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Abstract 
The report examines how an online store for custom designed bottle labels can be developed as a web 

application, and aims to contribute to the existing research on web design. The development is based 

on the vision” to provide custom labels through an online store which puts the icing on the cake for 

your special occasion”, with persons in the age 25-40 who are planning a wedding or another large 

event as target group. The technical methods which can be used are presented in the report and what 

impact they had on the competitive aspects of the online store. Design strategies for building user trust 

are discussed among others, as essential parts of e-commerce according to the presented theory. 

Furthermore, the report presents more concrete technical methods for increasing the competitiveness 

such as faster loading times and search engine optimization. Especially loading times plays a central 

role for the success of a web application according to the related theory. The methods which has been 

used and why, considering the collected theory, are presented in the report. The conclusions of the 

report states that an online store successfully can be developed using an agile methodology such as 

Scrum and that it can take benefits from being implemented as a single page application. Developing a 

design tool for custom bottle labels proved to be a difficult balancing act between customization and 

simplicity.  
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Sammanfattning 
Denna rapport undersöker hur en e-butik för försäljning av egendesignade flasketiketter kan utvecklas 

som webbapplikation, och syftar till att bidra till den existerande forskningen kring webbutveckling. 

Utvecklandet utgår från visionen "att genom en e-butik tillhandahålla personliga etiketter som sätter 

guldkant på ditt evenemang", med personer i 25-40 årsåldern som planerar bröllop eller någon annan 

större fest som målgrupp. I rapporten presenteras de tekniska metoder som kan användas, och vad de 

har för påverkan på de konkurrensmässiga aspekterna av e-butiken. Bland annat behandlas 

designstrategier för att skapa förtroende hos användaren, en essentiell del i e-handel enligt den teori 

som presenteras i rapporten. Vidare presenteras även mer konkreta tekniska aspekter för att utöka 

konkurrenskraften såsom snabbare laddningstider och sökmotoroptimering. Framförallt spelar 

laddningstider en central roll för webbapplikationers framgång enligt den framtagna teorin. De 

metoder som valts utifrån den framtagna teorin och varför presenteras sedan i rapporten. Slutsatserna 

blir att en e-butik med fördel kan vara en single-page applikation och utvecklas agilt enligt Scrum. Att 

utveckla ett designverktyg för personliga flasketiketter visade sig vara en svår balansgång mellan 

valfrihet och enkelhet.



Linköpings universitet 

Institutionen för datavetenskap 

  

 

   

 

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

1.1 Motivering .................................................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte .............................................................................................................................................................. 2 
1.3 Frågeställning .............................................................................................................................................. 2 
1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................................. 2 

2 Bakgrund .............................................................................................................................................. 3 
3 Teori ...................................................................................................................................................... 4 

3.1 Motivering för e-butiken ............................................................................................................................. 4 
3.1.1 Marknad E-handel .................................................................................................................................. 4 
3.1.2 Värdet av att involvera kunden i skapandet ........................................................................................... 5 

3.2 Kundupplevelse ............................................................................................................................................ 6 
3.2.1 Första intrycket av webbapplikationen .................................................................................................. 6 
3.2.2 Designstrategi ......................................................................................................................................... 6 
3.2.3 Förtroende för applikationen och företaget ............................................................................................ 7 
3.2.4 Information som kunden förväntar sig ................................................................................................... 8 
3.2.5 Hur en affär bäst avslutas ....................................................................................................................... 8 

3.3 Tekniska och legala aspekter ...................................................................................................................... 9 
3.3.1 Prestanda och laddningstider .................................................................................................................. 9 
3.3.2 Tumregler och tips för en snabb webbupplevelse ................................................................................ 10 
3.3.3 Sökmotoroptimering ............................................................................................................................ 11 
3.3.4 Legala krav ........................................................................................................................................... 12 

4 Metod .................................................................................................................................................. 14 
4.1 Scrum .......................................................................................................................................................... 14 
4.2 Förstudie ..................................................................................................................................................... 15 

4.2.1 Konceptgenerering ............................................................................................................................... 15 
4.2.2 Framtagning av prototyp ...................................................................................................................... 16 
4.2.3 Planering .............................................................................................................................................. 16 

4.3 Implementation .......................................................................................................................................... 17 
4.3.1 Versionshantering i Gitlab och OpenShift ........................................................................................... 17 
4.3.2 Arbetsprocessen i Gitlab och OpenShift .............................................................................................. 18 
4.3.3 Tekniska verktyg .................................................................................................................................. 18 
4.3.4 Testning av kod och Definition of Done .............................................................................................. 19 
4.3.5 Kodrefaktorering .................................................................................................................................. 20 
4.3.6 Sökmotoroptimering ............................................................................................................................ 21 
4.3.7 Design och disposition av en e-butik ................................................................................................... 22 
4.3.8 Att realisera personlighet ..................................................................................................................... 23 

4.4 Utvärdering ................................................................................................................................................ 23 
4.4.1 Testning av webbapplikationen och dess användbarhet ...................................................................... 23 

5 Resultat ............................................................................................................................................... 25 
5.1 Systemspecifikation ................................................................................................................................... 25 

5.1.1 Design och disposition ......................................................................................................................... 25 
5.1.2 Inloggning och registrering .................................................................................................................. 28 
5.1.3 Designverktyget ................................................................................................................................... 29 
5.1.4 Köpprocessen ....................................................................................................................................... 30 
5.1.5 Administratörsfunktioner ..................................................................................................................... 31 
5.1.6 Databas ................................................................................................................................................. 31 
5.1.6 Logik .................................................................................................................................................... 32 



Linköpings universitet 

Institutionen för datavetenskap 

  

 

   

 

5.1.7 Åtgärder med hänsyn till legala krav och säkerhet .............................................................................. 33 
5.2 Utvärdering ................................................................................................................................................ 34 

5.2.1 2QCV3Q testning ................................................................................................................................. 34 
5.2.2 Sökmotoroptimering ............................................................................................................................ 36 
5.2.3 Page Speed Insight Test ....................................................................................................................... 37 
5.2.4 Kommentarer från besökare ................................................................................................................. 37 

6 Diskussion ........................................................................................................................................... 38 
6.1 Resultatdiskussion ..................................................................................................................................... 38 
6.2 Processdiskussion ...................................................................................................................................... 40 
6.3 Teknisk diskussion ..................................................................................................................................... 42 
6.4 Övergripande diskussion .......................................................................................................................... 43 
6.5 Källkritik .................................................................................................................................................... 44 

7 Slutsatser ............................................................................................................................................. 46 
8 Framtida arbete ................................................................................................................................. 47 
9 Referenser ........................................................................................................................................... 48 
Bilaga 1- Marknadsanalys .................................................................................................................... 52 

PEST-analys ..................................................................................................................................................... 52 
Politiska faktorer ........................................................................................................................................... 52 
Ekonomiska faktorer ..................................................................................................................................... 52 
Sociokulturella faktorer ................................................................................................................................. 53 
Teknologiska faktorer ................................................................................................................................... 54 

SWOT ............................................................................................................................................................... 54 
Styrkor ........................................................................................................................................................... 54 
Svagheter ....................................................................................................................................................... 55 
Möjligheter .................................................................................................................................................... 56 
Hot ................................................................................................................................................................. 56 

TOWS ............................................................................................................................................................... 57 
Styrkor och möjligheter ................................................................................................................................. 57 
Styrkor och hot .............................................................................................................................................. 57 
Svagheter och möjligheter ............................................................................................................................. 58 
Svagheter och hot .......................................................................................................................................... 58 

STP .................................................................................................................................................................... 58 
Segmentation ................................................................................................................................................. 58 
Targeting ....................................................................................................................................................... 59 
Positionering ................................................................................................................................................. 59 
Konkurrentanalys .......................................................................................................................................... 60 

Marknadsstrategier ......................................................................................................................................... 61 
Marknadsmål ................................................................................................................................................... 62 
Marknadsmix ................................................................................................................................................... 62 

Produkt .......................................................................................................................................................... 62 
Pris ................................................................................................................................................................. 62 
Plats ............................................................................................................................................................... 63 
Påverkan ........................................................................................................................................................ 63 

Referenser ........................................................................................................................................................ 64 
Bilaga 2 - Erfarenhetssammanfattning Johan Wikström ................................................................. 66 
Bilaga 3 - Erfarenhetssammanfattning Ellen Berner ........................................................................ 70 
Bilaga 4 - Erfarenhetssammanfattning Alma Jonsson ...................................................................... 74 
Bilaga 5 - Erfarenhetssammanfattning Emil Björkrot ...................................................................... 78 
Bilaga 6 - Erfarenhetssammanfattning Didrik Grip ......................................................................... 83 



Linköpings universitet 

Institutionen för datavetenskap 

  

 

   

 

Bilaga 7 - Erfarenhetssammanfattning Mathias Österlund .............................................................. 86 
Bilaga 8 - Erfarenhetssammanfattning Ludwig Wikblad ................................................................. 90 
Bilaga 9 - Erfarenhetssammanfattning Andreas Kozma .................................................................. 93 
Bilaga 10 – Resultat från 2QCV3Q-test .............................................................................................. 98 
 
 
 

 

  

 



   

 

1 

1 Inledning 
1.1 Motivering 

Cirka 50 000 par gifter sig varje år i Sverige (Statisiska Centralbyrån 2014). Svenskar spenderar i 

genomsnitt 54 000 kronor på bröllop, där den största andelen läggs på festen. I genomsnitt kostar 

bröllopsfesten 35 100 kronor, men 21 % av paren uppger att de lade mer än 50 000 kronor på festen 

(Swedbank 2010). Bröllop i Sverige är alltså en miljardindustri där mycket pengar finns att hämta. 

Bröllopsarrangemanget har genom åren gått från en traditionell företeelse till att fokusera mer på 

individerna, där bröllopet utformas och komponeras ihop utifrån brudparet. I bröllopsindustrin säljs 

bröllopet som ett personligt evenemang där företagen erbjuder diverse lösningar för att skräddarsy 

upplevelsen efter brudparets önskemål (Knuts 2006). Tecken på detta kan bland annat hittas i Sveriges 

största bröllopstidning Allt om Bröllop som beskriver sin tidning som "all hjälp ni behöver för att 

utforma ett personligt bröllop som passar just er" (Sheutz et al. 2013) . 

Vidare visar studier att individer värderar produkter högre när de själva har fått vara med och skapa 

dem. Detta fenomen kallas IKEA-effekten och är enligt studier applicerbar på alla typer av individer 

oavsett böjelser för kreativitet och egenskapande. (Norton et al. 2012) 

Att det finns en uppåtgående trend i att designa och producera egna produkter kan även urskiljas i den 

ökade populariteten för hembryggning av öl och vin. Något som bland annat påvisas i antalet deltagare 

i SM i hembryggd öl som har ökat med över 50 % de senaste tre åren. (Svenska 

Hembryggareföreningen 2014) 

Sammantaget finns det alltså en marknad i Sverige för produkter som sätter en personlig prägel på 

bröllop men även andra större fester och evenemang. Det kan exempelvis tänkas att behovet för 

personlighet även är applicerbart för andra större evenemang som studenten och 50-årsfester. Varje år 

tar cirka 100 000 gymnasieelever studenten och i genomsnitt läggs 16 500 kronor på studentexamen. 

(Sveriges Radio 2012)  

Den gemensamma nämnaren i de flesta större festarrangemang är att det ofta serveras mat och dryck, 

där möjligheterna för personlig prägel kan till exempel urskönjas i etiketterna som pryder 

dryckesflaskorna. Egendesignade etiketter skulle kunna tillgodose det behov som brudpar och andra 
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festarrangörer har i att skapa en personlig och unik upplevelse, men även för hemmabryggaren som 

vill sätta en personlig prägel på sin kreation. 

1.2 Syfte  
Festikettens syfte är att genom en e-butik tillhandahålla personliga flasketiketter som sätter guldkant 

på ditt evenemang. Genom hög kvalité och en interaktiv e-butik kan Festiketten hjälpa Dig att göra din 

tillställning till något alldeles extra. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan en e-butik för flasketiketter realiseras för att göra sin fest personlig? 

1.4 Avgränsningar 

Den tydligaste avgränsningen för projektet var att varje enskild individ skulle lägga 400 timmar (plus 

minus 10 %) på att utveckla produkten. Den huvudsakliga uppgiften i projektet var att framställa en 

single-page applikation som en e-butik med Python-Flask som programmeringsspråk. Rapporten 

bidrar därför inte med jämförelser mellan olika typer av utvecklingsspråk eller huruvida andra typer än 

en single-page applikation skulle fungera bättre vid utveckling av en e-butik. Avgränsningarna har 

gjorts med hänsyn till bifogad marknadsanalys, där exempelvis den huvudsakliga kundgruppen 

begränsats till personer som planerar bröllop eller andra stora fester.  
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2 Bakgrund 
Rapporten har genomförts av en grupp på åtta studenter med liten eller ingen erfarenhet av 

webbutveckling med syftet att undersöka hur en e-butik för en egenvald produkt kan byggas. 

Produkten som gruppen har valt är en etikett för flaskor som kan designas av användaren själv. Det 

övergripande målet var att besvara frågeställningen hur en e-butik för flasketiketter kan realiseras. För 

att uppnå detta har en litteratursökning kring webbutveckling och ett programmeringsprojekt som 

producerat en e-butik genomförts. Målgruppen för rapporten är personer med liknande kompetensnivå 

som den författarna hade vid detta kandidatarbetets början.  

Som underlag till produktvalet har det i en marknadsanalys undersökts hur egendesignade etiketter till 

flaskor förväntas bli bemött av marknaden, vilken presenteras som bilaga i denna rapport. Vidare har 

studier kopplat till beteende och samspelet mellan människor och datorer varit ett relevant bidrag i 

denna studie. Till stora delar har teoriavsnittet utgjort grunden för att kunna besvara hur en e-butik kan 

utvecklas med effekten att användaren kan känna att den  har gjort sin fest personlig.  

Följande krav specificerades under arbetsförloppet och lade grunden för hur webbapplikationen 

utvecklades: 

Funktionella krav på e-butiken: 

• Användarinloggning 
• Visning av produkter 
• Genomförande av flera samtidiga produktinköp, det vill säga kundkorg och betalningsprocess.  
• Orderhistorik 
• Online editering av produktsortimentet i e-butiken för behöriga administrativa användare 

Implementationskrav: 

• E-butiken ska fungera som en single-page applikation. 
• Webbapplikationen ska vara utvecklad för olika enheter med avseende på skärmstorlekar. 
• Webbapplikationen ska byggas med hjälp av ett webbramverk som ger responsiv design. Till detta ska 

jQuery och Bootstrap användas. 
• Webbapplikationen ska implementeras i HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, CSS, Python, Flask och 

AJAX. 
• Data i webbapplikationen ska lagras i en databas. Databasen ska dynamisk skapas med ett Python-script 

av webbservern. 	  
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3 Teori 
För att kunna realisera en e-butik som bidrar till en personlig fest krävs en genomgång av aktuella 

tekniker och trender inom webbutveckling. Forskning kring kundens upplevelse av en applikation 

utifrån faktorer som design, snabbhet och hur information presenteras. Vidare undersöks vilka tekniska 

och legala krav som finns vid handel över Internet och hur en e-butik bör utformas för att bygga upp 

ett förtroende. Med utgångspunkt i frågeställningen om personliga inslag har även den så kallade 

IKEA-effekten (Ariely 2011) undersökts, vilken beskriver hur människor påverkas av att få göra saker 

själva. 

3.1 Motivering för e-butiken 

Först och främst undersöktes vilket underlag som fanns för en e-butik som säljer personliga 

flasketiketter enligt frågeställningen. Detta har gjorts genom att studera marknaden för e-handel och 

värdet av att involvera kunden i utvecklingen av produkten. 

3.1.1 Marknad E-handel  

E-handeln i Sverige har utvecklats starkt de senaste åren. 2014 var omsättningen 42,9 miljarder kronor 

vilket innebar en ökning på 16 % jämfört med föregående år (Figur 1). Av den totala detaljhandeln 

utgjorde e-handeln 6,4 % år 2014. Det kan även konstateras att den är utbredd i Sverige då 35 % av 

alla svenskar i åldern 18-79 år handlar på nätet minst en gång per månad, det är en ökning med 6 

procentenheter jämfört med föregående år. (PostNord et al. 2014). Detta pekar på att marknaden är stor 

och på fortsatt uppgående trend vilket i sin tur kan motivera en satsning på en e-butik. En djupare 

analys finns i Marknadsplanen (Bilaga 1). 
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Figur 1:E-handelns ökande omsättning i Sverige 2003-2014 (PostNord et al. 2014) 

3.1.2 Värdet av att involvera kunden i skapandet 

Ett samband mellan kundens delaktighet i skapandet av en produkt och i vilken grad varan värderas av 

kunden har påvisats i studier av konsumenters tillfredsställelse och inställning till diverse produkter 

vid såväl dagligvaruhandel som vid e-handel. Om konsumenten får sätta sin personliga prägel på 

produkten genom design av olika element innefattande exempelvis färg- och formval eller om de på 

egen hand monterar ihop delar av varan ökar känslorna för, samt betydelsen av den inköpta produkten. 

Detta psykologiska fenomen kallas IKEA-effekten. (Ariely 2011) 

Undersökningar visar dessutom det faktum att även om konsumenten inte har en böjelse för design 

eller ser sig själv som en person som tycker om att bygga ihop saker på egen hand, ändå finner 

produkten mer värdefull och tilltalande efter att ha fått utforma delar av den. Det är alltså känslan av 

att ha lyckats uträtta eller bygga något på egen hand som förhöjer helhetsintrycket, vilket följaktligen 

leder till att många konsumenter kan tänka sig att betala ett högre pris för produkten. Vidare har ett 

samband mellan att misslyckas med design eller hopsättning av en vara observerats ha negativ 

psykologisk påverkan hos konsumenten (Norton et al. 2012). Det är därför viktigt att i den mån det är 

möjligt erbjuda olika grader av konfigurationer för att passa olika konsumenters färdigheter och 

intressen.  
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3.2 Kundupplevelse 

Det har i avsnittet ovan och i marknadsplanen lagts en affärsmässig grund för en e-butik enligt 

frågeställningen. Därefter undersöktes hur en webbapplikation bör designas för att användare ska 

stanna kvar, trivas och genomföra ett köp. 

3.2.1 Första intrycket av webbapplikationen 

Det har inom forskningen åtskilliga gånger konstaterats att startsidan för en applikation är en extremt 

viktig komponent då den utgör ett första intryck av ett företag (Robins & Holmes 2008). Ett annat sätt 

att uttrycka detta är att startsidan fungerar likt en annons för företaget vars sida man besöker (Singh & 

Dalal 1999). Första intrycket kommer alltså att påverka om kunden stannar på applikationen eller inte. 

Lindgaard et al. (2006) hävdar i sin studie att det tar en användare ungefär 50 millisekunder att få ett 

första intryck och skapa sig en bestående uppfattning om applikationen. Detta har visats genom en 

studie där studenter fått bedöma sin uppfattning om en sida under 500 millisekunder och 50 

millisekunder och konstaterat att resultaten korrelerar. Robins och Holmes (2008) framhåller det 

visuella intryckets betydelse för förtroendet för applikationen och fann att detta spelar en avgörande 

roll i användarens bedömning av applikationen och därmed också organisationen. Det kan alltså 

konstateras att designen spelar en avgörande roll för om en användare kommer att välja att stanna på 

applikationen eller inte, och att denna beslutsprocess går väldigt snabbt.  

3.2.2 Designstrategi 

Det har ovan konstaterats att en applikations design står för ett första intryck som påverkar 

användarens inställning till företaget och applikationen. Vad är det då som gör ett gott första intryck 

och vad gör det inte?  Djamasbi et al. identifierar i en studie från 2010 olika egenskaper som tilltalar en 

användare, denna specifika studie gjordes på användare i åldern 18-31 år. Egenskaperna som var mest 

tilltalande var bland annat lite text, stor huvudbild och möjlighet till sökning. (Djamasbi et al. 2010) 

En trend som identifierats av många, bland annat Carrie Cousins (2013), är en minimalistisk design. 

Överflödiga element så som skuggor etc. skalas bort för att ge sidorna en renare och mer avskalad 

design. (Cousins 2013) 

Horton och Lynch presenterar i sin publikation Web Style Guide från 2009 en rad olika designgrunder 

som bör beaktas vid konstruerandet av en tilltalande webbapplikation. Här framhålls att hålla en tydlig 
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kontrastskala på innehåll så att det som är viktigt för användaren att se har högre kontrast än mindre 

viktig information. Andra komponenter är också vilka färger och framförallt färgkombinationer som 

används på applikationen. Den mest förtroendeingivande färgkombinationen är svart text mot vit 

bakgrund. (Lynch & Horton 2009)  

Hausman (2009) undersöker i en studie hur personliga och maskinella designinslag på en applikation 

påverkar användarens köpvilja. Med personliga inslag menas sådant som humor och annat som 

påverkar användaren, medan maskinella inslag bland annat innebär nödvändig information för 

användaren. Personliga inslag som humor kan väcka och bibehålla ett intresse, samtidigt som 

pålitligheten för applikationen kan påverkas negativt av detta. I dessa fall är applikationen förtjänt av 

tydlig och seriös information. (Hausman & Siekpe 2009) 

Antalet mobila användare ökar, vilket gör det viktigare att ha både stora och små skärmar i åtanke vid 

design av en webbapplikation. Ett vanligt sätt att göra detta är att tillämpa responsiv webbdesign vilket 

gör att samma design automatiskt anpassas efter användarens skärmstorlek. (LePage 2014) 

Det finns mycket att tänka på för att göra sin webbapplikation användarvänlig men det viktigaste är att 

vara tydlig mot kunden. Att tydligt visa företagets logga och snabbt ge användaren en överblick av vad 

företaget gör genom en kort beskrivning som title-tag. Språket som används ska vara anpassat efter 

kunden och det ska inte finnas överflödig information. Det är viktigt att fokusera på att hålla innehållet 

enkelt och till exempel inte använda rubriker på stycken som är självförklarande. (Nielsen & Tahir 

2003) 

3.2.3 Förtroende för applikationen och företaget  

Användarvänlighet betyder inte allt för en lyckad affärsverksamhet (Andrew 2012). Viktigt är också 

kundernas förtroende för ett företag och acceptans för dess misstag. Författaren tar upp Apple som ett 

exempel på ett företag som har högt förtroende. Det som skiljer Apple från andra är kombinationen av 

användarvänlighet, textinnehåll, kreativ design och psykologi som lyckas skapa en användarupplevelse 

vilken i sin tur bygger upp förtroendet för applikationen. (Andrew 2012)  

 Lowry et al. (2008) nämner samarbeten med stora etablerade företag, så kallad co-brandning, som ett 

sätt att öka förtroendet för företaget. Detta gäller i synnerhet små företag och start-ups som har svårt att 

etablera ett eget rykte och förtroende. De finner stöd för sin tes att om ett okänt företags webbplats 

visar upp samarbete med etablerade företag med högt förtroende så kommer förtroendet att öka för det 

okända företaget. (Lowry et al. 2008) 
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Det har också visat sig effektivt att vara aktiv på sociala medier. Enligt en undersökning som 

presenteras av marknadsbyrån Cone så anser 93 % av människor aktiva på sociala medier att det är 

positivt att företag är närvarande i sociala medier. Så mycket som 85 % av dem vill att företaget också 

kommunicerar med sina kunder genom dessa kanaler. (Andrew 2012) 

3.2.4 Information som kunden förväntar sig 

Eftersom kunden inte kan känna på eller testa en produkt som köps i en e-butik är det extra viktigt att 

det finns mycket information om produkten. Det gör att kunden kan göra ett bättre beslut och därmed 

bli mer nöjd med sitt köp. (Andrew 2012) 

Kunden kan idag lätt sprida sina åsikter digitalt och på så sätt nå ut till många. Den sortens reklam, så 

kallad “word of mouth”, har stor påverkan på potentiella kunder och det är därför viktigt att den är 

positiv. (Thorbjørnsen et al. 2015) 

Det är viktigt att kunden hela tiden enkelt har tillgång till kontaktuppgifter och information om 

företaget. Kunden vill vara säkra på att de kan kontakta företaget om det skulle uppstå problem med 

produkten den har köpt. Ett bra sätt att se till så att kontaktinformationen alltid är lättillgänglig är att 

placera den i headern, sidomenyn eller footern. På så sätt hänger den med på alla sidor och kunden kan 

när som helst i köpprocessen kontakta företaget. (Andrew 2012) 

3.2.5 Hur en affär bäst avslutas 

Enligt Emma Botswick på Conversion Scientist (2014) är ett stort problem för e-butiker att kunder ofta 

avbryter köpprocessen i förtid. Statistik från 22 olika studier visar att i genomsnitt 67,4% av alla 

kunder lämnar kundkorgen och slutför inte sina köp. I en studie där 1200 personer tillfrågades om 

varför de avbröt sina köp så var de två största anledningarna dolda fraktkostnader och registreringskrav 

för att genomföra köpet. Ett tydligt exempel på vikten av detta kan ses i klädföretaget Asos som 

lyckades halvera antalet avbrutna köp genom att lägga till möjligheten att fullfölja köpet som gäst och 

på så sätt slippa att skapa konto. (Bostwick 2014) 

Förutom att inte kräva registrering bör en bra köpprocess ha en indikator som visar hur långt kunden 

har kommit och hur mycket som är kvar. En lång köpprocess är aldrig uppskattad av kunderna och de 

ska aldrig behöva gå igenom mer än 5 steg för att fullfölja köpet. (Bostwick 2014) 
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Något som är viktigt att tänka på i slutet av köpprocessen är att skicka ut ett bekräftelsemail till 

kunden. Det är bra för att ge kunden en sista chans att dubbelkolla att köpet blivit rätt. (Andrew 2012) 

I en bra köpprocess ligger fokus på att slutföra köpet så snabbt som möjligt. Därför ska kunden förses 

med all nödvändig information på ett tydligt sätt och distraktioner ska minimeras. (Andrew 2012) 

3.3 Tekniska och legala aspekter 

Det finns mycket som påverkar en webbapplikation men som användaren kanske inte ser direkt. Att 

användaren överhuvudtaget hittar webbapplikationen kan bero på hur väl den är sökmotoroptimerad. 

Att det går att använda webbapplikationen trots dålig internetuppkoppling på användarens sida kan 

bero på hur laddningstider tagits hänsyn till. Även dessa saker, som pågår i bakgrunden, bidrar till 

användarens upplevelse. För att få bedriva e-handel i Sverige måste de lagar som ställer tekniska krav 

på applikationen och dess innehåll följas.  

3.3.1 Prestanda och laddningstider 

Hur snabbt en applikation laddar är viktigt för konsumenter och påverkar direkt hur bra en 

webbapplikation lyckas (Meenan 2013). Både Google och Amazon har gjort undersökningar som visar 

på att även små förändringar i laddningstid direkt påverkar hur många kunder som faktiskt genomför 

ett köp eller använder en tjänst (Smith 2013). Enligt Steve Souders (2010) står händelser i front-end 

för 80-90 % av laddningstiden användaren upplever. Alltså är det viktigt för en e-butik att ladda 

snabbt, och det bästa sättet att göra det är att effektivisera det som sker i front-end. Detta innefattar 

huvudsakligen HTML, CSS och JavaScript (Codesido 2009). 

Att effektivisera front-end kan ske på flera olika sätt. Bland annat kan både mängden data som skickas 

till servern och antalet anrop som tvingar data att ladda igen minimeras. Det förstnämnda sker främst 

genom att minimera och komprimera kod genom att ta bort skiljetecken, radbrytningar och annat ur 

HTML, JavaScript och CSS. Komprimering av kod kan resultera i filer som är flera gånger mindre än 

originalfilen (Grigorik 2014). Ett sätt att minimera antalet anrop till servern är att använda AJAX och 

andra metoder för att få webbläsaren att reagera på event utan att ladda om applikationen i sin helhet 

(Zakas & Fawcett 2007). 

Att mäta en webbapplikations prestanda är dock inte en enkel sak. Det finns många utomstående 

faktorer som påverkar olika användare, bland annat användarens internetuppkoppling eller hårdvara. 
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Det har också varit svårt att hitta en bra punkt att starta mätningen ifrån tidigare men numer har 

leverantörerna bakom de stora webbläsarna kommit överens om några gemensamma mätvärden, så 

detta har gjorts betydligt enklare. Det är däremot fortfarande svårt att välja en punkt att avsluta 

mätningen vid eftersom olika webbsidor laddar in bilder och liknande i olika ordning. Detta är dock 

mest ett problem om man vill jämföra olika webbapplikationer, för att mäta en egen webbapplikation 

finns goda möjligheter att göra det genom olika tester. (Meenan 2013) 

3.3.2 Tumregler och tips för en snabb webbupplevelse 

Google Developers (2014) har identifierat en rad tumregler som bör följas för att skapa en snabb 

webbupplevelse för användaren. Även Yahoo Developers och dess skapare Steve Souders presenterar 

en rad åtgärder för en förbättrad applikation. (LePage 2014; Yahoo Developer Network n.d.) 

Först och främst gäller att omdirigeringar leder till fler http-requests vilket tar lång tid, framförallt för 

mobila användare då latensen i 3G-näten är betydligt högre än hos bredband (Grigorik 2014). Att från 

början designa webbapplikationen responsivt gör att mobila användare inte behöver omdirigeras alls 

och laddningstiden minskar följaktligen. (LePage 2014) 

De delar av HTML-koden som syns direkt när applikationen öppnas bör laddas först. Detta är viktigt 

då klienten ofta bara hämtar en viss mängd data på en gång vilket gör att det för större hemsidor krävs 

flera turer mellan servern och klienten innan allt innehåll hämtats. Även detta ses som extra viktigt på 

mobila enheter där latensen ofta är väldigt hög, vilket innebär att varje tur mellan klient och server tar 

extra tid oavsett datamängd. Om all synlig information kan hämtas den första kommunikationen kan 

resterande information laddas ned i bakgrunden. På så sätt slipper användare vänta lika länge på att 

applikationen ska laddas. Även stora JavaScript-filer kan sakta ner laddningen av applikationen. Detta 

kan motverkas genom att lägga de nödvändiga delarna i HTML-koden, så kallad inline, och ladda de 

större externa JavaScript-filerna efter att applikationen laddats. Det går även att använda asynkrona 

script, dessa kommer inte att blockera renderingen av sidan utan laddas ner i bakgrunden. (Grigorik 

2014; LePage 2014) 

Servern står för en förhållandevis liten del av laddningstiden. Däremot är den en del av den “kritiska 

vägen”. Det innebär att en försening hos servern innebär en direkt försening av innehållet. En tumregel 

är att serverns svarstid inte ska överstiga 200 millisekunder. (LePage 2014) 
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Att komprimera textfiler så som HTML och CSS gör att överföringen från server till klient går 

avsevärt fortare. Formatet gzip stöds av alla webbläsare och till exempel bootstrap-3.1.1.css 

komprimeras till 15 % av sin ursprungliga storlek. (LePage 2014) 

En ytterligare typ av optimering mot servern gäller bilder. Bilder står ofta för en stor del av de data en 

användare behöver ladda ner från servern så optimering av bildfiler kan ge stor effekt. Det finns många 

faktorer som påverkar bildstorlek och bildkvalitet som att om bilden är i vektorformat och om bilden är 

i rätt skala (LePage 2014). Yahoo Developers (2015) nämner bland annat att formatera om bildfiler i 

.gif till .png som en enkel åtgärd för detta. 

3.3.3 Sökmotoroptimering 

En e-butik är, som alla butiker, beroende av kunder. För att få många besökare till sin webbapplikation 

krävs att den utvecklas så att den är enkel att hitta. En viktig del i detta är att sökmotoroptimera sin 

webbapplikation. Olika sökmotorer använder olika sökalgoritmer, men den tveklöst mest populära 

sökmotorn är Google som hade 95 % av alla sidvisningar från sökmotorer i Sverige under perioden 

april 2014 till mars 2015 (StatCounter 2015). Därför är det självklart att i första hand optimera en 

webbapplikation utifrån Googles sökmotoralgoritm. Det är också viktigt ur en kundsynpunkt att 

sökmotoroptimera sin applikation då 73 % av kunder från e-butiker anser att det är viktigt att 

applikationen finns på sökmotorer såsom Google. (PostNord et al. 2014) 

För att synas i sökresultaten i Google kan ett företag antingen köpa en annons eller synas i sökfältet 

genom så kallad organic search. Att synas som en annons på Google är enkelt, det är bara att köpa en 

annons. Detta kostar pengar och de får även färre klick än hemsidor som visas i organic search. 

Dessutom inger en bra placering trovärdighet som inte går att få genom en annons (Grappone & 

Couzin 2011). Att få en bra placering i organic search är dock svårare och det kräver att 

webbapplikationen uppfyller vissa krav och gör det bättre än andra webbsidor för den specifika 

sökningen. Vilka specifika krav som måste uppfyllas uppger inte Google direkt men det finns några 

riktlinjer att följa. Det finns dessutom flera olika böcker och hemsidor som har listor på vad som ska 

göras för att få en webbapplikation mer sökmotoroptimerad (Jones & Boynkin 2013). 

En av de mest kritiska sakerna vid sökmotoroptimering av sin webbapplikation är att använda bra 

nyckelord att få sökningar på. Att välja bra nyckelord för sökning är dock inte lätt. Nyckelordet får inte 

vara för generellt, då är ordet troligtvis utsatt för hög konkurrens från andra webbsidor. Fokus vid 
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sökmotoroptimering bör därför ligga på att ta fram nyckelfraser som består av tre eller fler ord för att 

få en mer specifik och mindre konkurrensutsatt sökningsfras. (Jones & Boynkin 2013) 

För att få en långvarig effekt av sökmotoroptimeringen så är det väldigt viktigt att tillhandahålla 

originellt och välskrivet innehåll. Detta leder till att besökare får en positiv användarupplevelse och 

chansen att användaren återkommer blir större och det resulterar i en högre rank på sökmotorn (Jones 

& Boynkin 2013). Att även ge mobila användare en positiv användarupplevelse har blivit extra 

fördelaktigt då Google börjar ta hänsyn till hur bra en applikation är anpassad till mobila enheter i sin 

sökfunktion (Makino & Phan 2015). 

En av de viktigaste delarna för att sökmotoroptimera sin applikation är att andra webbplatser länkar till 

den webbapplikation som ska optimeras. Men det är inte bara antalet länkar som spelar roll utan också 

från vilken sida länken kommer då vissa sidor har en högre rank av Google. Det spelar även roll vad 

som står i ankartexten till länken, är även den relevant så blir länken mer relevant. För att då få en 

webbapplikation som är länkad till på ett bra sätt så kan applikationsansvarig antingen skapa bra 

innehåll och vänta på att andra sidor länkar till applikationen eller istället aktivt se till att andra sidor 

länkar till applikationen. Båda sätt har sina fördelar och nackdelar men båda måste beaktas vid 

optimering av sin webbsida. (Jones & Boynkin 2013) 

3.3.4 Legala krav 

För att realisera en e-butik av något slag i Sverige är det viktigt att känna till och följa den lagstiftning 

som finns kring e-handel. De mest väsentliga lagarna är Lag om elektronisk handel och andra 

informationssamhällets tjänster samt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lag om 

elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (2002:562) skyddar den som handlar 

varor och tjänster på nätet och omfattar såväl konsumenter som företagare. Lagen ställer framförallt 

krav på säljaren som måste uppge och informera om vilka tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga 

vid ett köp. Säljaren måste uppge tydlig och lättillgänglig information om sig själv som ska innehålla 

namn, adress, e-postadress och organisationsnummer. Priset för varor och tjänster ska anges klart och 

tydligt där eventuella tillkommande skatter och fraktkostnader ska anges separat. 

Ytterligare krav på säljaren, vilka uppkommer vid en beställning är att det ska finnas tekniska 

hjälpmedel tillgängliga för att kunden ska kunna upptäcka och rätta eventuella inmatningsfel. 

Dessutom ska de olika stegen i beställning vara tydliga för kunden. Det ska även finnas information 

om vilka språk som beställningen kan göras på och kunden ska få en bekräftelse på sin beställning via 
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e-post direkt efter att beställningen har genomförts. Ytterligare ska avtalsvillkoren finnas tillgängliga 

för kunden att spara om så önskas. (Tillväxtverket 2015) 

Lagen om distansavtal och köp utanför affärslokaler (2005:59) måste följas av alla som idkar handel 

av varor eller tjänster via en e-butik. Den ger konsumenten ytterligare skydd vid köp av produkter på 

nätet. De viktigaste delarna i lagen är ångerrätten och rätten till informationen. Enligt lagen har kunden 

14 dagars ångerrätt vid köp av en vara eller tjänst på distans. Ångerrätten omfattar avtal där det totala 

priset överstiger 400 kronor. Ångerfristen, tiden som konsumenten har på sig att ångra köpet, börjar 

löpa från den dag som varan har levererats. Säljaren är dessutom skyldig till att upplysa kunden om 

ångerrätten, om kunden inte har informerats har denne istället ett år på sig att ångra köpet. 

(Tillväxtverket 2015) 

Ytterligare lagar som är aktuella vid e-handel är bland annat personuppgiftslagen (PuL) samt lagen om 

elektronisk kommunikation. Lagen uppger bestämmelser kring hantering av personuppgifter och att 

det ska informeras om detta. Med hantering och behandling av personuppgifter menas insamling, 

registrering, lagring, bearbetning samt utlämning av personuppgifter. Det som kan definieras som 

personuppgifter är till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foto. 

Enligt lagen måste konsumenten ge sitt samtycke till att dennes personuppgifter lagras och behandlas. 

Lagen om elektronisk kommunikation stadgar att besökaren till en webbplats måste informeras om 

webbplatsen använder sig av kakor eller ”cookies”. Användaren ska även ges möjligheten till att 

förhindra att dessa används. (Tillväxtverket 2015) 
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4 Metod 
För att utveckla en e-butik som låter kunder göra sina fester personliga behövdes både en strukturerad 

arbetsprocess och en mängd tekniska hjälpmedel, vilka beskrivs i detta avsnitt. Därefter motiveras och 

beskrivs de designval som gjorts för att realisera e-butiken. Ytterligare redogörs för vilka metoder som 

valdes för testning av koden och den slutgiltiga produkten ur en användares perspektiv. 

4.1 Scrum 

I projektet användes den agila arbetsmetoden scrum. Metoden utgår starkt ifrån kundens behov och har 

en hög grad av flexibilitet då arbetssättet kan förändras mellan sprinterna. Fördelarna med att arbeta 

agilt istället för med de klassiska projektmodellerna, till exempel stage gate, är att slippa göra en 

komplett projektplan i början av projektet. Det är en metod som bistår med ett väldigt simpelt ramverk 

som följer de agila principerna. Dock fanns det en risk att arbetet blir ostrukturerat och tid går till 

spillo på grund av missförstånd och bristfällig planering. (Schwaber 1994) 

Projektet genomfördes i tre sprinter. Under sprinterna genomförde teamet så kallade daily-scrum 

möten på måndag, onsdag respektive fredag morgon. Mötena bestod i att varje teammedlem berättade 

vad denne hade producerat sedan föregående möte, vad denne har planerat att producera fram till nästa 

möte och om några hinder uppstått. Efter varje sprint hölls också ett sprintretrospektiv där sprinten 

utvärderades. Insikter fördes fram och åtgärder vidtogs för att förbättra utvecklingsprocessen och 

teamarbetet. 

Vanligtvis arbetar ett agilt team med en produktägare för att säkerställa att kundens behov tillgodoses. 

Då detta projekt genomfördes utan en beställare fick teamet istället själva agera produktägare och 

definiera kundens behov. Till följd av detta blev arbetssättet något skilt från normal scrum. Genom att 

själva agera som produktägare kunde teamet snabbt göra förändringar och omvärderingar av 

funktioner inom produkten. Detta gav en stor fördel i form av en hög grad av flexibilitet vilket gjorde 

att onödigt arbete förhindrades. Däremot medförde detta mer arbete eftersom teamet fick definiera 

vilka behov som skulle tillgodoses. På grund av detta var det väldigt viktigt att teamet tog till vara på 

de insikter som erhölls ifrån marknadsanalysen samt vad empiriska artiklar säger om kundernas behov. 
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4.2 Förstudie 

För att uppnå en strukturerad arbetsprocess inleddes arbetet med en förstudie som lade grund till 

projektets riktning. Därefter baserades arbetsprocessen på den agila metodiken scrum för att fokusera 

utvecklingen på nytta för användaren. För att underlätta detta användes tjänster och miljöer för 

planering och utveckling. 

4.2.1 Konceptgenerering  

Frågeställningen som denna rapport syftar till att besvara togs fram med hjälp av en NABC-analys. 

Festikettens NABC-analys definierar behov (Need), erbjudande (Approach), nytta (Benefits) och 

konkurrensfördelar (Competition) med en egendesignad etikett till en flaska. 

N - Ett sätt att göra sin fest personlig och unik.  

A - En e-butik som säljer egendesignade etiketter till flaskor 

B - Enkel produkt som är lätt att använda och variera.  

C - Billig jämfört med andra typer av produkter som gör en tillställning unik. 

För att undersöka hur e-butiken bör utvecklas för att ge effekten av en personlig fest har teamet använt 

ett flertal olika metoder. En marknadsanalys som utreder möjligheter och hot för en e-butik som säljer 

flasketiketter genomfördes och finns i Bilaga 1. Denna kompletterades med att läsa på om 

webbutveckling och användarvänlighet samt genom att studera existerande e-butiker. På detta sätt 

bildade varje individ en bild av hur applikationen bör se ut och fungera. Dessutom genomfördes en 

idéövning där teamets medlemmar skrev ned på en lapp olika funktioner som både användare och 

administratörer skulle tänkas vilja ha. Detta gjordes i flera iterationer för att kunna hämta inspiration 

från de andras idéer eller utveckla dessa. De funktioner som presenterades under denna övning lade 

grunden till applikationens så kallade user stories. Det är korta beskrivningar om funktioner 

uppbyggda som upplevelser för att betona att fokus ska ligga på användarna och inte på funktionerna i 

sig. Fördelarna med att använda denna övning är att den ger ett stort urval av olika funktioner. Den 

leder även till att tidigt ge en bra överblick över vilka funktioner som är önskvärda. Det är dock viktigt 

att user stories är ett levande dokument som utvecklas under projektets förlopp. User stories bildade 

sedan vår produktbacklogg vilket var det främsta verktyget för att se att teamet utvecklade en 

applikation i den riktning som var lämplig för att besvara frågeställningen. De funktioner som ansågs 

hjälpa användaren att köpa en personlig etikett prioriterades.  
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4.2.2 Framtagning av prototyp 

Under förstudien tog teamet fram en prototyp efter principer för användarvänlighet och design som 

tidigare definierats (Djamasbi et al. 2010; Lynch & Horton 2009; Hausman & Siekpe 2009). Bland 

annat implementerades en minimalistisk design med en tydlig layout där varje etikett visualiseras 

tillsammans med en personlig skapare, detta för att ytterligare spegla personlighet (Molich et al. 1990; 

Molich & Ballerup 1990; Nielsen 1994a; Nielsen 1994b). För att skapa en startsida som marknadsför 

Festiketten valdes att låta det centrala vara en stor logga samt en inbjudande rullande bild där etiketter 

kan förhandsvisas på flaskor (Singh & Dalal 1999) 

Enligt Andrew (2002) ska information alltid finnas lättillgänglig på hemsidan för att kunden inte i 

något steg skall känna sig osäker på tillförlitligheten. Snabblänkar till information om företaget och 

kontaktuppgifter placerades därför i en header med tydlig nyansbrytning från övriga applikationen. 

Vidare placerades här även snabbknappar till inloggning samt kundkorg, detta för att kunden alltid 

skall kunna gå till kassan och direkt genomföra ett köp utan risk att avbryta köpprocessen (Botswick 

2014). 

4.2.3 Planering 

Projektets planering innehöll en övergripande sammanställning av arbetets olika delar och 

strukturerades på ett överskådligt vis upp i den webbaserade tjänsten Trello. I Trello kunde gruppens 

medlemmar i detalj specificera delarnas innehåll samt tidsramen för dessa. Projektets mer omfattande 

delar, såsom produktbackloggen, placerades i egna så kallade boards för att möjliggöra en tydligare 

överblick och en förbättrad uppföljning av förloppet. Verktyget användes även för att gemensamt 

rangordna betydelsen av behövda funktioners olika moment så att de mest relevanta partierna 

genomfördes först. Dessa specificerades i egna produktkort i den beskrivna produktbackloggen och 

prioriteringen utfördes enligt vad som ansågs vara ”nödvändigt”, ”bra” och ”lyx” utifrån vald 

frågeställning. Inför varje sprintstart upprättades en planering för att fastställa vilka produktkort som 

lämpligtvis borde prioriteras för den kommande arbetsperioden. Inledningsvis bearbetades 

produktkorten i grupper om två för att tillsammans kunna hjälpas åt under utvecklingsprocessen, men 

övergick under projektförloppet till mer individuellt arbete. Den tekniska miljön Gitlab sattes upp och 
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en applikation på OpenShift skapades för att kontrollera att samtliga medlemmar kunde genomföra 

ändringar på plattformen (mer om dessa verktyg återfinns i avsnittet 4.3.1 Versionshantering i Gitlab 

och OpenShift). Påbörjade produktkort flyttades till en separat lista som namngavs Pågående och 

slutförda kort placerades först i listan Testning och slutligen i listan Done (se avsnitt 4.3.4 Testning av 

kod och Definiton of Done). 

4.3 Implementation 

Detta avsnitt syftar till att beskriva de viktigaste tekniska aspekterna av utvecklingen av 

webbapplikationen. Detta innefattar hur versionshantering tillämpats, hur applikationen driftats och 

vilka program och verktyg som har använts för att skapa en e-butik enligt frågeställningen. 

4.3.1 Versionshantering i Gitlab och OpenShift 

Det agila arbetssättet i kombination med samlandet av flera olika tekniker ställer höga krav på 

flexibilitet och möjlighet till förändring i den tekniska utvecklingsprocessen. Teamet har arbetat med 

en rad olika utvecklingsspråk som ska samspela ända nerifrån databasen i back-end upp till en liten 

nyansförändring i front-end. För att hantera denna komplexa produkt användes Git, ett 

versionshanteringssystem, version control system (VCS). För att överblicka och hantera detta 

användes webbgränssnittet Gitlab. 

Versionshanteringssystemet gör att flera utvecklare kan integrera sina framsteg utan att behöva 

påverka varandras arbete negativt. Varje utvecklare fick ett lokalt workspace för att sedan skicka in 

kod till en central server på IDA som innehåller versionshistorik och taggar. Tjänsten Gitlab för 

studenter vid Linköpings Universitet är tillgänglig via gitlab.ida.liu.se och är universitetets version av 

Gitlab som kan nås av alla studenter och som kopplar upp respektive utvecklare mot en server på IDA. 

Den molnbaserade värdplattformen OpenShift fungerar som ett versionssystem och webbserver. Under 

projektets gång användes systemet enbart som webbserver. Det var via OpenShift som användare 

kunde besöka den färdiga webbapplikationen. Besök via OpenShift krävde enbart en webbläsare som 

hade stöd för HTML5 för att köra den färdiga applikationen. Olika delar av applikationen utvecklades 

separat via Gitlab och koden sammanfogades vid olika tillfällen innan den laddades upp på OpenShift. 

Detta gjorde att det alltid kunde vara en fungerande applikation uppladdad på OpenShift även om den 

inte innehöll alla de delar som hade hunnit utvecklas. 



   

 

18 

4.3.2 Arbetsprocessen i Gitlab och OpenShift 

Utgångspunkten för all utveckling på Gitlab har varit en mastergren och en utvecklingsgren, dev. Varje 

kort i produktbackloggen med en funktion som skulle byggas utvecklades på en annan gren i projektet 

som förgrenade sig från någon av dessa, eller från en gren med liknande funktionalitet som den som 

skulle byggas. Utvecklaren pushar till denna gren under arbetets gång och då hen blivit färdig med 

funktionen har den grenen hämtats från Gitlab av en eller två testare som testat funktionen.  När en 

funktion är testad sker en merge med grenen och dess modergren, i allra flesta fall dev. Sedan har dev 

implementerats genom merge med master. Med jämna mellanrum har slutligen grenen master på 

Gitlab pushats till grenen master på OpenShift. Det är då den faktiska applikationen förändrats. Som 

tidigare nämnts har ingen av författarna till denna rapport tidigare arbetat med ett projekt som detta, 

varför arbetssättet mot Git och OpenShift förändrats över tiden.  Det som främst förändrats är 

tillkomsten av grenen dev på Gitlab, som från början var samma sak som Gitlab/master.  

4.3.3 Tekniska verktyg 

En rad olika typer av mjukvara och verktyg som använts under projektet presenteras nedan, mest för 

kännedom gentemot läsaren. 

För att skapa en webbapplikation av typen single page krävs logik på serversidan som kan förse 

klienten med precis de resurser den efterfrågar. Detta skrevs i Python med ramverket Flask. För att 

utöka funktionaliteten i Flask inkluderades ett antal moduler, exempelvis för att hantera mailutskick, 

inloggning, administration och lösenordskryptering.  

All kod skrevs i PyCharm, en integrerad utvecklingsmiljö för Python. Anledningen till att just 

PyCharm användes var att det hade stöd för alla språk som tillämpades och att webbapplikationen 

kunde emuleras direkt i PyCharm. Det har även en inbyggd merge funktion som underlättade vid 

sammanfogning av olika grenar i Gitlab. Det skall dock poängteras att denna utvecklingsmiljö inte på 

något sätt är unikt eller extra relevant för resultatet, men dess interaktion med git har varit teamet en 

stor fördel. 

För att användardata som inloggningsuppgifter, leveransadresser och köphistorik skulle kunna sparas 

och hanteras krävdes att e-butiken kopplades mot en databas. Teamet använde MySQL som 

databashanterare. Anledningen till att MySQL valdes istället för andra databaser som exempelvis 

SQLite var att medlemmarna i gruppen hade mest erfarenhet i den databasen. De flesta 

databashanterare skulle sannolikt gå lika bra att använda.  
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SQLAlchemy användes för att hantera databasen på ett enklare sätt än att skriva fullständiga MySQL-

förfrågningar för alla funktioner som skulle interagera med databasen. Detta är ett verktyg för att 

kunna skapa klasser och objekt i Python, vilka sedan översätts till tabeller i databasen. SQLAlchemy 

gjorde det på så sätt enkelt att hantera databasen på OpenShift då allt detta kunde skötas genom script 

och kommandon direkt i koden istället för genom kommandotolken. 

För att underlätta interaktivitet på klientsidan och för att webbapplikationen skulle bli av typen single 

page med smidig navigation användes jQuery, ett JavaScript-bibliotek som bland annat tillåter AJAX-

anrop till servern. Dessutom önskades webbläsarnas bakåt- och framåtknappar fungera samt låta 

användare länka till specifika sidor. Detta är inget som de enklaste implementationerna av single 

pageapplikationer stödjer, eftersom poängen med tekniken är att undvika just sidladdningar. För att 

komma runt detta användes PJAX, ett plugin som bygger på jQuery. Genom att utnyttja push state i 

HTML5 tillsammans med AJAX tillåter PJAX manipulering av webbläsarens historik utan att ladda 

om webbapplikationen. 

Eftersom många användare kan vilja komma åt e-butiken från mobila enheter behövde designen ta 

hänsyn till detta från början. Detta gjordes genom att tillämpa responsiv design med utgångspunkt i 

ramverket Bootstrap. Layouten grundades på kolumner genom Bootstraps inbyggda klasser för detta, 

vilket underlättade designen för både datorer och mobila enheter. 

För att göra det möjligt för användare att genomföra flera samtida köp och tydligt visa priser användes 

JavaScript-biblioteket SimpleCart. Detta är ett kassaverktyg för e-butiker och ligger helt på klientsidan 

ända fram till själva beställningen vilket gör det väldigt snabbt då kommunikation mellan klient och 

server hålls nere.  

4.3.4 Testning av kod och Definition of Done 

För att bara infoga kod som fungerade behövde all kod testas och accepteras av flera medlemmar i 

gruppen. Detta gjordes för att minska risken att fel uppstår i samband med att ny kod introduceras. Att 

någon mer än medlemmen som skrivit ska godkänna är ett sätt för oss att försäkra oss om att kvaliteten 

på koden håller godkänd standard. Definiton of done har teamet definierat som när ett kort är testat och 

godkänt samt mergats med master- eller devgrenen (beroende på vilket stadie projektet befann sig i). 

Godkänt blev det om det vid testning uppfyllde de krav som teamet satt som kortets acceptanstest, 

detta kunde till exempel vara att det skulle sändas ett bekräftelsemail till den e-postadress som angivits 
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av köparen vid ett köp om alla uppgifter var ifyllda. När denna testning var genomförd och koden 

mergad ansågs funktionen klar.  

4.3.5 Kodrefaktorering 

För att hålla koden läsbar och på så sätt underlätta för framtida utveckling har regelbundet 

kodrefaktorering genomfört. I början av utvecklingen var mycket HTML-kod upprepad på olika ställen 

och masterpage, som ligger som grund för alla sidor användarna ser, blev väldigt lång och svårläst. 

Detta gjorde det även onödigt svårt att mergea kod från olika personer då även små förändringar var 

svåra att följa i en så stor fil. Detta löstes med hjälp av Jinja2, en template-hanterare i Flask. Olika 

delar av sidan kunde flyttas ut till egna filer och infogas i masterpage när den renderades, se Figur 2 

nedan. Att dela upp varje sida som användaren ser i flera HTML-filer på servern gjorde det även 

möjligt att få webbapplikationen betydligt mer modulär. En annan viktig kodrefaktorering som gjordes 

var att samla koden som definierade databasen i en egen fil. 

 

Figur 2: Exempel på kod i Jinja2 
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Jinja2kod skrivs inom “ {% %} “ och gör det möjligt att manipulera HTML-filer när de renderas. 

Figuren ovan visar “masterpage” som ligger till grund för alla sidor användaren ser. “include” infogar 

html från en annan fil, vilket gör koden betydligt mer läsbar än om allt legat i “masterpage”. 

 

Figur 3: Exempel på villkorad infogning i Jinja2 

Jinja tillåter även if-satser, loopar med mera. I Figur 3 ovan visas kod från HTML-filen som motsvarar 

startsidan. Genom att skicka med variabeln carousel eller inte styrs huruvida bildkarusellen visas. 

Detta är refaktorerat från tidigare då två nästan identiska HTML-filer, med respektive utan 

bildkarusellen, behövdes för att visa samma sak. 

4.3.6 Sökmotoroptimering  

För att sökmotoroptimera applikationen började gruppen med att ta fram flera olika nyckelord och 

nyckelfraser. Detta gjordes genom tjänsten keywordtool.io. Där skrevs sökord in som önskades få en 

bra placering men eftersom de var enskilda ord insågs att det skulle bli svårt att konkurrera med dessa. 

Därför valdes passande ordfraser ut från keywordtool.io som skulle kunna integreras på 

webbapplikationen för att hamna högt på Googles sökresultat. Listan bestod då av fraser bestående av 

två till fyra ord. Även fast fraserna helst skulle vara tre ord eller längre så uppskattades det att det inte 

var så hög konkurrens på dessa sökfraser så gruppen valde ändå att använda oss av fraser som bestod 

av två ord. Efter urvalsprocessen av ord fanns en lista med ca 30 ord. Utifrån dessa ord kunde alltså de 

sökningsord och sökningsfraser som skulle implementeras på webbapplikationen väljas. 

Webbapplikationen antas innehålla originellt och välskrivet innehåll när den är färdig. Detta är inget 

som görs bara för att sökmotoroptimera webbapplikationen heller utan är något som ges utav att den 

har bra innehåll som skapar trafik från användare vilket betyder mer klick ifrån Googles sökresultat 

vilket resulterar i en bättre placering. 

Att skapa bra länkar till Festiketten är svårt då dessa helst ska komma ifrån användare och inte ifrån de 

som skapat sidan. Gruppen valde därför att inte skapa länkar på andra sidor till Festiketten. Dessutom 

fanns det ingen tillgänglighet att länka till Festiketten från en annan hemsida som skulle anses som 

trovärdig. 
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4.3.7 Design och disposition av en e-butik 

Ur marknadsanalysen konstaterades att ett sätt att stärka Festikettens position gentemot dess 

konkurrenter skulle vara en snyggt designad applikation. För att ge kunden ett bra första intryck av 

Festiketten utvecklades en prototyp enligt 4.2.2 Framtagning av prototyp. Med grund i denna skulle 

sedan applikationen byggas. Ur litteratursökandet har det framkommit att de viktigaste aspekterna för 

en lyckad webbapplikation är en minimalistisk, effektiv och tydlig layout (Molich et al. 1990; Nielsen 

1994b; Molich & Ballerup 1990; Nielsen 1994a). Designval som gjorts för att uppnå detta är att låta 

det första kunden ser vara en stor logga och en inbjudande bild.  

Produktkorten har prioriterats utifrån hur viktiga de är för användarens upplevelse, där applikationens 

huvudsakliga innehåll har begränsats till att tillgodose dessa produktkort. Detta för att lägga fokus på 

det användaren finner viktigt och minska bruset av de mindre önskvärda funktionerna.  De produktkort 

som värderats som viktigast och som skapar en logisk handlingskedja för användaren är: logga in, 

registrera sig, välja etikettdesign, sortera etiketter, designa sina egna etiketter och självklart slutföra sitt 

köp. Genom att ha funktioner som dessa i en header kan kunden snabbt logga in när den besöker 

applikationen samt orientera sig mellan start och slut av handlingskedjan. 

För att tillgodose kunden med information som den förväntar sig (Andrew 2012) utan att försvåra 

köpprocessen (Bostwick 2014) valdes att företagsinformation skulle implementeras i applikationens 

footer vilken följer med användaren genom hela köpprocessen. 

Genom implementering av popups i footern kan det undvikas att kunden blir desorienterad och 

möjligen avbryter köpprocessen på grund av förflyttning på sidan. Att skapa förtroende för 

applikationen har gjorts genom att göra nödvändig information lättillgänglig, utan att informera i 

överflöd, då köpprocessen dels ska gå så snabbt som möjligt och vara så tydlig som möjligt (Bostwick 

2014), men att information och kontaktuppgifter alltid bör finnas lättillgängligt (Andrew 2012).  

Samarbete med etablerade partners har förordats (Lowry et al. 2008 samt bifogad marknadsanalys) och 

fungerar som metod för att öka Festikettens förtroende hos kunden. Här har logotyper från företag med 

kända betal- och fraktsätt använts med tanken att leverera tjänsten i samarbete med dessa företag. 

Andra designval som relateras till förtroende är svart text mot vit bakgrund vilket presenterats som den 

mest förtroendegivande kombinationen av färger (Lynch & Horton 2009). Applikationens mindre 

centrala delar valts till en mer diskret färg för att skapa en logisk kontrastskala. 
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Med utgångspunkt i 3.2.5 Hur en affär bäst avslutas och för att realisera en välfungerande e-butik har 

mycket energi lagts på att inte tappa kundens kassadata även om denne har frågor eller vill titta en 

extra gång på produkter (Bostwick 2014; Andrew 2012).  

4.3.8 Att realisera personlighet 

I syfte att göra sin fest personlig genom att använda flasketiketter har teamet arbetat med att etiketterna 

kan se olika ut för varje enskild kund. Metoden för detta är ett designverktyg där kunden kan skapa en 

personlig produkt. Med en canvas i fabric.js kan kunden själv addera text eller en annan bild till en 

bakgrund. Verktyget kan, med koppling till IKEA-effekten (Ariely 2011) ses som en styrka för att med 

applikationen uppnå presenterat syfte då produkten kan varieras i det oändliga och därmed blir mer 

personlig. Fokus har dock legat på att hålla verktyget enkelt för att undvika den negativa följden av 

IKEA-effekten (Ariely 2011) som riskeras då användaren inte förstår sig på verktyget och dess 

funktioner.  

4.4 Utvärdering  

Under implementationen av e-butiken behövde många beslut fattas, gällande allt från vilka 

designelement som skulle finnas till hur kod skulle struktureras för att höja prestandan. Dessa beslut 

och de metoder som använts för att utvärdera användarupplevelsen av webbapplikationen beskrivs i 

detta avsnitt. 

4.4.1 Testning av webbapplikationen och dess användbarhet 

För att utvärdera användbarheten hos webbapplikation har ett användbarhetstest utifrån 2QCV3Q-

modellen (Mich et al. 2003), vilken presenteras nedan, skapats och utförts av teamet. För varje av 

modellens centrala faktorer formulerades mellan två och åtta frågor som sedan besvarades med ett 

värde mellan noll och fyra. Varje faktor fick ett genomsnittligt värde som reflekterade hur väl teamet 

ansett att webbapplikationen lyckats inom det området. Teamet valde att gemensamt utvärdera 

applikationen utifrån denna modell. Testet och resultatet från den presenteras i kap. 5.2.1 

Enhetstestning. Även ett automatiserat test via Google Developers utfördes för att utvärdera 

användarvänlighet samt prestanda. 

2QCV3Q modellen 
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Bedömningen av kvalité tar traditionellt sin utgångspunkt i antingen mjukvarukvalitet eller 

användarvänlighet. En grupp professorer och lärare vid University of Trento presenterar istället en mer 

komplett modell för att mäta och utvärdera en webbapplikations kvalitet och design (Mich et al. 2003). 

Modellen kallas 2QCV3Q modellen och utgår både ifrån utvecklare och användare i sin 

kvalitetsbedömning. 

De mest centrala faktorerna hos en webbapplikation, hävdar 2QCV3Q modellen, är  

• Identity - tydlig profilering så att användaren inte tvekar på vilken sida hen befinner sig på.  

• Content - Information för användare och ägare är tydlig, korrekt och pålitlig och interna och 

eventuella externa länkar fungerar. 

• Services - tjänster som erbjuds ska vara ändamålsenliga och implementerade på det sätt som är 

önskvärt och situationen kräver, exempelvis ur säkerhetssynpunkt.  

• Management - sidan ska innehålla uppdaterad och relevant information. 

• Location - intuitiva url:er, sökmotorsanpassat men även lätt att komma i kontakt med andra 

användare och/eller sidansvariga.   

• Usability - minimera allt som inte är “värdeskapande” tid för användaren på sidan med hjälp 

av till exempel tydlig navigation och god anpassning till olika enheter och webbläsare.  

• Feasability - möjlighet ur tids- och kostnadsperspektiv att utveckla samt underhålla 

webbapplikationens kvalitet.  
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5 Resultat 
För att svara på frågeställningen har en webbapplikation i form av en e-butik utvecklats. Först beskrivs 

hur webbapplikationen är uppbyggd, både logiskt och designmässigt, inklusive exempel på hur 

säkerhet och lagkrav tagits hänsyn till. Efter detta presenteras resultaten från de tester som gjorts för att 

utvärdera webbapplikationen och dess användbarhet. 

5.1 Systemspecifikation 

Webbapplikationen är uppbyggd enligt Figur 4. En rad olika utvecklingsspråk har använts för att 

uppnå befintligt resultat. Servern som hanterar all kommunikation med webbläsaren är skriven i 

Python. Databasen använder MySQL. Vyerna som visas i användarens webbläsare byggs av HTML, 

CSS, JavaScript och bilder som lagras hos servern som skickas till klienten då de behövs. 

 

Figur 4: Överblick av systemet 

5.1.1 Design och disposition 

Som tidigare nämnt i avsnittet 4.2.2 Framtagning av prototyp tog teamet fram en prototyp av 

applikationen tidigt i utvecklingen. Resultatet av denna prototyp visas i Figur 5. 
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Figur 5: Prototyp av applikationen som togs fram under förstudien 

Under utvecklingens gång realiserades detta arbete och den resulterade designen som beskrivs nedan. 

Applikationen har skapats enligt single-page design så att bara innehåll som skiljer sig från det som 

redan visas laddas upp då kunden navigerar på applikationen. Applikationen kan delas upp i tre 

huvudsakliga områden: en header, en container samt en footer.  

I headern kan användare gå tillbaka till startsidan, gå till kassan, logga in och registrera sig. Med grund 

i den tydlighet som förespråkas hos en applikations design är loggan alltid placerad uppe i vänster 

hörn.  

I footern återfinns information som kan beröra besökare, till exempel FAQ (vanliga frågor), kontakt 

samt leverans- och köpevillkor. Här finns även länkar till sociala medier. Konton på sociala medier 

skapades dock aldrig. 

De flesta funktioner placerade på headern och footern som visar väldigt lite information, till exempel 

FAQ, kontaktuppgifter och inloggning, har implementerats som popups framför den befintliga sidan. 

Containern fyller upp sidan mellan footern och headern. I denna presenteras det mest betydande för 

kundens upplevelse. Nedan visas uppdelning i de tre olika områdena, där containern i detta läge visar 

designsidan. (Figur 6) 
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Figur 6: Schematisk bild över uppdelningen av applikationen 

Det första en användare möts av är startsidan, där det finns en banderoll med olika festteman överst i 

containern. Under den har en Bootstrap-karusell placerats, bilderna som visas i karusellen är en viktig 

del av startsidan och syftar till att vara inbjudande och få kunden att vilja stanna på applikationen. 

Under karusellen finns en produktdisplay där etiketter visas efter valt tema. Denna display möjliggör 

för kunden att sortera efter till exempel senast inkommet eller populärast. På hela sidan används svart 

text mot vit bakgrund konsekvent. Vidare har sidans header, som är mindre central, satts till grå. (Figur 

7) 

 

Figur 7: Startsidan med stor logga samt karusell med stora bilder 
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5.1.2 Inloggning och registrering 

En inloggningsfunktion har implementerats på applikationen. Genom att registrera sig kan kunden 

spara sin leveransadress, dela med sig av sina skapade etiketter och betygsätta andras etiketter. När 

kunden trycker på knappen “Logga in” visas en inloggningsruta över den befintliga sidan. Där kan 

kunden antingen logga in på en befintlig användare eller trycka på “registrera dig” för att skapa ett 

konto. Vid registrering får kunden uppge viss information för att bli en användare. Dessa är: 

användarnamn, lösenord samt e-postadress. När kunden är inloggad läggs en vy till som är kundens 

profilsida där information som kunden lägger till visas. Det är även möjligt för andra användare att gå 

in och kolla på profilsidan och se vilka etiketter som har laddats upp av användaren. 

Så snart en kund väljer att logga in dirigeras den till sin profilsida. Denna vy kan även besökas senare 

genom en länk i menyn, så länge kunden är inloggad. På profilsidan kan kunden se sin köphistorik, 

redigera sparade etiketter, se statistik om sin profil samt editera sin profilinformation. Figur 8 nedan 

visar utdrag från en profilsida. 

 

Figur 8: Profilsida med användarinformation, statistik, uppladdade etiketter samt köphistorik 
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5.1.3 Designverktyget 

Det verktyg som framställts för att besvara vår frågeställning och dess krav på personlighet är 

möjligheten för kunden att själv skapa och redigera produkten den vill köpa. Detta kan göras både helt 

från noll då kunden själv kan ladda upp en fil i designverktyget samt genom att bara lägga till en egen 

text på en befintlig mall. Kunden kommer till designverktyget genom att klicka på ”Välj” på den mall 

den vill utgå ifrån. För att den egendesignade produkten ska sparas och visas även i kassan har den 

redigerade bilden sparats ned och konverterats till en textfil och hanterats i Python för att visas på olika 

delar av sidan, så som “Förhandsgranskning” och i kassan. De funktioner som finns och fungerar i 

designverktyget är att användare kan lägga på en text på sin bild och välja typsnitt och textfärg samt 

kantlinje på texten. Det är även möjligt att välja en egen bild att lägga på canvasen, antingen som en 

egen etikett eller som en bild i en annan etikett. Detta då kunden exempelvis vill ha en bild på jubilaren 

eller liknande på flaskan. (Figur 9) 

En kund som inte är klar med sin etikett och behöver spara den för senare redigering kan göra detta 

men enbart om kunden är inloggad. Det går bara att spara etiketten som en ny produktbakgrund vilket 

betyder att alla Festikettens besökare kommer att kunna se den. Man kan inte återgå till att redigera 

den, till exempel byta textfärg eller ta bort text, utan bara bygga på mer. 
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Figur 9: Designverktyget med funktion att lägga till text samt en egen bild 

5.1.4 Köpprocessen 

Då etiketten är färdig lägger kunden den i kundkorgen och får då välja att antingen bli förflyttad till 

startsidan för att skapa nya etiketter eller gå till kassan för att slutföra sitt köp. Kassan är designad för 

att ge ett bra flyt i köpprocessen, detta genom att tydligt visa vilket steg kunden är i och hur många 

steg det är kvar innan köpprocessen är klar. Produkter ligger kvar i kassan om kunden backar ur kassan 

för att gå till någon annan del av applikationen. Det går lika bra att handla oavsett om man som kund 

är inloggad användare eller inte. Är kunden inloggad och har fyllt i sina uppgifter på profilsidan följer 

de dock med så den slipper skriva in leveransadress med mera. Betalningsalternativ och fraktsätt 

genom kända företagspartners används och deras logotyper visas i utcheckningen. Figur 10 visar ett 

typiskt utseende för en pågående köpprocess.  
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Figur 10: Kassa där kunden kan välja antal etiketter eller plocka bort etiketter från kundkorg 

5.1.5 Administratörsfunktioner 

En administratörsdel är även implementerad. Denna del möjliggör för applikationsansvariga att kunna 

redigera innehållet på applikationen online. Genom att logga in som användare med 

administratörsbehörighet ges tillgång till en administratörssida via en länk i menyn. På 

administratörssidan får administratören tillgång till databasen och dess innehåll. Där kan registrerade 

användarna tas bort eller ändras och köphistorik finns även att tillgå. Det finns även en möjlighet att 

lägga och ta bort etikettmallar som användarna kan använda i redigeringsverktyget. Dessutom listas 

alla etiketter som är sparade av användare och dessa går även att ta bort vid behov. 

5.1.6 Databas 

För att alla funktioner ska fungera behöver data hanteras på ett korrekt sätt. Detta har gjorts genom att 

koppla en MySQL databas till en pythonserver som i sin tur kommunicerar med webbapplikationen. 

Den data som är viktigast att spara av funktionella samt legala skäl är profiler och dess information, 

etiketter (produkter) samt köphistorik. Nedan finns EER-diagram över den slutliga databasen. (Figur 

11) 
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Figur 11: EER-diagram över databasen 

För att kunder ska kunna skapa en användare krävs det att deras inloggningsinformation lagras i 

databasen, därav tabellen User. Den kopplas sedan till två olika träd i databasen, bilder samt köp. På 

köpträdet, det vill säga Debit, lagras varje köp en användare gör. Debit är i sin tur kopplad till Sale 

som lagrar vad som köptes vid det tillfället, till exempel två olika etiketter.  På andra sidan har finns 

bildhanteringen. Den sköts av tabellerna Images, Imageratings och ImageTypes. I Imageratings sparas 

alla betygsättningar som genomförts av användare. Dessa används sedan i Images där ett 

genomsnittsbetyg räknas fram för varje bild. Tabellen Images ger oss möjligheten att lagra länkar till 

bilder som är sparade på servern för vidare redigering. ImageType ger oss möjligheten att klassificera 

och därav sortera bilder efter olika typer. Den sista tabellen Templates innehåller länkar till rena mallar 

som administratörer lägger till och dessa kan utnyttjas i designverktyget för att skapa en personlig 

etikett utifrån dessa. 

5.1.6 Logik 

Webbapplikationens logiska uppbyggnad är grundad i Flask för Python på serversidan och PJAX på 

klientsidan. När en användare klickar på en länk skickar klienten ett anrop till servern som tar hand om 

detta med en så kallad app_route som motsvarar länkens href. Serverns huvudsakliga uppgift är att 



   

 

33 

rendera vyer i HTML och skicka dessa till klienten. Detta sker med hjälp av Jinja2. Servern hanterar 

även inloggning av användare och uppladdning av filer.  

På klientsidan gör PJAX så att URL:en uppdateras till att stämma överens med länken användaren 

tryckte på. I de fall omdirigeringar mellan olika app_routes behövdes på serversidan, exempelvis vid 

inloggning, implementerades även responsobjekt i Flask. Dessa möjliggjorde att från servern styra 

vilken URL PJAX skriver ut. 

5.1.7 Åtgärder med hänsyn till legala krav och säkerhet 

I produktresultatet gäller att användaren vid ett första besök på applikationen måste acceptera en 

informationsruta om behandling av cookies för att bekräfta att denna information godtagits, se Figur 

12. Det finns ingen möjlighet att använda applikationen utan att acceptera lagring av cookies.  

 

Figur 12: Informationsruta om användandet av Cookies 

När en produkt läggs till i kassan och användaren går till kassan visas priset för varje produkt separat 

tillsammans med ett totalpris. Fraktkostnader visas separat. När en användare vill genomföra ett köp 

måste denne först godkänna Festikettens köpevillkor som tagits fram i enlighet med gällande 

lagstiftning där användaren bland annat samtycker till lagring av personuppgifter enligt PuL samt till 

uppsatta frakt- och leveransvillkor, se figur 13. Genom att trycka på ordet “användarvillkor” öppnas en 

popup med dessa villkor så att användaren kan läsa dem utan att lämna köpprocessen. Vid samtycke 

och bekräftat köp skickas även ett e-postmeddelande till köparen med information om köpet. En annan 

säkerhetsåtgärd som implementerats är att dölja användares lösenord genom att kryptera dessa med 

hashfunktioner så att det inte syns i databasen eller i adminläget vad lösenordet är för andra användare. 

Denna kryptering sker genom Werkzeug, en modul till Flask som genererar säkra krypteringsnycklar 

för lösenord. Exempelvis får två identiska lösenord helt unika hashningar med detta verktyg.  
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Figur 13: Information om leveransadress med knapp för godkännande av användarvillkor 

5.2 Utvärdering 

Nedan presenteras utfallet från ett antal tester som utfördes på webbapplikationen. Dessa tester var ett 

enhetstest enligt 2QCV3Q-metoden (Mich et al. 2003), ett automatiserat test för laddningstider samt en 

utvärdering av resultatet från sökmotoroptimeringen. 

5.2.1 2QCV3Q testning 

Det användbarhetstest som gruppen skapade och utförde resulterade i en genomsnittlig poäng (0-4) för 

varje central faktor i 2QCV3Q-metoden. Bilaga 10 innehåller tabellen med dessa resultat. Nedan 

sammanfattas resultaten från varje huvudområden. 

Identitet 

Festikettens logga syns alltid längst upp på skärmen och webbapplikationen håller ett konsekvent 

färgschema. Dessutom syns loggan i en förstoring vid ett första besök på applikationen. Designen är 

inte särpräglad och unik men konsekvent. 
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Innehåll 

De länkar som finns fungerar, leder dit de ska och finns där de ska. Exempelvis fungerar loggan uppe i 

vänster hörn som en länk till startsidan. När det kommer till information är det inte riktigt 

webbapplikationens syfte att erbjuda information utöver hjälp och kontaktuppgifter. Dessa finns och är 

uppdaterade. 

Tjänst 

Den tjänst som erbjuds bygger till stor del på designverktyget som inte är fullt utvecklat och har inte 

alla funktioner som en användare skulle kunna förvänta sig. Det går att genomföra ett köp av etiketter 

kunden till viss del fått designa själv men det finns en del buggar kvar. Huruvida personuppgifter 

hanteras säkert är svårt att säga då ingen i gruppen har kompetens inom informationssäkerhet. Det som 

görs är att användares lösenord krypteras så att en person med tillgång till databasen inte kan läsa dem 

direkt. 

Plats 

Förutom att URL:en till webbapplikationen innehåller “OpenShift.ida.liu.se” är alla URL:er kopplade 

till företagets namn och den aktuella vyn användaren besöker. Webbläsarens navigationsknappar, 

bakåt- och framåtknappen, fungerar fullt ut och användare kan länka till specifika sidor (sökresultat 

exkluderat). Kontaktinformation finns längst ned på alla sidor, både e-post och besöksadress. 

Webbapplikationen går att interagera med på så sätt att användare kan designa etiketter och betygsätta 

befintliga etiketter. 

Underhåll 

Allt innehåll är uppdaterat för tillfället, och den mesta informationen behöver sannolikt inte uppdateras 

manuellt regelbundet. Däremot finns all information inuti HTML-koden på OpenShift, så för att göra 

förändringar behöver man vara förtrogen med hur OpenShift fungerar och hur HTML skrivs. 

Användarvänlighet 

Webbapplikationen kan kommas åt från olika enheter och webbläsare, men designverktyget fungerar 

inte fullt ut på samtliga. Det är enkelt att navigera och hitta, framförallt på en dator. Det finns hjälp 
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tillgänglig men inte så detaljerad och lättillgänglig som skulle kunna önskas. Exempelvis skulle 

infoknappar i designverktyget sannolikt kunna hjälpa användare förstå exakt hur det fungerar. 

Webbapplikationen är inte väl anpassad för användare med funktionsnedsättningar, något som listas 

under framtida arbete. Laddningstider är något som skulle kunna förbättras avsevärt. Det är framförallt 

tiden att ladda första sidan som skulle vara lång på en långsam anslutning. Även detta finns med under 

framtida arbete. När den sidan väl laddats upplevs navigeringen som snabb tack vare single 

pageteknik. Det upplevdes inte finnas onödiga steg som tar tid för användaren, vilket bidrar till att göra 

upplevelsen smidigare. 

5.2.2 Sökmotoroptimering 

Efter att implementerat sökmotoroptimeringen på Festiketten så blev resultaten följande vid olika 

sökningsfraser: 

Sökningsfras Festikettens placering på 

sökningsfrasen 

Totalt antal träffar på 

sökningsfrasen 

Festiketten 2 804 

personlig etikett 29 236 000 

egen etikett 105 975 000 

egen etikett på flaska 41 242 000 

egen etikett till personlig 

flaska 

4 34 500 

Datum: 2015-05-08 

Figur 14: Resultat av sökning på Google.se 
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5.2.3 Page Speed Insight Test 

Google Developers Page Speed Insight test testar en URL på två huvudområden: Hastighet och 

Användarupplevelse. Resultatet för vår applikation blev här på Hastighet 48/100 och 

Användarupplevelse på mobila enheter 92/100. De största åtgärderna för att förbättra siffrorna 

gällande hastighet handlar om att komprimera bilderna som finns på applikationen med till exempel 

gzip samt minimera HTML, CSS och JavaScript filer. 

5.2.4 Kommentarer från besökare 

Den feedback som teamet fått kring applikationen vid projektets slut gäller främst svårigheten att 

direkt förstå vad det är för produkt Festiketten levererar. Vidare fanns ett tvivel som gällde 

profileringen mot vår främsta kundgrupp, bröllopsplanerare. Detta tvivel låg i att de etiketter som lagts 

upp på applikationen i sin design hade lite eller ingen koppling till den primära målgruppen.  
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6 Diskussion  
6.1 Resultatdiskussion  

Teamet lyckades åstadkomma en single-page e-butik med ett eget designverktyg. Detta, som är 

resultatet av projektet, har gett ett gott underlag för att studera om de teorier som presenterats i denna 

studie påverkar upplevelsen av en webbapplikation eller inte. Den mest begränsande faktorn för att 

bygga en webbapplikation som till fullo svarar mot uppställd frågeställning anses vara kompetensnivån 

i relation till tid. 

Grunden i frågeställningen är en e-butik och vad som krävs av en sådan. Att uppfylla alla de legala 

krav som presenterats i teoriavsnittet 3.3.4 Legala krav har varit ett viktigt steg i att skapa en 

verklighetstrogen e-butik. Av resultatet kan vi se att många av de krav som ställs på en e-butik faktiskt 

uppfylls. Produkten saknar möjlighet att användas utan cookies, vilket är en brist hos en välfungerande 

e-butik, men också ganska svårt att implementera. Kunden kan inte heller få tillgång till ett 

organisationsnummer, då Festiketten inte har något på grund av att det är ett fiktivt företag. Vidare har 

nämnts i teorin kring lagkrav att priser ska anges tydligt och tillkommande avgifter likaså 

(Tillväxtverket 2015a). Detta var tänkt att visas tydligt i vår kassaprocess där vilka typer av avgifter 

som tillkommer skulle specificeras tillsammans med totalpris. På grund av ett misstag 

implementerades aldrig detta. Det ligger som första åtgärd i framtida arbete. Ett bekräftelsemail 

skickas ut till köparen vid avslutat köp och Festikettens köpevillkor är omfattande och genomarbetade 

för att passa i en verklig situation. Vi anser det vara mycket relevant att undersöka och implementera 

de lagkrav som ställs på en verklig e-butik och är nöjda med att inte har förbisett dessa funktioner med 

grund i att verksamheten är fiktiv. För att framgånsrikt sprida Festikettens varumärke med ”word-of-

mouth” (Thorbjørnsen et al. 2015) initierades även länkar till sociala medier och delningsmöjligheter 

på sociala medier, även om dessa aldrig implementerades då Festiketten är fiktivt. I en verklig 

situation bör detta vara oerhört prioriterat.  

Bland implementerade funktioner finns de som i mer och mindre utsträckning bidragit till att 

undersöka frågeställningen. Logotyper från företag med kända betal- och fraktsätt bedömer vi, om det 

skulle vara implementerat mot verklig kund och leverantör, vara ett förtroendeingivande inslag hos e-

butiken. I denna aspekt bedöms alltså resultatet väl svara mot aktuell frågeställning. 
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Laddningstid har identifierats som en viktig aspekt för e-tjänster (Smith 2013). Resultatet från det 

objektiva prestandatest som genomförts visar dock att webbapplikationen hade kunnat vara snabbare 

än den är. Projektresultatet uppvisar bland annat ingen komprimerad kod i HTML5, CSS eller 

JavaScript vilket hade minskat laddningstiden (LePage 2014). Det visade sig att OpenShift inte stödjer 

komprimerade filer av detta slag. Minifiering har inte heller genomförts i stor utsträckning men 

förekommer i vissa av de JavaScript-bibliotek och Bootstrap-filer som använts i projektet. En annan 

stor bit som avsevärt skulle förändra hastigheten, och därigenom användarupplevelsen, på 

applikationen är komprimering av bilder. 

Idéer som fanns men som resultatet inte uppvisar var till exempel att i designverktyget kunna välja 

enskilda element till sin etikett (ram, bakgrund, liten bild och så vidare) istället för en färdig mall som 

endast saknar text. Detta gör att unikheten för varje produkt reduceras. Å andra sidan kan kunden själv 

ladda upp en bild så att produkten blir helt unik. Dock kan det ifrågasättas hur mycket man som kund 

kan tänka sig att göra själv innan man gör hela produkten på egen hand utan att använda vår e-butik. 

Trots att vi hittat teorier som styrker att kunden får en positiv känsla av produkten om denna får 

redigera den själv så är det svårt att precisera till vilken grad detta kan ske utan att känslan av enkelhet 

går förlorad.  Att få en personlig etikett på ett enkelt sätt har alltså visat sig vara en svår balansgång 

mellan valfrihet och enkelhet, och dessutom svårt att implementera. 

De olika test av applikationen som genomförts visade i viss mån olika resultat. Vår egen bedömning av 

användarvänligheten var den del som fick sämst resultat i testet med utgångspunkt i 2QCV3Q-

modellen, medan det automatiska testet gav applikationen 92/100 på användarvänlighet för mobila 

användare. Detta kan förklaras med att det automatiska testet tar sin utgångspunkt i mobila enheter 

exempelvis genom hur responsivt designad applikationen är, medan vi bedömt helhetsupplevelsen för 

fler kriterier än bara mobila enheter. Här anser vi alltså att användarvänligheten från Googles Page 

Speed Test inte visar helt relevanta resultat, utan snarare ger vårt eget användbarhetstest en mer 

rättvisande bild generellt. 

De kommentarer som teamet fått kring applikationen har främst handlat om hur produkten uppfattas 

och till vem den riktar sig. Som nämnts i teorin har applikationen en oerhört liten tid på sig att göra ett 

gott intryck på användaren (Lindgaard et al. 2006), och på denna tid bör användare förstå vilken 

produkt som erbjuds. Här har det visat sig att teamet självt har tagit produkten lite för självklar och 

tydligare kunde visat besökaren vilken produkt som levereras och till vem man riktar sig.  Ett problem 

kring detta har varit att funktionen att en användare kan lägga upp egna etiketter har gjort att det blir 
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svårt att styra innehållet på applikationen. Detta kan i efterhand visat sig oklokt, men då teamet velat 

att en kund ska kunna köpa samma etikett flera gånger har detta implementerats som att produkten 

sparas och då blir synlig för alla. Här hade det varit mer lämpligt med någon form av kontroll före 

publicering av produkter som användare vill dela, och även en möjlighet att bara spara en bild för sig 

själv. Det visar sig alltså att vid utvecklingen av e-butiken med den här specifika produkten hade mer 

energi och tid behövts läggas på tydliggöra vad som säljs och till vem. Detta hade inte varit svårt att 

prioritera högre tekniskt sett. Däremot är detta något som varit svårt att komma att tänka på utan att 

testa applikationen på externa användare och därefter ges möjlighet att förändra utifrån feedback.  

6.2 Processdiskussion 

Att arbeta agilt med scrum var ett på förhand givet krav i aktuellt projekt. Då ingen av våra 

teammedlemmar gjort något liknande passade det väldigt bra eftersom vi mellan varje sprint fick 

möjligheten att förändra utvecklingsprocessen efter vad som uppfyllde gruppens dåvarande behov. 

Exempel på detta är att teamet i sprint 1 arbetade två och två med varje kort men upplevde att det inte 

gick att vara tillräckligt produktiv på det sättet. I sprint 2 ändrades arbetssättet till att alla 

teammedlemmar tilldelades egna kort att jobba med och gruppen försökte istället sitta tillsammans så 

ofta som möjligt. På detta sätt kunde alla fokusera på sin egen uppgift men också få hjälp när det 

behövdes. Framförallt tiden spenderad på att sitta fast med något problem minskade betydligt. En 

annan viktig fördel med agil utveckling var möjligheten att prioritera och definiera om kort längs 

vägen då vi insåg att de var mer eller mindre viktiga. Eftersom vi hade begränsad kunskap i 

uppstartsfasen av projektet, vilket var då produktbackloggen skapades, behövdes det även läggas till 

nya kort under arbetets gång som vi inte förutsett från början. Eftersom gruppen jobbade agilt var detta 

inga problem och den funktionalitet som missats kunde enkelt läggas till. Ett relevant fokus har 

genomgående varit att tänka på att utveckla för användaren. Vi måste leverera saker som syns och 

fungerar mot den som ska använda det.  Att funktioner och utseende ska vara anpassat till användaren 

är hur vi bedömer att man bygger en “enkel” webbapplikation. 

Då det på grund av oerfarenheten har varit svårt att veta vad som är viktigt, vad som tar tid och vad 

som bör föregås av vad har en agilt metod passat väldigt bra. Då teamet insett att något tar mer tid än 

planerat eller att det saknas funktionalitet för att slutföra något har vi snabbt kunnat sätta en extra 

person på uppgiften tack vare att ingen planerat långt i framtiden vad den ska göra. 
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En annan fördel med att jobba såhär fritt är att teamet varit flexibelt i sin planering och därmed lätt 

kunnat lösa problem snabbt. Om teamet insett att det saknas funktionalitet som behövs har någon eller 

några i teamet snabbt kunnat ta tag i det eftersom det inte är planerat i detalj vad som ska göras av vem 

vid vilken tid. 

Vi har längs vägen insett att vissa saker, till exempel när det gäller uppsättning av teknisk 

utvecklingsmiljö och databaser, är exempel på saker som tagit betydligt längre tid än förväntat. De 

lärdomar vi drar är därför dels en erfarenhet i att tidsuppskatta utvecklingen, men också att många 

saker skulle gå betydligt snabbare om vi gjorde om dem nu, när vi vet hur de fungerar. 

Under utvecklingens gång har separata funktioner utvecklats i separata git-brancher för att sedan 

integreras med resten av projektet i utvecklingsbranchen när de ansetts testade och klara. Detta hade 

fördelen att den gemensamma koden i utvecklingsbranchen i stort sett alltid fungerade vilket 

underlättade när nya funktioner skulle utvecklas. Att jobba på enskilda git-brancher gjorde också att 

varje person kunde jobba “ostört” med sin kod och inte påverkas av förändringar andra gjorde. Den 

stora nackdelen med detta arbetssätt var dock att de hopslagningar som väl gjordes blev väldigt stora 

och krävde mycket jobb. Dessutom blev interaktioner mellan kod från de olika brancherna 

svåröverskådlig och mycket tid gick åt till att få allt att fungera lika bra som det gjorde separat. 

Ett bättre sätt hade antagligen varit att göra klart väldigt små delar av en funktion snabbt och lägga till 

det i den gemensamma koden allt eftersom så att alla hållit sig mer uppdaterade. Då hade 

grundfunktionerna snabbare fungerat med varandra och till exempel skulle ett köp kunnat genomföras 

tidigare i utvecklingsprocessen. Med detta arbetssätt hade vi tidigare haft en fungerande 

webbapplikation som sedan kunde förbättras och byggas vidare på, vilket hade passat ännu bättre in på 

den agila utvecklingsmetoden. 

I arbetet med att utveckla en e-butik är köpkedjan det mest centrala. Detta borde fått större fokus under 

utvecklingen så att den hade färdigställts tidigare. Det har bland annat visat sig svårt att arbeta med 

prestanda och laddningstider innan en fullständig köpkedja funnits på plats. Optimering av bildfiler har 

till exempel inte implementerats på applikationen då bildfunktionen kom till för sent i tid för att detta 

skulle hinnas med. Ur detta kan vi dra slutsatsen att det är svårt att utveckla en e-butik så som är 

önskvärt enligt denna studie om inte köpkedjan tidigt finns på plats.  
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6.3 Teknisk diskussion 

Vid utvecklingen av applikationen har ett flertal buggar uppstått när kod laddats upp på OpenShift. 

Lokalt har koden fungerat utan problem för att sedan ha stora problem på OpenShift. Arbetssättet att 

testa och utveckla kod lokalt kan därmed anses som bristfälligt då detta har gjort det mycket svårt att 

felsöka buggar som sedan uppkommer vid uppladdning till OpenShift. Det har även förekommit att 

kod har fungerat felfritt på OpenShift, för att sedan sluta fungera när andra buggar har åtgärdats. 

Till exempel har vi haft stora problem med uppdateringen av relevanta delar via pjax då vi laddat upp 

koden till OpenShift, detta problem var svårt att förutse då vi tidigare upplevt små eller inga problem 

vid körning av applikationen lokalt. Det största av dessa problem i det slutliga resultatet är 

uppdateringen av menyn då användaren loggar in eller ut. Detta kan medföra att användaren blir 

förvirrad, tappar förtroende för webbapplikationen samt att enkelheten blir lidande. 

Ett annat problem som uppkommit är att sorteringsfunktionen inte fungerar som den ska, efter vi valt 

kategorier för att simplifiera produktvyn så kan vi endast vid slumpmässiga tillfällen sortera efter 

relevanta kriterier. Enkelheten blir därmed kraftigt lidande och kunden riskerar att tappas bort i 

köpprocessen. 

Dessa problem uppstod väldigt sent i utvecklingsprocessen och har varit väldigt tidskrävande att 

åtgärda då varje enskilt försök kräver en full uppladdning till OpenShift samt en nollställning av 

databasen. Vad exakt som orsakar problemen är svårt att säga, men en lösning för att lättare kunna 

felsöka och kontrollera koden skulle vara att ha en testapplikation på OpenShift. Detta medför att det 

går att testa koden i en liknande miljö som den som koden slutligen ska köras i.  

Alternativt skulle en lokal version av OpenShift kunna sättas upp för att testköra på så att problemen 

tidigare kunnat upptäckas och lättare kunnat åtgärdas. OpenShifts Python cartridge hanterar requests 

via Apache och WSGI. Vid testning av applikationen har wsgiref.simple_server och wsgiref använts. 

För att kunna testa en applikation så utförligt som möjligt innan den pushas till produktionsservern bör 

testmiljön efterlikna produktionsmiljön så mycket som möjligt. Då applikationens funktionalitet har 

varierat kraftigt mellan testmiljön och produktionsmiljön kan det antas att den använda testservern 

skiljer sig från servern som används på OpenShift. Ett alternativt sätt att kunna testa applikationen 
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lokalt skulle kunna vara att istället köra Apache och mod_wsgi som en lokal server för att på så sätt 

kunna testa applikationen i en liknande miljö som den på OpenShift.  

Det har även uppkommit problem med färdiga ramverk som använts, tillexempel har 

javascriptbiblioteket SimpleCart begränsningar när det gäller att visa kundkorgen på fler platser än en. 

Detta medför att när kunden gått till köpprocessen så slutar kundkorgen att visas i menyraden. Detta 

har varit svårt att åtgärda på grund av bristande teknisk kompetens. Kanske skulle teamet kunnat 

kolla på att använda andra bibliotek eller sätta sig in i nuvarande bibliotek något mer omfattande. Dock 

är detta väldigt tidskrävande och bedömts som ett framtida problem. 

6.4 Övergripande diskussion 

Syftet med projektet har varit att undersöka tekniker och processer som lämpar sig vid webbutveckling 

av en e-butik. Vi har längs arbetets gång upptäckt att det finns många åsikter bland forskare och 

utvecklare kring vad som anses mest lämpligt i olika fall, och speciellt när det kommer till termer som 

“usability” och “user experience”. Vi har i rapporten velat vara tydliga med att innehållet i dessa 

begrepp är föränderligt inte bara över tid men också från person till person. Dock har vi försökt att 

hålla fokus till de egenskaper hos en webbapplikation som kan anses vara kärnan i dessa begrepp. En 

sådan central faktor är single-page funktionaliteten, med dess påverkan på laddningstidens och 

laddningstidens och deras betydelse för en funktionell och enkel e-butik i åtanke. Andra centrala 

faktorer rör sökmotoroptimering, som i dagsläget domineras av Googles sökalgoritmer och att göra sig 

sökbar inför dessa. De tekniker och processer som vi tagit till oss och presenterar i denna studie har i 

allra högsta grad utvecklat oss och våra färdigheter och det har funnits en övertygelse om att den 

teknik som används är dagsaktuell. En del av de teorier och tekniker som presenterats och använts i 

denna rapport kommer troligtvis att förändras om inte helt så något inom de närmsta åren. Detta är 

något som också varit en utmaning när det kommit till att hitta relevant information att basera 

teorikapitlet på.  

För uppnå syftet med utvecklingen av vår specifika produkt har interaktionen med användaren varit en 

viktig funktion och utvecklingen av denna har fokuserat kring att den ska vara enkel att använda. Vårt 

centrala interaktionsverktyg är designverktyget. Teamet har inte lagt någon tid eller energi på 

värdering av olika alternativ för designverktyget efter det att JavaScript-biblioteket fabric.js hittades, 

då detta bibliotek uppfyllde de specifikationer som teamet utifrån user stories ställt på verktyget. 

Lämpligheten i denna teknik har därför inte nämnvärt diskuteras, kanske finns andra verktyg som 
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ytterligare förhöjt den personliga känslan på applikationen, vilka kunnat komplettera eller ersätta 

designverktyget. Vår bedömning är dock att verktyget lämpar sig väl för utveckling av produkter av 

det här slaget.  

Det finns många olika etiska aspekter att ta hänsyn till när man arbetar med bilder på det sätt som 

Festiketten gör. Att se till att användare inte lägger upp opassande etiketter på applikationen är något 

som de som driver sidan måste ta hänsyn till. Detta kan göras genom en anmälningsfunktion där andra 

användare kan anmäla etiketter som sedan granskas av en ansvarig för Festiketten. Copyrightskyddat 

material är också något som måste tas hänsyn till, hur detta ska göras har däremot inte bestämts än 

men det är något som måste finnas i åtanke. Användare som inte vill att deras etiketter ska ses av andra 

på applikationen kan köpa sina etiketter genom att inte spara etiketten, detta är något som ska 

förbättras och en funktion att spara så att bara en enskild användare kan se etiketten borde 

implementeras. Festiketten ska inte dela med sig av personliga uppgifter, däremot kan vissa anonyma 

uppgifter sparas för att få en bättre förståelse av kunderna.  

Det har vid en övergripande bedömning av sidan och i och med de problem med buggar som uppstått i 

slutförandet av produkten visat sig att detta projekt bättre svarat mot frågeställningen om några 

funktioner reducerats till förmån för den övergripande funktionaliteten. Detta är dock en lärdom vi drar 

ifrån det faktum att övergripande funktionalitet fungerat lokalt men försvunnit vid uppladdning mot 

webbserver. Utifrån den tekniska diskussionen som förts med grund i dessa problem kan vi konstatera 

att den arbetsmetod som i denna rapport presenterats som lämplig för utveckling av e-butik bör 

kompletteras med ytterligare testning av funktionalitet på webbserver.  

6.5 Källkritik 

Som alltid vid framtagandet av en trovärdig teoretisk referensram bör källor och dess tillförlitlighet 

värderas.  Inom webbutveckling blir detta av ytterligare vikt då området är under ständig och mycket 

snabb utveckling. För att hantera källor i denna rapport har de främst värderats på publikationsdatum 

och huruvida författarna till aktuell källa kan anses vara trovärdiga inom området. Ett fall där detta 

skett är vid användandet av material från Google Developers samt Yahoo Developers. Även då detta 

inte är direkt vetenskapliga publikationer kan de, inom detta område, anses vara ett relevant bidrag till 

studien. Vidare gäller att vi valt att använda oss av Nielsens publikationer från 90-talet då dessa, trots 

sin ålder, anses på ett relevant sätt presentera grunderna inom webbutveckling. I vissa fall, främst när 

det kommer till IKEA-effekten, har det visat sig svårt att hitta akademiskt erkända källor. Här har en 
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podcastintervju använts i kombination med en vetenskaplig rapport. Dock bör poängteras att podcasten 

består av en intervju med en av författarna till den vetenskapliga artikeln, varför den bedömts som 

trovärdig att använda i detta sammanhang. 
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7 Slutsatser  
Med utgångspunkt i rapportens frågeställning har resultatet konkretiserats till följande slutsatser.  

En e-butik kan med fördel vara en single-page applikation. Detta på grund av att dataöverföringen då 

minskas vilket resulterar i kortare laddningstider samt en förbättrad upplevelse för alla användare 

oavsett bandbredd.  

Att utveckla ett verktyg för en personlig etikett är en svår balansgång mellan valfrihet och enkelhet. 

Interaktion genom ett designverktyg är ett bra sätt att skapa en personlig produkt och en känsla av att 

användaren åstadkommit något själv. Däremot finns det en problematik i att öka antalet funktioner 

utan att försvåra användandet.  

Att realisera en e-butik kräver ett välstrukturerat arbetssätt som samtliga teammedlemmar är 

införstådda med och behärskar. För att bygga denna produkt behöver flera olika funktioner och 

tekniker interagera vilket kräver god kommunikation i teamet, planering och uppföljning av arbetet.  

Det är av stor vikt att i ett tidigt skede få feedback från användare/kund att utgå ifrån under 

utvecklingen. Detta kan åstadkommas genom att fokusera på att färdigställa e-butikens hela köpkedja 

från start. På så vis kan problem hittas och behov hos användare fastställas.  
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8 Framtida arbete 
Det finns flera olika aspekter att tänka på och jobba vidare med för att föra arbetet med e-butiken 

framåt. Ett första steg är att förtydliga köpprocessen och visa totalpris inklusive frakt. Något som är 

väldigt viktigt för att få kunder att hitta applikationen är sökmotoroptimering. Vi har i nuläget bara 

snuddat på det området och det finns väldigt mycket kan utvecklas för att öka chansen att framtida 

kunder hittar till applikationen. Ytterligare en viktig sak som behöver utvecklas för att Festiketten ska 

bli konkurrenskraftigt är designverktyget. Fokus bör ligga på att hålla det enkelt men det skulle även 

behövas ytterligare funktionalitet. Önskvärt vore att istället för att bara välja en bakgrund att utgå ifrån 

istället kunna välja olika komponenter och till exempel fritt kombinera olika bakgrunder och ramar och 

sedan utgå från det när man börjar redigera.  

Det vore även bra att få möjligheten att spara en etikett man redigerat utan att alla andra kan se den och 

på så sätt få möjlighet att fortsätta redigera på en sparad etikett vid ett senare tillfälle. Det borde alltså 

gå att skilja på att spara etikett för sin egen del och lägga upp etikett för att dela med andra. För de som 

väljer att dela etiketter med andra borde det läggas till ett filter så att en administratör får kontrollera en 

etikett innan den läggs upp för allmänheten, detta för att hindra att kränkande etiketter kommer upp på 

applikationen. Det skulle även minska antalet etiketter på sidan genom att hindra att det finns många 

snarlika etiketter och på så sätt ge kunden en bättre överblick av etiketterna.  

Det som kan förbättras när det gäller sparandet av personuppgifter är att uppgifter från en inloggad 

användare endast borde behöva anges en gång vid köp. I dagsläget krävs att användaren själv går in på 

sin profilsida och fyller i sina uppgifter för att de ska sparas till framtida köp. 

Vidare kan webbapplikationen anpassas bättre för personer med funktionsnedsättning, detta är något 

som framkommit utifrån teamets utvärdering, enligt 2QCV3Q, som något vi missat att göra och som 

kan vara bra för att nå en större kundgrupp. För vidare arbete med applikationen skulle det underlätta 

att genomföra mer automatiserad testning för att upptäcka vad som bör förbättras och få en överblick 

av hur sidan står sig jämfört med andra. 

En annan sak som vore bra är att öka snabbheten på applikationen. Detta kan göras genom att minifiera 

JavaScript, HTML och CSS samt optimera alla bilder. Ett annat bra sätt för att öka snabbheten på 

applikationen är att ändra ordningen på hur JavaScript och CSS läses in så det som syns på 

applikationen snabbare fås fram. Då laddningstiden är väldigt viktig är detta något som vore bra att 

jobba med vid fortsatt arbete på applikationen. 
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Bilagor 
Bilaga 1- Marknadsanalys 
För att som nystartat företag kunna slå sig in på en redan konkurrensbetonad marknad krävs en 

välutvecklad affärsidé med tydliga riktlinjer, en genomtänkt produktutformning samt en väldefinierad 

bild av varumärket och företagets ståndpunkter. Ofta ligger omfattande undersökningar såväl som 

djupgående analyser till grund för vad som sedan utmynnar i en potentiell affärsmöjlighet. Följande 

marknadsanalys har genomförts för att styrka uppkomsten och utformningen av Festiketten och dess 

verksamhet. Festiketten tillverkar och säljer egendesignade etiketter som klistras på flaskor för att 

skapa en personlig och unik fest vid såväl bröllop och födelsedagar som studenter och kräftskivor.  

PEST-analys 

Politiska faktorer 

E-handeln i Sverige regleras av E-handelslagen (2002:562) som ställer krav på försäljaren att uppge 

viss information till köparen. Bland annat måste säljarens namn, adress och e-post samt eventuellt 

organisationsnummer finnas tillgängligt på webbplatsen. Därtill ska besökarna tydligt upplysas om 

priser, skatter samt fraktkostnader på produkter och tjänster. Lagen reglerar även vad säljaren har för 

skyldigheter vid en beställning. Detta innebär bland annat att det ska finnas tekniska hjälpmedel för att 

upptäcka och åtgärda inmatningsfel. Det ska även vara tydligt vilka språk som beställningen kan göras 

på och avtalsvillkoren ska finnas tillgängliga på applikationen. När ett köp har genomförts måste en 

bekräftelse skickas direkt via e-post. (Verksamt, 2015)  

Det finns en rad andra lagar att ta hänsyn till för att kunna driva en e-butik, inkluderat 

Personuppgiftslagen(1998:204), Konsumentköplagen (1990:932), Lag om Elektronisk Kommunikation 

(2003:389), Distansavtalslagen (2005:59) samt Marknadsföringslagen (2008:486).     

Ekonomiska faktorer  

År 2014 omsatte den svenska e-handeln 42,9 miljarder kronor och har ökat med 16 procent det senaste 

året, vilket resulterade i att e-handeln utgjorde 6,4 procent av den totala detaljhandeln i Sverige 2014 

(PostNord, HUI Research, Svensk Digital Handel, 2013).  
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Ett bröllop kostar i genomsnitt 54 000 kronor, varav den största andelen läggs på festen. I genomsnitt 

kostar bröllopsfesten 35 100 kronor, men kostnaderna varierar. Värt att notera är att 21 procent av 

paren lägger mer än 50 000 kronor på festen. (Swedbank, 2010) 

Sociokulturella faktorer 

Under 1990-talet sjönk antalet giftermål under ett år från cirka 40 000 ned under 32 000. Sedan dess 

har antalet vigslar ökat relativt stadigt fram till år 2008 då antalet bröllop per år stagnerade och 

stabiliserades kring 45 000 -50 000 per år (Figur 1). Åldern då flest väljer att gifta sig ligger mellan 25 

och 40 år. (Statistiska Centralbyrån, 2014)  

 

Figur 1: Antal giftermål 1990-2013(Statistiska Centralbyrån, 2014) 

Antal levande födda som föddes 1968 är 113 086 stycken (Statistiska Centralbyrån, 2015). År 2018 

kommer det alltså vara ungefär så många som fyller 50 år. 

75 087 elever gick 2013 ut gymnasiet med godkända betyg (Skolverket, 2015). 

Statistik visar att personer i åldrarna mellan 35 och 44 år tillhör den åldersgrupp som handlar mest på 

nätet (Ogvall n.d.). Detta medför att åldersspannet för där flest giftermål inträffar och för den grupp 
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som mest frekvent näthandlar till stor del är detsamma och en viss koppling däremellan kan således 

observeras. 

De viktigaste faktorerna för att en konsument ska känna sig trygg med e-handel är att den besökta 

sidan bedrivs av ett välkänt företag, flera olika betalningsalternativ erbjuds, tydliga och lättillgängliga 

kontaktuppgifter finns och att kunden känner igen symboler på hemsidan samt att den ger ett seriöst 

intryck. (PostNord et al. 2014) 

Teknologiska faktorer 

Andelen människor i åldrarna 25-44 år som har tillgång till internet hemma är 98 %. Av 25-34 

åringarna hade 73 % beställt varor eller tjänster från internet under första kvartalet av 2014 och för 

personer mellan 35-44 år var andelen 71 %. (Statistiska Centralbyrån, 2014) 

E-handel och internet används flitigt i åldersgrupperna där flest bröllop sker. Inom dessa åldersgrupper 

är även sociala nätverk, chattande, bloggar och användandet av diskussionsforum mycket vanligt. 87 

% av 25-34 åringarna samt 73 % av 35-44 åringarna har använt någon av dessa tjänster under det 

första kvartalet av 2014 (Statistiska Centralbyrån, 2014). Detta gör att marknadsföring via till exempel 

sociala medier är att rekommendera. 

Undersökningar visar att en webbapplikation som har en laddningstid på mer än 5 sekunder kan ha stor 

negativ påverkan på affärsverksamhetens intäkter. Det är därför viktigt att minimera tiden 

applikationen laddar så mycket som möjligt. Varje sekund påverkar användarens upplevelse negativt, 

vilket företag idag måste ta i beaktning. (Kissmetric, 2015)  

SWOT  

Styrkor  

För att se till att Festiketten blir en framgångsrik e-butik gäller det att dess styrkor lyfts fram och 

granskas för att ge butiken bästa möjliga utgångsläge. Det viktigaste med Festiketten är att kunden på 

ett enkelt sätt kan vara delaktig i att designa en etikett. Detta ska uppnås genom att tillhandahålla 

etikettmallar som kunden sedan kan modifiera för att snabbt få en personlig och väldesignad etikett. 

Genom att göra det enklare och mer funktionellt för kunden att designa etiketter hos Festikettens 

jämfört med konkurrenter kommer kunderna i första hand att välja Festikettens tjänst (Westerwick, 

2013). 
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Det finns en tydlig koppling mellan utformningen av Festiketten och vad som brukar benämnas IKEA-

effekten. Detta fenomen bygger på att individer värderar produkter högre ifall de själva har varit med 

och skapat dem. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att de har gjort allt på egen hand, så länge det 

ingår moment som behöver slutföras för att färdigställa slutprodukten. Studier visar att teorin bakom 

IKEA-effekten är applicerbar på alla typer av individer oavsett egenskaper och böjelser för eget 

skapande. Det finns även ett tydligt samband mellan att misslyckas och den negativa psykologiska 

påverkan det har hos konsumenten. Därför tillhandahåller Festiketten olika typer av designalternativ 

för att undvika misslyckanden och för att i slutändan kunna erbjuda en attraktiv produkt för samtliga 

besökare. Tillgängliga alternativ gör det möjligt för användarna att välja mellan helt färdigställda 

mallar, delvis färdigställda mallar som kräver att användarna lägger till text eller bild och slutligen ges 

även möjligheten att från ett tomt canvas skapa en helt egen design. Att kunna tillgodose samtliga 

behov gör Festiketten konkurrenskraftigt och egenskapen bör betraktas som en av företagets styrkor. 

(Norton, M.I., Mochon, D. & Ariely, D., 2011) 

Festikettens produkt är väldigt anpassningsbar vilket göra att den passar många olika tillställningar. 

Detta gör att företaget kan skapa olika säsongsanpassade kampanjer vilket kan hjälpa till att hålla kvar 

såväl som locka tillbaka användare. Dessutom brukar återvändande kunder spendera mer pengar och 

den som återvänt till en hemsida en gång kommer oftare tillbaka till hemsidan än andra (Uzunian, 

2013). 

Svagheter 

Festiketten kan ha svårt att i inledningsvis etablera sig på marknaden. Detta på grund av att kunder är 

mer benägna att köpa från etablerade e-butiker, speciellt om de har handlat på webbplatsen tidigare 

(Uzunian, 2013). Detta gör att Festiketten får det lite svårt dels som en ny aktör på marknaden och dels 

för att produkten som säljs kan uppfattas som ensidig och enkel. Många av konkurrenterna säljer flera 

olika trycksaker, vilket kan vara ett hinder om en kund vill beställa fler tryckprodukter än bara etiketter 

till flaskor. 

Det kan vara problematiskt att tillhandahålla en applikation som involverar ett designverktyg som 

fungerar på ett tillfredställande sätt för kunden. Kunden kan dels tycka att det blir för svårt att använda 

sig av verktyget om det har för mycket funktionalitet eller tycka att verktyget saknar önskvärd 

funktionalitet om det har utvecklats för sparsamt.  
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Ytterligare en svaghet är att kundernas färdigheter i designverktyget blir direkt avgörande för hur nöjd 

kunden blir med sin etikett. Har kunden bristande förmåga kan denne bli missnöjd med sitt köp trots 

att designverktyget är välutvecklat.   

Möjligheter 

Att antalet giftermål stadigt ökar (Statistiska Centralbyrån, 2014) är även det en möjlighet att ta tillvara 

på eftersom det är en viktig kundgrupp som spenderar mycket pengar och gärna vill sätta sin egen 

prägel på sitt bröllop. Dessutom är det många som tar studenten och fyller 50 år, av dessa antas en stor 

del ha en större fest och kan därför vara potentiella kunder. 

Den växande e-handeln är också något att ta tillvara på då Festikettens designverktyg bara går att 

använda på en digital plattform. Webbapplikationen som utvecklas kommer även att fungera på mobila 

enheter och surfplattor vilket även det är en växande plattform inom e-handel (Mynewsdesk, 2011).  

En annan styrka Festiketten har är möjlighet att utveckla tjänsten så att kunderna kan placera sina tryck 

på flera olika produkter framöver. Designverktyget skulle modifieras för att göra designer till servetter, 

bordsetiketter eller inbjudningskort. Det skulle även gå att sälja olika temapaket, där det säljs etiketter, 

servetter, inbjudningskort med mera som alla har ett liknande tema och som kan anpassas till ett helt 

evenemang.  

Hot 

De hot som företaget Festiketten utsätts för är framförallt i form av konkurrens ifrån företag som 

erbjuder liknande produkter. Dessa företag är redan etablerade på marknaden och gör det svårt för 

Festiketten att slå sig in. 

Personliga etiketter kan kännas onödiga, de tillför enbart en prydande effekt och är därför en lyxvara. 

Detta gör att det finns en möjlighet att kunder väljer bort etiketterna om de inte tycker att det är 

tillräckligt enkelt att beställa några snygga etiketter eller om kunderna inte tycker att etiketterna är 

tillräckligt prisvärda.  

De konkurrerande företagen skulle kunna förändra sina nuvarande designverktyg om de tycker att de 

förlorar för mycket kunder till Festiketten och på så sätt konkurrera på ett nytt sätt med Festiketten. 
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Figur 2: Sammanställning av SWOT 

 

TOWS 

Styrkor och möjligheter 

För att ta till vara på det ökade antalet giftermål som Festikettens produkter skulle kunna passa till bör 

marknadsföring läggas på bröllop till stor del. Att se till att webbapplikationen inte bara fungerar på 

vanliga datorer utan också på mobila enheter och surfplattor ökar tillgängligheten av applikationen 

vilket gör att sidan kan utnyttja den ökande mobila marknaden i större utsträckning.  

Styrkor och hot 

Genom att bygga ett designverktyg som är bättre än det som används av Festikettens konkurrenter 

samt att kontinuerligt förbättra verktyget kan Festiketten minimera hotet att kunden väljer ett redan 

etablerat företag. Att etiketterna som Festiketten erbjuder känns onödiga kan lösas genom att se till att 
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det blir en rolig detalj på en tillställning genom att till exempel göra den unik, vilket i sin tur leder till 

att det blir något som diskuteras och uppmärksammas. 

Svagheter och möjligheter 

Att ta sig in på en ny marknad är svårt, men detta underlättas för Festiketten då de gör detta på en 

marknad som har vissa delar som expanderar. Då fler och fler gifter sig blir det lättare att hitta nya 

kunder eftersom det då resulterar i en växande marknad, där Festiketten kan bygga en kundbas genom 

ingångskunder som senare skulle kunna använda festiketten för andra tillställningar med. 

Att vissa problem kan uppstå med användandet av designverktyget skulle kunna kompenseras med att 

tillhandahålla webbapplikationen på mobiler och surfplattor som ökar tillgängligheten. Detta gör att 

användare som tycker att designverktyget har potential, men upplever att det är svårt att designa, har 

större möjlighet att träna på att skapa fina etiketter 

Svagheter och hot 

Festikettens största hot är hur konkurrensen ser ut. Hur de ska kunna slå sig in på marknaden och hur 

etiketterna ska kunna konkurrera kvalitets- och utseendemässigt. Detta kan dock lösas genom att 

studera hur konkurrenternas lösningar ser ut och fungerar för att sedan lansera en webbapplikation som 

fungerar på ett bättre sätt. 

STP 

Segmentation 

Vi väljer att börja med att rikta in oss på den svenska marknaden vilket gör att alla våra grupper har 

Sverige som den geografiska variabeln land. De aspekter som anses relevanta för företagets 

segmentering och som är olika mellan olika grupper är behovet av att vara unika samt de demografiska 

variablerna ålder och inkomst. Åldern delade vi upp i unga, åldern 18-28, medelålder 29-39 och äldre i 

åldern 40+. Inkomstvariabeln delade vi in i låg-, medel- och höginkomsttagare där låg inkomst anses 

ligga under 216 000 kr per år, medel är mellan 216 000 – 360 000 kr och hög inkomst är över 360 000 

kr. Utifrån detta ser vi tre intressanta grupper.  
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Grupp 1 består av personer som ska gifta sig och anser att det är viktigt med ett unikt bröllop. 

Personerna är i åldern 29-39 år, medel- eller höginkomsttagare och har ett medelstort eller högt behov 

av att vara unika. 

I grupp 2 har vi personer som ska ha stora fester, till exempel personer som fyller jämnt. De är över 40 

år, medel- eller höginkomsttagare och har ett medelstort eller högt behov av att vara unika. 

Grupp 3 består av personer som producerar egna varor, till exempel brygger egen öl. De är unga och 

medelålder, låg- eller medelinkomsttagare och har ett lågt eller medelstort behov av att vara unika. 

Om grupperna granskas genom EMAAP (Effektiv, Mätbar, Tillgänglig, Agerbar, Lönsamt) ses att alla 

grupper är effektiva genom att de är homogena och skiljer sig från andra segment. Ingen grupp är dock 

mätbar, det är väldigt svårt att veta hur många som anser sig ha medelstort eller högt behov av att vara 

unika och det gör att det är svårt att veta hur många potentiella kunder det finns i varje grupp. Nästa 

kriterium är att de ska vara tillgängliga och agerbara något som alla grupper kan anses vara. Det är 

möjligt att nå alla grupper genom reklam på olika forum. Eftersom grupperna inte är mätbara är det 

svårt att säga om de har tillräcklig volym för att vara lönsamma. Eftersom det, som nämnt i PEST, ofta 

läggs mycket pengar på bröllop kan dock grupp 1 räknas som lönsam. 

Targeting 

Utifrån denna segmentering anses det mest attraktiva segmentet vara de personer som planerar bröllop, 

alltså grupp 1. Egendesignade etiketter kan ses som en lyxvara och därför antas personer med lite 

högre inkomst vara mer benägna att köpa denna produkt än personer med lägre inkomst, som kanske 

inte anser att den är tillräckligt åtråvärd för att motivera kostnaden. Bröllop är en tillställning som ofta 

har större budget än andra fester och eftersom de flesta gifter dig i åldern 25-40 ligger fokus på 

personer i den åldern. Även grupp 2 kan anses vara en bra målgrupp för oss och ses som vår näst 

största kundgrupp och något att rikta in sig på när vi etablerat oss på bröllopsmarknaden. Det borde 

inte utgöra något problem att fokusera på dessa två grupper samtidigt, då båda grupper har behovet att 

göra sin fest mer personlig.  Dessutom är produkten anpassningsbar efter flera specifika kundgrupper.  

Positionering 

Differentieringen består av att kunden får en unik produkt i och med att kunden själv få designa sin 

etikett. Med vårt designverktyg kan kunden anpassa sin etikett efter sina önskemål och på så sätt få en 

personligare fest. Ytterligare värde för kunden är att denne kan utgå från färdiga mallar och snabbt och 
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lätt få en personlig etikett. Eftersom vi riktar oss mot medel- och höginkomsttagare kommer vi 

fokusera mer på bra kvalitét än att hålla nere priset. 

Konkurrentanalys 

På den svenska marknaden finns det i nuläget inte särskilt många företag som erbjuder samma lösning 

som Festiketten och säljer egendesignade etiketter. De som finns kan delas in i fyra grupper. Grupp ett 

består av större, välkända företag så som Vistaprint och Smartphoto. Grupp två består av mindre, mer 

specialiserade företag, exempel på sådana företag är Trycksakstorget, Vinetiketter.com och 

Calligraphen AB. Grupp tre består av hemsidor som tillhandahåller ett designverktyg så att användaren 

kan designa sin etikett och sedan gratis ladda ned och skriva ut på egen hand. Det finns även en del 

konkurrenter som inte har Sverige som primärmarknad, de utgör grupp fyra och exempel på företag är 

Grogtag, CrushTag och Evermine. 

Den första gruppen innehåller stora företag med en internationell marknad. Vistaprint tillhör Cimpress-

koncernen och säljer marknadsföringsprodukter till företagskunder världen över. De erbjuder allt från 

visitkort och reklammaterial till fotoprodukter. Deras etikettverksamhet riktar sig huvudsakligen till 

andra produktgrupper även om möjligheten att designa vin- och öletiketter finns. Smartphoto är också 

en av de större aktörerna på marknaden, med kundbas i Europa. Verksamheten fokuserar uteslutande 

på fotoprodukter av olika slag och har i nuläget ett begränsat utbud av etiketter. En fördel som 

Festiketten har i förhållande till företagen i grupp ett är ett tydligt fokus på etiketter, vilket kan ge en 

bild av att Festiketten erbjuder konkurrenskraftiga etiketter eftersom det är huvudprodukten. Etiketter 

från Vistaprint och Smartphoto utgör bara en produktkategori i ett annars brett utbud och är således 

inte något företagen huvudsakligen fokuserar på. Företagens omfattning och storlek gör dock att 

Festiketten inte kan förbise deras verksamhet trots valet av inriktning. 

Trycksakstorgets huvudsakliga verksamhet är, enligt företagets hemsida, avancerade 

webbtillämpningar för automatiserad dokumentproduktion. Calligraphen AB är på privatmarknaden 

störst i Norden på tryck av alla typer av bröllopskort med personlig text, menykort, placeringskort, 

svarskort, festprogram, vigselprogram med mera. Båda företagen tillhör grupp två och är inriktade på 

diverse tryckprodukter. Trycksakstorget erbjuder ett brett utbud produkter med allt från vigselprogram 

till etiketter för sylt- och saftproduktion. Calligraphen AB har ett tydligare fokus på fester och 

högtider, men de har precis som Vistaprint och Smartphoto ett brett sortiment av varor. Calligraphen 

ger kunden möjlighet att ändra text på etiketter, men erbjuder ej möjligheten att designa egna etiketter. 

En direkt fördel Festiketten har gentemot Calligraphen blir då det tydliga fokuset på etiketter samt ett 
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mer välutvecklat designverktyg. Vinetiketter.com från samma grupp har däremot en enkel och väldigt 

nischad verksamhet helt inriktad mot etiketter. Värt att poängtera är att Trycksakstorgets och 

Vinetiketter. COMs hemsidor känns väldigt omoderna och ger ett förlegat intryck. De är dessutom lite 

svåra att navigera och det är inte uppenbart hur användarna ska klicka sig vidare till nästa steg. Trots 

att Vinetiketter.com i grund och botten har samma målgrupp som Festiketten anser vi att Festiektten 

har goda möjligheter att med modern webbdesign och en användarvänlig webbapplikation ha stora 

konkurrensmässiga fördelar. Calligraphen AB däremot har en snygg och enkel sida och kan ses som en 

större konkurrent, trots att möjligheterna för kunden att designa själv är begränsade. 

Den tredje gruppen består av hemsidor som inte säljer etiketter utan bara tillhandahåller ett 

designverktyg där användarna på egen hand kan skapa etiketter och sedan skriva ut dem. Dessa 

hemsidors stora styrka är att det är gratis att designa och det enda som krävs är en betalning för papper 

och bläck till skrivaren. Något som kan vara till Festikettens fördel är de kan säkerställa att 

slutprodukten håller hög kvalitet, avseende såväl material som utseende, jämfört med att skriva ut 

etiketterna själv. 

Grupp fyra består av tre amerikanska företag som har etiketter av olika slag som största fokus. Grogtag 

marknadsför sig mest mot ölbryggare, men erbjuder även etiketter till vinflaskor. De har även viss 

marknadsföring mot bröllop, även om detta är lite undangömt på deras hemsida. Ägarna av sidan har 

också utvecklat en hemsida helt inriktad på etiketter till vinflaskor. Sidan går under namnet CrushTag, 

men de säljer inte i första hand etiketter för bröllop eller större fester även om möjligheten att ladda 

upp/designa på egen hand finns. Evermine riktar sig mot bröllop och större fester och har ett enkelt 

verktyg för att designa personliga etiketter. Hemsidorna från företagen i grupp fyra är alla snyggt 

gjorda och enkla att navigera sig fram på. Deras stora nackdel är att fraktkostnaden till Sverige är 

ganska dyr och därför tror vi inte att de kommer att utgöra ett särskilt stort hot för Festiketten. 

Utifrån konkurrentanalysen kan vi se att Calligraphen AB och Vista Print är Festikettens största 

konkurrenter. Calligraphen då de riktar sig mot precis samma målgrupp som Festiketten och erbjuder 

etiketter med olika designer. Vista Print för sin storlek och redan etablerade verksamhet. 

Marknadsstrategier 

För att Festiketten ska lyckas ta delar av marknaden från de mindre företagen är det viktigt att ha en 

snygg, användarvänlig applikation som ger ett seriöst intryck och verkar pålitlig. För att kunna 



   

 

62 

konkurrera med de större företagen kan Festiketten använda sig av mer specialiserade verktyg för att 

skapa, redigera och dela egna etiketter. Dessutom så kommer Festikettens etiketter att produceras av 

ett slitstarkt material som även underlättar påklistring och borttagning av etiketterna, samtidigt som de 

produceras på ett miljövänligt sätt. Fraktkostnader kan även hållas nere inom Sverige vilket gör 

Festiketten mer konkurrenskraftigt mot internationella leverantörer som GrogTag, CrushTag och 

Evermine.   

Allt detta gör att vi kan rikta in oss på ett kundsegment som tidigare inte fått så mycket 

uppmärksamhet i Sverige och gör Festiketten till ett företag med goda möjligheter att vinna 

marknadsandelar. 

Marknadsmål 

Festikettens mål med uppstarten av e-butiken är att slå sig in på marknaden för egendesignade etiketter 

och på sikt bli en stor aktör. Ett första steg mot det är att 3 månader efter lanseringen av applikationen 

ha 50 registrerade användare. Efter 3 månader vill vi även att det ska finnas 100 genomförda köp där 

50 av dem ska vara till bröllop. Efter 1 år vill vi ha en omsättning på 300 000 kr. Uppfylls dessa mål 

innebär det att vi har en stabil grund att bygga vidare på och goda chanser att utveckla och utöka e-

butiken.  

Marknadsmix 

Produkt 

Syftet med produkten är att den ska vara en produkt som förgyller folks fester och evenemang. 

Festiketten ger kunden ett verktyg för att själv kunna designa och utveckla personliga och unika 

etiketter utifrån egna önskemål. Kunden kan antingen använda någon av mallarna som erbjuds för 

olika fester och evenemang eller skapa en helt unik design från grunden. Med enkel betalning, hög 

kvalité, snabb leverans samt en unik produkt kommer Festiketten att ha återkommande nöjda kunder.   

Pris 

Priset kan ses som högt eftersom att varan inte är en nödvändighetsvara, men om betraktas som något 

som förhöjer helhetsintrycket på en fest är det ett ganska billigt alternativ. Vi använder oss av premium 

prissättning för att ge en bild av att produkten är lyxig och exklusiv.  
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Plats 

Produkten finns tillgänglig online genom Festikettens e-butik och skickas ut till kunden via önskat 

leveranssätt.  

Påverkan 

I början av lanseringen av applikationen kommer Fetsiketten fokusera på att nå ut till personer som 

planerar bröllop genom att köpa reklamplats i bröllopsmagasin. Fortsatt marknadsföring kommer först 

och främst att bestå av kostnadseffektiva marknadsföringsmedium som sökmotors optimering samt 

sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter.   
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Bilaga 2-  

Erfarenhetssammanfattning Johan Wikström 
Processrelaterade erfarenheter 

Inför projektet hade ingen av gruppmedlemmarna någon tidigare erfarenhet av den agila metoden 

scrum. Detta innebar en del oklarheter för hur arbetsprocessen såg ut i projektets början.  Detta 

problem kom vi snabbt förbi då gruppen blev mer erfaren att jobba enligt scrum.  För mig som scrum 

master innebar det att jag fick ge lätta direktiv de allra första mötena. Men eftersom metoden är relativt 

simpel och enkel att implementera så var det inget jättejobb. Den största arbetsbördan för mig som 

scrum master blev att agera sekreterare under scrum möten och därefter ladda upp dokumentet på vår 

drive.  Något som jag kunde gjort bättre hade varit att helt ta ansvar för bokning av salar för våra 

möten. Detta var något som sköttes lite oklart i gruppen vilket gjorde att vi ibland inte hade en lämplig 

sal att sitta i.  

Utanför mötena så satt gruppen oftast som en enhet någonstans på campus. Det var självklart inte ett 

krav på medlemmarna men de flesta fann detta arbetssätt som bra då alla kunde enkelt kommunicera 

med varandra face-to-face.  

Jag tror att de flesta i gruppen har liknande känslor och tankar kring arbetsprocessen. Det var lite 

förvirrande och frustrerande i början då vi inte riktigt såg nyttan i scrum. Vi följde inte heller riktlinjen 

att hålla scrum möten väldigt korta. Detta resulterade i gruppen lade mycket tid på att diskutera  under 

de första scrum mötena. Dessa riktlinjer följdes bättre när projektet fortlöpte och vi tyckte att scrum 

metoden passade väldigt bra till detta projekt. Jag känner också att det inte funnits så mycket 

frustration på grund av arbetsprocessen inom gruppen. Gruppen har också haft en relativt klar 

uppdelning av arbetsområden, detta då många i gruppen varit genuint intresserade av olika ämnen och 

känt att de haft goda färdigheter inom olika ämnen. 

Det har varit bra att få pröva på att arbeta enligt scrum på det sätt vi gjorde.  Eftersom att gruppen inte 

hade någon erfarenhet av scrum så fick vi själva som grupp uppleva det positiva samt det negativa med 

scrum. Detta ger oss nog en bättre förståelse av när scrum bör väljas som metod samt hur den ska 

implementeras beroende på projekt. Något annat positivt har även varit arbetsprocessen där vi suttit 

tillsammans men ändå arbetat enskilt. Detta gav oss gruppen hög moral och produktivitet. Vi har 
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kunnat stöttat och hjälpa varandra direkt när problem uppstår samt ge kritik, positivt samt negativ, på 

färdiga funktioner. Gruppen har även haft väldigt högt i tak och vi har kunnat ge och ta konstruktiv 

kritik utan att någon känt sig utsatt. Att gruppen haft en klar uppdelning av arbetsområden har också 

varit väldigt positivt. Det har varit lätt att veta vem som har svarat på de frågar som kunnat uppstått. 

Det har också bidraget till en hög kvalitet på arbetet samt att roller inom gruppen varit givna. Vilket 

kan vara bidragande till att det varit väldigt få konflikter under projektet. 

Sammanfattningsvis så har vi har en väldigt sund arbetsprocess och alla i gruppen har utvecklats inom 

scummetodiken. Vi har också ökat vår produktivitet ju projektet har fortlöpt. Jämför vi vår grupprocess 

med Tuckmans modell (Tuckman, 1965) ser vi stora likheter. Under projektets tidiga faser befann vi 

oss i forming-stadiet, detta resulterade i en lite lägre produktivitet. Sedan kunde vi i gruppen med 

tydligen kommunikation och med hjälp av scrum minimera tiden vi befann oss i norming- samt 

storming-stadiet.   

En slutsats jag kan dra utifrån mina erfarenheter är att scrum inte passar alla typer av projekt. Under 

förstudien kändes scrum väldigt överflödig då vi alla i gruppen arbetade med samma saker och vi hade 

väldigt många andra möten för att diskutera. Jag kan utifrån mina erfarenheter säga att scrum bör med 

fördel användas när gruppens medlemmar arbetar med skilda saker men behöver ändå känna till vad 

övriga medlemmar arbetar med. Denna erfarenhet som jag kommer ta med mig till senare projekt för 

att slippa onödigt arbete i from av överflödig kommunikation. 

Tekniska erfarenheter 

Under projektets gång har vi arbetat med väldigt många olika språk: HTML, CSS, JavaScript, Python 

och MySQL. För att hantera dessa på ett enkelt sätt har de flesta arbetat via PyCharm. Vi har också 

arbetat med versionshantering genom Gitlab.  Jag arbetade mycket i lite olika delar av projektet. Bland 

annat implementerade jag kundkorgen, en del av databashantering samt en del HTML, JQuery och 

Bootstrap för att göra sidan responsiv och cross-plattform.  

De största tekniska problem som gruppen stött på under projektet är användningen av Git. Detta på 

grund av att versionshantering var något helt nytt för alla medlemmar och hanteringen av Git via 

terminalen gör det väldigt svårt att förstå och sätta sig in i hur det fungerar samt vilka fördelar det 

medför. Ett stort tekniskt problem jag stötte på var att försöka implementera ett bibliotek som hette 

simplecart. Detta bibliotek hjälpte oss att få en fungerande kundkorg med hjälp av enbart JavaScript 
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och HTML. Det är egentligen väldigt lätt att använda eftersom det enda du som användare behövde 

göra var att sätta ut lite divar med olika klasser så löste sig allt. Detta var dock inte verkligheten när vi 

skulle implementera den på ett sett som passade vår vision och med vår single page design. För att lösa 

detta problem fick jag sätta mig och läsa JavaScript koden för biblioteket för att hitta hur vi kunde 

anpassa Simplecart till vår applikation.  

För att göra utveckling effektivare hade kanske en förstudie där jag hittat olika metoder för att lösa 

problemet och utvärdera dessa för att hitta det bästa för att lösa det. Hade jag gjort detta hade jag 

kanske hittat en annan lösning som krävde mindre tid för att anpassa till vår applikation. Ett annat sätt 

hade varit att be tidigare om hjälp. På så vis hade vi kunnat föra en diskussion och troligtvis löst 

problemet tidigare. Vi som grupp hade även kunnat diskuterat fram en arbetsmetodik kring hantering 

av gitlab. Genom att följa en på förväg planerad arbetsmetod hade vi kunnat undvikt 

mergningsproblem.  

Det har varit väldigt nyttigt att få arbeta med versionshantering. Jag hade aldrig arbetat med det innan 

men nu förstår jag syftet det fyller och fördelarna är många. Att arbeta med många olika språk har 

också varit väldigt givande eftersom alla tidigare kurser har jag bara fåt hantera ett språk. Att få 

implementera olika språk med varandra har därför varit en utmaning men det har gett mig en bättre 

förståelse för mjukvaruutveckling.  Genom att läsa och försöka sätta mig i komplex kod skriven av 

någon jag inte känner har jag utvecklat min förståelse för hur mycket som går att göra med JavaScript 

och HTML. 

Från detta projekt kan jag ta med mig en förbättrade förståelsen för mjukvaruutveckling. Jag vill gärna 

fortsätta att utveckla hemsidor, dock mer front-end. Jag har också fått en bättre förmåga att snabbt sätta 

mig in i nya utvecklingsspråk och kod för att tillämpa dessa för att lösa problem. Jag kommer också ha 

stor nytta för Git i framtiden då detta visade sig vara ett väldigt bra sätt att hantera kod under 

utveckling. Att fråga om hjälp av övriga teammedlemmar kommer jag också försöka göra oftare och 

tidigare när jag stött på problem. 

Personliga mål 

I projektet början hade jag som mål att förbättra min förmåga som utvecklare och mina kunskaper om 

att arbeta inom projekt. Detta är något som jag känner jag uppfyllt efter projektets slut. Min förmåga 

att sätta mig in i nya språk och annans kod har utvecklats. Jag har även lärt mig en hel del om 
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webbutveckling och vilka svårigheter som jag kan stöta på där.  Jag har även fått bättre förståelse om 

hur det är att i verkligheten arbeta inom projekt. Innan har jag mestadels läst teoretiska kurser om 

projekt ledning etc. Nu har jag dock erfarenhet av detta och känner att jag lärt mig väldigt mycket om 

olika svårigheter med att arbeta inom projekt och hur dessa kan hanteras. 

Källor 

Tuckman, Bruce W. (1965) ‘Developmental sequence in small groups’,Psychological Bulletin, 63, 

384-399.)  
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Bilaga 3-  

Erfarenhetssammanfattning Ellen Berner 
Gruppens indelning och roller 

Vårt team har inte haft så många uttalande roller under projektets gång. Vi hade en Scrum-master och 

bollplank med studenter som befinner sig utomlands. Jag var bollplank med Andreas, som var den 

enda personen i gruppen som befann sig på distans under hela utvecklingsprocessen. Det har fallit sig 

så att vissa personer känt mer ansvar för vissa delar av utvecklingen eller textframställningen, även om 

alla varit delaktiga i allting. Detta tycker jag är väldigt naturligt och har funderat en del kring vad jag 

egentligen tycker om att man inte ”ska ha” några roller i en grupp, då det i ett såhär långt projekt är 

närmast oundvikligt att man tar roller ändå, men att dessa då istället blir outtalade. Min informella roll 

i gruppen utvecklades till att bli ganska ledande. Jag tror dels att detta beror på mig som person, men 

också det faktum att jag hade rollen som bollplank med Andreas vilket gjorde att jag behövde ha en 

övergripande känsla för var teamet låg gentemot honom. Något jag tog upp på teamets första 

sprintretrospektiv var att jag kände en avsaknad av initiativförmåga hos andra i gruppen när det kom 

till att föra arbetet framåt och att tycka och tänka i grupp, främst när vi hade skypemöten. Detta var 

något som blev mycket bättre efter denna påpekan och som gjorde att jag kände ett stort förtroende för 

gruppens lyhördhet. Det var också skönt att inte känna sig tvingad att ta initiativ utan att kunna ta ett 

steg tillbaka i den ledarroll som jag fått men egentligen inte ville ha. Dock som jag nämnde ovan så 

återkom den här rollen något i slutet av projektet.  

Tekniska och processrelaterade erfarenheter 

Det är självklart att jag erhållit många nya tekniska erfarenheter då all teknik som används i E-butiken 

var helt främmande för mig vid projektets början. Jag har aldrig heller tidigare jobbat med Scrum eller 

liknande projektformer som varit så fria. Detta är något som jag absolut tar med mig, även om jag 

önskar att jag haft ännu mer tekniska erfarenheter och känner att andra i gruppen har erhållit mer 

tekniska kunskaper än jag hunnit med. Den största lärdomen tekniskt sätt för mig har varit att hantera 

flera olika språk samtidigt och gränserna mellan de olika språken. Mycket släppte för mig när jag 

förstod hur man i python/flask kan hämta variabler som användaren t.ex. fyllt i ett formulär, eller spara 

en akutell canvasbild i javascript och sedan skicka den nedåt i systemet med hjälp av request.form i 
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Python. Andra tekniska erfarenheter jag tar med mig är såklart användandet av pjax och rendering av 

olika delar av sidan beroende på situationen. Jinja var också väldigt smidigt för att hantera fall då 

liknande men inte samma innehåll skulle visas. Ett exempel är när jag skulle fixa så att karusellen 

skulle inkluderas endast vid vissa tillfällen och är en av många gånger som Jinja ökade både 

funktionaliteten och läsbarheten i koden. En stor teknisk utmaning för mig var att jag under sprint 1 

hade stora problem med att koppla vår databas lokalt då mina connectormoduler inte installerades 

korrekt utan att jag, någon annan i gruppen eller teknisk support förstod vad som gått fel då alla 

moduler fanns på plats. Detta ledde till att jag fick utföra flertalet ominstallationer av hela 

utvecklingsmiljön och erfarenheten jag tar med mig är att jag nu har bra koll på vilka komponenter 

som finns och behövs och vad som troligt är fel när det inte fungerar. Det var dock väldigt tråkigt för 

det hindrade mig under en period att ens kunna använda master-branchen. 

Kandidatprojektet har enligt mig varit mycket intressant ur gruppdynamiksperspektiv. Jag var lite 

skeptisk men ändå förväntansfull inför att jobba i en stor grupp på åtta personer där dessutom 

teammedlemmar var med på distans. Att se hur denna grupps relationer och individer inom den har 

utvecklats, i vissa fall från noll, har varit givande även då det varit både positiv och negativ utveckling 

över hela perioden. 

Det visade sig vara svårare än vad jag tror att både jag och Andreas, som var med på distans, hade 

förväntat oss när det kommer till att hålla varandra uppdaterade. Vi hade i ganska stor utsträckning 

svårt att hitta tillfällen då vi kunde prata med varandra både på grund av mina övriga engagemang 

såväl som hans parallella kurser. Detta ledde till att Andreas kände en stress över att han inte bidrog till 

gruppen i samma utsträckning som övriga teamet. Det är inget som jag tror jag övriga gruppen har känt 

eller förfärats över, men man får lätt uppfattningen av detta om man inte vet exakt vad som händer i 

gruppen här hemma. Detta känner jag personligen ett stort ansvar i och ser att vi i med facit i hand 

borde lagt mycket mer energi på att få in fler möten på tu man hand där han fick möjlighet att fråga om 

saker som han funderade över under i lugn och ro. Vi har haft en pågående kontakt via 

Facebookchatten och skypesamtal två och två ibland, men det hade varit hela teamet till gagn om vi 

haft möjligheter att höras oftare.  

När jag läser Holtons (2001) artikel om samarbete och förtroende i virtuella team så står det klart för 

mig hur viktigt det blir med de klassiska projektverktygen då man har studenter på distans. Vill man i 

ett projekt där alla medlemmar ses varje dag ändra något i planering eller strategi kan man prata över 

det och det kan till och med växa fram utan att man konkret säger det. Denna möjlighet finns inte med 
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team på olika orter och därför blir team-work-processen lång och kräver mycket uppmärksamhet från 

ledare och deltagare, vilket artikeln påvisar. Det har känts som att vi inte vill bli för stela i den här 

processen, men med gruppmedlemmar på distans tror jag att vi hade varit av lite fler 

kontrollerande/uppföljande verktyg vilka också dokumenteras.  

Jag uppskattar att vi inom vår grupp haft en hög tolerans på närvaro och frånvaro och att det funnits en 

tillit till att alla gör det som de tagit på sig att göra. Å andra sidan kan jag i vissa avseenden ifrågasätta 

om effektiviteten blivit lidanden av detta för att det blir ”okej” att man inte hunnit bidra till gruppens 

arbete även om man kanske hade kunnat. Jag tror dock inte detta är något som i stor utsträckning 

påverkat resultatet av vårt arbete. Jag skulle kunna önskat att vi gjort mer saker utanför själva arbetet 

för att stärka gruppen. Vi hade en chokladbollsätartävling som en rolig andra kickoff, men det kunde 

nog gynnat gruppen med fler sådana typer av aktiviteter.  

Genomförandet ur mitt perspektiv  

Att genomföra detta kandidatprojekt har varit lärorikt på många olika plan. Mitt primära mål med 

projektet och kursen är såklart att ta en kandidatexamen, vilket jag hoppas ska uppfyllas. Mitt 

perspektiv på genomförandet är att det i utvecklingen har funnits en del felfokuseringar på hur, när och 

varför man utvecklar saker. Det har lyfts på sprintretrospektiv att vi behövde vara snabbare med att 

släppa kort och fokusera på helheten. Detta är något som jag verkligen håller med om och jag känner 

att jag varit drivande i ska vara den generella inriktningen. Jag tror och hoppas att det mottagits bra av 

gruppen. Detta är en erfarenhet som jag tror är viktig även inför framtiden att verkligen förstå och visa 

vad det är som är centralt och vad som kan vänta. Det blir väldigt lätt att man bygger det som man 

tycker verkar kul snarare än det som är viktigast för processen. Det har inte varit ett jättestort problem, 

men jag tror att det hade kunnat göras ännu bättre, och det är en problematik jag verkligen tror kan 

förekomma även i professionella sammanhang. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan att 

utveckla det som ger ”det lilla extra” och det som ger nödvändiga funktioner. Det är ändå en aspekt 

som inte ska underskattas att man som utvecklare ska känna att det finns en mening i det man gör, för 

annars riskerar man att inte utveckla kvalitativa funktioner.  

Något som jag är nöjd med ur genomförandesynpunkt är att det varit väldigt lite konflikter i gruppen. 

Jag tror att det funnits tillfällen då medlemmar tänkt saker utan att säga dem, vilket jag ser som ett 

problem, men jag tror också att mycket har löst sig naturligt och att vi har haft en hög toleransnivå i 
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gruppen utan att ”bygga isberg”. Jag personligen kan känna att jag önskat att teamet skulle vetat mer 

om individernas tankar än vad som är fallet, men det är inget jag ser som ett stort problem.  

Mål som jag personligen satt upp under vägen rör mer konkreta tekniska saker som att sätta sig in i nya 

utvecklingsspråk för att förstå kod och kunna bidra med nya typer av funktionalitet. Jag känner att jag 

utvecklat min förmåga att sätta mig in i kod och förstå vilka språk som gör vad i programmet, men jag 

skulle fortfarande säga att jag är långt ifrån en expert inom området.  

 

Holton, J.A., (2001) ’Building trust and collaboration in a virtual team’ (PDF) 

Tillgänglig: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/13527590110395621 (150507) 
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Bilaga 4-  

Erfarenhetssammanfattning Alma Jonsson 
Processrelaterade erfarenheter 

Inför projektet visste jag inte vad scrum var, men eftersom vi hade flera inledande föreläsningar där 

det togs upp och vi parallellt hade lite om det i en annan kurs kändes det inte som att det var ett så stort 

problem. Det känns som att vi jobbat med scrum ganska bra även om vi hade kunnat utvecklat vårt 

agila arbete och till exempel tidigare få upp en halvt fungerande sida på OpenShift tidigare istället för 

att vi ibland kanske grävde ner oss lite för mycket i att få specifika funktioner att fungera precis så som 

vi ville. Då hade vi fått en mer iterativ arbetsmetod vilket är att sträva efter. Annars har arbetet med 

daily scrums och retrospektiv fungerat bra. Framförallt känns det som att det var bra att arbetet var 

uppdelat i sprintar så det naturligt blev lite deadlines att jobba mot. Om man har press på sig att blir 

klar till ett visst datum ökas oftast produktiviteten och det var skönt att ha lite uppstyrt för att känna att 

man låg i fas. I samband med retrospektivet fick man även ett tydligt tillfälle att utvärdera hur arbetet 

fungerat så långt och man fick chansen att ta upp vad som inte fungerat så bra och tänka över hur 

gruppen skulle åtgärda det. Detta är något som jag tycker fungerade bra i vår grupp och gjorde att vårt 

arbetssätt utvecklades. Vi kom bland annat fram till att alla inte var lika delaktiga i att leda arbetet men 

efter att vi tagit upp det förbättrade vi det i nästa sprint. 

Under sprint 0 kändes det som att mycket var oklart och allt gick ganska långsamt framåt. Jag tycker 

till exempel att det kändes svårt när vi skulle börja komma på olika funktioner vi kunde tänkas vilja ha 

genom brainwritting. Då märktes det tydligt att man inte var tillräckligt insatt på vad som behövdes på 

en hemsida för denna idéövning gav inte särskilt mycket för gruppen. Vi hade alla behövt kolla upp 

och funderat lite på viktiga funktioner innan. Nu fick vi lägga till många saker i produktbackloggen 

eftersom vi under utvecklingens gång kom på att det var saker som vi saknade. Med eftersom vi hade 

ett agilt arbetssätt löste sig detta bra och vi kunde lägga till korten som saknades och sedan tog någon 

tag i dem när de var klara med den funktionen de höll på med. 

Det var även intressant och lärorikt att jobba med teammedlemmar på distans. Det är något som man 

annars inte kommer i kontakt med under sin utbildning men som är ganska vanligt i arbetslivet och kan 

vara bra att ha med sig. Det har dock varit ganska svårt att få med de som varit på distans och fått dem 
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att vara lika insatta i arbetet som de medlemmar som befunnit sig i Linköping under arbetets gång. Här 

hade vi kunnat göra det bättre genom att ha tydligare rutiner och mycket mer kommunikation mellan 

oss för att säkra att alla i teamet är väl insatta och känner sig bekväma i arbetet. 

Förutom erfarenheter i att arbeta med Scrum tar jag även med mig erfarenhet från att ha jobbat i ett 

stort team. Det har varit viktigt att alla lyssnat på allas åsikter så att ingen känner sig åsidosatt eller att 

den inte får vara delaktig i beslut. Det tycker jag att vi lyckats bra med och vi har alltid haft en bra 

stämning. Eftersom de flesta i gruppen inte kände varandra särskilt väl startade vi projektet med en 

kick-off, vilket jag tycker var väldigt bra. Då fick alla chansen att lära känna varandra lite utanför 

projektet och jag tror att det är bra att det inte bara är fokus på arbete hela tiden. Att ta en paus i arbetet 

ibland och prata om annat är ytterligare en sak som jag känner har lett till att vi kan jobba mer 

fokuserat och lett till en bättre stämning i gruppen. 

Tekniska erfarenheter 

Jag hade inte särskilt mycket erfarenhet om webbutveckling innan detta projekt. Den enda 

programmeringen jag gjort är den som ingått i de obligatoriska kurserna på datainriktningen. I början 

kändes det därför väldigt svårt att börja och det kändes orimligt att vi fyra månader senare skulle sitta 

med en fungerande webbapplikation. Det var väldigt svårt och segt att komma igång och ett stor 

problem var att få upp en app på Gitlab och OpenShift, där kändes det som att det fanns stora luckor i 

våra kunskaper och det var svårt att få hjälp med just den här delen. Som tur var så tog Ludwig tag i 

det och läste sin in väldigt noga vilket resulterade i att han kunde hjälpa hela gruppen att få igång allt. 

Personligen så känner jag att jag inte hade kunnat lösa det på egenhand eller det hade i alla fall varit 

väldigt svårt och eftersom uppsättningen var något man behövde göra en gång tycker jag att det borde 

varit mer genomgång och hjälp med just det. Men när vi väl fått upp sidan och fått till en grund gick 

det ganska bra att fortsätta och skapa nya funktioner. Jag tycker inte att jag har lärt mig något nytt 

språk kanonbra utan mer fått en översikt på alla inblandade språk och lärt mig lite om kopplingen 

mellan dem.  

Utöver nyvunna kunskaper i de olika språket har jag lärt mig mycket om hur det är att jobba med 

webbutveckling och att vara många som skriver på samma kod. Det var mycket svårare att merga ihop 

två olika koder än vad jag hade förutspått. En stor hjälp här tror jag hade varit att alla i gruppen hade 

kommenterat koden bättre. Nu var det väldigt svårt att förstå de delarna som man själv inte skrivit och 

att då välja vilken av två olika versioner man skulle ha blev inte lättare. Jag har även lärt mig att det är 
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skillnad på vilken miljö man kör applikationen i. Det märktes när vår e-butik fungerade bra lokalt men 

blev väldigt buggig och konstig när vi körde den på OpenShift. Detta var något jag inte haft en tanke 

på förut och något jag tar med mig till framtida projekt, då vore det bra att tidigare ha slutversionen 

uppe på OpenShift så man får mer tid på sig att fixa buggar och inte bara anta att det som fungerar 

lokalt fungerar överallt. 

Personliga mål 

Mina mål inför kandidatarbetet var 

• Testa	  på	  att	  jobba	  med	  webbutveckling	  och	  utveckla	  mina	  kunskaper	  inom	  området	  
• Lära	  mig	  flera	  olika	  språk	  
• Ta	  en	  kandidatexamen	  

Eftersom jag inte hade någon kunskap om webbutveckling innan har jag verkligen lärt mig mer inom 

området. Jag tror att ett sånt här stort projekt ger en överblick på hur det verkligen fungerar på ett sätt 

som aldrig kan uppnås genom laborationer som det är i vanliga kurser. Man får ta mycket mer ansvar 

och det ställs större krav på gruppmedlemmarna när uppgiften är så pass övergripande som vår varit, 

jämfört med labbar som har mycket mindre omfattning och därför oftast mer specifika uppgifter. 

Målet att lära mig fler språk känns som om jag uppnått till viss del men kanske inte så mycket som jag 

velat. Det känns som om jag inte läste mig in på de olika språken tillräckligt mycket i början vilket 

gjorde att jag aldrig riktigt kom ikapp. Om jag skulle göra om detta projekt skulle jag nog lagt ner mer 

av min fritid i början för att bara öva på de olika språken, kanske suttit och testat olika grejer på code 

academy bara för att nöta in och samla erfarenhet från de olika språken. Detta fick jag lite genom 

labbarna men jag tror att jag skulle behövt sitta lite själv också för att känna mig säkrare. Enligt Mark 

Guzdial (2015) kan ett alternativt sätt till att lära sig ett nytt programmeringsspråk vara att läsa mycket 

kod på det språket innan man börjar skriva själv. Detta var något jag inte gjorde så mycket men som 

kanske hade varit ett bra sätt för att lära sig de nya språken.  

Målet att ta en kandidatexamen har jag i skrivande stund inte uppnått men jag hoppas såklart på att 

göra det snart.  

Källa: Mark Guzdial (2015) ’What’s the Best Way to Teach Computer Science to Beginners’ (PDF) 

Tillgänglig: via inloggning till LiU-bibliotek, E-resurs 
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Bilaga 5-  

Erfarenhetssammanfattning Emil Björkrot 
Tekniska erfarenheter 

Under arbetet med det här kandidatarbetet så har jag varit involverad i flera delar av 

utvecklingsprocessen. De huvudsakliga delarna som jag var inblandad i var den grundläggande 

designen i början av utvecklandet, utvecklingen av kassans upplägg samt utvecklingen av 

designverktyget.  

I början av detta arbete så kunde jag programmera en del men kunde inget om webbprogrammering 

och den korta labbserie vi hade för att lära oss bland annat HTML gav mig en väldigt lätt grund att 

arbeta utifrån. Jag vet att detta berodde på att vi som studenter skulle lära oss hur man tar reda på 

information och hur man lär sig saker på egen hand. Detta är en sund åsikt tycker jag men det skapar 

lite problem när man gör något som är så pass främmande som att skapa en ny webbapplikation när 

man aldrig gjort det förut. Det hade kanske varit smart om man fått en handledartid eller deadline, efter 

till exempel sprint 1 då någon tittade igenom den kod som skrivits och sedan såg till att den kod som 

skrivits inte var för konstig eller ologisk. Detta kanske bara är något som jag tycker eftersom jag är van 

att allt som görs i skolan kontrolleras och att det är ovant att få göra något helt själv men det känns 

som att man skulle kunnat lära sig webbprogrammering bättre med en sådan återkoppling. 

Gibbsmodell för tekniska erfarenheter:  

1. Under utvecklingen av webbapplikationen så arbetade jag tillsammans med två andra på 

designverktyget. Vi skulle bygga ett enkelt designverktyg med viss funktionalitet så att användare 

skulle kunna bygga egna etiketter. Detta gjorde vi genom att använda oss av ett plugin som heter 

FabricJS, som hjälper till att ge extra funktionalitet till HTMLs canvas objekt. En av de som arbetade 

med detta var utomlands och vi höll kontakt med denna person över Skype. 

2. När vi hade byggt klart designverktyget så gav det vår webbapplikation en väldigt viktig del som 

behövdes för att uppfylla den funktionalitet som vi ville att vår applikation skulle ha. Det var en viktig 

del som blev relativt bra då vi förstod att det inte gick att implementera hur komplicerad funktionalitet 
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som helst då vi inte hade tid, men eftersom det var lite svårt att arbeta med FabricJS så blev det även 

lite buggar runt omkring på verktyget. 

3. Att arbeta tre tillsammans på denna del av applikationen gjorde att det blev lättare att samla 

information och man kunde hjälpa varandra om man hittade relevant information som de andra 

medlemmarna också behövde veta. Däremot så blev det väldigt svårt att arbeta tre stycken på en så 

koncentrerad del av koden, de ändringar i koden som alla gjorde påverkade de andra också väldigt 

mycket. 

4. Arbetet under denna del borde gjorts på ett annat sätt. Att arbeta tre personer på en så specifik del 

gör att personernas maximala kapacitet inte utnyttjas. Vi valde att göra på detta sätt ändå mest för att vi 

ville sysselsätta alla medlemmar, det var svårt att hitta på saker för alla att göra allt eftersom arbetet 

började leda mot sitt slut för att vi inte kunde börja arbete med nya delar utan var tvungna att avsluta 

de delar vi höll på med. Därför hade det nog varit smartare om vi hade haft ett mindre arbetslag för att 

kunna balansera arbetet enklare även om vi i slutändan inte hade kunnat producera lika mycket som 

om vi var fler.  

5. Det är viktigt att arbeta mer utspritt och se till att alla får göra något som de kan ansvara för lite 

själv, speciellt när det handlar om något som går in i varandra så pass mycket som programmering gör. 

Ett annat sätt att ta itu med problemet som uppstår då scrum team blir för stora är dock att dela upp 

laget och sedan låta de scruma för varandra så att det uppstår en ”scrum of scrums” som Saja Al 

Qurashi (2014) skriver om. Detta vore kanske ingenting för just vårt arbete men det är en intressant ide 

som man bör ha i åtanke då scrum team kan kännas för stora. 

6. I framtiden ska jag se till att dela upp arbetet bättre och att se till att alla kan arbeta med sina delar 

mer individuellt. I den mån det går så ska även gruppen anpassas bättre efter vad som ska utföras, att 

inte få personer med outnyttjad kapacitet utan istället flytta dem till att arbeta med något annat medan 

de inte behövs. 

Mål  

I början av detta kandidatarbete satte jag upp några mål för mig själv: 

• Kunna	  programmera	  en	  hemsida	  relativt	  självständigt	  
• Få	  fram	  en	  fungerande	  hemsida	  
• Lära	  mig	  programmera	  i	  grupp	  
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Att kunna programmera en hemsida relativt självständigt tycker jag att jag har uppnått. Jag vet nu hur 

man bygger en hemsida och hur man kan ta reda på information om hur man ska gå till väga för att 

göra saker som jag inte kan. Dock så skulle jag nog inte klara av att bygga en lika komplicerad 

hemsida som vi har gjort under detta kandidatarbete. Det är självklart förståeligt då den innehåller 

många komplicerade delar som jag inte har varit med och byggt, men det var inget som ingick i det 

målet från början jag ville bara kunna bygga en relativt grundläggande hemsida och det tycker jag att 

jag har att jag har fått kunskap nog att klara av nu. 

Att få fram en fungerande hemsida var ett annat av mina mål. Detta satte jag upp för att jag ville få ut 

något konkret av detta arbete även om hemsidan i sig inte var det huvudsakliga målet med arbetet. Det 

tycker jag att jag och min grupp har uppnått men bara till viss del, detta på grund av alla de buggar 

som ligger kvar på hemsidan nu när vi har avslutat programmeringsfasen. Detta beror dock till stor del 

på problem vi inte vet hur de har uppstått eller hur vi ska lösa. Vilket gör buggarna enklare att förlåta 

men de är självklart irriterande att avsluta ett arbete och inte få en produkt som beter sig helt som den 

ska. Om jag hade haft bättre kunskap hade jag kanske kunnat lösa det men så som det ser ut nu så vet 

jag inte hur buggarna ska lösas.  

Att lära mig att programmera i grupp tycker jag att jag delvis har lärt mig och delvis inte. Jag har lärt 

mig att använda Gitlab och att programmera på en sak samtidigt som flera andra men jag har inte lärt 

mig att göra det på ett sådant sätt att det går smärtfritt. Detta var ungefär vad jag hade förväntat mig 

när jag satte upp det målet, jag trodde inte att jag skulle lära mig koda tillsammans med andra helt 

smärtfritt (jag är tveksam till om det någonsin går) men jag ville lära mig att programmera bättre i 

grupp och det tycker jag att jag har gjort.  

Processrelaterade erfarenheter 

Under detta projekt tycker jag att vi som grupp har haft en positiv känsla där alla har försökt att göra 

sitt bästa. Även om detta kandidatarbete inte betygssätts på annat sätt än godkänt eller icke godkänt så 

bestämde gruppen i början av projektet att vi ville ligga på en nivå på arbetets som skulle vara en 4:a 

om vi det hade varit betygssatt. Detta var något som kändes relativt självklart för alla i gruppen, vi 

ville göra vårt bästa och se till att vi definitivt klarade av arbetet men vi ville inte arbeta ihjäl oss för att 

göra det bästa arbetet någonsin. Delvis för att betyget som skulle ges i slutet bara skulle vara ett 

godkänt men också för att alla medlemmar i gruppen hade övrigt skolarbete att fokusera på så ville vi 

inte hamna efter i de kurserna. I artikeln ”We Scrum Every Day: Using Scrum Project Management 
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Framework For Group Projects” av Rebecca Pope-Ruark (2012) anges en studie där 73 % av elever 

uppger att grupparbeten är något negativt, på grund av olika arbetsmängd och kvalitén på det arbete 

som utförs. Jag tycker personligen inte att vi hamnade i den grupp av studenter som tycker att 

grupparbetet blev något negativt på grund av denna anledning då vi alla hade ett gemensamt mål att 

arbeta efter. Även om kvalitén varierade under projektet mellan medlemmarna kändes det som att 

medlemmarna alla försökte sitt bästa och la ner ungefär lika mycket tid.  

Under projektets gång har det inte uppstått många konflikter i vår grupp. Detta är självklart 

huvudsakligen positivt men risken med att inte få några konflikter är att det kan göra så att vissa 

åsikter eller tankar inte tas upp och diskuteras. Detta kan leda till att arbetet blir lidande på grund av 

uteblivande information eller åsikter. Personligen så tycker jag inte att jag har haft något jag har hållit 

inne på. Jag tar upp saker jag tycker är relevanta och har jag inget att säga så förblir jag oftast tyst. 

Detta kan både vara bra då man tillåter andra att säga vad de tycker men det kan också vara dåligt då 

det skapar en passivitet i till exempel möten. Jag var väldigt passiv i början av projektet men efter 

första sprintretrospektivet togs detta upp och jag försökte efter det att ta en större plats och säga mer 

saker under möten för att försöka att bidra till att driva dem framåt. Det kändes skönt att ta upp sådana 

åsikter så att man kan arbeta på dem istället för att medlemmar av gruppen skulle irritera sig på dem i 

onödan. Därför tycker jag att sprintretrospektiven vi har haft har varit väldigt viktiga för att driva 

gruppen framåt och att arbeta mer effektivt. Retrospektiven har varit ett väldigt bra tillfälle att ta upp 

vad som fungerat bra och vad som fungerat dåligt som till exempel när min grupp under sprint 1 

arbetat i par och under sprint 2 bestämde oss för att arbeta enskilt så ökade effektiviteten och det är en 

omorganisation vi nog inte hade gjort så tydligt om vi inte haft sprinterna som så tydliga avgränsare i 

vår projektorganisation under detta arbete.  

Källor 

Pope-Ruark, R. (2012). We Scrum Every Day: Using Scrum Project Management Framework For 

Group Projects (PDF) Tillgänglig: 

<http://eds.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/eds/detail/detail?vid=4&sid=473e5d4d-26d9-46be-850e-

349910f23f38@sessionmgr4003&hid=4203&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=#db=aph&AN=80

232232> (2015-05-10) 

Qurashi, S. och Qurashi, M. (2014). Scrum of Scrums Solution for Large Size Teams Using Scrum 

Methodology (PDF) Tillgänglig: <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1408/1408.6142.pdf> (2015-05-17) 
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Bilaga 6-  

Erfarenhetssammanfattning Didrik Grip 
Roll i gruppen 

Från början, när jag arbetade på distans, var det svårt att känna av sin roll i gruppen, men när jag 

senare kom hem till Sverige och kunde närvara på plats blev min roll mer tydlig som utvecklare. Jag 

har lite tidigare erfarenhet av webbprogrammering och kunde bidra med en del tips och råd vid ett 

tidigt stadie i utveckligen. Även min erfarenhet av layout och design resulterade i att jag fick rollen 

som designer och layoutare.  

Senare i skedet fick jag en roll som problemfixare där mycket av arbetet gick åt att fixa kända buggar 

och städa upp i koden för att få en enklare överblick över de funktioner som vi valt att implementera. 

Medan vissa andra började på rapporten fortsatte jag programmera för att försöka rätta till buggar och 

få sidan fungerande igen.   

Även fast vi inte haft jättetydliga roller i gruppen så känns det ändå som att alla har haft sin plats att 

fylla. Jag är väldigt nöjd med min roll och känner att gruppen lyssnar på frågeställningar och problem 

och känner även att jag kunnat hjälpa gruppen framåt och bidragit med en stor del av utvecklingen. 

Vid ett framtida projekt skulle jag gilla att ha samma informella struktur på arbetet, där alla får finna 

sin roll i gruppen allt eftersom projektet fortskrider. Detta ger en naturlig rollindelning och vi har, i 

denna grupp, haft väldigt lätt för en sådan omställning. Boehm och Turner (2005) nämner att en av de 

vanligaste anledningarna till att inte använda en agil utvecklingsmetod är konflikthanteringen, det kan 

därför vara en idé att i ett framtida arbete hitta metoder för att hantera detta, även om vi varit besparade 

från detta denna gång. 

Processrelaterade erfarenheter  

Jag har lärt mig väldigt mycket av att jobba i en grupp under en flexibel arbetsmetod, 

att arbeta agilt är en arbetsform som passar mig väldigt bra, då man hela tiden kan revidera och 

förbättra sin arbetsform är det en väldigt levande projektmetod. Speciellt i ett programmeringsprojekt 

som använder sig av versionkontrollprogram så som git passar den agila arbetsmetoden väldigt bra och 
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jag känner att jag utvecklats mycket i mina erfarenheter genom denna.  I framtiden kan jag tänka mig 

att applicera mycket av processmetodiken som vi använt i denna kurs för att skapa levande och agila 

projekt där samtliga medlemmar kan känna att de utvecklas under arbetets gång. 

En annan erfarenhet jag kommer ta med mig är den enskilda medlemmens ansvar och styrande. I 

scrum-metodiken så bör utvecklingsteamet vara självstyrande utan en tydlig ledare (Schwaber och 

Sutherland 2011). Det är upp till varje enskild medlem att se till att produkten realiseras. Detta innebär 

att varje medlem tvingas utvecklas då man behöver ta tag i problem som man kanske inte ser att 

lösningen är tydlig direkt. Vi har dock varit lyckligt lottade och besparats på större konflikter inom 

gruppen och samtliga medlemmar har bidragit till den slutgiltiga produkten i ungefär lika stor mån.  

Något jag kände att vi saknade, som jag hörde att vissa andra grupper hade, var en ordentlig kick-off, 

jag missade början på projektet på grund av mina utlandsstudier, och kanske hade jag kommit snabbare 

in i gruppen och skapat en högre grupptillhörighet genom en middag eller liknande, där man har 

chansen att umgås på mer informella sätt. Dock hade vi en chokladbollsätartävling som uppskattades 

stort! 

Tekniska erfarenheter 

Innan projektet böjrade hade jag lite erfarenhet av webbprogrammering sedan gymnasietiden, detta var 

dock över fem år sedan och jag hade ingen aning om att området hade utvecklats så enormt. 

Från början tog jag direkt tag i det jag kände mig bekväm med och utvecklade mina kunskaper inom 

främst CSS och lite JavaScript, men allt eftersom tiden gick så fick jag ta tag i mycket jQuery och även 

hålla på en hel del med Python, ett språk jag aldrig använt förut. Jag hade heller aldrig använt mig av 

ett versionshanteringsprogram så som git förut och därigenom har jag också utvecklat mina kunskaper 

enormt. 

Jag tyckte att det var väldigt intressant att arbeta med git och har fått mersmak på att delta i open 

source-projekt i framtiden. Jag tycker att det är väldigt intressant att man kan drivas att arbeta i dessa 

projekt utan ekonomisk vinning. Enligt Hars och Shaosong (2001) kan det finnas väldigt många 

motivatorer till detta. Personligen känner jag att jag drivs av en inre faktor av självuppfyllelse (Hars 

och Shaosong 2001). Att bidra med något litet till något större är något jag vill fortsätta med. 

Personliga Mål 
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Mina mål under projektets gång var att utveckla mina tekniska kunskaper inom webbprogrammering 

men även att prova på att arbeta i ett projekt med ett tydligt definierat arbetssätt. Jag har med råge 

uppfyllt mina personliga mål och fått mersmak på både agil utveckling samt utveckling med hjälp av 

verktyget git. Det känns som att jag har öppnat en ny värld i form av open source och vill gärna i 

framtiden ytterligare utveckla mina kunskaper på egen hand. 

Mina processrelaterade mål hade mycket med arbetssättet scrum att göra, jag ville få en tydligare bild 

av vad detta innebär och agil utveckling är ingenting som jag provat på tidigare. Jag känner att jag fått 

en mycket tydlig bild av vad agilt arbete innebär i relation till de arbetssätt jag arbetat med i tidigare 

projekt. I framtiden skulle jag gilla att prova på fler projektmetoder för att kunna bilda mig en tydligare 

bild av vad man kan ta med sig in i de olika metoderna för att utveckla mina egna ledaregenskaper. 

Inom det tekniska är mina mål med råge uppfyllda, det enda området jag känner att jag kunde ha lärt 

mig mer inom är just hanteringen mellan Python och HTML/Jinja. Detta har jag inte riktigt hunnit med 

på grund av tidsbrist och jag kan känna att hade vi haft mer tid hade vår kod varit betydligt snyggare. 

Slutsats 

I det stora hela är jag väldigt nöjd med min insats och gruppens engagemang i projektet. Jag känner att 

jag utvecklats, men att gruppen utvecklats mycket mer. Vi har besparats större problem, dock är sidan i 

nuläget väldigt buggig och jag hade önskat att vi haft mer tid att fixa till koden. 

Jag har uppfyllt mina mål med projektet och känner att jag kommer ta med många, både 

processrelaterade och tekniska erfarenheter vidare till framtida projekt. 

Källor 

Schwaber, K. och Sutherland, J. (2011). Scrum Guide. Sid. 5-6. Tillgänglig: 

<http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf> (2015-05-11) 

Hars, A. och Shaosong, O. (2001).  Working for Free? – Motivations of Participating in Open Source 

Projects. Sid 2-4. Tillgänglig: 

<http://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2001/0981/07/09817014.pdf> (2015-05-18) 

Boehm, B. och Turner, R. (2005). Management challenges to implementing agile processes in 

traditional development organizations. IEEE Software, Sid. 30-39.  
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Bilaga 7-  

Erfarenhetssammanfattning Mathias Österlund 
Individuella mål 

Vid projektets start sattes personliga mål för arbetet med kandidaten. Då jag själv hade väldigt 

begränsade kunskaper och erfarenheter inom webbutveckling var mitt mål med projektet att lära mig 

så mycket som möjligt kring de olika teknikerna som används i webbutveckling som databashantering, 

CSS och HTML för att få en överskådlig bild över utvecklingsprocessen.  

Under arbetets gång arbetade jag med ett flertal delar av applikationen. Jag jobbade mycket med 

funktionerna på sidan som inloggning, bilduppladdning samt kategorisering och betygsättning av 

etiketter. Dessa funktioner innebar arbete med alla delar av applikationen vilket medförde att jag fick 

insyn och kunskaper i hur alla delar av hemsidan fungerade och samverkade med varandra. I och med 

detta anser jag att jag uppfyllt mina personliga mål från projektets början och att jag har fått en inblick 

i hur utvecklingsprocessen går till.  

Processrelaterade erfarenheter 

Arbetet i projektet har skett enligt den agila arbetsmetoden Scrum. Metoden lämpar sig bäst vid 

systemutveckling där flexibilitet och hög produktivitet är nyckelfaktorer. Detta arbetssätt innebar något 

nytt för både mig själv och övriga gruppmedlemmar. Tidigare liknande arbete har oftast skett enligt en 

mer stafettliknande process där man arbetar från en fas till en annan. Därtill har 

programmeringsprojekt i tidigare kurser utförts enligt angivna krav och instruktioner. I detta fall fick 

teamet istället själva bestämma vad som skulle göras då gruppen även fick agera produktägare i 

scrumarbetet.  

Fördelarna med detta arbetssätt är flexibiliteten och den iterativa arbetsmetoden. Då ingen av gruppens 

medlemmar hade några betydande förkunskaper inom webbutveckling hade det inte lämpat sig med 

exempelvis stage-gatemodeller för utveckling då detta kräver mycket planering i förväg vilket hade 

varit svårt. Då gruppen utvecklade sin kompetens allt eftersom projektet fortlöpte så passade den 

iterativa arbetsmetoden väldigt bra med små och regelbundna leveranser som kan ändras genom 

projektet gång. I början av projektet gick mycket tid åt kunskapsinhämtning och inlärning inom de 
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olika webbutvecklingsspråken. Det lämpade sig därför bra att utveckla applikationen enkelt från början 

utan att gå på djupet för mycket och försöka sig på att utveckla komplicerade funktioner. Dessa kunde 

sedan utvecklas senare i projektet när kunskapen hade inhämtats för att utveckla de mer avancerade 

funktionerna.   

Det negativa med det agila arbetssättet var att det emellanåt var svårt att få en bra struktur på arbetet. 

Ofta gled gruppens medlemmar ifrån varandra i sitt utvecklande vilket skapande stora problem när 

allas arbete sedan skulle sammanfogas. Dessutom var posterna i produktbackloggen till en början 

alldeles för stora och generella vilket ledde till att teammedlemmarna hade svårt att släppa posterna 

och tenderade till att arbeta för länge med dessa. En annan negativ aspekt med arbetssättet var att det 

dessutom kändes som att översiktsbilden över arbetet ofta förlorades. I slutet av projektet arbetade vi 

en och en där alla jobbade med olika delar av applikation. Då alla var så inne i sin del så var det svårt 

att få någon helhetstanke med det som gjordes.   

Att det inte fanns någon tydlig produktägare kan även ha varit en orsak till problemen med 

produktbackloggen. Enligt Sutherland et al. (2013) ska produktägaren vara endast en person och inte 

en kommitté. De menar att det är produktägarens roll att hantera produktbackloggen, att se till att dess 

innehåll är tydligt och transparent och visar vad scrumteamet ska arbeta med härnäst för att optimera 

värdet för det arbete som utvecklingsteamet utför. I projektet fanns det ingen som tog ansvar för 

innehållet i produktbackloggen och såg till så att teammedlemmarna förstod posterna tillräckligt bra. 

Sutherland et al. (2013) anser mera att agilt arbete ska ske inkrementellt och iterativt med regelbundna 

mindre leveranser. Något som inte riktigt uppfylldes i det här projektet. En lösning skulle därför kunna 

vara att utnämna en produktägare i gruppen som har ansvaret för produktbackloggen och att se till att 

teamet följer denna korrekt. 

Det jag känner själv att jag skulle gjort annorlunda i arbetet är att jag skulle ha släppt korten i 

produktbackloggen mycket tidigare. Jag tenderade ofta till att arbeta mer än kanske nödvändigt med de 

funktioner jag utvecklade. Då större delen av tiden i början gick åt att läsa in sig på hur olika 

pluginprogram och moduler fungerade, så var det inte så lockande att börja med någon annan del när 

jag väl hade fått grepp på hur de fungerade.  

Därtill var det mycket nya funktioner som tillkom i slutet av arbetet som en naturlig följd av att vi hade 

mer koll på vad som faktiskt kunde utvecklas. I efterhand känner jag att mer tid borde ha lagts på att 

färdigställa och förfina de funktioner som fanns istället för att försöka implementera nya. Att försöka 

uppnå en minimalistisk design där applikationen utmärker sig på några få väl utvalda delar är kanske 
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bäst ur ett konkurrensmässigt perspektiv. Dock upplever jag att en prestigekänsla i att designa så 

många och avancerade som funktioner som möjligt lätt kunde infinna sig i arbetet, speciellt när 

applikationen började jämföras med de andra gruppernas arbete. Även här skulle en enskild 

produktägare kunna vara fördelaktigt för att ha en person med ansvar för att se till att fokus ligger på 

kundens intresse och inte att göra en så avancerad hemsida som möjligt. 

Tekniska erfarenheter 

I projektet har den integrerade utvecklingsmiljön PyCharm använts för utveckling, git har använts för 

versionshantering och applikationen har sedan körts på OpenShift. Användandet av PyCharm innebar 

att webbapplikationen kunde testas lokalt direkt i utvecklingsmiljön samt integration med 

versionhanteringssystemet vilket gav ett grafiskt interface för githanteringen. Användandet av git 

innebar att arbetet med applikationen kunde delas upp i olika utvecklingsversioner som sedan kunde 

sammanfogas med versionen som kördes på OpenShift. 

Fördelarna med att använda PyCharm var framförallt att kommandotolken inte behövde användas för 

att hantera git. Detta innebar att hantering blev mindre abstrakt och gav en bättre helhetsbild över vad 

som hände. Nackdelen med att använda PyCharm för githantering var att förståelsen för hur git 

fungerar i detalj förlorades. Det visade sig även vara en nackdel att inte kunna syntaxen då OpenShift 

inte hade något GUI.  

De största problemen med utvecklingsmiljön var dock att applikationens beteende skiljde sig markant 

mellan utvecklingsmiljön och OpenShift. När koden kördes i PyCharm fungerade den felfritt utan 

buggar, för att sedan inte alls fungera i OpenShift. Enligt Januszweski (2015) så ska utvecklingsmiljön 

vara så nära identisk som möjligt med live-miljön. Detta för att skapa en representativ miljö att testa 

applikationen i. I detta projekt har servern wsgiref.simple_server använts vid lokal testing. OpenShifts 

Python cartridge använder sig av Apache och det kan tänkas att dessa två webbservrar skiljer sig ifrån 

varandra för mycket vilket kan skapa problem vid testning.  

I stället för att använda wsgiref.simple_server skulle man kunna köra applikationen lokalt i Apache för 

att försöka efterlikna live-miljön så mycket som möjligt och därigenom underlätta testning. Ett annat 

alternativ skulle kunna vara att skapa en testapplikation på OpenShift där koden testas innan den 

skickas till live-servern. Att testa applikationen innan den används live är en viktig del i 

webbutveckling. När koden väl har skickats till live-servern så kan det vara svårt, om inte omöjligt, att 
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backa tillbaka om något har missats. Detta understryker vikten av att kunna testa koden utförligt i en 

utvecklingsmiljö, något som har varit bristfällig i projektet.  

Källor    

Sutherland J, Schwaber K (2013). The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 

Januszweski, L (2015). Why You Need a Development Environment with Microsoft Dynamics GP 

http://www.sikich.com/blog/post/Why-You-Need-a-Development-Environment-with-Microsoft-

Dynamics-GP#.VU860PntlBc Hämtad 2015-05-10 
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Bilaga 8-  

Erfarenhetssammanfattning Ludwig Wikblad 
Roller 

I enlighet med scrum har gruppen inte skapat uttryckliga roller förutom scrummaster, som i vår grupp 

varit Johan. Däremot är det oundvikligt att informella roller skapas, och i vårt fall har det i huvudsak 

handlat om vilka områden man fördjupat sig i. Det jag själv lagt mest tid på i utvecklingsarbetet är Git, 

pjax och till viss del logiken på serversidan. I början av arbetet var alla i gruppen helt oerfarna att 

jobba med versionshantering och jag tog då på mig att sätta mig in i det för att kunna underlätta för 

hela gruppen att komma igång med den tekniska arbetsmiljön. Detta gav mig, under ett tag, en roll som 

“teknisk support” på sätt och vis. Denna roll höll inte i sig under mer än några veckor då alla tillslut 

hade ungefär samma kunskap inom området. 

När det gäller pjax var det helt enkelt ett av korten jag haft ansvar för, att få bakåt- och 

framåtknapparna i webbläsare att fungera intuitivt. Detta var dock en funktion som delvis 

genomsyrade hela utvecklingen då de allra flesta funktioner och länkar behövde implementera detta 

system. I och med detta fick jag återigen en stödjande roll då jag naturligt hade störst koll på just detta.  

Det har varit väldigt utvecklande att ha dessa roller; man känner sig behövd och man tvingas lära sig 

saker ordentligt för att kunna förklara dem för någon annan.  

Mål 

Jag hade framförallt som mål att utvecklas och lära mig mer om teknikerna i webbutveckling, både 

språkmässigt och konceptuellt. Jag känner att jag till viss del har uppnått detta. Jag har lärt mig mycket 

om git, hur klient och server kommunicerar samt om JavaScript. Detta har kommit ur att jag 

huvudsakligen jobbat med att implementera pjax i hela webbapplikationen. Detta har varit en utmaning 

i vissa fall då pjax abstraherar bort en del serverkommunikation och detaljer i anrop för att göra det 

lättare att använda. Och visserligen var det väldigt lätt på de ställen där det fungerade från början, men 

när man behövde lite striktare kontroll över vad som skedde var man tvungen att dyka betydligt längre 

ner i källkod och utvecklingsloggar. Bland annat visade det sig vara svårt i samband med 

inloggningsfunktionen. Där hade vi en app_route som tog emot förfrågan om att få logga in och 
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skickade användaren vidare till sin profilsida om inloggningen lyckades och till inloggningssidan med 

ett errormeddelande om inloggningen misslyckades. Problemet med pjax här blev att få till att rätt url 

visades beroende på om inloggningen lyckades. Detta problem löstes tillslut genom att implementera 

responsobjekt i Flask som vi sedan lade till pjax-specifika headers i beroende på hur 

inloggningsprocessen går. Det jag inte utvecklats lika mycket inom är webbdesign (samspelet mellan 

html och css), då jag inte åtagit mig så många kort inom det området. Antagligen är detta för att jag 

aldrig sett mig själv som särskilt kreativ, så det var lätt att släppa sådana uppgifter till de i gruppen som 

hade mer erfarenhet och fallenhet för det. Jag skulle antagligen gjort samma sak igen om jag fick 

chansen, det underlättade utvecklingen totalt även om det smalnade av min inlärning. 

Lärande 

Den största lärdom jag tror vi alla tar med oss efter detta arbete är hur lång tid det tar att göra saker 

som man inte redan kan. Vi underskattade hur mycket inlärning som behövdes innan man kunde bli 

produktiv. “Learning by doing” är ett uttryck som beskriver detta kandidatarbete mycket väl. Det finns 

stöd för att inlärning stöds av att få tillämpa det man lärt sig (Moye, Dugger, Stark-Weather, 2014) 

men jag hade personligen föredragit att ha mer kunskaper innan själva utvecklingen startade. Nu har 

jag lärt mig det mesta jag kan om webbutveckling från användare på stackoverflow.com och diverse 

bloggare, vilket räcker för att få saker att fungera men det har inte gett samma djup i förståelsen som 

en riktig utbildning kan ge. 

Antagligen skulle en kodinlämning någon gång under sprint 2 kunnat ge incitament till att faktiskt 

skriva snygg kod och även ge ett tillfälle för oss att få feedback på koden och kunna implementera 

förändringar utefter den. 

Scrum 

Att jobba agilt har varit intressant, och jag ser det som ett väldigt bra sätt att arbeta. Jag kan tänka mig 

att en produktägare hade kunnat bidra mycket men det har gått bra även utan. Att inte ha formella 

roller är ett bra sätt att jobba när alla är på samma kunskapsnivå, det har bidragit till att gruppens 

arbete varit väldigt demokratiskt. 
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Det svåraste i att implementera scrum har helt klart varit skapandet av userstories. Detta grundar sig 

såklart i att de flesta i gruppen var väldigt oerfarna inom webbutveckling, vilket gjorde att 

tidsuppskattningarna som gjordes i början visade sig vara väldigt optimistiska.  

Den största styrkan med metoden är att det finns inbyggda tillfällen för förbättring av arbetssätt. Vi har 

jobbat allt mer effektivt eftersom projektet fortskridit då vi kunnat införliva erfarenheter från de 

tidigare utvecklingsstadierna. 

Gruppaktiviteter 

Likt många andra grupper hade vi en liten kick-off på HG i början av kursen. Alla medlemmar som 

inte befann sig utomlands var närvarande och jag tror vi alla tyckte det var ett bra tillfälle att hinna lära 

känna varandra utanför skolmiljön. Efter detta har vi även haft en andra kick-off då en utav de 

medlemmar som varit utomlands kom tillbaks. Detta var ett betydligt kortare evenemang där vi hade 

en chokladbollsätartävling. Det var inget stort evenemang och det hölls i skolans lokaler, men vi hade 

roligt vilket har visat sig vara viktigt för gruppdynamik, kreativitet och produktivitet (Leeder, 2014). I 

denna anda har vi i gruppkommunikationen generellt använt humor och haft roligt ihop.  

Alla som inte varit uppbokade med lunchmöten har ätit lunch tillsammans alla dagar i veckan för att 

hinna umgås utan att behöva arbeta. Däremot kan jag i efterhand anse att vi borde bokat in fler 

aktiviteter utanför skoltid då det kunnat göra att gruppen lärt känna varandra ännu bättre.  

 

MOYE, J, DUGGER, J, & STARK-WEATHER, K 2014, 'is "learning by doing" important? A 

STUDY OF DOING-BASED LEARNING', Technology & Engineering Teacher, 74, 3, pp. 22-28, 

Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 7 May 2015. 

Kim Leeder Column Editor (2014) The Play Time Manifesto: Why Having Fun Makes Us Better 

Workers, Journal of Library Administration, 54:7, 620-628, DOI: 10.1080/01930826.2014.964032  

  



   

 

93 

Bilaga 9-  

Erfarenhetssammanfattning Andreas Kozma 
Projektets genomförande 

Att arbeta med projekt innebär alltid en utmaning. Oavsett projektets omfattning, utformning eller 

tidsram uppstår problem av olika slag som måste hanteras och lösas. Det har varit oerhört lärorikt och 

spännande att få genomföra ett kandidatprojekt i datateknik. Min personliga upplevelse av 

arbetsprocessen och erfarenheterna som jag har skaffat mig under projektets gång skiljer sig med 

största sannolikhet från mina gruppmedlemmars. Jag har spenderat i princip hela terminen utomlands 

på Irland och har under terminen läst tre kurser, samtidigt som fokus har riktats mot kandidatprojektet. 

Det har varit en speciell situation för mig och inte minst för mina kollegor som har visat på stort 

tålamod och fin förståelse under de många samtalen vi har haft med varandra. Samtidigt har det varit 

lärorikt för oss alla att kommunicera via Skype och att hålla såväl möten som presentationer på distans. 

Jag tror och hoppas att det kan vara till nytta inför framtida arbeten då det är högst troligt att vi på ett 

eller annat vis hamnar i en liknande situation igen. Hur mycket jag än skulle vilja ha full kontroll på 

arbetet och vad som händer hemma så har det bokstavligen varit omöjligt att vara lika närvarande och 

inflytelserik på distans. För att underlätta en del tilldelades vi som befann oss utomlands (även Didrik 

inledningsvis) vars ett bollplank, där tanken var att vi utöver de obligatoriska veckomötena skulle 

uppdateras via Skype om det nuvarande läget. 

Processrelaterade erfarenheter 

Under arbetets gång har vi arbetat i enighet med den agila arbetsmetoden scrum som har resulterat i ett 

flexibelt förhållningssätt till arbetsuppgifterna. Scrum-metoden har medfört att vi tillsammans i 

gruppen har kunnat följa varandras arbete, revidera och effektivisera arbetsprocessen. Det iterativa 

arbetssättet och sprintarna har hjälpt oss att komma framåt då det krävdes att vi slutförde delar av 

projektet inom en specificerad tidsram. Under sprintretrospektiv-mötena har vi som grupp kunnat 

utvärdera oss själva samt lyfta funderingar eller eventuella missnöjen. Jag har upplevt att vi som grupp 

har kommit varandra närmare efter de här samtalen och det har fungerat väldigt bra att på ett lugnt och 

metodiskt vis prata igenom arbetet. Gruppen har inte stött på några större konflikter och toleransnivån 

samt den uppvisade respekten sinsemellan har i min mening varit väldigt bra. Jag anser att konflikter 
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inte behöver betyda något negativt vid grupparbeten, inte för att man som grupp på något vis bör leta 

efter dem, men det är någonstans ett bevis på att inblandade individer har en vilja och drivkraft. 

Faktum är att konflikter ofta förbättrar teamets kreativitet, då en ”tävling” om bästa idén ofta resulterar 

i bättre idéer (Samuel, J.M., Meredith, J.R., Shafer, S.M., Sutton, M.M., 2011). Jag hoppas och tror att 

mina gruppmedlemmar har sagt vad de tycker, och känner att de inte av någon anledning har hållit 

inne på varken tankar eller idéer.   

Personligen har scrum och den ständiga återkopplingen varit positiv då jag många gånger har känt att 

jag hade behövt prata ännu mer med gruppen. Kommunikationen har varit betydelsefull dels för att det 

vid flera tillfällen har varit frustrerande att inte veta vad som sker, men även för att arbetsförloppet har 

upplevts förvirrande både för de som har varit hemma och inte minst för mig på distans. Jag tror att vi i 

gruppen är överens om att vi tillsammans delar ansvaret gällande att hålla kontakten med varandra och 

ibland har det varit svårt att finna tid för mig och Ellen att prata med varandra. Vi har båda varit 

upptagna med annat när vi inte har arbetat med projektet. För min del kan jag inte förbise det faktum 

att jag har läst tre kurser samtidigt som jag har arbetat med projektet, vilket har krävt en del planering. 

En tätare kontakt mellan mig och gruppen via såväl Skype som Facebook tror jag oavsett hade kunnat 

gynna hela gruppen.   

Vidare har vi i gruppen diskuterat att vi vid flera tillfällen höll fast vid några av korten på Trello för 

länge, istället för att släppa dem och gå vidare till nästa. Det är enkelt att fastna och försöka uppnå 

perfektion när det bästa ibland vore att känna sig nöjd för stunden och ta sig an en ny utmaning. Vi har 

även diskuterat under sprintretrospektiv-mötena att det kanske inte var en god idé att arbeta parvis då 

samtliga var överens om att produktiviteten ökade kraftigt när alla arbetade individuellt. Trots det så 

var det nyttig träning att få koda tillsammans, diskutera strategier och jobba med problemlösning i par.  

Gällande rollfördelningen i gruppen så har vi inte haft någon tydlig sådan mer än att Johan har varit 

scrum-master och antecknat under våra scrum-möten. Istället för en bestämd rollfördelning har vi 

tillsammans tagit oss an deluppgifter efter intressen och på så vis fördelat ansvaret gemensamt 

Tekniska erfarenheter 

Jag hade sedan tidigare endast läst en grundkurs i webbdesign som framförallt innefattade HTML och 

CSS, även om det alltid har funnits ett stort intresse för webbutveckling. Jag hade även läst en databas-

kurs förra terminen på Irland motsvarande den som läses hemma. Under terminens gång genomförde 
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jag studier på egen hand där jag fräschade upp mina kunskaper i HTML/CSS och bekantade mig med 

JavaScript och Bootstrap. Samtidigt har jag under hela terminens gång läst en introduktionskurs i 

webbutveckling där jag vid sidan av kandidatprojektet har byggt hemsidor och JavaScript-baserade 

spel, vilket verkligen har utvecklat mina tekniska färdigheter. Detta medförde en trygghet som innebar 

att jag i ett tidigt skede försökte tala om för gruppen att jag kände mig bekväm med de 

programmeringsspråken och gärna tog mig an uppgifter som krävde dessa kunskaper, dels för min 

egen känsla men även för att det eventuellt skulle bli mer tidseffektivt för gruppen. Jag ville hjälpa till 

så bra jag bara kunde på distans. Jag utvecklade bland annat designverktyget tillsammans med Emil 

och Mathias samt ett formulär med funktioner för uppladdning av filer/bilder på adminsidan. 

Det har större delen av tiden fungerat bra att arbeta efter valt upplägg och vi har som tidigare beskrivits 

gjort förändringar efterhand för att effektivisera processen. Det finns några saker som hade kunnats 

göra annorlunda. Personligen tyckte jag att det var besvärligt att sätta upp den tekniska 

utvecklingsmiljön och få versionshanteringen att fungera, då hemsidans beskrivning dessvärre 

upplevdes otillräcklig och bristfällig på många punkter. Installationen tog onödigt lång tid och jag 

kände att så fort allt var på plats producerade jag i betydligt högre takt. Lyckligtvis kunde jag ta hjälp 

av gruppen hemma där framförallt Ludwig specialiserade sig på de tekniska bitarna och var till stor 

hjälp.   

Under projektets gång har vi använt PyCharm som utvecklingsmiljö, git som versionshantering och 

den molnbaserade plattformen Open-shift för uppladdning av arbetet. Det har inneburit ett helt nytt sätt 

att arbeta på vilket medförde att det tog lite tid att komma in i systemet. Det har inte heller varit helt 

problemfritt då koden många gånger fungerade som förväntat när den kördes via PyCharm, men 

innebar en hel del problem och buggar när den kördes via Open-shift. Troligen på grund av skillnader i 

uppbyggnad mellan utvecklingsmiljöerna. I git utgick vi ifrån en master branch från vilken vi skapade 

mindre brancher för möjliggöra utveckling på olika delar av applikationen och för att minimera 

konflikter vid uppladdning av färdigställt arbete. I teorin lät det som en god idé att låta gruppens 

medlemmar arbeta på olika delar i koden. Problemen uppstod emellertid när delarna skulle läggas 

samman i en merge. Vi har spekulerat kring vilken inverkan tiden mellan sammanslagningarna av kod 

har haft på resultatet och ifall en kortare tid mellan merge-tillfällena och färre brancher hade 

underlättat situationen. 

Skapandet av vårt designverktyg krävde att jag fördjupade mig inom HTML5 och då i synnerhet 

<canvas>-elementet. Canvas utgör förenklat en rityta som är tillgänglig via Document Object Model 
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(DOM) i en webbläsare, vilket innebär att elementet kan nås och interagera med skriven JavaScript-

kod. Elementet innehåller inga egna objekt utan får instruktioner om vad som ska placeras på ritytan, 

dessa förändringar sker omedelbart och kräver således ingen omladdning av sidan. (Fulton, S., Fulton, 

J., 2013) För underlätta användandet av canvas implementerade vi JQuery-pluginen Fabric JS som på 

ett smidigt vis gav oss användbara text- och bildfunktioner, framförallt blev det enklare för användaren 

att markera och redigera valda objekt. I kombination lade jag till HTML, CSS och slutligen JavaScript 

för att implementera sökta funktioner. Jag stötte på en del problem då infogad text exempelvis inte 

bytte färg när användaren genomförde ändringar i <input>-elementen, utan fungerade först efter att 

ritytan uppdaterats via en knapptryckning. Detta resulterade i en ökad förståelse för samspelet mellan 

de tillgängliga funktionerna i JavaScript och HTML-elementen. I flertalet fall fanns det olika inbyggda 

JQuery/JavaScript-funktioner som betedde sig olika i sammanhanget och många gånger fick jag prova 

mig fram för att finna en lämplig lösning samt för att klargöra skillnader i prestation. Det fanns således 

många olika lösningar som utförde vad som efterfrågades, men på olika sätt. Värt att nämna är också 

att alternativa färghanteringsverktyg hade behövts undersökas i större utsträckning, eftersom en del 

webbläsare inte stödjer input-element av typen color. Större delen av arbetet med canvas-elementet 

handlade för min del om frontend-utveckling, men jag känner även att jag utvecklade min förmåga att 

förstå hur Python/Flask fungerar vid exempelvis sparandet av en färdig canvasdesign.  

Personliga mål 

När vi inledningsvis tog oss an projektet satte jag upp en del personliga mål som jag hoppades kunna 

ha uppfyllt vid arbetets slut. Mina mål innefattade bland annat att utveckla mina tekniska färdigheter 

inom HTML, CSS, Javascript/JQuery, Bootstrap, MySQL och Python. Kunskap som jag sedan kan 

bära med mig till både skolrelaterade projekt och egna projekt vid sidan av studierna. Jag önskade 

även att kandidatarbetet skulle ge mig värdefulla processrelaterade erfarenheter av projektarbete i en 

ny arbetsform och med ett annat förhållningssätt samt utökad kunskap för gynnsam gruppdynamik. Jag 

känner att många av mina förväntningar har infriats. Jag har lärt mig en hel del, men hade önskat en 

större förståelse för sambandet mellan Python och HTML. Jag saknar fortfarande full förståelse mellan 

vissa kopplingar mycket pga. att vi i gruppen naturligt delade upp arbetet, vilket har medfört att vi har 

gått olika djupt inom olika områden. Mycket kan också ha att göra med att jag som tidigare nämnts har 

befunnit mig utomlands under större delar av projektet.  
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Gällande arbetssättet tycker jag att det har varit intressant att ha fått prova på agil utveckling med 

Scrum, något som har visat sig vara väldigt effektivt och som känns användbart även vid framtida 

projekt. 

Slutsats 

Det har varit ett väldigt lärorikt och utvecklande arbete, men också en lång resa för samtliga i gruppen. Jag är 

tacksam för stödet jag har fått under projektets gång och tycker att vi trots distansen har skött det bra. 

Personligen känner jag dessvärre att jag inte har fått ut 100% av min kapacitet, men tycker att vi efter givna 

förutsättningar har gjort vad vi har kunnat. Vi är alla medvetna om att saker och ting hade kunnats göra 

annorlunda och bevisligen har vi blivit klokare efterhand. Det finns alltid utrymme för förbättring. 

Applikationen fungerar, men innehåller dessvärre en del buggar för stunden. Med ytterligare tid hade vi 

förhoppningsvis kunnat slipa till slutprodukten. Oavsett, känns det som att vi ska vara nöjda med vad vi har 

åstadkommit och de kunskaper vi har förvärvat på vägen. 	  	  
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Bilaga 10 – Resultat från 2QCV3Q-test 

Identitet    

Hur väl framgår det att du är på just festiketten?  4  

Hur väl stämmer designen överens med varumärket?  2  

  Genomsnitt: 3.00 

Innehåll    

Finns länkar där de behövs?  3  

Går alla länkar dit de borde?  3  

Verkar informationen pålitlig?  3  

Verkar informationen korrekt?  3  

Är informationen tydlig?  3  

  Genomsnitt: 3.00 

Tjänst    

Kan du genomföra ett köp?  3  

Finns alla funktioner du förväntade dig?  2  
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Hanteras personuppgifter säkert?  3  

  Genomsnitt: 2.67 

Plats    

Är URL:er tydliga och kopplade till företaget?  4  

Går webbapplikationen att hitta med sökmotorer?  3  

Finns kontaktinformation?  4  

Kan du interagera med webbapplikationen?  2  

  Genomsnitt: 3.25 

Underhåll    

Är innehållet uppdaterat?  4  

Är det lätt att som ägare uppdatera innehåll?  2  

  Genomsnitt: 3.00 

Användarvänlighet    

Kan du komma åt webbapplikationen från olika webbläsare och enheter?  2  

Är det lätt att hitta det du vill (när du använder en dator)?  3  

Är det lätt att hitta det du vill (när du använder en mobil enhet)?  2  
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Är det lätt att navigera när du använder en enhet med pekskärm?  2  

Finns den hjälp som kan behövas?  3  

Är webbapplikationen anpassad för användare med nedsättningar?  1  

Laddar webbapplikationen snabbt?  2  

Är applikationen fri från steg som tar onödigt lång tid?  4  

  Genomsnitt: 2.38 

 


