men
kopplingen till kundkorgen fungerade inte, varför detta funktionalitetskrav flyttades fram till sprint 2.
Flera acceptanstester var under sprint 1 omfattande och resulterade ofta i åtgärdskrav då stora mängder
kod integrerades med utvecklingsgrenen.
Efter omprioriteringar avslutades sprint 2 med en av teamet ansedd fungerande e-butik med uppfyllda
grundkrav, lätt till köp och inbjudande design. Under sprint 2 integrerades kod i mindre delar då mycket
av utvecklingen handlade om förbättringar och mindre omfattande funktioner än i sprint 1.

5.7 Användartester
Övergripande var resultatet från användartesten positivt. Det lyftes fram att det var enkelt att förstå både
hur inloggning, registrering samt köp av mat gick till. Logiken beskrevs som en bidragande faktor till en
tillfredsställande upplevelse och testpersonerna angav att ”få klick till köp” var positivt. E-butikens design
och utseende fick beröm och funktioners placering upplevdes naturlig med undantag för ”logga ut”knappen som flera gärna hade sett i anslutning till länken för inloggning uppe i högra hörnet. Andra
förbättringsförslag handlade om möjligheten till att trycka ”enter” för att bekräfta en handling, att delar
av sidan kunde ha förstorats samt att orderhistoriken kunde varit mer utförlig. Ett ytterligare problem
som nämndes var att webbapplikationen upplevdes som hackig då användaren navigerade sidan.
Administratörperspektivet beskrevs i stort som naturligt och användarvänligt men flera testpersoner
upplevde att det inte var tydligt var en skapad maträtt hamnade samt vad som hände vid användning av
vissa administratörbefogenheter.
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6 Diskussion
Avsnittet är uppdelat i två delar; diskussion kring resultat och metod. Resultatdelen diskuterar
sambandet mellan teorin och det faktiska resultatet. Delen som diskuterar metoden ifrågasätter och
reflekterar om hur projektet har genomförts.

6.1 Resultat
I detta avsnitt diskuteras resultatet av utvecklingen av Studentlunchen samt metoden.

6.1.1 Produktbacklogg
Färre användarberättelser än planerat utvecklades under projektet vilket berodde på att
tidsuppskattningen
för
användarberättelserna
inte
stämde.
Tidsuppskattningen
för
användarberättelserna gjordes i början av projektet och det var då mycket svårt att förutspå hur lång tid
de faktiskt skulle ta att utveckla.
På grund av tidsbrist och svårigheter i programmeringen implementerades för vissa användarberättelser
enklare lösningar än de som först var tänkta. De användarberättelser som berördes av detta kunde dock
fortfarande anses vara uppfyllda eftersom funktionaliteten för användaren var uppfylld även om den inte
var på samma nivå som den som först var tänkt.
Användarberättelserna var otydligt formulerade vilket gjorde att det blev svårt för gruppen att avgöra
vilken funktionalitet som motsvarades av vilken användarberättelse. Det här gjorde att många
användarberättelser hade överlappande funktionalitet vilket var anledningen till att fler
användarberättelser än de som flyttades till sprintbackloggarna utvecklades.

6.1.2 Systemöversikt
I många utvecklingsprocesser uppdateras prototypen under utvecklingens gång, något som inte gjorts i
detta fall eftersom prototypen användes som utgångspunkt vid utvecklingen av webbapplikationen. Det
har medfört att resultatet av e-butiken är mycket lik den ursprungliga prototypen. De skillnader som
finns mellan prototypen och det utvecklade systemet beror främst på att gruppen inte har haft tid att
utveckla önskvärda funktionaliteter. Bland annat kan inte en användare ge maträtter betyg eller se hur
stort lagersaldo vardera rätt har, vilka båda ursprungligen planerades implementeras. Istället lades fokus
på att ytterligare förbättra den redan befintliga funktionaliteten.
Enligt den enkätundersökning som gjordes framkom att kunderna inte ansåg att utseendet på
webbapplikationen var särskilt viktigt. Studier genomförda av bland annat Mathias (2011) och Nielsen
(2005) visar dock på att det är viktigt att anpassa processerna i webbapplikationen efter hur användarna
tror att de går till samtidigt som det är viktigt med användareffektivitet och estetisk tilltalande design.
Mot bakgrund av detta togs beslutet att lägga tid på att få en snygg och användarvänlig webbapplikation
trots att de potentiella kunderna inte ansåg att utseendet var viktigt. Utfallet från genomförda
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användartester på det utvecklade systemet visade sig styrka detta val (se avsnitt 5.7). En tänkbar
anledning till varför deltagarna i undersökningen inte lade större vikt vid utseendet kan vara den
förhållandevis höga standard som finns på webbsidor idag och i synnerhet här i Sverige. Därför förväntas
det att alla sidor ska ha en hög lägsta standard.
Att kundkorgen syns även när en användare inte är inloggad är en funktionalitet som tillkommit, trots att
den inte finns med i prototypen. Anledningen var att det ansågs vara viktigt att kunna lägga till rätter i
kundkorgen utan att vara inloggad, för att sedan precis innan betalning bli omdirigerad till
inloggningsformuläret. Teamet hade en del problem med att kundkorgens innehåll skulle sparas vid
inloggning men tömmas när användaren loggar ut, men i efterhand var den extra tiden värd att lägga då
resultatet blev lyckat. Anledningen till att kundkorgen inte visades i prototypen berodde på att en
minimalistisk design eftersträvades. Detta val ansågs kunna leda till en mer användarvänlig design, något
som Nielsen (2005) och Müller (2014) lyfter fram. Samtidigt tar Nielsen (2005) även upp flexibilitet och
användareffektivitet som faktorer för att få en användarvänlig design. Gällande kundkorgen ansågs det
finnas en motsägelse mellan minimalistisk design och användareffektivitet. För köpproceduren har
mycket av diskussionerna cirkulerat kring att det ska vara snabbt och enkelt att handla på
Studentlunchen. En viktig egenskap för detta är möjligheten att inte behöva vara inloggad för att fylla
kundkorgen med varor.
Tanken är även att direkt på förstasidan ska möjlighet finnas att köpa produkter samt att hela
köpproceduren ska genomföras med så få klick som möjligt. Därför togs beslutet att
användareffektiviteten var det viktiga i detta fall, så kundkorgen gjordes tillgänglig även i icke inloggat
läge. Detta följer också Googles (2014) rekommendation att låta användarna använda och handla på sidan
utan att behöva logga in. Liknande avvägningar mellan användareffektivitet och minimalistisk design har
gjorts även för andra delar. Ett exempel är knappen för att logga in och bli medlem. En nackdel med
denna lösning är att en användare som inte är medlem behöver gå via inloggningsformuläret för att
komma till formuläret där ny medlem kan skapas. Ur ett användarperspektiv kan detta mellansteg leda
till försämrad användareffektivitet. En lösning skulle vara separerade knappar för inloggning och
medlemsskapning. En sådan lösning ansågs dock gå emot strävan efter en minimalistisk design, särskilt
eftersom knappen för att skapa en medlem enbart används en gång per användare. Nackdelen med ett
extra mellansteg betraktades därför vara av mindre betydelse, varför de båda funktionaliteterna
placerades i en gemensam knapp.
Studentlunchens initiala tanke var att kontrollera användarnas autenticitet med Linköping universitets
”Central Authentication Service” (CAS). Det innebär en kontroll av att användaren är student på LiU utan
att från webbapplikationen kräva information om dennes personliga lösenord. Teamet upplevde dock
stora svårigheter i implementeringen av detta vilket resulterade i att det valdes att istället endast
kontrollerade att användarnamnet var ett korrekt LiU-id, men inte att användaren faktiskt använde sitt
eget. Det resonerades dock att detta inte var en alltför stor säkerhetsrisk eftersom betalningen sker i
samband med beställningen och alltså före utlämningen. Studentlunchen lade stor vikt vid att köparen
ska vara en student på universitetet. Därför frångicks Googles rekommendation att en användare inte ska
behöva logga in för att genomföra ett köp.
Vidare diskuterades flera sätt att komma åt den eventuella osäkerhet mot onlineköp som kan finnas hos
användare. En sådan osäkerhet är risken för tillkommande kostnader för leveransen. Studentlunchen har
löst detta genom att vara tydliga med att leveransen sker genom utlämning på ett fysiskt ställe på
campus.
Andra funktioner som inte blivit implementerade är betygsättning av maträtter och information om
rätternas innehåll. Bakgrunden till funktionerna var den risk som konsumenter kan uppleva då
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produkten inte fysiskt kan kontrolleras (Perea et al., 2004) och behovet av tydlig information (Seock et
al., 2007). När det gäller information om innehåll finns denna tillgänglig i databasen men under
köpprocessen presenteras den inte för användaren. Tidsbrist gjorde att denna funktion inte utvecklades.
När det gäller betygsättning var syftet att kunderna skulle kunna ge omdöme och feedback på olika
maträtter som säljs, och att dessa skulle vara synliga för andra kunder. På detta sätt skulle en del av den
eventuella osäkerheten kring matens kvalitet kunna reduceras. Att funktionen inte implementerades
berodde även i detta fall på tidsbrist. Samtidigt var det svårt att veta hur funktionen skulle implementeras
för att syftet med den skulle uppnås. Det troliga hade varit att betygssättningen baserats på
konsumenternas subjektiva bedömningar om huruvida maten var god eller inte snarare än den faktiska
kvaliteten på råvarorna, vilket var syftet med funktionen.
Utseendemässigt finns små variationer mellan prototyp och den färdiga e-butiken. Bland annat förstoras
inte maträttsmodulen om musen förs över den och navigeringsmenyn är inte centrerad när den fälls ut.
Orderhistorikens utseende hade också kunnat utvecklas och efterlikna prototypen till större del. Dessa
detaljer hade gruppen kunnat lösa med mer tid, men valdes att inte prioriteras då de inte bedömdes ha
stor betydelse för slutresultatet. I vyn för mindre enheter har menyn för mina sidor placerats över
maträttsmodulen, i stället för under som i prototypen. Gruppen bedömde att denna placering var lättare
att använda och såg bättre ut i verkligheten. Logotypen tas även bort då skärmen blir av mindre storlek,
detta för att den annars tog upp onödig plats.
För ”Mina Sidor” har menyalternativen ändrats sedan prototypen skapades. I stället för ”Inställningar”
och ”Kontakta oss” finns ”Beställningar” och ”Köpvillkor”. Teamet såg en risk att inte hinna utveckla
funktionaliteten för ”Inställningar” till den grad att den skulle anses klar. Att kunna se gjorda
beställningar för de kommande veckorna bedömdes dessutom ha större vikt än att till exempel kunna
ändra sitt lösenord, vilket gjorde att gruppen bestämde sig för att byta ut dessa flikar. Fliken ”Kontakta
oss” ersattes med en fotnot nederst på sidan och ”Köpvillkor” tog dennes plats. Anledningen var att
villkoren kan ge en känsla av säkerhet och pålitlighet till kunderna.
Gällande ”Admin” har ingen funktionalitet tagits bort, men några funktioner har tillkommit. En
administratör kan både lägga till och ta bort rätter till och från en viss dag, skapa helt nya rätter och se
samtliga ordrar som gjorts. Dessa funktioner tänkte inte gruppen på i projektets start utan de har kommit
upp med tidens gång och ansetts vara mycket viktiga för administratörerna.
Färgsättningen som används på sidan håller sig till det färgtema som bestämdes i samband med att
prototypen togs fram. Det som skulle kunna ses som problematisk med den färgsättningen som används
på studentlunchens sida idag kan ses i Figur 4 och är att det som indikerar vilka dagar som är passerade
enbart är en färgförändring och inte någon annan typ av form eller textförändring. Problematiken ligger i
det som beskrivs i avsnitt 3.1.4, det vill säga att en del av befolkningen inte har perfekt färgseende. En
förändring av detta är en aspekt som skulle kunna ses över i eventuella framtida versioner av
webbapplikationen.

6.1.3 Systemspecifikation
Under processen genomfördes en förändring av hur presentationsvyn byggs upp. Den initiala
uppbyggnaden var att ha en statisk presentationsvy med enbart tre ”slides”. För att lösningen skulle
fungera var det nödvändigt att ersätta gammal information med ny allteftersom användaren navigerade i
presentationsvyn. Detta fungerade på samma sätt som den slutgiltiga lösningen om användaren inte
valde att gå tillbaka till redan besökta veckor (se avsnitt 5.4.1). I annat fall riskerade lösningen att orsaka
onödig inläsning av data, samtidigt som det kunde leda till fördröjningar när matmodulerna skulle
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renderas igen. Den slutgiltiga lösningen tar bort dessa problem eftersom samtliga inladdade ”slides”
sparas när innehållet har hämtats och renderats.

Figur 29. Statisk lösning vid inladdning av ”slides”.

Ett annat problem med den statiska lösningen var inladdningen av data via AJAX-anrop i
presentationsvyn. Problemet som uppstod illustreras genom ett exempel i Figur 29.
Om användaren befann sig på vecka x och gick till vecka x+1 innebar det att befintliga maträtter för vecka
x-1 behövde bytas ut till maträtter för vecka x+2, för att kunna behålla strukturen med att alltid ha nästa
vecka förladdad. Vilken ”slide” som skulle bytas ut berodde alltså på vilken ”slide” som användaren stod
på innan bytet. Detta medförde att det krävdes omfattande jämförelser i programkoden för att täcka in
alla möjliga fall, samtidigt som svårigheten att generalisera och effektivisera koden ökade. Den slutgiltiga
lösningen minskade således komplexiteten genom att nya ”slides” skapas dynamiskt när användaren går
till en ny vecka eller dag (se avsnitt 5.4.1), utan krav på att innehåll i någon tidigare ”slide” ersätts.
Matsudaira (2013) och Zakas (2013) lyfter bland annat fram minskning av antalet serveranrop och
förladdning av en del av informationen som viktiga faktorer för en bra mobilanpassning. Den nya
lösningen gör det enklare att uppfylla dessa faktorer, eftersom det på ett mer effektivt och generellt sätt
går att styra vilken data som hämtas och hur mycket information som skall laddas i förtid.
Den ursprungliga föreställningen om hur omfattande funktionaliteten som maträttsmodulen skulle
erbjuda skiljer sig relativt mycket ifrån det slutgiltiga resultatet. Det principiella angreppsättet för att lösa
problemen är detsamma, men den faktiska dimensionen på problemen är annorlunda i förhållande till
vad som initialt förutspåddes. Detta har resulterat i en kod som på sätt och vis kan liknas med kaka på
kaka metaforen. Kodstrukturen ger inte utrymme för mer komplexa manipulationer på ett effektivt sätt,
utan det kräver oftast större kodtillägg på flera ställen. Tiden till att refraktorera dessa delar har inte
funnits samtidigt som dessa problem inte uppdagades förrän mot slutet av projektet.
En annan del som möjligtvis hade kunnat göras på ett mer effektivt sätt är själva anropet av
”loaddishmodule()”. I nuvarande lösning skickas i stort sätt alla nödvändiga parametrar med i
funktionsanropet. Merparten av dessa parametrar fyller ingen funktion för presentationsvyn som är den
del som gör anropet av ”loaddishmodule()”. Detta innebär att presentationsvyn måste ta fram dessa
variabler enbart för att kunna anropa funktionen. Alternativet, och enligt oss en bättre lösning, är att
”loaddishmodule()” istället skulle vara ansvarig för att göra dessa anrop.
Allt eftersom fler funktioner kring presentationsvyn och maträttsmodulen har adderats har vissa
prestandaproblem uppdagats. Detta har en negativ inverkan på användarupplevelsen och är något som
borde åtgärdas. Själva prestandaproblemet visar sig i form av hackiga animationer då användaren
navigerar mellan olika ”slides”, något som uppmärksammades av testpersoner under användartestet. Vad
exakt detta beror på är svårt att säga då någon djupare analys av problemet inte genomförts. Dock verkar
det rimligt att det har med renderingen av maträttsmodulerna att göra. Detta eftersom problemet inte
alls är lika framträdande på mobilvyn, där färre maträttsenheter behöver renderas i varje steg. Vad än
problemet beror på skulle en tänkbar lösning vara att se till att animationerna inte startas förrän
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innehållet är färdig-laddat/färdig-renderat. Denna approach löser inte själva grundproblemet men
erbjuder ändå en bättre användarupplevelse än dagens situation.
Den resulterande strukturen av databasen fungerar väl tillsammans med e-butiken. Utformningen
möjliggör att all nödvändig data kan lagras och det är även lätt att både lägga in och hämta ut data ur
databasen. I den slutliga strukturen av databasen finns dock vissa onödiga klasser vilka skapades för
funktionalitet som inte hann implementeras hos e-butiken. För att göra databasen bättre skulle därför
dessa tabeller kunna rensas bort.
Att ersätta de tidigare många små entitetstyperna med entitetstypen ”Mini Order” gjorde även att
databasen blev lättare att använda. ”Mini Order” är utformad i enlighet med hur data lagras som kaka
vilket gör det enkelt att spara information från den i databasen. En nackdel med entitetstypen ”Mini
Order” är dock att när den översätts till tabellform kan det för varje rad bli många fält med endast nollor,
om användaren inte har beställt några tillbehör till en maträtt. För att minimera antalet onödiga fält
skulle det därför vara bättre att använda en lösning med många små entitetstyper istället för att ha en
större med många attribut. Det som dock talar för att lösningen med en större entitetstyp ändå är bra är
att den både gör databasen lättare att använda men även för att alla fält i tabellen faktiskt kommer till
användning. Data i alla fälten hämtas nämligen för utskrift i maträttsmodulerna när
beställningshistoriken skapas.

6.1.4 Acceptanstester
Utvecklingsteamets definition av vad som var färdigt överensstämde inte mellan funktionaliteten hos
systemet efter sprint 1 och uppsatta mål för samma tidsram. För att undvika fortskridande utveckling
med kod som inte var fullt funktionell var det positivt att teamet var konsekvent och hård i bedömningen
av huruvida ett kodavsnitt eller en funktion var färdig eller inte. Beslutet att flytta uppstartade men ej
avslutade användarberättelser till sprint 2 bidrog till förebyggande av missförstånd och tekniskt
motstånd vid integration av senare skriven kod. För att kod skulle få laddas upp i huvudgrenen var den
tvungen att vara fullt fungerande och kompatibel med redan existerande system.
Omprioriteringarna i sprint 2 var nödvändiga med orsak av tidsramen för projektet. I slutändan innebar
de en webbapplikation med något färre funktioner än vad som först var tänkt, men med ett resultat helt i
linje med teamets grundtanke; en snygg och enkel sida med få funktioner och enkelt till köp. E-butiken
hade efter sprint 2 endast ett fåtal buggar, vilket var ett resultat av ett minimalistiskt system med fokus
på kvalitet före kvantitet för funktionaliteten.

6.1.5 Användartester
En bidragande faktor till det positiva mottagandet hos användarna kan ha varit hur konsekvent
utvecklingsteamet har varit i processen från prototyp till färdig produkt. Då teammedlemmarna själva var
representativa i målgruppen för produkten, och prototypen gjordes i ett tidigt skede av projektet, bör
ursprungsdesignen ha varit en bra indikator för en användarvänlig webbapplikation. Trots att viss
tydlighet kunde upplevas överflödig i slutskedet av utvecklingen byggdes designen enligt plan, vilket
alltså kan ha bidragit till det positiva mottagandet. Testanvändarna lyfte fram aspekten ”få klick till köp”
som positivt vilket var någonting utvecklingsteamet eftersträvade från dag ett.
I responsen från testanvändarna kan det urskiljas några mindre förbättringsförslag som att möjliggöra ett
”enter”-tryck för att bekräfta en inloggning, en förflyttning av ”logga ut”-länken till högra hörnet samt mer
utförlig orderhistorik. Alla dessa förbättringsförslag var aktuella men på grund av tidsbrist genomfördes
inte något av dem.
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Kommentarer såsom att en funktion på sidan borde förstoras och tveksamheter i
administratörsperspektiv mottogs med förståelse men en förändring var inte aktuell. Anledningen till
detta var att storleken på länkar och matmodulen verkar ha berott på skärmupplösningen och att en
administratör kan förväntas vara insatt i Studentlunchen före användning.

6.2 Metod
I detta avsnitt diskuteras de metoder som användes för att utveckla Studentlunchen.

6.2.1 Arbetssätt
Arbetet enligt Scrum fungerade bra för teamet eftersom alla tog sitt ansvar och en projektledare för
gruppen var därför inget som de saknade. Alla i teamet hjälptes åt för att lösa de problem som uppstod
och viljan att driva teamets gemensamma arbete framåt var stark. Valet att bara ha tre uttalade roller
inom teamet förstärkte även ytterligare känslan av det gemensamma ansvaret. De uttalade roller som
fanns ansåg teamet var nödvändiga att ha då de behövdes för att strukturera upp arbetet. En av de
uttalade rollerna var sekreteraren som tillkom då behovet av att ha strukturerade mötesanteckningar var
något som tidigt i projektet identifierades.
Att arbeta iterativt i sprintar skapade struktur i arbetet och de återkommande sprintplaneringsmötena,
sprintretrospektiven samt sprintåterblickarna fungerade som hållpunkter där teamet tvingades stanna
upp och reflektera över både det utförda och det framtida arbetet. Sprintarna flyttade även teamets fokus
till att slutföra en sprint istället för mot det slutliga projektmålet, vilket fungerade som en bra guidning av
arbetet genom projektets olika delar.
Sprintretrospektiven uppskattades av teamet då de gav möjlighet till förbättring av gruppens arbete. För
att sprintretrospektiven skulle ge ett relevant utfall krävdes det dock att alla i teamet uttryckte sig ärligt,
vilket kan vara svårt att göra i en grupp om åsikterna skiljer sig mycket från de övrigas i gruppen. Det fick
dock antas att alla teammedlemmar kunde vara ärliga det då detta var en förutsättning för att
retrospektivmötena skulle ge ett relevant underlag för diskussion och förbättringsförslag. De
förbättringsförslag som togs fram förbättrades i stor utsträckning men i vissa fall förlorade de relevans då
de delar av arbetet som behövde förbättras förändrades till den efterföljande sprinten. Tack vare att
förbättringsförslagen ändå oftast kunde genomföras upplevdes retrospektivmötena vara ett bra verktyg
för att komma framåt i teamarbetet.
Sprintåterblickarna var ett naturligt tillfälle för teamet att stanna upp och fundera över vad de faktiskt
hade lyckats åstadkomma under den gångna sprinten. Fokus låg på det utförda arbetet och de framsteg
som hade gjorts istället för på det arbete som inte hade hunnits med, vilket gjorde att sprintåterblickarna
blev positiva redovisningar. Under utvecklingsperioden av projektet kunde teamet ibland uppleva att
arbetet inte gick framåt då många problem uppstod i programmering. Sprintåterblickarna fungerade då
som bra påminnelser om att arbetet faktiskt hade gått framåt sedan den senaste sprinten. Under
sprintåterblickarna fick teamet också feedback på arbetet från handledare och examinator och den
feedback som teamet fick var övervägande positiv. Feedbacken gav således teamet ett gott
självförtroende i deras arbete men en övervägande negativ feedback hade antagligen gett den motsatta
effekten och skapat en större press. Den positiva feedbacken i sprintåterblickarna var alltså viktig för
teamets arbete under den nästkommande sprinten.
I enlighet med Scrum använde teamet en produktbacklogg i utvecklingen av webbapplikationen.
Generellt sett var användarberättelserna i den otydligt formulerade vilket gjorde att det var svårt för
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teamet att förstå vilken funktionalitet de motsvarade. Som en följd av detta blev det svårt att avgöra när
en användarberättelse faktiskt var klar och många av användarberättelserna stod även för samma
funktionalitet. Den överlappande funktionaliteten var anledning till att flera användarberättelser
utvecklades omedvetet och det gjorde även att produktbackloggen blev svår att få en överblick över då
onödigt många användarberättelser fanns i den. Att tydligare definiera vilken typ av funktionalitet som en
användarberättelse motsvarade skulle förenklat utvecklingen av dem och då skulle även problem med
överlappande funktionalitet undvikas. Trots att den otydliga formuleringen av användarberättelserna
ibland gjorde dem svåra att arbeta med, fungerade konceptet med att dela upp arbetet i utvecklandet av
funktioner bra. De flesta användarberättelserna berörde funktionalitet i både front-end, back-end och
databasen vilket gjorde att alla teammedlemmar fick kunskaper om alla olika delar av e-butiken trots att
de utvecklade olika funktioner.
Ytterligare en viktig del i teamets arbete enligt Scrum var scrummötena. Under sprint 0 upplevdes dessa
inte alltid vara givande då inget eller endast lite arbete i vissa fall hade hunnit utföras mellan dem. När
teamet arbetade med projektet på heltid under sprint 1 och sprint 2 upplevdes dock scrummötena vara
mycket värdefulla då de gav korta uppdateringarna om hur arbetet fortskred inom teamet. Trots att
teamet satt tillsammans och arbetade under den största delen av utvecklingsfasen av projektet, var det
ibland svårt för teammedlemmarna att veta hur arbetet gick för de övriga medlemmarna i gruppen.
Scrummötena var då användbara för att ge korta lägesuppdateringar om framsteg som gjorts. Att på
scrummötena även kunna ta upp eventuella problem som hade uppstått gjorde dem till mycket bra
verktyg då teammedlemmarna på så sätt kunde få hjälp av varandra med att lösa dem. Ofta hade någon
annan i teamet stött på ett liknande problem tidigare och tack vare att problemet togs upp på ett
scrummöte kunde teamet hjälpas åt för att lösa det.
Framtagandet av en riskanalys var ett effektivt sätt att ge alla teammedlemmar en överblick över vilka
risker som fanns för projektet. Identifiering och diskussion kring möjliga risker redan innan de eventuellt
inträffande gav teamet möjlighet att förbereda sig och ta fram en plan för hur de skulle agera vid det
eventuella inträffandet av dem. Sannolikheten för att riskerna skulle inträffa kunde också minimeras då
åtgärdsförslag för att minska händelserna togs fram. Att ta fram riskanalysen genom gemensamma
diskussioner gjorde att så många risker som möjligt togs med i analysen. Vid diskussionen kunde även
många olika aspekter av riskerna lyftas fram och alla blev medvetna om olika synsätt som fanns gällande
dem. Under projektets gång uppdaterades riskanalysen men i övrigt lades inte något större fokus på den.
Den var bra att använda för att lyfta fram och diskutera risker redan i början av projektet men troligtvis
hade den kunnat vara till ännu större nytta om den hade diskuterats mer under projektets gång. Om mer
fokus löpande hade lagts på riskanalysen skulle troligtvis åtgärdsförslagen ha följts mer noggrant och fler
risker skulle då mer effektivt ha kunnat förebyggas.

6.2.2 Enkätundersökning
Den undersökning som utfördes i början av projektet låg till grund för vilka funktioner som
implementerades samt för Studentlunchens affärsstrategi. Resultatet från enkäten blev relativt likt
gruppens förväntningar vilket kan bero på att gruppens tankar överensstämmer med den allmänna
uppfattningen hos studenter på Campus Valla. Att resultatet blev likt förväntningarna skulle också kunna
bero på att undersökningen inte var tillräckligt objektiv. Då idén gällande Studentlunchen delvis var
uttänkt innan enkäten utformades och då gruppens medlemmar själva är studenter vid Linköpings
universitet finns det risk för att enkäten riktades mot den redan tänkta lösningen. I sådant fall är det
möjligt att alternativa lösningar och funktionalitet som hade kunnat upptäckas från enkäten missades.
För att en större trovärdighet gällande utfallet skulle ha erhållits borde enkäten ha granskats ytterligare
innan den delades ut.
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6.2.3 Systemuppbyggnad
Det initiala valet av teknik för att skapa det grafiska utseendet hos webbapplikationen var en lösning där
olika delar av exempelvis maträttsmodulen bestod av flera separata bilder. Tanken var att dessa bilder
sedan skulle manipuleras med hjälp av CSS och HTML för att få dem att uppföra sig som önskat. Efter en
tid visade det sig dock att denna metod var svår att använda och nya tekniker söktes med SVG som
resultat. SVG visade sig vara en bra teknik att använda för det tänka syftet då tekniken erbjuder ett bra
stöd för komplex grafik och det ger även stora möjligheter till manipulation av filerna. Dessutom blev det
med SVG-tekniken möjligt att samla alla olika delar av grafiken i en och samma fil istället för att låta dem
vara uppdelade i flera filer som i det tidigare fallet. Möjligheten att samla de olika delarna i samma fil
underlättade arbetet med placeringen av de olika elementen i grafiken eftersom koordinaterna för SVGelementen utgår från sig själv istället för från koordinater för hela webbsidan. En av svagheterna med
SVG är emellertid det bristande stödet för tekniken i äldre webbläsare. Detta sågs dock inte som ett större
problem då den huvudsakliga kundgruppen är yngre individer med förhållandevis god teknikvana och
tillgång till ny teknik.
I back-end användes en signerad kaka för att kontrollera om en besökare av webbapplikationen var
inloggad eller inte. Det är dock inte säkert att detta var den mest fördelaktiga metoden att använda då det
finns ett flertal andra paket och klasser som hade gått att använda i samma syfte. Den främsta
anledningen till att signerade kakor valdes som metod var framförallt för att dess API var enkelt att förstå
och att implementationen av dem tidigt i projektet fungerade felfritt Det var även enkelt att direkt i
webbläsaren kontrollera att kakan lades till vid inloggning och togs bort vid utloggning.
Den ursprungliga planen gällande databashanteringen i projektet var att i början av utvecklingen
använda SQLite för att mot slutet byta till MySQL. Anledningen till att den planen togs fram var för att
SQLite passar sig bättre i utvecklingssyfte medan MySQL har bättre prestanda. Under projektets gång då
teamet insåg att de inte skulle hinna utveckla all den funktionalitet som de från början hade planerat
beslutades det dock att inget byte av databas skulle ske. SQLite-databasen fungerade mycket bra att
använda under utvecklingen av webbapplikationen och teamet valde därför att lägga tid på utvecklandet
av funktionalitet istället för på byte av databas. Eventuella problem med prestandan hos SQLite märktes
dock inte av teamet då dessa endast borde ha uppkommit vid en högre belastning av e-butiken, vilket inte
var något som teamet testade. Slutsatsen blev att SQLite var ett bra och enkelt val av databashanterare i
utvecklingssyfte, men för att säkerhetsställa en bättre prestanda hos slutprodukten borde troligtvis en
mer avancerad databashanterare som till exempel MySQL istället ha använts.

6.2.4 Versionshantering
I det stora hela var Git till stor hjälp i projektet och någon form av versionshantering ansågs vara
nödvändig i ett projekt av den här storleken. Inte minst det stora antalet utvecklare gynnades av att
versionshantera koden. Som en följd av ovana samt dålig struktur uppkom dock i början av
utvecklingsfasen mycket problem vid integration av koden med utvecklingsgrenen. Detta kunde
emellanåt leda till tidsödande felsökning och i värsta fall förlorad kod. Manuell integrering behövdes även
genomföras vid ett fåtal tillfällen för att lösa konflikter som uppstod. Strukturen för versionshanteringen
med en huvudgren och en utvecklingsgren visade vara bra ur säkerhetssynpunkt. Vid de tillfällen då
problem uppstod i utvecklingsgrenen var det användbart att alltid ha en fungerande kopia av koden på
huvudgrenen. Allt eftersom projektet fortskred fick dock teamet en bättre struktur för
versionshanteringen och färre problem uppstod vid integrationerna.
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6.2.5 Refaktorering
Som nämnts tidigare (se avsnitt 4.6) refaktorerade teamet främst kod löpande, dock inte speciellt
frekvent. Mot slutet blev samtliga bättre på att strukturera upp sin kod men utrymme för ytterligare
förbättringar fanns. Anledningen till att refaktoreringen inte utfördes fullt ut berodde inte på tidsbrist
utan på prioriteringar. Gruppen ansåg det viktigare att få färdigt alla funktioner, för att senare kunna
utveckla och förbättra den skriva koden.
För att förbättra användandet av refaktorering hade gruppen till exempel kunnat vara bättre på att
konsekvent ta bort dubbletter och oanvänd kod. Detta för att inte låta onödig kod ta upp plats eller
försvåra läsbarheten. Ett sätt hade kunnat vara att avsätta tid för att refaktorera och därmed förbättra
kvaliteten på koden. Desto längre projektet fortskred, ju svårare blev det att sätta sig in i de olika
funktionerna och därmed också vad som var överflödigt.

6.2.6 Programvaror och verktyg
Användandet av OpenShift fungerade bra under större delen av utvecklingen. En stor anledning till detta
var att den kontinuerliga uppladdningen mot OpenShift, gjorde att eventuella buggar upptäcktes tidigt. En
av de största fördelarna med användningen av OpenShift var dess enkla integrering med Git som gjorde
att uppladdningen av kod på OpenShift kunde ske smidigt. Användandet av OpenShift gjorde dock
samtidigt att Studentlunchen blev beroende av en extern part, vilket fick negativa konsekvenser då till
exempel OpenShift-servern låg nere under en period.

6.2.7 Acceptanstester
Den kontinuerliga integrationen fungerade generellt sett bra, även om en ännu högre frekvens av
integrationer troligtvis hade kunnat minska risken för konflikter ytterligare. Stora integrationer skapade
vid ett flertal tillfällen problem och ibland påverkades tidigare funktionalitet så att nya acceptanstester
behövde utföras av den.
Trots att acceptanstesterna uteslutande genomfördes internt upplevdes de fungera bra. För att
genomföra acceptanstesterna på ett mer objektivt sätt hade de kunnat utföras så att två personer inom
teamet, som inte hade varit med och utvecklat funktionaliteten, ensamma genomförde testerna av den.

6.2.8 Användartester
De löpande och kontinuerliga användartesten under utvecklingen borde ha strukturerats upp och
dokumenterats för att processen med respons hos användare skulle kunna följas upp bättre. Dessa test
gjordes mestadels inom gruppen eller med nära bekanta vilket kan ha bidragit till större positivitet än
vad som egentligen var representativt för Studentlunchens målgrupp. Inför de omfattande
användartesten som gjordes hos en mer opartisk publik fanns därmed ett onödigt stort orosmoment då
tidigare användartester inte nödvändigtvis var relevanta utan kan ha varit missvisande.
Det skriftliga användartestet i sprint 2 gjordes för sent för att utvecklingsteamet skulle ha goda
möjligheter att genomföra mer omfattande förändringar. Anledningen till att testen inte gjordes tidigare
var att webbapplikationen inte var fullt funktionell och därmed ansåg teamet att ett fullständigt
användartest inte skulle ge relevant respons utan snarare bekräfta buggar och missfunktion som teamet
redan kände till. Ett bättre scenario hade varit att få färdigt full prestanda tidigare men detta lyckades
inte teamet med.
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6.2.9 Källkritik
Under arbetes gång hämtades information från flera olika källor. Källorna är framförallt av tre olika typer;
böcker, vetenskapliga publikationer och industrikällor. Utöver dessa tillkom en rad andra källor som inte
låter sig placeras i någon av tidigare nämnda kategorier.
Bland de källor som arbetet refererar till återfinns ett fåtal böcker. En av dem är ”Programming Python”,
skriven av Mark Lutz år 2006. I dagens snabbt föränderliga IT-samhälle skulle boken kunna verka
föråldrar, men då rapporten endast använder information gällande grundläggande aspekter för språket
betraktas innehållet ändå vara relevant än idag. Att Lutz dessutom skrivit flera böcker inom ämnen och
sålt över 450 000 exemplar av dessa anses källan mycket trovärdig.
En annan bok som är nämnvärd bland referenserna är ”Design for use” av Lukas Mathis från 2011, som
används i arbetets teori gällande design. Boken bedöms som tillförlitlig då den används som
kurslitteratur i flera kurser inom datavetenskap vid Linköpings Universitet. En nackdel med boken är att
den ses som sekundärkälla.
De vetenskapliga publikationerna som har använts kan delas upp i två olika grupper; de som har
granskats innan publicering och de som inte har granskats innan publicering. De som har granskats anses
ha ett högre vetenskapligt värde än de artiklar som publicerats utan föregående granskning. En annan
viktig faktor vad gäller vetenskapliga artiklar är åldern på dem. Vad som, i detta projekt, låg till grund för
om en artikel ansågs vara för gammal eller inte var om artikelns beskrivna metoder kan tänkas ha
förändrats sedan den skrevs. I avsnitt 3.1.1 refererar arbetet till en studie av Seock et al. (2007) och en av
Perea et al. (2004) som idag är 8 respektive 11 år gamla. Det som talar för att åldern på studien av Seock
et al. (2007) är att studien är utförd på personer som har vana av shopping online och det dåvarande
internet. Internetvana och erfarenhet från online-köp är annars något som skulle kunna ses som den
största skillnaden inom det studerade området gentemot idag. Nämnda studierna stärker också
varandras slutsatser, trots att materialet till studierna är olika gammalt. Detta talar för att slutsatserna
från studierna kan anses någorlunda generella över tid.
En stor grupp av de källor som arbetet refererar till är så kallade industrikällor. Problematik gällande
sådana är att de inte granskas på samma metodiska sätt som ofta är fallet med vetenskapliga artiklar och
böcker. Industrikällor är inte sällan webbaserade, vilket för arbetets räkning är negativt på så sätt att det
refererar till källor som kan förändras utan att det syns för den som står bakom informationen. Det finns
också en risk att materialet avlägsnas från refererad webbplats. Nämnda aspekter kan därmed försvåra
en granskning av rapportens källor. Vikt har lagts vid att försöka se vilket syfte källorna har samt vilken
kunskap inom gällande område som upphovsmannen besitter.
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6.3 Etiska och samhälleliga aspekter
I detta avsnitt diskuteras etiska och samhälleliga aspekter relaterade till Studentlunchen för att ge ett
vidare perspektiv.

6.3.1 Datasäkerhet
För Studentlunchen är datasäkerheten av stor vikt, då webbapplikationen potentiellt sätt kan komma att
hantera stora mängder privata uppgifter om sina användare. I värsta fall kan en angripare få tillgång till
hela databasen och i samband med det också tillgång till alla användaruppgifter. Limbu, Wolf och
Lunsford (2011) menar att ett sådant angrepp kan leda till att användare tappar förtroende för
Studentlunchen då de förväntar sig att deras privata uppgifter hanteras på ett säkert sätt. För att minska
konsekvenserna för användarna vid en sådan attack kan lösenorden krypteras vilket gör det svårt för en
angripare att få lösenordet i klartext (Boswell, 2015). Studentlunchen följde Boswells (2015) förslag om
att kryptera lösenorden för att minska konsekvenserna för användarna vid en eventuell angripare. Övrig
information om användarna som namn, LiU-id och tidigare beställningar bedömdes inte vara känsliga om
de skulle läcka ut och därför lagrades de i klartext.
I ett samhällsperspektiv är det motiverat att lägga kraft och pengar på utvecklingen av ett säkert system
då dataintrång i större fall kan kosta samhället stora summor (Peslak, 2004). Studentlunchen utvecklades
av ett team med oerfarna programmerare som drevs av tighta deadlines. Dessa två kombinerat ökar
risken för bristfällig kodkvalitet vilket Peslek (2004) menar ökar risken för bristande datasäkerhet. Det
finns alltså med stor sannolikhet utrymme för Studentlunchen att förbättra säkerheten i
webbapplikationen varför den borde ses över vid en eventuell lansering av e-butiken.

6.3.2 Funktionalitet
En användare kan i dagsläget inte ta bort sin användarprofil eller sina uppgifter från Studentlunchen.
Detta kan inte heller göras av en administratör vilket gör det svårt att ta bort konton på Studentlunchen
och kan bidra till att användaren får en känsla av att kontrollen över sina uppgifter försvinner. I PUL finns
ett krav på att en användare ska kunna få sina uppgifter avlägsnade (Datainspektionen, 2011). Det kan
därför anses etiskt tveksamt att detta ännu inte implementerats och att det därför blir en komplicerad
process för användaren att ta bort sitt konto. Å andra sidan kan utvecklarna förändra databasen manuellt
och därför finns fortfarande möjligheten att ta bort sin användare även om det inte är självklart för
användaren hur denne ska gå tillväga för att göra det.
Det är problematiskt att webbapplikationen i dagsläget saknar möjlighet att hantera fall då en användare
tappat bort sitt lösenord och vill ha ett nytt. Fördelen är dock att fall där personer försöker få ut ett nytt
lösenord för andra användare undviks. Om en användare idag vill ändra eller glömt sitt lösenord måste
denne skapa en ny användare men då måste användaren hitta på ett nytt LiU-id som resulterar i att
användarens historik försvinner. I framtiden skulle e-butiken behöva stöd för att hjälpa användare som
behöver ett nytt lösenord.

6.3.3 Marknadsmässigt
Under utvecklingen av konceptet Studentlunchen fick teamet göra en rad överväganden där
marknadsmässiga aspekter ställdes mot den personliga integriteten. Ett sådant exempel är valet att inte
gå ut med bild och namn på de personerna som tillagat maten en viss dag. Den marknadsmässiga kraften
som talade för att exponera de som tillagat maten var att detta skulle ge kunderna en större känsla av
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samhörighet med Studentlunchen. Anledningen till att studentlunchen valde att inte visa vilka som hade
tillagat maten var framförallt för att undvika risken att personerna i fråga skulle känna sig uthängda och
risken att kunderna skulle välja bort mat på grund av vilka som lagat den.
Studentlunchen går in på en marknad där det idag finns flera olika kommersiella aktörer. Det som talar
emot Studentlunchen i ett samhälleligt perspektiv är att e-butiken skulle kunna skada marknaden då den
har andra förutsättningar i form av obefintliga lönekostnader vilket de kommersiella aktörerna antas ha.
Det som talar emot att det skadar marknaden är att det på Campus Valla samexisterar ett ideellt
studentdrivet café med de kommersiella aktörerna som också driver caféverksamhet. Studentlunchens
bedömning är att det inte skulle skada marknaden.
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7 Slutsats
Genom fokus på grundläggande funktioner och ett intuitivt användargränssnitt är det möjligt att med
hjälp av en e-butik stödja driften av studentföreningen Studentlunchen på ett effektivt sätt. Studenterna
genomför sina lunchinköp via en väl utformad e-butik vilket skapar en flexibel och ekonomiskt effektiv
kanal. På så vis kan Studentlunchen erbjuda billiga luncher på Campus Valla i Linköping.
Syftet med projektet var främst att: ”skapa en webbapplikation där studenter kan beställa lunchlådor”.
Detta är uppnått av teamet då de mest grundläggande funktionerna existerar och är välfungerande. Dock
bortprioriterades flera av de ursprungliga funktionerna som teamet planerade att implementera. Den
främsta orsaken till detta var tidsbristen och att teamet gick in i projektet med en naiv föreställning kring
hur mycket som skulle hinnas med. Dessutom valde teamet att prioritera kvalitet framför kvantitet.
Riskerna kring den begränsade projekttiden och avsaknaden av kunskap kring de verktyg varmed
webbapplikationen skulle skapas, hanterades och minimerades genom Scrum som arbetssätt. Detta har
varit av stor vikt för projektets framgång eftersom de metoder som ingår i Scrum har bidragit till att
projektteamet kunnat arbeta målinriktat och effektivt relativt förutsättningarna. Genom den konsekventa
användningen av Scrum har syftet att öka projektmedlemmarnas kunskap om Scrum uppnåtts. De mest
framträdande koncepteten som har haft stor inverkan på teamets arbete har varit de dagliga
scrummötena och det jämnt fördelade ansvaret. Detta har lett till att teamet i stor utsträckning arbetat på
ett sätt där alla känt ömsesidig respekt och bidragande till resultatet. Att teamet valt att arbeta nära
varandra tror teamet är en stor anledning till det lyckade slutresultatet. Teamet har genomgående haft en
hög tolerans till misstag och snarare sett dem som naturliga steg för att kunna realisera projektets syfte.
Ytterligare en del som har underlättat arbetet och som har gynnat resultatet är beslutet om att prioritera
skapandet av en väl utarbetad prototyp innan utvecklingsarbetet startade. Detta skapade en god mall att
utgå från och garanterade att de tänkta funktionerna som presenterades i samband med prototypen
följde med genom projektets gång. En bidragande orsak till det goda slutresultatet är även det faktum att
teamets medlemmar ingår i den kundgrupp som verksamheten riktar sig mot. Teamet kan på så vis anses
ha god förståelse för vilka funktioner som faktiskt skulle vara uppskattade i slutändan.
De i många fall breda användarberättelserna, som teamet använt i projektet, har bidragit till att
projektmedlemmarna fått möjlighet att arbeta med många av de tekniker som använts vid utvecklingen.
Således uppfylldes syftet att samtliga teammedlemmar skulle utveckla sina programmeringskunskaper.
Delar som skulle kunna förbättras är framförallt att bättre utforma användarberättelser som lättare går
att översätta i faktiska utvecklingsuppgifter. Vidare borde mer energi läggas på kodens generaliserbarhet
så att addering av funktioner kan göras på ett enklare sätt än vad som upplevdes under projektet.
Kommande arbete borde framförallt inriktas på att adressera de existerande prestandaproblemen
eftersom det har en inverkan på användarupplevelsen. Vidare rekommenderas att skapa funktioner kring
hanteringen av arbetarna, att skapa bättre tillgänglighet till information kring rätter samt att utveckla
användarnas möjligheter till att ge feedback. Slutligen bör även en översyn av säkerhetsaspekterna
genomföras innan lansering, då det är av stor vikt för Studentlunchens anseende.
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9.1 Bilaga 1. Enkätundersökning
Enkäten
Nedan presenteras den enkät som delades ut till 93 studenter på Linköpings universitet.
Följande enkät syftar till att utgöra en marknadsundersökning för en eventuell lansering av en e-shop för
studentmatlådor. Matlådorna beställs och betalas enkelt via e-shopen och hämtas sedan ut i Colosseum
under lunchen. Affärsidén kommer från en projektgrupp utgjord av åtta studenter i kursen
Kandidatprojekt Datateknik, TDDD83, på Industriell Ekonomi. Enkäten är utformad för att undersöka
intresse och preferenser hos eventuella kunder men även potentiellt studentengagemang för
verksamheten. Var vänlig och fyll i de alternativ du bäst relaterar till.

1. Vad tycker du är viktigast när du köper en matlåda? Rangordna nedanstående alternativ med siffror 14, där 1 är bäst.
Priset____

Portionens storlek____

Nyttigheten____

Råvarornas kvalitet____

2. Vilken/vilka är anledningarna till att du köper mat på skolan?
Glömt matlådan

⃝

Inte hunnit laga mat
Bekvämlighet

⃝

⃝

Jag är inte bra på att laga mat
Socialt

⃝

⃝

Annan anledning:_____________________________________________________________________________________________________

3. Hade du kunnat tänka dig att köpa mat från ovan beskrivna e-butik?
Ja

⃝

Nej

⃝

Om nej, varför inte?__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
4. Vilka funktioner tycker du är viktiga i den ovan beskrivna e-butiken?
Användarvänlig

⃝

(Användarvänlighet definieras som få ”klick” till köp, lättöverskådligt, liknande layout på olika enheter
och en ny användare ska enkelt förstå hur denne ska komma vidare till önskad funktion)
Snygg design

⃝
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⃝

Beskrivning av matens innehåll
Olika matalternativ för en dag

⃝

Nya matalternativ varje dag

⃝

Kunna betygsätta maträtter
Kunna önska maträtter
Kunna se din köphistorik

⃝

⃝

⃝
⃝

Andra funktioner som du anser är viktiga:______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Finns det någonting du saknar när du köper mat på campus? Exempelvis annan prisklass, annan typ av
mat.
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

6. Har du eller skulle du kunna tänka dig att engagera dig ideellt inom studentlivet?
Ja

⃝

Nej

⃝

Om ja, vad motiverade/motiverar dig till att jobba ideellt?
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

7. Att jobba för verksamheten som den här enkäten avser innebär att du under två dagar per termin lagar
mat samt delar ut matlådorna i Colosseum under luncherna dessa dagar. Hade du kunnat tänka dig att
jobba ideellt med ovan beskrivna tjänst om du hade behövt jobba två dagar per termin och för det fått 10
gratis matlådor samt en tackfest?
Ja

⃝

Nej

⃝

Om inte, vad mer hade du behövt för att vilja jobba för denna tjänst?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Utfall från enkät
Utfallet från enkäten bekräftade mycket av det som teamet redan trodde angående studenternas
preferenser men gav även nya infallsvinklar kring vad som premieras vid en tjänst likt beskriven.

Fråga 1
I den första frågan skulle studenterna ranka, från 1-4 där 1 premieras, vad som är viktigast när de köper
mat. Attributen som skulle rankas var pris, portionens storlek, nyttighet och råvarornas kvalitet.

Viktigaste parametrarna vid köp av en matlåda.
300

250

200

150

100

50

0
Priset

Portionens storlek

Nyttigheten

Råvarornas kvalité

Figur 1. Utfall från fråga 1 i undersökningen

I efterhand verkar det som att vissa studenter har missuppfattat frågan eftersom vissa valt till exempel 14-4-4 eller att de trott att 4 var bäst. Vissa verkar även ha trott att termen "matlåda" endast innefattade
själva lådan och att den inte innehöll mat. Anledningen till att dessa missuppfattningar misstänks är att
det uppkom frågor vid utdelningen av enkäten hos vissa i teamet, det finns därför anledning att tro att det
finns ett visst mörkertal som följd av missuppfattningar, trots att de som fyllde i enkäten blev upplysta
om upplägget innan de besvarade frågan. Mörkertalet antas därför vara tillräckligt litet för att utfallet kan
användas. Utfallet presenteras i Figur 1.
Resultatet visar att priset är den viktigaste parametern vid köp av matlåda. Därefter kom portionens
storlek, råvarornas kvalitet och nyttigheten var minst viktig.
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Fråga 2
I den andra frågan efterfrågades vilken eller vilka anledningar som orsakar att studenten i fråga väljer att
köpa mat på skolan. Studenten kunde välja mellan glömt matlådan, inte hunnit laga mat, bekvämlighet,
jag är inte bra på att laga mat, socialt eller annan anledning. I det sista alternativet kunde de fylla i
anledningar som inte täcktes av de möjliga alternativen. I Figur 2 nedan presenteras utfallet från fråga 2.

Vanligaste anledningarna till köp av mat på skolan
80
70
60

Antal

50
40
30
20
10
0
Glömt matlådan Inte hunnit laga
mat

Bekvämlighet Jag är inte bra på
att laga mat

Socialt

Annan anledning

Figur 2. Utfall från fråga 2 i undersökningen

Den största anledningen till att inte ta med sig en egen matlåda var att studenten inte hunnit laga mat
därefter att de glömt laga mat. Det tyder på att en stor del av de potentiella kunderna inte kommer att
genomföra sitt köp förrän samma dag som de vill äta sin matlåda.
Bekvämlighet var den tredje största anledningen till att köpa mat, således vill studenten inte laga mat på
förhand, alternativt bära med sig redan färdiglagad mat.
Den sociala biten var också en vanlig anledning. Valet att köpa lunch av en social anledning kan ha olika
skäl bakom sig. Antingen väljs att köpa lunch för att det tidigare bestämts med vänner att äta tillsammans
på en restaurang, alternativt visar det sig samma dag att vännerna planerar att köpa lunch och väljer då
att ansluta. En annan anledning kan potentiellt sett vara att tanken varit att åka hem och äta men att ett
oväntat lunchsällskap dykt upp och därför inhandlas en lunch för att kunna umgås med detta sällskap.
Ett fåtal studenter angav att de köper mat för att de är dåliga på att laga mat eller av annan anledning.
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Fråga 3
Den tredje frågan handlade om huruvida studenten kunde tänka sig att köpa från den beskrivna e-butiken
och om inte, varför. Resultatet visas i Figur 3 nedan.

Antal

Antal som kan tänkas köpa mat från Studentlunchen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ja

Nej

Figur 3. Utfall från fråga 3 i undersökningen

Av utfallet framgår att 82 av 93 studenter skulle kunna tänka sig att handla. Av de som angav "Nej",
utvecklade flera med att det berodde på om priset är lägre än dagens alternativ. Några tyckte också att
det verkade omständligt och vissa hade helt enkelt alltid egen mat med sig. Tre studenter angav varken
"Ja" eller "Nej", då de inte tyckte sig ha tillräcklig information.

Fråga 4
I fråga 4 skulle studenten ange vilka funktioner som han/hon tyckte var viktiga för en e-butik lik
Studentlunchen. Det fanns också möjlighet att ange egna förslag. I Figur 4 nedan presenteras utfallet.

Antal

Viktiga funktioner
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Figur 4. Utfall från fråga 3 i undersökningen
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De tre viktigaste funktionerna enligt studenterna var en beskrivning av matens innehåll, att den är
användarvänlig och att det finns bilder på maträtterna. Det minst viktiga anges vara en snygg design och
att kunna se sin köphistorik.
Det kom ett antal förslag på funktionsalternativ. Två stycken tyckte att det var viktigt med ett vegetariskt
alternativ och en annan ville gärna veta råvarornas ursprung. Pantsystem på matlådor var en annan idé
och smidig betalning återkom flera gånger.

Fråga 5
I fråga 4 ombads studenten att säga vad han eller hon saknar på campus vid köp av mat. Nästan hälften av
studenterna angav att de eftersökte billigare mat och ytterligare några angav en annan prisklass. Många
saknade variation i utbudet och gav exempel som pizza, thai, sushi och vegetarisk mat. Portionernas
storlek var också något som lyftes, några ville ha mindre portioner och andra ville ha större.

Fråga 6
I denna fråga ombads studenter svara på om han eller hon kan tänka sig att arbeta ideellt och vad som
motiverade till detta. Utfallet presenteras i Figur 5 nedan.

Kan du tänka dig att arbeta ideellt?
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Figur 5. Utfall från fråga 5 i undersökningen

Det var 75 av 93 studenter som angav att de kan tänka sig att arbeta ideellt. De vanligaste motivatorerna
var att ideellt arbete ger erfarenhet, personlig utveckling och möjlighet att socialisera och träffa nya
människor. Dessutom angav många att det ska vara kul samt att det känns viktigt att få bidra till ett bättre
studentliv och ge tillbaka till de som arbetat ideellt med liknande saker tidigare.
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Fråga 7
I den sista frågan efterfrågades om studenten kan tänka sig att arbeta för Studentlunchen om denne
skulle arbeta två dagar per termin och för detta fick 10 matlådor och en tackfest. I Figur 6 nedan
presenteras resultatet.

Kan du tänka dig att arbeta med Studentlunchen?
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Figur 6. Utfall från fråga 7 i undersökningen

Det var färre som kunde tänka sig att arbeta med Studentlunchen än som kunde tänka sig att arbeta
ideellt. De anledningar som angavs till varför studenter inte ville arbeta med Studentlunchen var önskan
för mer kompensation så som fler matlådor, att personen inte gillade att laga mat eller att det helt enkelt
inte var något som intresserade studenten.
Trots att något färre personer kunde tänka sig att arbeta för Studentlunchen än generellt, är siffran ändå
hög, fråga 7 är mer avgränsande än fråga 6 och därför är det naturligt att utfallet skiljer sig åt. Utfallet
menar att 70 procent av de tillfrågade studenterna kan tänkas arbeta med studentlunchen.
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9.2 Bilaga 2. Marknadsplan
Sammanfattning
Studentlunchen genomförde våren år 2015 en enkätundersökning på Linköpings universitet där fler än
50 procent av de tillfrågade studenterna visade sig efterfråga billigare mat. På Campus Valla ägs och drivs
samtliga lunchrestauranger av Eurest, där priset för "dagens lunch" under det första kvartalet av 2015
var cirka 65 kronor. Priset motsvarar en ökning med 30 procent sedan år 2007. Studentlunchen aspirerar
på att lättillgängligt tillhandahålla studenter näringsrik lunch i olika storleksklasser till ett förmånligt
pris. Ändamålet ska genomföras genom en e-shop som tillgodoser studenternas behov i form av
efterfrågad produkt samt funktionella krav. Verksamheten ska vara ideell och verka utan vinstintresse
och kan således anpassas genomgående till studenternas behov. Konsumenternas efterfrågan och krav på
pris, innehåll och utbud ska därför ställas i första hand.
Priset på Studentlunchens matlådor kommer att vara kostnadsbaserat och ligga på 30 kronor. Matlådorna
levereras till studenter, av studenter, till campus under lunchtid. Försäljningen kommer endast att ske
över internet vilket resulterar i att Studentlunchen inte kommer att ha någon kontanthantering.

Verksamhetspresentation
Studentlunchen ska vara en ideell förening och verksamheten ska erbjuda prisvärda luncher för
studenter, av studenter, vid universitetsområden. Visionen är att bli studentens förstahandsval när det
gäller luncher på universitetsområden i Sverige.
För att utnyttja den tekniska utvecklingen som skett under de senaste åren och för att diversifiera sig mot
konkurrenter kommer verksamhet att kretsa kring webbapplikationen Studentlunchen. Det är via denna
som kunder kommer att kunna välja sin lunch med eventuella tillbehör och sedan betala. På
universitetsområdet kommer det endast att finnas en avhämtningsplats för lunchlådorna och ingen
möjlighet till fysiskt köp med varken kontanter eller kort.
Studentlunchen kommer i ett första läge tas fram på Campus Valla i Linköping. Där finns en efterfrågan på
billigare lunch och därför kommer Studentlunchen att erbjuda detta genom att vara en ideell förening där
studenter ska arbeta med att tillaga maten. På så sätt försvinner lönekostnaderna och dessutom kommer
verksamheten inte vara vinstdrivande vilket också kommer att pressa priset.
Då verksamhetens och kundens interaktion kretsar kring en e-butik skapas nya möjligheter och sätt på
vilka problem kring lunchköp och lunchtillagning kan hanteras. Denna marknadsplan ämnar till att
identifiera vilka dessa problem kan vara, vad Studentlunchens tänkta kunder värdesätter när de
överväger ett lunchköp och på vilket sätt Studentlunchen bäst kan genomföra sin verksamhet.

Omvärldsanalys
I omvärldsanalysen analyseras marknaden idag och vilka förutsättningar och begränsningar som finns för
att Studentlunchen ska kunna lyckas. Analysen görs enligt PEST-modellen.

Politiska (legala) faktorer
Studentlunchen är en restaurangverksamhet och omfattas på så vis av olika lagar och regler. För att
bättre kunna förstå hur dessa påverkar verksamheten redovisas en genomgång av dem nedan.
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Eftersom Studentlunchen är ett livsmedelsföretag betyder det att hänsyn till livsmedelslagen bör beaktas.
Den säger att innan verksamheten kan påbörjas krävs en registring till miljökontoret i kommunen där
verksamheten bedrivs. Kontroll av verksamheten sker sedan efter att den har påbörjats.
(Foretag.stockholm, 2015)
Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att matlådorna är säkra att äta samt har rätt märkning.
För att kunna uppfylla detta krävs det att det finns egenkontroll. Syftet med den är att hälsofaror ska
kunna undvikas. Exempel på egenkontroll är regelbunden temperaturmätning och dokumentation av
städning. (Foretag.stockholm, 2015)
Matlådorna som Studentlunchen säljer kommer att klassas som ”livsmedel färdigförpackade för direkt
försäljning”. Det innebär ett krav på att kunna lämna information om allergener, alltså de ämnen som
orsakar allergiska reaktioner. (SLV, 2015)
Enligt ”vägledning - hygien”, från Livsmedelsverket i 5.7.3 Kapitel III, får privata bostäder användas för
beredning (i Studentlunchens fall tillagning) av mat. Kraven som gäller i privat bostad är samma som vid
beredning i restauranglokal eller liknande. Då anläggningen måste registreras kommer det alltså
innebära svårigheter med att bereda maten i olika kök varje dag. För att kunna bedriva verksamheten i
privat bostad kommer det då krävas att tillagningen utförs i samma kök återkommande. (SLV, 2015)
Det återfinns inga formella krav på att personal ska ha en viss utbildning utan det är upp till
verksamhetsutövaren att besluta vilken kompetens personalen behöver. (Visitas bransch-riktlinjer för
restauranger, 2015)
Enligt datainspektionens rapport ”Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel”, vilken
grundar sig på personuppgiftslagen, har Studentlunchen rätt att samla in personuppgifter från sina
kunder. Uppgifterna ska vara för ett ändamål vilket behöver framgå i information till kunden.
Studentlunchen får registrera de uppgifter som krävs för att kunna fullfölja avtalet utan särskilt
medgivande. Det kan vara uppgifter såsom email-adress, adress, namn och liknande. (Behandling av
kunders personuppgifter vid elektronisk handel, 2003)
Enligt konsumentverket krävs att säljaren vid internethandel utan dröjsmål skickar en bekräftelse av
beställningen via e-post. Det kommer inte finnas några krav om ångerrätt då mat är undantaget. Övrigt
krävs det god information till kunden om pris, produkt och beställningens olika steg. (Konsumentverket,
2015)

Ekonomiska faktorer
Under år 2007 framkom att genomsnittspriset på en lunch av typen ”dagens lunch” var ca 50 kronor
(Kling and Eriksson, 2007). Med dagens lunch menas en lunch där sallad, dryck och bröd ingår. Vid första
kvartalet av år 2015 är priset för samma typ av luncherbjudande ca 65 kr, en ökning med 30 procent.
Denna ökning kan jämföras med prisförändringen på dagens lunch för Sverige som land, där snittpriset
för år 2007 var 69,50 kronor. Enligt den senaste nationella mätningen som gjordes i augusti 2013, har
priset ökat med ca 17 procent till 81,40 kronor (Gastrogate.com, 2015). Det är en genomsnittlig ökning
med 2,5 procent per år1. Med samma ökning borde priset år 2015 ligga runt 83,50 kr, vilket översätts till
en ökning med 20 procent jämfört med priset år 2007.

1

Ingen hänsyn till trend är tagen.
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En ytterligare faktor för att bedöma rimligheten i dagens prissättning på mat på Campus Valla är att se till
studentens disponibla inkomst, med andra ord studiemedlen utfärdade av Centrala Studiestödsnämnden.
År 2007 var det maximala studiemedlet 7654 kronor. Från januari år 2015 kan en heltidsstuderande få
9948 kronor i studiemedel per månad, en ökning med strax under 30 procent (CSN). Studiemedlen ska
räcka till hyra, försäkring, abonnemang, studiematerial och levnadskostnader såsom kläder och mat.

Sociala faktorer
För att ta reda på vilka matvanor studenter på Campus Valla har ägnades ett speciellt avsnitt av enkäten
till just detta (se bilaga 1). Specifikt har vi tittat närmare på varför studenten köper färdiglagad mat på
universitetsområdet.
Den största anledningen till att inte ta med sig en egen matlåda var att studenten inte hunnit laga mat
därefter att de glömt laga mat. Det tyder på att en stor del av de potentiella kunderna inte kommer att
genomföra sitt köp förrän samma dag som de vill äta sin matlåda.
Bekvämlighet var den tredje största anledningen till att köpa mat, således vill studenten inte laga mat på
förhand, alternativt bära med sig redan färdiglagad mat.
Den sociala biten var också en vanlig anledning. Valet att köpa lunch av en social anledning kan ha olika
skäl bakom sig. Antingen väljs att köpa lunch för att det tidigare bestämts med vänner att äta tillsammans
på en restaurang, alternativt visar det sig samma dag att vännerna planerar att köpa lunch och väljer då
att ansluta. En annan anledning kan potentiellt sett vara att tanken varit att åka hem och äta men att ett
oväntat lunchsällskap dykt upp och därför inhandlas en lunch för att kunna umgås med detta sällskap.

Tekniska faktorer
Användningen av internet i Sverige fortsätter att öka. Användningen av portabla enheter som
mobiltelefoner och surfplattor likaså. Dessutom ökar e-handeln, något som tros bero på en ökad tilltro till
de betalningssystem som finns (Findahl, 2014). Detta visar att det finns goda förutsättningar för att en
webbapplikation som främsta kanal med kunden kan lyckas.
Vidare finns det flera potentiella fördelar med att erbjuda kunden att köpa sin mat via en e-butik. Enligt
en studie där flera representanter inom restaurang-branschen har fått svara på frågor angående onlinebeställning av mat, finns det framförallt tre fördelar som kunden kan uppleva vid online-beställningar.
Kunden får större möjlighet att anpassa sin beställning, väntetiden för kunden kan minskas och
beställningarna blir mindre tids- och platsberoende. (Alex, 2013)

Konkurrensanalys
Direkta konkurrenter till Studentlunchen utgörs framför allt av studenterna själva, då en överhängande
majoritet i dagsläget har medhavda lunchlådor, men även lunchdistributörer på och i närområdet till
Campus Valla. Likaså hemsidan onlinepizza.se, en hemsida som erbjuder hemkörning av pizza, skulle
kunna ses som en konkurrent men figurerar inte aktivt på Campus Valla i dagsläget, trots att
lunchalternativet varit aktuellt under en period av flera år. En förmodad anledning till att onlinepizza.se
inte används mer är att leveranstiden fluktuerar och är svår att prognostisera, samt studenters behov av
näringsrik mat till billigt pris. Studentlunchen har således följande primära konkurrenter:


Eurest: På Campus Valla ägs och drivs samtliga lunchrestauranger (Kårallen, Carlsons, Zenit,
Amigo, Moccado) av monopolet Eurest. Lunchalternativen tillhandahålls i både restaurang och för
avhämtning. Priserna ligger kring 65 kronor per måltid och består av alternativ såsom
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husmanskost, sallader, mackor och snabbmat likt hamburgare och kebab. Eurests affärsidé är
skräddarsydda måltidslösningar för hela dagen. Företagets prissättning bygger på en tanke de
rubricerar som "ekonomisk intelligens" och stöds genom att uttrycka att priset är viktigt både för
konsumenten men också för Eurest själva.
McDonalds: I gränsen till Campus Valla ligger snabbmatskedjan McDonalds som erbjuder en
måltidsmeny i samma prisklass som Eurest. Möjlighet till både restaurang och avhämtning
erbjuds. På senare år har McDonalds blivit mer konsumentmedvetna och erbjuder idag även
sallader, wraps och nyttigare alternativ till pommes frites och läsk såsom morötter och mjölk.
Sektionscafé Baljan: Caféet är beläget i kårhuset på Campus Valla och erbjuder mackor för 25
kronor styck. Utbudet kan ses mer som komplement till andra måltider, alternativt fika. Både
sittplatser och avhämtning erbjuds.
Restaurang P2: Lunchrestaurangen är i anknytning till Linköpings Golfklubb som gränsar till
Campus Valla. Matalternativen klassas som husmanskost på fina råvaror och kostar 99 kronor per
måltid. Möjlighet till prenumeration (10 luncher för 900 kr) erbjuds. Maten äts i restaurangen.
Pressbyrån, OKQ8, Preem: Pressbyrån ligger beläget mitt på Campus Valla och OKQ8 samt
Preem angränsar till området. Samtliga distributörer erbjuder sallader i samma prisklass som
Eurest men också microvågsvänliga måltider, samt korv med bröd. All mat är för avhämtning.

SWOT
En SWOT-analys har genomförts för att analysera Studentlunchens interna och externa omgivning.
Utifrån verksamhetsbeskrivningen har ett antal styrkor och svagheter fastställts och utifrån
omvärldsanalysen ett antal möjligheter och hot.
Styrkor
-

Svagheter

Möjligheter
-

-

Inga lönekostnader
Inga kostnader för servering
Icke vinstdrivande
Bra råvaror
Närhet till marknaden
Bra kännedom om målgruppen

Efterfrågan på billig mat
E-handel
Målgruppen tar snabbt till sig ny teknik
Studenter tycker om att arbeta i ideella
föreningar
Expansion till andra Campus

-

Beroende av ideell arbetskraft
Köp uppdelat i två steg
Endast betalning med kort
Kräver att kunderna anpassar sitt sätt att
handla lunch
Ännu okända för kunderna

Hot
-

Eurest förhindrar etablering av
försäljning av lunch pga. deras
”Monopol”
Kunderna uppskattar inte det nya,
alternativa sättet att handla lunch
Inga vill arbeta ideellt
Lagar och regler

Styrkor
Med styrkorna att ha varken lönekostnader eller serveringskostnader kan studentlunchen konkurrera
med ett lågt pris utan att tumma på en hög kvalitet på maten. Genom att dessutom inte vara
vinstdrivande kan Studentlunchen pressa priserna ytterligare eftersom de inte har något avkastningskrav.

4

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Studentlunchen ska drivas av studenter på Campus Valla vilka även utgör en del av Studentlunchens
målgrupp. Detta gör att det kommer finnas en stor kännedom kring målgruppen inom organisationen och
en närhet till marknaden vilken bör utnyttjas i bland annat marknadsföringssyfte och för att locka
studenter till att arbeta med Studentlunchen.
Sammantaget leder Studentlunchens styrkor till att verksamheten genomgående kan anpassa sig till
studenternas behov genom att sätta deras efterfrågan och krav på pris, innehåll och utbud i första hand.

Svagheter
Att Studentlunchen använder sig av ideellt arbete för att kunna erbjuda billiga priser kan också ses som
en svaghet, eftersom det kräver att studenter ska vilja engagera sig ideellt i detta. Om det blir svårt att få
studenter att vilja arbeta är det viktigt att Studentlunchen kan differentiera sig och utmärka sig på något
annat sätt än med ett lågt pris. Det skulle till exempel kunna vara det faktum att maten köps via nätet
vilket gör att uthämtningen av den går snabbt. Detta gynnar studenterna som slipper stå i kö och blir
därför ytterligare ett motiv som lockar studenterna till att utnyttja tjänsten.

Möjligheter
E-handel öppnar upp för ett nytt och alternativt sätt att sälja lunch där en servering inte krävs utan
endast en hemsida och ett kök. Studentlunchens koncept att sälja lunch på nätet är inget som idag finns
på Campus Valla, vilket gör att det krävs av studenterna att de är villiga att tänka om gällande deras sätt
att handla lunch. I och med att studenter ofta är duktiga på att ta sig an nya tekniker hoppas
Studentlunchen att de också ska vara mottagliga för att handla lunch på internet. För att locka studenter
till den nya tjänsten kan det billiga priset och den smidigare köpprocessen användas i marknadsföringssyfte eftersom det kommer att gynna studenternas tidspressade schema och tighta budget.
På Campus Valla tycker studenter om att arbeta ideellt eftersom de anser att de får mycket tillbaka (Se
Bilaga 1). Detta gör det möjligt att låta studenter arbeta ideellt med att laga maten som sedan ska säljas
vilket alltså leder till att Studentlunchen kan hålla ett lägre pris än dagens aktörer på marknaden.

Hot
Det finns ett antal överhängande hot för Studentlunchen. Ett utav dem är att Eurest i dagsläget har
monopol på restaurangverksamheten på Campus Valla vilket kommer förhindra Studentlunchen från att
bedriva sin verksamhet där. Studentlunchen behöver i så fall tänka om gällande var uthämtningen av
maten ska ske, eftersom det är den enda delen av tjänsten som utnyttjar en fysisk plats på campus. Att
flytta uthämtningen av lunchen till ett område utanför Campus Valla skulle antagligen göra tjänsten
mindre attraktiv då den istället för att vara snabb skulle bli tidskrävande och krånglig för kunderna att
utnyttja.
Ett annat hot är att studenterna inte alls kommer att gilla idén att köpa lunchen på nätet och då finns en
stor risk att Studentlunchen inte kan fortsätta sin verksamhet.

Marknadsstrategi
Studentlunchen aspirerar på att lättillgängligt och ideellt tillhandahålla näringsrik lunch i olika
storleksklasser till ett förmånligt pris. Ändamålet ska genomföras genom en e-shop som tillgodoser
studenternas behov i form av efterfrågad produkt samt funktionella krav.
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Den marknadsstrategi som Studentlunchen ska välja är framförallt ett kostnadsledarskap. Genom att vara
ett icke vinstdrivet företag som drivs med ideellt arbete kommer Studentlunchen att kunna erbjuda lägre
priser på luncherna än vad konkurrenterna gör idag. Studentlunchen ska även differentiera sig gentemot
konkurrenterna i det faktum att tjänsten ska vara online-baserad och att ingen fysisk restaurang kommer
att finnas. Utmärkande för tjänsten blir därför att det ska gå snabbt och enkelt att använda sig av den,
vilket kommer att uppnås då maten beställs och betalas via en användarvänligt utformad e-butik. Att
maten ska betalas via e-butiken gör att uthämtningen av den kommer att gå smidigt och snabbt eftersom
köbildning undviks.

Kundsegmentering
För en lyckad segmentering behöver ett antal variabler identifieras. Variablerna kan vara geografiska,
demografiska, psykografiska och/eller beteendemässiga. Tydlig information kan riktas mot den specifika
konsumentgruppen genom att kombinera dessa variabler för att avgränsa kunderna. Generellt sett
handlar yngre dagligen och efter behov, medan småbarnsfamiljer både stor- och småhandlar (Hedengren,
2013). Enligt Hedengren (2013) strävar småbarnsfamiljer efter att skapa rutiner men att det inte alltid
blir som planerat, medan de yngres matvanor präglades av oregelbundenhet och ett behov av snabb
tillgänglighet.
Individer som har svårt att få ihop tiden med handling och matlagning samt vill ha lättillgängliga
alternativ utgör det primära segmentet för Studentlunchen. Studenter har generellt sett ett växlande
schema där skola, träning och sociala aktivitet ska hinnas med. Många kan även identifieras som ovan
nämnt "Yngre hushållsmedlemmar" som lever oregelbundet, vill ha snabb tillgänglighet och äter ute till
och från. De använder sig även av kortsiktig "ad hoc" planering och anpassar inköp efter behov.
(Hedengren, 2013)
För att begränsa ytterligare verkar organisationen inom Sveriges gränser och till en början i Linköping.
Detta på grund av olika länders bestämmelser gällande livsmedelshantering samt för att försäkra att idén
är genomförbar och fungerande. År 2015 hade Linköpings Universitet totalt 18 000 studerande på
Campus Valla, vilka alla kan antas vara potentiella kunder till Studentlunchen (Linköpings universitet i
siffror, 2015).

Vald målgrupp
Verksamheten har valt att rikta sig mot studenter då segmentet, enligt Studentlunchens utförda enkät, är
i behov av ett billigt lunchalternativ och vill slippa köer. Till stor del är segmentet även inom den
åldersgrupp som handlar mest via internet (Arrhenius, 2010). Studentlunchen har inte heller någon
anledning att tro att statistiken gällande e-handel, med avseende på ålder, kommer att ändras under de
kommande åren. Nämnt segment är därmed den målgrupp organisationen valt att positionera sig mot.

Positionering
De 4C:n, som på svenska översätts till Klarhet, Trovärdighet, Jämnhet och Konkurrensmässighet, är de
faktorer som bör studeras för att lyckas med varumärkespositionering (Kotler, Armstrong och Parment,
2011).
Klarhet för verksamheten visar sig i om vad Studentlunchen är och vill uppnå; en organisation skapad av
och för studenter, som erbjuder prisvärda lunchlådor. För att verksamheten ska vara trovärdig krävs ett
betalsystem som är välkänt och tryggt samt en professionell webbapplikation som uppfyller alla kundens
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önskemål. Jämnheten kommer genom att alltid vara konsekvent med hur webbapplikationen fungerar
och positioneringen utåt är. Det är också viktigt att värdet och kvaliteten på varorna är likvärdiga.
Som ovan nämnt är Studentlunchen ett icke vinstdrivande livsmedelsföretag som baserar sin verksamhet
på att leverera billiga matlådor till studenter i Linköping. Att agera för studenter och inte för vinst är vad
som främst differentierar Studentlunchen från dess konkurrerande aktörer. Utöver detta beställs och
betalas maten i förhand vilket innebär kortare köer och mer tid till att umgås under lunchen.
Värdepositionen för verksamheten blir alltså fler fördelar för lägre pris. Detta sammanställt är vad som
gör Studentlunchen konkurrensmässig.

Marknadsmix
Studentlunchens kommer fylla en lucka i lunchutbudet på Campus Valla. Genom att erbjuda prisvärda
matlådor som beställs vi internet kommer Studentlunchen kunna gå in i ett marknadssegment som idag
saknar starka aktörer. Studentlunchens produkter utgörs av tillagade matlådor som säljs till studenter.
För att göra erbjudandet unikt kommer stort fokus ligga på att utveckla en webbaserad tjänst som syftar
till att förenkla hela beställnings-förfarandet för kundgruppen. Denna tjänst betraktas därför som en
viktig del i Studentlunchens erbjudande.

Produkt
Produkten kommer att bestå av vällagad och prisvärd lunchmat som har tillagats av andra studenter för
att sedan paketeras i matlådor. Själva lådan kommer att vara av enklare sort för att kunna hålla nere
kostnaden. Till matlådan kommer det att finnas möjlighet att välja till olika typer av tillbehör beroende på
vald måltid.
Då studenterna på Campus Valla i undersökningen år 2015 blev tillfrågade vilka funktioner en e-shop av
studentmatlådor som ansågs vara viktigast, angav majoriteten att ”beskrivning av matens innehåll”,
”användarvänlighet” och ”bilder på maträtter” premierades i första hand. Detta tyder på en hög
konsumentmedvetenhet där studenterna vill veta vad de betalar för. Över 40 procent av de tillfrågade
angav även "olika matalternativ för en dag" som en viktig funktion.

Pris
Enligt en studie gjord på Linköpings Universitet år 2007 framkommer det att en stor del av studenterna,
cirka 40 procent, tycker att prisvärdheten på lunchmat på Campus Valla var dålig alternativt varken bra
eller dålig (Kling and Eriksson, 2007). Denna åsikt verkar fortfarande vara aktuell hos studenterna, enligt
den enkätundersökning Studentlunchen själva genomfört på Campus Valla år 2015. Fler än 50 procent av
de tillfrågade studenterna efterfrågar billigare mat och priset är den i särklass viktigaste parametern då
studenten överväger ett lunchköp. I enkäten framkommer även att studenter på Campus Valla i Linköping
har behov av stora portioner och premierar billig mat framför fin mat. (Se bilaga 1)
Hur billigt går det då att tillaga en lunch? En bra utgångspunkt för att kunna bilda sig en uppfattning kring
detta är att rikta blickarna mot skolmatköken. Enligt siffror från SCB la skolor 2012 i snitt 31 kronor per
måltid och elev. Då ingår personal- och transportkostnader. I samma rapport framkommer det att utav
dessa 31 kronor går ca 9,48 kronor till inköp av råvarorna (Skolmatens Vänner, 2012). Detta fungerar
som en bra indikation på vad som kan tänkas vara en rimlig budget för råvarorna per måltid inom
Studentlunchens koncept. Kvaliteten och portionens storlek bör vara något bättre än i skolan och
antagligen finns inte samma stordriftsfördelar som ett skolmatkök har vid inhandling av råvaror. Därför
ses det som rimligt att ha en budget på 20 kronor för råvaror per normalportion.
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På dessa 20 kronor kommer sedan lokal- och personalkostnader. Eftersom merparten av det arbete som
behöver göras inom verksamheten planeras vara ideellt blir personalkostnaderna låga. Samtidigt finns
det möjlighet att hyra kök på universitetet till en relativt låg kostnad.
Hur många lunchlådor verksamheten kan tänkas sälja är en annan faktor som spelar in när en
budgetering för verksamheten ska upprättas. På Campus Valla säljs det ca 1 500 antal luncher varje dag.
Då nästan alla studenter (91 procent) som deltagit i vår enkätundersökning kan tänka sig att köpa mat av
Studentlunchen är det högst troligt att verksamheten skulle kunna ta åt sig åtminstone 10 procent av
marknaden relativt enkelt. Det skulle resultera i ca 150 luncher varje dag. Om priset på en färdig lunch
sätts till 30 kronor innebär det ca 660 kronor (efter momsavdrag) över till lokal- och andra omkostnader.
Det kostnadsbaserade priset på en matlåda kommer följaktligen ligga på 30 kronor. Med det priset
kommer Studentlunchen matlådor bli det billigaste färdiglagade lunchalternativet på campus. Detta pris
kommer också bidra till att placera matlådorna i ett prissegment som idag saknar alternativ.

Plats
Platsen för Studentlunchen är främst själva webbapplikationen. Dock kommer Studentlunchen att
representeras vi det fysiska uthämtningsstället på Campus Valla vid Linköpings universitet. Tanken är
dock att tjänsten i framtiden ska kunna överföras till andra svenska universitetscampus.

Påverkan
”Buzz marketing” eller ”mun till mun” kommer bli Studentlunchen främsta kanal för att sprida sitt
erbjudande. Detta då det har störst påverkan på vår målgrupp och är kostnadseffektivt. I ett
inledningsskede kommer ett behov av marknadsföring via tryckt material samt sociala medier detta för
att kunna skapa en kundbas som verksamheten sedan kan bygga vidare på.

Personal
Studentlunchens personalstyrka består av ideellt arbetande studenter på Linköpings universitet.
Studenterna lagar och delar ut maten i utbyte mot ett tiotal gratis matlådor och en tackfest. Vidare
förväntas även de arbetande studenterna drivas av glädje och samhörighet med de andra jobbarna.
I fallet med Studentlunchen är det lämpligt att ha tydligt framtagna instruktioner för hur disk, matlagning
och städning ska utföras.

Fysiska bevis
För att skapa förtroende för Studentlunchen kommer tjänsten att leverera en säker och väl fungerande
beställningsprocess via en webbapplikation. Vidare ska matlådan motsvara kundens förväntningar i form
av kvalitet och smak.

Process
Långa dagar på universitetet kräver näringsrik mat och portionsstorlekar anpassade till individuella
behov. Studierna, inte sällan kompletterade med studentengagemang, innebär ofta obekväma arbetstider
och lite tid över till vardagsåtaganden såsom att handla och laga mat. Detta antyds i Studentlunchens
undersökning där alternativet ”inte hunnit laga mat” är den främsta orsaken till att studenterna inte har
med sig matlåda till universitetet. Baserat på detta vill vi arbeta för en så smidig process som möjligt för
studenten.
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Beställning och betalning av Studentlunchens matlådor kommer att kunna göras över internet. På så vis
har kunden alltid tillgång till menyn och har ständigt möjligheten att genomföra ett köp utan att behöva
köa. Kunden hämtar sedan ut sin matlåda på campus under lunchen. Genom att utnyttja studentens LiUkort kan kunden snabbt och enkelt legitimera sig så att kunden får rätt matlåda. Att beställning och
betalning görs på internet underlättar vid utlämning av matlådorna samt möjliggör bättre planering vid
produktion av matlådorna. Allt detta resulterar i en så smidig process som möjligt.
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9.3 Bilaga 3. Prototyp
Startsida

1

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Startsida; inloggad

2

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Startsida; om oss

3

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Startsida; inloggad och interaktionspresentation

4

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Min kundkorg

5

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Mina sidor; mina beställningar

6

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Administratörssidor

7

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Mobilvy – Startsida

8

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Mobilvy – Startsida; meny aktiverad

9

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Mobilvy – Startsida; om oss

10

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Mobilvy – Startsida; interaktionspresentation

11

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Mobilvy – Min kundkorg

12

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Mobilvy – Mina sidor; mina beställningar

13

LiU – IDA – Kandidatarbete

Studentlunchen

VT-2015

Mobilvy – Administratörssidor
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9.4 Bilaga 4. Gruppkontrakt

Gruppkontrakt
Detta kontrakt har upprättats den 2/2-2015 av Anna Adlercreutz, Oskar Ahlstedt, Linnéa Bengtsson,
Andreas Månsson, Gustaf Romell, Isak Stigson, Tobias Sund och Lisa Wedlund.

Namn

Telefon

E-post

Anna Adlercreutz

0704 02 27 11

annad717@student.liu.se

Oskar Ahlstedt

0738 09 22 20

oskah072@student.liu.se

Linnéa Bengtsson

0738 20 21 11

linbe712@student.liu.se

Andreas Månsson

0722 32 91 10

andma767@student.liu.se

Gustaf Romell

0762 39 81 48

gustaf.romell@gmail.com

Isak Stigson

0704 01 11 96

isast796@student.liu.se

Tobias Sund

0706 09 96 32

tobias.sund@gmail.com

Lisa Wedlund

0709 95 40 24

liswe137@student.liu.se

Mål
Vi ska nå alla krav och bli godkända på kandidatarbetet. Samtliga ska även få testa på allt och ta lärdom av
hela processen.
Vi ska gemensamt sträva efter att vara i fas i arbetet genom att kontinuerligt jobba med delmål. Därmed
ska vi hålla både interna och externa deadlines.
Vi ska även ha en bra stämning i gruppen och öka gemenskapen genom gemensamma middagar och
aktiviteter utanför skolan.

Rutiner
Planering av möten inför veckan sker på måndagar och de tider som då bestäms är obligatoriska, om
förhinder inte anges. Möten börjar och slutar på utsatt tid och alla ska komma i tid. För att kunna vara
effektiva och därmed ha korta möten ska en agenda finnas tillgänglig (skrivs gemensamt via drive) och
inga mobiler eller datorer tillåts, med undantag för sekreteraren.
Några utvärderingsmöten ska hållas under varje sprint, där vi i ett öppet och ärligt samtal pratar om vad
som är bra och mindre bra inom gruppen. Dessa möten är obligatoriska.
Under tenta- och omtentaperioder (inklusive självstudiedagar) hålls inga gemensamma möten.
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Kommunikation
Sms-grupp används som ett fritt forum för korta meddelanden men ingen avgörande information tas här.
Facebook är också ett fritt forum som används för omröstningar samt diskussioner. Viktig information till
gruppen tas via mail eller på gemensamt möte.

Beslutsformer
Gruppen ska alltid sträva efter att alla är överens gällande beslut men vid skilda åsikter gäller majoritet
vid röstning. När beslutet är taget står alla bakom detta och jobbar för det bästa resultatet.

Ansvar
Det är allas ansvar att komma i tid, att meddela frånvaro vid bestämt möte och att ta igen sitt arbete vid
eventuella missade möten eller arbetstimmar. Alla ansvarar också för att tilldelade uppgifter blir klara i
tid och att vid svårigheter ta hjälp av gruppen för att inte missa deadlines.

Attityd
Vi ska respektera varandra i gruppen, gällande både fritid och arbete samt behov. Kritik ska vara
konstruktiv och inte negativ och vi ska låta den som pratar tala till punkt. Allas åsikter ska även bli hörda
under diskussioner och beslutstaganden.
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9.5 Bilaga 5. Riskanalys
Riskanalys Sprint 0
Händelse

Sannolikhet

Konsekvens

Riskfaktor

Åtgärd för
minskad
sannolikhet

Åtgärd för
minskad
konsekvens

Längre oplanerad
frånvaro

2

4

8

-

Resten av gruppen
tar extra ansvar för
att inte hamna efter
i planering.

Svårighet att
schemalägga
möten/aktiviteter

2

3

6

Möten planeras med
en veckas
framförhållning och
gruppen
kompromissar
gällande tider.

Meddelad frånvaro
godtas och
medlemmen tar eget
ansvar för att ta
igen.

Bortfall av arbete

2

4

8

Använder oss av
Google Drive där allt
sparas automatiskt.

Samtliga hjälps åt
att återställa för att
minimera
tidsåtgång.

Tekniska problem i
utvecklingsmiljön

2

3

6

Alla hjälps åt under
arbetets gång och
kunskap delges till
de andra i gruppen.

Vid problem
kontaktas
handledaren för
assistans.

Miss av intern
deadline

3

3

9

Använder oss av
Gantt-schema,
Trello och
scrummöten.

Arbetar gemensamt
för att på snabbast
möjliga sätt komma
i fas med schemat.

Miss av extern
deadline

1

5

5

Använder oss av
Gantt-schema,
Trello och
scrummöten.

-

Misskötsel av
ansvar

2

4

8

Vi har diskuterat
vikten av
ansvarstagande och
respekt för de andra
i gruppen samt
utformat
gruppkontrakt.

Direkt och öppen
diskussion om
orsak, hur vi kan
förebygga att det
händer igen samt
hur vi tar oss vidare.
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Inre konflikter

4

2

8

Tydligt
gruppkontrakt med
bestämmelser
gällande beteende
inom gruppen.
Strävar efter bra
arbetsrelationer där
problem inte göms
undan.

Eventuella problem
och konflikter
behandlas direkt.

Kommunikationsproblem

2

4

8

Viktig information
och bestämmelser
tas via mail eller på
möten och ska alltid
bekräftas av
mottagaren.

Tydlig
kommunikation
under möten där
ansvar och uppgifter
förtydligas.

Frånvaro

5

1

5

Möten bokas med en
veckas
framförhållning,
meddelad frånvaro
godtas.

Vid frånvaro
ansvarar personen
själv för att ta igen
tid, arbete och
information.

Brist på
vetenskapligt
underlag

1

4

4

Kommer använda
oss av föreläsningar,
egen undersökning
och artiklar.

Kontakta
handledaren för
inspiration till nya
informationsvägar.

Programmeringsproblem

5

3

15

Alla hjälps åt under
arbetets gång och
delger kunskap till
de andra.

Problem tas upp på
scrummöte och
gruppen hjälps åt att
komma framåt.

Tidsbrist

3

4

12

Följa planering men
också vara flexibla
att ända vid nya
problem eller
framsteg.

God kontakt med
handledaren för att
prioritera rätt.
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Uppdaterad riskanalys sprint 1
Händelse

Sannolikhet

Konsekvens

Riskfaktor

Åtgärd för
minskad
sannolikhet

Åtgärd för
minskad
konsekvens

Längre oplanerad
frånvaro

2

4

8

-

Resten av gruppen
tar extra ansvar för
att inte hamna efter
i planering.

Svårighet att
schemalägga
möten/aktiviteter

1

2

2

Daglig kontakt samt
kompromisser
gällande mötestider.

Gruppen har
kommit in i arbetet
och medlemmar tar
ansvar på egen
hand vid behov.

Bortfall av arbete

2

3

6

Använder oss av
Google Drive och
Word Online. I
utvecklingen är
gruppen noga med
att spara framsteg.

Samtliga hjälps åt
att återställa för att
minimera
tidsåtgång.

Tekniska problem i
utvecklingsmiljön

2

3

6

Alla hjälps åt under
arbetets gång och
kunskap delges till
de andra i gruppen.

Vid problem
kontaktas
handledaren för
assistans.

Miss av intern
deadline

3

3

9

Använder oss av
Trello och
scrummöten.

Arbetar gemensamt
för att på snabbast
möjliga sätt komma
i fas med schemat.

Miss av extern
deadline

1

5

5

Använder oss av
Trello och
scrummöten.

-

Misskötsel av
ansvar

2

4

8

Vi har diskuterat
vikten av
ansvarstagande och
respekt för de andra
i gruppen samt
utformat
gruppkontrakt.

Direkt och öppen
diskussion om
orsak, hur vi kan
förebygga att det
händer igen samt
hur vi tar oss
vidare.

Inre konflikter

2

3

6

God kommunikation
och positiv
inställning till skilda
åsikter.

Eventuella problem
och konflikter
behandlas direkt.
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Kommunikationsproblem

2

4

8

Viktig information
och bestämmelser
tas via mail eller på
möten och ska alltid
bekräftas av
mottagaren.

Tydlig
kommunikation
under möten där
ansvar och
uppgifter
förtydligas.

Frånvaro

5

1

5

Möten bokas med
framförhållning,
meddelad frånvaro
godtas.

Vid frånvaro
ansvarar personen
själv för att ta igen
tid, arbete och
information.

Programmeringsproblem

5

3

15

Alla hjälps åt under
arbetets gång och
delger kunskap till
de andra.

Problem tas upp på
scrummöte och
gruppen hjälps åt
att komma framåt.

Tidsbrist

3

4

12

Följa planering men
också vara flexibla
att ända vid nya
problem eller
framsteg.

God kontakt med
handledaren för att
prioritera rätt.

Sammansättning av
kod

5

2

10

Kontinuerlig
sammanslagning av
branscher för att
minska mängden
kod som ska passa
ihop.

Planera in tid för
eventuella problem
som behöver lösas.
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Uppdaterad riskanalys sprint 2
Händelse

Sannolikhet

Konsekvens

Riskfaktor

Åtgärd för
minskad
sannolikhet

Åtgärd för minskad
konsekvens

Längre oplanerad
frånvaro

2

4

8

-

Resten av gruppen tar
extra ansvar för att inte
hamna efter i
planering.

Svårighet att
schemalägga
möten/aktiviteter

1

2

2

Daglig kontakt
samt
kompromisser
gällande
mötestider.

Gruppen har kommit in
i arbetet och
medlemmar tar ansvar
på egen hand vid
behov.

Bortfall av arbete

2

3

6

Använder oss av
Google Drive och
Word Online. I
utvecklingen är
gruppen noga
med att spara
framsteg.

Samtliga hjälps åt att
återställa för att
minimera tidsåtgång.

Tekniska problem i
utvecklingsmiljön

2

3

6

Alla hjälps åt
under arbetets
gång och
kunskap delges
till de andra i
gruppen.

Vid problem kontaktas
handledaren för
assistans.

Miss av intern
deadline

3

3

9

Använder oss av
Trello och
scrummöten.

Arbetar gemensamt för
att på snabbast möjliga
sätt komma i fas med
schemat.

Miss av extern
deadline

1

5

5

Använder oss av
Trello och
scrummöten.

-

Misskötsel av
ansvar

2

4

8

Vi har diskuterat
vikten av
ansvarstagande
och respekt för
de andra i
gruppen samt
utformat
gruppkontrakt.

Direkt och öppen
diskussion om orsak,
hur vi kan förebygga
att det händer igen
samt hur vi tar oss
vidare.

Inre konflikter

2

3

6

God
gruppkommunik
ation och positiv
inställning till
skilda åsikter.

Eventuella problem
och konflikter
behandlas direkt.
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Kommunikationsproblem

2

4

8

Viktig
information och
bestämmelser
tas via mail eller
på möten och ska
alltid bekräftas
av mottagaren.

Tydlig kommunikation
under möten där
ansvar och uppgifter
förtydligas.

Frånvaro

5

1

5

Möten bokas
med
framförhållning,
meddelad
frånvaro godtas.

Vid frånvaro ansvarar
personen själv för att
ta igen tid, arbete och
information.

Programmeringsproblem

5

3

15

Alla hjälps åt
under arbetets
gång och delger
kunskap till de
andra.

Problem tas upp på
scrummöte och
gruppen hjälps åt att
komma framåt.

Tidsbrist

3

4

12

Följa planering
men också vara
flexibla att ända
vid nya problem
eller framsteg.

God kontakt med
handledaren för att
prioritera rätt.

Sammansättning av
kod

4

2

10

Kontinuerlig
sammanslagning
av branscher för
att minska
mängden kod
som ska passa
ihop.

Planera in tid för
eventuella problem
som behöver lösas.

Ursprungligt val av
struktur

3

4

12

I så stor
utsträckning
som möjligt
anpassa den
framtida
strukturen efter
de ursprungliga
strukturer som
valts.

Programmera så bra
lösningar som möjligt
med de ursprungliga
strukturer som vi har,
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9.6 Bilaga 6. Produktbacklogg
US1

Som kund vill jag kunna gå in på webbadressen så att jag kan gå
vidare.

Utvecklad

US2

Som kund vill jag kunna logga in med hjälp av mitt liu-id för att Till viss del utvecklad
kunna komma till min personliga sida.

US3

Som kund vill jag att e-butiken fungerar väl på alla typer av Utvecklad
enheter så att jag lätt kan beställa i skolan.

US4

Som kund vill jag kunna beställa matlådor på e-butiken, så att jag Utvecklad
kan beställa de matlådor jag vill ha.

US5

Som kund vill jag att det ska vara lätt att anmäla sig till att jobba Ej utvecklad
på studentlunchen så att jag kan engagera mig i företaget.

US6

Som kund vill jag kunna se mina gjorda beställningar så att jag vet
vad jag har beställt.

US7

Som kund vill jag kunna beställa till sallad/dryck till min matlåda Utvecklad
så att jag slipper gå till en annan affär för att köpa dessa.

US8

Som administratör vill jag kunna logga in på sidan så att jag kan
administrera sidan.

US9

Som administratör vill jag kunna lägga till maträtter i e-butiken så Utvecklad
att menyn uppdateras.

US10

Som administratör vill jag kunna ta bort rätter så att det är Utvecklad
möjligt att förändra menyn.

US11

Som kund vill jag kunna komma i kontakt med administratörerna Utvecklad
för att kunna framföra eventuell feedback.

US12

Som kund vill jag att e-shopen live-uppdateras så att jag får Till viss del utvecklad
aktuell information.

US13

Som kund vill jag att nästkommande lunchalternativ ska vara Utvecklad
lättillgängligt på webbapplikationen så att jag snabbt kan beställa
det.

US14

Som kund vill jag ha en meny med länkar till hem, om oss, jobba
med oss, så fungerar det och köpvillkor så att jag kan navigera.

Utvecklad

US15

Som kund vill jag ha en länk till "mina sidor" så att jag kan se mina
egna uppgifter.

Utvecklad

US16

Som kund vill jag att e-shopen ska ha en logga så att jag kan se Utvecklad
vilka de är.

US17

Som kund vill jag se verklighetstrogna bilder på maträtterna så Utvecklad
att jag kan se hur de ser ut.

US18

Som kund vill jag kunna få information om studentlunchen i e- Utvecklad
butiken så att jag vet vilket typ av företag det är.

Utvecklad

Utvecklad
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US19

Som kund vill jag kunna se information om vad det innebär att Utvecklad
jobba på studentlunchen så att jag kan bestämma mig för om jag
vill göra det.

US20

Som kund vill jag kunna välja portionsstorlek så att jag blir lagom
mätt.

US21

Som kund vill jag få en orderbekräftelse på mitt köp, så att jag är Till viss del utvecklad
säker på att mitt köp gått genom.

US22

Som kund vill jag kunna köpa matlådor lång tid i förväg så att jag Utvecklad
kan planera mina luncher.

US23

Som kund vill jag kunna se innehållsförteckning för maträtterna Ej utvecklad
så att jag kan se vad de innehåller.

US24

Som kund vill jag kunna köpa flera matlådor varje dag så att jag Utvecklad
kan bjuda mina vänner.

US25

Som kund vill jag ha möjlighet att anmäla mitt intresse för att Ej utvecklad
jobba för studentlunchen då jag skapar ett konto på
webbapplikationen.

US26

Som kund vill jag kunna köpa nya maträtter varje dag så att det Utvecklad
blir variation.

US27

Som kund vill jag kunna köpa matlådor tills utlämningen stänger Utvecklad
(om det finns matlådor kvar) så att jag kan vara spontan.

US28

Som kund vill jag få rabatt om jag köper matlådorna veckan före Ej utvecklad
leverans.

US29

Som kund vill jag att sidan ska vara snygg så att jag vill handla Utvecklad
där.

US30

Som kund vill jag att sidan ska fungera felfritt så att jag kan lita på Utvecklad
e-shopen.

Utvecklad
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9.7 Bilaga 7. Användartest

Användartest för studentlunchen
Användarperspektiv
1. Ny användare
Skapa en egen användare för sidan.
Upplevde du det som enkelt att förstå hur du skulle skapa en användare på sidan?
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Övriga kommentarer:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Beställning av mat
Genomför en beställning av mat för några av veckans dagar.
Hur var din helhetsupplevelse av beställningen?
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Upplevde du det som enkelt att förstå hur en beställning gick till?
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Övriga kommentarer:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Logga in/ut på sidan
Logga ut från din användare på sidan.
Logga nu in på sidan och kolla din beställningshistorik.
Hur var din helhetsupplevelse av in- och utloggning?
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_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Upplevde du det som enkelt att förstå hur en in- och utloggning gick till?
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Hur upplevde du beställningshistoriken?
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Övriga kommentarer:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Adminperspektiv
1. Skapa maträtt
Logga in med användarnamn: admin1, lösenord: admin
Skapa en vegetarisk rätt och en standardrätt.
Upplevde du det som enkelt att förstå hur skapandet av maträtt gick till?
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Övriga kommentarer:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Lägg till maträtt
Lägg till en vegetarisk rätt och en standardrätt.
Upplevde du det som enkelt att förstå hur en maträtt läggs till?
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Övriga kommentarer:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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9.8 Bilaga 8. Individuella erfarenhetssammanfattningar
Anna Adlercreutz
Nedan följer en sammanfattning av mina tankar och erfarenheter från projektarbetet med
Studentlunchen. Mina kunskaper inom mjukvaruutveckling var tidigare begränsade och arbetsmetodiken
Scrum var för mig okänd innan projektets början.

Processrelaterade erfarenheter
Scrum
Jag har tidigare arbetat i en större grupp, men då jag inom ämnet för projektet satt på begränsade
kunskaper och inte heller hört talas om arbetsmetodiken Scrum kändes projektet som en stor utmaning
till en början. Vår grupp på åtta personer, där få kände varandra sedan tidigare, visade sig fungera väldigt
bra redan från start. Vi kompletterade varandras kunskaper och tankesätt och fann i ett tidigt stadie ett
arbetssätt som passade just vår grupp. Min känsla är att vi tog till oss användbar teori gällande Scrum och
applicerade de delar som vi ansåg lämpliga.
Forskning säger att två av de viktigaste faktorerna i en agil arbetsmetod är att arbeta i korta iterationer
och att upprätthålla god kommunikation mellan alla delar i projektet, under hela projektets gång
(Cervone, 2014). Att dela upp arbetet i sprintar och skapa sprintbackloggar och mål för varje sprint var
ett arbetssätt som tilltalade mig. Jag anser att det är lättare att jobba när uppgifterna är uppstaplade och
målen bedöms inom räckhåll. Då vi i gruppen har suttit mycket ihop har vi dessutom haft en mycket god
kommunikation under hela projektet. Vi hade även stor användning av de scrummöten vi hade varje
vecka. Dessa gjorde att samtliga i gruppen visste hur de andra låg till i sitt arbete och att vi enkelt kunde
lösa problem som uppstod under implementeringen. Jag gillade upplägget på dessa möten och är säker på
att jag kommer använda metodiken i framtiden.
Något som jag skulle ha gjort annorlunda om jag fick göra om projektet är utformandet och användandet
av användarberättelser och produktbackloggen. Användarberättelserna var inte tillräckligt bra
formulerade vilket gjorde dem svåra att följa och skapa ”rätt” funktionalitet för vardera kort. Detta
medförde även att det var svårt att tidsrapportera på ett korrekt sätt, då många uppgifter inte låg under
någon specifik användarberättelse.
Rollfördelning
Under projektet har jag agerat i rollen som scrummaster. I vårt team har detta inneburit att jag har haft
koll på att metodiken för Scrum har följts samt haft kontakt med vår handledare. Gällande våra
scrummöten har jag försökt få dessa att följa metodiken relativt strikt, för att kunna ta vara på dess
fördelar i effektivitet och uppdatering av projektets läge relativt sprintplaneringen. Ibland har gruppen
börjat diskutera lösningar på de problem som uppstått, men generellt hade gruppen ett bra
förhållningssätt till våra möten och följde given strukturen. I slutändan anser jag inte att min roll spelade
någon avgörande roll för slutresultatet. Trots det var det en bra erfarenhet då jag fick sätta mig in lite
extra i den tillämpade arbetsmetodiken. Jag tror dock att scrummastern kan vara till stor hjälp i större
projekt med fler medlemmar, där fler svårlösta problem kan uppstå.
Övriga roller som funnits i gruppen är sekreterare och Git-ansvarig. Att en person alltid dokumenterade
våra möten har varit till hjälp både för att saker inte skulle glömmas bort och då personer inte varit
närvarandra. Att vi hade en stor genomgång gällande användandet av Git och att alla därmed visste hur
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man skulle göra tror jag bidrog till färre problem under projektets gång. För egen räkning var
genomgången en stor fördel då jag innan inte förstod hur användandet fungerade.
Gruppen
Kompetensen inom gruppen var till en början relativt låg men, enligt mig, har vi haft en stor fördel i att
alla har tagit sitt ansvar samt att vi i gruppen har arbetat mycket tillsammans, vilket har fört oss framåt.
Till en början var både våra diskussionsmöten och vårt beslutsfattande en aning ineffektiva. Under
projektets gång har dessa bitar blivit bättre och mer produktiva. Jag tror att det till stor del berodde på att
gruppen blev tryggare i sin helhet med tiden, att vi i början utformade Studentlunchens koncept och att
det gemensamma målet var väldigt tydligt mot slutet. Stämningen i teamet har genomsyrats av respekt
och stöd för och från samtliga medlemmar. Vare sig någon hade problem med programmering eller
rapportskrivning så fanns alltid någon som kunde hjälpa till. För min egen del har just den biten varit en
stor trygghet, då jag var orolig för att mina tidigare programmeringskunskaper inte var tillräckliga för att
kunna tillföra så mycket som jag vill.

Tekniska erfarenheter
Generellt har den tekniska biten av arbetet flutit på bra. I början kände jag mig dock inte självgående och
hade svårt att sätta mig själv i arbete. Med tiden, då jag fick mer kunskap och självförtroende, försvann
denna osäkerhet och jag kände att jag kunde ta mer plats i utvecklingsprocessen. De utmaningar jag har
ställts inför har jag först försökt lösa genom att fundera på egen hand, men i de situationer då detta inte
har fungerat har gruppen varit till stor hjälp. Jag har även haft mailkontakt med den tekniska supporten
ett fåtal gånger. Implementeringen av webbapplikationen har gett mig många nya kunskaper rörande
både verktyg, program och olika språk som används vid mjukvaruutveckling.
Användandet av Trello förbättrades ständigt under projektperioden. Under sprint 0 och i början av sprint
1 var användandet begränsat vilket ledde till att våra boards inte hölls uppdaterade. Vi utnyttjade alltså
inte verktyget fullt ut vilket också resulterade i att vi inte kunde ta vara på de fördelar Trello kan ge ett
projekt. Användandet blev bättre med tiden och mot slutet var alla duktiga på att uppdatera färgen på sin
uppgift beroende på i vilket stadie man låg (röd för icke-påbörjad, gul för påbörjad och grön för klar).
Enligt mig är Trello ett fantastiskt verktyg som tillåter samtliga i gruppen att enkelt se hur långt projektet
har kommit, även om alla inte fysiskt är på plats. Det innehåller en mängd användbara funktioner som
lämpar sig väl till projekt där Scrum tillämpas och är användarvänligt i den mån att ett projekt kan
använda de funktioner som anses lämpliga. Det var också lätt att förstå hur verktyget fungerade och enda
anledningen till att vi inte använde det fullständigt i början var antagligen för att vi inte var vana vid
verktyget. Jag är säker på att jag i framtida projekt kommer använda Trello för att skapa överblick och ha
kontroll över processen.
En uppgift som jag hade i projektet var att anpassa e-butiken till olika enheter. Det arbetet var bra för min
del då jag både fick goda lärdomar i hur sådan anpassning går till, för att inte behöva göra flera olika
versioner av en applikation. Det gjorde dessutom att jag var tvungen att sätta mig in i många delar av kod
och lösa olika problem som uppstod. Jag har även arbetat mycket med de popup-fönster som finns på
webbapplikationen, samt felhanteringen av både inloggnings- och registeringsformuläret. Felhanteringen
gav mig större insikt i hur Python-kod är strukturerad och fungerar. Vi använder även JavaScript för att
validera inloggningen eller visa felmeddelanden om till exempel lösenordet inte stämmer överens med
användarnamnet.
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Versionshantering
Både Git och Openhift har fungerat bra för vår grupp, under i princip hela projektet. Vi hade en stor
genomgång över hur Git fungerar vilket var en stor fördel då jag, bland andra, aldrig tidigare hade hört
talas om det. Trots detta var användandet till en början problematiskt då mycket konflikter uppstod vid
integrering av kod, vilket ledde till att en del behövde skrivas om eller klistras in manuellt. Efter sprint 1
kom gruppen överens gällande riktlinjer för Git-användandet vilket förenklade hanteringen avsevärt. Jag
tror att erfarenheten gällande versionshantering kommer vara mig till stor nytta i framtiden.

Personliga mål
Innan uppstart hade jag några personliga mål, relaterade till både processen och den tekniska biten. Alla
mål jag satte är dock svåra att utvärdera då de inte var tillräckligt konkreta för att kunna svara ja- eller
nej på vid en fråga om målet uppnåtts. Jag ville lära mig så mycket som möjligt om hur projekt inom
programvaruutveckling går till och då främst gällande det agila arbetssättet Scrum. Dessutom var min
förhoppning att utveckla mina programmeringskunskaper inom olika språk vilket jag i efterhand
verkligen anser att jag gjort. Som sagt så är det svårt att avgöra hur väl jag nådde mina mål så nu i
efterhand anser jag att jag borde ha ställt upp mer konkreta mål. Generellt sätt är jag väldigt glad över
mina nya kunskaper och lärdomar. Det har varit väldigt utvecklande att arbeta så tätt som vi gjort i
gruppen inom ett område jag innan inte kände mig säker i.

Referenser
Cervone, H. F. (2014). Improving Strategic Planning by Adapting Agile Methods to the Planning Process.
Journal of Library Administration , 54:2, 155-168.
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Oskar Ahlstedt
Under arbetet med studentlunchen tillskansade sig Oskar erfarenheter inom en mängd områden. Nedan
kommer det redogöras för an rad av dem indelat i processrelaterade erfarenheter, tekniska erfarenheter
samt personliga mål.

Processrelaterade erfarenheter
Under processen ansåg sig Oskar Ahlstedt ha tillskansat sig betydande erfarenheter. Många av
erfarenheterna kommer från Oskars tidigare inte hade jobbat i så stora grupper med utvecklingsprojekt.
Det var också en ny erfarenhet för Oskar att arbeta med den agila utvecklingsmetoden Scrum. Bland de
processrelaterade erfarenheter som han tillskansat sig kan nämnas vikten av en tydlig struktur på möten,
kommunicera åsikter samt Scrum.
Praktisk erfarenheten av hur ett projekt kan samordnas är en av de erfarenheter Oskar tror sig ha störst
nytta av i sitt framtida liv. Tidigare har han läst kurser inom organisation och projektledning vilka tar upp
många av de områden som är viktiga att arbeta med i projekt i stora drag, så grunden fanns sen tidigare.
Det som var nytt för Oskar var att praktiskt tillämpa de här kunskaperna och på en ”detaljnivå” se vad
som krävs för att en grupp ska prestera som ett team och inte som individer i klump.
Vikten av att på ett möte hålla sig till en fråga i taget är ett annat bra exempel på vad Oskar kommer att ta
med sig från projektet. Det handlar om att en grupp ska fokusera på att avhandla en fråga/ämne i taget så
gruppen kan komma till beslut i frågan innan den går vidare på mötet till nästa fråga. Ett problem Oskar
såg i ett inledande skede var att mötena tenderade att glida iväg och bli något av ett diskussionsforum
istället för att leda till några egentliga beslut. Detta var något som hände flera gånger under utvecklingen
när teamet hade möten angående den fortsatta tekniska utvecklingen.
Mötesproblematiken fick en lösning i ett senare skede av projektet genom att gruppen införde
uppskriven agenda inför varje möte. Det effektivisera beslutsfattandet men problemet fanns till viss del
kvar. I framtida projekt tycker Oskar att det skulle vara intressant och testa om det skulle ge någon effekt
med tydligare rollfördelning på mötena. Ett exempel på hur det kan gå till är att en person kan få mandat
av gruppen att styra diskussionen på så sätt undvika att diskussionen glider i väg till att handla om andra
frågor en de som ska avhandlas.
De dagliga mötena avhandlades med Scrum vilket har en inbyggd struktur i form av att alla
mötesmedlemmar svarar på 3 frågor samt står upp under mötet. Oskar tyckte att Scrum fungerade
överraskande bra då det hantera den problematiken som fanns på utvecklingsmötena på ett bra sätt med
sin inbyggda struktur. Oskar tycker också att de dagliga Scrum mötena var ett bra tillfälle att få och ge
teknisk information.
Viktig erfarenheter ansåg Oskar att han fick med från tillfället när gruppen valde att byta den teknik som
används för att visa veckor och dagar med mat på webbapplikationen. I inledningen av projektet så
använde gruppen en ”klassisk” bootstrap karusell med tre sidor där innehållet byttes på sidorna. Senare i
skiftades detta till en teknik där sidorna renderades ”skapades” i samband med att användaren gick
framåt eller bakåt i vyn. Händelsen kommer här att analyseras med hjälp av Gibbs reflektionsmodell
(Gibbs G. 1988) Modellen går ut på att hantera händelser eller situationer systematiskt i sex steg: 1.
Beskrivning. 2. Känslor, Tankar, och reaktioner. 3. Värderingar 5. Generella slutsatser 6. Personliga
handlingsplaner.
1. Beskrivning.
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Det som hände i skiftet mellan teknikerna var att Oskar gick från att tidigare varit involverad i utveckling
av presentationsvyn till marginaliserad roll. En annan medlem i gruppen genomförde arbetet att med
den nya tekniken. Kunskapsmässigt så var Oskar och den andra medlemmen Jämbördiga i inledningen av
skiftet, detta ändrades snabbt då personen som tog över tog upp kunskap om den nya tekniken betydligt
snabbare än Oskar. Oskar gick snart efter skiftet av teknik vidare och sysslade med annan utveckling
inom projektet.
2. Känslor, tankar och reaktioner
I samband med händelsen var det inte någon direkt reaktion från de inblandade parterna. Strax efter
teknikskiftet upplevde Oskar något som enklast beskrivs som en uppgivenhet då han ansåg att han missat
möjligheten att ta till sig kunskap om den nya tekniken. Uppgivenheten kom också av att han upplevde
det som svårt att hålla jämna steg i sin kunskapsutveckling med den person som tog över utvecklingen.
Oskar upplevde det också som svårt att berätta om situationen, där han inte hann med att lära sig den
tekniken som skulle användas, för övriga gruppen. Han såg dock en fördel att arbetet på projektet gick
framåt.
3. Värdering.
Oskar upplevde en uppgivenhet i samband med situationen, vilket var negativt. När den andra
gruppmedlemmen drog ifrån kunskapsmässigt, kände Oskar att det var svårt att kommunicera till
gruppen att han upplevde att han inte hängde med. Detta kan också anses som negativt. Han såg det dock
som positivt att projektet fortlöpte.
4. Analys
Studeras händelsen utifrån blir det uppenbart att de olika parterna hade olika syn på det inträffade, eller
rättare sagt, att den ena parten inte såg det som en situation alls. Att Oskar kände att han inte hängde med
kunskapsmässigt är något Oskar kan ses som ansvarig för då alla individer på den här utbildningsnivån
har ett eget ansvar.
Att han inte hängde med i utvecklingen kommer troligen från att de olika parterna var beredda att lägga
olika mycket tid på projektet i samband med teknikskiftet. Att parterna inte pratade med varandra om
hur de skulle lägga upp arbetet i samband med teknikskiftet är något som gjorde att andra lösningar inte
kunde hittas. Att kommunikation är viktigt för att alla ska känna sig nöjda i ett arbete belyser situationen.
5. Generella slutsatser.
Kommunikationen från Oskars sida var bristfällig och hade troligen kunnat avhjälpa situationen då den
andra parten inte var medveten om Oskars upplevelse.
6. Personliga handlingsplaner
I framtiden tänker Oskar bli tydligare i sin kommunikation gentemot sina gruppmedlemmar och utgå från
att det är bättre att säga till en extra gång än att inte säga till alls. Han kommer i framtiden sträva efter att
bli bättre på att uttrycka vad han tycker och tänker.

Tekniska erfarenheter
Från arbetet har Oskar tagit med sig flera tekniska erfarenheter, en av dem som han värderar högst är
den kunskap han fick hur en typisk webbapplikation byggs upp med front-end och back-end. Att förstå
hur komplext att sådant system är samt hur de olika delarna samverkar med varandra är något som han
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är övertygad om att han kommer ha stor nytta av i framtiden. Oskar såg att han skaffat sig betydliga
kunskaper inom webbprogrammering under projektets gång och då framförallt front-end med tekniker
CSS, HTML och JavaScript. Att han värderar kunskaperna inom webbprogrammering högt beror också på
att han tidigare saknade kunskaper om det.
En ny erfarenhet för Oskar var det starka användarfokus som fanns utvecklingen och hur nyttigt han
ansåg att det var för den färdiga webbapplikationen. Med användarfokus tycker han att det blev väldigt
tydligt vilken typ av funktionalitet som ska prioriteras för att få en så bra webbapplikation som möjligt.
Det starka användarfokus som fanns visar tydligt en av fördelarna med att använda användarberättelser
som grund i utvecklingen.
Han kommer också ta med sig devisen ”Det är bättre med lite fungerande funktionalitet än mycket icke
fungerande funktionalitet” alltså hellre en ”mindre” webbapplikation som fungerar än en stor som är
”buggig”. Vilket kommer från strävan i Scrum att i varje sprint kunna leverera fungerande programvara
till kund (ScrumAlliance, 2012).

Personliga mål
I inledningen av projektet hade Oskar ett personligt mål att lära sig webbprogrammering vilket var något
som han lyckades med. Nämnvärt är att han hade förväntat sig att lära sig front-end mer på djupet än vad
som blev fallet. Det som var nu var att han lärde sig mer på bredden och interaktionen mellan de olika
delarna som bygger upp en webbapplikation. Att han inte förväntade sig att lära dessa delar är för att han
innan projektet saknade kunskap om vikten av dem.
Att arbeta i stora team i ett projekt är något som ställer höga krav på kommunikation på gruppen och
individerna i gruppen. Den typen av kommunikation är något som han tycker att han har lärt sig under
arbetets gång. Han tror att han i framtiden kommer ha stor nytta av att ha lärt sig att kommunicera i så
pass stora team som 8 personer som arbetar med utveckling.
Under arbetet tycker Oskar att han har utvecklats till en mer självsäker person då det blev tydligt för
honom att han utan kunskap kan sätta sig in i en teknik och utveckla och leverera en ny produkt på
relativt kort tid. Den vetskapen är något som betyder mycket för Oskars självsäkerhet när det gäller att ta
sig an ny utmaningar både inom studierna och livet.
Sammanfattningsvis kan man säga att projektet varit mycket utvecklande för Oskar.

Referenser
Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography
Discipline Network.
ScrumAlliance, (2012). Scrum- en beskrivning. [online] www.scrumalliance.org. Available at:
https://www.scrumalliance.org/scrum/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Why%20Sc
rum/Core%20Scrum%20Translations/Core-Scrum-Swedish.pdf [Accessed 10 May 2015].
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Linnéa Bengtsson
Här följer min erfarenhetssammanfattning från projektarbetet med Studentlunchen. Jag belyser de för
mig viktigaste tankarna och erfarenheterna kring utvecklingen och arbetsprocessen.

Processrelaterade erfarenheter
Genom att arbeta med att utveckla Studentlunchen har jag fått många erfarenheter, dels om hur det är att
arbeta i grupp utan en uttalad ledare, och dels teknisk erfarenhet. Att arbeta i en grupp som tillämpar ett
agilt arbetssätt, och närmare bestämt Scrum, har jag tyckt väldigt mycket om, kanske för att det fungerat
bra i vårt team. Alla har tagit ansvar för att föra arbetet framåt och därför tror jag att det agila
arbetssättet fungerat så pass bra för oss. Något som varit negativt med att inte ha en tydlig ledare har
varit vid beslutsfattande då meningsskiljaktigheter funnits inom gruppen. Det har då varit svårt att fatta
ett beslut i dessa frågor eftersom diskussionerna gått i cirklar och det tagit lång tid innan någon vågat gå
vidare till att ta ett beslut. Enligt vårt gruppkontrakt skulle vi i dessa lägen rösta om lösningen men det
tillämpades inte alltid. En ledare tror jag hade kunnat effektivisera dessa diskussioner genom att leda
dem till ett snabbare beslut och guida de olika parterna i diskussionen. Trots denna fördel med en
projektledare ser jag fler nackdelar med att eventuellt ha infört en i teamet. Dels tror jag inte att alla i
teamet hade tagit lika mycket ansvar om en projektledare funnits och dels tror jag att det hade uppstått
mer konflikter inom gruppen om projektledaren bestämmer saker som resten av gruppen inte håller med
om. I vårt team uppskattade jag väldigt mycket att det inte fanns någon segregation mellan olika delar i
gruppen vilket hade kunnat uppstå mellan en projektledare och resten av teamet. Dessa positiva
erfarenheter av att arbeta enligt Scrum kommer jag att ta med mig till nästkommande projekt.
I sprint 0 gjorde vi en produktbacklogg som blev väldigt stor och en tidsuppskattning på varje
användarberättelse i den som också var missvisande. Problemet som jag upplevde med vår
produktbacklogg var att de flesta användarberättelser var otydligt formulerade och var överlappande. Vi
borde ha fokuserat på att göra mer specifika användarberättelser där det var tydligt när de var färdiga.
I utvecklingen av Studentlunchen har ofta två personer varit inblandade i en användarberättelse för att
kunna ge stöd till varandra. Oftast delades arbetet upp mellan varandra så att inte två personer skulle
sitta vid samma dator men när Lisa och jag utvecklade kundkorgen satt vi faktiskt mycket tillsammans
och programmerade vid samma dator. Jag upplevde att detta var till stor nytta eftersom vi kunde
diskutera olika lösningar med varandra och på så sätt tror jag faktiskt att vi kom fram till en lösning
snabbare än vad vi hade gjort om vi suttit på varsitt håll. När vi satt tillsammans försökte vi hela tiden se
till att vara effektiva i arbetet, till exempel om den ena kodade så sökte den andra efter lösningar som vi
kunde göra härnäst. Anledningen till att det upplevdes effektivt och bra att sitta tillsammans grundar sig
antagligen i att ingen av oss hade så stor erfarenhet kring programmering av den här sorten sedan
tidigare. Genom att sitta tillsammans lärde vi oss av varandra och kunde hjälpa varandra att förstå och ta
oss framåt i arbetet.
För egen del har jag blivit mycket bättre på att leta reda på lösningar och fakta på nätet efter att ha
utvecklat Studentlunchen. Detta eftersom det inte fanns någon att fråga om hjälp när jag inte visste hur
jag skulle gå tillväga, vilket var i princip hela tiden. Den tekniska supporten användes bara enstaka gånger
då vi i teamet oftast lyckades lösa problem på egen hand.
I alla tidigare kurser jag läst, har målet alltid varit att göra färdigt något enligt en viss standard där den tid
du lagt ned på det inte varit målet utan resultatet, i det här projektet var det istället att lägga ned en viss
tid på ett arbete för att se hur bra resultatet blev. Det har varit en intressant och faktiskt befriande
upplevelse att flytta detta fokus. Genom att låta ”köra fast” inkluderas i projektet fick jag, och säkert de
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flesta andra, lära sig hantera detta och inte bli stressade över att det blir så. Jag tror också att resultatet i
vårt fall blev så pass bra för att vi la ned ett visst antal timmar istället för att bara göra färdigt en i förtid
uppställd kravspecifikation, på så sätt fick vi en välfungerande webbapplikation istället för en med en
massa funktioner som nästan fungerade. En annan sak som jag tycker varit bra med kandidatarbetet är
att man bara kan få godkänt. Jag upplever att det öppnar upp för att våga chansa och testa saker och ting
eftersom det inte är ett högt betyg som står på spel.

Tekniska erfarenheter
Innan projektet började hade jag inga erfarenheter av webbprogrammering, därför var laborationerna till
stor hjälp för att komma igång med utvecklingen av e-butiken.
Under arbetets gång har vi utgått från våra användarberättelser när vi delat upp uppgifterna mellan oss.
En användarberättelse krävde i de flesta fall utveckling på både klient- och serversidan vilket gjorde att
man fick lära sig alla delar. Utvecklingen av kundkorgen gav mig mycket teknisk kunskap eftersom den
krävde att vi skrev både HTML-, CSS-, JavaScript- och Python-kod. Dessutom upptäckte vi att databasen
behövde göras om vilket gjorde att jag även fick god erfarenhet av hur SQLite fungerar och kopplingen
mellan server och databas. Den skrivna koden för kundkorgen är ganska rörig där funktioner finns på lite
olika ställen och där viss funktionalitet finns i flera funktioner. Jag tror därför att det finns mycket
kodrefaktorering att göra i framför allt kundkorgen men det bortprioriterades eftersom den fungerade
bra.
Enligt Kim, Zimmermann och Nagappan (2014) syftar kodrefaktorering till att förbättra kodens läsbarhet
och struktur för att på så sätt lättare kunna sätta sig in i koden i ett senare stadie och dessutom minska
risken för buggar. I utvecklingen av Studentlunchen har kodrefaktorering gjorts till viss del men det finns
utrymme för förbättringar i detta. För framtida kodning kommer jag att försöka strukturera upp koden
mer för att lättare kunna hitta det jag söker om jag vill gå tillbaka till koden vid ett senare tillfälle. Det var
nämligen ett problem när vi skulle fixa buggar som uppstått med kundkorgen. Dessa uppdagades först
några dagar efter att vi avslutat utvecklingen av kundkorgen och vi upplevde att det var svårt att hitta
tillbaka och förstå koden. I samband med detta gjordes några små refaktoreringar av denna kod.
Vi använde oss av en kaka för att lagra information om kundkorgen innan betalningen hade genomförts.
Användandet av den tror jag hade kunnat bli bättre och gjorts på ett säkrare sätt. Dessutom borde vi ha
lagt till ett meddelande om att vi använder oss av en kaka. Detta är något som jag kommer att tänka på i
framtiden om jag kommer att använda mig av kakor igen.
I utvecklingen har vi använt oss av Git för versionshantering. PyCharm som vi använde för att utveckla
hade stöd för Git vilket var väldigt behändigt. Genom att använda PyCharm kunde vi alltså utveckla alla
delar i samma program och dessutom versionshantera. Till en början blev det lite fel när vi integrerade
våra delar till huvudgrenen men med lite erfarenhet gick det mycket bättre. Framför allt blev det bättre
när vi integrerade mindre delar hela tiden så att vi fick en kontinuerlig kontroll över hur väl våra delar
fungerade tillsammans. När jag skulle integrera en gren till utvecklingsgrenen brukade jag först integrera
den senaste utvecklingsgrenen till min gren för att se så att det fungerade bra, därefter integrerade jag
min gren till utvecklingsgrenen. Små integrationer och en kontroll av att det fungerar på min egen gren
kommer jag att fortsätta med i framtiden.

Personliga mål
Inför kandidatarbetet kände jag en viss oro över att jag inte skulle klara av det eftersom jag inte hade
någon erfarenhet av webbprogrammering eller annan programmering utöver de kurser som jag läst
tidigare i programmet. Så här i efterhand är jag därför väldigt stolt över att tagit mig igenom projektet,
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och att det inte alls varit så överväldigande som det kändes inför att projektet skulle börja. Jag tror att det
beror på att vi inom gruppen inte kände oss stressade över att köra fast, något som alltid varit stressande
i andra kurser. I det här projektet gjorde det ju inget om det tog 30 timmar eller 20 timmar att utveckla en
funktion, det fråntog mycket av den stress som hade kunnat komma annars.
Projektet har gjort att jag utvecklats enormt som programmerare vilket jag är väldigt glad för och det har
gett mig ett större självförtroende. Dessutom har jag utvecklats som teammedlem och fått kunskap om
hur det är att arbeta i ett mjukvaruutvecklingsteam och framför allt med Scrum som arbetssätt.
Målet med alla kurser och projekt är givetvis att färdigställa dem och det vet jag ännu inte om jag gjort,
men det mesta pekar på att det kommer att bli så. Vi har trots allt fått webbapplikationen godkänd vilket
då lämnar rapporten kvar som vi arbetat mycket med och som jag därför tror att vi i slutändan kommer
att bli godkända på.

Referenser
Kim, M. Z. (2014). An Empirical Study of Refactoring Challenges and Benefits at Microsoft. IIEEE Trans.
Software Eng. , 40 (7), 633-649.
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Andreas Månsson
Processrelaterade erfarenheter
Under arbetet med projektet tillämpades projektmetodiken Scrum. Här presenterar jag några av de
erfarenheter jag fått från detta arbetssätt och dess konsekvenser för slutresultatet.
Scrum
Innan detta projekt hade jag liten teoretisk kunskap om agil utveckling och Scrum, och hade aldrig arbetat
inom denna projektform praktiskt. Därför krävdes det inledningsvis en hel del arbete för att sätta sig in i
hur Scrum fungerar. I början var det svårt att se på vilket sätt Scrum skulle kunna förbättra
arbetsprocessen, jämfört med de mer traditionella projektledningsmodellerna. Relativt tidigt i arbetet
insåg jag dock vilka stora fördelar som Scrum innebär på projekt av större karaktär. Framför allt Scrummötena tycker jag har varit givande. I inledningen av projektet kändes det ibland som att dessa möten
inte tillförde så mycket, främst eftersom det ofta inte var så mycket nytt som hänt sedan det senaste
mötet. Under implementationsdelen av projektet blev utbytet av dessa möten betydligt större. Det var bra
för att få en överblick över projektets utveckling.
En av svårigheterna med Scrum upplevde jag var tidsuppskattningen för olika användarberättelser. När
denna gjordes i början av projektet upplevdes en stor osäkerhet på hur mycket tid vissa uppgifter kunde
tänkas ta. Framför berodde detta på avsaknaden av erfarenheten inom webbprogrammering, vilket
gjorde det mycket svårt att göra en kvalificerad bedömning av hur lång tid en viss användarberättelse
skulle ta. En annan möjlig orsak som jag ser det kan vara att vissa av teamets användarberättelser var
relativt omfattande. Detta ledde till att det ibland kunde vara svårt att se vilken funktionalitet som
faktiskt skulle utvecklas. Vissa användarberättelser innehöll också funktionalitet som redan fanns med i
andra användarberättelser och var ibland otydligt definierade. Även om viss uppdelning gjordes tror jag i
efterhand det hade varit bra att försöka dela upp i fler deluppgifter. En lärdom för framtida projekt
gällande att uppskatta tidsåtgången är därför att dela upp större uppgifter i mindre deluppgifter, vilka
kan vara lättare att bedöma tidsmässigt. Samtidigt har alla de nya tekniska kunskaperna resulterat i en
större erfarenhet om hur lång tid olika uppgifter tar vilket troligen gör det enklare att göra
tidsuppskattningar i framtida projekt.
Grupprocess
Under projektets gång har ofta hela teamet suttit tillsammans och arbetat, något som jag tycker varit
mycket bra. Jag upplever att detta underlättade mycket för spridningen av kunskap inom teamet. Nonaka
och Takeuchi (1986) beskriver två aspekter som kan kopplas till detta; tvärfunktionellt lärande och
organiserad kunskapsöverföring. Framför allt under projektets senare delar har arbetet med de olika
användarberättelserna i många fall inneburit att flera applikationsnivåer involverats samtidigt; klient,
server och databas. Detta upplever jag har bidragit till ökade kunskaper för hela systemarkitekturen, och
inte enbart vissa enskilda delar, något som karaktäriserar ett tvärfunktionellt lärande. De inledande
användarberättelserna omfattade dock ofta mer specifika uppgifter inom något område, till exempel
databas, skriva serverscript eller liknande. Överföringen av kunskap från dessa inom teamet har varit
viktigt för att senare kunna arbeta med mer funktionsöverskridande uppgifter. Här upplever jag att
Scrum-metodiken spelat en stor roll, då den innehåller många delar som bidrar till kunskapsöverföring,
såsom Scrum-möten och sprintplaneringsmöten. Eftersom alla i teamet arbetat tillsammans mycket har
det varit lätt att få hjälp och dela med sig av kunskaper, något som jag tror bidragit mycket till det slutliga
resultatet.
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Tekniska erfarenheter
Utvecklingen av webbapplikationen har inneburit användning av flera olika tekniker och språk. Här
beskriver jag några av de tekniska erfarenheter jag fått under utvecklingen.
Utveckling
Under projektet har jag bland annat arbetat med presentationsvyn och funktioner för
administrationssidorna. Presentationsvyn används för att visa de olika maträtterna och för att styra den
underliggande logiken för hur och när uppdatering av maträtterna ska ske, baserat på användarens
inmatningar (se avsnitt 5.4.3 i rapporten). Den styr också representationen på olika enheter.
Utvecklingen av presentationsvyn omfattade samtliga lager i webbapplikationen; databas, server och
klient. Därmed spände den över samtliga de tekniker som använts i webbapplikationen, allt från jQuery
och JavaScript front-end, till python och SQL back-end. Presentationsvyn började utvecklas relativt tidigt
under projektets implementationsfas. I och med att denna komponent skulle användas på flera delar i
applikationen, var det nödvändigt att redan från början försöka göra koden så generell som möjligt.
Det positiva under utvecklingen av presentationsvyn upplever jag var möjligheten att få kunskap om
många olika tekniker. Utvecklingen av presentationsvyn krävde att relativt mycket kod skrevs direkt i
JavaScript för att få till all funktionalitet. Det positiva med detta var att det gav en större förståelse för hur
det språket är uppbyggt. Det var även bra att tidigt få med sig kunskapen om hur de olika delarna (backend och front-end) samverkar, vilket senare under projektet kom till stor nytta. Nackdelen som jag
upplevde, främst under sprint 1, var svårigheten att tidsmässigt hinna skaffa sig djupare kunskaper inom
de olika teknikerna. Istället var fokus på att få fram en fungerande funktionalitet, snarare än att lösa alla
delar på ett så optimalt sätt som möjligt. För presentationsvyn innebar det bland annat att den generella
strukturen i koden till viss del fick bortprioriteras under sprint 1, för att istället prioritera att få fram en
fungerande version till avslutningen av sprint 1. Detta är också något som förespråkas i projektmetodiken
Scrum, där resultaten som ska levereras i varje sprint ska vara användbara och potentiellt möjliga att
leverera (Schwaber & Sutherland, 2013). I efterhand upplever jag dock att detta upplägg gjorde det
enklare i sprint 2 att kunna fokusera mer på att effektivisera lösningarna. Då det redan fanns en
fungerande grund att bygga vidare på från sprint 1, kunde mer tid läggas på att fördjupa sina kunskaper
och göra lösningarna bättre.
I allmänhet visade sig Scrum vara bra när det gäller att fokusera på att ta fram användbar funktionalitet
tidigt i projektet, samtidigt som det möjliggör att funktionaliteten kan vidareutvecklas i efterföljande
sprintar. Förutom all den nya kunskap inom de olika teknikerna för webbprogrammering som jag fått
under utvecklingen, så är erfarenheten kring vikten av att leverera användbar funktionalitet redan tidigt
under utvecklingen och att prioritera funktionalitet som faktiskt kommer användas något som jag tror jag
kommer kunna ha nytta av även i framtida utvecklingsprojekt.
Versionshantering
Innan detta projekt hade jag inte använt Git för att versionshantera programkod. Till en början uppstod
det ibland problem när sammanslagning av flera delar gjordes, vilket kunde resultera i att delar av
programkoden försvann. Lösningen blev då ofta att manuellt lägga till koden till övrig kod, något som
både vara tidskrävande och riskerade leda till att nya fel uppstod. Anledningen till dessa problem var
delvis att sammanslagningarna initialt inte följde någon tydlig struktur. En annan anledning var att
applikationens mappstruktur förändrades relativt mycket under de tidiga stadierna av utvecklingen.
Efter hand ändrades applikationsstrukturen allt mindre samtidigt som erfarenheten av hur
versionshanteringen skulle användas ökade, vilket gjorde att versionshanteringen fungerade allt bättre. I
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efterhand är det svårt att se hur utvecklingen skulle fungerat om inte ett versionshanteringssystem hade
använts, då det verkligen har underlättat arbetet med att hantera programkoden. Erfarenheten av att
använda versionshanteringssystem vid utveckling är något jag kommer ha användning av i framtida
projekt av liknande karaktär, särskilt i projekt där utvecklingsteamet består av många personer.

Personliga mål
Gällande de personliga målen jag hade för projektet tycker jag de uppfyllts. I början av projektet satte jag
upp två individuella mål. Det första var att lära mig så mycket som möjligt inom olika språk för
webbutveckling. Det andra var att få inblick i hur projektmetodiken Scrum fungerar och hur det kan
praktiseras i ett faktiskt projekt. Så här i efterhand känner jag att båda dessa mål har uppfyllts.
När det gäller det programmeringsmässiga målet att lära sig så mycket som möjligt om de olika
teknikerna, har många användarberättelser i projektet varit relativt breda i den bemärkelsen att de ofta
involverat flera olika tekniker både på serversidan och klientsidan. Som en följd av detta tycker jag att det
funnits goda förutsättningar att få lära sig om alla delar, vilket i sin tur bidragit till att målet kunnat
uppfyllas. Även om det givetvis finns mycket mer att lära sig inom området så känner jag mig väldigt nöjd
med den kunskapsgrund som projektet har gett och som ger goda förutsättningar att fördjupa sina
kunskaper.
När det gäller processmålet så har jag under projektet insett fördelarna med projektmetodiken Scrum.
Flera av inslagen i metoden har visat sig vara effektiva för mjukvaruutveckling. Främst tycker jag
metodens fokus på fungerande programvara framför mycket dokumentation och fokus på anpassning till
förändring har visat sig passa bra i denna typ av projekt, då funktioner till webbapplikationen ofta
genomgick förändringar för att passa bättre ihop med andra funktioner. Andra inslag, som till exempel
Scrum-möten, har också bidragit positivt till projektets resultat. Dessa delar kan säkert vara användbara
även i framtida projekt.
Sammanfattningsvis känner jag mig väldigt nöjd med teamets arbete och den utvecklade
webbapplikationen.

Referenser
Schwaber, K. & Sutherland, J. (2013). Scrumguiden: Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. (pdf,
hämtad 2015-05-10)
Takeuchi, H. & Nonaka, I., 1986. The new new product development game. Harvard Business Review,
64(1), pp. 137-146.
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Gustaf Romell
Nedan följer en sammanfattning av Gustafs individuella erfarenheter under kandidatprojektet.
Sammanfattningen tar upp flera delar från projektet och är uppdelad i tre rubriker; Processrelaterade
erfarenheter, Tekniska erfarenheter samt Personliga mål.

Processrelaterade erfarenheter
Kandidatarbetet genomfördes med det agila arbetssättet Scrum. Initialt kändes Scrum främst som en
belastning då projektet bestod av flera nya moment och jag dessutom studerade flera kurser parallellt.
Relativt snart vande sig dock både teamet och jag med det nya arbetssättet. Inte minst under sprint 1, då
arbetsbelastningen från övriga kurser upphörde och allt fokus lades på kandidatarbetet. Scrummötena
känds då inte lika forcerade utan istället nödvändiga.
En intressant aspekt på hur vi använde oss av Scrum är att teammedlemmarna faktiskt stod upp under
scrummötena. Detta som till en början kändes ganska krystat tyckte jag senare fyllde en viktig funktion då
det fungerade som en påminnelse att hålla mötena korta. Några få gånger hade vi sittande scrummöten,
då hände det att mötet övergick i en diskussion som drog ut på tiden.
Med andra ord anser jag att arbetet med Scrum har varit intressant och fungerat bra till projektet. Trots
detta vill jag poängtera tveksamheten till om det faktiskt var Scrum som fick arbetet att flyta på bra eller
om det berodde på andra aspekter. Det vill säga att det kanske hade fungerat bra oavsett arbetsmetodik.
Eftersom vi endast provade på en arbetsmetodik blir den här frågeställningen något hypotetisk och
därför svårt att komma fram till någon egentlig slutsats. Klart är dock att Scrum åtminstone inte
påverkade arbetet negativt, något som jag var orolig för i början då det nya arbetssättet tog både tid och
resurser.
En positiv aspekt som jag vill lyfta är sättet teamet har arbetat tillsammans under implementeringsfasen.
Samtliga teammedlemmar har kodat i närheten av varandra vilket gjort det möjligt att i hög utsträckning
nyttja varandras kunskaper. Detta har bland annat minskat mängden dubbelarbete men har kanske
framförallt lett till en samhörighet och gemenskap mellan teammedlemmarna. Denna samhörighet tror
jag till stor grad ligger till grund för teamets positiva resultat. Misstag från enskilda personer har
accepterats och istället har personen fått hjälp av någon annan i teamet. Detta tror jag har varit en viktig
del då det skapat ett klimat där samtliga medlemmarna vågat ta sig an nya områden, vilket har varit
absolut nödvändigt i utvecklingen. Dessutom tror jag att detta har underlättat att arbeta med Scrum, då
den arbetsmetoden enligt Schwaber (1995) endast bör bestå av maximalt sex medlemmar.
Även om teamet satt tillsammans har naturligtvis inte allt arbete skett i grupp. I stort sett all utveckling
skedde antingen individuellt eller i par. Något som jag till en början befarade var att teamet skulle fastna i
samma konstellationer hela arbetet igenom. Detta visade sig dock inte stämma och i slutet av arbetet har
jag utvecklat tillsammans med samtliga av de övriga sju teammedlemmarna. Detta tror jag till stor del är
ett resultat av att vi faktiskt satt tillsammans vilket gjorde det enkelt att byta partner sinsemellan.

Tekniska erfarenheter
Under projektets gång har flertalet tekniska programvaror använts och i stort har jag en positiv bild av
dessa. Kodandet i projektet skedde till etthundra procent i PyCharm. Något som i början kändes mycket
ovant då jag använt mig av Sublime Text under laborationsserien. Ganska snart lärde jag mig dock att
uppskatta PyCharms många fördelar. De två enskilt största fördelarna med PyCharm är enligt mig
integreringen med Git och integreringen med OpenShift. Den sistnämnda gjorde det möjligt att direkt i
PyCharm överföra fungerande kod till molntjänsten OpenShift utan mellansteg. Det gick snabbt och
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smidigt att kontrollera hur webbapplikationen faktiskt skulle se ut på webben och varje teammedlem
hade möjlighet att skapa sin egen domän.
De problem som jag upplevde med PyCharm var främst kopplade till integreringen av kod samt att kunna
återgå till en äldre version av samma kod. Kodintegrationen skapade konflikter och kunde leda till att en
del kod försvann som gjorde delar av koden trasig. Dessutom tycker jag att det var krångligt att återgå till
tidigare fungerande kod om det gjorts mindre ändringar i koden. Trots detta ser jag ändå
versionshanteringen och integrationen med Git som en av PyCharms största fördelar och något helt
nödvändigt i den är typen av projekt med åtta utvecklare. I minst gav det oss möjlighet att lära oss
varandras kod då kontinuerlig integration skedde. Det mesta av problemen som uppstod med PyCharm
ser jag nu i retrospektivt att de främst berodde på ovana och okunskap från vår sida. I slutet av
utvecklingsfasen då vi lärt oss hur funktionerna gick versionshanteringen och integreringen i stort sett
smärtfritt.
Fortsättningsvis är Trello ett ytterligare verktyg som användes frekvent genom projektet. Personligen
uppskattade jag verkligen Trello och anser att det är ett fantastiskt verktyg till den här typen av arbeten.
Den största fördelen är att man enkelt får en överblick över vem som gör vad och hur långt man är från
målet. Studentlunchens användande av Trello utvecklades under projektets gång men grundidén var
konstant. Varje sprint delades in i olika ”Boards” som i sin tur bestod av tillhörande användarberättelser.
Dessa användarberättelser var initialt inte särskilt väl beskrivna men senare under projektet delades in i
olika ”Tasks”. Detta då användarberättelserna kunde vara relativt omfattande och svåra att få ett grepp
över.
Färgkodning användes för att beskriva statusen på en ”Task” eller användarberättelse. Grönt för färdig,
gult för påbörjad och rött för ej påbörjad. Under arbetet märkte vi fördelarna med att faktiskt uppdatera
färgkodningen kontinuerligt. Detta var något som vi slarvade med inledningsvis men efterhand nyttjades
det mer och mer frekvent. Teammedlemmarna hjälpte även till att påminna varandra om vikten att
uppdatera färgkodningen så hela gruppen var à jour med projektets status.

Personliga mål
Mitt övergripande mål sedan prjektets inledning var att jag efter projektet vill kunna implementera en
webbapplikation på egen hand ”från ax till limpa”. Detta är något som jag absolut känner att jag har
uppnått och trots att jag själv inte varit involverad i samtliga bitar av utvecklandet känner jag att jag har
fått en förståelse för hur alla delar fungerar och samverkar. I de delar av projekt som haft minst del i
känner jag minst att jag vet hur jag ska tillskansa mig information för att själv kunna genomföra det.
En ytterligare aspekt som gjort det möjligt för mig att nå mitt mål är gruppens relativt jämna
programmeringskunskap som teamet höll. Naturligt fanns det en viss skillnad men ingen av
teammedlemmarna hade tidigare ägnat sig åt webbprogrammeringen i någon större utsträckning. På
grund av detta kändes varje teammedlems bidrag till projektet som nödvändigt och behövt. Detta tror jag
stärkte både gruppens och individernas självförtroende.
Vid sidan om programmeringen tyckte jag inför kandidatarbetet att det skulle bli mycket intressant och
utvecklande att arbeta med åtta nya personer som jag lottats tillsammans med. Detta var något som
framförallt i början både kändes ovant och frustrerande men efterhand flöt på förvånansvärt väl.
Erfarenheterna från detta tror jag att jag kommer att ha stor nytta och glädje av i framtiden. Min förmåga
att visa respekt och låta samtliga i teamet få sin röst hörd men samtidigt genomföra ett produktivt arbete
utvecklades enormt under processen.
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Sammanfattningsvis har kandidatarbetet gjort att jag utvecklats både som webbutvecklare och som
teammedlem. Jag känner mig trygg i min förmåga att tillskansa mig information och sedan överföra detta
till praktik. Vidare har arbetet i teamet både förbättrar min samarbetsförmåga och inte minst bevisat för
mig att en grupp som drar åt samma håll kan genomföra fantastiska bedrifter.

Referenser
Schwaber, K. (1995). The Scrum Development Process. In Proceedings of the OOPSLA'95 Workshop on
Business Object Design and Implementation.
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Isak Stigson
Följande individuella erfarenhetssammanfattning är mina reflektioner kring personliga mål i projektet
och medhavda kunskaper kring arbetsprocess och utvecklingsteknik. Innehållet är subjektivt och speglar
inte nödvändigtvis övriga gruppmedlemmars tankar och erfarenheter från samma period.

Processrelaterade erfarenheter
Den agila arbetsmetodik som användes genomgående under projektet var för gruppen tidigare oprövad,
vilket jag upplevde till en början bidrog till ett arbetsklimat där fokus ofta låg på konsekvent arbetssätt
snarare än på projektuppgiften. Med tiden blev dock scrummöten, sprint-upplägget och
arbetsmetodikens rutiner naturliga och effektiviteten ökade. Jag uppfattade dock inte den första perioden
som hämmande för projektet utan snarare konstruktiv då vi i den gemensamma osäkerheten byggde ett
starkt fundament med konsensus för hur vi skulle arbeta och kommunicera.
Cervone (2014) beskriver agilt arbetssätt som en platt organisation utan utnämnd projektledare eller
överordnad, där man istället varierar ansvar inom teamet. Metodiken upplevde jag som givande då fokus
flyttades till gruppen och bort från specifika individer. Det gemensamma ansvaret gav en känsla av
tillhörighet, vilket för en grupp på åtta personer i en ny konstellation och situation inte alltid är en
självklarhet. Till en början upplevde jag dock att arbetsmetodiken bidrog till långsamt och otydligt
beslutsfattande då vi tolkade det agila som att ingen skulle bestämma. I början av projektet var vi tvungna
att komma till beslut i frågor som rörde exempelvis vår verksamhetsidé, marknadsplan och prototyp och i
många diskussioner hade vi förmodligen kunnat komma till samma slutsats som i slutändan avsevärt
tidigare om någon stigit fram och avrundat samt sammanfattat allas åsikter.
Rollerna vi hade inom teamet var scrummaster, sekreterare och Git-ansvarig. Alla roller var väl
förankrade i gruppen, trots att det egentligen framför allt endast var vår Git-ansvarige och vår
sekreterare som hade en utpräglad uppgift i praktiken. Jag upplevde att bakgrunden till detta var att det
framför allt var rollen Git-ansvarig, även sekreteraren, som skapades ur behov medan scrummastern
tilldelades innan vi var fullt införstådda med den faktiska innebörden. Mestadels initierade gruppen
scrummöten gemensamt, vilket jag tror kan ha bidragit till att vi aldrig bytte person för rollen.
Någonting jag upplevde att vi i gruppen var utmärkande duktiga på var att bibehålla konsekvens i att
hålla våra scrummöten regelbundet och på en bra nivå. Vi släppte aldrig på grundupplägget utan blev
snarare bättre och bättre på att få fram allt relevant. Till en början tyckte jag inte att scrummötena alltid
gav någonting men detta ha berott på att vi stundtals hade fler scrummöten än verkliga arbetsdagar,
vilket skapade krystade möten med irrelevant information och bristande engagemang som resultat.
Scrummöten är dock någonting jag verkligen tar med mig med erfarenheten att de är otroligt effektiva
och passar bra i sammanhang där en grupp individuellt arbetar parallellt.
I projektet strukturerade vi på förhand upp utvecklingsperioden för webbapplikationen med
användarberättelser i en produktbacklogg. Grunden låg i funktionalitetsönskemål som lyftes fram av
gruppen under övningen ”brain writing”. Övningen i sig tycker jag bidrog till många bra förslag som
sedan utgjorde bakgrunden till webbapplikationen. Dock blev produktbackloggen en naiv föreställning av
vad vi skulle kunna utveckla under perioden då vi i slutändan endast implementerade funktioner av
första prioritet och aldrig kom till användarberättelser av andra och tredje prioritet. Våra
användarberättelser var på grund av oerfarenhet inom området även otydligt formulerade, vilket också
bidrog till att tidsplaneringen skiljde sig rejält från verkligheten. Det är dock en nyttig erfarenhet till
framtida projekt av liknande typ, även om jag tycker vi gjorde rätt i att i stort sett endast ha grundkrav
bland användarberättelser av första prioritet.
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Utöver den agila arbetsmetodiken upplever jag att det övergripande upplägget för projektet givit mig
erfarenhet inom projektgenomförande i stort. En tid in i utvecklingen förstod jag verkligen värdet i en
utförlig och väl genomförd förstudie i form av marknadsplan och prototyp. Vi valde att vara konsekventa i
utvecklingen med avseende på vår planerade funktionalitet och design. Inte visade det sig bara underlätta
processen för oss utan det faktum att vi valde att stå fast vid våra grundtankar och inte låta oss själva
bortse från funktioner som i ett senare skede kunde upplevas överflödiga, gjorde att mottagandet av
testanvändare var väldigt positivt.

Tekniska erfarenheter
Före projektet hade jag ingen erfarenhet av omfattande webbutveckling, vilket bidragit till att min
personliga utveckling i det tekniska området har varit stor. Under projektet delade vi upp uppgifter och
funktioner sinsemellan men arbetade allt som oftast i par och även uppgiftsöverskridande, vilket bidragit
till att jag fått god inblick i hur de olika delarna i webbapplikationen fungerar och interagerar. Till en
början arbetade jag framför allt i front-end med att sätta upp och strukturera ett skelett för
webbapplikationen med HTML och CSS, samt Bootstrap och JavaScript för att direkt arbeta med en
responsiv och mobilanpassad design. Efter detta implementerade vi vår första version av databasen och
utvecklade mycket med hjälp av Python och Flask för anrop samt styra data från databasen till klienten. I
tidigare har jag endast hanterat databaser i MySQL och aldrig kopplat dessa till en webbapplikation, vilket
gjorde detta väldigt lärorikt i den aspekten. Senare i projektet arbetade jag framför allt med front-end och
design vilket var någonting jag ville utveckla då webbdesign intresserar mig. Samtidigt arbetade jag med
refaktorering av filer och CSS, vilket föll naturligt under processen. Refaktorering var någonting vi
arbetade löpande med, vilket underlättade för oss i slutet när vi hade omfattande mängd kod.
Från utvecklingen upplever jag att jag fått erfarenhet inom flera språk och även om kunskaperna i vissa
fall är grundläggande upplever jag erfarenheten som värdefull då jag har fått förståelse för hur ett
liknande system som vårt kan vara uppbyggt. I detta projekt är jag även glad att vi valde att inte ta en
Bootstrap-mall att utgå från utan istället byggde vår webbapplikation vår grunden, då det gjort att vi lärt
oss mycket och har fått förståelse för hur verktyg kan användas ihop. I liknande projekt i framtiden kan
jag dock se ett värde i att i vissa fall använda sig av fler mindre mallar och plugins för att kunna fokusera
på mer avancerade funktioner och design. En erfarenhet från projektet är att mycket hjälp finns att hämta
på internet och i många fall fyller det inget syfte att uppfinna hjulet på nytt utan programmering handlar
om att använda sig att smarta lösningar på rätt plats.

Personliga mål
Inför projektet var mitt primära mål att utvidga mina kunskaper inom programmering. För att
konkretisera det handlade det framför allt om webbprogrammering då jag sedan tidigare inte har
erfarenhet från detta. Jag ville efter projektets avslut ha en god grund att stå på och känna mig
självständig i fortsättandet av webbutveckling. Som resultat upplever jag att jag fick mer erfarenhet inom
webbutveckling än vad jag till en början hade förväntat mig och det trots att jag i början av projektet
egentligen hade som mål att kunna arbeta med alla delar av koden under utvecklingen, någonting jag
senare insåg var naivt tidsmässigt. Mitt mål med att vara självständig i fortsättandet av webbutveckling
upplever jag som uppnått då jag fått erfarenhet inom flera verktyg och språk, samt att jag känner mig
trygg med felsökning och var jag hittar information i fortsättningen.
Utöver programmeringen blev själva processen en central del efter att jag upplevde den agila metoden att
arbeta som intressant och inspirerande. Programvaruutveckling var någonting jag ville lära mig mer om
och ett mål blev att få erfarenhet inom detta. Då projektet innefattade en erkänd metodik för
programvaruutveckling samt att processen sträckte sig hela vägen från verksamhetsidé, marknadsplan
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och prototyp till genomförda sprintar med planering och utvärdering till färdig produkt, upplever jag att
jag fått en god bild av hur det kan se ut för ett utvecklingsteam. Dessutom har jag och min grupp valt att
arbeta Scrum fullt ut och jag känner mig relativt trygg och säker i metodiken samt har fått erfara både
positiva och negativa sidor av den.
På ett mer socialt plan hade jag dessutom som mål att få erfarenhet i att arbeta med en så pass stor grupp
som åtta personer under ett projekt som sträcker sig över en längre period. Det har varit intressant att
följa grupputvecklingen och se hur vi tillsammans kunnat skapa en välfungerande webbapplikation från
grunden med våra egna preferenser i fokus. Gruppmedlemmarna har varit väldigt accepterande mot
varandra och istället för att titta på förkunskaper eller om alla hållit jämn nivå, har vi gått framåt som
prestigelösa individer i en grupp. Det har varit utvecklande att arbeta på det sättet vi har gjort och det har
varit inspirerande att även se andra utvecklas och växa. Vi har känt en kollektiv stolthet över vad vi
tillsammans byggt upp och har under perioden varit duktiga på att kommunicera med varandra samt
även ge feedback och beröm vid prestationer och ansträngningar.

Referenser
Cervone, H. F. (2014). Improving Strategic Planning by Adapting Agile Methods to the Planning Process.
Journal of Library Administration , 54:2, 155-168.
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Tobias Sund
Nedan följer en sammanställning av mina erfarenheter från projektarbetet med Studentlunchen. Jag
kommer främst diskutera mina erfarenheter kring arbetssättet som har tillämpats och mina erfarenheter
kring de tekniska aspekterna som legat till grund för det faktiska arbetet.

Processrelaterade erfarenheter
Likt alla andra inom teamet hade jag inte några tidigare praktiska erfarenheter av att arbeta agilt.
Däremot var jag bekant med själva arbetssättet i teorin. Scrum hade jag däremot ingen erfarenhet av alls.
Att arbeta enligt Scrum har varit intressant och givande men kanske inte så omvälvande som jag först
trodde att det skulle vara. Inför projektets start var jag väldigt glad över att få arbeta agilt, eftersom jag
länge velat lära mig mer om konceptet, dessutom verkade Scrum som en bra agil metod. Allt eftersom vi
nådde längre i projektet kändes det dock som att arbetssättet inte innebar några större skillnader i min
upplevelse av att arbeta i team i jämförelse med tidigare teamprojekt jag varit med i. De enda tillfällena
som gav någon större kontrast i förhållande till andra projekt var just de dagliga scrummötena och i viss
mån sprintmötena. Detta behöver nödvändigtvis inte vara något negativt, i vårt fall är det snarare
tvärtom. Detta eftersom teamet fungerat väldigt bra under hela arbetets gång. Vi har haft en väldigt bra
dynamik inom teamet med högt i tak, öppenhet, god tolerans och respekt sinsemellan och en allmän
känsla av att alla är delaktiga. Om detta är ett resultat av just Scrum är svårt att uttala sig om i definitiva
termer. Ur ett rent metodiskt perspektiv borde det vara så. Vi har genomfört alla de mest basala moment
som ingår i Scrum-metodiken och detta borde enligt teorin leda till att projektet har haft goda
förutsättningar för att lyckas rent arbetsmässigt. Å andra sidan, ur ett faktiskt perspektiv, har Scrum
kanske inte haft en särskilt framträdande roll eftersom flera av de moment som ingår i Scrum antagligen
ändå skulle genomförts om det inte funnits någonting förutbestämt arbetssätt att arbeta enligt. Jag tänker
främst på de initiala processerna så som uppförandet av ett gruppkontrakt, vilket jag tror är en av de allra
viktigaste delarna att genomföra för att skapa en bra grund för teamet. Vidare tänker jag också på de
frekventa mötena och framför allt uppdelningen av arbetet i mindre delområden/funktioner som man
arbetar med. Samtidigt känner jag ändå att Scrum har fyllt en nytta och antagligen bidragit till att höja
resultatet till nästa nivå. Jag tycker speciellt att det har varit givande att ha en uttalad struktur på vissa
moment, till exempel med de tre grundfrågorna man ska besvara i samband med de dagliga
scrummötena. Vid upprepade tillfällen kände jag att jag fick veta något som var värdefullt för mig och som
jag antagligen inte skulle få reda på så tidigt annars. Kanske är det just så att det är dessa små skillnader i
arbetssättet som var nyckeln till vår framgång. Cervone (2014) nämner att en av fördelarna med agila
arbetsättet och då speciellt Scrum, är enkelheten i förhållande till andra arbetssätt. Cervone menar att
den enkla strukturen på teamet med få men väldefinierade roller och en jämn ansvarsfördelning skapar
denna enkelhet, vilket i sin tur skapar mer fokus på ett gott samarbete och god kommunikation inom
gruppen. Jag är beredd att hålla med Cervone i detta eftersom det är väldigt likt min erfarenhet
tillskansad under projektet.
Vidare tycker jag att det ändå är svårt att utvärdera processen och framförallt arbetssättet på något
djupare plan eftersom jag har en sådan begränsad erfarenhet av det. I synnerhet hur arbetssättet bidrar
till att lösa svårare situationer när problem uppstår. I vårt fall har vi varit lyckligt lottade och sluppit
några allvarligare incidenter berörande teamet, vilket varit bra ur ett resultatperspektiv men kanske lite
olyckligt ur ett brett erfarenhetsperspektiv.
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Tekniska erfarenheter
Precis som andra inom gruppen hade jag ingen större erfarenhet av webbprogrammering på den här
nivån innan projektet start. Till skillnad från de andra hade jag däremot viss erfarenhet av att skapa
hemsidor med olika CMS:er såsom Wordpress och Joomla. Detta gav mig en något större erfarenhet av
just hur tänket kring en webbapplikations layout går. Det jag främst tog med mig från tidigare
erfarenheter var hur svårt det faktiskt är att skapa en fungerande och tilltalande layout och design. Något
som hjälpt mig i uppskattningen av tidsåtgången vid sådana moment.
Någonting som däremot varit svårt för mig har varit att uppskatta tidsåtgången vid själva
programmerandet av olika delar av webbapplikationen. Speciellt har det varit svårt för mig att inse att
skapandet av i sig simpla funktioner i en befintlig kod kan ta väldigt lång tid då grundstrukturen inte är
optimal för funktionen i fråga. Detta leder ofta till buggar som även det förlänger tidsåtgången.
Vidare tycker jag att arbetet ändå varit väldigt stimulerande och inte alls såpass frustrerande som jag
initialt trodde. Att ta sig an nya programmeringsspråk brukar annars kunna ge upphov till just
frustration. Jag tror att en av de starkast bidragande orsakerna till att det ändå varit så lättsamt att arbeta
även fast det uppstått programmeringsmässiga problem är dels det faktum att vi som team diskuterat
detta i ett tidigt stadium men framförallt eftersom det finns så ofantligt mycket material och hjälp att
finna på internet.
Jag har försökt att arbetat aktivt med alla delar av webbapplikationens uppbyggnad eftersom jag ville
skapa mig en helhetssyn av skapandet av webbapplikationer. Mina främsta ansvarsområden har dock
varit själva maträttsmodulen och andra grafiska element såsom loggan. Detta eftersom jag hade en
framträdande roll när prototypen skulle tas fram och tidigare erfarenhet av grafiska program som Adobe
Illustrator. Min tidigare erfarenhet av skapandet av hemsidor bidrog också.
Jag antog även rollen som Git-ansvarig eftersom jag kände stor vilja att lära mig så mycket om detta
verktyg som möjligt. Jag har därför haft ansvaret att lära de andra i teamet om Git, vilket varit kul
eftersom det har uppskattats av de andra. Jag har även varit ansvarig för driften och konfigurationen av
OpenShift.
På det stora hela är mina tekniska erfarenheter väldigt positiva. Det har känts bra att de grundläggande
teknikerna/språken var förutbestämda från början. Att de valda språken dessutom verkar bli allt mer
populära och efterfrågade inom webbutvecklingsvärlden gav i varje fall mig extra motivation till att lära
mig så mycket som möjligt. Dessutom har det varit kul att få arbeta med flera språk och verktyg parallellt.
Detta har gett mig en god insikt i en webbapplikations uppbyggnad på ett helt annat sätt än vad jag
tidigare haft.

Personliga mål
Som personliga mål har jag haft att generellt lära mig så mycket som möjligt kring både de tekniska
bitarna såväl som kring arbetssättet. Mer konkret ville jag skaffa mig en bättre förståelse för
uppbyggnaden av en webbapplikation, någonting jag definitivt känner att jag uppnått.
Övriga mål var att jag ville skaffa mig erfarenhet av att arbeta agilt, vilket i det här fallet inneburit i
formen av Scrum. Dessutom hade jag som ambition att lära mig så mycket om Git som möjligt. Främst det
sistnämnda målet känner jag att jag uppnått med marginal. Det faktum att jag fick vara Git-ansvarig inom
teamet är antagligen en starkt bidragande orsak till detta.
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Om målet kring Scrum är uppnått är däremot någonting mer diffust eftersom, som jag tidigare nämnt, inte
kände av dess närvaro under arbetets gång i den utsträckning som jag initialt föreställde mig. Jag har
skaffat mig en större teoretisk kunskap kring arbetssättet men den praktiska erfarenheten har varit
begränsad. Någonting som i och för sig är ganska självklart då sådant tar lång tid att skaffa sig.

Referenser
Cervone, H. F. (2014). Improving Strategic Planning by Adapting Agile Methods to the Planning Process.
Journal of Library Administration , 54:2, 155-168.
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Lisa Wedlund
Processrelaterade erfarenheter
Nedan följer en redogörelse för de erfarenheter jag har fått av att arbeta enligt Scrum; ett agilt arbetssätt
som är lämpligt att använda vid mjukvaruutveckling och som syftar till att förbättra den strategiska
planeringen inom en organisation (Cervone, 2014).
Produktbacklogg
Förslag på funktionaliteten för e-butiken togs fram genom en process kallad ”brain writing”. All
föreslagen funktionalitet diskuterades, omformulerades till användarberättelser och delades sedan in i
tre prioritetsgrupper. Nästan all föreslagen funktionaliteten skrevs upp i produktbackloggen vilket gjorde
att den blev mycket omfattande, enbart i prioritetsgrupp 1 fanns det 30 stycken användarberättelser.
Med en så stor produktbacklogg upplevde jag det som att det blev svårt att få en bra överblick över den.
De användarberättelser som utformades var också varierande i sin tydlighet och omfattning vilket gjorde
att de blev svåra att förstå innebörden av. Vid utvecklingen av dem krävdes det därför att de delades upp i
mindre uppgifter. Otydligheten i användarberättelserna gjorde att flera av dem stod för överlappande
funktionalitet och några av dem utvecklades därför omedvetet som en följd av att andra blev avklarade.
Arbetet med produktbackloggen är därför något jag skulle vilja förbättra om jag skulle göra om projektet.
Eftersom hela utvecklingsprocessen bygger på användarberättelserna krävs det för att underlätta
utvecklingen att dessa är genomtänkta och tydligt utformade. En genomtänkt sammanställning av
funktionaliteten borde därför göras innan användarberättelserna utformas. Att sedan genom hela
projektet behålla kopplingen mellan funktionalitet och användarberättelser är något jag också tror är
viktigt eftersom det då blir lättare att förstå vilken funktionalitet de faktiskt står för. Att våga ta bort mer
föreslagen funktionalitet är också något jag skulle vilja förbättra i det utförda projektet. I
produktbackloggen fanns nu, förutom prioritetsgrupp 1, både prioritetsgrupp 2 och 3 vilka inte berördes
under projektets gång. Dessa var onödiga att ha med i produktbackloggen och gjorde att det var svårt att
få en bra överblick över den.
Även om de användarberättelser vi arbetade med inte var optimalt utformade så tycker jag ändå att
konceptet att använda en produktbacklogg vid utvecklingen var bra. Användarberättelserna flyttade
fokus till användarnytta och skapade även en bra uppdelning av arbete mellan teammedlemmarna.
Användarberättelserna sträckte sig över funktionalitet i både front-end, back-end och databasen vilket
gjorde att alla teammedlemmar utvecklade och fick kunskap om alla dessa områden. Att
teammedlemmarna behövde sätta sig in i alla olika delar av webbapplikationen gjorde att utvecklingen
till en början tog lång tid, men jag tror dock att slutprodukten gynnades av den generellt höga
kunskapsnivån som skapades inom teamet.
Rollfördelning
I enlighet med Scrum hade teamet ingen projektledare utan alla i teamet bar istället lika stort ansvar för
att driva arbetet framåt. Detta var något jag uppskattade och som fungerade bra i vårt team. Att inte ha
någon projektledare skapade en känsla av gemensamt ansvar och ingen i teamet tog därför mindre
ansvar på bekostnad av någon annan. I vårt team var det få personer som kände varandra sedan tidigare
vilket jag tror bidrog till att det gemensamma ansvarstagandet inom teamet fungerade bra. När
teammedlemmarna inte kände varandra gjorde detta att alla ville göra ett gott intryck och därför ville
bidra till att driva arbetet framåt.
Inom teamet fanns det endast tre uttalade roller; scrummaster, sekreterare och Git-ansvarig.
Scrummasterns roll var för oss att se till att arbetet skedde enligt scrums principer och även att sköta
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kontakten med handledaren. Det var bra att ha en person inom gruppen som var extra ansvarig för att se
till så att scrums principer efterföljdes, men jag upplevde det ändå inte som att rollen var av avgörande
betydelse för arbetet. I vårt team togs oftast ett gemensamt ansvar för att arbetet skulle ske i enlighet
med scrum och kanske gjorde detta att scrummasterrollen inte tillämpades fullt ut. Att utöver
scrummastern endast ha två roller till var något jag uppskattade då det bidrog till känslan av att alla i
teamet hade ett gemensamt ansvar. En sekreterare och en Git-ansvarig var dock något jag upplevde som
nödvändigt att ha då det underlättade antecknandet på möten samt hanteringen av Git.
Scrummöten
I början av projektet upplevdes inte alltid Scrummötena som givande. Ibland hade endast lite eller inget
arbete hunnit uträttas mellan scrummötena och det kunde därför kännas som att vi inte fick ut så mycket
av dem. I början tyckte jag även att strukturen för scrummötena kändes ovana; det kändes konstigt att
ställa upp sig i en ring för att sedan ge en kort lägesrapport till varandra. När utvecklingen av
webbapplikationen började ändrades dock min uppfattning angående scrummötenas betydelse. När
teamet arbetade med utvecklingen av webbapplikationen hela dagarna var det svårt att hålla koll på hur
arbetet fortskred för de olika medlemmarna. Scrummöterna fungerade då som bra verktyg för att på ett
naturligt sätt uppdatera varandra om vad som hade hänt sedan det senaste mötet. Under scrummötena
lyftes även problem som hade stötts på och teammedlemmarna fick därför bra möjligheter till att hjälpa
varandra. Ibland var vi i teamet dåliga på att under scrummötena även berätta om vad vi planerade att
göra härnäst men då var scrummastern bra på att påminna oss om detta.

Tekniska erfarenheter
Utvecklandet av kundkorgen samt versionshantering med hjälp av Git är några av de viktigaste tekniska
erfarenheter som jag fick under projektet. Nedan diskuterar jag dessa.
Kundkorgen
Under utvecklingen av webbapplikationen utvecklade jag olika typer av funktionaliteter varav
kundkorgen var en av de mest omfattande. När vi började utvecklingen av den var tanken först att vi
skulle använda oss av en plugin men trots att vi letade mycket så hittade vi ingen som fungerade precis så
som vi hade tänkt. I enlighet med prototypen fanns det en tydlig bild över hur kundkorgen var tänkt att se
ut och när ingen av de plugins som vi hittade stämde överens med detta så bestämde vi oss för att istället
själva utveckla kundkorgen från grunden. Kundkorgen skrevs med hjälp JavaScript där vi i så stor
utsträckning som möjligt använde oss av biblioteket jQuery och jag fick därför under utvecklingens gång
bra kunskap om hur dessa används. Jag fick även erfara hur AJAX med dess asynkrona anrop fungerar då
detta var något som skapade problem för oss vid kommunikationen mellan front-end och server för
hämtning/lagring av data i databasen. För att lagra de varor som en användare lägger till i kundkorgen
använde vi oss av en kaka vilket även det var intressant att lära sig att hantera. Genom att skapa
kundkorgen från grunden fick jag en mycket bra förståelse för hur de olika delarna av webbapplikationen
fungerar och jag lärde mig att hantera olika typer av tekniker och språk. Att skapa den från grunden
istället för att använda en färdig plugin är därför ingenting jag ångrar även om det troligtvis hade gått
snabbare att använda en plugin. För att skapa kundkorgen helt enligt våra önskemål var det även för oss
som nybörjare inom webbprogrammering enklare att utveckla den själva från grunden istället för att
försöka modifiera en redan färdig plugin.
Versionshantering
Att versionshantera kod med hjälp av Git var en ny erfarenhet för mig som jag kände att jag lärde mig
mycket av. I början av projektet var teammedlemmarna osäkra på hur versionshanteringen gick till och
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tydliga strukturer för hur vi skulle gå tillväga saknades. Detta ledde till att mycket konflikter uppstod vid
sammansättning av kod och i vissa fall tvingades vi kopiera över koden manuellt för att få det att fungera.
Vi insåg därför snabbt att en bättre struktur för integrering av kod var nödvändig och efter att ha satt upp
tydligare riktlinjer för hur hanteringen av Git skulle gå till så gick det bättre. Att strukturera upp kod i en
tydlig mappstruktur var ett resultat av refaktoreringen och även detta underlättade integrationer av
koden. Efter genomförandet av det här projektet känner jag att jag har lärt mig mycket om hur
versionshantering går till och inför framtida arbeten är jag glad att jag har med mig de här
erfarenheterna.

Personliga mål
De mål jag hade med det här projektet var dels kopplade till utvecklandet av webbapplikationen men
även till själva utförandet av projektarbetet. Då jag inte hade några tidigare erfarenheter av
webbprogrammering handlade mina tekniska mål främst om att jag genom utvecklandet av
webbapplikationen ville lära mig mycket. Det är något som jag verkligen har gjort och jag känner att jag
har fått mycket ny kunskap som jag förhoppningsvis kommer att ha nytta av i framtiden. Eftersom jag
inte hade några tidigare erfarenheter inom webbutveckling visste jag inte vad jag kunde förvänta mig av
slutresultatet men jag är verkligen riktigt nöjd med den e-butiken som vi lyckades utveckla.
De mål som jag hade för projektet i övrigt var att jag ville testa på att genomföra ett större projekt samt
att jag ville få nya erfarenheter av att arbeta i grupp. Båda dessa mål har uppfyllts under projektets gång
och jag har fått mycket nya erfarenheter som jag kommer ta med mig inför framtiden. Ett helhetsintryck
av hela projektet är att det har varit riktigt kul att få arbeta med ett större projekt där vi under lång tid
har utvecklat en produkt. Att se utvecklingen av webbapplikationen under projektets gång har både varit
givande, spännande och riktigt kul.

Referenser
Cervone, H. F. (2014). Improving Strategic Planning by Adapting Agile Methods to the Planning Process.
Journal of Library Administration , 54:2, 155-168.
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9.9 Bilaga 9. Enkät för sprintretrospektiv
Genomförande: Ta stallning till vart och ett av nedanstå ende uttalande och markera dem på en skala
från 1 till 5 (1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt och hållet).
Förutsättningar, syfte och mål
1. Medlemmarna kan beskriva och engagerar sig i ett gemensamt mål.
2. Målsättningen är entydig, stimulerande och relevant för det avsedda syftet.
3. Strategierna för att uppnå̊ må len ar klara.
4. Medlemmarnas roller är klara.
Uppskattning och uppmärksamhet
1. Individuella bidrag erkänns och uppskattas av teamet och övriga medlemmar.
2. Teamets prestationer får erkännande av de enskilda medlemmarna.
3. Medlemmarna känner sig respekterade.
4. Teamets bidrag erkänns och uppskattas av organisationen.
Nytta och produktivitet
1. Produktionen är hög.
2. Kvaliteten är utmärkt.
3. Beslutsfattandet är effektivt.
4. Den problemlösande inriktningen är uppenbar.
Teamflexibilitet
1. Medlemmarna har hög tolerans för att människor ibland gör misstag och felsteg.
2. Medlemmarna delar ansvaret för teamets ledning och utveckling.
3. Medlemmarna kan anpassa sig till förändrade krav.
4. Man prövar olika idéer och arbetsmetoder.
Engagemang
1. Jag känner mig tillfreds med att tillhöra teamet.
2. Jag känner motivation och självförtroende.
3. Jag känner mig stolt över och tillfreds med vårt arbete.
4. Vi har en stark känsla av samhörighet och laganda.
Relationer och kommunikation
1. Medlemmarna uttalar sig öppet och ärligt.
2. Man uttrycker värme, förståelse och är accepterande.
3. Medlemmarna lyssnar aktivt på̊ varandra.
4. Skillnader i åsikt och synsätt värderas.
Ansvar och befogenhet
1. Medlemmarna har en personlig och kollektiv känsla av befogenhet.
2. Medlemmarna har tillgång till erforderliga kunskaper och resurser.
3. Policy och rutiner stöder teamets mål.
4. Ömsesidig respekt och hjälpsamhet råder.
Resultat och uppföljning: Markera de områden där ni får 2 poäng eller sämre. Skriv ned dem och
bestäm ett nästa steg/åtgärd för vart och ett av dessa områden.
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På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid
från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår.
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och
administrativ art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt
skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som
är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.
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