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SAMMANFATTNING  

Rapporten beskriver det tekniska och marknadsmässiga framtagandet av en plattform för handel 
med begagnade kläder på internet. Webbapplikationen har namnet Trojo och den främsta 
målgruppen är miljömedvetna personer mellan 18 och 29 år. Rapportens fokus kommer att ligga 
på tekniska samt marknadsmässiga aspekter samt relationen mellan dessa. Exempelvis diskuterar 
rapporten teori som visar på att förbättrade laddningstider generellt sätt ökar försäljningen för e-
handlare, och därför behandlar även rapporten hur Trojo arbetat rent tekniskt för att optimera 
laddningstiderna. Vikten av att hemsidan klarar av att ta emot trafik från olika enheter kommer 
också att behandlas samt hur projektgruppen tekniskt gått tillväga för att göra hemsidan 
responsiv. Vilka användarberättelser som ligger bakom det slutgiltiga resultatet, prioriteringen 
mellan dem samt hur implementationen av dem behandlas också.  

Rapporten mynnar ut i ett resultat som besvarar hur en webbaserad e-butik för begagnade kläder 
kan realiseras så att den attraherar målgruppen unga och miljömedvetna personer samt går med 
vinst efter tre år. Hur rapporten kan ses i ett vidare sammanhang diskuteras också och exempelvis 
inkluderas resonemang kring Trojos potential att påverka miljön positivt. Avslutningsvis 
behandlas även hur Trojo skulle kunna fortsätta utvecklingen för att ytterligare optimera 
möjligheterna att attrahera den betraktade målgruppen. 
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2 INLEDNING 
Svenskar slänger i genomsnitt åtta kilo kläder per person och år vilket motsvarar 64 % av alla 

kläder som köps och som innebär ett stort resursslöseri ur miljösynpunkt (Naturvårdsverket, 

2015; Sveriges Ingenjörer, 2015a). Vidare uppskattar Blocket att handeln med begagnade 

kläder och skor, endast på deras hemsida, minskar de potentiella miljöutsläppen med 2900 ton 

CO2 per år (Blocket AB, 2013).  

I allmänhet behöver konsumenters inställning till begagnade kläder förbättras (Farrant, Olsen, 

& Wangel, 2010). Det finns kundgrupper som har uppfattningen att begagnade kläder är 

ofräscha och inte kan se sig själva välja ett begagnat alternativ över ett nyproducerat. Det är 

därför viktigt att informera kunderna om den positiva miljöpåverkan återanvändning av kläder 

har samtidigt som de behöver övertygas om att det finns bra klädesplagg på second hand-

marknaden. (Farrant, Olsen, & Wangel, 2010; Ekström, Gustafsson, Hjelmgren, & 

Salomonson, 2012) 

På den fysiska second hand-marknaden har ideella organisationer som exempelvis Myrorna, 

Stadsmissionen och Erikshjälpen sett en stor ökning av handel med begagnade varor, främst 

second hand-mode. Konsumenterna är främst yngre personer från storstadsområdena, en grupp 

som i stor utsträckning har stort intresse för miljöansvar och samhällsfrågor. Modetrenden där 

nya plagg blandas med gamla anses också ha påverkan på den ökande handeln med second 

hand-mode. (Portnoff, 2013) 

Marknaden för handel med nya kläder på nätet ökade med 2600 % från 2001 till 2010 

(Goodman, 2011). Samtidigt ökade handeln med begagnade varor online också markant. Bland 

annat ökade eBay Sweden sin omsättning från 21 miljoner SEK år 2004 till 142 miljoner SEK 

år 2013, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig omsättningsökning på 23,7 % (eBay Sweden, 

2015a). 

Sammanfattningsvis kan en ökad efterfrågan av second hand-kläder urskönjas, där det mest 

intressanta kundsegmentet identifieras som unga, miljömedvetna personer. Dessutom syns en 

tydlig ökning av handel på internet av både begagnade varor och nyproducerade kläder 

(Goodman, 2011; eBay Sweden, 2015a). Dessa fakta, i kombination med att det idag på den 

svenska second hand-marknaden saknas en väletablerad, klädesexklusiv e-handel, öppnar upp 

för en marknad som Trojo kan verka i. 
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2.1 SYFTE 

Syftet är att skapa en e-butik för begagnade kläder med vinstpotential. E-butiken ska locka fler 

människor, främst inom målgruppen unga vuxna och miljömedvetna, att köpa mer kläder 

second hand. En ökad försäljning av begagnade kläder leder till att konsumenternas ekologiska 

fotavtryck minskar, och i ett större perspektiv reduceras den negativa miljöpåverkan som 

nyproduktion av kläder har. 

 

2.2 FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan en webbaserad e-butik för begagnade kläder realiseras så att den attraherar målgruppen 

unga och miljömedvetna personer samt går med vinst efter tre år?  

 

2.3 AVGRÄNSNING 

Med avseende på de resurser som funnits att tillgå har medvetna avgränsningar gjorts. Det 

faktum att e-butiken inte kommer lanseras har påverkat arbetsgången och resulterat i andra 

prioriteringar än vad en lansering hade gjort. 

I det tekniska avseendet har avgränsningar gjorts främst med hänsyn till den kunskap som finns 

tillgänglig. Bland annat har e-butiken endast designas till att fungera på moderna webbläsare 

med stöd för HTML5. Ingen koppling med sociala medier kommer göras. Vidare är 

ambitionerna att kunna realisera så många funktionaliteter som möjligt med avsikt att det ska 

fungera.  

När det kommer till den ekonomiska aspekten har avgränsningar gjorts med tids- och 

informationsbrist i åtanke. Med detta som utgångspunkt kommer en affärsplan att göras utifrån 

den tid och information som finns att tillgå. Desamma gäller beräkningar rörande vinsten i 

frågeställningen. Dessa görs hypotetiska och grovt uppskattade. Affärsplanen och vinsten 

framställs endast med avseende på en hypotetisk lansering i Sverige. Det kommer finnas 

bortfall av information som hade varit nödvändig vid en lansering. Bland annat kommer inte 

ett realistiskt och komplett användaravtal skrivas.  
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3 TEORI 
Följande del kommer att behandla de viktigaste faktorerna för användare när de besöker och 

ska handla i en e-butik samt vad som leder till beslutet att genomföra ett köp. Vidare redogörs 

vad Trojos främsta målgrupp anser viktigt när de handlar på internet samt vilka tekniska 

faktorer som konsumenter på internet värdesätter högst. 

3.1 HUR KAN MAN MAXIMERA VINSTEN FÖR EN E-BUTIK? 

Nedan behandlas olika tjänster som existerande e-butiker erbjuder, tjänster second hand-

förmedlare online tar betalt för, samt hur en e-butik, med hjälp av dessa tjänster, kan maximera 

sin vinst. 

3.1.1 ÖVERGRIPANDE UPPLÄGG AV EN E-BUTIK 

I senaste årsrapporten för E-barometern betonar tillfrågade konsumenter vikten av tydlig 

information kring produkter vid val av e-butik (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI 

Research, 2015). Även Svensk Handels (2011) guide till lyckad e-handel nämner att 

produktbeskrivningar med relevant bild och text är en av de grundläggande beståndsdelarna 

som övertygar kunder att handla. Hur annonserna är utformade påverkar i hög grad 

försäljningen och behöver styras för att maximera vinsten. Det är av stor vikt att vara utförlig 

i samtliga aspekter samt att använda rubrikraden till fullo för att få med viktiga parametrar som 

en eventuell köpare kan vara intresserad av. Att potentiella köpare inte läser långa texter är en 

myt. Om en potentiell köpare är intresserad av en produkt är denne benägen att läsa om allt 

inom ämnet och därför är en längre beskrivning ofta bättre. (Randin, 2011) 

Andra teorier hävdar dock motsatsen. En undersökning av amerikaners e-handelsvanor 

identifierade tre faktorer som upplevdes som frustrerande och ansågs hindrande för 

respondenternas handel online. Dessa tre rörde alla information som presenterades i samband 

med köpprocessen och avsåg bristande information, förvillande information eller 

överväldigande omfattning av information. (Horrigan, 2008) 

Svensk Handel (2011) poängterar vikten av att få kunden att känna sig trygg, då bristen på 

trygghet fortfarande är en faktor som anses bromsa e-handelns tillväxt. 17 % av de tillfrågande 

konsumenterna nämner att deras senaste köp på internet avbröts på grund av att det tillkom 

kostnader som de inte fått någon information om (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI 

Research, 2015). Genom att ha lättillgänglig information om e-butikens säkerhet samt en 

beskrivning av den köptrygghet som råder, ökar kundens trygghetskänsla (Svensk Handel, 

2011). Att betona vilka garantier som gäller är också något som kan få konsumenten att känna 

sig tryggare sitt köp (Randin, 2011). Företagen i studien har uppfattat att trygghet och enkelhet 

för besökaren har störst påverkan på om de beslutar att genomföra ett köp eller inte (Postnord, 

Svensk Digital Handel & HUI Research, 2015). 

Enligt E-barometern är registreringskrav den vanligaste orsaken till avbrutna köp (Postnord, 

Svensk Digital Handel & HUI Research, 2015). Ytterligare ett faktum rörande beslutet om köp 

är att en användare återkommer upp till sju gånger till e-butiken innan hen bestämmer sig för 

att fullfölja köpet. Detta för att se om det finns ett bättre erbjudande på någon annan sida. 

(Randin, 2011) 
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3.1.2 KUNDTJÄNST 

Det ska framgå enkelt hur kundtjänst kontaktas. Trygg E-handel är en del av organisationen 

Svensk Digital Handel som arbetar för att skapa en säkrare handel på nätet för både 

konsumenter och e-handlare. De utfärdar Trygg E-handelcertifikat till företag på nätet om 

företagen kan uppfylla de 14 krav som Trygg E-handel har satt upp. De 14 punkterna innefattar 

bland annat att företagsuppgifter ska framgå tydligt, att kundservice svarar inom 48 timmar 

samt att information om enskilda produkter och totalkostnader finns tillgänglig. År 2012 

gjordes en mätning där cirka en konsument på fyra angav att Trygg E-handelcertifikat är en av 

de viktigaste komponenterna för att de ska känna sig trygga när de handlar på nätet. (Trygg E-

handel, 2010) 

3.1.3 MARKNADSFÖRING  

Många tjänster på internet är finansierade genom reklamannonser för att inte användaren ska 

behöva betala för att använda tjänsten. Dock tyder mycket på att dagens användare inte är 

mottagliga för den typen av reklam i lika stor utsträckning som tidigare. Utvecklingen tycks gå 

åt ett håll där den traditionella annonseringen inte är lika lönsam som tidigare. Istället kan en 

trend av ökad produktplacering i både bloggar och filmer urskönjas, då konsumenter i högre 

grad värdesätter reklam som upplevs som rekommendationer från intressanta personer, och inte 

reklam som kommer direkt från företag. (Konsumentverket, 2011b) 

Vid användning av sociala medier i marknadsföring är det viktigt att företaget förstår att då det 

öppnas för diskussion på sociala medier ligger allt som skrivs utanför företagets kontroll. Det 

finns inga garantier för ett ökat intresse för företaget, men tekniken bidrar till att interagera och 

föra dialoger med nuvarande och blivande kunder samt att föra ut budskap. (Lundin & 

Lundqvist, 2010) 

I Johansson & Shoaibi (2014) analys av olika företags gröna marknadsföring i sociala medier 

visar de på att genom att interagera med sina kunder genom frågeställningar och tävlingar på 

sin sida så kan konsumenterna omvandlas till medproducenter av den gröna marknadsföringen. 

Inlägg på sociala medier som enbart visar upp produkter i reklamsyfte minskar chanser till 

dialog och interaktion med konsumenter, då dessa publiceras i försäljningssyfte och inte för att 

skapa kontakt med kunden. Bättre strategier fokuserar på inlägg som engagerar kunden. Att 

via sociala medier informera och utbilda sina kunder i de miljömässiga fördelar som tillkommer 

vid val av ekologiska och hållbara alternativ har dock visat sig svårt. (Johansson & Shoaibi, 

2014) 

3.1.4 ANDRA AKTÖRER PÅ MARKNADEN FÖR BEGAGNADE KLÄDER ONLINE 

Nedan redogörs hur andra aktörer på andrahandsmarknaden, Tradera, eBay och Blocket, tjänar 

sina pengar och vilka marginaler de har.  

 EBAY 

eBay tjänar pengar på transaktionsavgifter som infaller för säljare på dess marknadsplatser. 

Dessa marknadsplatser innefattar de sidor där användare går in för att köpa och sälja. eBays 

affärsplan innebär bland annat att det är gratis att lägga upp de första 50 annonserna. Sedan 

tillkommer en fast avgift när säljaren överskrider denna gräns, beroende på vilken typ av 
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produkt som säljs. Utöver det tas 10 % av säljbeloppet för varje annons med ett maxbelopp på 

250 USD. Om man som säljare vill marknadsföra sin annons i större utsträckning, genom 

exempelvis större bilder, tillkommer även då extra kostnader. (Loeb, 2014) 

År 2012 hade eBay intäkter på 14.1 miljarder USD inom tre stora områden, PayPal och 

Marketplaces. (Loeb, 2014) 

 TRADERA 

Tradera tjänar pengar på en provisionsbaserad avgift per annons. Det finns olika prissättningar 

beroende på om det är en privatperson eller ett företag som annonserar. För privatpersoner är 

det gratis att lägga upp annonser och Tradera tar 10 % av försäljningspriset men maximalt 100 

SEK vid såld vara. Om varan inte skulle bli såld kostar det ingenting för användaren. (Tradera, 

2015c) För företag varierar provisionsavgiften på sålda varor mellan 4 % och 8 % beroende på 

vilken produktkategori som varan tillhör. För kläder ligger avgiften på 8 %. För företag 

tillkommer också en avgift om varan inte blir såld, vilken ligger på 2,40 SEK per osåld vara 

oavsett vilken produktkategori som varan tillhör. (Tradera, 2015b) 

 BLOCKET 

Blocket tar betalt per upplagd annons och priset varierar beroende på vilken kategori varan 

tillhör. För kläder är kostnaden 20kr per annons. (Blocket AB, 2015a) 

3.1.5 BETALNINGSALTERNATIV - PAYPAL 

Den eBay-ägda betaltjänsten PayPal är en tjänst som underlättar att transferera pengar utan 

att behöva dela personlig kontoinformation. Genom detta fungerar PayPal som en mellanhand 

vid köpprocessen (PayPal, 2015a). En fördel med att använda PayPal är att ett sälj- och 

köparskydd träder i kraft. I skyddet ingår att som köpare får tillbaka pengarna ifall inte varan 

levereras eller om den avviker markant från beskrivningen. Som säljare kan du istället täckas 

för beloppet ifall köparen hävdar att varan inte kommit fram eller om betalningen kommer 

från ett konto som hackats (PayPal, 2015b). 

 

Vid köp i en e-butik istället för i en fysisk butik är det bra att erbjuda olika betalningslösningar 

som underlättar för kunden. Trenden är att betalning med konto- och kreditkort ökar medan 

övriga betalningsmetoder ser mindre användning. (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI 

Research, 2015) 

3.2 MÅLGRUPP 

Följande avsnitt kommer att diskutera målgruppen och strategin för att nå denna.  

3.2.1 UNGA VUXNA OCH MILJÖMEDVETENHET 

I en undersökning av unga vuxna studenters syn på företags ansvarstagande har det 

framkommit att detta är något som den betraktade målgruppen lägger tid och tanke på. Trots 

att de tillfrågade ansåg att den påverkan en enskild konsument har är obetydlig så brydde de 

sig om, och tänkte på, vilken effekt deras konsumtion har på andra. Däremot är majoriteten av 

de tillfrågade inte beredda att välja ett dyrare alternativ för att få en ansvarsfullt producerad 

produkt. Detta gör att unga vuxna inte konsumerar ansvarsfullt producerade produkter i hög 
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grad. Vissa av de tillfrågade i undersökningen menar dock att om ett företags ansvarstagande 

är tydligt och genuint finns intresse och vilja för att betala mer. Dessa anser sig ha ett ansvar 

med sin konsumtion, men att andra parter ska förse dem med information rörande detta. På så 

vis blir det lättare för företagets kunder att ta ansvarsfulla konsumtionsbeslut. Ur 

undersökningen kunde det tydligt urskiljas att unga vuxna satte människointresset så som 

socialt ansvar, framför miljöintresset, vid val av ansvarstagande konsumtion. En prisökning 

måste, utöver detta, även vara rimlig och produktegenskaper såsom kvalitet och funktionalitet 

får inte påverkats negativt för att kunden ska vara intresserad. (Lassfolk, 2012) 

Konsumenters inställning till begagnade kläder är föremål för förbättring. Det är viktigt att 

informera kunderna om den positiva miljöpåverkan återanvändning av kläder har samtidigt 

som de behöver övertygas om att det finns kvalitativa klädesplagg second hand. (Farrant, 

Olsen, & Wangel, 2010; Ekström, Gustafsson, Hjelmgren, & Salomonson, 2012) 

Liksom Lassfolk (2012) identifierar även Carrigan & Attalla (2001) att få människor, trots att 

de är medvetna om de ekologiska fotavtryck de lämnar efter sig med sin konsumtion, inte är 

villiga att förändra sitt köpbeteende om det innebär ekonomisk eller kvalitativ förlust. De flesta 

konsumenters val görs utan produktens eller tjänstens miljöpåverkan i åtanke. (Carrigan & 

Attalla, 2001) 

I likhet med inredningen av fysiska butiker är designen och layouten för e-butiker väldigt 

viktig. Eroglu et al. (2003, s. 148) hävdar att en e-butiks atmosfär direkt påverkar kunders 

nöjdhet. Utöver det är kunders attityd, tillfredställelse samt närmande alternativt avvikande, ett 

resultat av deras känslor och en indirekt effekt av e-butikens atmosfär. (Eroglu, Machleit, & 

Davis, 2003) Enligt Köpmans (2012, s. 35) är jordnära färger som kan kopplas till naturen ett 

bra val för att framhäva miljöansvar och locka likasinnade till e-butiken. Som komplement till 

de jordnära färgerna kan andra färger väljas för att ge e-butiken en unik och personlig design. 

Dessa färger ska också utstråla harmoni och värme och samtidigt kunna associeras med naturen 

(Köpmans, 2012, s. 35). Även en studie av Kärnä et al. (2001) visade på att företag som 

marknadsför sig som miljövänliga ofta använder färgen grön i sin reklam samt använder sig av 

naturbilder i sin marknadsföring. De brukar även marknadsföra en grön livsstil och tar upp 

återvinning som en del av detta. (Kärnä, Juslin, Ahonen, & Hansen, 2001) 

3.2.2 STATISTIK KRING UNGA 

1. Unga mellan 18-29 år föredrar att betala med konto- och kreditkort relativt andra 

betalningsmedel som exempelvis faktura; i senaste mätningen angav 49 % att detta 

betalningssätt användes om det var möjligt (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI 

Research, 2015). 

2. 24 % av alla konsumenter som e-handlade med hjälp av en surfplatta eller mobiltelefon 

var i åldrarna 18-29 år och är därmed den flitigaste åldersgruppen att handla på detta 

vis (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research, 2015). 

3. Unga mellan 16-25 år är den åldersgrupp som är mest återkommande vad gäller 

användande av sociala medier och 2014 spenderade en genomsnittlig ungdom i 

åldersspannet 7,6 timmar per vecka på att besöka dessa nätverk (Findahl, 2014).  
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4. Ungas vanligaste skäl till att handla på internet är utbud och sortiment. Därefter 

kommer priset och sedan att varan eller tjänsten inte gick att köpa på annat sätt 

(Konsumentverket, 2011a). 

5. En av anledningarna till att ungdomar väljer att inte handla på nätet är att de vill kunna 

se och känna på en produkt (Konsumentverket, 2011a; Blocket AB, 2015c; Blocket 

AB, 2013). 

Mer ingående fungerar smak, livsstil och identitet som ett filter i konsumtionsprocessen för 

framförallt unga. Om plagget sedan köps ger det uttryck åt köparen vilket kan betraktas som 

en konkretisering av dennes smak, livsstil, och/eller identitet. (Konsumentverket, 2011b) 

3.3 VIKTIGA TEKNISKA FAKTORER 

Några av de viktigaste faktorerna för att en besökares upplevelse av en hemsida ska vara positiv 

är en snabb laddningshastighet, lätt navigation, bra interaktion samt god responsivitet (Palmer, 

2000). En bra hemsida är förlåtande mot användaren och bestraffar inte användarens misstag 

samtidigt som den ska vara tydlig och lättnavigerad (Raskin, 2000). 

3.3.1 LADDNINGSHASTIGHET 

Walmart upptäckte att en förbättrad laddningshastighet på 100 ms gav dem en ökad intäkt på 

upp till 1 % (Čandrlić, 2012). I en studie visade Akamai Techonologies Inc. (2009) att 47 % 

förväntar sig att en hemsida ska ladda på under två sekunder, 40 % lämnar en hemsida om den 

tar mer än tre sekunder att ladda och 52 % uppger att det är viktigt för dem att en hemsida 

laddar snabbt när de handlar online. Ett tillvägagångssätt för att reducera datamängd och 

därmed öka laddningshastighet, är bildkomprimering (Google Inc., 2014). Därtill kan 

bildredigering tillämpas. Genom att redigera bilder till korrekt pixelstorlek innan de laddas in, 

minskas minnesstorleken på bilderna och arbetsbördan för webbläsaren reduceras eftersom 

ingen justering av bilden behövs (Coffin, 2012). Genom att bygga en enkelsidig 

webbapplikation förbättras laddningshastigheten tillskillnad från en traditionell 

webbapplikation. Det är på grund av att de traditionella web applikationerna har ett interaktions 

problem som innebär att hela sidan laddas om varje gång användaren klickar på en hyperlänk 

eller skickar ett formulär. Detta i kontrast med att enkelsidiga webbapplikationer istället bara 

laddar den berörda uppdaterade datan. (Oh, Hyun Ahn, Jeong, Lim, & Kim, 2013) För att skapa 

en enkelsidig webbapplikation kan Ajax användas som är en uppsättning av olika tekniker. 

Fördelen med Ajax applikationer är att de liknar skrivbordsprogram som återfinns på datorer 

vilket ökar användarvänligheten av sidan. Dessutom resulterar användandet av Ajax i bättre 

responsivitet och interaktion än andra web applikation uppbyggnader. Det negativa med 

användandet av Ajax är att de är väldigt svårt att implementera i stora projekt och att det är 

komplext för den genomsnittliga programmeraren. Företag som Google och Flickr har byggt 

upp delar av sin verksamhet på webben som enkelsidiga webbapplikationer och använt sig av 

Ajax. (Paulson, 2005)  
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3.3.2 NAVIGATION 

Av tillfrågade konsumenter uppgav 91 % att effektiv navigation och en bra sökfunktion är av 

stor vikt vid val av e-butik. 61 % angav att den viktigaste faktorn för att fullfölja ett köp är att 

genomförandet av köpet är lätt och smidigt (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research, 

2015). För att förbättra navigationen finns det huvudsakligen sex riktlinjer (deGeyter, 2012):  

6. Konsekvent design 

7. Tydlig uppdelning av kategorier 

8. Förse samtliga navigationselement med klickbara länkar 

9. Namnge navigationsknappar tydligt 

10. Förse alla bilder med alternativ text 

11. Ha en välfungerande sökfunktion.  

En välfungerande sökfunktion bör kunna kompensera för felstavningar, visa relaterade 

produkter och erbjuda visning av liknande produkter om det inte skulle finnas några matchande 

resultat (deGeyter, 2012). 

3.3.3 INTERAKTIVITET  

I en undersökning kring korrelationen mellan e-handelsplatsers interaktivitet och 

kundtillfredsställelse visade resultaten att de med lägre uppmätt interaktivitet också hade en 

lägre grad av tillfredsställda kunder (Mikaelian, Ljungberg, & Nätterlund.F., 2006). När 

postorderföretaget Ellos flyttar sitt fokus från postorderkatalog till handel på nätet bedöms 

möjligheten av att bli mer interaktiv med kunden vara den tyngst vägande faktorn (Jinneklint, 

2014).  

Ett sätt att göra en hemsida mer interaktiv är att lägga in funktioner vilka tillåter användarna 

att kommunicera med varandra via hemsidan. Det finns stora möjligheter att skapa värde för 

användarna genom att ha en interaktiv hemsida. Detta kan realiseras genom att lägga till 

funktioner som gör det möjligt för användarna att skapa eget innehåll på hemsidan eller 

kommunicera med andra användare, till exempel genom att ge möjlighet att kommentera 

varandras innehåll eller forum. På så sätt har användarna en chans att skapa en mer personlig 

koppling till hemsidan, speciellt när interaktionen mellan användare är publik eftersom detta 

ger dem möjlighet att ta del av andras åsikter och erfarenheter. (Bozeman, 2014) För att nå 

framgång bör kunder engageras och ha ett intresse av att återbesöka sidan ofta. Det är även 

viktigt att skapa mjuka värden som nöjdhet och trygghet (Rådmark, 2010). 

3.3.4 RESPONSIVITET 

För att göra en hemsida så responsiv som möjligt är det viktigt att göra den tillgänglig på många 

olika plattformar såsom dator, läsplatta och smartphone (Rampton, 2014). För e-handelsföretag 

som planerar större förändringar inom en snar framtid placerar sig mobilanpassning högt på 

listan över områden företagen vill förbättra. De vill främst göra det lättare för kunder att 

genomföra köp från mobila enheter vilket är relevant då allt fler konsumenter genomför köp 

från mobiltelefoner och surfplattor. Typen av varor som konsumenter handlar mest av vid köp 

från mobila enheter är kläder och skor, vilket drygt hälften av konsumenterna angivit att de 

gör. (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research, 2015) 
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För att förenkla köpprocessen via mobila enheter och liknande plattformar används med fördel 

ramverket Bootstrap 3, ett front end-ramverk utvecklat för att underlätta och effektivisera 

utveckling av visuellt tilltalande webbsidor. Bootstrap 3 är utvecklat med fokus på mobila 

enheter och tillhandahåller utvecklarverktyg för att dela upp webbplatser i olika rutnät 

beroende på vilken skärmstorlek som visar sidan. Detta underlättar att konsekvent designa 

innehåll i form av text, formulär och knappar samt för att göra avancerade funktioner med hjälp 

av så kallade hjälpklasser. (Bootstrap, 2015) 
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4 METOD 
Följande avsnitt redogör hur arbetet utförts under projektets gång, från skapandet av idéen 

Trojo, till implementation, hur funktioner har byggts upp, samt tankegångar bakom design och 

funktionalitet. Vidare behandlar detta avsnitt hur Trojo i längden ska uppnå vinst. I förstudien 

gjordes en marknadsundersökning och arbetsmetodiken utvecklades och fastställdes. Avsnittet 

om implementation innehåller motivering och beskrivning hur övergripande och specifika 

funktionaliteter genomförts. Det följs av ett avsnitt om hur implementationen av prismodellen 

kommer se ut för att Trojo ska gå med vinst.  

4.1 FÖRSTUDIE 

Följande avsnitt kommer att behandla marknadsundersökningen som genomförts och vilken 

arbetsmetodik som använts.  

4.1.1 MARKNADSUNDERSÖKNING 

I projektets inledande fas gjordes en marknadsundersökning vars resultat mynnade ut i en 

marknadsplan vilken finns bifogad (se bilaga 1). Marknadsundersökningen bestod både av 

primära och sekundära datainsamlingar. Den primära datainsamlingen bestod av en 

undersökning bestående av fem frågor vilken besvarades av över 300 personer. Områdena som 

behandlades var bland annat hur den svarande köper nyproducerade kläder samt begagnade 

kläder idag. De sekundära källorna har bland annat inneburit att studera rapporter med 

marknadsdata, samt observationer av våra konkurrenters hemsidor.  

4.1.2 ARBETSMETODIK 

Arbetsmetodiken kan delas upp i tre delar: Konceptgenerering, Testning och 

dokumentationsprinciper, detta avsnitt behandlar var och en av dessa.  

 KONCEPTGENERERING 

Konceptgenereringen innefattade fem steg. Första steget innebar att generera idéer för möjliga 

funktioner, Brainwriting. I steg två som är Funktionsanalys, kategoriserades och prioriterades 

funktionaliteterna utifrån om de är nödvändiga, önskvärda eller onödiga. I steg tre byggdes 

olika koncept upp med fokus på olika nödvändiga funktioner, vilket kallas konceptdivergens. 

I steg fyra värderades sedan koncepten för att fastslå ett slutgiltigt kombinerat koncept, 

konceptvärdering. I femte och sista steget identifierades användarberättelser som lade grunden 

till produktbackloggen (se bilaga 3), som var central i den fortsatta utvecklingsprocessen. 

 TESTNING 

En testningsrutin fastställdes, vilken utgick från standarden för definition of done, som är till 

för att beskriva när en funktion anses vara färdig. Under utvecklingen utfördes kontinuerlig 

testning av utvecklaren i fråga för att sedan, när funktionen ansågs färdig, testas av en 

gruppmedlem som inte deltagit i utvecklingen av den specifika användarberättelsen. 

Testningen syftade till att säkerställa att uppsatta krav uppfyllts.  
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 DOKUMENTATIONSPRINCIPER 

I ett tidigt skede fastställdes dokumentationsprinciper vilka var avsedda att följas under 

utvecklingen. Det bestämdes att dokumentation innebar noggranna förklaringar av olika 

klasser och funktioners syfte och tillvägagångssätt. I särskilda fall kompletterades denna 

dokumentation med kommentarer i koden vilka syftade till att göra korta beskrivningar av 

händelseförloppet.  

4.2 IMPLEMENTATION 

Detta kapitel beskriver webbapplikationens funktionalitet samt Trojos möjlighet att gå med 

vinst.  

4.2.1 ÖVERGRIPANDE FUNKTIONALITETER 

Kapitlet kommer att diskutera webbapplikationens övergripande, genom att behandla de 

bakomliggande anledningarna till varför Trojo utformats som en enkelsidig-webbapplikation, 

databasens upplägg, samt webbapplikationens design och responsivitet.  

 SINGLE-PAGE 

E-butiken utformades som en enkelsidig webbapplikation för att få snabba laddningstider som i 

sin tur ska leda till en ökad intäkt (Čandrlić, 2012; Akamai Techonologies, Inc., 2009; Oh, 

Hyun Ahn, Jeong, Lim, & Kim, 2013). För att likt en enkelsidig webbapplikation kunna ladda 

endast den berörda datan vid användandet av e-butiken delades sidan upp i olika contents (Oh, 

Hyun Ahn, Jeong, Lim, & Kim, 2013). I den uppdaterade content laddas sedan den aktuella 

datan in. PJAX som är ett bibliotek som använder sig av Ajax användes för att konstruera e-

butiken till en enkelsidig webbapplikation. Se figur 1-2 för att se hur länkning mellan 

webbapplikationens olika delar implementerades. Anledningen till att PJAX användes var 

främst att det gör det lätthanterligare att använda Ajax som annars är komplext att arbeta med. 

Ajax är intressant att kunna arbeta med för det ökar webbapplikationens användarvänlighet, 

responsivitet samt interaktion. (Paulson, 2005) 

En annan lösning hade varit att bygga e-butiken som en mallbaserad webbapplikation vars 

popularitet är grundat på att den minskar mängden överflödig kod och ökar produktiviteten av 

utvecklingen tillskillnad från traditionella webbapplikationer. Dessutom kan en sådan lösning 

bli mer lätthanterlig. Dock återfinns fortfarande problemet med att hela sidan laddas om istället 

för endast den berörda datan. (Oh, Hyun Ahn, Jeong, Lim, & Kim, 2013) Med tanke på vinst 

anses laddningshastigheten viktigare att fokusera på då den direkt påverkar användarnas beslut 

om köp enligt Akamai Techonologies, Inc., (2009) undersökning. En tanke fanns såklart att en 

för komplex uppbyggnad kan ge en indirekt påverkan då det försvårar underhåll. Utvecklingen 

gick 2006 mot att ett ökat antal organisationer och företag valde att rekonstruera sina sidor till 

enkelsidiga webbapplikationer (Mesbah & van Deursen, 2006). Bland annat har företag som 

Google och Flickr valt att applicera enkelsidig webbapplikation på en del av sin verksamhet på 

internet (Paulson, 2005).  
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FIGUR 1: IMPEMENTATION AV PJAX 

 

 

FIGUR 2: JS KOD FÖR IMPLEMENTERING AV PJAX 

 DATABASEN 

Databasen (figur 3) genererades samt hanteras med SQLAlchemy. Den byggdes upp med 

produkten i centrum, nästan alla andra entiteter i databasen interagerar med produkter på ett 

direkt eller indirekt sätt. Kategorienititeten har flera underklasser beroende på vilken sorts 

produkt den relaterar till. På det sättet kan olika sorters mått för olika produktkategorier tas 

fram. 

 

FIGUR 3: BILD PÅ DATABASEN 

 



20 

 

 DESIGN 

Designen baserades i jordnära färger i enlighet med Köpmans (2012, s. 35) teorier om hur 

företags miljöintressen bäst förmedlas till kunder. Därför färglades headern i nyanser av brunt 

och grönt, och övriga färger på sidan följer ett liknande färgtema med inslag av ljusgrå nyanser. 

Detta i enlighet med deGeyters (2012) riktlinjer för konsekvent design i syfte att uppnå god 

navigation. Vid utformning av headern studerades hemsidor för begagnade kläder liksom 

nyproducerade kläder. Tradera.com, eBay.com, Asos.com och Nelly.com har alla gemensamt 

att sökfunktionen ligger centrerad, enkel för användaren att hitta och använda. Därav 

centrerades sökfunktionen även i Trojos header. Till höger på headern sattes knappar som leder 

till funktionerna Min sida, Minneslista samt Skapa annons. För en ej inloggad besökare leder 

dessa till en inloggningssida för att indikera att medlemskap behövs för att använda dessa 

tjänster. I headern implementerades även länkar med rubrikerna Dam, Herr och Barn som leder 

till nya sidor med annonser enbart för respektive kategori. Även här följdes deGeyters (2012) 

riktlinjer, så som tydliga titlar på navigationselement och klickbara länkar, för att underlätta 

navigationen. 

 

På startsidan möts kunden av en Bootstrap carousel som ger information både om hur Trojo 

fungerar och hur kunder kan hjälpa miljön genom att köpa begagnade kläder. Rubrikerna i 

carousel leder vidare till Kundtjänst där kunder finner fördjupad information inom ovan 

nämnda ämnen. Nedanför carousel visas ett flertal annonser av varor som säljs, i syfte att ge 

besökare en känsla av vilken typ av sida som besöks. 

 RESPONSIVITET 

Postnord (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research, 2015) tar upp tre punkter som 

motiverar utveckling av Trojos responsivitet; en ökad konsumtion genom mobila enheter, att 

kläder och skor är de varor det konsumeras mest av genom mobila enheter samt att unga i 

åldrarna 18-29 år är de som gör flest köp med mobila enheter. Hög responsivitet erhölls genom 

att applikationen byggdes med hjälp av ett ramverk som ger responsiv design, främst användes 

biblioteken Bootstrap och dess gridsystem samt jQuery. Anledningen till att Bootstrap valdes 

är för att det är ett front end-ramverk utvecklat för att underlätta och effektivisera utveckling 

av visuellt tilltalande webbsidor. Dessutom är de en fördel vid anpassning av köpprocessen vid 

avvändning av mobila enheter och liknande plattformar då applikationen optimerades 

huvudsakligen med två gränssnitt i åtanke, datorskärmar och mobiltelefoner. (Bootstrap, 2015) 
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4.2.2 SPECIFIKA FUNKTIONALITETER 

Följande kapitel kommer att behandla sju stycken funktioner som varit extra viktiga i 

byggandet av Trojo.  

 LOGIN 

För att skydda webbplatsens användare och göra e-butiken motståndskraftig mot cyberattacker 

genomfördes hantering av känslig information med hjälp av hashalgoritmen Bcrypt. Bcrypt är, 

enligt Wiemer och Zimmerman (2014), en modern algoritm som är designad för att vara 

beräkningstung och därmed operera långsamt. På detta sätt blir det väldigt resurskrävande att 

gissa rätt lösenord. Enligt Wiemer och Zimmerman (2014) är algoritmen så pass ineffektiv att 

till och med då algoritmen söks knäckas med specialutvecklad och optimerad hård- och 

mjukvara är det fortfarande såpass kostsamt, vad gäller tid och pengar, att storskaliga attacker 

i många fall är praktiskt ogenomförbara. Wiemer och Zimmerman (2014) påpekar också att 

hashning med till exempel Bcrypt är att föredra framför att spara känslig data okrypterat då 

oskyddad data lätt banar vägen för identitetsstölder eller liknande former av missbruk.  

Från e-butiken är det möjligt att, via headern, logga in och logga ut oberoende av var 

användaren befinner sig på e-handeln vilket är en följd av Postnord, Svensk Digital Handel och 

HUI Research (2015) information kring effektiv navigation. För att göra funktionen tydlig och 

interaktiv, i enlighet med Rådmark (2010), lades en text till i headern vid inloggat läge, vilken 

hälsar den specifika användaren välkommen.  

 SÖKFUNKTION  

Sökfunktionen implementerades med bakgrund i att konsumenter lägger stor vikt vid den vid 

val av e-butik (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research, 2015). Den byggdes upp 

genom queries i SQLAlchemy och söker i första hand på produkttitel och i andra hand på 

produktbeskrivning. 

 SKAPA ANNONS SAMT REGISTRERING AV MEDLEM 

Skapandet av en annons och registrering av ny medlem är utvecklade på liknande sätt då båda 

skapar nya tupler i databasen för annons respektive medlem. 

Vikten av tydliga produktbeskrivningar på en e-handel betonas av bland andra Postnord, 

Svensk Digital Handel och HUI Research (2015) och Svensk Handel (2011). Eftersom 

annonsskapandet ligger utanför Trojos händer, då användarna själva lägger upp annonser, 

implementerades verktyg för att göra det enkelt för användare att själva utforma annonser på 

ett tydligt och informativt sätt. Användaren kan lägga upp bild och beskrivning samt ange mått 

på plagget för att underlätta för potentiella köpare.  

Vidare nämner Postnord, Svensk Digital Handel och HUI Research (2015) registreringskrav 

som den vanligaste orsaken till avbrutna köp. Svensk Handel (2011) betonar dock vikten av att 

användaren av en hemsida känner sig trygg. Denna trygghetsgrad ökar genom krav av 

registrering då både köparen och säljaren vet att den andres personuppgifter finns sparade i 

databasen vilket ger möjlighet att söka upp den andre parten om så nödvändigt. Mikaelian et 

al. (2006) nämner även hur lägre interaktivitet också hade en lägre grad av tillfredsställda 

kunder samtidigt som Bozeman (2014) förklarar hur en högre interaktivitet kan realiseras 
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genom att låta användaren skapa eget innehåll på hemsidan. Via att användaren är registrerad 

på hemsidan kan explicit material skapas för den individuella användaren såsom tidigare bud, 

vunna bud, intressanta produkter med mera som ökar hemsidans interaktivitet och användarens 

tillfredsställelse. Därav ansågs fördelarna överväga nackdelarna krav på registrering valdes att 

implementeras för att det ska vara möjligt att genomföra köp och sälj på Trojo. Dock är 

registreringen enkelt utformad för att underlätta för användaren. Användaren ombeds ange 

personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer samt godkänna användaravtal. 

Användaravtalet är viktigt för att ge kunden information om vilka krav som finns vid 

publicering och bud på annons. E-mail och lösenord används sedan för inloggningsprocessen. 

 BUDFUNKTION 

Budgivningskonceptet innebär ett mer omfattande samspel mellan användare och e-butik än 

ett fast pris och följer Mikaelian et al. (2006) och Jinneklints (2014) teorier om att interaktivitet 

är viktigt för att uppnå en hög kundtillfredsställelse. Interaktivitet skapar engagemang och 

intresse hos användare vilka därmed ofta besöker sidan i syfte att uppdatera sig. Detta bidrar 

till framgångsrik e-handel enligt Rådmarks (2010). 

En positiv effekt budgivningskonceptet leder till är möjligheten att aktivt kunna välja det 

miljövänliga alternativet vid konsumtion av kläder utan att det behöver bli dyrare. Vid 

slumpmässiga iakttaganden av slutpriser på budgivningar på auktionssajten Tradera.com 

noterade projektgruppen att klädesplagg inte sällan säljs för riktigt låga priser. Detta påverkar 

särskilt målgruppen miljömedvetna och unga då de enligt Lassfolk (2012) inte är beredda att 

välja ett dyrare alternativ för att konsumera ansvarsfullt. 

Budknappen placerades strategiskt, omedelbart synlig när användare klickar in på en annons. 

Det följer av Postnord, Svensk Digital Handel och HUI Research (2015) undersökning kring 

konsumenters vilja att det lätt ska gå och genomföra ett köp i kombination med vikten av 

effektiv navigation.  

Det högsta budet visualiseras på alla annonssidor för respektive användare. En kontroll låter 

inte användare lägga bud på egenupplagd annons. Valet att spara bud utöver högsta budet i 

databasen motiverades med möjligheten att kunna gå tillbaka och granska samtliga lagda bud 

vid potentiella felaktigheter. 

Varje enskild produkt innehåller en post med den tidpunkt efter vilken budgivning på 

produkten omöjliggörs. Tidpunkten jämförs sedan med aktuell servertid och när de 

sammanfaller visualiseras inte längre den enskilda produkten på sidan. Den användare som vid 

det tillfället är högsta budgivare blir då köpare till produkten.  

Som sista steg i köpprocessen skapades en mailfunktion som aktiveras då annonstiden gått ut 

samt att det vid tillfället finns en köpare. Ett mail skickas till både köparen och säljaren för att 

bekräfta att ett köp ska genomföras. Betalningsprocessen sköter användarna själva. Om ingen 

har lagt ett bud på varan så meddelas säljaren om detta i mailet. 

 KUNDVAGN, AKTUELLA ANNONSER, KÖP- OCH SÄLJHISTORIK SAMT MINNESLISTA 
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När en användare har lagt ett bud på en annons läggs produkten i en virtuell kundvagn. 

Kundvagnen importerar produktdata från databasen med kriterium att den inloggade 

användaren är högstbjudande på given produkt, dessa data visualiseras sedan i en lista. 

Kundvagnskonceptet överfördes sedan till övriga funktioner i rubriken vilka efterfrågade 

likartad funktionalitet. Minneslistan skapades för att göra det möjligt för användare att följa en 

budgivning utan att delta i den. Den följer informationen Bozeman (2014) tillhandahåller om 

att ge användare möjlighet att ta del av varandras beteende och åsikter. Med Postnord, Svensk 

Digital Handel och HUI Research (2015) information om navigation i åtanke kompletterades 

gränssnittet med navigationsknappar till andra relaterade funktioner. Exempelvis innehåller 

gränssnittet för Kundvagn en “Fortsätt handla”-knapp. 

 REDIGERING AV ANNONS OCH ANVÄNDARE 

För registrerade användare implementerades en “Ändra”-knapp som visas i samband med att 

en annons upplagd av användaren själv visas. Med motsvarande knapp kan admins ändra och 

ta bort samtliga annonser, oavsett användartillhörighet. Detta möjliggör online-editering av 

produktsortimentet där användaren kan uppdatera värden med ett liknande tillvägagångssätt 

som vid skapandet av annonsen. Även användarens personuppgifter kan redigeras och 

uppdateras på Min sida, under Profil, med hjälp av motsvarande funktionaliteter som vid 

annonsredigering. 

 

 KUNDTJÄNST 

Kundtjänst implementerades för att alltid kunna nås inom ett knapptryck oavsett var på e-

handeln kunden befinner sig. Kundtjänst tillhandahåller FAQ-sida, leveransinformation samt 

kontaktinformation, i god överensstämmelse med Svensk Handels (2011) konstaterande att 

lättillgänglig information om säkerhet och köptrygghet ökar känslan av trygghet för kunden, 

vilket vidare gynnar e-handelns utveckling. Kunder finner under kundtjänst översikt även 

information om de miljöfrämjande aspekterna second hand-handel medför, i enlighet med 

Lassfolks (2012), Farrant, Olsen & Wangel (2010) och Ekström et al. (2012) resonemang om 

varför kunder väljer miljövänliga alternativ. 

4.2.3 HUR SKA TROJO UPPNÅ VINST 

Baserat på marknadsplanen har en efterfråga för en hemsida nischad mot begagnade kläder 

bekräftats. I teorin beskrivs hur bland annat eBay utformat sin affärsmodell för att gå med vinst. 

Med denna bakgrund kommer detta avsnitt beskriva hur Trojo planerar att utforma sin 

affärsmodell för att gå med vinst, baserat på teoriavsnittet och marknadsplanen. I rapportens 

resultatdel noteras sedan vilka ekonomiska resultat antagandena nedan resulterar i. 

 PRISMODELL 

Målet med Trojo är att skapa ekonomiska förutsättningar för att gå med vinst efter år tre. Detta 

avsnitt kommer därför att behandla hur detta ska uppfyllas med hjälp av en rimlig prissättning. 

I resultatdelen följer sedan uppskattningar kring vilka intäkter och kostnader detta kommer att 

resultera i. 

Trojo kommer att använda prissättningen som verktyg för att locka till sig användare. Därför 

kommer Trojo att vara gratis för både köpare och säljare under det första året. Precis som eBay 
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inte tar några avgifter för en användares 50 första annonser, vilket tidigare konstaterades i 

teoriavsnittet. (eBay, 2015b) 

Målet med detta är att efter ett år lockat till sig 2 % av personerna i den huvudsakliga 

målgruppen som är unga vuxna mellan 18 och 30 år samt 0,5 % av den resterande vuxna 

befolkningen i Sverige. För att sätta detta i en jämförelse har Tradera 1 500 000 medlemmar 

(Tradera, 2015d), vilket motsvarar mindre än 20 % av Sveriges myndiga befolkning. Trojos 

estimerade marknadsandel efter år ett skulle därför motsvara 4 % av Traderas medlemmar. 

Priset per annons estimeras till 0 % av försäljningspriset första året, 1 % andra året och 2 % 

från och med tredje året och framåt. Denna prissättning är konkurrenskraftig i jämförelse med 

konkurrenter som eBay och Tradera. Som tidigare nämnt, tar eBay 10 % av försäljningsvärdet 

upp till och med 250 USD (Loeb, 2014). Medan Tradera tar 10 % upp till maximalt 100 SEK, 

dock minst 3 SEK, samt möjlighet till ytterligare tillval vilka medför extra kostnader för 

försäljaren.  
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5 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av förstudien, implementationen och beräkningarna kring 

framtida vinst. 

5.1 FÖRSTUDIE 

Förstudien resulterade bland annat i en marknadsundersökning som återfinns i marknadsplanen 

(se bilaga 1), samt produktbacklogg och användarberättelser inför utvecklingen av 

webbapplikationen (se bilaga 3). Konceptgenereringen ledde till ett stort antal idéer som 

resulterade i en välfylld produktbacklogg vilka klassificerades som nödvändiga, bra att ha och 

lyx. Alla funktionaliteter som klassats som nödvändiga och 20 % av funktionaliteterna som 

klassats som bra att ha implementerades tillslut. Ingen av de funktionerna som klassats som lyx 

har berörts.  

5.2 IMPLEMENTATION 

Resultatet presenteras genom en övergripande systembeskrivning för att sedan gå igenom de 

dataflöden som existerar på sidan. Användarberättelser som har legat till grund för skapandet 

av hemsidans olika funktioner gås igenom för att visa hemsidans funktionalitet. Sist tas resultat 

från olika verktyg som mäter applikationens prestanda upp.  

5.2.1 ANVÄNDARBERÄTTELSER 

Följande avsnitt kommer att gå igenom utvalda användarberättelser med exempel på resultatet 

av dem.  

 ANVÄNDARBERÄTTELSE 1:  

Som medlem/besökare vill jag kunna gå in på Trojos hemsida från olika enheter för att 

få en bra användarupplevelse på mobil, surfplatta och dator. 

Hemsidans utseende är annorlunda beroende på vilken typ av enhet som används för besöket, 

figur 4-7 visar skillnaden mellan användandet på en dator och en smartphone. Design till 

surfplattor har inte prioriterats under utvecklingsprocessen. 
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FIGUR 4: STARTSIDA 

 

FIGUR 5: EXEMPEL PÅ SÖKFILTER 

 

 

FIGUR 6: STARTSIDAN PÅ MOBIL ENHET 
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FIGUR 7: ALLA OBJEKT INLAGDA I KATEGORIN DAM 
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 ANVÄNDARBERÄTTELSE 2:  

Som besökare vill jag kunna bli medlem och logga in för att lägga upp och kunna buda 

på annonser. 

En användare klickar på Bli medlem för att starta processen som leder till att en ny medlem 

läggs till i databasen när alla steg är uppfyllda (figur 8-9). Därefter kan medlemmen nyttja sitt 

konto för att lägga upp en annons (figur 10-13). 
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FIGUR 8: REGISTRERINGSFORMULÄR 

 

 

FIGUR 9: SOM ANVÄNDARE GÅR DET ATT KIKA PÅ ANVÄNDARAVTALET 

 

 

FIGUR 10: HÖGRA HÖRNET PÅ APPLIKATIONEN MED OLIKA KNAPPAR FÖR FUNKTIONALITET 
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FIGUR 11:INLOGGNINGSFÖNSTER 

 

 

FIGUR 12: UPPLÄGGNING AV ANNONS 

 

 

FIGUR 13: HÖGRA HÖRNET PÅ HEMSIDAN NÄR ANVÄNDARE ÄR INLOGGAD 
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 ANVÄNDARBERÄTTELSE 3 

Som en medlem vill jag kunna söka upp och lägga bud på varor jag vill köpa. 

 

Det finns ett par olika tillvägagångssätt för användare att söka upp varor och sedan lägga bud 

(figur 14-18). Användare kan klicka på någon av underkategorierna “Herr”, “Dam” eller 

“Barn” för att hitta rätt sorts varor. Väl inne på kategorisidan kan användare tydligare 

specificera vilken produktkategori som är intressant med hjälp av filtret till vänster. Användare 

kan också skriva in en text i sökfältet, som alltid är synligt. Sökverktyget letar sedan i databasen 

efter varor vars titel eller produktbeskrivning matchar sökningen, helt eller delvis. 

 

FIGUR 14: SÖKRUTA 

 

 

FIGUR 15: FILTRERING PÅ SKOR FÖR DAMRE I ALLA STORLEKAR 
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FIGUR 16: EXEMPEL PÅ ANONNSER EFTER FILTRERING PÅ DAMSKOR 

 

 

 

FIGUR 17: PÅ MIN SIDA GÅR DET ATT SE OBJEKTEN MAN SOM ANVÄNDARE ÄR HÖGSTBJUDANDE PÅ 

 

 

FIGUR 18: SÅ HÄR SER DET UT NÄR MAN SOM ANVÄNDARE BJUDER PÅ ETT OBJEKT 
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 ANVÄNDARBERÄTTELSE 4:  

Som en medlem vill jag kunna gå in på min sida för att redigera mina användaruppgifter. 

På Min sida under fliken Profil finns en knapp som leder till sidan där användare kan uppdatera 

sina profildata (figur 19-21). 
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FIGUR 19: MIN SIDA 

 

 

 

FIGUR 20: SOM ANVÄNDARE GÅR DET ATT SE OCH UPPDATERA SINA INLAGGDA PERSONUPPGIFTER 

 

FIGUR 21: FÖNSTER DÄR PERSONUPPGIFTERNA KAN ÄNDRAS 
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 ANVÄNDARBERÄTTELSE 5: 

Som en medlem vill jag ha tillgång till annonser jag är högstbjudande på, jag har 

vunnit, jag har lagt upp och jag tidigare sålt för att följa de annonser som är relevanta 

för mig. 

Detta kan användare göra genom att använda flikarna Lagda bud, Tidigare köp, Minneslista, 

Aktuella annonser och Tidigare annonser som finns under Min sida för inloggade medlemmar 

(figur 22-24). 
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FIGUR 22: DE OLIKA KATEGORIERNA SOM GÅR ATT KIKA PÅ NÄR ANVÄNDAREN ÄR INLOGGAD PÅ "MIN SIDA" 

 

 

FIGUR 23: PÅ "MIN SIDA" GÅR DET ATT SE VILKA ANNONSER MAN SOM ANVÄNDARE ÄR HÖGSTBJUDANDE PÅ 

 

 

FIGUR 24: PÅ ”MIN SIDA” GÅR DET SOM ANVÄNDARE ATT SE SINA EGNA ANNONSER 
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 ANVÄNDARBERÄTTELSE 6:  

Som en besökare vill jag ha tillgång till kundservice och information för att känna mig 

trygg när jag handlar och få kunskap om hur Trojo fungerar. 

 

Detta realiserades genom att samla all information under en kundservicesida som är tillgänglig 

från hela hemsidan genom en länk i det övre vänstra hörnet på headern. På sidan finns 

information om hur Trojo fungerar, om miljöaspekter, fraktuppgifter och kontaktinformation 

till Trojo (figur 25-28). 
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FIGUR 25: RUTA KRING VARFÖR MAN SKA ANVÄNDA TROJO 

 

 

FIGUR 26: FAQ 

 

 

FIGUR 27: PÅ KUNDTJÄNST GÅR DET ATT SE LEVERANSTIDER OCH KOSTNADER 

 

 

FIGUR 28: UPPE I TROJOS VÄNSTRA HÖRN FINNS TROJOS LOGGA 
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 ANVÄNDARBERÄTTELSE 7:  

Som medlem vill jag kunna redigera annonser och som admin vill jag kunna redigera och 

ta bort olämpliga annonser för att rätta till misstag eller lägga till ny eller bättre information. 

 

Detta realiseras genom att medlemmar kan ändra och ta bort sina egna annonser medan en 

admin-användare kan ta bort och ändra i alla annonser (figur 29). Annonserna kan tas bort på 

annonssidan genom att gå in på en enskild annons och använda “Ta bort”-knappen (figur 30). 

Medlemmar kan också ta bort sina egna annonser från Min sida under “Aktuella annonser”-

fliken (figur 31). 
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FIGUR 29: SOM ANVÄNDARE GÅR DET ATT ÄNDRA SINA EGNA ANNONSER 

 

FIGUR 30: ANNONSBESKRIVNING PÅ EXEMPELANNONS 
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FIGUR 31: SOM ANVÄNDARE GÅR DET ATT SE VILKA OBJEKT MAN SÄLJER INNE PÅ ”MIN SIDA" 
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 ANVÄNDARBERÄTTELSE 8:  

Som medlem vill jag få mail som berättar när jag vunnit eller sålt en produkt. 

 

När en annons har avslutats meddelas köpare och säljare om detta via mail, de får också 

varandras kontaktuppgifter för att kunna kontakta varandra och slutföra köpet (figur 32). 

 

FIGUR 32: NÄR EN ANNONS AVSLUTAS FÅR SÄLJARE OCH KÖPARE ETT AUTOMATGENERERAT MEJL 

 

5.2.2 SYSTEMBESKRIVNING 

Webbapplikationen är uppbyggd i tre huvuddelar, klient, server och databas. Klienten sköter 

den grafiska representationen och är det som användare interagerar med. Servern tar emot 

användares olika anrop och ser till att skicka tillbaka rätt information till klienten. Serven 

hanterar också kopplingen till databasen där all varaktig information lagras. 

 KLIENT 

Klienten är en single page-applikation och undviker att ladda in de stora statiska filerna (CSS 

och Javascript-filer) mer än en gång. Efter första laddningen uppdaterar sidan bara den 

informationen som ska ändras mellan anropen för att minska mängden data som skickas. Detta 

minskar laddningstiderna för sidan. 

På klientsidan har jQuery, ett Javascript-bibliotek, och Bootstrap, ett ramverk för CSS, HTML 

och Javascript, implementerats. Pjax, ett plugin till jQuery, används för single page-

funktionaliteten.  

För alla sidanrop används Pjax för att ladda in nytt innehåll, medan Javascript kod används vid 

skapandet av annonser för att visa korrekta alternativ och för att sköta inloggningen. 

 SERVER 

Servern hanterar alla anrop från klienten och sköter logiken för webbapplikationen. Anropen 

tas emot från klienten och delegeras vidare till efterfrågad funktion som hämtar data från 

databasen vid behov och skickar slutligen tillbaka riktig information vilken renderas hos 

klienten. Servern sköter därtill validering och ser till att databasen liksom andra delar av 

applikationen inte importerar skadlig data eller kod. 
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Serverprogrammet är skrivet i Python och använder sig av Flask som ramverk för 

webbapplikationen. För att lägga till ytterligare funktioner i applikationen används ett flertal 

extensions till Flask. Kommunikationen med databasen sker genom SQLAlchemy. Kryptering, 

mailutskick och inloggning sköts via Bcrypt, Mail respektive Login. Formulär hanteras med 

biblioteket WTForms som integreras med Flask genom en extension kallad WTF. 

 DATABASEN 

Databasen ansvarar för all lagring av varaktig data för applikationen. Den använder 

databashanteraren mySQL och har de fyra huvudsakliga funktionerna att lägga till, hämta ut, 

uppdatera och ta bort data ur databasen sker genom anrop från servern. Strukturen i databasen 

kan visas med ett ER-diagram (figur 3) som beskriver hur data i olika delar av databasen är 

lagrat. Trojos databas har flera olika subklasser under de olika produktkategorierna för att 

kunna lagra olika sorters mått för olika kategorier, t ex tröjor och byxor (figur 33). 

 

 
FIGUR 33: EXEMPEL PÅ DATABASSTRUKTUREN 

 

 DATAFLÖDEN 

Här följer en beskrivning av de olika dataflödena som finns på Trojo. De olika fallen är 

intressanta för att genom undvikande av onödigt komplicerad hantering av enklare anrop 

involveras inte fler delar av applikationen mer än nödvändigt. Det leder till snabbare svarstid 

från servern och därmed kortare laddningstider. 

Fall 1: Den enklaste formen av dataflöde sker enbart på klientsidan. Det händer när data som 

redan laddats visas eller göms t ex när menyn aktiveras på en mobilenhet. All data har då redan 

tagits emot av klienten i förväg och den manipulerar själv vad som visas baserat på användarens 

handlingar. 

Fall 2: Fall två är när användaren vill öppna en sida som visar statisk information. Då skickas 

ett anrop till servern som skickar tillbaka html-filen med den data som efterfrågas. Det sker 

aldrig något anrop till databasen. (figur 34) 
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FIGUR 34: VISUALISERING AV FALL 2 

 

 

Fall 3: Användaren skickar ett anrop från klienten som efterfrågar data som finns lagrat i 

databasen. Servern tolkar då anropet för att bestämma vilken data som efterfrågas från 

databasen. Sedan görs ett nytt anrop till databasen vilken returnerar information som sedan 

skickas vidare tillsammans med den html-kod som datan ska visas i. (figur 35) 

 

FIGUR 35: VISUALISERING AV FALL 3 

 

 

Fall 4: Användaren skickar ett anrop med data som ska lagras, modifieras eller raderas i 

databasen. Servern tar emot datan från klienten och validerar den, varpå den skickas vidare till 

databasen där till vald åtgärd utförs. Servern dirigerar sedan klienten vidare genom att skicka 

den kod som ska renderas. (figur 36) 
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FIGUR 36: VISUALISERING AV FALL 4 

 

 

5.2.3 PRESTANDAMÄTNINGAR 

Två tjänster, Google PageSpeed och Pingdom Website Speed Test användes för att testa 

laddningstider och andra mått på webbapplikationens prestanda. 

 GOOGLE PAGESPEED 

Figur 37 visar att det totala betyget för laddningshastigheten hamnade på ungefär 60/100 för 

både mobil och dator. Användarupplevelsen på mobil får dock 100/100 i testet (figur 38). Som 

förslag på förbättringar anges främst att komprimera bilder och andra filer (figur 39). Att 

fundera över om stora filer som Bootstrap och JQuery behöver placeras där de gör i 

renderingsprocessen. 
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FIGUR 37: TROJOS HASTIGHET HAR TESTATS 

 

 

FIGUR 38: INGA PROBLEM UPPTÄCKTES MED TROJOS ANVÄNDARUPPLEVELSE 

 

 
FIGUR 39: FÖRSLAG PÅ HUR TROJO KAN OPTIMERAS 
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 PINGDOM WEBSITE SPEED TEST 

I Pingdom Website Speed Test får webbapplikationen poäng 79/100 och en laddningstid på ca 

300 ms då vald testserver befinner sig i Stockholm (figur 40). I analysen nämns att cachead 

lagring är något som kan förbättras samt att statiskt innehåll kommer från en server som 

använder cookies (figur 41). Figur 42 beskriver hur laddningstiden är fördelad mellan olika 

faser i uppladdningen 

.  

 

 

FIGUR 40: TEST AV BLAND ANNAT TROJOS LADDNINGSTIDER 

 

 

FIGUR 41: PÅ 6 AV 8 PARAMETRAR PRESTERAR TROJO 100/100 
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FIGUR 42: LADDNINGSTIDSANALYS FÖR TROJO 
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5.3 BERÄKNAD VINST 

Trojos mål är att ha 2 % av personerna i den huvudsakliga målgruppen mellan 18 och 29 år 

som användare av applikationen efter första året. Inom Trojos sekundära kundsegment, 

personer från 30 år och uppåt, är målet att ha 0,5 % av dessa som användare efter samma 

tidsperiod. Målet för de kommande två åren är sedan att dubbla antalet användare inom denna 

huvudsakliga åldersgrupp varje år, samt öka antalet användare i den sekundära åldersgruppen 

med 20 % per år. Med detta som grund beräknas Trojo att ha 367 500 användare tre år efter 

lansering.  

Första året estimeras varje användare att sälja i genomsnitt tre objekt. Denna siffra förväntas 

sedan att öka med 30 % per år. Dessa antaganden byggs framförallt på två saker. För det första, 

marknadsundersökningen som resulterade i information om att 17 % idag handlar begagnade 

kläder på nätet och att 37,6 % av Sveriges befolkning inom den huvudsakliga målgruppen 

skulle handla mer om det fanns en hemsida nischad mot begagnade kläder. (se bilaga 1) För 

det andra, visade marknadsundersökningen även att det genomsnittliga antalet köp av 

begagnade kläder online för de som redan idag använde sig av den köpmetoden, är 3,3 objekt 

per år och person (se bilaga 1). Med denna fakta som grund uppskattas det därför som rimligt 

att Trojo i genomsnitt kommer att ha tre sålda objekt per användare och år. 

 

5.3.1 RESULTERADE INTÄKTER 

Baserat på siffrorna kring volym och pris ovan kommer Trojo att ha 1,43 MSEK i intäkter år 

ett och 7,45 MSEK i intäkter år två. (tabell 1) 

TABELL 1: INTÄKTER FÖR TROJO UNDER TROLIGT SCENARIO 

 

5.3.2 RESULTERADE KOSTNADER 

Trojos största kostnadspost är löner. I kostnadsberäkningarna har dessa lönekostnader baserats 

på Sveriges Ingenjörers lönerekommendation för civilingenjörer år 2014 på 29 600 SEK per 

månad (Sveriges Ingenjörer, 2015b). Vidare, har en löneökning på 5 % per år också inkluderats 

i beräkningarna, vilket baseras på Sveriges Ingenjörers siffror att ingenjörerna som ej byter 

jobb i genomsnitt har en löneökning på 4 % per år (Sveriges Ingenjörer, 2015b). En 

arbetsgivaravgift på 31,42 % har också inkluderats i löneberäkningarna (Ekonomifakta, 2015). 

Antalet heltidstjänster estimeras till två personer år ett och förväntas sedan dubblas varje år. 

Kostnaderna utöver löner ligger under posten Övrigt. Här återfinns kostnader som hyra av 

kontorslokal och bankkonto med mera. (tabell 2) 
 

Antal år från start %av målgrupp %av de i ej huvudgrupp Antal användare Antal sålfa objekt per användare Genomsnittligt pris Procentuell avgift Intäkter

1 2,00% 0,50% 61250 3,00 200 0% -  kr                        

2 4,00% 0,60% 183750 3,90 200 1% 1 433 250 kr            

3 8,00% 0,72% 367500 5,07 200 2% 7 452 900 kr            

4 16,00% 0,86% 735000 6,59 200 2% 19 377 540 kr          

5 32,00% 1,04% 1470000 8,57 200 2% 50 381 604 kr          

INTÄKTER
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TABELL 2: TROJOS KOSTNADER UNDER TROLIGT-SCENARIO 

 

  

5.3.3 RESULTERADE VINST 

Baserat på uträkningarna ovan kommer Trojo att klara målet att ha gått med vinst år tre. År tre 

kommer vinsten vara 4,76 MSEK och den aggregerade vinsten 3,79 MSEK. (tabell 3) 

TABELL 3: TROJOS VINST UNDER TROLIGT-SCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal år från start Antal anställda Avg årslön Sociala avgifter Övriga kostnader (AFFO) Kostnader

1 2 355 200 kr                         31,42% 100000 933 608 kr                 

2 3 372 960 kr                         31,42% 150000 1 470 432 kr              

3 5 410 256 kr                         31,42% 225000 2 695 792 kr              

4 8 451 282 kr                         31,42% 337500 4 744 594 kr              

5 14 496 410 kr                         31,42% 506250 9 133 344 kr              

KOSTNADER

Antal år från start Vinst per år kr Ackumulerat 

1 933 608 kr-                     933 608 kr-                  

2 37 182 kr-                       970 790 kr-                  

3 4 757 108 kr                  3 786 318 kr               

4 14 632 946 kr                18 419 264 kr             

5 41 248 260 kr                59 667 524 kr             

VINST
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6 DISKUSSION 

6.1 RESULTATDISKUSSION 

Följande avsnitt diskuteras hur frågeställningen har uppnåtts utifrån projektets målgrupp, 

tekniska lösningar och vinstsyfte. 

6.1.1 ATT LOCKA UNGA OCH MILJÖMEDVETNA 

Konsumentverket hävdar i sin rapport “Unga konsumenter - utsatta och kapabla” (2011b) att 

smak, livsstil och identitet påverkar vilka produkter som unga är intresserade av. Här kan det 

antas att unga ser begagnade kläder som en del av en särskild livsstil. Att den blir allt mer 

populär får stöd av Portnoff (2013) som pekar på att handeln av second hand-kläder har ökat 

avsevärt bland unga de senaste åren. Trojos affärsidé att fokusera på försäljningen av 

begagnade kläder kommer därför att uppskattas och användas av den önskade målgruppen. 

Däremot belyser Lassfolk (2012) att unga värderar socialt ansvarstagande över miljömässigt 

ansvarstagande vid exempelvis produktion. Eftersom Trojo lägger vikt vid just det 

miljömässiga ansvarstagandet kan det resultera i ett svalare intresse för tjänsten av det yngre 

marknadssegmentet. Detta tros ändå vägas upp av deras intresse att köpa prisvärda kläder av 

kvalitet. 

E-butiken är konstruerad för att falla det yngre marknadssegmentet i smaken och fungerar även 

bra på olika enheter. Responsiviteten på e-butiken underlättar manövreringen på mindre 

skärmar och kan leda till ökad försäljning. Fokus har här legat på att göra Trojo speciellt 

funktionell på smartphones och datorer. Under utvecklingen av Trojo har dock begränsad 

hänsyn tagits till visualiseringen av layouten på surfplattor. Då dessa skärmar är relativt stora 

fungerar e-butiken trots allt bra men ett optimalt scenario hade varit att ha en specifik layout 

för varje sorts enhet.  

På startsidan visas väl valda säsongsenliga annonser för att ge inspiration till besökarna om hur 

olika plagg kan kombineras efter smak och livsstil. Svårigheten här är behovet av att 

kontinuerligt uppdatera e-butiken för att Trojo ska ge ett intryck som känns aktuellt och 

moderiktigt. Vidare kan sortimentet expanderas i stor utsträckning tack vare fördelen att Trojo 

slipper underhålla ett eget lager. Att som e-butik ha ett stort utbud av kläder är också något som 

Konsumentverket (2011a) hävdar är det främsta skälet att unga handlar på internet. En risk av 

att ha ett stort sortiment är att det försvårar för kunderna att hitta rätt bland annonserna. Ifall 

det blir för svårnavigerat på e-butiken kommer konsumenter att missa eventuella plagg som de 

skulle varit intresserade av. Detta är något som webbplatsen motverkar med hjälp av filter, 

olika klädkategorier och en sökfunktion, vilket borde underlättar navigationen för kunderna i 

e-butiken. En konsekvens som uppkommit för att färdigställa dessa funktionaliteter är kravet 

att kunderna anger de mått som är intressanta att filtrera eller söka på vid skapande av en ny 

annons. Beroende på kategori av plagg behöver olika många fält fyllas i och detta kan resultera 

i att enkelheten av uppläggning av annonser går förlorad.  

Att Trojo använder en budgivningsfunktion innebär att priset sätts utefter vad kunderna är 

villiga att betala. Problematik som kan uppkomma med detta tillvägagångssätt är att kunder 

föredrar att betala mer för att köpa varan direkt än att lägga ett bud och vänta tills annonsen går 
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ut. Att värdera plagg utan möjlighet att prova dessa är också en svårighet som existerar vilket 

kan göra att utfallet av budgivningen blir annorlunda gentemot om plagget sålts i en fysisk 

butik. För närvarande ligger stort ansvar hos säljarna att de är ärliga i sina annonser och att 

försäljningen sköts korrekt. Vidare förmodas heller inte den valda målgruppen vara alltför 

kapitalstark och därför är budfunktionen en viktig faktor för Trojo för att locka unga att kunna 

handla miljömedvetet utan att det nödvändigtvis behöver bli dyrare. Detta går hand i hand med 

Carrigan & Attalla (2001) resonemang att konsumenter inte är villiga att ändra sitt köpbeteende 

angående köp av miljövänliga produkter om priset är dyrare eller kvaliteten är sämre.  

Farrant, Olsen & Wangel (2010) visar på betydelsen av att informera kunder om den positiva 

effekten köp av begagnade kläder har på miljön. Trojo skyltar med fakta kring hur de 

ekologiska fotavtrycken minskas genom köp av second hand-kläder och har en startsida med 

inbjudande annonser. Detta åstadkommer ett yttre på e-butiken som visar att second hand inte 

behöver vara ofräscht samt att Trojo bidrar till en miljövänlig konsumtion. Detta är något som 

pekar på att e-butiken kommer lyckas med attrahera det valda marknadssegmentet. Att 

informera konsumenter om att deras köpbeteende ger konkreta konsekvenser är viktigt. Efter 

analys av den färdiga e-butiken kan det konstateras att det under utvecklingens gång kunde 

lagts mer tid till att göra denna information mer omfattande. Ett exempel på detta är att iterativt 

informera kunden om hur mycket mindre miljöpåverkan som hen har bidragit med genom de 

ackumulerade köpen som gjorts. 

 

6.1.2 TEKNISKA LÖSNINGAR 

I följande del diskuteras hur Trojos design, laddningshastighet, optimering och navigation har 

en påverkan på vinsten. 

 DESIGN 

E-butikens utseende är av stor vikt för att attrahera och intressera webbplatsens besökare 

(deGeyter, 2012; Johansson & Shoaibi, 2014). På Trojos webbplats syns tydligt hur 

navigationen är genomtänkt med en distinkt och konsekvent header som fungerar som en 

utgångspunkt för användaren och underlättar navigationen på webbplatsen. De vanligaste och 

mest använda funktionerna finns lättillgängliga oavsett var i webbapplikationen användaren 

befinner sig. De är sällan mer än ett knapptryck från sidans användare vilket gör traverseringen 

av sidan snabb och effektiv. Färgvalet och de starka kontrasterna bidrar ytterligare till 

webbplatsens traverser- och läsbarhet och är utvalda för att framhäva intressant innehåll. Detta 

är något som uppskattas av kunder och därmed också har en direkt och positiv inverkan på hur 

många köp som genomförs i förhållande till besökare på sidan enligt Postnord, Svensk Digital 

Handel och HUI Research (2015). Färgerna valdes också med omsorg för att åstadkomma en 

atmosfär som speglar Trojos medvetna satsning på miljön. Hur mycket designen påverkar och 

lockar till sig den specifika målgruppen kan vara diffust men i enlighet med Köpmans (2012) 

teori har naturnära färger och harmoniska naturbilder använts till stor grad för att marknadsföra 

Trojo som en miljömedveten tjänst. Kärnä et al. (2001) observerar att miljövänliga företag ofta 

använder liknande strategier avseende design. Huruvida en mer unik prägel på Trojos design 

kunde ha prioriterats under utvecklingsprocessen och på så sätt attraherat målgruppen i högre 
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grad är svårt att avgöra. Klart är att det hade varit ett sätt att bryta ny mark och sticka ut på 

marknaden. 

Trots de goda möjligheterna att traversera webbplatsen kan designen förbättras, i synnerhet 

applikationens detaljrikedom samt interaktivitet med användaren. Det sistnämnda kan göras på 

flera sätt, till exempel kan animationer eller hover-effekter implementeras. Ett sådant arbete 

kan motverka webbplatsens annars stundtals platta utseende, vilket enligt Postnord, Svensk 

Digital Handel och HUI Research (2015) i sin tur skulle förbättra användarupplevelsen och på 

sikt även verksamhetens vinst.  

 LADDNINGSHASTIGHET, WEBBOPTIMERING OCH NAVIGATION: 

Efter ett flertal genomförda tester av Trojos webbplats är det tydligt att den är snabb, snabbare 

är de närmaste konkurrenterna och laddar från Stockholm på under 0,5 sekunder vilket är inom 

ramen för vad en användare vill vänta på en sida (Akamai Techonologies, Inc., 2009; Pingdom 

AB, 2015b). Testerna visade också på ett flertal förbättringsområden, framförallt vad gäller 

optimering av bilder samt av HTML-, CSS- och JS-kod. I jämförelse med webbplatsens 

närmaste konkurrenter vinner Trojo på laddningshastighet men hamnar efter vad gäller 

webboptimering (Google Developers, 2015b; Pingdom AB, 2015a).  

Enligt Čandrlić (2012) kan en webbplats laddningstid stå i direkt relation till verksamhetens 

vinst. För Trojo skulle detta kunna innebära att en framtida, bättre optimerad webbapplikation, 

med lägre laddningstid, kan ge högre vinst. 

Enligt Google Developers produkt PageSpeed Insights (2015a) följer navigationen på 

webbplatsen god programmeringspraxis och står sig bra jämte konkurrenterna. Testet utmärker 

också Trojo speciellt vid användning av pekskärmar då webbsidan har större tryckytor för 

navigation jämfört med dess konkurrenter.  

 

6.1.3 DISKUSSION KRING FINANSIELLT RESULTAT 

I metodavsnittet går det att läsa om prissättning och i resultatdelen sammanställs den beräknade 

vinsten genom att betrakta intäkter och kostnader. Det som visats är att Trojo enligt givna 

siffror kommer att ha ett ackumulerat positivt resultat från och med år tre. I bilaga 2 går det att 

läsa en känslighetsanalys där ett worst case-scenario, best case-scenario samt ett troligt scenario 

angivits. Worst case-scenariot baseras i att Trojos försäljningsintäkter skulle vara 40 % lägre 

än beräknat. Denna minskning i försäljning kan antingen bero på ett lägre antal användare än 

beräknat, ett lägre antal genomsnittliga annonser per användare än beräknat, eller en 

kombination av dessa. En viktig punkt att nämna är dock att Trojo även i worst-case-scenariot 

kommer att gå med vinst inom tre år.  

Vidare analys av siffrorna visar att Trojos marknadspenetration skulle kunna minska med 43,4 

% ifrån beräknat troligt-scenario och fortfarande gå break-even. I ett osannolikt scenario där 

minskningen ifrån det troliga scenariot skulle vara större än 43,4 % finns möjligheten för Trojo 

att minska sina kostnader för att ändå uppfylla vinstkravet. Kostnadsposterna som beräknas 

vara möjliga att anpassa är dels lönenivåer och dels antalet heltidsanställda. Exempelvis finns 
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potential för anställning av högskoleingenjörer inom IT istället för civilingenjörer, med 

motivering att högskoleingenjörerna har en medellön som är 25 % lägre än civilingenjörernas 

(Sveriges Ingenjörer, 2015c). Ytterligare tillvägagångsätt för att minska Trojos reella 

lönekostnader är att anställa personer under 25 år, då dessa har en rabatterad arbetsgivaravgift 

(Ekonomifakta, 2015) eller att minska antalet heltidsanställda. Det senare antas också vara ett 

rimligt alternativ om volymen skulle bli mindre än förväntat, då en lägre försäljningsvolym 

beräknas kräva en lägre personalstyrka. 

6.2 METODDISKUSSION 

Följande avsnitt diskuterar den använda metoden med ett kritiskt förhållningssätt. 

6.2.1 ÖVERGRIPANDE UTVECKLING AV TROJO 

Trygghet har betonats av Svensk Handel (2011) vara av stor vikt. För att etablera en trygg 

atmosfär har en enkel och lättillgänglig kundtjänst utvecklats, en FAQ-sida samt information 

kring transportkostnader och kontaktuppgifter till kundservice. På back end-sidan finns gott 

omhändertagande av känslig data och csrf-skydd. Trots att registrering på en hemsida är en av 

de vanligaste orsakerna till att ett köp avbryts enligt Postnord, Svensk Digital Handel och HUI 

Research (2015) har en sådan funktion implementerats för vår webbapplikation. Detta på grund 

ut av att de också kommer öka tryggheten för kunder eftersom kontaktuppgifter finns att tillgå 

i situationer där bedrägeri upptäcks. I och med skapandet av registreringsfunktionaliteten har 

det dock lagts vikt vid teorin och implementationen har gjorts på enklaste och smidigaste vis 

för att underlätta för nya användare. Att kunna genomföra köp utan att vara medlem är något 

som skulle kunna erbjudas i framtiden för e-handelns kunder. En konsekvens för resultatet vid 

utelämnande av ett registreringskrav är dock att mycket av funktionalitet går förlorad för 

konsumenterna som exempelvis köphistorik och möjlighet att följa annonser. Detta är något 

som skulle ha minskat användarnas delaktighet på Trojo samt gjort e-butiken simplare vilket 

också i sin tur påverkat försäljningen. Med reliabiliteten i fokus är en registreringsfunktion 

väsentlig för att uppnå samma resultat. 

6.2.2 DISKUSSIONEN AV METODEN FÖR EKONOMISKA BERÄKNINGAR 

Metoden för att komma fram till de ekonomiska beräkningarna grundar sig främst i en 

kombination av benchmarking, demografisk data, samt en marknadsstudie där primärdata 

tagits fram. Baserat på detta har beräkningar genomförts och antaganden har gjorts kring hur 

många användare som Trojo kommer kunna attrahera samt vilken prisstrategi som ska 

användas. Denna metod uppfattas som ett tillfredställande tillvägagångsätt av projektgruppen. 

Däremot, är slutsatsen ifrån detta att en investering på cirka 1 000 000 SEK skulle krävas under 

de första två åren innan bolaget började gå med vinst. I ett scenario där Trojos idé hade tagits 

vidare och förverkligats i form av ett registrerat företag, skulle dessa siffror således definitivt 

behövts verifierats. Bland annat skulle det vara intressant att genomföra expertintervjuer med 

entreprenörer som tidigare genomfört liknande projekt samt riskkapitalister med erfarenhet 

ifrån branschen. För att genom detta verifiera de ekonomiska antagandena samt resonera 

ytterligare kring hur prissättningen skulle kunna optimeras. Exempelvis har vi i nuläget antagit 

att vi kommer att vara gratis under första året och därefter successivt öka priset till 2 % av 

försäljningspriset. Beroende på hur mycket priset påverkar antalet medlemmar på hemsidan, 
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skulle var och en av dessa siffror potentiellt kunna korrigeras. Exempelvis, antingen att 

gratisperioden förlängs eller förkortas, eller att priset höjs, sänks eller omviktas.  
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6.3 KÄLLKRITIK 

I teorin behandlas de viktigaste tekniska faktorerna på en hemsida för att besökaren ska uppleva 

vistelsen positiv. Vissa av dessa källor är tagna från bloggar och artiklar skrivna av utvecklare. 

Dessa artiklar hade dock gemensamt att de pekade ut samma faktorer angående vad användare 

uppskattar mest hos en hemsida samtidigt som den största delen av informationen på dessa 

hemsidor hade stöd i publicerade artiklar. I och med detta antogs resten av informationen i 

dessa artiklar vara pålitlig. 

Vidare är vissa källor över 10 år gamla vilket är en lång tid när det kommer till programmering 

och teknik då utvecklingen inom denna kategori går snabbt framåt. Informationen i dessa texter 

har dock ansetts relevant även i dagsläget då saker som låg laddningshastighet och lätt 

navigation fortfarande bör vara relevant för en positiv användarupplevelse. Därav har beslutet 

tagits att dessa källor fortfarande går att använda för att visa på vad användare eftersträvar. 

Anledningen till att nyare lika pålitliga källor inte existerar tros vara att eftersom denna 

information fortfarande anses så pass pålitlig har vidare forskning inte behövts. 
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6.4 ARBETET I ETT VIDARE SAMMANHANG 

En stor motivation i utvecklingen av Trojo har varit de positiva miljöaspekter projektet bidrar 

med. I en tid när det blir mer och mer uppenbart att människan har begränsade resurser att tillgå 

kan detta projekt hjälpa till att minska konsumtionen av nya kläder och vara ett steg mot ett 

hållbart samhälle. Det ger inte bara privatpersoner möjligheten att själva ta ett större 

miljöansvar utan ökar också, vid en lyckad marknadsföring, den allmänna medvetenheten kring 

dessa frågor. Projektet medför dock även etiska problem att ha i åtanke. 

Vid registrering på Trojo lämnar användaren ut ett flertal olika personuppgifter som till 

exempel namn, adress och telefonnummer. Detta medför ett ansvar i hur dessa uppgifter 

hanteras. För att medlemmarna ska känna sig trygga med att registrera sig är det viktigt att 

personuppgifter aldrig sprids utan dennes samtycke. Användarnas konton skyddas genom att 

lösenord krypteras innan de lagras i databasen. Innan en lansering av e-butiken borde det 

övervägas om även andra uppgifter såsom e-mail eller telefonnummer borde krypteras. 

I dagsläget finns ingen möjlighet att radera ett konto, vilket innebär att personuppgifterna i 

databasen kommer finnas där på obestämd tid. En prioritet vid fortsatt arbete med projektet 

borde vara att ge användarna ett verktyg för att ta bort deras uppgifter ur databasen.  

Trojo ger användarna möjligheten att själva lägga upp både text- och bildmaterial på sidan. För 

tillfället finns det inget filter för att sortera ut olämpligt innehåll. Detta är problematiskt då det, 

förutom om en administratör stöter på annonsen, inte finns något som stoppar användare att 

lägga ut material som är till exempel kränkande eller olagligt. Trojo kan självklart avsäga sig 

allt ansvar för innehållet, men ur ett etiskt perspektiv borde det implementeras en metod för att 

motverka problemet. 

Vid marknadsföring finns Internationella Handelskammarens (ICC) reklamkod kring etisk 

marknadsföring och marknadsdomstolens praxis att ta hänsyn till. (Konsumentverket, 2015) 

Vid en lansering skulle detta regelverk vara i åtanke och efterföljas. Eftersom 

marknadsföringen av Trojo kommer lägga stor vikt på de miljövänliga aspekterna så kommer 

fokus läggas på att följa ICC:s miljöreklamregler. Detta innebär bland annat att alla 

miljöpåståenden ska vara relevanta, aktuella och bevisade (ICC Sweden, 2011).  
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7 SLUTSATS 
Projektet resulterade i en fungerande webbapplikation med all grundfunktionalitet för en 

fungerande köp- och säljsajt för begagnade kläder.  

En ökad vinstpotential uppnås genom att sidan är designad med navigationsmöjligheter och 

laddningshastighet som underlättar potentiella kunders användande av e-butiken, något som 

beräknas leda till högre försäljningssiffra. För att locka kunder till en e-butik är det viktigt att 

skilja sig från konkurrenterna. Detta har åstadkommits genom att från grunden bygga 

webbapplikationen med köp och sälj för just begagnade kläder i åtanke. Vad detta innebär är 

att gränssnittet på alla sidor är anpassade efter just det syftet.  

För att appellera till målgruppen miljömedvetna betonas de miljövänliga aspekterna av Trojo 

genom att användarna möts av ett färgschema som framhäver en känsla av miljöansvar. Det 

finns också tydlig information om miljönyttan användning av begagnade kläder innebär. Den 

unga demografin ser redan användandet av begagnade kläder som en del av en livsstil och 

själva faktumet att Trojo upphöjer denna livsstil fångar in den unga målgruppen.  

7.1 FÖRSLAG FÖR VIDAREUTVECKLING 

Vid fortsatt arbete med butiken är det viktigt att stöd för alla sorters kläder läggs till. Det bör 

också skapas möjlighet att ha mer detaljerad information i annonserna. Detta skulle kunna göra 

sidan ännu mer inriktad mot den valda nischen och få Trojo att skilja sig mer från 

konkurrenterna. För att annonserna ska vara mer tilltalande behövs mer vägledning för 

användaren vid skapandet av en annons. Detta skulle ge annonserna en mer likriktad 

utformning och då även underlätta för köparen att jämföra annonser. Ett konkret exempel på 

hur detta skulle kunna genomföras är att skapa en fotoguide som hjälper användarna att ta bra 

foton som följer en viss standard. 

Det behöver skapas en större känsla av trygghet mellan köpare och säljare. Detta skulle kunna 

åstadkommas genom att införa ett system där användare kan betygsätta och lämna recensioner 

om varandra. Vidare skulle trygghetskänslan kunna öka genom att erbjuda en tredjeparts 

betalningslösning som tar en del av risken vid ett köp. 

Sökfunktionen är en viktig funktionalitet och behöver utvecklas. I den nuvarande versionen går 

det endast att söka på rubrik och beskrivning. Det bör även gå att söka på märken, färg, säljare 

och pris. 

En besökare borde ges möjligheten att buda på en produkt utan att registrera sig. Vid ett sådant 

köp behöver besökaren endast fylla i den minimalt nödvändiga informationen. 

Vid marknadsföring ska fokus läggas på sociala medier i form av kampanjer som engagerar 

kunderna, till exempel tävlingar. Vidare borde eventuella möjligheter till samarbeten med 

klädbloggare ses över. 

7.2 FRAMTIDA ARBETE  

Nedan diskuteras hur framtida marknadsföring och vidareutveckling av Trojo kan genomföras. 
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7.2.1 MARKNADSFÖRING 

Arbetet med att marknadsföra webbplatsen Trojo har inte varit en prioriterad uppgift under den 

tekniska utvecklingen av e-butiken på grund av resursbrister. Inom detta område finns det 

därför plats stor potential för att introducera verksamhetsprocesser med syfte att locka kunder 

och användare till webbplatsen. Findahl (2014) menar att unga mellan 16-25 år är den 

åldersgrupp som mest återkommande använder sociala medier och därav följer det naturliga 

steget att använda dessa nätverk för att rikta marknadsföringen effektivt mot e-butikens 

målgrupp. Även produktplacering i exempelvis bloggar är en möjlig marknadsföringsstrategi 

för Trojo, då detta är något som konsumenter i högre grad värdesätter enligt Konsumentverket 

(2011b).  

I takt med att annonsering av produkter blivit mindre effektivt ur ett marknadsföringsperspektiv 

har det istället blivit mer lönsamt med lösningar där annonsinläggen skapas i syftet att engagera 

kunderna. Detta uppmärksammas såväl av Konsumentverket (2011b) som Farrant, Olsen & 

Wangel (2010) och Ekström et al. (2012). Eftersom Trojos annonser skapas av sina användare 

i syftet att locka andra användare kan själva annonsfunktionen ses som ett sätt att engagera 

kunderna. Med hjälp av denna funktion, tillsammans med sociala medier, får företaget 

sannolikt bättre möjligheter att kommunicera de positiva effekter som kommer av konsumtion 

av begagnade kläder till sina kunder och därmed också lättare locka och behålla kunder inom 

Trojos kundsegment. Givet dessa goda möjligheter för kundrelationer kommer webbplatsen 

kunna marknadsföra sig till en stor mängd människor via sociala medier. Det öppnar för att ge 

användarna möjlighet att vara delaktiga i strävan att minska världens miljöpåverkan. 

Användandet av sociala medier kan däremot också medföra nackdelar då det öppnas upp för 

offentliga och potentiellt skadande diskussioner om verksamheten som företaget inte har makt 

över. Detta gör att det inte finns en garanti för ökat intresse för e-butiken men det bidrar ändå 

med möjligheten att ha en dialog med konsumenterna vilket på sikt kan förbättra 

verksamhetens kundrelationer. (Lundin & Lundqvist, 2010) 

7.2.2 TEKNISKA ASPEKTER 

Eftersom affärsplanen innefattar att kunderna även är säljare ligger ett stort ansvar på dem för 

att betalning och leverans sker på ett korrekt sätt. Om denna tjänst skulle vidareutvecklas i 

framtiden kan det finnas ett behov av att erbjuda en mellanhand som tar hand om betalningen 

för att öka köpprocessens reliabilitet och garantera att pengarna överförs när varan kvitteras ut 

hos mottagaren. Hos Trojos största konkurrenter finns sådana tjänster implementerade för att 

öka säkerheten för alla parter och därmed öka sannolikheten att användare beslutar sig för att 

genomföra ett köp. En sådan tjänst är exempelvis PayPal där ett köp- och säljskydd träder i 

kraft vid en betalning (PayPal, 2015b).  

Vidare kan också en implementation av ett forum där användare kan kommentera och 

betygsätta varandra skapa en känsla av tillförlit. Oseriösa försäljare eller köpare får därigenom 

sämre betyg och deras varor blir svårare att sälja. För att dessutom främja bud och köp skulle 

Trojo på sikt kunna söka en certifiering för trygg e-handel. En lyckad certifiering skulle 

innebära en tydlig kvalitetsstämpel för Trojo som verksamhet och bidra till en ökad försäljning 

(Trygg E-handel, 2010).  
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En annan funktionalitet som kan utvecklats är sidans interna sökmotor. Den aktuella versionen 

fungerar bra men skulle kunna bli bättre. Enligt Postnord, Svensk Digital Handel och HUI 

Research (2015) och deGeyter (2012) är en välfungerande sökfunktion mycket viktigt för en 

e-butiks användare. För att bättre uppfylla kundens önskemål skulle därför sökfunktionen på 

webbplatsen kunna utökas med bättre funktionalitet för att bland annat kunna hantera 

felstavning, ranking efter popularitet och relevans eller visning av resultat med relaterade 

produkter (Barker, 2003). 
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9 APPENDIX 

9.1 BILAGA 1 - MARKNADSPLAN  

Den här marknadsanalysen kommer att fokusera på den svenska marknaden och syftar till att 

undersöka förutsättningarna för e-handel med begagnade kläder mellan privatpersoner.  

9.1.1 KUNDSEGMENTERING OCH MARKNADSSTORLEK 

Marknaden för handel med nya kläder på nätet ökade med 2 600 % från 2001 till 

2010 (Goodman, 2011). Under 2014 omsatte den svenska e-handeln 42,9 miljarder kronor 

vilket motsvarar en tillväxt på 16% jämfört med föregående år. 35% av alla konsumenter 

mellan 18-79 år handlar via en e-butik minst en gång i månaden. (Postnord, Svensk Digital 

Handel & HUI Research, 2015) Samtidigt ökade handeln med begagnade varor online och 

bland annat har eBay Sweden ökat sin omsättning från 21 miljoner SEK år 2004 till 142 

miljoner SEK år 2013, vilket motsvarar en årlig omsättningsökning på 23,7 % (eBay Sweden, 

2015a).  

Det finns dock tydliga skillnader på hur begagnade kläder uppfattas av olika kundsegment. De 

svenska konsumenterna av begagnade kläder är främst yngre personer från storstadsområdena 

som ofta har bra kännedom om miljöansvar och samhällsfrågor. En viktig anledning till att 

detta segment väljer att handla kläder begagnat beror på att de inte vill att deras konsumtion 

ska ha negativa effekter på miljön. Det har blivit modernt att vara miljömedveten och att bära 

begagnade kläder stärker en identitet av medvetenhet. (Ekström, Gustafsson, Hjelmgren, & 

Salomonson, 2012) Modetrenden att blanda nya plagg med gamla anses också ha påverkat på 

den ökande handeln med andrahandsmode (Portnoff, 2013). 

Däremot har inställningen till begagnade kläder god förbättringspotential i andra kundsegment 

(Farrant, Olsen, & Wangel, 2010). Exempelvis finns kundgrupper som har intrycket att 

begagnade kläder är ofräscha och dessa kunder har svårt att se sig själva välja ett begagnat 

alternativ över ett nyproducerat. Det är därför viktigt att informera kunderna om den positiva 

miljöpåverkan återanvändning av kläder har samtidigt som de behöver övertygas om att det 

finns bra klädesplagg second hand. (Farrant, Olsen, & Wangel, 2010; Ekström, Gustafsson, 

Hjelmgren, & Salomonson, 2012) 

För att lyckas på marknaden för begagnade kläder online handlar det alltså om att fokusera på 

rätt målgrupp. Kundsegmntet som Trojo valt att fokusera på är därför personer som uppfattar 

sig själva som miljömedvetna och unga. Enligt naturvårdsverket uppfattar sig 9 av 10 svenskar 

som miljömedvetna (Svenson, 2009) och enligt SCB har Sverige omkring 1 250 000 invånare 

i åldrarna 18-29 år (Centralbyrån, 2014). Detta leder till att Trojos fokussegment approximativt 

består av 1 125 000 individer.  

9.1.2 INSIKTER IFRÅN DEDIKERAD MARKNADSUNDERSÖKNING  
En marknadsundersökning genomfördes för att skapa en uppfattning om hur människors 

konsumtionsvanor ser ut online. Undersökningen behandlade hur ofta personen handlade på 

webbplatser för begagnade ägodelar, hur ofta de köper begagnade kläder eller skor online, hur 

ofta de köper begagnade kläder överlag, samt hur ofta de handlar kläder via internet. Det ingick 

även en explicit fråga om deras konsumtion av begagnade kläder online skulle öka om det 
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fanns en hemsida nischad mot detta. 300 svar kom in ifrån personer inom det betraktade 

åldersspannet 20-30 år. 52% var tjejer och 48% var killar.  

80% av de tillfrågade handlar regelbundet kläder online och av dessa är det 21% som 

regelbundet handlar begagnade kläder på nätet. Ur enkäten går det att utläsa att 38% av de 

tillfrågade med stor sannolikhet skulle öka sin konsumtion av begagnade kläder om det fanns 

en hemsida nischad mot detta med ett anpassat gränssnitt. Sammanfattningsvis bekräftade 

marknadsundersökningen marknadspotentialen för den tilltänkta produkten.  

9.1.3 BEGAGNADE KLÄDER UT MILJÖSYNPUNKT 

I Sverige importerades 121 000 ton kläder år 2013 vilket motsvarar 12,5 kilo per person, 

samtidigt som det slängs i genomsnitt åtta kilo kläder per person och år. (Naturvårdsverket, 

2015) Ur miljösynpunkt är detta ett stort resursslöseri. För att producera ett kilo bomull krävs 

mellan 7 000-29 000 liter vatten samt 0,3-1,0 kilo olja (Naturvårdsverket, 2015; Ekström E. 

G., 2014). Genom att återanvända kläder finns således fördelar att hämta ur 

hållbarhetssynpunkt (Sveriges Ingenjörer, 2015a). 

Blocket uppskattar att handeln med begagnade kläder och skor på bara deras hemsida minskar 

de potentiella miljöutsläppen med 2 900 ton CO2 per år. De uppskattar att den totala handeln 

med begagnade varor på blocket.se innebär potentiellt minskade miljöutsläpp som skulle 

motsvara att Stockholms innerstadstrafik stod stilla i 1,5 år. (Blocket AB, 2013) 

9.1.4 KONKURRENTANALYS 

I figur 43 finns en bild som illustrerar konkurrenterna nedbrutna i två dimensioner, de fysiska 

aktörerna relativt webbaktörerna, samt de som säljer kläder begagnat samt de som säljer kläder 

i allmänhet.  

 

FIGUR 43: TROJOS POTENTIELLA KONKURRENTER 

Trots kombinationen av marknadstrenderna som beskrivits ovan saknas en svensk e-handel 

nischad mot enbart begagnade kläder. Aktörerna som finns är främst Blocket, Tradera samt 

eBay, och på dessa sidor säljs alltifrån kläder och elektronik, till bilar och resor. Detta leder 

bland annat till att hemsidorna utformas för att klara av detta breda produktutbud. 

Funktionalitet som skulle vara bra för att sälja kläder men som inte lämpar sig för sidornas 

andra kategorier uteblir därför. Exempelvis blir detta tydligt när aktörer som säljer begagnade 

saker jämförs med aktörer som är nischade mot nya kläder.  

Sammanfattningsvis finns en lucka på marknaden för kombination av att sälja begagnade 

kläder i ett gränssnitt som påminner om e-handlar för nyproducerade kläder, med annonser som 

påminner om deras standardiserade annonser.  

Kläder begagnade Kläder ej begagnade

Fysiskt

Myrorna, Stadsmissionen, Beyond Retro, 

Allmäna loppmarknader H&M, Carlings, MQ, NK, mm.

Elektroniskt

Tradera, eBay, Blocket, 

Sociala medier som exempelvis Facebook Nelly, Zalando, Stylepit, asos, Meiinto
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 ELEKTRONISKA KONKURRENTER 

På den svenska marknaden för begagnade kläder online är idag Blocket, Tradera och sociala 

medier de största aktörerna. Blocket och eBay är sedan länge etablerade som köp- och 

säljhemsidor och grundades år 1996 respektive 1995 (Tradera, 2015a; Blocket AB, 2015b). För 

både Blocket och eBay är begagnade kläder bara en del av ett mycket bredare sortiment. Detta 

betyder att deras utformning av annonser behandlar klädförsäljning som en eftertanke och inte 

som huvudfokus. Här kan Trojo utmärka sig genom att ha ett användargränssnitt som från 

grunden är utvecklat för att hjälpa kunden att hitta rätt kläder. Priset för att lägga upp en 

klädannons på Blocket är 20 SEK medan Tradera tar 10 % av försäljningspriset, men maximalt 

100 SEK om annonsen säljs till privatpersoner. För företag varierar provisionsavgiften på sålda 

varor mellan 4-8% beroende på vilken produktkategori som varan tillhör. För kläder ligger 

avgiften på 8%. För företag tillkommer också en avgift om varan inte blir såld. Den ligger på 

2,40 SEK per osåld vara oavsett vilken produktkategori som varan tillhör. (Tradera, 2015b) 

Klädförsäljning på sociala medier är ostrukturerad men ofta gratis. Det sker oftast genom 

grupper, begränsade inom ett visst geografiskt område, där annonser läggs upp utan sortering. 

 FYSISKA KONKURRENTER  

En fysisk säljplats är nästan uteslutande beroende av bemanning. Det innebär att den potentiella 

kunden alltid har någon att fråga i realtid. Däremot medför den fysiska butiken även kostnader 

som inte finns för en e-butik relaterade till personalstyrka och försäljningslokal.  

De fysiska butikerna har även ofta begränsade öppettider. Vidare, har de fysiska butikerna 

också svårt att locka kunder som inte antingen bor i närområdet eller är på genomresa. 

Vissa av de större aktörerna på den fysiska marknaden för begagnade kläder använder sitt 

överskott för att bidra till välgörande ändamål. Aktörer inkluderade i detta är bland annat 

ideella organisationer som exempelvis Myrorna, Stadsmissionen och Erikshjälpen. 
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9.1.5 SWOT-ANALYS 

Härnäst följer en SWOT-analys för den tänkta affärsidén Trojo. Denna presenteras först 

övergripande i figur 44 för att därefter i flytande text gå djupare i respektive kategori. 

 STYRKOR 

Många företag verkar missbedöma hur viktigt konsumenterna tycker det är att ha en bra 

sökfunktion på sin hemsida (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research, 2015). Detta 

hör dock till ovanligheterna på marknaden för begagnade kläder online. Däremot kommer den 

tilltänkta webbapplikationen att ha detta.  

 SVAGHETER 

I en undersökning ifrån PostNord anger många av de tillfrågade att en viktig anledning till att 

de avstår från att handla kläder online, är att de inte vill vänta på att få varan levererad eller att 

de först vill testa och prova produkten innan de köpte den. (Postnord, Svensk Digital Handel 

& HUI Research, 2015) 

Positivt Negativt 

Interna faktorer

Styrkor:

* Smart sökverktyg

* Användarvänligt 

uppladdningsverktyg

* Tillfredställande annonser

* Nichat mot begagnade kläder 

online

* Relativt låga priser men ändå 

god lönsamhetspotential

Svagheter:

* Ny och ännu relativt okänd aktör 

på marknaden

* Medlemmarna kan ej testa 

produkten innan den köps

* För en god användarupplevelse 

krävs många annonser på hemsidan, 

för många annonser krävs många 

medlemmar, och för många 

medlemmar krävs en god 

användarupplevelse. 

Externa faktorer

Möjligheter:

* Positiv trend för försäljning av 

kläder online (Goodman, 2011)

* Endast tre etablerade svenska 

aktörer på marknaden för 

begagnade kläder online 

(Observation 2015)

* Ingen annan svensk e-

handelsaktör är nichad mot 

begagnade kläder (Observation 

2015)

* Möjlighet till internationell 

expansion i framtiden 

Hot:

* Etablerade befintliga 

konkurrenter

* Potentiellt nya konkurrenter med 

en ännu vassare produkt

* Konkurrens ifrån internationella 

konkurrenter

FIGUR 47: SWOT-ANALYS FÖR TROJO FIGUR 44: SWOT-ANALYS FÖR TROJO 



72 

 

 MÖJLIGHETER 

De branscher som omsätter mest på internet är hemelektronik (10 300 MSEK), kläder/skor (7 

500 MSEK) och böcker/media (3 400 MSEK). Den svenska detaljhandelns försäljning över 

internet ökade med 16 procent under 2014 och trenden är positiv de senaste åtta åren.  

Även den utländska marknaden spås fortsätta växa. 40 procent av företagen tillfrågade i 

PostNords undersökning bedömer att deras försäljning mot utlandet kommer att öka under det 

kommande året. Trenden att fler företag och en större andel av försäljningen går mot utlandet 

kommer sannolikt att fortsätta, vilket hör ihop med tydligare regler, enklare transporter och 

mognare konsumenter. Gränserna kommer att fortsätta att suddas ut och sannolikt kommer vi 

att få se köp från ännu längre avstånd och från marknader som precis nu börjar växa och mogna. 

(Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research, 2015) 

 HOT 

Om vi betraktar marknader utanför Sverige som exempelvis USA, finns det e-handelsbutiker 

som framgångsrikt nischat sig mot begagnade kläder. Bland annat fick företaget Tic in 18,5 M 

USD i riskkapital under 2014 ifrån den tidigare investeraren i Twitter Andereessen Horowitz. 

(Techcrunch, 2014) 

E-handeln suddar ut gränser mellan länder och erbjuder konsumenterna möjlighet att handla 

varor varifrån de vill. Av E-barometern framgår att konkurrensen från utländska aktörer är 

påtaglig från svenska e-handelsföretag. De varor som flest svenska konsumenter väljer att e-

handla från andra länder är kläder/skor. (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research, 

2015) 
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9.1.6 NYCKELFAKTORER FÖR EN FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL 

Följande avsnitt kommer att behandla teorier som pekar på viktiga faktorer för en framgångsrik 

e-handel.  

 LAY-OUT 

Det är viktigt att ha webbdesign på webbshopen som både gör kunden intresserad och leder till 

avslut. Tre faktorer som är viktiga för kunden är att det känns tryggt att handla från sajten, att 

det är enkelt att handla och att det är smidigt att betala. (Postnord, Svensk Digital Handel & 

HUI Research, 2015) Det är svårt att säga exakt hur detta kan åstadkommas men det finns en 

del generella tips och osynliga regler som erfarna webbdesigners följer.  

Ett koncept som går att följa är att webbshopen ska ha en enhetlig design, både estetiskt och 

funktionellt. Detta bidrar till att besökaren får det lättare att navigera runt på hemsidan och att 

de kan lägga större fokus på informationen som presenteras. För att få till en säljande hemsida 

handlar det om att ha snygga och välplacerade bilder, framhäva den viktigaste informationen, 

uppmuntra till att klicka vidare på sajten och ge information om vad som finns att hitta om du 

klickar vidare. (Svensk Handel, 2011) 

 SÖK OCH SÖKFUNKTIONER  

Från Posten:s och HUI Research andra kvartalsrapport 2009 framgick det tydligt att 

sökmotoroptimering och effektiva sökfunktioner är mycket viktiga aspekter för en 

framgångsrik e-handelsbutik. 62 % av de 1 500 tillfrågade företagen ansåg år 2009 att 

sökmotoroptimering var det viktigaste verktyget för framtida marknadsföring på internet. Som 

en jämförelse, angav enbart 14 % av de tillfrågade företagen under samma period, att tv eller 

radioreklam var viktigt för verksamheten (HUI Research, 2009). 

Ur kundperspektivet är en kompetent sökfunktion mycket viktig av flera olika skäl, Posten och 

HUI:s rapport från Q2, 2009, visar bland annat på att en god sökfunktion spelar stor roll i 

kommunikationen med kunderna och hur kunderna lär känna företaget. Utöver detta delger 

rapporten också att 50 % av de tillfrågade ansåg att sökfunktion är en av de viktigaste 

servicefunktionerna en e-handelsbutik kan tillhandahålla (HUI Research, 2009). 

 ANNONSER 

Enligt eBay Inc., förtaget bakom ebay.com, har både köpare och säljare mycket att tjäna på en 

bra utformad annons. Även om utseendena mellan annonserna varierar, har eBay därför 

identifierat flera riktlinjer kring hur en annons bör utformas för att locka köpare. (eBay, 2015b). 

Ett av de första tipsen eBay ger till sina kunder är att ha en klokt utformad, tydlig och informativ 

titel. Titeln, menar företaget, ska beskriva produkten i sin helhet med egenskaper så som 

modell, färg, storlek och märke. Titeln behöver däremot inte vara grammatiskt korrekt och 

företaget påminner även läsaren om att ord som "WOW!" och fraser som "Titta här!" inte 

kommer generera mer trafik till din annons, utan kan istället få den motsatta effekten då ord 

som "WOW!" sällan är något som en eventuell köpare söker efter när de letar efter produkter 

på sajten (eBay, 2015b). 
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eBay ger även tips på vad texten i din annons kan innehålla. Företaget betonar att säljaren bör 

sträva efter en informativ objektbeskrivning som är enkelt att läsa. Exempelvis bör säljaren 

använda av paragrafer och korrekt grammatik samt bilder för att beskriva det som ska säljas. 

eBay hävdar också att en kort anekdot eller berättelse om varans historia kan ha en positiv 

inverkan på annonsen. med motivationen att detta kan ge säljarens annons en mänsklig "touch" 

vilket kan göra annonsen mer populär. eBay avråder dock säljaren från att försköna eller ljuga 

om produkten som denne försöker sälja (eBay, 2015b). 

Från blocket.se går det också att som säljare att finna liknande råd. Företaget ger tipset att ta 

flera bilder på varan, gärna från olika vinklar, med en ren bakgrund och tydligt upplysta och 

skarpa bilder. Blocket betonar även vikten bakom tydlig och utförlig text samt rubrik som heller 

inte förskönar produkten (Blocket AB, 2015c). 

9.1.7 MARKETING MIX 

Följande avsnitt kommer att beskriva Trojos position med avseende på produkt, plats, 

marknadsföring och pris.  

 PRODUKT 

Trojo säljer inte några egna produkter utan agerar enbart annonsverktyg för köp och sälj av 

begagnade kläder mellan privatpersoner. Produkten som erbjuds är alltså annonsverktyget 

vilket är specialanpassat för mobil- och datorgränssnitt. Detta verktyg anpassas speciellt till 

handel med kläder, bland annat genom att försäljare specifikt ombeds lägga in relevanta mått, 

för att ge användare en bättre plattform än existerande alternativ. Designen av 

webbapplikationen är gjord med enkelhet, tydlighet och miljötänk i åtanke. Applikationen 

innehåller därför uteslutande användarvänliga funktioner som har enkel- och tydlighet som 

högsta prioritet. I och med nischen mot kläder inskränks en del av användarens friheter i syfte 

att uppnå en standardiserad produktkatalog. 

 

För att fastslå Trojos roll som pålitlig mellanhand erhålls FAQ-sida och kontaktinformation till 

ansvariga. Dock begränsas Trojos ansvar till själva annonseringen. I affärsplanen tillämpas inte 

någon betalningsmetod, detta är istället upp till köpare och säljare att lösa på egen hand. Därför 

erbjuder inte Trojo några garantier bortom att annonsverktyget fungerar som det ska och lägger 

sig inte på något sätt i den köp- och säljprocess som sker efter det att köpare och säljare fått 

varandras kontaktinformation. 

 PLATS  

Trojo tar plats på webben och är därmed en länk mellan personer som annars aldrig skulle ha 

kommit i kontakt och vilket skapar stora möjligheter för privatpersoner att skapa breda 

kundbaser. Utöver denna nischade mötesplats på nätet sker alla former av kommunikationer 

utanför Trojos intressesfär då användarna själva ansvarar för köp- och säljprocessen. Tack vare 

webbens goda spridning i Sverige är verktyget tillgängligt nästan var som helst i landet. Dock 

hindrar språkbarriären effektiv användning utanför Sveriges gränser. Därtill kan fraktkostnader 

framkalla en användning där främst användare från närliggande platser väljer att handla med 

varandra. På grund av Trojos natur sker ingen lagerhållning och all transport är också utom 

företagets kontroll. 

 MARKNADSFÖRING 

För att se till locka användare till webbapplikationen är tanken att Trojo ska bland annat ska 

marknadsföras genom sociala medier med engagerande tävlingar liksom samarbeten med 
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kända klädbloggare. Samarbeten med dessa bloggare har större inverkan än direktreklam som 

i allt större grad ignoreras (Konsumentverket, 2011b). Genom denna marknadsföringsplan är 

tanken att därtill skapa bra PR för Trojo vilket skulle hjälpa användare att känna sig mer 

familjära med applikationen vilket i sin tur kan leda till en trogen användarbas. 

 PRIS 

Då all handel sker mellan två privatpersoner, med små påslag från Trojos sida, blir prisnivån 

låg jämfört med inköp av nya produkter. Därtill agerar budfunktionen för att i högsta möjliga 

grad möta tillgång och efterfrågan. De resulterande låga priserna lockar många kunder som 

annars inte skulle vara intresserade. Förutom att erbjuda tillgång till budfunktionen har Trojo 

ingen inverkan på prissättningen, utan endast på den procentsats av försäljningspriset som tas. 

Denna procentsats är inledningsvis 0 % för att sedan öka i takt med att kundbasen byggs på. 

9.1.8 TROJOS MÅLBILD OCH MARKNADSSTRATEGI 

Trojos mål är att attrahera fokussegmentet unga och miljömedvetna personer med målet att gå 

med vinst på tre års sikt. Detta kapitel diskuterar möjligheten i detta genom att behandla 

prismodell, marknadspenetration och vinstberäkningar. 

 PRISMODELL 

Trojo kommer att använda prissättningen som verktyg för att locka till sig användare. Därför 

kommer Trojo att vara gratis för både köpare och säljare under det första året. Precis som eBay 

inte tar några avgifter för en användares 50 första annonser, vilket tidigare konstaterades i 

teoriavsnittet. (eBay, 2015b) 

Priset per annons på Trojo har därför estimeras till 0 % av försäljningspriset första året, 1 % 

andra året och 2 % från och med tredje året och framåt. Denna prissättning är konkurrenskraftig 

i jämförelse med konkurrenter som eBay och Tradera. Som tidigare nämnt, tar eBay 10 % av 

försäljningsvärdet upp till och med 250 USD (Loeb, 2014). Medan Tradera tar 10 % upp till 

maximalt 100 SEK, dock minst 3 SEK, samt möjlighet till ytterligare tillval vilka medför extra 

kostnader för försäljaren.  

 MARKNADSVOLYM  

Målet med prissättningen är att efter ett år lockat till sig 2 % av personerna i den huvudsakliga 

målgruppen som är unga vuxna mellan 18 och 30 år samt 0,5 % av den resterande vuxna 

befolkningen i Sverige. För att sätta detta i en jämförelse har Tradera 1 500 000 medlemmar 

(Tradera, 2015d), vilket motsvarar omkring 20 % av Sveriges myndiga befolkning. Trojos 

estimerade marknadsandel efter år ett skulle därför motsvara 4 % av Traderas medlemmar. 

 VINSTBERÄKNINGAR 

Baserat på prissättningen och marknadspenetrationen ovan har beräkningarna visat att Trojo 

enligt givna siffror kommer att ha ett ackumulerat positivt resultat från och med år tre. I bilaga 

2 går det att läsa en känslighetsanalys där ett worst case-scenario, best case-scenario samt ett 

troligt scenario angivits. Worst case-scenariot baseras i att Trojos försäljningsintäkter skulle 

vara 40 % lägre än beräknat. Denna minskning i försäljning kan antingen bero på ett lägre antal 

användare än beräknat, ett lägre antal genomsnittliga annonser per användare än beräknat, eller 
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en kombination av dessa. En viktig punkt att nämna är dock att Trojo även i worst-case-

scenariot kommer att gå med vinst inom tre år.  

Vidare analys av siffrorna visar att Trojos marknadspenetration skulle kunna minska med 43,4 

% ifrån beräknat troligt-scenario och fortfarande gå break-even. I ett osannolikt scenario där 

minskningen ifrån det troliga scenariot skulle vara större än 43,4 % finns möjligheten för Trojo 

att minska sina kostnader för att ändå uppfylla vinstkravet. Kostnadsposterna som beräknas 

vara möjliga att anpassa är dels lönenivåer och dels antalet heltidsanställda. Exempelvis finns 

potential för anställning av högskoleingenjörer inom IT istället för civilingenjörer, med 

motivering att högskoleingenjörerna har en medellön som är 25 % lägre än civilingenjörernas 

(Sveriges Ingenjörer, 2015c). Ytterligare tillvägagångsätt för att minska Trojos reella 

lönekostnader är att anställa personer under 25 år, då dessa har en rabatterad arbetsgivaravgift 

(Ekonomifakta, 2015) eller att minska antalet heltidsanställda. Det senare antas också vara ett 

rimligt alternativ om volymen skulle bli mindre än förväntat, då en lägre försäljningsvolym 

beräknas kräva en lägre personalstyrka. 
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9.2 BILAGA 2 - BEST OCH WORST CASE KRING DET EKONOMISKA 

Detta kapitel innehåller nio figurer, med beräkningar på Trojos intäkter, kostnader och vinst, i 

tre olika scenarion.  

9.2.1 TROLIGT CASE (TABELL 4-6) 

TABELL 4: TROJOS INTÄKTER UNDER TROLIGT SCENARIOR UNDER TROLIGT-SCENARIO 

 

 

TABELL 5: TROJOS KOSTNADER UNDER TROLIGT-SCENARIO 

 
 

TABELL 6: TROJOS VINST UNDER TROLIGT-SCENARIO 

 

9.2.2 WORST CASE (TABELL 7-9) 

TABELL 7: TROJOS INTÄKTER UNDER WORST-SCENARIO 

 

 

Antal år från start %av målgrupp %av de i ej huvudgrupp Antal användare Antal sålfa objekt per användare Genomsnittligt pris Procentuell avgift Intäkter

1 2,00% 0,50% 61250 3,00 200 0% -  kr                        

2 4,00% 0,60% 183750 3,90 200 1% 1 433 250 kr            

3 8,00% 0,72% 367500 5,07 200 2% 7 452 900 kr            

4 16,00% 0,86% 735000 6,59 200 2% 19 377 540 kr          

5 32,00% 1,04% 1470000 8,57 200 2% 50 381 604 kr          

INTÄKTER

Antal år från start %av målgrupp %av de i ej huvudgrupp Antal användare Antal sålfa objekt per användare Genomsnittligt pris Procentuell avgift Intäkter

1 1,20% 0,30% 36750 3 200 0% -  kr                        

2 2,40% 0,36% 110250 3,9 200 1% 859 950 kr                

3 4,80% 0,43% 220500 5,07 200 2% 4 471 740 kr            

4 9,60% 0,52% 441000 6,591 200 2% 11 626 524 kr          

5 19,20% 0,62% 882000 8,5683 200 2% 30 228 962 kr          

INTÄKTER
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TABELL 8: TROJOS KOSTNADER UNDER WORST-SCENARIO 

 
 

 

TABELL 9: TROJOS VINST UNDER WORST-SCENARIO 

 

 

9.2.3 BEST CASE (TABELL 10-12) 

TABELL 10: TROJOS INTÄKTER UNDER BEST-SCENARIO 

 

TABELL 11: TROJOS KOSTNADER UNDER BEST-SCENARIOT 

 
 

TABELL 12: TROJOS VINST UNDER BEST-SCENARIOT 

 
 

 

Antal år från start Vinst per år kr Ackumulerat 

1 933 608 kr-                     933 608 kr-                  

2 610 482 kr-                     1 544 090 kr-               

3 1 775 948 kr                  231 858 kr                  

4 6 881 930 kr                  7 113 788 kr               

5 21 095 619 kr                28 209 406 kr             

VINST

Antal år från start %av målgrupp %av de i ej huvudgrupp Antal användare Antal sålfa objekt per användare Genomsnittligt pris Procentuell avgift Intäkter

1 2,80% 0,50% 73250 3 200 0% -  kr                        

2 5,60% 0,60% 219750 3,9 200 1% 1 714 050 kr            

3 11,20% 0,72% 439500 5,07 200 2% 8 913 060 kr            

4 22,40% 0,86% 879000 6,591 200 2% 23 173 956 kr          

5 44,80% 1,04% 1758000 8,5683 200 2% 60 252 286 kr          

INTÄKTER
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9.3 BILAGA 3 – PRODUKTBACKLOGG OCH ANVÄNDARBERÄTTELSER 

 

9.3.1 ANVÄNDARBERÄTTELSER 

1. Som medlem/besökare vill jag kunna gå in på Trojos hemsida från olika enheter 

för att få en bra användarupplevelse på mobil, surfplatta och dator. 

2. Som besökare vill jag kunna bli medlem och logga in för att lägga upp och kunna 

buda på annonser. 

3. Som en medlem vill jag kunna söka upp och lägga bud på varor jag vill köpa. 

4. Som en medlem vill jag kunna gå in på min sida för att redigera mina 

användaruppgifter. 

5. Som en medlem vill jag ha tillgång till annonser jag är högstbjudande på, jag har 

vunnit, jag har lagt upp och jag tidigare sålt för att följa de annonser som är 

relevanta för mig. 

6. Som en besökare vill jag ha tillgång till kundservice och information för att känna 

mig trygg när jag handlar och få kunskap om hur Trojo fungerar. 

7. Som medlem vill jag kunna redigera annonser och som admin vill jag kunna 

redigera och ta bort olämpliga annonser för att rätta till misstag eller lägga till ny 

eller bättre information. 

8. Som medlem vill jag få mail som berättar när jag vunnit eller sålt en produkt. 
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9.3.2 PRODUKTBACKLOGG 

 NÖDVÄNDIGT 

 

Databastillgång 

Budfunktion 

Lägga upp annonser 

Registreringssida 

Enskild annons 

Kontoöversikt/kontoredigering 

Kundkorg: Lagda bud och utlagda annonser 

Logga in funktion 

Köp och säljhistorik 

Startsida 

Användaravtal (info om säkerhet) 

Annonsredigering 

"Genomförande av flera samtidiga produktinköp (dvs. kundkorg och betalningsprocess)" 

Annonssida 

Sökfunktion 

  

https://trello.com/c/lXll5TD6/28-databastillgang
https://trello.com/c/ivKOVI2G/58-budfunktion
https://trello.com/c/v2Ls75Xc/24-lagga-upp-annonser
https://trello.com/c/uudlce0P/21-registreringssida
https://trello.com/c/jfJ3Sdmm/3-enskild-annons
https://trello.com/c/BEdV8iYq/53-kontooversikt-kontoredigering
https://trello.com/c/lpq4tNYs/26-kundkorg-lagda-bud-och-utlagda-annonser
https://trello.com/c/GpV9d0Kd/22-logga-in-funktion
https://trello.com/c/m9ZWAlsV/38-kop-och-saljhistorik
https://trello.com/c/lULF1jQ3/1-startsida
https://trello.com/c/unMgu4Fs/52-anvandaravtal-info-om-sakerhet
https://trello.com/c/lEwIeXm4/51-annonsredigering
https://trello.com/c/qqDhKlMD/59-genomforande-av-flera-samtidiga-produktinkop-dvs-kundkorg-och-betalningsprocess-integration-till-betalningsleverantor-ar-frivill
https://trello.com/c/MPRnjBl1/2-annonssida
https://trello.com/c/GMqydzgy/27-sokfunktion
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 BRA ATT HA 

 

Fraktguide 

Måttguide 

Fotoguide 

Redigering av framsida/erbjudande/blogg 

Få knapptryck för att buda 

Fraktuppgifter på säljsida och kundservice 

Budfunktion med tid 

Rekommenderad info 

Adminstatus/stämpel 

Stilren design 

Anpassa e-butiken för mobil. 

Annonslängd  klocka som tickar ner 

Mail vid avslutad annons 

Filter 

FAQ 

 

https://trello.com/c/WbPurH9P/48-fraktguide
https://trello.com/c/utKQo4Ng/47-mattguide
https://trello.com/c/s0FUKSjj/46-fotoguide
https://trello.com/c/6Sgpn3fE/54-redigering-av-framsida-erbjudande-blogg
https://trello.com/c/BgMkJBId/41-fa-knapptryck-for-att-buda
https://trello.com/c/2aKadKNl/49-fraktuppgifter-pa-saljsida-och-kundservice
https://trello.com/c/KxCIWAKK/76-budfunktion-med-tid
https://trello.com/c/V2JqtwG4/50-rekommenderad-info
https://trello.com/c/dJFgVFXm/57-adminstatus-stampel
https://trello.com/c/zpRI0kPn/44-stilren-design
https://trello.com/c/UdlbBkSs/60-anpassa-webbshoppen-for-mobil
https://trello.com/c/gtH9Tlud/56-annonslangd-klocka-som-tickar-ner
https://trello.com/c/mxM6lATd/40-mail-vid-avslutad-annons
https://trello.com/c/jZW4FWdU/42-filter
https://trello.com/c/j9dUjdbN/55-faq
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 LYX 

 

Mängdrabatter 

Följ denna annons 

Läsa i forum 

Skriva i forum 

Följfunktion (T ex följ jeans storlek 32/32) 

Följfunktion 

Betygsfunktion 

Anpassad startsida efter personliga preferenser 

Logga in med facebook 

Achievements 

Notiser 

Koncis Miljö förklaring 

"Annonser nära dig"  funktion 

Temalayout 

"Personer som kollade på detta kollade även på" 

Intervjuer med köpare/säljare/kända personer som köper begagnat 

Tips på märken 

Dela annons på facebook 

Statistik på sajten 

Veckans vara 

 

https://trello.com/c/OgyyyyAz/4-mangdrabatter
https://trello.com/c/PbhodnTC/9-folj-denna-annons
https://trello.com/c/IVYnii34/5-lasa-i-forum
https://trello.com/c/LyVk6ljj/6-skriva-i-forum
https://trello.com/c/tlAncERk/13-foljfunktion-t-ex-folj-jeans-storlek-32-32
https://trello.com/c/VOoma1KB/7-foljfunktion
https://trello.com/c/sHw2hpl1/8-betygsfunktion
https://trello.com/c/wtjmjbsg/16-anpassad-startsida-efter-personliga-preferenser
https://trello.com/c/kIBxiRJm/17-logga-in-med-fb
https://trello.com/c/BSLiNl72/18-achievements
https://trello.com/c/2QwIg3df/19-notiser
https://trello.com/c/TPZvpqrm/20-koncis-miljo-forklaring
https://trello.com/c/LAzeOvew/23-annonser-nara-dig-funktion
https://trello.com/c/Ra0kdkdm/29-tema-layout
https://trello.com/c/YfcpARYC/32-personer-som-kollade-pa-detta-kollade-aven-pa
https://trello.com/c/z4Apj2P2/34-intervjuer-med-kopare-saljare-kanda-personer-som-koper-begagnat
https://trello.com/c/v4TWixoU/35-tips-pa-marken
https://trello.com/c/DFkVUWlm/36-dela-annons-pa-fb
https://trello.com/c/SapFpOKH/37-statistik-pa-sajten
https://trello.com/c/7lZIrEd2/39-veckans-vara
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9.4 BILAGA 4 - INDIVIDUELLA ERFARENHETSSAMMANFATTNINGAR 

9.4.1 ERFARENHETSSAMMANFATTNING - JOEL GARPLIND 

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket om projektarbete, (webb)programmering och 

problemlösning i större projekt. Trots att jag tidigare varit delaktig i projektarbeten har jag 

aldrig arbetat på en såhär stor skala, med så många gruppmedlemmar och ett så pass stort 

övergripande mål. Lärdomarna jag kan ta med mig ur detta arbete har varit av både 

processrelaterad och teknisk natur. Ett axplock av de mest minnesvärda utmaningarna och hur 

jag drog lärdom av dessa följer nedan. 

 

 PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 

Arbetet med Trojo inleddes med brainstorming och planering av den övergripande strukturen. 

I detta tidiga skede var arbetet uppdelat på ett lika tydligt sätt som senare. Under denna tid var 

jag dessutom på resande fot utan stabil internettillgång. När projektgruppen sedan gick vidare 

in i sprint 1 där programmeringen av webbapplikationen sattes igång på allvar, delades samtliga 

medlemmar upp för att utveckla en grundläggande, essentiell funktionalitet var. 

Jag tror att den inledande fasen var en aning förvirrande för samtliga gruppmedlemmar. 

Speciellt för mig och Fredrik som befunnit oss utomlands under arbetets gång kunde det ofta 

kännas oklart vad som skulle göras och hur det skulle göras. Även i inledningen av sprint 1 

kände jag delvis av att arbetet kunde vara ineffektivt även om det i denna fas fanns en tydligare 

målbild. 

Trots att det i den inledande perioden var svårt att utföra konkret arbete på ett effektivt sätt så 

var det trots allt en tid för oss i projektgruppen att finna våra roller och organisatoriska rutiner 

vilket lät oss arbeta väldigt effektivt i projektets senare faser. Att det tog så lång tid att komma 

igång ordentligt med arbetet lät oss dock inte utveckla webbapplikationen i enlighet med vår 

vision, utan vi fick nöja oss med en smalare version. Distanskommunikationen var i detta skede 

väldigt underutvecklad vilket ledde till en aning begränsade arbetsmöjligheter för oss som inte 

befann oss i Sverige.  

Med tanke på att 9 personer slängdes in i en platt struktur där mål skulle definieras och arbete 

skulle utföras utan att den ursprungliga strukturen var tydligt klargjord så ter det sig naturligt 

att den första tiden var omtumlande. Vi hade ett stort övergripande mål, men det saknades länge 

en tydlig tanke kring hur detta skulle uppfyllas. Bristen på konkretisering av stora mål som 

genomsyrar hela organisationen kan enligt (Hertinge & Svanberg, 2014) leda till att 

organisationens resurser arbetar i olika riktningar vilket hämmar effektiviteten. Att jag under 

projektkursens första en och en halv månader befann mig på resande fot innebar stora 

utmaningar för att ändå vara en resurs för projektgruppen. I och med den situation jag befann 

mig i hade jag inte lika stor delaktighet i organisationen av projektet som övriga medlemmar, 

vilket lär ha bidragit till kommunikationsbristen med mig och Fredrik vilket vi upplevde av 

och till. Som grupp har vi alltid haft en god sammanhållning och en positiv attityd, vilket jag 

tror bidrog till att vi efter denna inledande period lyckades skapa en välfungerande struktur för 

vidare arbete där samtliga medlemmar bidragit med sina färdigheter på ett bra sätt. Under 
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arbetets fortgång blev jag själv mer och mer involverad i samtliga beståndsdelar av projektet, 

och Scrum-mötena blev således mer och mer värdefulla för mig. 

I allmänhet tror jag att det är helt normalt att en grupp utan en extremt tydlig målbild och 

tillvägagångssätt kräver en inledande fas av brainstorming och ytterligare en tid innan det blir 

tydligt hur arbetet ska gå till väga och resurserna ska användas effektivt. Denna inledande fas 

kan hållas kortare om samtliga medlemmar är aktiva och engagerade i projektet från första 

stund. Det är viktigt att föra regelbunden liksom spontan kommunikation, det förra vilket 

Scrum är utmärkt för att uppehålla. 

I framtiden kommer jag vara högst delaktig i projekts inledande uppbyggnadsfas och se till att 

aktivt bidra med mina egna idéer i stor utsträckning, om jag tror att dessa har positiv inverkan 

på slutresultatet. Därtill kommer jag inte stressa upp mig över att saker tar sin tid utan istället 

fokusera på att göra mitt bästa för tillfället och utvecklas under tidens gång. 

 

 TEKNISKA ERFARENHETER 

Ett av mina stora ansvar under projektets gång har varit att programmera applikationens 

kundvagn och liknande funktionalitet. Något som var intressant med denna var vidden av olika 

typer av funktionaliteter som skulle rymmas för att ge användaren ett bra verktyg för hantering 

av annonser. För att skapa en webbkompitabel, välfungerande kundvagn krävdes därmed 

kunskaper i många olika språk. Länkning, databasqueries, webbläsarinteraktion och design 

hanterades alla med språk som var okända för mig innan detta års start. Med denna bakgrund 

var inledningen svårarbetad och kantades av konceptuella liksom syntaxartade problem. 

Arbetet har givit mig en god grund i merparten av de tillämpade språken, och allmänt goda 

kunskaper vad gäller interaktion av flera programmerings- och märkspråk. 

Serverprogrammeringen skedde i Python med Flask plug-in vilket visade sig vara ett väldigt 

kraftfullt verktyg. Med hjälp av SQLAlchemy som är en extension av Flask var jag starkt 

bidragande till skapandet av applikationens databas vilket var en mycket lärorik erfarenhet. Jag 

hade tidigare modellerat databaser, men sällan implementerat dessa. Vi satte tidigt igång med 

implementationen. Dock orsakade blandningen av ren Flask-kod och SQLAlchemy-kod 

mängder av syntaxrelaterade fel samtidigt som konceptet inte var helt färdigt. Detta ledde till 

att vi backade ett par steg för att förstå grundbultarna av dessa bibliotek innan databasen 

implementerades. Med hjälp av officiell dokumentation lyckades skillnaderna mellan Flask 

och SQLAlchemy klargöras och vidare implementation skedde i samförstånd med denna. Med 

denna kunskap kunde jag sedan fortsätta med databasrelaterad utveckling i och med 

kundvagnen. Då kundvagns-templaten utvecklades i olika riktningar, bland annat för att ta 

formen av en minnelista, fick jag därtill möjlighet att implementera many-to-many-relationer. 

Överlag kändes SQLAlchemy väldigt intuitivt, men emellanåt blev inte saker som tänkt, t.ex. 

vid association mellan kundvagns-id och medlems-id, och vissa av dessa gånger var 

felhanteringsmöjligheterna minimala. Då felkoderna och debug-verktygen sällan ledde 

någonstans när det kom till databashanteringen tvingades jag isolera felen själv. Detta var till 
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en början tidsödande men ledde snart till att god programmeringspraxis följdes striktare och 

blev således en tidsvinst i det långa loppet. 

Denna erfarenhet gav mig goda insikter i vikten av att vara väl förberedd med nödvändiga 

kunskaper kring struktur och språk vid antagande av en programmeringsutmaning av denna 

storlek. Detta påverkade min arbetsmetodik på så sätt att jag hellre balanserade kodandet med 

research än bankade huvudet i väggen tills det fungerade som det skulle. Bland annat vid 

implementationen av kundvagnens html-struktur valde jag att föregå kodandet av denna med 

en guide i det aktuella ämnet för att förbättra möjligheterna till förståelse av de olika delar som 

skulle inkluderas i denna. Jag hade därför relativt goda kunskaper vad gällde Jinja-script för 

kommunikation med servern och arbetet blev klart avsevärt snabbare. 

 

 PERSONLIGA MÅL 

Mitt personliga mål när kursen inleddes var att skapa en webbapplikation som jag var nöjd med 

samtidigt som jag skulle ha en stark vilja att vidareutveckla den. Med facit i hand kan jag säga 

att jag nästan lyckades i detta. Egentligen skulle jag vilja påstå att jag har lyckats, men mitt 

intresse ligger nu i utveckling av nya applikationer snarare än vidareutveckling av Trojo. Jag 

känner att jag har fått en god inblick i hur webbapplikationer kan utvecklas från grunden och 

är väldigt tillfredsställd med att vi har lyckats skapa något så pass funktionellt och tilltalande. 
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9.4.2  ERFARENHETSSAMMANFATTNING - HAMPUS WÅSTRÖM 

Projektet har presenterat många intressanta erfarenhetsmässiga aspekter som jag som person 

inte tidigare stött på. Medan projektarbete, programmering, rapportskrivande eller 

dokumentering är någonting jag gjort förut har jag inte tidigare gjort ett arbete på denna skala 

under en liknande tidsperiod. Inför projektarbetet hade jag få, men tydliga mål. Bland annat 

ville jag lära mig datasäkerhetsmässiga aspekter (hantering av känslig data) då jag finner ämnet 

intressant. Utöver detta ville jag ha roligt och skapa en webbapplikation som var visuellt 

tilltalande och som uppfyllde ställda krav.  

 TEKNISKA ERFARENHETER 

Projektet har krävt kunskap i ett flertal olika märk- och programmeringsspråk som jag inte 

jobbat med tidigare. Detta innebar att starten av projektet gick långsamt eftersom små mängder 

användbar kod skapades under långa tidsperioder eftersom det uppstod många syntax problem. 

Det första som jag tog mig an att skapa var en login-funktion till projektet. Detta var en 

intressant uppgift eftersom det resonerade med mitt mål om att lära mig om datasäkerhet. 

Arbetet gav mig en god uppfattning om vilka säkerhetsproblem som existerar i dagsläget när 

man vill skapa en webbapplikation som ska hantera känslig information samt vilka potentiella 

risker, nutida eller framtida, som kan uppstå. Jag fick även lära mig för och nackdelar för 

respektive metod med att motverka dessa säkerhetsproblem.  

Att utveckla i moderna programspråk som Python har varit mycket lärorikt. Speciellt givande 

har det varit att skapande avancerade funktioner genom att använda färdiga kodmoduler och 

kodbibliotek. En av dessa funktioner var webbapplikationens login-funktionalitet. Den första 

frågan var hur avancerad denna skulle vara, vilken typ av säkerhetsstandard som skulle följas 

och vilka typer av funktioner som skulle finnas tillgängliga (“kom ihåg mig”, parallella 

inloggningar, automatisk utloggning osv.). Snabbt insågs att det endast fanns två olika 

tillvägagångssätt, antingen implementerades en relativt komplicerad heltäckande lösning eller 

så gjordes allt på enklast möjliga sätt för hand. Då det var oklart exakt vad vi skulle behöva för 

funktionalitet i framtiden valdes det mer komplicerade alternativet då det annars skulle finnas 

en risk att vi hämmade webbapplikationens funktionaliteter vid ett senare skede i utvecklingen. 

Implementationen tog mycket lång tid men resultatet blev mycket, mycket bra. Mycket riktigt 

så visade det sig att implementationen av biblioteket Flask-Login innehöll funktioner vi inte 

visste vi skulle komma att använda, vilket i slutändan sparade oss oerhört mycket tid.  

Efter denna upplevelse var det uppenbart att givet en någorlunda avancerad funktionalitet är 

det möjligt att tjäna omåttligt mycket tid på att implementera en redan färdigkonstruerad 

lösning. Denna upptäckt var något som genomsyrade min generella lösningsmetod genom 

resten av arbetets gång. Ett exempel på hur jag använde detta vid ett senare skede i projektet 

var i takt med implementationen av en mailfunktion för e-butiken. Istället för att titta på 

egenskrivna speciallösningar valde vi istället att ta hjälp av biblioteket Flask-Mail. Efter att 

funktionerna blivit korrekt implementerade hade projektet en fungerande mailfunktion på cirka 

20 minuter från och med att arbetet hade satt igång. En liknande lösningsgång användes även 

vid implementationen av kryptering för e-butiken samt säker hantering av olika typer av 

formulär med Åttforms.  
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 PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 

Starten av projektarbetet var sammanfattningsvis mycket oklar och förvirrande. Arbetet kändes 

delvis onödigt då det stundtals var mycket oklart vad slutmålet faktiskt var. Detta stämmer väl 

in på De Meyer:s och Loch:s (2001) teori om osäkerhetsparameterar som kan påverka projekt. 

Speciellt passande är parametern “kaos” som, enligt De Meyer och Loch, karaktäriseras av en 

dålig förståelse av projektet samt metoderna för att nå dessa, ofta, odefinierade mål. Hur 

slutresultatet för projektet skulle te sig, förändrades konstant, allt eftersom projektets 

medlemmar inhämtade mer kunskap inom ämnet, och i slutändan blev resultatet olikt från vad 

som först anades, precis enligt osäkerhetsfaktorn: “kaos”. I takt med att projektmedlemmarna 

fick bättre överblick i vad uppgiften innebar blev dessa problem mindre. Värt att nämna är 

också att det agila arbetssättet som användes för projektet underlättade mycket då arbetet blev 

väldigt flexibelt. Vid ett flertal tillfällen under projektets gång ändrade plötsligt 

utvecklingsprocessen riktning, förändringar som gick förvånansvärt smidigt med tanke på de 

förhållandevis stora organisatoriska förändringar som förekom.  

Projektarbetet gav en intressant inblick i den byråkratiska process som uppstod under arbetets 

gång. Precis som Parkinson (1957) menar expanderade även vårt arbete till att ta lika mycket 

tid som arbetet var utsatt att ta, detta trots att jag var medveten om Parkinsons lag och aktivt 

försökte motverka denna. Till en början implementerades också ett flertal regler för hur 

dokumentation skulle föras, men snart visade det sig att den överenskomna proceduren inte 

följdes av någon i projektet. Detta tydde i sin tur på att de uppsatta reglerna, tillsatta för att 

underlätta arbetet, hade den exakt motsatta effekten då dessa var för ansträngande för att följa.  
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9.4.3  ERFARENHETSSAMMANFATTNING - JOHANNA FAHLVIK 

Detta projektarbete har haft väldigt många dimensioner, alltifrån gruppdynamiska till det rent 

tekniska i form av kodningen, vilket har varit väldigt utvecklande. Då arbetsprocessen haft en 

tydlig anknytning till arbetslivet har alla de olika delarna känts relevanta och lärorika. 

 PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 

Vi var en nyligen ihopsatt grupp på nio personer som skulle utföra ett projekt tillsammans. Vi 

skulle arbeta agilt utifrån arbetssättet Scrum vilket var ett helt nytt arbetssätt för oss alla. Sju 

personer jobbade från Sverige och två personer jobbade från Sydkorea. Utifrån mina tidigare 

erfarenheter var det helt nytt för mig att arbeta i en så stor grupp utan några utsedda roller inom 

gruppen. I samband med projektets inledningsfas upplevde jag att möten och diskussioner tog 

längre tid än nödvändigt då vi inte kom till beslut. Jag tyckte det kändes ineffektivt och 

trögstartat i början då det inte fanns någon som inledningsvis pekade med hela handen. 

Eftersom vi förstod att grundpelaren i att jobba agilt är att det inte finns någon utförlig 

organisationshierarki bidrog även det till att vi försökte hålla organisationen platt.  

Det var intressant att prova på den här typen av arbetssätt. Det är tacksamt att arbeta såhär med 

en grupp som består av nio drivna och arbetsamma medlemmar. Däremot skulle det vara svårt 

i en grupp med trytande motivation och dåligt initiativtagande. Att ha lärt oss den här 

arbetsmetodiken gör att om vi hamnar i en liknande situation i framtiden kanske uppstarten går 

snabbare då vi vet vad som ska hända och/eller kan ta en uppstyrande roll.  

Den inledande fasen i projektet kan jämföras med FIROs rollsökningsfas (Schutz, 1958). I 

Schutzs teori bestäms rollerna i den här fasen, men eftersom vi strävade efter att hålla 

organisationen så platt som möjligt tog det därför extra tid innan vi gick vidare till nästa fas.  

Detta var nytt och i kombination med vi alla i gruppen ville vara inkännande och på något sätt 

hitta roller utan att påverka organisationens platthet, är det inte så konstigt att det tog tid. Jag 

anser dock att en grupp på nio personer är lite för många för att fungera optimalt och effektivt 

utan en utsedd ledare/ordförande eller samordnare. Jag tror även att det hade underlättat för 

Joel och Fredrik som arbetade från Sydkorea om någon hade ett övergripande ansvar. När vi 

gick in i VT2 och vi i Linköping satt tillsammans dagligen och kunde prata över bordet tror jag 

information och känslan av deltagande för alla i gruppen kan ha gått förlorad över 

landsgränserna. Även om arbetet gick bra så tror jag det hade kunnat bli mer strukturerat om 

det funnits någon person som hade varit utsedd att ha den övergripande översynen eller 

ansvaret. 

 

Enligt Scrum.Org & ScrumInc (2014) ska ett scrum development team innehålla så pass få 

medlemmar att gruppen är lättmanövrerad men tillräckligt många så att betydande arbete kan 

utföras under en sprint. De rekommenderar att gruppen inte ska vara fler än nio medlemmar 

(Scrum.Org & ScruInc, 2014). Detta är något jag tar med mig och i framtiden hålla scrum 

development teams till färre än nio. Jag tror även att ett stigande antal gruppmedlemmar kräver 

att någon tar ett större samordnande ansvar, exempelvis scrum mastern. Detta skulle dock kräva 

att gruppen gemensamt kommer fram till det och definierar dennes roll. 
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Vad jag främst har lärt mig är en metod att jobba agilt, men i en liknande situation skulle 

reflektera över antalet medlemmar i mitt scrum development team. Jag upplevde ibland att det 

blev administrativt tungt i förhållande till vad det borde vara. 

 TEKNISKA ERFARENHETER 

Vi var en grupp där många inte hade arbetat med webbprogrammering förut, i synnerhet med 

att utveckla en single page application. I det specifika avseendet var vi alla okunniga men i 

övrigt hade alla olika erfarenheter och intresse i ämnet. Vi använde olika programmeringsspråk 

och integrerade dem med varandra, vilket även det var nytt för mig. Jag tyckte det var intressant 

att få en djupare förståelse för de olika dimensionerna av webbprogrammering. Eftersom 

mycket var nytt fick information hämtas från internet i en annan utsträckning än vad jag tidigare 

haft erfarenhet av. Det gjorde att problemlösningen skedde på annat sätt än vad jag varit van 

vid förut. Tidigare har problemlösningen, såsom vi ofta löste problem i programmeringskursen 

i Java, varit mer matematiska och analytiska. I webbprogrammeringen mer handlar om att 

undersöka hur andra hade löst liknande problem och sedan modifiera det för att uppfylla det 

ändamål man själv önskar. Jag har således utvecklat min förmåga till den typen av 

problemlösning.  

Liksom flera andra grupper, har vi haft problem med överskrivningar vid marger i gitlab. Det 

är ett ofrånkomligt problem när man jobbar så pass många med i samma kod och där alla inte 

har lika bra koll på hur det fungerar. Det blev däremot bättre med tiden, förmodligen eftersom 

vi lärde av våra misstag och blev bättre och effektivare på att använda det.  

 PERSONLIGA MÅL 

Mina personliga mål i början av det här projektet rörde främst den tekniska biten. Dessa mål 

har uppfyllts då jag har blivit bättre på webbprogrammering och jag har fått en djupare 

förståelse i uppbyggnad av hemsidor och applikationer, både back-end och front-end.  

Ett annat mål jag hade var att bli bättre på att skriva rapport. Jag har tidigare inte skrivit 

vetenskapliga rapporter i den här utsträckningen, och när det varit rapportskrivande har det ofta 

varit andra i gruppen som varit mer pålästa i vad rapportens olika delar ska innehålla. Det har 

jag fått utveckla och blivit bättre och säkrare på. Det känns också som värdefulla kunskaper i 

mina fortsatta studier. 

Vad jag däremot inte anade i början av projektet var att arbetsmetodiken i form av scrum också 

har varit en stor utvecklande del. Även att genomföra ett projekt och en rapport i en grupp med 

nio personer, varav två jobbar på distans. Distansbiten har gjort att det krävts andra delar för i 

en gruppdynamik för att skapa gruppkänsla.  
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9.4.4 ERFARENHETSSAMMANFATTNING - MIKAEL ÖGREN 

I allmänhet har detta projekt varit väldigt utvecklande. Det är det första projektet av denna 

storlek som jag deltagit i och bara det känns om en bra erfarenhet att ha med sig. I denna 

sammanfattning ska jag gå in lite djupare på vissa delar som jag kommer ta med mig i 

framtiden. 

 PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 

Att jobba enligt scrum-metoden var något som var nytt för mig. I enlighet med vad som tidigare 

observerats när studenter introducerats till scrum hade vi i början svårt att ta till oss metoden, 

men insåg snart vilka fördelar, såsom förbättrad kommunikation och en känsla av delat ansvar, 

den medförde (Opt & Sims, 2015). I början urartade ofta de kortare scrummötena till längre 

diskussioner och sprintplanering gjordes inte tillräckligt ordentligt. I och med att vi jobbade 

vidare med metoden blev vi dock bättre på att använda den. Vi började bli mer strikta med att 

följa de regler som satts upp för scrummöten vilket gjorde att de som tänkt blev ett effektivt 

sätt att hålla sig uppdaterad på hur arbetet framskred, vad som behövde göras och vilka problem 

vi behövde ta itu med.    

I teamarbeten jag tidigare har deltagit i tog vi aldrig tid till att utvärdera hur arbetet gick. Att 

under sprint-retrospektiven diskutera vad som fungerade bra och vad som fungerade dåligt 

samt vad vi kunde göra för att förbättra oss var väldigt givande. Vi upptäckte att det var flera 

personer som gått i samma tankar och man fick även upp ögonen för problem man inte ens 

uppmärksammat. Att öppet ha diskuterat det som man annars kanske hållit för sig själv var 

också bidragande till att skapa en bättre gemenskap i teamet. Detta är något jag kommer att ta 

med mig och använda mig av i framtida arbeten. 

Som hjälpmedel för att få en översikt över alla delar som behövde göras skapade vi en product 

backlog. För varje del lade vi skapade vi ett kort på Trello som man sedan kunde ta ansvar för. 

I efterhand anser jag att det hade varit bra att arbeta ännu mer med vår product backlog genom 

att bryta ner allt i ännu mindre delar. Eftersom varje kort innefattade en rätt stor del att beta av 

blev det att man jobbade med enskilda kort väldigt länge. Det blev då svårare att följa hur 

arbetet gick och att för en oinsatt person hoppa in och ta del i arbetet. 

 TEKNISKA ERFARENHETER 

När vi först skulle ta oss an projektet kändes det överväldigande. Det var väldigt många ord 

och uttryck jag aldrig hört tidigare och att försöka få någon sorts översikt över hur allt skulle 

hänga ihop kändes hopplöst. Man fick helt enkelt beta av en del i taget och försöka få en 

förståelse för hur den fungerade.  

9.4.4.2.1 ANVÄNDNING AV DOKUMENTATION 

Det kanske viktigaste jag fått med mig från det tekniska arbetet är erfarenhet av att läsa och ta 

till mig dokumentation av olika programmeringsspråk och bibliotek. Ett exempel på detta är 

när jag skulle implementera en funktion som låter en användare ladda upp en bild i samband 

med att denne skapar en annons. Eftersom detta var helt nytt för mig började jag med att googla 

efter potentiella lösningar och hittade då förslag på hur detta skulle kunna genomföras med 

hjälp av en flask extension kallad flask-uploads.  
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Jag började med att läsa dokumentation och försökte överföra den kod vi verkade behöva i vårt 

projekt utan att kolla särskilt noga vad varje del gör och hur de hänger ihop. När jag väl var 

färdig att testa var det någonting som inte fungerade. Jag jobbade vidare med problemet. Jag 

modifierade koden där jag trodde problemet kunde ligga, men vad jag än gjorde fick jag det 

inte att fungera. Tillslut bestämde jag mig för att ta ett steg tillbaka och se till att jag verkligen 

förstod vad jag försökte göra. Jag läste på i lugn och ro, implementerad funktionen på nytt samt 

buggtestade felen steg för steg för att skapa mig en förståelse för hur hela processen fungerade. 

Tillslut var funktionen klar.      

I början skapade problemet stor frustration och jag började tänka att uppgiften var för svår. Det 

fick mig att tappa motivationen och gjorde att jag bara försökte med den ena “quickfixen” efter 

den andra. Det positiva som kom under situationen var att jag tillslut bli tvingad att verkligen 

ta till mig den informationen jag hade och lära mig ordentligt hur det fungerar att ladda upp en 

bild. 

Att jag från början försökte ta genvägar, ledde till frustration när jag misslyckades som i sin tur 

fick mig att prestera ännu sämre. I min frustration försökte jag med fler enkla lösningar som 

sin tur misslyckades och bara gjorde situationen värre. Det var först när jag bestämde mig för 

att lära mig från dokumentationen istället för att använda den som en källa att ta färdiga 

kodrader ifrån som jag lyckades.  

I framtiden tar jag med mig att det är viktigt att man ser till att man har förståelse för koden 

man implementerar och till det har man dokumentationen som hjälpmedel. Det är inte säkert 

att jag kommer använda mig av samma bibliotek igen, men att självständigt kunna ta till mig 

och använda nya verktyg kommer alltid att vara värdefullt.    

9.4.4.2.2 KODREFAKTORERING 

Värdet av kodrefaktorering och kommentering av koden var något som var svårt att förstå i det 

mindre programmeringsuppgifter jag tidigare arbetat med. Först var det också något som det 

inte lades någon större vikt vid när vi började med programmeringen. När våra filer växte sig 

större och större samt att fler filer hela tiden tillkom blev det dock svårt att hitta i koden samt 

att förstå vad andras delar egentligen gjorde. Det var då jag började inse hur viktigt det är att 

göra sin kod lätt att förstå när man programmerar i större grupper. Det är till stor hjälp om kod 

refaktoreras till funktioner och metoder med namn och kommentarer som beskriver deras 

funktion. 

 

 PERSONLIGA MÅL 

Mitt mål för arbetet var att inte bara vara insatt i min egen del av webbapplikationen utan att 

ha en förståelse för hur alla delar jobbar tillsammans för att skapa den slutgiltiga produkten.  

 

Jag var i början med och skrev den grundläggande CSS samt HTML koden vilket hjälpa mig 

att förstå den biten. En annan del av mitt arbete var att få funktionen för att skapa en annons 
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att fungera. Detta lärde jag mig mycket ifrån eftersom det sammanväver alla delar, från front 

end till servern till databasen.   

Efter att vi nu är klara med kodandet kan jag säga att jag är nöjd och anser mig ha lyckats med 

mitt mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

9.4.5 ERFARENHETSSAMMANFATTNING - FREDRIK LÖFBERG 

Under arbetets gång har jag fått mycket erfarenhet av hur det är att jobba i en större grupp där 

det ofta kan leda till frustration då kod ändras hit och dit och man inte har full kontroll över 

vad som händer. Samtidigt finns det även många positiva effekter av att jobba i grupp som hur 

man märkbart ser hur projektet går fram i snabb takt och ofta blir glatt överraskad av hur saker 

helt plötsligt fungerar för att någon annan i gruppen har arbetat på. 

 PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 

I slutändan jobbade vi som grupp väldigt bra, dock var starten högst oklar och det tog ett tag 

innan vi kunde jobba effektivt tillsammans. Detta är något som från tidigare erfarenhet något 

jag alltid upplevt inom grupper och inte särskilt förvånande. Det var dock lite extra oklart då 

jag vid projektets start befann mig i Sydostasien och senare under projektets gång befunnit mig 

i Korea. Att jag under projektets gång befunnit mig i Korea har även lätt till en värdefull 

upplevelse hur det är att jobba i ett projekt på distans. Det har lätt till att jag har känt en delvis 

utanförskap där det kan ha känts svårt att be om hjälp. Även om resten alltid varit väldigt 

inbjudande varje gång jag bett om hjälp och alltid funnits där för att hjälpa till så har jag ofta 

lagt ned lite för mycket tid på ett problem som jag ändå inte lyckats lösa själv. Detta är något 

som Alina Tugend (2007) skriver om att be om hjälp visar en sårbar och därav intuitivt vill 

undvika att göra. Hon skriver att genom att be om hjälp riskerar man att ifrånsätta sig makt 

vilket är en av anledningarna till att folk ofta undviker att fråga om hjälp. Samtidigt kan man 

se på en negativ inverkan på studenters akademiska förmåga då de väljer att inte fråga om hjälp 

(Ryan, Gheen, & Midgley, 1998) vilket visar på den positiva effekten av att fråga om hjälp 

inom den akademiska världen. I mitt fall har gruppen alltid varit väldigt inbjudande när jag 

frågat om hjälp och egentligen har det aldrig funnits någon anledning till att inte fråga. Men på 

något sätt känns det jobbigare att fråga om hjälp när man befinner sig på andra sidan världen 

då man inte vet om man ringer och stör eller inte. Detta är något jag kommer ta med mig till 

framtida projekt dock, att våga be om hjälp mer. Inom detta projekt känns det som att mycket 

av min tid har lagts på att försöka lista ut saker själv som skulle gått mycket snabbare att lösa 

om jag bara bett om hjälp i ett tidigare stadium. 

 TEKNISKA ERFARENHETER 

Projektet har krävt att jag behövt sätta mig in i många nya olika programmeringsspråk vilket 

varit väldigt kul då det gett en bra inblick i hur många olika verktyg som finns att gratis använda 

sig av samt hur kraftfulla vissa av dom varit. En av de största tekniska erfarenheterna har dock 

varit hur man jobbat flera på samma projekt. Att få använda git och hur ändrande i vissas kod 

fördärvat min egen kod och vice versa utan att man tänkt på det. Detta har gett mig en bra insyn 

i hur viktigt det är att man ibland är försiktig av sig när man kodar i ett större projekt då jag 

aldrig hade full förståelse av precis allt som fanns i koden. Den största delen av koden har jag 

trots allt inte skrivit själv utan istället har någon av gruppmedlemmarna skrivit den.  

Det har även varit väldigt kul och intressant att arbeta med back-end och front-end samt 

kopplingen mellan de två. Väldigt lärorikt med de olika sätten som finns för att ta in data från 

en hemsida och sedan ta emot den för att behandla. Under projektets gång märkte jag att det 

fanns olika sätt att göra detta på och gruppen började till exempel använda PJAX under ett 

senare stadie av projektets gång vilket gjorde att jag var tvungen att ändra i hur budfunktionen 
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hämta sin data såväl som andra i gruppen var tvungna att ändra i deras kod hur data inhämtades. 

Detta var om något lite frustrerande även väldigt lärorikt då det hade varit skönt att använda 

sig av PJAX på en gång och på sätt skippa att göra om samma arbete på ett nytt sätt. Med ett 

arbete då alla är relativt oerfarna är detta något som jag dock var beredd på skulle hända vilket 

det också gjorde under andra tillfällen under projektets gång. 

 REFLEKTION AV ARBETET 

Jag är väldigt nöjd över genomförandet av projektarbetet och tycker gruppen gjort en väldigt 

bra insats. Det tog ett tag att få kommunikationen mellan Sverige och Korea att fungera 

ordentligt vilket gjorde att en del effektivitet gick förlorad i projektets start. Detta löste sig dock 

ganska snabbt och det har alltid varit en positiv attityd i gruppen vilket gjort det väldigt roligt 

att arbeta. Överlag är min uppfattning att kandidatarbetet fungerade smidigare än vad jag tänkte 

mig från början vilket är väldigt kul. Jag ser fram emot att få jobba med liknande projekt i 

framtiden då man genom att ha en samordnad grupp kan få så otroligt mycket mer gjort en 

ensam individ kan. 

 MITT PERSONLIGA MÅL 

Mitt personliga mål om att få en mer erfarenhet och större insyn av programmering i en större 

grupp har jag helt klart uppnått. Jag är extremt positiv till arbetets utsaga och väldigt nöjd över 

resultatet vi åstadkommit som grupp. En del av mitt personliga mål var även att i slutändan ha 

en produkt jag kan vara stolt över vilket även det uppfyllts. Visserligen hade jag lite större 

förhoppningar på applikationen i början. Dock förstod jag snabbt att vår tekniska förmåga inte 

var tillräcklig för att kunna uppnå det jag i början var ute efter. Trots detta är jag väldigt nöjd 

med vår prestation och jag går ut ur detta projekt med mycket ny erfarenhet inför kommande 

grupprojekt. 
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9.4.6  ERFARENHETSSAMMANFATTNING - ADAM SCHEID 

Denna individuella erfarenhetssammanfattning består av tre delar. De tekniska erfarenheterna 

kommer att diskuteras, de projektmässiga lärdomarna kommer att behandlas, och 

avslutningsvis kommer jag att resonera kring projektets resultat i relation till mina individuella 

mål kring lärdomar som sattes upp i början av projektet.  

 TEKNISKA ERFARENHETER 

Att jobba med ett mjukvaruutvecklingsprojekt med en projektgrupp på nio personer har både 

varit givande och utmanande. Själv hade jag inte jobbat med webbprogrammering innan men 

har länge känt att det är någonting som jag har velat lära mig. Tidigare hade jag endast jobbat 

med Java, C#, Matlab, VBA, Ada och SQL. Det som jag därför tidigt slogs av var att 

webbprogrammering var relativt annorlunda i relation till mina tidigare 

programmeringserfarenheter. I språken jag tidigare programmerat i har jag mestadels 

programmerat grejer som mer baserats på “mattelogik”, medan webbprogrammeringen enligt 

min mening var mer syntaxtungt men med mindre mattelogik. Som en liknelse, om vi tänker 

oss programmering som en uppsättning legobitar i olika färger och former som ska byggas 

ihop. Tänker jag mig webbprogrammering som en legouppsättning som är relativt överkomliga 

att sätta ihop till rätt bygge när man väl hittat rätt färg och form på legobiten (den matematiska 

logiken), men som mer omfattande när det kommer till antalet olika färger och former på 

legobitarna (syntax).  

Just på grund av denna nya och omfattande syntax, tog det ett tag för mig att sätta mig in i 

allting. Men när jag väl började förstå hur de olika språken hängde ihop och hur felsökning går 

till samt vilka möjligheter som fanns, gick det successivt bättre.  

Delar som jag jobbade relativt mycket med, var köp- och säljhistoriken samt databasen. Köp- 

och säljhistoriken var en lärorik del att programmera på, bland annat eftersom detta även krävde 

förståelse för hur saker och ting hängde ihop, exempelvis med databasen. Bland annat 

utnyttjade köp- och säljhistoriken exempelvis funktionalitet som länkning med hjälp PJAX, 

databasqueries och interaktion genom SQLAlchemy, dynamisk generering av HTML-kod samt 

en CSS-design. Att bygga databasen var också lärorikt. Jag läste databaskursen under 

utbytesstudierna i Australien, då gjorde vi några ihopkopplingar mellan java-program och 

SQL-kod, men detta praktiska användande var ändå begränsat och vi integrerade aldrig någon 

webb-applikation. Eftersom databasen på sätt och viss är hjärtat för en fungerande webb-

applikation var det intressant att förstå hur denna användes i praktiken.  

En annan lärorik aspekt med avseende på det tekniska var arbetet med att struktureringen av 

det. Det vill säga funderingarna och diskussionerna på hur kodarbetet kunde läggas upp för att 

1) göra det så effektivt som möjligt, och 2) skriva koden så pass överskådlig så att någon annan 

skulle kunna gå in och relativt enkelt få en överblick och kunna förstå upplägg och kod.  
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 PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 

I projektledningskursen har vi tidigare teoretiskt läst om arbetsmetoden Scrum. Men att 

teoretiskt läsa om den, och praktiskt använda den är stor skillnad och det var intressant att 

praktiskt arbeta med metoden. Bland annat gillar jag effektiviteten och strukturen på scrum-

mötena, och bland annat är det en metod som jag börjat använda mig av i andra 

projektsammanhang nu efter att ha jobbat med det under kandidatarbetet. Skillnaden mellan 

konceptuell och praktisk förståelse är även någonting som Debra Peterson diskuterar i sin 

artikel ifrån 2008. Att konvertera den teoretiska förståelsen till praktiskt kunnande är någonting 

som jag tycker att detta kandidatprojekt varit användbart för.  

Produktback-loggprocessen var också intressant och också något som jag finner generellt 

applicerbart. För det första, gillande jag det tillvägagångsättet för att brainstorma tillsammans 

med gruppen som vilket främjade kreativitet samtidigt som det var strukturerat. Att skicka runt 

papper där det antingen gick att lägga till en ny idé eller spinna vidare på någon av de befintliga 

som var uppskrivna på pappret är ett exempel. Steget därefter, prioriteringsprocessen, var också 

lärorik. Att konkret sitta ner tillsammans med gruppen och fördela funktionerna i nödvändiga, 

bra att ha samt lyx. Vissa funktioner var lätta ett fördela i rätt fack medan andra var svårare, 

men genom att ha en tydlig och gemensam målbild i projektgruppen som vi kunde relatera var 

och en av de hypotetiska funktionerna till, så gick det bättre. Det efterkommande arbetet med 

produktbackloggen uppfattade jag också som effektivt. Det fanns alltid någonting att göra, då 

det bara var att gå vidare till nästa nödvändiga funktion när man var klar med sin första.  

I relation till detta, upptäckte jag även vikten av en tydlig definition of done. I början av 

projektet slarvade vi lite med det, vilket ledde till att vissa funktioner var väldigt detaljerat 

genomarbetade, medan andra egentligen inte ens var helt klara innan de släpptes. Men när vi 

tillsammans med gruppen satte oss ner och diskuterade det här blev det successivt bättre. En 

lärdom ifrån detta, är just vikten av en tydlig definition av hur en funktion ska vara när den är 

klar. För att dels undvika att onödig tid lägga på att överarbete, samt undvika att vissa 

funktioner inte blir tillräckligt bra. Denna lärdom ser jag även som lärorik i andra projekt, 

oavsett om det är en rapport på universitetet, eller en analys på ett jobb. Att både individuellt 

och i grupp ha en tydlig och välförankrad bild av när en funktion är klar. Rent konceptuellt 

uppfattar jag denna lärdom som väldigt logiskt och enkel att förstå. Men att faktiskt få ett 

konkret exempel på detta i ett riktigt projekt gör att lärdomen befästs på ett helt annat sätt. 

Avslutningsvis var det även intressant att jobba med ett mjukvaruutvecklingsprojekt med en 

relativt stor grupp på nio personer. Varav två dessutom var i Korea. Bitvis var 

kommunikationen därför utmanande i denna stora grupp. Men genom att vi hade en tydlig 

struktur på kommunikationsverktygen gick det sammanfattningsvis bra ändå. Bland annat 

fungerade Trello bra för att fördela arbetsuppgifter mellan varandra. Whats-App fungerade bra 

för att skicka enklare meddelanden som exempelvis vilken lokal vi skulle vara i, vår interna 

facebook-grupp fungerade bra för att posta länkar som kunde vara intressanta för hela gruppen 

och Google-drive fungerade bra för fildelning. En medvetenhet och en tydlig uppdelning kring 

vilken kommunikationskanal som skulle användas till vad, var en viktig faktor för att projektet 

gick bra trotts stor och utspridd projektgrupp. En ytterligare grej kopplat till den stora gruppen, 

var att jag uppfattade arbetsmoralen som god. Anledningarna till detta är troligtvis flera, men 
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bland annat tror jag att projektgruppens goda sammanhållning spelade in. Vilken vi bland annat 

tillskansade oss genom att sitta och jobba mycket tillsammans på samma fysiska plats, samt 

anordna flera sociala grejer tillsammans.  

 INDIVIDUELLA MÅL I RELATION TILL UTFALL 

Mitt individuella mål innan projektet var att få en inblick i hur ett mjukvaruutvecklingsprojekt 

kan fungera när man jobbar med det under en längre period och i en stor grupp. Jag känner att 

detta mål uppfylls. Vilket är något som jag tror kommer att vara användbart i framtiden, oavsett 

om det är jag kommer att ha rollen som utvecklare, intern beställare eller extern kund.  

Ett annat mål var att genom detta projekt bli så pass bekväm i att programmera en webb-

applikation, att jag skulle kunna ta mig an ett liknande uppdrag framöver. Antingen som 

programmerare eller idéägare. Exempelvis är jag övertygad om, att jag nu känner att steget 

skulle kännas kortare att själv börja bygga på en företagsidé som behöver en webb-applikation 

- och vem vet var det kommer att resultera i framöver!  
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9.4.7 ERFARENHETSSAMMANFATTNING - DAVID TEGNEBORG 

I den här sammanfattningen kommer erfarenheter kring kandidatarbetet tas upp som 

övergripande är uppdelade i två kategorier; processrelaterade och tekniska. 

 PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 

Detta kapitel kommer ursprungligen att behandlas med hjälp av en processrelaterad situation 

som beskrivs enligt Gibbs (1988) reflektionsmodell. 

9.4.7.1.1 1 BESKRIVNING 

Den här situationen innefattade att vi skulle omvärdera vår productbacklog under ett 

planeringsmöte under sprint 2. I princip samtliga medlemmar fanns närvarande antingen fysiskt 

eller på Skype. Ca halva tiden av kandidatarbetet hade fortskridit och en mer realistisk syn på 

vad som var möjligt att genomföra fanns. Våra uppsatta deadlines var lättare att ta på ju längre 

tiden gick. Productbacklogen med samtliga funktionaliteter diskuterades och några påpekade 

att vi inte hade tid att genomföra alla alternativt att vissa funktionaliteter behövdes smalnas av. 

Diskussionen fortlöpte med hjälp av kraven för kandidatarbetet och vad vi behövde färdigställa 

för att kunna svara på vår frågeställning i rapporten och göra vår e-butik konkurrenskraftig mot 

andra aktörer på marknaden. Vissa ville dra ner funktionaliteten mycket och satsa på att ha en 

enklare fungerande e-butik medan andra ville fortsätta utvecklandet enligt plan. Lite olika 

uppfattning rörande hur tidspressat kandidatarbetet egentligen var fanns också inom gruppen. 

Diskussionen drog ut på tiden. 

9.4.7.1.2 KÄNSLOR, TANKAR OCH REAKTIONER 

Situationen medförde mycket tankar och i sin tur känslor som rörde de respektive områden alla 

var ansvariga för. Samtidigt som en känsla av tidspress infann sig kände jag av att man 

värdesatte speciellt sina egna funktioner framför andras. Jag tror att situationen upplevdes på 

liknande sätt för samtliga i gruppen. Reaktionerna som uppkom var att man försökte 

argumentera för att funktionaliteten rörande ens eget ansvarsområde skulle behållas och 

vidareutvecklas oavsett verklig betydelse i det stora hela.  

9.4.7.1.3 VÄRDERING 

Det positiva med situationen var att för första gången på riktigt togs en seriös diskussion 

angående omfattningen av projektet upp. Även målsättningen för funktionaliteterna försökte 

konkretiseras för att underlätta samtliga medlemmars arbete. Diskussionen gav en helhetsbild 

av arbetet vilket motverkade tunnelseendet man hade fått under utvecklingsfasen.  

Det negativa situationen bidrog med var att genom svårigheten att ta rationella beslut 

försvårades det framtida arbetet för gruppen en aning. De som var bättre på argumentera 

lyckades få igenom att utvecklandet skulle fortsätta för viss funktionalitet även fast det kanske 

inte var det mest optimala. Även viss spänning av att ha kritiserat andra medlemmars arbete 

fanns kvar. 

 

 

9.4.7.1.4 ANALYS 
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Jag tror att situationen blev som den blev eftersom det var så mycket känslor inblandat. 

Reaktionerna att argumentera för sin sak ledde egentligen bara till en förlängd diskussion och 

möjligheten att ta rationella beslut gick förlorad. Här kunde jag också urskilja att de som hade 

programmerat mest var de som inte ville ändra någonting i den ursprungliga planen medan de 

som var mindre insatta i kodandet argumenterade mer för att revidera productbacklogen. Detta 

kan i sin tur bero på känslan att inte ha kontroll och viljan att bidra för de parter som inte hade 

programmeringsansvaret. Att inte förstå komplexiteten av olika funktioner gör också att det 

var svårt att bedöma vad som var möjligt att hinna. Även meningsskiljaktigheter i ambition och 

krav är faktorer som kan ha påverkat denna situation. Vissa såg detta enbart som ett skolprojekt 

medan andra ville utveckla en fullt fungerande e-butik.  

9.4.7.1.5 GENERELLA SLUTSATSER 

Det man i allmänhet kan ta med sig från detta är att försöka se vilka problem och risker som 

man kan stöta på i framtiden. En mer omfattande riskanalys med åtgärder hade varit ett exempel 

för hur man kunnat förbereda sig i förväg på att handskas med liknande situationer. Det man 

också kan se är det psykologiska i att värdera ens eget arbete högt. Här gäller det för samtliga 

individer att alltid försöka undvika tunnelseende och ifall det sker ska kritiken framföras på ett 

genomtänkt sätt för att inte personen ifråga ska ta illa upp. 

9.4.7.1.6 PERSONLIGA HANDLINGSPLANER 

Det jag framförallt tar med mig från den här situationen är tvådelad. Erfarenheten jag fick var 

både att få kritik för att det som jag hade utvecklat var för omfattande i relation till vad som 

krävdes samtidigt som jag själv kritiserade andra för att vara alltför ambitiösa. I framtiden 

kommer jag dels försöka att själv tänka på ett objektivt sätt och släppa eller skicka vidare 

uppgifter där jag känner att jag har lagt alldeles för mycket tid och riskerar att värdesätta det 

nerlagda arbetet istället för resultatet i sig. Jag kommer även att förbättra mitt sätt att ge kritik 

i de fall där man kan ana att personen ifråga har mycket känslor inblandat. 

 

 TEKNISKA ERFARENHETER 

Här tas erfarenheter avseende de mer tekniska bitarna upp. 

9.4.7.2.1 DIVERSE TEKNISKA LÄRDOMAR 

Vid kandidatarbetets start hade jag inga kunskaper inom vare sig python eller Ajax. Tidigare 

hade jag läst en kurs inom databasteknik och en inom HTML och CSS. Dock hade jag aldrig 

varit med om hur man går tillväga inom ett mer omfattande mjukvaruutvecklingsprojekt. Att 

tillsammans arbeta kontinuerligt på samma projekt var något nytt. Det jag framförallt ser att 

jag har lärt mig är själva arbetsprocessen där man delar upp arbetet mellan sig, skissar upp 

API:er och eventuellt ER-diagram för sin funktion, tar till sig kunskap och programmerar, för 

att till sist dela via GIT och låta andra testa och ge feedback. Även själva skapandet med hjälp 

av Bootstrap och JQuery underlättade processen enormt och det kändes professionellt i kontrast 

mot att hårdkoda all design med hjälp CSS som jag tidigare hade varit van vid. 
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Att även utveckla sin problemlösningsförmåga är något som har utvecklats. Ett konkret 

exempel är att kunna hämta in data från ett formulär och spara i databasen. Först skapades 

formuläret med hjälp av vanlig HTML kod medan förhinder i den lösningen gjorde att vi gick 

över att generera formuläret via Python-kod. En enorm fördel med detta var att varje textruta 

eller drop-down-menu fick ett variabelnämn som kunde hänvisas till vid insättning i databasen. 

 

 SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRANDET AV KANDIDATARBETET 

Då jag aldrig har arbetat enligt Scrum tidigare var det ett lärorikt sätt att testa på. Själv blev jag 

vald i gruppen att ha ansvaret som Scrum-master. I detta ska man träda in i en roll där mitt 

ansvar låg i att hela tiden underlätta för projektets fortskridande men inte axla en ledarroll i sig. 

Det var mycket givande då processens struktur var uppdelad i sprintar och vi hade nästan 

dagliga scrum-möten för vilka jag skulle bestämma tid och plats för att så många som möjligt 

kunde närvara. I och med att vi hade två gruppmedlemmar i Sydkorea medförde detta även 

ansvaret att låta någon ringa upp dem på Skype för att låta de vara lika delaktiga som vi i 

Sverige. 

Mina personliga mål gällande detta kandidatarbete rörde att få möjlighet att lära sig på djupet 

kring programmering samt att få ta till sig det mer kommersiella webbapplikations-tänket. Nu 

med facit i hand kan jag bara konstatera att jag är nöjd med min insats. Att lära sig på djupet är 

något som jag nu efterhand skulle ha velat ändra till att lära sig på bredden. Att programmera 

kan vara otroligt komplext och med så många personer som arbetar parallellt med samma 

projekt är det mycket kod att sätta sig in i. Samtidigt finns många färdiga knep gällande 

exempelvis Bootstrap och JQuery som underlättar utvecklandet. Mycket får man bara acceptera 

att det är fungerar då det inte finns tid för att gå på djupet och lära sig allt. Jag tror att jag har 

fått en ny syn på mjukvaruutveckling efter detta arbete tillsammans med mycket konkreta 

lärdomar.  

Gällande webbapplikations-tänket känner jag att jag träffade mer rätt. Då arbetsmetodiken 

Scrum användes vilket är det sätt som används ute i arbetslivet har en seriös prägel satts på 

projektet. Att också fokusera på de mindre tekniska bitarna som till exempel NABC-analys och 

marknadsplan har lett till att programmerandet har satts in i en kontext vilket har gett goda 

erfarenheter i hur det skulle kunna se ut ifall vi hade beslutat oss för att starta ett företag från 

grunden.  
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9.4.8 ERFARENHETSSAMMANFATTNING – ALEXANDER TRYGG 

Arbetet med projektet för att skapa webbapplikationen Trojo har gett mig en stor mängd nya 

erfarenheter och lärdomar som jag kommer ta med mig inför framtiden. Jag hade inför projektet 

ett par tydliga mål: att lära mig hur webbapplikationer fungerar och hur processen fungerar när 

man går från ingenting till en färdig produkt. Jag kommer reflektera över de tekniska samt 

processrelaterade erfarenheterna som jag fått under projektet nedan. Sist kommer jag också att 

gå igenom mina personliga mål och reflektera över i vilken grad dessa har uppnåtts. 

 TEKNISKA ERFARENHETER 

Eftersom ett av mina mål var att lära mig hur webbapplikationer fungerar såg jag till att vara 

involverad i väldigt många olika delar av vår applikation under projektets gång. Detta för att 

kunna bibehålla en bra överblick över applikationens alla olika delar.  

Jag började med att skapa en grundstruktur för designen för att sedan gå in på att börja skapa 

databasen. Vi bestämde oss tidigt i projektet för att använda SQLAlchemy vilket ledde till en 

del problem i början. Det var ett nytt sätt att tänka och tröskeln för att kunna börja implementera 

var hög. ORM-tankesättet (Object relational mapping) var något som jag fann mycket 

intressant men ledde till mycket problem innan kompetensen hade blivit tillräckligt hög för att 

kunna använda det för att skapa databasen korrekt. Detta i samband med att 

programmeringsspråket Python användes, vilket var något jag lärde mig under tiden, gjorde att 

arbetet inledningsvis tog väldigt mycket tid utan att särskilt stora mängder kod skrevs.  

Arbetet med databasen var den största uppgiften som jag hade ansvar för under projektet. Efter 

det fungerade jag mycket som stöd till andra personer när de stötte på problem. Detta ledde till 

att jag hade stor inblick i nästan alla delar av applikationen och hade en bra helhetsbild över 

hur arbetet fortlöpte och vad som behövde göras under utvecklingen. Det var väldigt givande 

att både få ha ansvar över en specifik viktig del i applikationen och att sätta sig in i andras kod 

för att hjälpa till att lösa problem. 

I många fall användes färdiga bibliotek och extensions till Flask för att skapa funktioner i 

applikationen. Att implementera sådana har varit oerhört lärorikt och har gett mig insikten om 

att det oftast finns den funktionaliteten som krävs färdig och att den bara behöver anpassas till 

den specifika situationen i vår applikation. På detta sätt kan tiden istället läggas på att skapa 

det som gör applikationen unik istället för att skriva funktioner som finns i varje applikation 

och som andra personer redan har gjort mycket bättre än jag skulle kunna göra inom den 

tidsramen som fanns. Ett typiskt exempel på detta var användandet av Pjax, där över 150 rader 

Javascript-kod kunde ersättas med endast ett fåtal samtidigt som den mesta av single page-

funktionaliteten bibehölls. Fokus kunde läggas på hur sidan skulle fungera istället för att bråka 

med mängder av små implementationsproblem. 

Användandet av Git under projektet har varit väldigt lärorikt och gett mig insikter om hur 

versionshantering fungerar och hur kritiskt det är i större projekt. Det är numera otänkbart för 

mig att inte arbeta med någon form av versionshantering. Det känns som jag bara skrapat på 

ytan för användningsområden för Git men projektet har öppnat mina ögon inför detta och det 

är något jag kommer ta med mig till framtida projekt och arbeta vidare med. Speciellt 
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möjligheterna att ha olika branches var något som bara användes begränsat under projektet 

trots att det hade kunnat lösa många problem med merge och att kod skrevs över av olika 

personer. 

Att använda Openshift som plattform för applikationen ledde till mycket svårigheter och 

frustration i början. Planen att använda SQLAlchemy för att kunna ha en SQLite3 databas 

lokalt och en MySQL när servern låg uppe visade sig vara mer komplicerat än det först verkade. 

Brist på förståelse över hur Openshift fungerade ledde väldigt länge till att det kändes som att 

det var slumpmässigt om en deployment av applikationen skulle fungera eller ej. Desto längre 

tid som gick och kompetensen samt förståelsen för Openshift ökade blev många problem lättare 

att lösa och undvika. 

Vikten av att strukturera arbetet och koden samt att dokumentera och refaktorera koden är 

något jag fått ökad förståelse över under projektet. Eftersom vi inte gjorde detta på ett 

tillräckligt bra sätt i början av arbetet ledde detta i slutet av projektet till att koden blev väldigt 

rörig och att många filer var för stora. Att som en ny person försöka sätta sig in i koden hade 

varit väldigt svårt. Insikten om att en struktur måste bestämmas tidigt och sedan följas var något 

jag fick och kommer ta med mig. Inför framtida projekt kommer detta vara något jag är väldigt 

noga med för att undvika liknande frustration som tidvis uppstod under arbetet med Trojo. 

 PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 

De två största processrelaterade erfarenheterna jag har fått under projektet är från att arbeta 

med Scrum och att arbeta med ett par av teammedlemmarna som befann sig i ett annat land 

under hela projektet. 

Att arbeta utefter scrum var något som jag tyckte var väldigt givande. Den iterativa metodiken 

lämpar sig väl vid ett projekt av den här sorten. Särskilt när kompetensen inom ämnet var låg 

hos medlemmarna i projektet i början och det var svårt att förutsäga hur svårt de olika delarna 

av projektet skulle vara att genomföra. Med den iterativa processen kunde projektet ändra 

riktning flera gånger och tydliggöra målet allt eftersom kompetensen ökade hos teamet. Den 

första perioden upplevde jag som rörig. Målet kändes otydligt och behövde definieras om ett 

flertal gånger när tillräcklig förståelse för problemet hade inskaffats. Den iterativa metodiken 

hos scrum gjorde detta möjligt utan större problem.  

I början då scrum fortfarande var nytt gled de korta scrummötena ofta över i längre 

diskussioner. Desto längre tid som hade gått i projektet desto bättre gick det att hålla mötena 

korta och informativa och ta diskussionerna vid andra tillfällen med berörda parter. Till 

framtiden kommer jag ta med mig att det är viktigt att sätta rutiner tidigt för att minska 

förvirringen som uppstår i början av ett projekt.  

Då två av projektmedlemmarna befann sig utomlands ledde det till ökade svårigheter med 

kommunikationen. Enligt Martins et al. (2004) är kommunikation något som är viktigt när 

arbete sker i virtuella team samt att det har observerats att färre inlägg i diskussioner sker i 

virtuella team jämfört med när diskussioner sker ansikte mot ansikte. Under första sprinten var 

rutinerna för kommunikation med de två frånvarande medlemmarna inte fastställda vilket ledde 

till att de kände sig lite utanför beslutsprocessen och inte lika delaktiga vilket bidrog till känslan 
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av rörighet som jag tyckte fanns hos hela teamet. Under senare sprintar utseddes jag till 

kommunikationsansvarig med de två frånvarande medlemmarna vilket ledde till att 

kommunikationen förbättrades. Detta då de visste att de skulle vända sig till mig för 

förtydliganden samt att jag visste att jag var ansvarig för att föra information vidare som inte 

delgetts dem på andra sätt. Från projektet kommer jag ta med mig lärdomen om hur central god 

kommunikation är för att lyckas och skapa god sammanhållning i grupper där inte alla 

medlemmar befinner sig på samma plats.  

 REFLEKTION ÖVER MINA PERSONLIGA MÅL 

Mina personliga mål att lära mig hur en webbapplikation fungerar och hur processen går till 

när man ska ta sig från att inte ha någonting till en färdig produkt tycker jag att jag har uppnått. 

Under projektet har jag lärt mig oerhört mycket om hur webbapplikationer fungerar och känner 

att jag i framtiden mycket enklare kommer att kunna skapa webbapplikationer. Jag har fått 

förståelse för de olika delarna då jag var involverad i väldigt många av applikationens olika 

funktioner. Att genomföra ett liknande projekt tror jag kommer vara mycket enklare och kräva 

mindre ansträngning för att komma över tröskeln när större mängder kod produceras och 

applikationen börjar ta form. 

Mitt andra mål att få förståelse över hur processen går till för att gå från ingenting till färdig 

produkt tycker jag också att jag har uppnått. Speciellt att arbeta iterativt har lärt mig hur det i 

början av ett arbete kan vara otydligt att se hur det i slutändan ska bli en färdig produkt men att 

det efter flera iterationer blir det tydligare och enklare att se hur målet ska uppnås. 
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9.4.9 ERFARENHETSSAMMANFATTNING EMELI KARLSSON 

 

Detta projekt har gett mig goda kunskaper och erfarenheter som jag kommer att ta med mig till 

framtida arbeten. Jag har fått erfara hur det är att arbeta med en större grupp som har haft en 

större uppgift än vad jag varit med om tidigare. Dessutom inom ett tekniskt område som för 

mig var nytt och väldigt utmanande. Nedan kommer analys av en processrelaterad händelse 

och en av tekniska erfarenheter som jag anser intressantast att förmedla vidare. I båda fallen 

använder jag mig av Gibbs (1988) reflektionsmodell som består av sex steg. Som avslut berör 

jag mina personliga mål som jag satte upp innan projektets start, har jag uppnått dem eller inte? 

 

 PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 

 

I detta projekt har vi arbetat enligt den agila arbetsmetoden Scrum. Det var en metod som var 

ny för alla nio deltagare och det var mycket fokus på att vi skulle ha en platt organisation. 

Dessutom fanns två gruppmedlemmar på distans och kunde endast närvara genom dator. Utan 

erfarenheter av detta tidigare gjorde att det tog långt tid för gruppen att organisera sig, få rutiner 

och faktiskt arbeta enligt Scrum metoden. Vi hade bland annat ingen ordentlig sprint planering, 

inga ordentliga user stories och våra Scrum möten slutade ofta i långa diskussionsmöten.  Alla 

hade väldigt mycket vid sidan av projektet så det var ofta något bortfall och vi valde till en 

början att inte ta några beslut när vi inte var fulltaliga vilket ledde till att det tog lång tid innan 

vi förändrade oss och på riktigt arbetade enligt Scrum. Allt detta bidrog till att vi var produktiva. 

Det var först efter den första sprint retrospective som vi började jobba åt rätt håll 

Jag tror att hela gruppen kände sig väldigt förvirrade och okunniga under denna period. Ingen 

visste riktigt hur man skulle ta initiativet och som grupp tillsammans ta sig framåt. Jag saknade 

framförallt en ledare som inte nödvändigtvis bestämmer allt men som organiserar upp och tar 

tag i saker. Sedan när programmeringen väl började var det mycket blandade känslor. En del 

var exalterade över programmeringen och reflekterade kanske inte så mycket över helheten. 

Andra i gruppen var frustrerade. De kände att de inte bidrog och kände sig obekväma med den 

agila arbetsmetoden som innebär att det inte finns någon riktig plan att följa. Men efter sprint 

retrospective kändes det som gruppen möttes upp och efter ett tag kände jag att alla hade 

motivation och kände glädje över de prestationen vi åstadkommit.  

Det negativa med den för oss diffusa början var att vi kom igång att producera något ordentligt 

med arbetet väldigt sent vilket gjorde att webbapplikationen inte nådde det önskade resultatet. 

Jag kände också att det var lätt att tappa motivationen eftersom vi inte hade en klar vision. 

Arbetet blev då spretigt och det fokuserades på fel saker då vi som drivna gruppmedlemmar 

istället fann motivation i enskilda specifika uppgifter. Detta gjorde att en del saker 

producerades som ändå inte kom att användas. Men det positiva som trots allt kommit ur detta 

är att vi lärde oss mycket om varandra, hur viktigt det är att vi kommunicerar tydligt och att vi 

blev handlingskraftiga som grupp i de senare delarna av projektet vilket gjorde att vi trots 

tidsbrist levererade ett gott resultat. En annan mycket viktig sak vi lärde oss var att hela tiden 

utvärdera läget och prioritera nästkommande uppgifter efter det. De positiva ur detta värderar 
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jag personligen mer då det är erfarenheter och kunskap jag kan ta med mig i framtiden medan 

ett sämre resultat på webbapplikationen är tråkigt men inget som ska påverka i detta långa 

loppet. 

När man ser till alla faktorer som var nya för gruppen och att det var under en period där 

gruppmedlemmarna inte bara hade projektet i fokus är det inte konstigt att det var en väldigt 

förvirrande och trög start för projektet. Vi låg alla på olika kunskapnivå gällande 

programmering vilket gjorde att vissa av oss inklusive mig själv kände att man inte kunde bidra 

med något då vi löste något på flera timmar som någon som var mer insatt kunde lösa på några 

minuter. Dessutom visste vi inte riktigt vad som skulle göras. Det kan förklara den avsaknad 

av motivation som fanns då enligt Martin (2008) finns tre kritiska faktorer som bör uppfyllas 

för att uppnå en motiverande miljö vilket är tron att man kan bidra, tron på att man betyder 

något och känslan av samhörighet. Detta gäller även den bristande rutinen kring 

kommunikation med de medlemmar som befann sig utomlands, de kände till en början att de 

inte riktigt hörde till gruppen. En bristande motivation förklarar i sin tur den dåliga 

produktiviteten vi hade i början (Martin, 2008). 

Framför allt har jag insett vikten av att ha en tydlig kommunikation både om hur arbetet ska 

utföras med avseende på rutiner, mål och hur arbetets gång ser ut. Det är viktigt att inte bara ta 

tag i en del och börja arbeta utan man måste se till att alla har en uppgift och känner att de 

bidrar något genom att utföra den samt att kontinuerligt informera alla om vad som faktiskt 

händer med arbetet och hur läget ser ut för att få en motiverande och produktiv miljö.  

Jag ska för det första poängtera för gruppen hur viktigt med att sätta upp tydliga rutiner, framför 

allt kring kommunikation och mål när man är så många. Dessutom föreslå att göra en 

utvärdering(retrospective) tidigare vid start för att kunna förändra det som på en gång känns 

helt fel.    

 TEKNISKA ERFARENHETER 

Jag arbetade mycket med att i slutet av projektet göra det slutgiltiga i designen när nästan all 

kod var implementerad. Det handlade om att e-butiken skulle bli enhetlig med bland annat 

avstånd och hur knappar var placerade. Det gjorde jag samtidigt som jag skulle justera så att e-

butiken blev responsiv. Det var tidskrävande och väldigt svårt då jag var tvungen i många fall 

att sitta och prova mig fram för att jag inte visste hur designen var uppbyggd från början. Jag 

arbetade mest med Bootstraps grid system gällande både designen och responsiviteten och 

sedan i CSS gällande designen. 

De konsekvenser som blev av detta var att designen inte blev så bra som var tänkt. En del 

justeringar blev inte av då jag inte hann att lösa det. Gällande responsiviteten så blev inte e-

butiken så mobilanpassad som vi hade satt som mål.   

Jag blev verkligen utmanad och fick lära mig väl hur man arbetar med design och 

responsiviteten i Bootstrap och CSS. Hur man oftast skriver och de vanligaste förekommande 

användbara kodraderna. Dessutom hur man kan använda sig av att granska komponent när man 

är inne på hemsidan vilket var till mycket hjälp när man inte visste exakt vad det var för del 
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som behövde justeras. Jag lärde mig tillslut dessutom att söka efter hjälp på internet på ett 

effektivt sätt och att ta vara av andras erfarenheter.  

De negativa med erfarenheten var att jag blev lätt frustrerande då det var mycket kod att arbeta 

i. Dessutom var det kod som varken var kommenterad eller dokumenterad som gjorde att det i 

många fall tog mer tid än de behövdes. Det var även ett nederlag när det inte gick att göra de 

förändringar man velat göra för att det var för mycket ogenomtänkt kod. 

Till framtida arbete har jag goda erfarenheter kring Bootstraps grid system men att det med 

fördel appliceras redan när koden för första gången implementeras för att undvika att behöva 

hantera det med en massa kod. Sedan anser jag att man antingen ska följa en Bootstrap mall 

full ut eller så bestämmer man innan man börjar koda hur det ska se ut. Så att inte en massa 

ogenomtänkt och överflödig kod behöver implementeras t.ex. mer dynamisk kod så att om man 

vill göra design förändringar i efterhand kan genomföra det lätt. Exempelvis så att man kan 

ändra färg på alla zoner med samma färg samtidigt. Mycket oklarheter och frustration hade 

kunnat undvikas ifall vi hade klara dokumentations principer som följdes.  

För det första kommer jag att se till att jag inte hamnar i samma situation i framtiden då det hur 

man än gör är tidskrävande att i efterhand sitta och justera med responsiviteten och designen 

om de inte är implementerat från början och dynamiskt. Så jag ska se till att ha en dynamisk 

kod gällande designen och sedan att man redan från början tänker på responsiviteten. En tanke 

jag tar med mig är att ha en sorts mall så att alla medverkande kan se vilka avstånd, färger, 

typsnitt och så vidare som gäller på sidan så att det inte behövs onödigt arbete i efterhand med 

att göra det enhetligt.  

 

 PERSONLIGA MÅL 

Mina personliga mål som jag satt upp var att dels lära mig allmänt mer om programmering och 

då främst om webbutveckling och sedan också lära mig mer om projektarbete. 

Efter projektet har jag lärt mig mer om webbutveckling men inte i den mån jag velat. Det 

handlar nog om att det har varit svårt att i en så stor grupp få en inblick i alla delar och förstå 

dom. Största anledningen att jag inte är helt nöjd är att jag känner att jag missade de delar som 

var skelettet och stommen i webbapplikationen som t.ex. uppbyggnad av databasen och själva 

hemsidan från början då jag hade en annan roll. Men däremot har jag lärt mig mycket mer om 

projektarbete än jag trott. Hur viktigt det är med att t.ex. satta rutiner, kommunikation och 

dokumentation. Sedan har jag fått en bra inblick hur ett mjukvaruprojekt kan fungera och vad 

det är för skillnader och svårigheter med det.  
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