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Abstract 
 

This report describes how development of an online retailer of custom designed laptop cases can be 

implemented. The report also aims to contribute to the field of developing a web application with a 

design tool. The thesis is based on the question “How can one develop and give high usability to a web 

application with the purpose of selling personalized laptop cases to an end customer?” and has the vision 

that people who want to add a personal touch to everyday life will find the e-shop. According to the 

market analysis in appendix 1 there is an unfulfilled need on the market for personalized laptop cases. 

Therefore, development in the area would be meaningful. The report accounts for the technical methods 

which can be used, and in what ways they might impact the competitiveness of the e-shop. During the 

development process of the web application, great attention has been directed towards design strategies 

which creates confidence in the potential customer. This is something which, according to the theory 

presented, is a crucial factor in order for the customer to complete a purchase. In addition to this it is 

noted in the theory that it is vital for an e-shop to have short loading times, something which has been an 

important factor in the development of the application. The conclusion is that a web application where 

the main purpose is the sale of customized products can be developed using the agile software 

development method scrum and the other methods that is discussed throughout the project. To develop a 

design tool for laptop cases was a big challenge where minimalistic design was constantly weighed 

against an increased functionality for the user.  

   



Sammanfattning 
 

Denna rapport utreder hur utvecklingen av en e-butik som erbjuder personligt designade laptopfodral 

kan genomföras. Rapporten har som mål att bidra till utvecklingsområdet för skapandet av 

webbapplikationer med designelement. Rapporten utgår från frågeställningen ”Hur kan en 

webbapplikation med syfte att sälja personliga laptopfodral till en slutkund utformas för att uppnå hög 

användbarhet?” och har som vision att personer som vill sätta en personlig prägel på vardagen ska hitta 

till e-butiken. Det finns i nuläget få möjligheter att som en köpare designa och sätta en personlig prägel 

på laptopfodral. Enligt marknadsanalysen i Bilaga 1 finns en icke-uppfylld efterfrågan för sådana 

personligt anpassade laptopfodral och därför anses utveckling av en webbapplikation som tillgodoser 

detta behov meningsfull. Rapporten redogör för de tekniska metoder som kan användas och vilken 

inverkan dessa har på e-butikens konkurrenskraft. Vid utvecklingen av webbapplikationen har en stor 

vikt lagts vid designstrategier som skapar användbarhet för den potentiella användaren. Detta är något, 

enligt den teori som presenteras, som är en avgörande faktor för att kunden skall genomföra ett köp. 

Utöver detta påpekas det i teorin att det är vitalt för e-butiken att ha korta laddningstider, vilket har varit 

en viktig faktor vid utveckling av webbapplikationen. Slutsatsen blir att en webbapplikation vars 

huvudsyfte är försäljning av personliga produkter kan utvecklas agilt med scrum och de metoder som 

använts i projektet. Att utveckla ett designverktyg för laptopfodral var en stor utmaning med en ständig 

avvägning mellan en minimalistisk design och en utökad funktionalitet för användaren. 
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1 Inledning 
I avsnittet presenteras motivering, syfte, frågeställning och avgränsningar för projektet. 

1.1 Motivering 
Enligt Statista (2015) kommer försäljningen av bärbara datorer under 2015 uppgå till 194 miljoner 

enheter, vilket är en ökning med elva procent jämfört med föregående år. I genomsnitt lägger kunden 

cirka 300 kronor på tillbehör till sin dator (Hjälpmedelsinstistutet, 2009). Detta visar på att det finns en 

stor marknad för att sälja laptopfodral. Det är vanligt att laptopägare vill sätta en personlig prägel på sina 

varor för att sticka ut. Detta kan innebära att välja ett specifikt varumärke, sätta klisterlappar på datorn 

eller andra åtgärder som gör att utseendet anpassas efter kunden. Slutsatsen kan därför dras att en 

produkt som hjälper någon att individuellt skapa sin personliga stil skulle generera ett stort kundvärde. 

Genom att rikta sig mot denna kundgrupp kan på så vis en lojal kundgrupp skapas. Detta underlättar 

även möjligheten för ett företag att öka sin kundbas. 

 

På marknaden finns idag begränsade möjligheter att på ett enkelt och intuitivt sätt skapa personligt 

anpassade laptopfodral för att uttrycka sig och komplettera sin personliga stil. De alternativ som finns 

har antingen väldigt begränsad funktionalitet, komplicerat användargränssnitt eller i allmänhet dålig 

design och svårtillgängligt sortiment. Enligt marknadsanalysen i Bilaga 1 finns en efterfrågan som inte 

är uppfyld för sådana personligt anpassade laptopfodral och utveckling av en webbaserad tjänst som 

åstadkommer detta anses därför meningsfull. 

 

1.2 Syfte 
Projektets syfte är att undersöka hur marknadens befintliga behov att skapa och köpa personligt 

designade laptopfodral kan tillfredsställas. 

 

1.3 Frågeställning 
Hur kan en webbapplikation med syfte att sälja personliga laptopfodral till en slutkund för att uppnå 

hög användbarhet? 

 

1.4 Avgränsningar 
En avgränsning som påverkar projektet är att medlemmarna i gruppen endast ska lägga 480 timmar per 

person (plus minus tio procent) under projektets gång. Då projektgruppen fått som uppgift att skapa en 

single-page-applikation, med programmeringsspråken som listas nedan i avsnitt 2.1, har jämförelser med 

andra utvecklingsspråk inte gjorts. Det har med andra ord inte utvärderats ifall andra tillvägagångsätt att 

utveckla single-page-applikationer skulle fungera bättre. Andra avgränsningar som gjorts är med 

avseende på bifogad marknadsanalys, se Bilaga 1. I denna motiveras Candydats primära målgrupp som 

begränsas till personer som vill designa sina egna laptopfodral.  
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2 Bakgrund 
Uppgiften för projektgruppen var att skapa en webbapplikation genom att arbeta fram en tjänst, skriva 

en projektplan och göra en marknadsanalys för att sedan implementera projektplanen. Den 

projektmodell som använts i projektet utgick från den agila systemutvecklingsmetodiken scrum. Nedan 

listas tekniska och funktionella krav på webbapplikationen. 

 

2.1 Tekniska krav 
Tekniska krav för webbapplikationen var att den skulle 

 

 fungera som en single-page applikation  

 vara utvecklad för olika enheter och byggas med JQuery och Bootstrap för en responsiv design   

 implementeras i HTML, JavaScript, Bootstrap, JQuery, CSS, Python, Flask och Ajax   

 lagra data i en databas som dynamiskt skapas med ett python-script och ignoreras av Git   

 versionhanteras på gitlab.ida.liu.se   

 driftas på openshift.ida.liu.se. 

 

2.2 Funktionella krav 
Funktionella krav för webbapplikationen var att den skulle innehålla:  

 

 Användarinloggning   

 Visning av produkter   

 Kundkorg och betalningsprocess   

 Orderhistorik   

 Onlineredigering av produktsortiment för administratörer.  
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs den teori som ligger till underlag för framtagandet av e-butiken. Den inhämtade 

teorin implementerades senare i projektet.  

 

3.1 Webbapplikationer 
Avsnittet berör vad en webbapplikation är och hur det definieras i projektet.  

 

Webbapplikationer är ett samlingsnamn för de klient-server-mjukvaror som kan nås genom 

användningen av en webbläsare. Uppbyggnaden av webbapplikationer kan vanligtvis delas in i moduler 

efter så kallad ”n-tier architecture”. Var och en av dessa moduler har en väldefinierad uppgift och är 

separerade från varandra, men arbetar ändå tillsammans. (Kolawa, Hicken, & Dunlop, 2002) 

 

En enkel variant av ”n-tier architecture” består av två moduler vilka ofta benämns som front-end och 

back-end. I denna struktur inkluderar modulen front-end det som sköter användargränssnittet för 

applikationen. HTML- och CSS-språk tillsammans med JavaScript används för att förbättra 

applikationens användbarhet och ge ett tilltalande utseende. Modulen back-end kan i sig delas in i två 

delar. Den ena delen sköter hantering av den data som applikationen behöver lagra, genom att 

strukturera upp denna. Detta sker ofta i relationsdatabaser och med hjälp av språket SQL för att nå och 

manipulera databasen. (Casteleyn, Dolog, & Matera, 2009) Den andra delen sköter klient-server-

kommunikationen med hjälp av antingen objektorienterade språk som JAVA och Ruby eller med 

skriptspråk (Vuorimaa, Laine, Litvinova, & Shestakov, 2016).  

 

3.2 Personliga produkter 
Nedan förklaras personliga produkter och påverkan på köpvilja hos en kund. 

 

Enligt Moon, Chadee och Tikoo (2008) är grundfilosofin med personliga produkter att höja värdet för 

kunden genom att förädla en standardprodukt till en mer specialiserad produkt för den specifika kunden. 

I sin artikel refererar de till Peppers och Rogers (1997) som definierar personlig design som att förändra 

en produkt så att kunden får fördelar inom bekvämlighet, design eller pris.  

  

3.2.1 Påverkan på köpvilja 
Att interaktivt få arbeta med webbapplikationen har visats involvera användare både kognitivt och 

känslomässigt. Vid köp av uttrycksprodukter är funktionaliteten hos produkten inte lika starkt kopplat 

till köp. Istället har vissa andra känslomässiga faktorer hos köparen visat sig ha en starkare påverkan på 

det slutgiltiga beslutet i köpet. Exempel på sådana faktorer är egostärkande, social acceptans eller 

känslomässiga (Jiang, Chan, Tan, & Chua, 2010). En av användaren personligt skapad produkt gör att 

värdet hos produkten förändras till det högst uppnåeliga värdet inom den förädling som finns tillgänglig 

för den individuella köparen (Randall, Terwiesch, & Ulrich, 2005). 
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Studier inom egendesignade produkter har visat att kundens vilja att köpa en vara inte bara beror på hur 

väl produkten passar kundens behov utan också ökar då processen att skapa sin produkt skapar glädje. 

Det har också visats via samma studier att det omvända gäller då processen skapar missnöje eller 

irritation. Det har därför visat sig att kundens möjlighet att skapa produkter efter sina egna behov inte är 

det enda viktiga i utvecklandet av ett designverktyg. Det är även viktigt att skapa en för kunden 

stimulerande designprocess då detta höjer värdet hos den slutgiltiga produkten (Nikolaus Franke, 2010). 

  

3.3 E-handel 
Avsnittet berör e-handelns utveckling och köp inom e-handeln.  

 

Begreppet e-handel täcker en rad affärsverksamheter som bedrivs över internet för produkter och 

tjänster. Det ger fördelar som att företagets storlek spelar en mindre roll, företagets placering är 

irrelevant och att erhålla återkoppling från användarna blir lättare. (Rosen, 2000) 

 

3.3.1 E-handelns utveckling 
Enligt Khan, Bock och Vathanophas (2005) har handeln med varor på internet, sedan dess introduktion, 

växt explosionsartat och är en av de snabbast växande formerna av försäljning, speciellt inom 

konsumentmarknaden. Detta är något som stärks av Jiang et al. (2010) då de presenterat 

försäljningssiffror som visar att tillväxttakten för näthandeln var 23,1 procent under perioden 2002-

2007. De uppskattade även de totala försäljningssiffrorna för varor sålda online till 130 miljarder dollar 

år 2008. 

 

E-handelsutvecklingen har de senaste åren fortsatt öka, och under 2015 ökade e-handeln med 19 

procent i Sverige jämfört med samma period föregående år. Omsättningen i Sverige för samma år 

uppgick till rekordhöga 50,1 miljarder kronor.  Detta påvisar en strukturell förflyttning mot handeln på 

internet som inte kan förklaras med hjälp av den pågående konjunkturen inom landet. (Postnord, 2016) 

 

3.3.2 Köp inom e-handeln 
Siffror från e-barometern visar att var femte köp genomförs via någon typ av webbportal idag. 

Mediaprodukter är den bransch där köp via en webbportal rankas som vanligast. Enligt e-

handelskonsumenterna fortsätter datorer och datortillbehör att vara de populäraste kategorierna, följt av 

mobiltelefoner. 28 procent av respondenterna har handlat elektronik på nätet under det senaste kvartalet. 

(Postnord, 2016) 

 

Enligt McKechnie och Nath (2016) är en fördel för e-butiker att de är lättillgängliga och att det är enkelt 

att finna information om produkter. Denna lättillgänglighet förtydligas av Jiang et al. (2010) som 

genomfört en studie där de visar att cirka 4.5 miljoner människor i världen kopplar upp sig mot olika e-

butikers portaler varje minut. De lyfter dock problemet att övergången från besökare till köpare är låg i 

jämförelse med fysiska butiker. Detta är något som även beskrivs av Lin och Chan (2009) som säger att 

övergången från besökare till köpare endast är två procent för stora e-butiker som exempelvis 

Amazon.com. 
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3.4 Förstudie 
Avsnittet behandlar teori kring metoder som kan användas i förundersökningar till projekt. Dessa kan 

visa om det finns en efterfrågan på produkten/tjänsten och hjälpa till att ta fram metoder för hur den 

kan uppfyllas. 

 

3.4.1 NABC-analys 
NABC är ett verktyg framtaget av Stanford Research Institute som används vid utveckling, värdering 

samt presentation av innovationer. Den används för att på ett systematiskt vis undersöka behovet (eng. 

needs), lösningen (eng. approach), kundnyttan (eng. benefits) och konkurrensen (eng. competition) av 

en potentiell produkt. Då metoden används bör följande frågor besvaras: 

 Vad är kundens behov? 

 Vad är en bra lösning för att uppfylla kundens behov? 

 Vad får kunden för fördelar tack vare denna lösning? 

 Varför är dessa fördelar bättre än konkurrenternas? 

(Rajamäki, 2012) 

 

3.4.2 Enkätundersökningar 
Genom att genomföra en enkätundersökning är det lättare att få en uppfattning om en produkts 

efterfrågan. En enkätundersökning kan utformas på många olika sätt och innehålla flera olika typer av 

frågor. Den kan bestå av ja-/nej-frågor, flervalsfrågor, öppna frågor eller frågor där respondenterna 

ombeds rangordna ett påstående eller en produkt efter en betygsskala. Det är ofta svårt att analysera 

resultatet för en kvantitativ enkätundersökning om det bara ställts öppna frågor. I det fallet kan det vara 

fördelaktigt att använda sig av ja-/nej-frågor eller en betygsskala. (Lamb, Hair Jr, & McDaniel, 2011)  

 

För att en enkätundersökning ska ge ett trovärdigt resultat är det viktigt att frågorna som ställs inte är 

vinklade eller ledande på något sätt. Det är även bra att ge respondenten möjligheten att välja 

alternativet ”övrigt” eller lämna ett fritextsvar om inget annat givet alternativ skulle passa. (Lamb, Hair 

Jr, & McDaniel, 2011) Om det är en betygsskala kan det finnas en poäng i att även ta med alternativet 

”vet ej” då många ofta annars väljer ett mittenalternativ eftersom det ses som neutralt trots avsaknad av 

egentlig åsikt (Cooper & Johnson, 2016). 

 

3.5 Kundupplevelse 
Avsnittet behandlar teori kring faktorer som påverkar kundens upplevelse vid användning av 

webbapplikationen.  

 

Kundupplevelse grundar sig i en rad olika faktorer men kan sammanfattas som allt ett företag har att 

erbjuda: till exempel kvalitet på kundtjänst, marknadsföring, utformning av produkt och service, 

användbarhet och tillförlitlighet (Meyer & Schwager, 2007). Kundupplevelsen skapas vid varje tillfälle 

då kunden kommer i kontakt med något som associeras med företaget, produkten eller tjänsten (Grewal, 

Levy, & Kumar, 2009). 
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Dixon, Freeman och Toman (2010) menar att det är viktigt att underlätta för kunden att nå målet med 

sitt besök på exempelvis en butik. Att ta bort eventuella hinder och göra ett köp till en smidig process 

leder mer sannolikt till en positiv kundupplevelse. Kunden föredrar att få sitt problem löst snabbt. 

(Dixon, Freeman, & Toman, 2010) 

 

Att mäta kundupplevelsen innebär att ett företag exempelvis kan undersöka vad kunderna anser om de 

olika kontaktpunkterna. En sådan undersökning skulle kunna hjälpa företaget att inse vad dess svagheter 

är och var det finns förbättringspotential. (Meyer & Schwager, 2007) 

 

3.5.1 Skapa ett förtroende för webbapplikationen 
Enligt Koufaris och Hamton-Sosa (2004) är besökarens första intryck av e-butiken av största vikt. De 

menar att e-butiken är beroende av dess design för att snabbt kunna övertyga kunden om dess pålitlighet 

då besökaren utan större ansträngning kan besöka konkurrerande e-butiker. 

 

Enligt McKechnie och Nath (2016) kan interaktiva verktyg som e-butiken tillhandahåller assistera 

kunden vid inhämtning av information och vid ett eventuellt beslutsfattande om vilken produkt de ska 

köpa. Vidare beskriver Gupta, Yadav och Varadarajan (2009) att dessa typer av verktyg kan höja 

kundens förtroende för e-butiken. Detta stöds även av McKnight, Choudhury och Kacmar (2002) som 

menar att interaktiva verktyg kan höja den upplevda kvalitén på e-butiken. De har även funnit ett 

positivt samband mellan dessa verktyg och besökarens förtroende för nystartade e-butiker. Utöver ett 

ökat förtroende för e-butiken beskriver Chu och Yuan (2013) att interaktiva verktyg även bidrar till en 

ökad kundnöjdhet. Enligt Koufaris och Hamton-Sosa (2004) ska dock företagen vara noggranna med att 

inte förse besökaren med för mycket interaktiv design och information. Detta kan enligt dem ge 

besökaren svårigheter att bearbeta informationen, vilket i slutändan ger besökaren en negativ upplevelse 

av e-butiken.  

 

Eftersom marknaden för e-handel ständigt ökar har även antalet brott relaterat till denna marknad stigit. 

Detta gör att det är viktigt att e-butiken även förser kunden med ett intryck av att vara säker att använda. 

(Hong & Cho, 2011) Vidare beskriver Koufaris och Hamton-Sosa (2004) att en väldesignad och 

lättnavigerad webbapplikation som erbjuder ett brett produktsortiment och en enkel betalningsprocess 

bidrar till att besökaren upplever e-butiken som säker. Deras studie visar också att ett företags vilja att 

anpassa sina erbjudanden, efter kundernas behov, bidrar till den upplevda säkerheten då besökaren 

upplever att företaget har stora resurser och värnar om kunden. 

 

 

  



7 

 

 

3.5.2 Användbarhet 
Användbarhet är ett av de viktigaste kvalitetsmåtten när det kommer till design av webbapplikationer. 

Med begreppet användbarhet för ett verktyg i IT-sammanhang menas hur lätt det är att använda 

verktyget för att utföra en specifik uppgift i en given omgivning. I kvalitetsmåttet ingår aspekter så som: 

 Hur lätt det är att lära sig använda verktyget 

 Hur lätt det är att minnas hur man använde verktyget 

 Verktygets effektivitet 

 Verktygets pålitlighet  

 Användarens nöjdhet 

Kvalitetsmåttet kan mätas med flera olika metoder, men då det är så pass komplext kan oftast endast en 

eller ett par av dessa aspekter tas in samtidigt i en mätning. Exempel på metoder som används är 

utvärdering från experter på användbarhet och användartester där produktens målkunder bjuds in att 

testa webbapplikationen. (Yusof, Khaw, Ch’ng, & Neow, 2010) 

 

3.5.3 Användarcentrerad systemutveckling 
Användarcentrerad systemutveckling är en metod där användbarhet ligger i fokus genomgående under 

utvecklingen och även senare i produktens livscykel. Metoden drivs av många principer varav några 

beskrivs nedan. 

 Användaren i fokus   

Genomgående under hela utvecklingen ska användarens behov, uppgifter och mål ligga i fokus. 

 Aktiv inblandning av användare 

Personer som representerar produktens användare ska aktivt delta under utvecklingen och senare 

i dess livscykel. 

 Evolutionärt systemutvecklande 

Systemutvecklingen bör vara både iterativ- och inkrement-driven. 

 Enkel design 

Produkten ska utformas så att den enkelt kan förstås av användare. 

 Framtagande av prototyp 

Tidigt bör en prototyp tas fram för att visualisera och utvärdera designidéer tillsammans med 

användarna. 

 Användbarhetsmål 

Mål gällande produktens användbarhet och kriterier för designen bör kontrollera utvecklingen. 

(Göransson, Gulliksen, & Boivie, 2003) 

 

Användarcentrerad systemutveckling använder olika modeller för att systematiskt ta fram det enklaste 

och minsta systemet för att användaren ska kunna utföra sina uppgifter. Sådana tillvägagångssätt har 

applicerats i ett flertal olika industrier, i allt från industriella automationssystem till bank-applikationer, 

men framförallt visat sig ha stora fördelar i webbapplikationsutveckling. (Constantine & Lockwood, 

2002) 
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3.5.3.1 Användartest 
Ett sätt att aktivt låta potentiella användare delta i utvecklingen av en produkt är att genomföra 

användartester. Morville och Rosenfeld (2006) menar att man kan räkna antalet klick för att nå olika 

resultat, be användaren att prata högt samtidigt som den använder tjänsten eller se hur lång tid olika 

uppgifter tar att genomföra. Författarna menar vidare att det är önskvärt att börja med enkla uppgifter, 

och därefter gå över till svårare. 

3.5.3.2 Framtagning av prototyp 
Preece, Rogers och Sharp (2015) beskriver att en prototyp tas fram för att visualisera en idé, lättare 

kunna kommunicera inom gruppen och för att kunna presentera den för intressenter av projektet. De 

menar även på att den bidrar till att gruppmedlemmarna får reflektera kring vad som är viktigt med 

webbapplikationen och hur den presenteras. Vidare beskrivs två olika metoder för att ta fram en 

prototyp, ”high-fidelity prototyping” och ”low-fidelity prototyping”. (Preece, Rogers, & Helen, 2015) 

 

High-fidelity prototyping innebär att en väldigt detaljerad prototyp tas fram, med all den tänkta 

funktionaliteten för produkten. Fördelar med denna metod är att den tydligt presenterar hur produkten är 

tänkt att fungera, den är användarcentrerad och ser ut som den tänkta slutprodukten, vilket underlättar 

vid presentation av ett koncept för projektets intressenter. Nackdelarna med high-fidelity prototyping är 

att metoden är tidskrävande, den är ineffektiv vid insamling av krav för produkten och den är svårare att 

frångå då projektet satts igång. (Preece, Rogers, & Helen, 2015) 

 

Low-fidelity prototyping innebär en mer avskalad prototyp, ofta enbart som en lista med krav för 

produkten och ger således ingen visuell presentation av konceptet. Fördelarna med metoden är att den är 

snabb att utföra och lämnar utrymme för att utvärdera andra koncept. Risker med att använda low-

fidelity prototyping är att eventuella brister blir svåra att identifiera och konceptet blir svårt att 

presentera för någon annan. (Preece, Rogers, & Helen, 2015) 

 

3.5.4 Användbarhet hos webbapplikationer 
En ökande andel tillfredsställda och lojala kunder har visat sig vara direkt kopplad till graden av 

användbarhet på en e-butik. Tidigare undersökningar visar på att det finns ett samband hos kunder som 

haft en ursprunglig avsikt att köpa en produkt via e-butiken, men som sedan övergett denna avsikt på 

grund av att webbapplikationen saknat nödvändiga egenskaper för att anses som användbar. (Khan, 

Bock, & Vathanophas, 2005) 

 

Granskningar har gjorts på fler än 200 välkända B2C-företag som använder sig av e-handel. 

Resultatet visade att en av sju webbapplikationer innehöll tillräckligt stora designfel för att få besökarna 

att lämna webbapplikationen på grund av dessa. Det är alltså väldigt viktigt för företag som bedriver e-

handel att ha en smidig och användbar design på sin webbapplikation för att omvandla kundens 

ursprungliga köpintention till ett verkligt köp. (Khan, Bock, & Vathanophas, 2005) 

 

Enligt Flavián, Guinalíu och Gurrea (2006) är användbarhet en viktig faktor för webbapplikationer som 

erbjuder dess kunder en köpmöjlighet. De menar även att studier har visat att den upplevda 

användbarheten hos en e-butik påverkar butikens image precis på samma sätt som en fysisk butiks 
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egenskaper påverkar ett företags image. De beskriver användbarhet som den upplevda graden av 

enkelhet att navigera på webbapplikationen eller att genomföra ett köp via e-butiken, därför bör 

webbapplikationen designas på ett sätt så att användbarheten maximeras. Khan, Bock och Vathanophas 

(2005) bygger vidare på detta resonemang och säger att viktiga faktorer för att en hemsida ska anses 

användbar är laddningstider, navigation, interaktivitet och kvaliteten på innehållet och produkterna. 

Deras studier visar även på att om webbapplikationen kan hålla en bra standard på dessa faktorer får 

kunden en betydligt bättre upplevelse och har således lättare att slutföra köpet.  

 

Bevan, Carter och Harker (2015) har genomfört en studie där de presenterar ett ramverk för 

webbapplikationers användbarhet. Ramverket innehåller fem punkter som beskrivs enligt följande: 

 Webbapplikationen skall vara enkel och lätt att lära sig. Anledningen till detta är att nya 

användare skall kunna använda den på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 

 Regelbundna användare skall vara fortsatt tillfredsställda trots att de använt webbapplikationen 

tidigare. 

 Webbapplikationen skall ha en hög felsäkerhet för att användare skall undvika oönskade 

problem. 

 Webbapplikationen skall vara lättillgänglig för alla typer av användare. 

 Det skall vara enkelt att underhålla och lägga till ny funktionalitet i webbapplikationen. 

 

Utöver att skapa ett ökat förtroende, som beskrivits tidigare, kan verktyg som bidrar med möjlighet till 

egen design av produkten, rekommendationer eller feedback öka både frekvensen av besök och den tid 

besökare spenderar i e-butiken. Studier visar även på att den genomsnittliga köpvolymen per besök 

stiger om dessa verktyg erbjuds till besökaren. Dessa verktyg ökar även chansen att en besökare utan 

köpavsikt genomför ett köp. (Wang, Cavusoglu, & Deng, 2016) 

 

3.5.5 Användbarhet i interaktiva system 
För att en applikation ska upplevas som användbar är det viktigt att den har ett väldesignat 

användargränssnitt. Ben Shneiderman utvecklade 1987 åtta “gyllene regler” för gränssnittsdesign som 

kan appliceras på de flesta interaktiva system. (Shneiderman, 2009) Annan teori som behandlar ämnet är 

Jakob Nielsens tio användbarhetsheuristiker för användargränssnittsdesign (Nielsen, Nielsen Norman 

Group, 1995). 

 

Följande är punkter som tas upp i både Nielsens och Shneidermans teorier: 

 

 Ge informativ feedback 

Användaren vill få respons inom en rimlig tid och se vad som ändrats när denne utfört en 

handling i systemet. 

 Tillåt att enkelt ångra operationer 

Användaren vill direkt se att operationer kan ångras för att denne ska kunna använda 

funktionerna utan att oroa sig för att saker kan gå fel. 

 Var konsekvent 

Terminologin ska vara konsekvent i olika menyer, och liknande steg ska utföras för liknande 

operationer. 
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 Förebygg fel och hantera dem 

Användaren ska i största möjliga mån inte kunna göra fel, men om fel inträffar ska systemet ge 

ett lättförståeligt felmeddelande. 

 Minska användarens minnesbelastning 

Använd enkla displayer, visa alltid den information användaren behöver och undvik att fönster 

flyttas när operationer genomförs. 

 

Andra viktiga punkter som saknas i Shneidermans teori, men som Nielsen tar upp, är vikten av estetisk 

och minimalistisk design samt att matcha systemet med verkligheten. Med det första menar han att 

dialoger endast ska innehålla nödvändig information, och med det andra syftar han på att systemet ska 

använda bekanta koncept och begrepp istället för systemorienterade termer. (Nielsen, Nielsen Norman 

Group, 1995) 

 

3.5.6 Köpbeteende 

Enligt Lin och Chan (2009) kan besökare ha två typer av köpbeteenden: Det första är ett beteende där 

kunden är målorienterad och har för avsikt att genomföra ett köp. Det andra är ett beteende där kunden 

inte har en köpavsikt, utan endast är ute efter att söka information. Studier har visat att besökare med ett 

informationssökande beteende kan övergå till ett beteende med köpavsikt, därför är det viktigt att 

webbapplikationen stödjer båda dessa typer. (Lin & Chan, 2009) 

 

3.6 Tekniska aspekter 
Avsnittet förklarar teori gällande webbsidors hastighet, riktlinjer för att göra webbsidor snabbare och 

ISO. 

 

Förutom webbapplikationens rent designmässiga aspekter finns det andra faktorer som bidrar till hur 

den upplevs av användarna. Då webbapplikationen upplevs som långsam finns en hög risk att 

användaren lämnar den. En studie utförd av KISSmetrics visar att 47 procent av kunderna förväntar sig 

att en webbapplikation ska laddas på mindre än två sekunder. Samtidigt lämnar 40 procent av kunderna 

en webbapplikation om den tar längre än tre sekunder att ladda.  

 

Utöver detta finns det lagar som måste följas som reglerar huruvida en e-handel får bedrivas eller inte. 

Hur väl föreskrifterna i dessa lagar följs kan också påverka hur bekväm användaren är att använda 

webbapplikationen. (Goldin, 2013) 

 

3.6.1  Webbsidors hastighet och prestanda 

Patrick Meenan (2013) menar att det finns en direkt korrelation mellan en webbapplikations prestanda 

och dess framgång, vilket är varför det är viktigt att mäta hur väl webbapplikationen presterar. Enligt 

Jakob Nielsen är hastigheten även en viktig faktor för applikationens användbarhet (Nielsen, Nielsen 

Norman Group, 2010). Det finns många olika verktyg som mäter och betygsätter denna prestanda 

(Meenan, 2013). Google Developers har utvecklat ett verktyg kallat PageSpeed Insights (Google 

Developers, 2015) som förutom detta även ger förslag på vilka åtgärder som kan göras för att förbättra 

webbapplikationens laddningstider. Verktyget testar webbapplikationen både med en mobilagent och en 

datoragent, och ger webbapplikationen ett värde mellan 0–100 för respektive plattform. Ju högre värde, 
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desto högre bedömer verktyget att webbapplikationens prestanda är. Verktyget mäter hela 

webbapplikationens laddningstid med en så kallad above-the-fold-laddning, vilket är allt som visas utan 

att användaren förflyttar sig på webbapplikationen. 

 

Användarens upplevelse av snabbheten hos en webbapplikation påverkas inte av huruvida applikationen 

hanterar simultana anrop från andra användare, utan endast om användarens egna anrop till 

applikationen. När användaren märker att en webbapplikation fungerar långsamt beror det inte främst på 

anrop till servern, utan att layout och funktionalitet laddas in långsamt i front-end. Även om varje http-

anrop tar tid utgör dessa ofta mindre än tio procent av laddningstiderna för en webbapplikation. De 

andra 90 procenten av tiden upptas av front-end. Mycket av denna tid utgörs av inhämtning av resurser 

som skript, bilder och ”style sheets”.  Detta innebär att det viktigaste för användaren är hur väl 

optimerad JavaScript, HTML och CSS är. (Souders, 2008) 

 

3.6.2  Riktlinjer för att göra webbsidor snabbare 

Steve Souders (2008) har tagit fram en prioriterad lista med riktlinjer för hur man gör front-end 

snabbare. Denna lista stämmer väl överens med de tips på åtgärder som ges av PageSpeed Insights för 

att göra applikationen snabbare. Listan ser ut som följande: 

 

1. Minimera antalet http-anrop 

Antalet http-anrop kan minskas genom att kombinera flera skript och style sheets till ett. 

 

2. Använd ett content delivery network (CDN) 

Användning av en CDN kan göra webbapplikationen snabbare då innehåll hämtas från en server 

lokaliserad närmre användaren. Det kan också hjälpa med att hantera överbelastning i datatrafik 

då trafiken sprids ut på flera servrar, ofta med hög kapacitet. 

 

3. Lägg till en expires header 

En expires header kan sättas för att indikera hur länge en resurs är relevant, och om detta datum 

inte har passerats kollar webbläsaren om resursen kan laddas från cachen, vilket minskar antalet 

http-anrop. 

 

4. Komprimera filer med Gzip 

Komprimering av exempelvis skriptfiler, stylesheets och liknande kan minska filstorleken med 

cirka 70 procent och hjälper användare med långsam uppkoppling. 

 

5. Placera style sheets högst upp 

Stylesheets bör laddas in först, då det är viktigare att webbapplikationens design och layout visas 

korrekt och så snabbt som möjligt än att alla skript har laddats in. För användaren ser det då ut 

som att hela webbapplikationen är laddad, samtidigt som resterande delar av webbapplikationen 

laddas in i bakgrunden.  
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6. Placera skript längst ner 

Skript bör laddas in sist då webbläsaren bara laddar in ett skript åt gången och inte renderar 

några element placerade längre ner i koden. Att placera tunga skript i HEAD-sektionen bidrar till 

att webbapplikationen upplevs långsam. 

 

7. Undvik CSS expressions 

CSS expressions används inte längre men bestämmer en style property utifrån resultatet av ett 

JavaScript i style-deklarationen. Om skriptet är ineffektivt laddas webbapplikationen långsamt. 

 

8. Placera JavaScript och CSS I externa filer 

JavaScript och CSS bör läggas i externa filer eftersom HTML-dokument sällan cachas på grund 

av deras föränderliga natur. Ligger JavaScript och CSS i externa filer kan dessa cachas med en 

expires header långt i framtiden och onödiga http-anrop undviks. 

 

9. Minimera antalet DNS-uppslag 

DNS är hur webbserverns IP-adress översätts till den URL som avläses i adressraden. Denna 

översättning tar tid och en webbsida bör därför undvika att ha för många unika webbadresser. 

 

10. Förminska JavaScript 

Att förminska kod innebär att ta bort onödiga tecken såsom blanksteg, radbrytningar, 

kommentarer etc. och kan minska storleken av en JavaScript-fil väsentligt. 

 

11. Undvik omdirigeringar 

Omdirigeringar bör och kan undvikas i många fall då det kräver ett extra http-anrop. 

 

12. Ta bort duplicerade skript 

Om ett skript inkluderas flera gånger på en sida måste det köras flera gånger, och ibland även 

laddas flera gånger, vilket gör att webbapplikationen laddas långsammare. 

 

13. Konfigurera ETags 

ETags används för att verifiera om en cachad resurs är giltig. Om cachens resurs matchar den 

som finns på servern används den cachade kopian och då behöver inte resursen laddas om från 

servern. Det finns dock nackdelar vilka innebär onödiga prestandaförluster om 

webbapplikationen inte utnyttjar ETags mer avancerade funktioner. 
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14. Gör Ajax cachningsbar 

 

Ajax-anrop kan cachas för att göra webbapplikationen snabbare. I jQuery.ajax() är denna 

cachning aktiverad som standard. 

3.6.3 ISO 
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) definierar standarder inom olika områden, 

däribland webbutveckling. Standarden som användes för att utvärdera projektgruppens resultat och 

beslut är ISO 9126 - Information Technology – Software Product Evaluation – Quality characteristics 

and guidelines, hädanefter refererad till som ISO-Quality. (Kavindra Kumar Singh, 2014) 

 

ISO-Quality använder sig av sex parametrar för att bedöma kvaliteten hos den givna webbapplikationen: 

 

 Funktionalitet – baseras på fyra faktorer. 

o Hur relevant funktionaliteten är för syftet med webbapplikationen. 

o Hur väl funktionaliteten interagerar med webbapplikationen. 

o Hur väl funktionaliteten utför dess syfte. 

o Hur säker funktionaliteten på webbapplikationen är. 

 

 Pålitlighet – baseras på tre faktorer: 

o Utvecklingsnivån på webbapplikationen. 

o Hur väl webbapplikationen utför felhantering. 

o Hur väl webbapplikationen återhämtar sig efter en krasch. 

 

 Användbarhet – baseras på fyra faktorer: 

o Hur väl det går att förstå vad webbapplikationen innebär. 

o Hur lätt det är att lära sig webbapplikationen. 

o Hur enkelt det är att använda webbapplikationen. 

o Hur väl webbapplikationen lockar till sig nya användare. 

 

 Prestanda – baseras på två faktorer: 

o Hur långa laddningstider webbapplikationen har. 

o Hur väl webbapplikationen använder dess tillgängliga resurser.  

 

 Underhåll – baseras på tre faktorer: 

o Hur väl producerade funktioner och kod kan återanvändas i andra projekt. 

o Hur utbytbar funktioner och kod är. 

o Hur testbar koden är. 

 

 Flyttbarhet – Hur väl projektet gick att applicera på ny hårdvara och annan mjukvara. 

 

(ARiSA AB, 2009) 
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3.7 Legala krav på e-handel 
Avsnittet kommer berör de legala krav som en e-butik har på sig vid detta projekt och lägger en grund 

för framtida arbete.  

 

För att få bedriva e-handel finns ett antal lagar som måste följas, där de mest relevanta är Lag 

(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt Lag (2005:59) om 

distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lag (2002:562), även kallad E-handelslagen 

(Konsumentverket, 2015), specificerar vilken information som måste tillhandahållas för konsumenten 

samt vilka hjälpmedel vid beställning som måste finnas på webbsidan. Lag (2005:59) säger att 

konsumenten måste informeras om den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar samt att information om 

bland annat företagets namn, adress, organisationsnummer, priser samt leveransvillkor måste ges. I 

övrigt finns andra lagar, inte lika direkt relaterade till e-handel, så som Personuppgiftslag (1998:204) 

och Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som måste följas. 

 

3.8  Agil metod och scrum 
Avsnittet beskriver grunden för agila arbetsmetoder och scrum som är grunden för detta projekt.  

 

En agil metod karakteriseras av att den följer den filosofi och de principer som formulerades i manifestet 

”Manifesto of Agile Software Development”, vilket publicerades år 2001. Agila metoder syftar dels till 

att uppmuntra kommunikation och samarbete mellan medlemmar i en projektgrupp och dels till att 

kontinuerligt följa upp och utvärdera projektets utveckling (Beck, o.a., 2001). Detta skapar, enligt 

författarna till manifestet, bättre förutsättningar att uppfylla kundens behov. Arbetssättet står i motsats 

till vissa traditionella arbetssätt, till exempel vattenfallsmodellen, där utvärderingen sker i slutfasen av 

projektet (Dybå & Dingsøyr, 2016). 

 

Scrum är en agil metod som grundades av Ken Schwaber och Jeff Sutherland. Ken Schwaber utvecklade 

scrum medan han arbetade med systemutveckling i början av 1990-talet. Sutherland vidareutvecklade 

och formaliserade sedermera delar av Schwabers idéer, varpå de tillsammans offentliggjorde 

metoden 1996. (Cho, 2008) 

 

Schwaber och Sutherland (2013) beskriver scrum som ett ramverk som gör det möjligt att hantera 

komplexa och föränderliga problem, samtidigt som en högkvalitativ produkt levereras. Författarna 

understryker att scrum i sig inte är en process eller teknik för att utveckla produkter. De menar snarare 

att det är ett hjälpmedel för att dela upp och hantera problem. Vidare är scrum byggt med utgångspunkt i 

empirism, vilket betyder att kunskap kommer från erfarenhet och beslut ska fattas utifrån den 

information som finns tillgänglig. Med detta i åtanke sker arbetsprocessen i scrum iterativt, vilket avser 

att maximera förutsägbarhet och minimera risk. (Schwaber & Sutherland, 2013) 
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3.8.1 Sprint 
Schwaber och Sutherland (2013) beskriver en sprint som en tidsperiod om en månad eller mindre, 

vilken avslutas med att det ska finnas en fungerande produkt, potentiellt redo att lanseras. Ett projekt 

som arbetar enligt scrum består utav ett flertal sprintar. Författarna menar att en sprint 

inte ska fortlöpa längre än en månad, eftersom det kan leda till en ökning av komplexitet och risk. 

 

Under en sprint får det inte genomföras förändringar som kan leda till att målen från 

den föreliggande sprinten inte uppfylls. Dessutom får inte mål som formulerats sedan tidigare tas bort 

under sprinten. Målen kan däremot omdefinieras och omförhandlas mellan produktägaren och 

utvecklingsgruppen, i takt med utvecklingen under sprinten. 

  

3.8.2 Gransknings- och anpassningstillfällen 
Enligt Schwaber och Sutherland (2013) föreskriver scrum att de som är delaktiga i ett projekt ska samlas 

för att delta i fyra granskning- och anpassningstillfällen. Dessa tillfällen syftar till att minska behovet för 

andra möten än de som ingår i scrum. Författarna beskriver tillfällena enligt följande. 

  

Sprintplanering är det tillfälle då scrummästaren och scrumgruppen bestämmer vad som ska levereras 

inom en sprint. Planeringen ska gemensamt utföras av hela scrumgruppen. Sprintplaneringen är 

begränsad till att maximalt omfatta åtta timmar för en månadslång sprint. Om sprinten är kortare än en 

månad, bör denna planering omfatta något färre timmar. Scrummästaren har ansvar för att planeringen 

ska äga rum och för att alla deltagare ska förstå dess syfte.  

  

Det dagliga scrummötet är ett möte om 15 minuter under vilket utvecklingsgruppen samlas för att 

samordna sina arbetsuppgifter och planera det närmsta dygnets arbete. Scrummästarens uppgift är att se 

till att mötet äger rum och att mötesmedlemmarna uteslutande består av utvecklingsgruppen. I mötet går 

utvecklingsgruppen igenom arbetet som har skett sedan det senaste dagliga scrummötet. Deltagarna ska 

under detta möte svara på följande frågor: 

  

 Vad har jag gjort sedan det förra mötet som har hjälpt gruppen att uppnå målen för denna sprint?  

 

 Vad planerar jag att göra till nästa möte som hjälper gruppen att uppnå målen för denna sprint?  

 

 Finns det något som hindrar mig eller gruppen att uppnå målen för denna sprint?  

 

Utvecklingsgruppen ska använda detta möte för att bedöma utvecklingen mot sprintmålet och för att 

avgöra om arbetstakten är tillräckligt hög för att det ska vara sannolikt att man kommer att uppfylla det.  

 

Sprintgranskning är ett utvärderingsmöte om fyra timmar som sker i slutet av varje sprint. Syftet med 

mötet är att gå igenom vad som har producerats under sprinten och justera produktbackloggen om detta 

är nödvändigt. Med utgångspunkt i de förändringar som skett i produktbackloggen under sprinten, 

diskuterar deltagarna saker som kan läggas till i nästa sprint. Scrumgruppen, produktägaren och viktiga 

intressenter ska delta i mötet. 
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Sprintretrospektiv är ett möte om tre timmar som sker före planeringen av nästa sprint. Detta möte är en 

möjlighet för scrumgruppen till självutvärdering och att planera förbättringar inför kommande sprint. 

Syftet med retrospektivet är följande:  

  

 Granska den senaste sprinten med utgångspunkt i personer, relationer, processer och verktyg.   

 

 Fastställa vad som har gått bra och vad som går att förbättra. 

 

 Diskutera förbättringar av scrumgruppens arbete.  

 

3.8.3 Scrumgruppen 
Schwaber och Sutherland (2013) har formulerat tre roller i scrum, vilka författarna har formulerat med 

utgångspunkten att ge så hög flexibilitet, kreativitet och produktivitet som möjligt. Funktionen för 

respektive roll beskrivs av författarna enligt följande: 

 

 Produktägaren kallas den som är ansvarig för projektets initiala och löpande finansiering, 

kravspecifikationer, avkastningskrav samt produktlansering. Denna person är ensam ansvarig för 

att hantera och administrera produktbackloggen. 

 

 Scrummästare kallas den som är ansvarig för att säkerhetsställa att uppställda värderingar, praxis 

och regler efterföljs, samt för att avlägsna externa hinder för utvecklingsgruppen.  

 

 Utvecklingsgruppen är den grupp som genomför projektet och arbetar mot de uppsatta 

sprintmålen. Gruppen ska vara tvärfunktionell, självorganiserande och självledande. Med 

tvärfunktionell menas att den kompetens som finns inom gruppen ska komplettera varandra på 

ett sätt att det är möjligt att slutföra projektet. Med självorganiserande menas att gruppen själva 

bestämmer hur de realiserar det som står i produktbackloggen och att det inte finns någon 

utnämnd ledare för arbetet.  

 

Schwaber och Sutherland (2013) menar att gruppen ska vara tillräckligt stort för att lyckas utföra 

betydande arbete, men tillräckligt litet för att vara anpassningsbart. 
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3.8.4 Artefakter 
Enligt Schwaber och Sutherland (2013) är artefakter skapade med utgångspunkt att ge så mycket 

transparens som möjligt och att underlätta granskning och anpassning av projektet. Till artefakter räknas 

produktbackloggen, sprintbackloggen och inkrement. Hur författarna definierat artefakterna beskrivs 

nedan. 

 

Inkrement är den sammanlagda funktionalitet som har implementerats under en sprint. Det innehåller 

dessutom värdet av inkrementen från tidigare sprintar. Posterna i inkrementet måste vara i användbart 

skick och ska följa gruppen definition av klar. 

 

Produktbackloggen är en samlingsplats för funktionalitet som kan komma att behövas i produkten. 

Produktägaren är ytterst ansvarig för innehåll, åtkomst, behörighet och prioritetsordning i 

produktbackloggen. Produktbackloggen ska växa fram successivt; den uppdateras i takt med 

förändringar rörande omvärldens krav och förutsättningarna för produktutvecklingen. Till varje post ska 

det finnas fyra attribut: beskrivning, ordning, estimat och värde. 

 

Sprintbackloggen är de posterna i produktbackloggen som är tänkta att utvecklas under den aktuella 

sprinten. Sprintbackloggen ska innehålla en plan för hur dessa poster ska kunna bli en del av det 

kommande inkrementet. Utvecklingsgruppen ansvarar för att uppdatera sprintbackloggen i takt med att 

gruppen inser vilken funktionalitet som är realistisk och lämplig att utveckla. 
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4 Metod 
I metodavsnittet beskrivs hur gruppen utförde projektet med utgångspunkt i teorin. Arbetsförloppet 

förklaras i ordningen förstudie, implementation och utvärdering samt hur arbetet tillämpades med hjälp 

av projektmetodiken scrum. 

 

4.1  Förstudie 
Avsnittet behandlar de metoder som användes i projektets början då en initial plan och målbild lades 

upp. Här presenteras hur valet av affärsidén skedde, hur prototypen togs fram och hur arbetsmetodiken 

scrum tillämpades i sin helhet. 

 

4.1.1 Uppstart 
Förväntningar på arbetet och gruppen som helhet togs upp och användes för att fastställa gemensamma 

riktlinjer för hur projektarbetet skulle utföras. Med detta som grund utformades ett gruppkontrakt med 

regler för hur gruppen skulle förhålla sig till exempelvis konflikthantering, deadlines och möten. Fisher 

(1990) har definierat det inledande steget i en grupprocess som orienteringsfasen, i vilken 

gruppmedlemmarna inte är bekväma med varandra. Författaren menar att det är viktigt att det i denna 

fas skapas förutsättningar för att gruppmedlemmarna ska lära känna varandra. Detta gjordes genom att 

varje gruppmedlem introducerade sig för övriga medlemmar med varsin tidslinje som beskrev viktiga 

livshändelser och erfarenheter för att gruppen skulle få en uppfattning om varje medlems egenskaper 

och kompetenser. 

 

4.1.2 NABC-analys 
Då affärsidén för e-butiken tagits fram gjordes en NABC-analys med syftet att identifiera behov (eng. 

needs), lösning (eng. approach), kundnytta (eng. benefits) och konkurrens (eng. competition). Utifrån 

denna analys bedömdes sedan affärsidéns genomförbarhet. 

 

De behov som hittades var bland annat att det idag var svårt att få tag i roliga och personliga 

laptopfodral. Kundnyttan i detta fall var exempelvis att kunden får välja en egen design men även att 

beställningen skall gå snabbt och att laptopfodralet ökar livslängden på kundens dator. Vidare var 

lösningen att skapa en hemsida och designa fodralet på en webbapplikation med hög användbarhet. 

Genom en konkurrensanalys fastställdes det att webbapplikationer redan finns som har denna tjänst. En 

mer utförlig version av NABC-analysen presenteras i Bilaga 6.  

 

4.1.3 Enkätundersökning 
En kvantitativ undersökning i form av en digital enkät utfördes för att fastställa om det fanns en 

efterfrågan för den tjänst projektet syftade till att utveckla och för att få en insikt om potentiella kunders 

förväntningar på både fodralens egenskaper och webbapplikationens funktionalitet. För att säkerställa att 

frågorna var utformade på ett sätt som var lätt att förstå och inte lämnade utrymme för missförstånd 

granskade samtliga projektmedlemmar enkäten.  
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Enkäten bestod av en blandning av ja-/nej-frågor och flervalsfrågor för att den skulle vara snabb och 

enkel att svara på. Detta eftersom ett större svarsunderlag på några specifika frågor ansågs mer 

användbara för ändamålet än färre och mer öppna svar som kan vara svåra att sammanställa. På många 

av frågorna gavs dock möjligheten att lämna ett fritextsvar för att möjliggöra mer detaljerade svar som 

samtidigt inte krävde för stor ansträngning av respondenterna. Enkäten levererades genom Google 

Forms och delades framförallt ut till gruppmedlemmarnas bekanta och som resultat av detta kom 

majoriteten av svaren från den tänkta målgruppen. Enkätundersökningen i sin helhet kan läsas i Bilaga 

2. 

 

4.1.4 Framtagning av prototyp 
Gruppen genomförde en enkätundersöknings, se Bilaga 2, och insamling av teori. Utifrån detta material 

fastställdes vad som bör ligga i fokus vid utvecklingen av webbapplikationen i form av design och 

funktionalitet. Därefter framställdes en prototyp, se Bilaga 4, för att ge gruppen en bild av hur den kunde 

komma att se ut. För att skapa en bra prototyp fick alla gruppmedlemmar själva beskriva vad de ansåg 

viktigt med webbapplikationen och sedan togs en gemensam prototyp fram med hjälp av Photoshop i 

enlighet med den teori Göransson, Gullriksen, Boive (2003) presenterar om användarcentrerad 

systemutveckling.  

 

En detaljerad prototyp togs fram för webbapplikationen, där färgsättning och all tänkt funktionalitet 

fanns med. Den gjordes utifrån teorin om så kallad high-fidelity prototyping som Preece, Rogers och 

Sharp (2015) presenterar. På grund av projektets begränsade tidsram ansågs det viktigt att ta fram en 

detaljerad prototyp för att ha en bra grund att stå på inför implementationen av webbapplikationen. 

 

4.1.5 Arbetssättet scrum 
I projektet användes den agila arbetsmetoden scrum, vilken finns beskriven tidigare i teoriavsnitt 3.8. 

Projektet genomfördes med hög flexibilitet då produkten omarbetades i varje sprint. Arbetet under 

perioden delades upp i fyra olika sprintar. Inför varje sprint höll gruppen sprintplaneringsmöten där 

användarberättelser flyttades från produktbackloggen till sprintbackloggen. Under mötet planerades 

även tidsåtgång för olika uppgifter. 

 

Projektgruppen bestod av åtta personer och till följd av projektets utformning valdes hela gruppen till 

utvecklingsgrupp enligt scrummetodiken. Under det första mötet valdes också en scrummästare med 

uppgiften att ansvara för de regler och planeringsuppdrag som finns inom scrum. 

 

Varje sprint planerades så att både design och de funktioner som planerats färdigställas under sprinten 

skulle kunna testas i god tid innan sprintdeadline. Gruppen valde att dela upp sprinten i två delar där den 

första delen bestod av utveckling och den andra av testning och kodrefaktorering.  
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Efter varje sprint genomfördes ett sprintretrospektiv och gruppens arbete under den avslutade sprinten 

utvärderades. Förbättringsmöjligheter diskuterades och gruppen diskuterade strategier för att se till att 

dessa uppfylldes. 

 

Under projektets gång utfördes obligatoriska scrummöten på tisdagar, onsdagar och torsdagar, men då 

gruppen arbetade tillsammans utfördes även dessa möten andra dagar, då tillfälle gavs. 

 

4.1.6  Produktbacklogg 
När projektgruppen definierat vilken typ av webbapplikation de ville utveckla identifierade gruppen 

möjliga funktioner för webbapplikationen med hjälp av metoden brainwriting, vilken är en metod för att 

uppmuntra till kreativitet, där varje deltagande person skriver ned idéer på Post-it-lappar. Därefter kan 

andra deltagande personer använda varandras idéer för att få inspiration till nya idéer. (Heslin, 2011) I 

genomförandet av denna metod fick varje gruppmedlem ta fram tre idéer på funktionalitet som kunde 

vara intressanta att implementera. Dessa funktioner sammanställdes och kategoriserades utifrån om de 

var nödvändiga, önskvärda eller onödiga. Detta utgjorde grunden till produktbackloggen. 

 

Vidare utvärderades vilka funktioner som var absolut nödvändiga för att webbapplikationen skulle 

fungera som en bra e-butik. Information som hämtats in via enkätundersökningen, se Bilaga 2, och teori 

om personligt designade produkter, se avsnitt 3.2, togs i beaktning för att fastställa dessa. 

 

I backloggen formulerades funktionalitetsidéer om till användarberättelser med syftet att tydligt 

visa vilket värde funktionen skapar för kunden. Användarberättelserna skrevs på formen: ”Som <roll> 

vill jag <önskan> för att <värde>”. 

 

4.2  Implementation 
I föreliggande delavsnitt redogörs för hur projektgruppen implementerade scrum, versionshantering, 

kodrefaktorering, samt vilka programmeringsverktyg som användes i utvecklingen av 

webbapplikationen. 

 

4.2.1 Sprintbacklogg 
På ett möte innan varje sprint flyttades användarberättelser från produktbackloggen till 

sprintbackloggen. Gruppens medlemmar valde själva vilka uppgifter de ville åta sig. Under projektets 

gång flyttades användarberättelserna mellan olika stadier från att de inte börjat utvecklas till att de blivit 

färdiga för att få bättre överblick över arbetsgången inom projektet. Gruppen utvärderade vilka 

användarberättelser som ansågs viktigast för den aktuella sprinten, och för att få upp den funktionalitet 

som krävdes för att kunna bygga på webbapplikationen kontinuerligt under projektets gång. 

 

Därefter bröts respektive användarberättelse ned i mindre, mer konkreta delar för att arbetsuppgifter 

inom gruppen skulle kunna fördelas ut bättre. Fokus lades till en början på att endast utveckla det som 

ansågs viktigast vid sprintens start, och om tid gavs i slutet av sprinten hämtades ytterligare 

användarberättelser från produktbackloggen för att fortsätta implementeringen. 
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4.2.2  Versionshantering i Gitlab och OpenShift 
Källkoden för webbapplikationen versionshanterades med hjälp av versionshanteringsprogrammet Git. 

För att få vidare överskådlighet över tidigare versioner och för att lagra källkoden användes tjänsten 

GitLab. Genom att gå in på webbapplikationens GitLab-sida fanns möjligheten att dels ta del av alla 

källkodsversioner av projektet sedan projektets början, dels härleda förändringar i koden till en viss 

gruppmedlem samt klassificera och dela upp koden. 

 

Driften av webbapplikationen sköttes genom OpenShift, som är en så kallad ”platform as a service”-

tjänst, det vill säga en molntjänst som tillhandahåller nätverk, servrar och lagring. Detta innebar att 

utvecklarna inte behövde hantera den komplexitet som det innebär att bygga den bakomliggande 

infrastrukturen som krävs för att hantera en webbapplikation. (Openshift, 2016) 

 

4.2.3  Arbetsprocessen i Gitlab och OpenShift 
Utvecklingsarbetet för webbapplikationen delades upp i flera branches. En branch skapades till exempel 

för designverktyget, eftersom detta kunde anses fristående från övriga delar av webbapplikationen. 

Därmed skapade man struktur i versionshanteringen, och i de fall där det uppstod problem på just 

designverktyget, behövde gruppen endast se över förändringshistoriken i designverktygets branch. När 

de ansvariga gruppmedlemmarna för respektive branch bedömde att den planerade funktionaliteten var 

implementerad och testad, kunde dessa integrera branchen med den övergripande branchen 

”development”. I detta skede hade hela gruppen ansvaret att testa och granska de förändringar som hade 

införts i denna branch. Om det upptäcktes problem med förändringarna, rapporterades dessa till 

personen som utvecklat funktionaliteten. Denna arbetsprocess skedde iterativt, tills dess att alla var 

överens om att de förändringar som hade införts uppfyllde kraven för att kunna anses färdiga. När 

förändringarna hade blivit godkända, kunde dessa slutligen införas i branchen ”master”, där all kod 

skulle vara redo att sättas i drift. I slutet på varje sprint skickades koden från branchen ”master” till 

OpenShift-servern. 
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Figur 1. Visuell beskrivning av branchuppdelningen, där varje cirkel motsvarar en commit. Pilarna uppåt visar att en branch har mergats 

samman med den övergripande branchen. 

 

4.2.4  Tekniska verktyg 
Webbapplikationen skrevs i HTML, CSS, Python och JavaScript med hjälp av ramverket Bootstrap, ett 

front-end-bibliotek som innehåller HTML och CSS, och Flask, ett Python-skrivet bibliotek baserat på 

Werkzeug och Jinja2, samt JavaScript-biblioteket JQuery. 

 

Koden skrevs i utvecklingsmiljön PyCharm och versionshantering med tjänsten Gitlab. Stabila versioner 

av applikationen sattes i drift med OpenShift. Managementapplikationen Trello användes för att 

strukturera arbetsgången med användarberättelser. Detta gjordes för att visa vilka stadier i utvecklingen 

olika delar av projektet befann sig i samt beroenden mellan dem. Genom att använda Trello kunde 

projektgruppens medlemmar få en bättre överblick över vilka uppgifter som inte var avklarade eller 

tilldelade. Trello fungerade härutöver, tillsammans med kommunikationsverktyget Slack, som en 

kommunikationskanal. 

 

4.2.5 Acceptanskontroll och definition av klar  
För att kunna driva ett så pass omfattande programmeringsprojekt som utvecklingen av 

webbapplikationen var, krävdes noggrann testning av den kod som lades till i projektet. Färdigskriven 

kod hade som krav att inte bara utföra den tänkta funktionaliteten, utan också att den inte ska ha en 

negativ påverkan på annan kod i projektet. Projektgruppen satte under uppstartsmötena sin definition av 

klar för webbapplikationen till följande steg: 
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1. Utvecklaren testade själv sin kod på sin lokala version av applikationen för att verifiera att 

utvecklad kod uppfyllde specifikationens krav. Funktionaliteten kontrollerades också mot 

förutbestämda acceptanstester som fastställts under ett tidigare scrummöte. 

2. Utvecklaren kontrollerade övrig funktionalitet av webbapplikationen för att säkerställa att denna 

påverkats av ny implementerad kod. 

3. Utvecklaren utförde steg ett och två på den aktuella version av applikationen som fanns 

tillgänglig på GitLab. 

4. Två andra medlemmar inom projektgruppen utförde steg ett och två för att verifiera 

funktionaliteten hos webbapplikationen. Dessa medlemmar hade även som uppgift att 

kontrollera att den testade koden följer den kodstandard som var satt för projektet. 

5. Kod som lades till i projektet och klarade dessa steg ansågs då ha uppnått definitionen av klar.  

 

Ytterligare tester gjordes på webbapplikationen då denna laddats upp på OpenShift. Detta gjordes för att 

kvalitets- och funktionssäkra den version som fanns tillgänglig som produkt. 

 

4.2.6  Kodrefaktorering 
Projektgruppen arbetade med kodrefaktorering i den andra halvan av varje sprint. Kodrefaktorering 

gjordes för att skapa mer strukturerad, lättläslig och effektiv kod. Under projektets gång har 

medlemmarna arbetat i en delad utvecklingsmiljö. Detta för att samtliga medlemmar skulle få en tydlig 

överblick av den aktuella systemuppbyggnaden. Refaktoreringen var också viktig ifall någon 

utomstående skulle ansluta till, eller ta över, det befintliga projektet i framtiden.  

 

Ett exempel på kodrefaktorering som gjorts i projektet är den arvsstruktur som införts, där varje HTML-

vy ärver från filen ”layout.html”, vilken utgör grundstrukturen för varje vy. Detta bidrog till att likadan 

kod inte behövde användas i fler vyer, exempelvis navigationsfältet, som endast fanns i en fil. 

 

4.3  Utvärdering 
I detta kapitel redogörs utifrån vilka aspekter sidan utvärderades. Exempel på sådana är 

laddningstider, funktionalitet, användarbarhet etc.  

 

4.3.1 ISO 
För att ha möjlighet att utvärdera design och funktionalitet hos e-butiken har en kvalitetsmodell använts. 

Mot bakgrund av att ISO-Quality utarbetar internationella standarder inom olika områden ansågs denna 

standard lämplig att använda. ISO-Quality är en mycket omfattande modell och alla aspekter som denna 

innehåller faller dock inte inom ramen för arbetets avgränsning. Projektgruppen valde ut delar av 

modellen som ansågs ha en stark koppling till webbapplikationen och utvärderade dessa mer ingående. 

Av de sex parametrar som ingår i ISO-Quality har vi valt att fokusera på funktionalitet, användbarhet, 

pålitlighet och prestanda.  
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 Funktionalitet – Gruppen avgjorde hur bra produkten tillgodosåg den funktionalitet som var 

nödvändig. Utvärderingen gjordes baserat på följande tre faktorer: hur väl anpassad 

funktionaliteten var, hur säker funktionaliteten var och hur bra den överensstämde med den 

specificerade funktionaliteten. 

 Pålitlighet – Webbapplikationens pålitlighet baserades på: Utvecklingsnivå, hur väl 

webbapplikationen utförde felhantering och vilken kapacitet som fanns för återhämtning i de fall 

webbapplikationen kraschade. 

 Användbarhet – Hur väl det gick att förstå, använda och lära sig applikationen. Användbarheten 

bedömde funktionalitetens relevans, utefter hur väl funktionerna kändes igen från tidigare 

erfarenheter hos användarna, hur enkelt det gick att utan tidigare kunskap använda funktionen, 

inlärningssvårigheter för nya användare och hur tidskrävande det var att lära sig 

webbapplikationen. 

 Prestanda – Bedömdes utefter hur långa laddningstider webbapplikationen hade för olika 

funktioner vid användning och hur väl den utnyttjade tillgängliga resurser.  

 

Dessa faktorer testades genom att projektgruppen fick bedöma dem genom användning av 

webbapplikationen.  

 

4.3.2 Laddningstider 
För att minska laddningstiderna användes Google PageSpeed Insights. Detta underlättade för gruppen 

att upptäcka vilka ändringar i koden som kunde göras för att minska webbapplikationens laddningstid. 

Enligt Nagy (2013) är PageSpeed ett av de mest använda verktygen för att bedöma laddningstider, och 

många andra andra verktyg baseras på detta. Emellertid påverkar även bakomliggande kod, dvs. t.ex. 

SQL-anrop, om en sida upplevs som snabb eller inte. Dessa tar inte PageSpeed hänsyn till. Härutöver 

påverkas faktiska laddningstider t.ex. av servens geografiska plats. 

 

4.3.3 Användartester 
För att testa användbarheten lät projektgruppen genomföra användartester. Detta i syfte att få en bredare 

förståelse för vilka delar av sidan som var svåra att förstå sig på för en användare, och vilket 

helhetsintryck sidan gav. Användartesterna genomfördes genom att be personer i den aktuella 

målgruppen att självständigt navigera på webbapplikationen och anteckna eventuella brister och positiva 

erfarenheter. Testpersonerna inledde med enklare uppgifter, såsom att hitta till kontaktsidan eller att 

lyckas komma till varukorgen. Därefter skulle personerna designa vissa mönster. Därmed var 

användartesterna i linje med de förslag som Moville och Rosenfeld (2006) ger exempel på, vilka står att 

läsa om i teorin. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av projektet. Avsnittet tar upp resultatet av arbetssättet scrum, 

resultatet av webbapplikationen, utfallet av tester samt utvärdering av projektet.  

 

5.1 Resultat av implementationen 
I resultatet av implementationen beskrivs utfallet på ett objektivt sätt och presenterar en systemöversikt 

samt systemspecifikation för webbapplikationen. 

 

5.1.1 Systemöversikt 
Systemöversikten presenterar webbapplikationens funktionalitet visuellt och beskriver de olika 

funktionerna hos e-butiken. 

 

5.1.1.1 Startsida och parallax-struktur 
Utseendet på webbapplikationen Candydat är till största del baserad på den prototyp som togs fram i 

början av projektet. Vissa ändringar gjordes dock, främst en förändring av färgschemat och även mindre 

ändringar i designverktygets utformning. 

 

Huvuddelen av webbapplikationen består av en parallax-struktur, som är indelad i fyra olika sektioner, 

där varje sektion täcker hela användarens skärm och övergripande funktionalitet visas. En nedåtpil visas 

på den första sektionen, som avser förtydliga för användaren att det finns mer på sidan, som visas om 

användaren scrollar nedåt. 

 

Gemensamt för hela webbapplikationen är att ett navigationsfält finns tillgängligt oavsett var 

användaren befinner sig. På navigationsfältet finns länkar till de fyra sektionerna på förstasidan samt 

länkar till inloggning och registrering, vilket visas om användaren inte är inloggad (se avsnitt 5.1.1.2). 

Om en användare är inloggad visas istället kundkorgen (se avsnitt 5.1.1.4) och en knapp med 

användarens namn som visar en meny med valmöjligheter för användaren om den klickas på (se avsnitt 

5.1.1.5). 
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Figur 2. Startsida 

Figur 2 demonstrerar startsidan för Candydat, vilket är det första användaren ser när den besöker e-

butiken. Här visas en kort, beskrivande text om e-butikens syfte, och en knapp som länkar till 

designverktyget för att snabbt kunna påbörja köpprocessen. Utformningen av startsidan är baserad på 

den teori om användbarhet som tas upp i teorin och baseras på studier av Yusof et al. (2010). 
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Figur 3. About us 

I Figur 3 visas en beskrivning av tjänsten Candydat och vad den erbjuder. Här kan användaren även se 

ett urval av produkter som andra har designat. Tolv produkter som blivit accepterade av en administratör 

väljs slumpmässigt ur databasen och visas i fyra olika slides som rullar på sidan. Inloggade användare 

ges också möjligheten att rösta på produkter och att lägga till produkter i varukorgen (se avsnitt 5.1.1.4). 

Designen av produktsortimentet gör att användaren kan hitta inspiration och designer som faller denne i 

smaken. 
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Figur 4. Kontaktsida 

Funktionaliteten för att kontakta e-butikens administratörer tillhandahålls enligt Figur 4, där användaren 

ges möjligheten att ställa frågor och att ge synpunkter på webbapplikationen. Kontaktformuläret är 

kopplat till en e-postadress, där administratörer kan behandla frågorna och därigenom tillfredsställa 

kundernas behov. Under denna sektion finns också en länk som tar användaren till webbapplikationens 

FAQ-del, vilken visar svar på vanliga frågor kunder kan tänkas undra över. 
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Figur 5. Projektruppen Candydat 

Slutligen, i Figur 5, visas en del av förstasidan där skaparna av webbapplikationen Candydat presenteras 

med namn och tillhörande bild. 
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5.1.1.2 Inloggning och registrering 
 

 

Figur 6. Login/register-ruta 

När en besökare klickar på knapparna ”Login” eller ”Register” i navigationsfältet, dyker en popup-ruta 

upp (Figur 6). I rutan kan användaren navigera sig mellan en registreringssida och en inloggningssida, 

beroende på vad denne önskar. Vill användaren registrera sig krävs förnamn, efternamn, e-postadress 

och lösenord. Om användaren är registrerad och vill logga in, krävs endast e-postadress och lösenord. 

Uppgifterna som fylls i kontrolleras för att säkerställa att användaren fyller i korrekt information. När 

processen att registrera sig eller att logga in är slutförd omdirigeras användaren till den senast besökta 

sidan på webbapplikationen. Navigationsfältet uppdateras och användaren kan navigera sig vidare i e-

butiken. 
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5.1.1.3 Designverktyget 
Webbapplikationens viktigaste funktion, designverktyget, är utformad med två huvuddelar. En del är 

själva laptopfodralet som ligger till vänster på sidan, som uppdateras i realtid beroende på hur 

användaren väljer att designa sitt fodral. Den andra är en panel som innehåller alla designverktygets 

funktioner. Denna panel är i sin tur uppdelad i tre olika flikar, där användaren kan navigera och utforma 

sitt laptopfodral. Nedan listas de olika verktyg användaren tillhandahålls för att skapa sitt fodral. 

Användargränssnittet är utformat enligt Nielsen och Shneidermans principer för bra användbarhet i 

interaktiva system beskrivna i teorikapitlet 3.5.5. 

 
Figur 7. Designverktyg 
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Figur 7 beskriver uppbyggnaden av designverktyget, och demonstrerar en figur som lagts till med 

tillhörande alternativ för att modifiera figurens utseende. 

 

 Funktioner i flik ett: 

o Välja färg på fodral. Ett urval på 16 färger finns. 

o Välja skärmstorlek. Valen är 11”, 13”, 15” samt 17”. 

 Funktioner i flik två: 

o ”Add shape” – Visar en rullgardinsmeny med olika former, exempelvis flaggor, djur och 

logotyper. 

o ”Add text” – Ger användaren möjlighet att skriva text samt ändra typsnitt, textstorlek och 

även färg på texten. 

o ”Upload image” – Funktion för att ladda upp egna bilder från datorn. 

o Knappar för att lägga till produkten i varukorgen och för att rensa designytan ifall 

användaren vill börja om. 

o Övergripande för de olika designalternativen är att användaren kan ändra färg och 

transparens på objekt, ta bort objekt samt flytta objekt framåt och bakåt. 

 Funktioner i flik tre: 

o Ett rita själv-verktyg tillhandahålls som ger användaren friheten att rita egna figurer. 

o Användaren har valet att ändra storlek på pennan och även mönster till exempelvis 

sprayfärg eller cirklar. 

 

Designverktyget uppfyller de flesta av Nielsens (1994) och Shneidermans (1987) teorier om användbara 

användargränssnitt. För att uppfylla regeln om informativ feedback uppdateras canvasen i realtid så att 

användaren får kontinuerlig återkoppling för vad de ändrat i designen. Enligt regeln om att enkelt kunna 

ångra operationer går det med delete-knappen enkelt att återställa ändringar som inte blev som man 

tänkt sig. Med reset-knappen är det även möjligt att rensa hela canvasen och börja designen på nytt. 

 

Verktyget följer enkla, liknande steg och använder konsekvent terminologi. Felhantering har inte behövt 

implementeras utöver funktionen att ångra sina ändringar, då det i detta relativt simpla verktyg inte går 

att göra fel som påverkar annat än utseendet på slutprodukten. Nielsens krav på verklighetsanknytning 

uppfylls genom enkla termer på engelska samt en logisk layout för knapparna. Vidare visas endast de 

knappar som är aktuella för det objekt som är markerat, för att bidra till en minimalistisk design och 

ytterligare öka översikten enligt Nielsens heuristik om estetik och minimalism. 
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5.1.1.4 Köpprocessen 

 
Figur 8. Kundkorg 

 

Processen att lägga till produkter i varukorgen kan ske på två sätt. Antingen klickar användaren på den 

blå ikonen tillhörande en produkt i karusellen (Figur 3), eller så läggs produkten till genom att 

användaren klickar på knappen ”Save” i designverktyget (Figur 7). Det ger användaren möjlighet att 

både köpa egendesignade produkter, och även att på ett snabbt sätt köpa redan färdiga designer. 

 

När användaren är inloggad dyker en varukorgssymbol upp i navigationsfältets högra hörn. Genom att 

klicka på denna symbol länkas användaren till varukorgen, vilket demonstreras i Figur 8. I varukorgen 

ges en produktöversikt med tillhörande kvantitet och pris för respektive produkt. Funktioner för att 

ändra antal produkter och att ta bort produkter finns tillhandahållna via knappar kopplade till respektive 

produkt. 

 

När kunden är redo att gå till köp finns två betalningsalternativ: kortbetalning och faktura. 

Kortbetalningen är kopplad till betaltjänsten Stripe, som tar in kundens ifyllda uppgifter och kontrollerar 

dem, för att sedan bekräfta ifall allt är korrekt ifyllt och ett köp kan genomföras eller inte. I dagsläget är 

dock endast testversionen aktiverad, då det inte finns planer på att faktiskt sätta en riktig e-butik i bruk. I 

betalningsformuläret får användaren fylla i sina personliga uppgifter, leveransuppgifter och 

betalningsuppgifter. 

 

Alternativ två, faktura, visar ett formulär där användaren fyller i sina fakturauppgifter. Om användaren 

har valt att lägga in sina fakturauppgifter på sin profil (se avsnitt 5.1.1.5) hämtas denna information och 

automatiskt fyller formuläret, vilket bidrar till ett smidigare köp. 
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Efter genomfört köp töms varukorgen och användaren får en bekräftelse om att en order har gjorts. 

Knappar som länkar till designverktyget och orderhistoriken kommer upp, för att ge alternativen att 

fortsätta handla eller att överblicka tidigare gjorda order. Detta är i linje med Nielsens teorier om 

informativ feedback. 

 

5.1.1.5 Användare 
En registrerad och inloggad användare ges många fler funktioner på webbapplikationen än en besökare 

som inte är inloggad på ett konto. Exempel på skäl för att begränsa oinloggade användares funktionalitet 

är för att skydda webbapplikationen mot otillbörlig användning. Om oinloggade användare skulle ha 

möjlighet att spara designer, skulle detta kunna leda till att de missbrukar detta genom att till exempel 

ladda upp många olämpliga designer. Om användaren är inloggade kan man däremot enklare härleda 

missbruk till en viss användare. 

 

I rullgardinsmenyn som kommer upp när knappen med kundens namn klickas på finns alternativen att 

ändra sin profil, se sin orderhistorik samt att logga ut. För administratörskonton finns även alternativet 

”admin tools” (se avsnitt 5.1.1.6). 

 

 
Figur 9. Edit profile 
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Personliga uppgifter kan ändras om knappen ”Edit profile” klickas på. Enligt Nielsens och 

Schneidermans teori om att användaren vill kunna ändra på saker som blivit fel, är det viktigt att ha 

denna sida så att användaren kan revidera sina uppgifter. Här finns ett formulär som lagrar uppgifter om 

användaren som kan tänkas behövas för att förbättra upplevelsen av att ha ett konto på 

webbapplikationen. Informationen som går att ändra beskrivs i Figur 9. Här visas även en demonstration 

av den respons som ges till användare då formuläret fyllts i, vilket kan ses i Figur 9. 

 

Orderhistoriken för alla kunder sparas under sidan som kommer upp när knappen ”Order history” 

klickas på. Här finns detaljerad information om varje köp en kund har gjort. Informationen innefattar 

tidpunkt för order, leveransadress, orderkostnad och betalsätt. Vidare visas information om vilka 

produkter som ingår i ordern om användaren klickar på ”Show details”. Här beskrivs skärmstorlek, pris 

på produkten och även en tillhörande bild som visar vilket fodral som köptes. 

 

5.1.1.6 Administratörsverktyg 
Användare som är administratörer kan komma åt administratörsverktygen via knappen ”admin tools” i 

navigationsfältets rullgardinsmeny. Detta verktyg listar alla registrerade användare, tillsammans med 

information om dessa. En administratör kan arkivera användare i det fall olämplig aktivitet upptäcks, 

men har inte behörighet att permanent ta bort konton från databasen. Detta motiveras främst med att 

administratörer inte av misstag ska radera information permanent från databasen. 

 

I detta verktyg listas även alla designer som skapats på webbapplikationen med tillhörande bild samt 

statistik på hur många röster produkten fått under sin livstid. Här kan administratören ta bort olämpliga 

designer för att på så sätt hindra dessa från att visas i produktkarusellen. 
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5.1.2 Systemspecifikation 
Nedan illustreras den bakomliggande systemspecifikationen för webbapplikationen. I avsnittet beskrivs 

databasen, hantering av server och klient och e-butikens säkerhet. 

 

5.1.2.1 Databas 
 

 
Figur 10. Er-diagram över databasen 

 

För att webbapplikationen ska fungera på ett bra sätt och kunna lagra nödvändig data för framtida bruk 

krävs en databas. Databasen för Candydat är byggd i SQL via Python-ramverket Flask. Viktig 

information om webbapplikationens användare och produkter lagras i denna. I Figur 10 visas 

överskådlig bild av databasens struktur. 

 

Tabellen ”User” används till att lagra information om användare. Här lagras personlig information för 

att användaren ska kunna logga in på sitt konto. En unik e-postadress behövs för att kunna skapa ett 

konto. Här finns också den nödvändiga datan leveransadress och lösenord. Av personuppgiftslagen 

följer att icke-ändamålsändliga uppgifter inte ska lagras. Därför är tabellen begränsad till att endast 

innehålla sparsamt med information om användaren, och endast sådant som är relevant för 

webbapplikationens ändamål. 
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Tabellen ”Product” innefattar information om en specifik produkt som har skapats av en användare. Ett 

sådant objekt skapas då kunden är färdig med en design och placerar den i varukorgen. Tabellen lagrar 

en bild på produkten samt antalet upp- och nedröstningar produkten har fått i produktkarusellen. Den 

innehåller även skärmstorlek, pris samt vilken användare som designade produkten. 

 

Databasen lagrar också alla röster användare gör på olika produkter. De sparas i tabellen ”Vote”, som är 

nödvändig för att säkerställa att samma person inte kan rösta hur många gånger som helst på en produkt. 

Den funktionen är uppbyggd på så sätt att en person endast kan ha en aktiv röst på en och samma 

produkt samtidigt, och kan då gå från att ha gillat produkten till att inte gilla den och vice versa. 

 

Slutligen sparas också alla order i tabellen "Order" som användaren gör. Här lagras all information om 

ordern samt de produkter som ingår. 

 

5.1.2.2 Server  
Serversidan av webbapplikationen är byggd i Python-ramverket Flask. Här hanteras databasen med 

hjälp av Sqlite3, och all nödvändig information lagras (se avsnitt 5.1.2.1). Med hjälp av Jinja2 renderas 

vyer i HTML som visas för användaren. Serversidan hanterar registrering och inloggning av användare 

och kollar mot databasen att inmatade uppgifter stämmer. 

 

Servern hanterar även formulärsdata som skickas vidare från klienten och validerar att all information är 

korrekt innan datan lagras i databasen. 

 

5.1.2.3 Klient 
Via JQuery används så kallade AJAX-anrop för att skicka vidare data till servern. Klientsidan validerar 

också formulärsdata samt ger användaren direkt feedback på om den fyllt i alla uppgifter korrekt. Är 

uppgifterna korrekta skickas de vidare till servern samt tar emot svar från servern för att ändra på 

berörda delar av webbapplikationen. 

 

5.1.2.4 Säkerhet 
En viktig aspekt i utvecklandet av en e-butik är att skydda användares information. Därför krypterades 

lösenorden med hashning. Krypteringen skedde med hjälp av modellen Werkzeug i Flask för att 

generera unika koder för varje lösenord. Lösenorden kontrolleras sedan med inbyggda funktioner, och 

på så sätt kan ingen obehörig person få tag på en annan användares lösenord. 

 

För att begränsa obehöriga användares åtkomst till vissa sidor används behörighetsnivåer, som måste 

uppfyllas för att en specifik användare ska kunna komma åt dessa vyer. Ett exempel på en behörighet 

som används är admin_required, som ser till att endast administratörer kan komma åt 

administratörsverktygen. 

  



38 

 

 

5.2.1 Scrum 
I detta avsnitt beskrivs utfallet av produktbackloggen och utfallen av varje iteration i projektet. Det 

redogör för resultatet av varje sprint och utfallet av sprintretrospektiv. 

 

5.2.1.1 Produktbacklog 
Produktbackloggen består av 34 användarberättelser och de flesta utvecklades helt och hållet. Det 

fullständiga resultatet av produktbackloggen visas i Bilaga 3. Utfallet blev att majoriteten av backloggen 

utvecklades men några få hanns inte med att utvecklas, vilket också visas i bilagan. Nedan visas 

exempel på användarberättelser som inte utvecklades på grund av tidsbrist eller att ett aktivt val gjorde 

att webbapplikationen inte skulle ha dessa funktioner.  

 

US.10 Som en kund vill jag länka min profil till Facebook för att det skall vara lätt att logga in. 

US.25 Som en kund vill jag dela min design på sociala medier för att kunna skryta om min design. 

US.31 Som en kund vill jag välja mellan att skapa en profil via e-postadress eller Facebook för att 

kunna ha flera valmöjligheter. 

US.34 Som kund vill jag lägga till en bild på min profil för att den skall blir mer personlig. 

5.2.1.2 Sprint 0 
Sprint 0 resulterade i att grunden lades för hela projektet och arbetet bestod av att projektgruppen tog 

fram material och teori för att ge förkunskap innan utvecklingen av webbapplikationen påbörjades. 

Medlemmarna i gruppen fick kunskap och erfarenhet av de tekniska verktyg som användes framöver i 

projektet. Detta skedde genom en serie laborationer, utformade för att demonstrera de grundläggande 

metoderna som krävs för att utveckla en webbapplikation. Utvecklingsmiljöer och riktlinjer för hur 

arbetet skulle fortgå sattes upp. 

 

Ur scrumverktyget sprintretrospektiv framgick att förbättringar som ansågs viktiga att genomföra inför 

kommande sprint var att komma snabbare till beslut istället för att tillbringa åtskilliga timmar på att 

diskutera för att sedan inte fatta ett beslut. Det önskades även att ha en tydligare struktur på var och när 

gruppen skulle ses för att arbeta tillsammans. 

 

5.2.1.3 Sprint 1 
Under sprint 1 blev resultatet att implementationen av webbapplikationen Candydat påbörjades. 

Funktionaliteten var högst prioriterad i sprintbackloggen. Fokus under sprinten lades till att börja med 

på att ta fram en fungerande webbapplikation med möjlighet för en besökare att navigera sig runt i. 

Under sprinten utvecklades strukturen och det allmänna utseendet hos webbapplikationen, med 

begränsad funktionalitet. De olika vyerna skapades, så som startsida, informationssida och kontaktsida. 

FAQ skrevs och ett kontaktformulär upprättades men utan funktionalitet. Slutligen möjliggjordes också 

användarinloggning och registrering av användare.  

 

Under sprintens retrospektiv lades fokus på att sitta mer tillsammans och att gruppen skulle jobba i olika 

branches för att underlätta utvecklingen i framtiden.  
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5.2.1.4 Sprint 2 
Sprint 2 resulterade i majoriteten av utvecklad funktionalitet för webbapplikationen. Designverktyget 

byggdes och dess största funktioner. Även möjligheten att ändra profiluppgifter implementerades. 

Grunden för genomförande av köp och orderhistorik skapades, men implementerades inte till fullo. I 

sprint 2 utvecklades parallax-strukturen. En stor omarbetning av webbapplikationen skedde även under 

denna sprint.  

 

5.2..15 Sprint 3 
I sprint 3 vävdes alla webbapplikationens funktioner och delar samman för att skapa en fungerande e-

butik. Designverktyget slutfördes, funktioner för att kunna maila administratörer till e-butiken och 

återställa lösenord skapades. Även kundkorg och köpprocessen vävdes samman för att det skulle vara 

möjligt att slutföra ett köp från applikationen. I slutet av sprinten testades webbapplikationen och buggar 

åtgärdades för att förbättra prestandan. 

 

5.2 Resultat av utvärdering 
I följande avsnitt beskrivs resultatet av utvärderingen i projektet som berör ISO, kommentarer från 

testanvändare och laddningstider.  

 

5.2.1 ISO 
För att utvärdera den webbapplikation som projektet har resulterat i har projektgruppen använt en 

ISO-utvärderingsmodell. I avsnittet nedan presenteras de fyra aspekter som utvärderingen haft fokus 

på. De involverar funktionalitet, pålitlighet, användbarhet och prestanda. 

 

5.2.1.1 Funktionalitet 

Funktionaliteten hos webbapplikationen Candydat stämmer väl överens med den utformning som 

beskrivs i prototypen. Endast mindre justeringar har gjorts på designverktyget och färgerna hos 

applikationen. Den visuella utformningen av designverktyget och färgerna ändrades för att ge sidan ett 

mer professionellt intryck men detta ger inte en stor förändring i funktionalitet. 

 

Webbapplikationen är utvecklad med utgångspunkten att ge kunden snabb åtkomst både till köp och till 

det designverktyg som utvecklats. Webbapplikationen är nerskalad och väsentligen all funktionalitet är 

förknippad med köp av laptopfodral. Funktionaliteten anses dock uppfylla kraven för målet med 

applikationen. 

 

5.2.1.2 Pålitlighet 

Fel i webbapplikationen som uppstår i OpenShift är svåra att utvärdera och återhämtningskapaciteten 

hos systemet är generellt långsam på grund av detta. 
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5.2.1.3 Användbarhet 

Vid utvecklingen har stor fokus lagts på att få en enkel och intuitiv design. Designverktyget kräver dock 

att användaren sätter sig in i dess funktionalitet, vilket kan tänkas innebära att det tar längre tid för 

användare att komma till köp. Enkelhet vägs mot större funktionalitet, och för att differentiera 

webbapplikationen mot konkurrenter var det nödvändigt att ge användaren tillgång till mycket 

funktionalitet. 

 

Webbapplikationen kräver att användaren har god vana vid att orientera sig på olika applikationer på en 

dator då en person med låg datorvana kommer att ha svårigheter att både navigera sig på 

webbapplikationen och använda sig av designverktyget. Inlärningstiden bör därigenom för dessa 

användare bli relativt lång. 

 

5.2.1.4 Prestanda 

Den version av webbapplikationen som använts lokalt har optimerats till att ha laddningstider som 

upplevs korta. Den version som finns tillgänglig via OpenShift har väsentligt längre laddningstider. 

Denna version har också visat sig vara känslig för att ha flera användare uppkopplade mot sig samtidigt.  

 

5.2.2  Kommentarer från testanvändare 
Personer som använts som testare av webbapplikationen har uttryckt att applikationen gett ett enkelt 

första intryck som intuitivt tagit dem vidare till övrig funktionalitet såsom designverktyget. Förstasidan 

har av testanvändarna upplevts som intuitiv och enkel. Placeringen av produktsnurran på 

informationssidan har upplevts som bra när man väl funnit den, men att förstå att den finns placerad just 

där har inte upplevts intuitivt. 

 

Utformningen av designverktyget, och enkelheten i att skapa ett laptopfodral via webbapplikationen, har 

fått mycket positiv respons. Möjligheten att lägga till symboler, bilder och text samt att kombinera dessa 

har gett användarna stor frihet att själva skapa och designa unika fodral. Flertalet testare har uppgett att 

de upplevt denna funktionalitet som rolig och välfungerande. Något som efterfrågats är att ha möjlighet 

att byta designtyp på fodralen och att i samma vy som designverktyget få tillgång till designer av andra 

användare för att förenkla påbörjandet av designprocessen. 

 

I en tidigare version av sidan lades sparade designer direkt in i produktsortimentet, något som ur 

säkerhetsperspektiv ifrågasatts av ett flertal testare. Olämpliga designer kunde då läggas in i 

produktsnurran utan någon kontroll från administratörer på Candydat. Mot bakgrund av dessa 

kommentarer justerades webbapplikationen så att nya designer måste godkännas av en administratör för 

att visas i produktsnurran. 
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5.2.3 Laddningstider  
När utvecklingen av Candydats funktionalitet var färdig och webbapplikationen laddats upp på 

OpenShift analyserades applikationen med PageSpeed Insights. Verktyget gav startsidan ett betyg på 29 

av 100 poäng på både mobil- och datorsidan.  

 

Verktyget riktade särskild uppmärksamhet på att bilderna inte var komprimerade. I princip samtliga filer 

på webbapplikationen var i Portable Network Graphics-format (PNG-format). För att minska 

filstorleken på bilderna användes online-verktyget TinyPNG. Verktyget använder sig av tekniken 

quantization (TinyPNG, 2016), vilken minskar antalet färger och tar bort onödig metadata (Nasrabadi & 

King, 1988). Webbapplikationens bilder uppgick ursprungligen till 9.2 MB och reducerades till 3.1 MB. 

Härvid kan noteras att laddningen av bilder var applikationens mest betydande flaskhals. 

 

Vidare riktades uppmärksamhet på att stora delar av JavaScript-filerna inte var storleksförminskade. 

Mot bakgrund av detta förminskades sidans JavaScript-filer. När PageSpeed Insights-testet kördes på 

nytt uppmättes betyget 68 av 100 för datoragenten, vilket är en ökning med knappt 40 poäng, och 58 

poäng för mobilagenten. Verktyget gav förslag på ytterligare åtgärder som skulle kunna genomföras för 

att minska laddningstiden. Till dessa räknas att öka tidsperioden under vilken cachen lagras hos klienten, 

vilken i nuläget är 12 timmar. Genom att förlänga denna tidsperiod kan laddningstiden minskas för 

återkommande besökare. Andra förslag var att komprimera filerna med Gzip och flytta skriptfiler längre 

ner i HTML-strukturen. Det senare åtgärdades. 

 

För att förbättra intrycket av laddningstiden skapades ett vitt, heltäckande lager på webbapplikationens 

förstasida. Detta lager försvann när alla visuella delar av webbapplikationen var helt laddade. Detta ger 

användaren upplevelsen att hela webbapplikationen laddas in på en gång, i stället för att låta användaren 

se när delar av webbapplikationen laddades in gradvis. 
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6 Diskussion 
Avsnittet nedan diskuterar utfallet gruppen fick vid genomförandet av projektet och reflektioner som 

gjorts. Avsnittet berör resultat, metod och arbetet i ett vidare sammanhang.  

6.1 Resultatdiskussion 
Avsnittet beskriver resultatet av arbetet som gruppen fick. Det berör också arbetet ur ett tekniskt 

perspektiv.  

 

Projektgruppen lyckades skapa en single-page-applikation med ett eget designverktyg. Utfallet ger 

därför underlag för projektgruppen att studera de teorier som presenteras i denna rapport. Diskussionen 

kommer behandla huruvida teorierna har påverkat upplevelsen för e-butiken i någon mening.  

 

Projektet har har haft som mål att ta reda på vilka processer och tekniker som är passande när en 

webbapplikation ska utvecklas. Under arbetets gång har gruppen upplevt en stor utmaning i att många 

akademiska artiklar och professorer anser olika om vilket arbetssätt som är bäst i olika fall. Detta är 

något som blev extra tydligt när det kom till användbarhet och användarens upplevelse. Därför har 

rapporten fokuserat på att förklara att detta är något som skiljer sig från användare till användare men 

också något som varierar med tiden. Dock har projektet präglats av detta i skapandeprocessen av 

applikationen och haft användbarhet i fokus under hela tidsperioden. Antagandet kan även göras att de 

teorier som används i rapporten kommer förändras eller vara ersatt inom de närmsta åren. Detta leder till 

att utmaningen har varit stor i att hitta relevanta artiklar. 

 

För att kunna skapa en webbapplikation som säljer produkter till en kund måste projektet ta hänsyn till 

e-handelslagen (Konsumentverket, 2015). Med de krav lagen ställer kan slutsatsen dras att applikationen 

uppfyller, till stor del, dessa. Dock måste det tas i beaktning att Candydat är ett fiktivt företag som inte 

har någon faktisk försäljning. Detta har lett till att företaget inte uppfyllt de krav som lagen ställer att 

exempelvis skaffa ett organisationsnummer. Lagen beskriver tydligt att kunden ska vara välinformerad 

om pris och ångerrätt vilket enkelt kan hittas på e-butiken, under FAQ. Eftersom priset som kunden 

betalar inkluderar alla tilläggsavgifter och fraktkostnader följer även detta lagen. De legala kraven är 

något som, i rimlig utsträckning, gruppen lagt stor vikt vid då det är en grund för att få bedriva e-handel. 

Därför har det varit motiverat att lägga stor vikt på detta under projektets gång. 

 

Tidigt i projektet var målsättningen att företaget skulle kunna värva kunder, med hjälp av andra kunder 

som delade sina kreationer på sociala medier. Detta implementerades dock aldrig på grund av att dels är 

företaget fiktivt men också den stora tidsåtgången detta skulle kräva. 

 

De laddningstider som uppvisades på OpenShift i slutet av projektet ansågs vara så pass långa att de 

väsentligt försämrade upplevelsen av applikationen. Det objektiva prestandatestet PageSpeed Insights 

påvisade att e-butiken inte uppfyllde de önskade standarden i användbarhet (Google Developers, 2015). 

Optimeringsinsatser var tvungna att göras för att applikationen skulle nå en acceptabel hastighetsnivå, 
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vilket förklaras i avsnitt 5.3.3. Detta var särskilt viktigt då projektet hade användbarhet i fokus. Detta 

orsakades av att driftsättning på OpenShift skedde för sällan och prestandaproblemen inte påträffades 

när applikationen kördes lokalt. 

 

Vid starten av projektet fanns fler idéer och visioner för designverktyget än vad som faktiskt 

implementerades. Exempelvis fanns det diskussioner om att Candydat både skulle rikta sig mot företag 

och privatpersoner. Designlayouten skulle skilja sig åt beroende på vilket segment de tillhörde. 

Ytterligare implementerades aldrig att kunden kunde välja vad för slags laptopfodral de ville ha. Båda 

dessa påverkar företagets konkurrenskraftighet och produktens kundvärde (Meyer & Schwager, 2007). 

Projektgruppen valde att begränsa sig till enbart privatkunder då det ansågs för tidskrävande att även 

anpassa designen efter företag. Istället kompletterades designverktyget med större funktionalitet och 

produkten kunde anpassas genom att till exempel kunna rita på fodralet. Detta ger kunden större 

möjlighet att ge sina fodral en större personlig prägel vilket är en faktor som ökar kundvärdet (Meyer & 

Schwager, 2007). 

 

Interaktionen med användaren har varit central för projektets syfte. Gruppen har därför fokuserat under 

framtagningsprocessen på att applikationen ska vara enkel att använda, något som Calongne (2001) 

beskriver är viktigt. Ett annat interaktionsverktyg med användaren har varit designverktyget. I och med 

detta har projektet utmärkts i form av att mycket tid har lagts på detta. Funktionaliteten utökades som 

sagt exempelvis med att användaren kan rita fritt på fodralet, som inte var ett krav från gruppen i början. 

Detta var för att öka kundvärdet och användarupplevelsen (Meyer & Schwager, 2007) (Bevan, Carter, & 

Harker, 2015). Viktigt att poängtera är att det fortfarande är relevant och inget arbete har utförts på det 

som inte kändes tillräckligt viktigt.  

 

Testningen av webbapplikationen utfördes i fyra olika steg. Det första och mest frekventa testet, det vill 

säga kontroll av att funktionen uppfyller definitionen av klar, var det som utfördes av projektgruppen 

under framtagningen av webbapplikationen. Detta test utfördes för att kontrollera att ny utvecklad 

funktionalitet fungerade. Nackdelen med test av den typen är att det främst är ny kod som testas och 

helhetsbilden av webbapplikationen blir åsidosatt. När webbapplikationen utvärderades med hjälp av 

ISO-modellen gavs en större överblick av helheten.  Detta gjorde att utvecklingsgruppen kunde få en 

större inblick i vilka delar av webbapplikationen som behövde justeras och därigenom omprioritera 

vissa arbetsuppgifter. 

 

De användartester som gjordes av utomstående personer har gett bra respons på helhetsintrycket av 

webbapplikationen. Bland annat var det en stark bidragande faktor till designförändringen som gjordes 

då e-butiken inte såg tillräckligt professionell ut. Användartesterna har också gett intrycket att 

projektgruppen lyckats med att skapa ett designverktyg där användaren upplever skapandeprocessen 

som stimulerande och rolig. Projektet har därigenom lyckats skapa en process där slutvärdet höjs hos 

användaren utöver det egentliga värdet hos produkten (Nikolaus Franke, 2010). 
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Kommentarer projektgruppen fick under projektets gång gällde främst webbapplikationens färgsättning 

och hur snabbt användare förstod vad som såldes. Som det nämns i tidigare avsnitt har e-butiken väldigt 

kort tid att ge ett bra intryck till kunden (Koufaris & Hamton-Sosa, 2004). Under denna korta tidsperiod 

ska det hinna förstås vad som säljs. Förtydligande av startsidan gjordes för att åtgärda detta, exempelvis 

så ändrades knappen som gör att kunden kan börja designa. Tidigare hette denna knapp ”Candify”, 

vilket inte var en tillräckligt tydlig beskrivning av vad webbapplikationen erbjöd. Detta stred även mot 

Nielsens (1994) teori att bekanta termer ska användas vid utveckling av ett användargränssnitt. Istället 

skrevs en förklarande text och knappen döptes om till ”Start designing”. Funderingarna kring 

applikationens färgval var att de var väldigt starka. Projektgruppen gjorde då undersökningar på bättre 

färgval som fungerade bättre som helhet. Detta är något som skulle skett i ett tidigare skede i uppstarten 

när prototypen framställdes. Dock var ändringen av e-butikens färgsättning relativt enkel att 

implementera när undersökningarna hade gjorts. 

 

6.1.1 Teknisk diskussion 
Under projektets gång har det funnits tekniska utmaningar och svårigheter. Projektgruppens bristande 

kunskap inom versionshanteringsprogrammet Git och driftservern OpenShift utgjorde de absolut största 

utmaningarna. 

 

Versionshanteringen fyllde flera syften. En viktig anledning till att använda versionshantering var att 

dokumentera projektets framfart. Den överblick över arbetsprocessen som versionshanteringen innebar, 

gjorde att projektgruppen enklare kunde få en uppfattning om hur lång tid olika delar skulle ta att 

utveckla. Ytterligare en viktig anledning var att den underlättade för gruppen vid felsökning. Om 

versionshanteringen hade en bra struktur, kunde en kvalificerad gissning göras på vilka förändringar i 

källkoden som innebar problem för webbapplikationen. På så sätt kunde dessa problem åtgärdas 

snabbare. 

 

Förutom de ovan nämnda fördelarna med att använda versionshantering, fanns ytterligare praktiska 

fördelar, vilka underlättade för projektgruppen i sitt arbete. Om den lokala lagringen av någon anledning 

försvann, till exempel som en följd av ett datorhaveri, kunde versionshanteringen användas för att 

återskapa arbetet. En annan fördel är att versionshanteringen underlättade för gruppen att föra samman 

kod och att hantera de konflikter som uppstod vid ett sådant sammanförande. 

 

I början av implementationen hade inga formaliteter gjorts för hur Git skulle användas och till en början 

arbetade alla medlemmar i en och samma branch. Problem som uppstod i och med detta var att 

färdigskriven kod ibland skrevs över, då medlemmarna inte hade kunskapen om hur merge-processen 

skulle fungera. Lösningen blev att dela upp alla i olika branches beroende på arbetsområde, och att den 

slutliga versionen sedan lades upp i en master-branch. Detta underlättade en del men det uppstod ändå 

väldigt ofta problem då alla branches skulle sammansättas. Detta berodde på att vissa branches 

integrerades oftare med de andra, medan några inte hade uppdaterats på väldigt lång tid. För att kringgå 

dessa problem anser projektgruppen att en grundlig genomgång av Git borde ha gjorts innan 

implementeringen startades. På så sätt skulle hela gruppen varit bekväma med versionshanteringen och 

webbapplikationen hade då förmodligen stött på färre buggar och konflikter som ofta var väldigt 

tidskrävande att åtgärda. 
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Driftsättningen av webbapplikationen på driftservern OpenShift i slutet av varje sprint innebar också 

många problem för projektgruppen. Endast ett fåtal gruppmedlemmar hade kunskap och erfarenhet inom 

området och även för dessa innebar det många timmars felsökning och testning för att kunna sätta upp 

en fungerande version av webbapplikationen på servern. Ett av de största felen projektgruppen gjorde 

var att endast pusha till OpenShift då en helt färdig version av webbapplikationen för aktuell sprint var 

framtagen. Detta arbetssätt gjorde det väldigt mycket svårare att fånga upp buggar och åtgärda dem i 

god tid. Det insågs efter några driftsättningar att webbapplikationen fungerade väldigt olika lokalt i 

jämförelse med OpenShift. Dels såg layouten annorlunda ut men de absolut största problemen uppstod 

då större förändringar i databasen hade skett. Det var svårt att analysera exakt vad det var som inte 

fungerade men ofta var det införandet av nya Flask-moduler som det inte fanns stöd för på OpenShift-

applikationen. Detta problem lyckades till slut hittas, efter mycket felsökning. 

 

Under projektets gång insåg projektgruppen vikten av att driftsätta webbapplikationen på OpenShift mer 

än en gång per sprint. Det gjordes dock ändå inte i tillräcklig stor utsträckning för att undvika 

omfattande problem vid den slutgiltiga driftsättningen. Något som borde ha satts i system var att vid 

varje större förändring i databasen testa applikationen på OpenShift, för att på så sätt enklare kunna 

lokalisera eventuella fel och buggar som uppstått. I och med att applikationen sattes i drift via 

terminalen på datorn, var felsökning omständligt. Projektgruppen upplevde att många timmar hade 

kunnat sparas in ifall det lagts tid på att förstå processen med att använda OpenShift redan i början av 

projektet. 

 

Vissa tekniska lösningar som implementerats i utvecklingen av webbapplikationen har inte varit 

optimala. Ett exempel är kundkorgen som skrevs i Flask-sessions. Användandet av sessions innebar att 

informationen om en användares kundkorg lagrades lokalt på datorn. Det medförde att då en annan 

användare loggade in skulle den ha samma kundkorg som den tidigare inloggade användaren. Lösningen 

blev att kundkorgen raderas varje gång användaren loggar ut, en lösning som inte är optimal med tanke 

på att ursprungsidén med applikationen var att en användare skulle ha möjlighet att spara designer och 

återkomma vid ett senare tillfälle för att genomföra köpet. Problemet upptäcktes i slutskedet av projektet 

och det fanns inte tid att åtgärda det i och med att det fanns andra, viktigare funktioner som ännu inte 

var implementerade. En lösning hade varit att spara användarens kundkorg i en databastabell då denne 

loggar ut, för att sedan fylla på användarens session med den informationen vid inloggning. 

Medlemmarna i projektgruppen anser att då inte e-butiken ska sättas i drift för att fungera som en riktig 

e-butik, är inte denna funktion det absolut viktigaste, och därför har fokus valt att läggas på att slutföra 

kopplingen design-kundkorg-köp-order. 

 

Även betalningslösningen Stripe var inte en optimal implementation för en e-butik som inte tänkt sättas 

i drift. Då betalningsformuläret endast är en testvariant som valideras mot Stripes server, finns inte 

möjligheten att skriva in vilket kreditkort som helst, utan det är endast specifika testkort tillhandahållna 

av Stripe som fungerar. Detta har under implementeringen lett till att formulärsdata inte har kunnat 

skickas vidare från klienten till servern via AJAX-anrop, som resterande formulärsdata i 

webbapplikationen har hanterats. På så sätt har inte formulärsdata kunnat hanteras på det sätt som 

önskats. En alternativ lösning som hade passat bättre till projektets utformning av e-butiken var att ett 
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vanligt betalningsformulär hade kunnat skapas. Det hade lett till att hanteringen av betalningsprocessen 

hade skett enklare sett ur ett tekniskt perspektiv. Å andra sidan, om e-butiken skulle planeras att sättas i 

drift, skulle betallösningen Stripe vara en betydligt bättre lösning. Detta hade varit en mycket säkrare 

lösning gentemot kunden och gett ett mer seriöst intryck av e-butiken. 

 

Trots dessa problem upplever gruppen att problemen minskade i takt med att arbetet fortskred och 

vikten av att lära sig dessa tekniska verktyg insågs. 

 

6.2 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen beskrivs arbetets process, källkritik och utvärdering av projektet.  

 

Projektets arbetsprocess präglades framför allt av att gruppen arbetade efter den agila 

utvecklingsmetodiken scrum. Det iterativa arbetssättet som scrum inkluderar var väldigt passande för 

projektet eftersom möjligheter att ändra uppsatta regler och arbetssätt gavs frekvent. Då gruppen som 

helhet saknade erfarenhet av webbutveckling upplevdes det svårt att sätta realistiska mål vid projektets 

start och även att på samma vis sätta upp regler och riktlinjer för hur gruppen skulle arbeta. Detta gällde 

dels arbetsprocessen men även tekniska mål som satts upp i form av användarberättelser i 

produktbackloggen, som Schwaber och Sutherland (2013) beskriver i sin teori.  

 

I och med att projektet fortskred anskaffade sig gruppen mer kunskap och fler erfarenheter och erhöll på 

så vis en bättre bild av hur slutmålet kunde uppnås. Flexibiliteten med att i takt med detta även kunna 

justera det som bestämts i början var mycket smidigt. Exempelvis beslutades det under projektets gång 

att mer resurser skulle läggas på designverktyget som upplevdes som kärnan i projektet och istället 

skulle det dras tillbaka på funktioner som att dela på sociala medier. 

 

Sättet gruppen arbetade på förbättrades under projektets gång tack vare de återkommande 

sprintretrospektiven, då tillfälle gavs att utvärdera den passerade sprinten och diskutera förändringar 

inför nästa (Schwaber & Sutherland, 2013). Inför sprint två delades exempelvis gruppen in i mindre 

grupper med olika ansvarsområden, så som kontaktsidan eller designverktyget. Inom dessa grupper 

delades sedan mer specifika uppgifter ut och sprinten planerades mer detaljerat. Detta visade sig i slutet 

av sprinten ge god respons då medlemmarna upplevt sig ha haft större möjlighet att diskutera 

utformningen och lättare kunnat hjälpa varandra. Smärre problem uppstod dock även när dessa grupper 

arbetade i olika branches med sina ansvarsområden. Branchuppdelningen i sig fungerade bra då de olika 

grupperna kunde arbeta med sin kod utan att omständigheterna förändrades då andra delar av 

webbapplikationen ändrades. Dock hade det önskats att mer frekvent föra samman dessa då det ibland 

blev branches som skilde sig så pass mycket att problem uppstod när de skulle integreras.  
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Genom att på regelbundna, förbestämda möten utvärdera hur den senaste periodens arbete verkligen 

hade gått tvingades gruppens arbetsmetoder att diskuteras och ifrågasättas (Schwaber & Sutherland, 

2013). Risken för att medlemmar skulle låta ett problem fortgå reducerades när det upplevdes som för 

litet att lägga mötestid på. Detta eftersom det fanns tid avsatt just för att ta upp dessa. Det gav även 

gruppen en bra möjlighet att testa andra metoder under en period, för att sedan återgå till tidigare 

varianter om så önskades vid utvärderingen. Sprintretrospektiven bidrog till ett arbetssätt som alla 

medlemmar trivdes med. 

 

Produktbackloggens användarberättelser utvecklades för det mesta helt och hållet. Viss funktionalitet 

nedprioriterades och hann aldrig utvecklas med tanke på projektets tidsbegränsning. Nedan listas några 

av de användarberättelser som inte utvecklades till följd av att gruppen ansåg att de inte var nödvändiga 

för att uppfylla det ursprungliga målet med webbapplikationens funktionalitet. 

 

US.10 Som en kund vill jag länka min profil till Facebook för att det skall vara lätt att logga in. 

US.25 Som en kund vill jag dela min design på sociala medier för att kunna skryta om min design. 

US.31 Som en kund vill jag välja mellan att skapa en profil via e-postadress eller Facebook för att 

kunna ha flera valmöjligheter. 

US.34 Som kund vill jag lägga till en bild på min profil för att den skall blir mer personlig. 

Det genomgående temat för de användarberättelser som aldrig utvecklades är sociala medier och 

personlig anpassning av sin profil. Sociala medier ansågs inte som någon nödvändig funktion för att en 

användare ska kunna använda webbapplikationen på ett bra sätt och designa sina produkter, vilket 

motiverades med Meyer och Schwager (2007) skriver om kundvärde. Därför lades större fokus på att 

göra designverktyget ännu bättre och fokusera på e-butikens huvudsakliga verksamhet. 

 

Vissa användarberättelser reviderades en del och modifierades under projektets gång för att bättre 

anpassas till funktionaliteten som önskades av gruppen. Några exempel på detta är att designprocessen 

begränsades till en sida med flera olika flikar som innehöll designverktygen. Detta istället för att ha flera 

olika steg för användaren att navigera mellan. Det ledde till en stilren design och enkel designprocess. 

 

6.2.1 Källkritik 
 

6.2.1.1 Vetenskapliga artiklar 
De vetenskapliga artiklar som har legat som underlag för denna rapport har valts ut beroende på relevans 

och trovärdighet. Internet ger tillgång till stora mängder information och för att söka fram relevanta 

artiklar och publikationer har projektgruppen använt sig av sökverktyg såsom Google Scholar. 

 

Relevansen hos artiklar bedöms utefter hur väl artikelns studie och resultat kan tillämpas på projektet 

och webbapplikationen. Projektgruppen har, i den mån det varit möjligt under den givna tidsramen, tagit 

fram information och källor från olika håll och jämfört dessa. Trovärdigheten har bedömts med 

avseende på artikelns publikationsdatum, hur erkänd författaren är och till exempel i vilken tidskrift 
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artikeln har publicerats. Datavetenskap är ett område som är under snabb utveckling och detta gör att 

artiklar och information snabbt kan bli utdaterade och förlora relevans. Ett exempel på detta är antalet 

användare av internet i början av 2000-talet och i början på 2010-talet. I arbetets litteraturstudie har det 

eftersträvats att välja författare som innehar en högt aktad akademiskt titel. 

 

Även om källornas ålder är en faktor för hur användbar källan anses vara idag säger detta inte per 

automatik att källan är irrelevant. Ett exempel för detta är Ben Shneidermans åtta gyllene regler som 

idag är närmare 30 år gamla och därför kan tänkas vara föråldrade. Jakob Nielsens heuristiker som 

behandlar samma område är något yngre men matchar i stort Shneidermans regler. Båda dessa källor 

bedöms, trots sin ålder, vara av hög relevans för utveckling av användbara användargränssnitt då de 

frekvent används och refereras till i nutida forskning och artiklar. 

  

6.2.1.2 Övriga källor 
Vetenskapliga artiklar har i första hand prioriterats i denna rapport, men då lämpliga sådana inte har 

hittats har andra former av källor använts. Böcker inom ämnet, artiklar från respekterade källor och 

rapporter från universitet har även använts i denna rapport. Dessa har genomgått samma kontroll som de 

vetenskapliga artiklarna om än inte hårdare då det inte kan antas att dessa granskats lika noggrant.  

 

6.2.1.3 Enkätundersökning 
Som grund till webbapplikationens marknadsplan användes en enkätundersökning. Undersökningen 

utfördes via ett webbformulär. Detta formulär skickades till störst del ut via konton på sociala medier 

som tillhörde projektgruppens medlemmar. Spridning av undersökningen via gruppmedlemmar gör att 

enkätdeltagarna som nås är begränsad och resultatet av undersökningen blir därigenom lidande, då den i 

rapporten antas svara för världsmarknaden. Undersökningen utfördes också under en väldigt begränsad 

tidsperiod och ingen kontroll gjordes av de som svarade på undersökningen då denna var helt anonym. 

Resultatet av undersökningen bör på grund av dessa faktorer användas med försiktighet. 

 

6.2.2 Utvärdering 
Den evaluering som genomfördes med ISO-modellen har gett projektgruppen en tydligare överblick 

över resultatet. Men då bedömningen görs av projektgruppen så saknas en opartisk bild av e-butiken. 

Bedömningen har även främst inriktat sig på de delar som ansetts relevanta för syfte och frågeställning.  

 

Då funktionaliteten utvärderats av projektgruppen har de, eftersom de utvecklat funktionaliteten, haft 

förståelse för hur den fungerar samt hur den ska användas. Att bedöma hur väl den fungerar för en ny 

användare eller hur användbar den är för dessa användare blir därigenom svårt. Projektgruppen anser, 

trots svårigheterna, att sidans funktionalitet är anpassad och utformad på ett effektivt sätt för att låta 

användare både skapa de personliga laptopfodralen samt fullfölja sitt köp. 

 

Prestandan hos webbapplikationen har haft stora variationer på OpenShift-servern och då den körts 

lokalt av projektgruppen. Delvis kan dessa variationer förklaras av bristande kvalitet på OpenShift-

servern. Mer ingående om laddningstider och prestandan hos sidan täcks av testerna gjorda med hjälp av 

PageSpeed Insights. 
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Värt att notera är dock att Candydat är i tidigt stadium och därmed finns det ytterligare arbete att göra 

för att webbapplikationen skall uppnå den stabilitet och pålitlighet som kännetecknar en 

webbapplikation som kommit längre i sin utveckling. Vid förbättrandet av sidans pålitlighet har fokus 

legat på det visuella och funktionerna. Säkerhetsaspekten har därigenom blivit lidande.  

 

Mindre vikt lades på underhåll och flyttbarhet då dessa inte överensstämde lika starkt med frågeställning 

och syfte. Viss strukturering av koden skulle vara nödvändig för att förenkla eventuellt underhåll. 

 

När Candydat testades av olika testanvändare var responsen mestadels positiv och designverktyget fick 

mycket beröm. Då testgruppen endast bestod av tio studenter med god datorvana så finns det en risk 

med att koppla resultaten direkt gentemot den för Candydat satta målgruppen. Risken är att testet visar 

på en bättre användbarhet än den riktiga. För att undvika detta borde projektgruppen haft en bredare 

testgrupp som bättre motsvarar den givna målgruppen. 

 

Vid användandet av testverktyget PageSpeed Insights framgår inte någon information om hur de 

uppnådda testvärdena uppnås för olika enheter. En möjlighet är att mobilagenten värderar vissa faktorer 

högre än sin motsvarighet för större enheter. Då resultaten för webbapplikationen var likartade för 

mobil- och datorversionen så prioriterades de åtgärdsförlag som skulle förbättra resultaten för samtliga 

enheter. Andra åtgärder som bedömdes skulle ta för lång tid, såsom användning av Gzip för att 

komprimera filerna på servern, skulle med fördel ha gjorts, men prioriterades bort på grund av tidsbrist. 

Att ladda in skript längre ner i HTML-filerna åtgärdades endast delvis med anledningen att flera skript 

var nödvändiga för att sidan skulle visas korrekt. Därför finns denna punkt fortfarande som ett 

åtgärdsförslag när man kör verktyget. 

 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
I följande avsnitt diskuteras arbetet i ett vidare sammanhang. Både samhälleliga och etiska faktorer 

kommer tas upp, vilka bör tas hänsyn vid en faktisk lansering. 

 

6.3.2 Etiska aspekter 
I databasen används så kallat salt för att försvåra för eventuella hackare att stjäla användaruppgifter. 

Denna metod innebär att lösenorden inte är uttryckligen lagrade i databasen. Istället finns en 

kontrollsumma lagrad till varje användare. När användaren loggar in utför webbapplikationen en 

beräkning (hashning) med utgångspunkt i det inmatade lösenordet, varefter resultatet jämförs med 

kontrollsumman som finns lagrad i databasen. 

 

En fördel med denna metod är att de kontrollsummor som finns i användardatabasen är obrukbara utan 

tillgång till saltets värde. Därför minskar risken för att användarnas lösenord ska läcka till obehöriga 

personer. 
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I stället för att använda cookies, använder sig webbapplikationen av så kallade sessions. Sessions är 

väsentligt säkrare än vanliga cookies. Det är dock fortfarande möjligt att otillbörligt hämta en session 

från en användare; detta gör det möjligt för en hackare att få tillgång till användarens konto. Det finns 

tekniska sätt att begränsa detta. Ett sådant sätt är att kontrollera användarens IP-adress, men detta 

innebär en förlust i användbarhet för användare som t.ex. använder en brandvägg (dessa användare 

måste logga in på nytt varje gång deras IP-adress ändras). 

 

En viktig aspekt att tänka på när användaren får skapa sina egna bilder är lämpligheten. Eftersom 

Candydat har en bildkarusell där beställda designer kommer upp slumpmässigt togs beslutet att 

administratören var tvungen att godkänna de designer som kom upp. Detta så inga olämpliga bilder 

skulle komma upp och påverka företagets image negativt. Detta var en acceptabel lösning eftersom 

företaget är fiktivt men om det hade varit ett verkligt skulle fler åtgärder behövt göras. Exempelvis 

skulle kunden själv behöva säkerställa att fodralet inte hade olämpliga bilder. Om företaget skulle finna 

att så var fallet skulle de vara tvungna att ställa in den ordern. Det skulle även kunna finnas de 

användare som inte hade velat att deras design skulle synas i karusellen. Det hade enkelt kunnat åtgärdas 

med att kunden var tvungen att godkänna att designen skulle få visas för flera.  

 

Det är inte möjligt för vanliga användare att ta del av andra användares köphistorik eller designhistorik. 

Användare har inte möjlighet att på egen hand ta bort sitt konto, utan måste kontakta en administratör 

för att detta ska ske. En administratör har dock inte behörighet att permanent ta bort konton, utan endast 

att arkivera dem. 

 

6.3.2 Samhälleliga aspekter 
Den främsta samhälleliga aspekten som bör tas hänsyn till vid en faktisk lansering av Candydat är att 

tjänsten är helt laglig. Det finns en rad lagar som Candydats verksamhet berörs av, exempelvis E-

handelslagen (SFS 2002:562), Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) och 

Personuppgiftslag (1998:204). Som applikationen ser ut i dagsläget följs inte dessa lagar fullt ut och 

justeringar skulle alltså behövas göras innan en eventuell lansering. Exempelvis finns inga avtalsvillkor 

och inte heller erhåller kunden en beställningsbekräftelse via e-post vilket dessa lagar ställer krav på.  

 

Hur upphovsrättskyddat material ska hanteras är ytterligare något som måste tas hänsyn till i en vidare 

utveckling. Detta både när det gäller vilka rättigheter skaparen av ett fodrals design ska erhålla och även 

då det gäller en använder sig av upphovsrättskyddat material i framtagandet av en design. Redan i 

dagens version av Candydat omfattas alla figurer använda av designverktyget av Creative Commons 

CC0 1.0 vilket innebär att dessa inte är upphovsrättsskyddade.  
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7 Slutsats 
Projektet har skapat en e-butik med fokus på personligt designade laptopfodral. Då marknaden för e-

butiker är stor (Postnord, 2016) och det är enkelt för besökare att, utan större ansträngning, besöka 

konkurrerande e-butiker så bör e-butiken designas på ett sätt att den tilltalar besökaren (Koufaris & 

Hamton-Sosa, 2004). Av denna anledning har projektets fokus varit att skapa en webbapplikation med 

hög användbarhet då detta ökar chansen att en besökare genomför ett köp (Khan, Bock, & Vathanophas, 

2005). Detta gjordes genom att utgå från relevant teori i ämnet och skapa webbapplikationen efter 

denna.  

 

Vid utvecklandet av en webbapplikation av denna typ kan det vara svårt att utforma den på ett sätt som 

tillgodoser användarens behov eftersom dessa är svårdefinierade och skiljer sig enligt olika studier. Det 

är därför av hög nytta att utvecklingen sker iterativt med hög involvering av testanvändare. På detta sätt 

kan olika användares preferenser involveras i skapandet och webbapplikationen kan anpassas efter 

dessa. Den iterativa arbetsprocessen gör att förändringar kan ske löpande under utvecklingen utan att de 

blir alltför resursomfattande samtidigt som användbarheten förbättras. Vidare bekräftar projektet att det 

även går att skapa en webbapplikation som kombinerar hög användbarhet med ett designverktyg som 

erbjuder användaren att designa personliga produkter.  

 

Den vetenskapliga undersökningen, gjord i denna rapport, har möjlighet att vara en bidragande faktor till 

den våg av nya plattformar där användaren står i fokus och företag kan differentiera sig genom att 

erbjuda den produkt som kunden faktiskt eftersträvar. Skapandet av Candydat och de undersökningar 

som gjorts inom projektet visar på hur en e-butik kan uppstå där inte längre massproducerade produkter 

är ett måste. De tekniska framsteg som skett inom produktionsindustrin tillsammans med de möjligheter 

som skapats via utvecklingen hos webbapplikationer gör att framtidens e-butiker har möjlighet att 

skräddarsy sin funktionalitet och sitt produktsortiment efter sina användare.  
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 – Marknadsanalys 
 

Företags- och produktbeskrivning 
Candydat är en svensk, webbaserad tjänst där kunden har möjlighet att designa ett eget laptopfodral och 

sedan köpa det. Utöver att kunna inhandla redan färdiga laptopfodral erbjuds kunden ett designverktyg 

där kunden bland annat har möjlighet att välja färg, lägga till ikoner eller ladda upp bilder för att 

ändra utseendet på ett fodral som passar deras personliga stil.  

 

Situationsanalys 
En enkätundersökning genomfördes där 235 personer deltog med varierande åldrar och sysselsättningar. 

Den visade att 96 procent av de deltagande äger en laptop och att 38 procent av de som äger en laptop 

inte har något laptopfodral av olika anledningar. De flesta anger att de inte känner något behov, men 20 

procent uppger att de inte kunnat hitta ett fodral som uppfyller deras krav eller att de inte haft tid. 66 

procent av alla deltagare anser att ett snyggt utseende på fodralet är viktigt.  

 

I enkätundersökningen anger 59 procent att de är intresserade av att kunna designa ett eget laptopfodral. 

För detta uppger 76 procent att de är villiga att betala ett pris inom intervallet 150–400 kronor.  

  

Konceptet att låta kunden skräddarsy sina egna produkter växer på många håll och är mycket vanligt för 

produkter som smink, skor och kläder men även vid köp av en dator ges ofta möjligheten att välja en del 

komponenter. Konceptet finns också för produkter så som mobilskal, skins, fodral till laptops, men inte i 

särskilt stor utsträckning i Sverige.  

 

Marknadsanalys 
Candydat befinner sig på en marknad för försäljning över internet av laptopfodral som erbjuder 

personlig design av produkten. Detta är en marknad som ännu inte är så omfattande i Sverige, men 

verkar i dagsläget vara i tillväxtfas av flera anledningar. En anledning är digitaliseringen av samhället 

och den ökade användningen av bärbara datorer, och en annan är att det finns en trend att erbjuda 

personliga produkter (Doren, Junyean och Surinder, 2009). Det finns webbplatser idag som erbjuder 

kunden möjligheten att sätta sin egen prägel på laptopfodral men ingen av dessa riktar sig till den 

svenska marknaden. 

 

Konkurrensfördelar med personlig design 
Personlig design skapar en möjlighet för företaget att skapa starkt differentierade produkter istället för 

att konkurrera med hjälp av pris. Det är också en möjlighet för företaget att positivt 

påverka sin varumärkeslojalitet. (Randall, Terwiesch, & Ulrich, 2005) Ett företag med ett svagt 

varumärke har stor nytta i att investera i olika typer av möjligheter för kunden att själva bestämma 

attribut hos företagets produkter (Bernhardt, Liu, & Serfes, 2007). 
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Marknadsundersökningar har visat att graden av produktanpassning kan skapa en avgörande fördel för 

ett av två annars likvärdiga företag. Det finns dock risker med att investera i en ökad produktanpassning 

då det kan vara svårt att avgöra storleken på de kostnader som kan uppstå i samband med en sådan 

satsning. En för avancerad eller kostsam produktanpassning gör att priset måste höjas till den grad att 

det överstiger det sedda värdet hos produkten för kunden. (Bernhardt, Liu, & Serfes, 2007) 

 

PEST-analys 
Med en PEST-analys identifieras externa makrofaktorer som eventuellt kan ha inverkan på företaget. 

Faktorerna delas in i fyra kategorier: politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska.  

 

Politiska faktorer 
I Sverige finns ett antal lagar som i hög grad kommer påverka Candydats utformning och verksamhet.  

 

E-handeln i Sverige regleras idag av e-handelslagen (SFS 2002:562) som framförallt ställer krav på att 

säljaren tydligt ska delge viss information om organisationen, och tydligt visa priser på produkterna 

(Verksamt, 2015). Mer specifikt ska säljarens namn, organisationsnummer, adress och e-post finnas på 

webbplatsen. Lagen ställer även krav på att det vid en eventuell beställning ska finnas tekniska 

hjälpmedel för kunden att upptäcka fel vid inmatningen av personlig data. Det ska även vara tydligt för 

köparen vilka steg som måste genomföras innan köpet har gått igenom. Lagen säger vidare att köparen 

direkt efter beställning ska erhålla en beställningsbekräftelse via e-post.  

 

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) är ytterligare ett exempel som rör 

e-handel. Där ingår bland annat att köparen ska ges ångerrätt i 14 dagar och att information som rör 

detta ska finnas tillgänglig för köparen innan köpet genomförs. 

 

Utöver dessa är konsumentköplagen (SFS 1990:932) och personuppgiftslagen (1998:204) andra lagar 

som ska tas hänsyn till av säljaren.  

 

I det fall dessa lagar inte följs kan kunder anmäla säljaren till Konsumentverket som vid fortsatta 

problem kan vända sig till Marknadsdomstolen för ytterligare utredning (Verksamt, 2015). 

 

Ekonomiska faktorer 
Sverige visar tecken på̊ att vara på̊ väg ur lågkonjunktur (de Lima Fagerlind, 2015) och efter beslut från 

regeringen kommer året 2016 (CSN, 2015) att ha rekordlåg ränta för studielån. Detta leder troligtvis till 

en förbättrad ekonomi för Candydats målkunder. 

 

2015 omsatte e-handeln i Sverige 50,1 miljarder kronor, vilket innebar en rekordhög ökning på 19 

procent jämfört med året innan (PostNord, 2015). E-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas och då den 

ständigt breddas för att innefatta nya marknader finns heller inga tecken på en minskning inom snar 

framtid (PostNord, 2015). 
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Sociala faktorer 
Möjligheten att skräddarsy produkter via e-handel blir allt vanligare på många marknader (Jiang, 

Balasubramanian, Lambert, 2015). Det är dock även påvisat att det finns skillnader i hur kunden 

värdesätter tjänsten. Skillnaderna kan sannolikt hänföras till skillnader i kundernas kultur. 

Datortillverkaren Dell gjorde exempelvis succé i många delar av världen med att tidigt introducera 

möjligheten för kunder att beställa produkter enligt personliga preferenser. Det visade sig dock vid en 

undersökning av marknadsandelar att Dell inte presterade lika bra i Sydkorea och Kina, troligtvis med 

anledning av kulturella aspekter (Doren, Junyean och Surinder, 2009). 

 

60 procent av Sveriges studenter och 43 procent av samtliga 16-74-åringar använder sig av en laptop 

eller surfplatta utanför hemmet och skolan (Statistiska centralbyrån, 2015). 

 

Teknologiska faktorer 
Den ökade digitaliseringen i samhället bidrar i sin tur till en förhöjd användning av datorer i skola och 

på arbetsplatser, och därmed också en högre efterfrågan på̊ Candydats produkter.  

 

Att handla över internet blir alltmer säkrare och enklare, vilket medför att nya kunder ständigt vågar sig 

ut på internet för att e-handla. Även enligt HUI Research (2016) befinner sig e-handeln i en stark 

tillväxtfas. 

 

Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt att kunna producera och distribuera personliga 

produkter på ett ekonomisk hållbart vis, genom att dra nytta av stordriftsfördelar (Doren, Junyean och 

Surinder, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: sammanfattande tabell av PEST-analys för Candydat 

 

  

POLITISKA 

 Lagar som rör e-handel och andra 

köp 

EKONOMISKA 

 På väg ur lågkonjunktur 

 Rekordlåg ränta på studielån 

 Ökad e-handel 

SOCIALA 

 Intresse hos kunder för en produkt 

med unik design 

TEKNOLOGISKA 

 E-handel ökar 

 Digitalisering av samhället 

 Möjlighet att producera ekonomiskt 

hållbara personliga produkter 
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SWOT-analys 
Med hjälp av en SWOT-analys tas en strategisk överblick fram genom att analysera Candydats styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. Dessa sammanfattas i figur 2 och utvecklas nedan. 

 

FAKTORER HJÄLPSAMMA SKADANDE 

 

 

INRE 

URSPRUNG 

 Unik tjänst  

 Personlig prägel på produkt 

 Bred kundgrupp 

 Krånglig beställning 

 Dyr produkt 

 Lång laddningstid 

 

 

YTTRE 

URSPRUNG 

 

 

 Växande marknad 

 Inga direkta konkurrenter 

 Växande teknologiska 

möjligheter 

 På väg ur lågkonjunktur 

 Möjligt att öka utbudet av 

produkter 

 E-handel växer 

 Nya konkurrenter (växande 

marknad) 

 Okänd marknad 

Figur 2: Sammanfattande tabell från SWOT-analys av Candydat 

 

Styrkor 
Candydats främsta styrka är att de erbjuder möjligheten för kunden att designa en egen produkt i 

webbapplikationen. Det är en tjänst som för just laptopfodral inte är särskilt utbredd på den svenska 

marknaden och därför kan bli något som starkt underlättar för Candydat att ta sig in på marknaden.  

 

Enligt Squire et al. (2004) är det allmänt vedertaget att möjligheten till skräddarsydda produkter är en 

överlägsen strategi för ett ökat konsumentvärde. Författarna menar dock att det finns fall då detta inte 

gäller. 

 

Figur 3 (t.v): Tabell som visar hur många som procent använt bärbar dator eller 

surfplatta utanför hemmet eller arbetsplatsen för uppkoppling mot internet 

(Statistiska centralbyrån, 2015). 

 

 

 

 

Från figur 3 kan det utläsas att användningen av bärbara datorer är genomgående hög ända upp till en 

ålder på 64 år. I och med att produkten även kan göras personlig är därför Candydats kundgrupp mycket 

bred, vilket är ännu en styrka som kan hjälpa Candydat erhålla marknadsandelar. 

  

  Totalt 

16-24 år 49 

25-34 år 44 

35-44 år 57 

45-54 år 41 

55-64 år 39 
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Svagheter 
De skadande faktorerna när det kommer till Candydats verksamhet är de negativa effekterna 

designprocessen eventuellt skulle kunna ge. I och med designverktyget kommer en beställning troligtvis 

innebära fler steg innan köpet är färdigställt än för en webbapplikation utan den tjänsten. Detta ger fler 

tillfällen för kunden att ångra köpet innan det är genomfört, vilket kan tänkas öka risken att köpet inte 

slutförs. 

 

Om inte noga hänsyn tas till webbapplikationens utvecklande kan designverktyget leda till en ökad 

laddningstid för webbapplikationen, och på samma sätt som stegen i beställningsprocessen, bidra till ett 

minskat antal köp. 

 

Möjligheter 
Många faktorer pekar på att Candydat tar sig in på en marknad i tillväxtfas där det idag inte finns många 

konkurrenter. Detta innebär en möjlighet för Candydat att snabbt erhålla en stadig position på 

marknaden. 

 

De tekniska framsteg som gjorts inom industri och massproduktion har skapat möjligheter att skapa 

individuella egenskaper hos produkter inom massproduktion utan att påverka slutproduktens pris 

markant. Produkter av den här typen kan ta del av fördelar för både standardiserade och personliga 

produkter. Att på olika webbplatser kunna skapa egna konfigureringar av produkter via olika typer 

av designverktyg har gjort att webben blivit en viktig faktor för den växande industrin av personligt 

designade produkter. (Moon, Chadee, & Tikoo, 2008)  

 

I det skede Candydat har tagit sig in på marknaden finns möjligheten att relativt enkelt utöka utbudet 

genom introduktion av snarlika produkter, till exempel fodral för läsplattor. Detta är något som kan 

hjälpa Candydat att behålla marknadsandelar när nya konkurrenter tar sig in på marknaden eller nyttjas 

för att utöka verksamheten och omsättningen. 

 

Hot 
Det främsta hot som Candydat står inför är det faktum att etableringen sker på en marknad som ännu 

inte är helt utforskad. Samtidigt som det kan innebära stora möjligheter finns det också risker såsom 

okänd efterfrågan på produkten och att många nya konkurrenter uppstår inom en snar framtid.  

 

Konkurrenter 
I dagsläget består de främsta konkurrenterna till Candydat av återförsäljare på internet, elektronikbutiker 

och de fodral som eventuellt följer med en laptop vid köp eller erbjuds i samband med köp.  

 

Av hemsidorna på internet säljer de flesta även en uppsjö av andra produkter som mobilskal eller skins 

till datorer, surfplattor eller mobiler. Sökresultaten på Googles första två sidor vid en sökning efter 

egendesignade laptopfodral ger nästan uteslutande utlandsbaserade hemsidor som ibland har en dåligt 

översatt sida. Den enda svenska sökträffen är skinz.se, en hemsida med så begränsad 

designfunktionalitet att det inte kan anses vara en konkurrent då den enda designfunktionen är att ladda 
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upp en bild. Enligt Språkbolaget (2013) kan dåligt språkbruk ge ett oseriöst intryck för en webbplats, 

vilket är en nackdel för skinz.se. De främsta konkurrenterna skulle kunna sägas vara caseable.com eller 

snupped.com som båda är baserade utomlands och med snarlikt sortiment och funktionalitet. 

Sammantaget saknas nästan helt internetbutiker med ett sortiment som liknar Candydats och som är 

Sverigebaserade.  

 

Kunderna som föredrar att handla i en fysik affär har flera olika elektronikbutiker samt några övriga 

affärer (ex. Designtorget, Åhléns etc.) att välja mellan. Elektronikbutiker bedöms vara Candydats 

främsta konkurrent. Candydat skiljer sig från övriga konkurrenter genom att erbjuda kunden möjligheten 

att snabbt och smidigt designa sitt eget laptopfodral. 

 

Internetbaserade återförsäljare  
Det finns i dagsläget ett flertal tjänster som erbjuder produkter med personlig prägel. De flesta erbjuder 

kunden möjligheten att designa ett flertal olika såsom muggar, tröjor, knappar och visitkort. Dessutom 

är detta ofta endast en ytterligare tjänst som företagen tillhandahåller vid sidan av deras huvudfokus, 

vilket är försäljningen av de många egna färdiga produkterna. Därför ses denna typ av webbapplikation 

inte som en av de främsta konkurrenterna då deras affärsidé i första hand är centrerad kring vanlig 

försäljning.  

 

De två webbapplikationer som kan anses vara Candydats främsta konkurrenter, caseable.com och 

snupped.com, dyker båda upp på första sidan vid en sökning i Googles sökmotor efter egendesignade 

laptopfodral. Båda företagen fokuserar på fodral till bärbara datorer, surfplattor och mobiler. Vissa 

övriga produkter förekommer i form av små tygväskor eller plånböcker men det finns ett tydligt fokus 

på fodral till bärbar elektronik.  

 

Caseable 
Företaget är baserad i USA och Tyskland och har en sida för den europeiska marknaden där svenska 

kunder slipper betala tull (Tullverket, 2015). De har ett lättförståeligt och intuitivt gränssnitt som tillåter 

användaren att välja färg, lägga till färdiga mönster eller ladda upp en bild till fram- eller baksida samt 

välja färg på blixtlåsbandet och lägga till text. Möjligheten att lägga till bärrem finns också. Det går 

även att välja färdiga mönster. Med frakt landar prislappen på 69,80 EUR (caseable.com 2016) vilket 

endast 6,9 procent av de som svarade på enkäten uppger att de skulle vara villiga att betala då detta med 

dagens vaultakurs motsvarar 645 SEK.  

 

Snupped 
Snupped.com är ett internationellt företag som är baserat i Singapore vilket innebär att det vid import till 

Sverige tillkommer tullavgifter och moms (Tullverket, 2015). Webbapplikationen är mindre intuitiv än 

Caseable och designfunktionen är svårare att hitta, men har samma grundfunktionalitet med tillägget att 

det går att lägga till en invändig ficka på fodralet samt handtag. Precis som caseable.com erbjuder de 

även färdiga designs men utan möjligheten att skräddarsy dem. Med frakt kostar det 76 USD 

(snupped.com) vilket med dagens valutakurs motsvarar 616 SEK. Därtill måste tull och moms adderas 

vilket gör att totalsumman uppskattas till 823 SEK (Tullverket, 2016). 
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Både caseable.com och snupped.com är konkurrenter till Candydat, men erbjuder bara produkter till ett 

pris som majoriteten av de som besvarade enkäten inte är villiga att betala. Dessutom är de baserade 

utomlands vilket innebär att det vid eventuella problem blir en längre retur- eller bytesprocess. De 

erbjuder också fler produkter vilket skulle kunna innebära att det känns svårare att navigera sig fram till 

just laptopfodralen.  

 

Elektronikbutiker och detaljhandel  
Butiker som säljer datorer och annan elektronisk utrustning, såsom Clas Ohlson och Webbhallen, säljer 

även ett fåtal fodral till laptops. Utbudet är dock begränsat och produkterna liknar varandra.  

 

Webbhallen har fördelen att det dels går att beställa på internet och hämta upp i butik, beställa på 

internet och få varan hemskickad, eller gå in i butiken och be om köpråd. I den fysiska butiken kan 

kunden titta och känna på varan innan köp och via webbportalen är det möjligt att handla dygnet runt. 

En nackdel med Webbhallen är att de ofta inte har alla produkter i lager, vilket gör att kunden blir 

tvungen att beställa dem via internet och alltså inte har möjligheten att titta på varan i verkligheten innan 

köp.  

 

Clas Ohlson har fördelen att desto fler produkter finns i lager men utbudet är mer begränsat. De erbjuder 

möjligheten att handla både på internet och i en butik men utan kombinationen av dessa som 

Webbhallen gör.  

 

Båda dessa butiker utgör konkurrens mot Candydat på det sätt att de är mer lättillgängliga för en svensk 

kund än webbaserade företag men med den stora nackdelen att utbudet är mycket mer begränsat.  

 

Laptopåterförsäljare  
Vid köp av en laptop får kunden i vissa fall ett fodral på köpet (jfr. Netonnet,  2016) från 

datortillverkaren och många företag som tillverkar laptops har även en e-butik där de säljer diverse 

tillbehör (jfr. Dell, 2016; Asus, 2016). Medföljande fodral gör att behovet att köpa ett eget minskar.  

Fördelen med ett fodral från datortillverkaren är att det lätt går att köpa i samband med datorköp genom 

till exempel cross-selling, vilket går ut på att sälja en extra produkt utöver det kunden tänkt köpa från 

början (The Economist, 2009). Nackdelen är att dessa fodral, precis som utbudet i e-butiker, är väldigt 

snarlikt andra och opersonligt. Det saknas helt möjlighet att skräddarsy sitt fodral enligt egna önskemål.  

 

Målsättning och strategi 
 

Marknadsmål 
 Ha den största marknadsandelen på marknaden 

 Ha de nöjdaste kunderna på marknaden 
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Marknadsstrategi / TOWS-analys 
För att Candydat ska uppnå sina uppsatta marknadsmål så fort som möjligt har en marknadsstrategi 

tagits fram.  

 

Baserat på resultatet av SWOT-analysen tas en TOWS-analys fram för att tydliggöra strategierna 

baserade på Candydats styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Dessa strategier sammanfattas i figur 4 

och utvecklas nedan. 

 

STRATEGIER STYRKOR SVAGHETER 

 

 

MÖJLIGHETER 

1. Marknadsföra i många 

kanaler 

2. Bredda sortiment då 

möjlighet finns  

3. Trycka på möjligheten till 

personlig design i 

marknadsföring 

4. Pressa priset 

5. Erbjuda köp av färdigdesignade 

produkter 

 

 

 

HOT 

6. Aktivt nyttja sociala medier 

för marknadsföring och visa 

närvaro 

7. Minimera omkostnader för 

kunden, frakt etc. 

8. Göra beställningsprocessen 

enkel och tydlig 

9. Göra det enkelt för kunder att 

kontakta Candydat 

10. Snabbt svara på frågor från 

kunderna 

Figur 4: Sammanfattande tabell för TOWS-analys av Candydat 

 

STM-strategier 
Då Candydat har en så pass bred kundgrupp kan många olika kanaler användas vid marknadsföringen 

enligt strategi 1 (se figur 4). En god idé är dock att till en början sikta in sig på sina målkunder och välja 

en passande kanal för att nå ut till dessa. Sedan kan marknadsföringen utökas för att nå ut till en bredare 

kundbas. 

 

När Candydat erhållit en stabil plats på marknaden ska nya produkter introduceras i utbudet för att inte 

förlora platsen till konkurrenter. Eftersom det finns många produkter där det redan framtagna 

designverktyget kan tänkas användas så kommer de nya produkterna kräva relativt lite arbete. Exempel 

på produkter är fodral till läsplattor eller mobiler. 

  

STH-STRATEGIER 
 

SVH-STRATEGIER 
 

STM-STRATEGIER 
 

SVM-STRATEGIER 
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SVM-strategier 
För att motarbeta de svagheter som finns med hjälp av de möjligheter som kartlagts har strategi 3-5 

tagits fram (se figur 4). För att stå ut från konkurrenterna är det viktigt att möjligheten för personlig 

design av laptopfodralen tydligt framgår i marknadsföringen. Det är Candydats nyckel till inträdet på en 

marknad som skiljer sig från den för vanliga laptopfodral. 

 

För att inte förlora kunderna som inte är intresserade av, eller känner att de saknar kreativitet till att 

designa ett eget fodral, ska Candydat även erbjuda möjligheten att beställa fodral som andra kunder har 

designat. 

 

STH-strategier 
Fokus för marknadsföringen kommer i första hand vara sociala medier och internet för att nå ut till den 

främsta målgruppen, studenterna, enligt strategi 6 (se figur 4). Strategi 6 kommer även utnyttjas för att 

visa närhet till kunderna och eventuellt fungera som ett ytterligare verktyg för att ta emot frågor från 

dem. 

 

SVH-strategier 
För att inte avskräcka kunden med beställningen av det designade fodralet kommer hela tiden 

webbapplikationens design och enkelhet ligga i fokus under utvecklingen enligt strategi 8 (se figur 4). 

Ytterligare ett sätt att motverka negativa effekter från den lite mer omständliga beställningen är att göra 

det enkelt för kunden att kontakta Candydat och även snabbt få svar på frågor. På så sätt ska eventuella 

problem kunden stöter på snabbt lösas och de kan slutföra sin beställning. 

 

STP 
Segmentering  

Företagets potentiella kunder har för att enkelt kunna identifieras delats in i tre segment: studenter, 

företag och vardagsanvändare. Samtliga segments geografiska placering är av mindre intresse då 

Candydat är en e-butik som siktar på att även leverera utomlands. 

 

De som tillhör segmentet studenter studerar på gymnasium eller högskola, är 15–28 år och har låg 

inkomst i form av bidrag och lån. Intrycket är att många universitetsstudenter dagligen tar med sig 

laptop för att kunna utföra sina studier. Ett inköp rekommenderas även av vissa universitet (jfr. Lunds 

Tekniska Högskola, 2015). Studentens behov är att på ett säkert vis transportera sin laptop från bostaden 

till skola eller annan plats, för att där kunna använda den. Studenten finner även stor glädje i att kunna 

köpa ett fodral med just en design som de själva tagit fram. 

 

Segmentet företag består av företag som erbjuder sina anställda att låna/köpa laptop. Företaget har 

behovet att skydda de utlånade produkterna och finner nytta i att samtidigt kunna marknadsföra sitt 

företag genom att ha sin logga synlig på laptop-fodralen.  
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Det tredje segmentet, vardagsanvändare, (förkortat "vardag" i tabell 5) är personer som inte längre är 

studenter, utan antingen arbetar eller är pensionärer och som har valt att inhandla en egen laptop. De har 

samma behov och incitament till köp som studenten, men det som skiljer de två segmenten åt är 

sysselsättning samt den breda åldersgrupp som innefattas. Det är med andra ord ett brett och inte särskilt 

homogent segment. 

 

SEGMENTERING STUDENTER FÖRETAG VARDAG 

ÅLDER 15-28 - 25-75 

SYSSELSÄTTNING Student - Arbetande/pensionär 

INKOMST Låg Hög Medel–hög 

BEHOV Frakta laptop 

säkert 

Skydda laptop Skydda laptop 

INCITAMENT/ 

FÖRVÄNTNINGAR 

Köpa fodral med 

personlig design 

Köpa enhetliga, 

funktionella fodral. 

Marknadsföra 

företaget 

Köpa fodral med 

personlig design 

Figur 5: Sammanfattande tabell av Segmenteringen av Candydats potentiella kunder 

 

Targeting 
Enligt Statistiska centralbyrån (2015) var 403 880 studenter inskrivna vid svenska universitet under 

läsåret 2014/2015. Vidare studerade cirka 329 600 vid landets gymnasieskolor (Skolverket, 2015). 

Användningen av datorer i gymnasieskolan ökar stadigt som en följd av digitaliseringen av skolan 

(Skolverket, 2013). Det dyker ständigt upp idéer och satsningar, till exempel att ge varje student tillgång 

till en laptop eller läsplatta (Skolverket, 2013). Statistiska centralbyrån (2015) visar att 60 procent av 

alla studenter använder sig av en bärbar dator eller surfplatta även utanför skolan eller hemmet. 

Studenterna vill sannolikt skydda sin laptop mot skador samtidigt som ett egendesignat fodral ger dem 

möjligheten att uttrycka sig personligt vilket enkätsvaren indikerar ett intresse av. En studie utförd av 

Goldsmith and Freiden (2004) påvisade även att yngre, mer välutbildade kunder till en högre grad 

använder sig av funktioner för att skräddarsy produkter. Grundat på detta kan slutsatsen dras att en 

efterfrågan finns hos detta segment som därför har valts som målkunder. 
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Positionering 
Candydat vill bli uppfattad som en pionjär på den svenska marknaden för personliga laptop-fodral, men 

ska även finnas tillgänglig internationellt. Webbapplikationen ska ge ett intryck av att beställningen är 

enkel och genomgående visa att så också är fallet. Candydat siktar inte på att leverera en lyxprodukt, 

utan det ska vara överkomligt att använda tjänsten oavsett inkomst då den huvudsakliga målgruppen är 

studenter. Samtidigt som Candydat vill nå ut till den kreative och uttrycksfulle kunden, täcks även 

kunder utanför denna beskrivning in eftersom färdiga designer också erbjuds till fodralen. 

 

Marknadsmix, 4 P 
 

Produkt 
Kärnprodukten är den webbaserade tjänsten att kunna köpa ett passande laptopfodral. Därefter erbjuds 

även möjligheten att till hög grad kunna ta fram en egen design av detta fodral genom att ändra 

exempelvis färg eller mönster. Med tilltalande design på webbapplikationen ska kunden med få, enkla 

och tydliga steg kunna ändra utseendet på fodralet, eller välja ett redan existerande fodral, och 

färdigställa köpprocessen. Kunden ska även kunna bli medlem på hemsidan för att förenkla 

beställningen, se sin orderhistorik eller rösta på fodral som andra skapat. 

  

Pris 
Priset kommer sättas främst utifrån vad en kund är villig att betala enligt enkätundersökningen och 

konkurrenternas prissättning. Till viss del kommer det också värdebaseras. Candydat erbjuder en tjänst 

som många konkurrenter inte gör och som kan öka värdet på produkten. Candydat förväntas med andra 

ord inte konkurrera med pris utan främst med en differentierad produkt.  

 

Påverkan 
Candydats främsta målgrupp är studenter och marknadsföringsstrategin kommer anpassas till stor del 

efter det. Sociala medier såsom Facebook, Instagram och bloggar kan till stor fördel nyttjas för att nå ut 

till denna målgrupp. Då produktens utseende förhoppningsvis kommer sticka ut från mängden kan det 

tänkas att personer i kundens närhet visar intresse och frågar om produkten. Därmed finns en chans att 

spridningen av Candydat kan ske från person till person.  

  

Att nå ut till exempelvis kundsegmentet företag är svårare. Det kan tänkas att företag som passar in i 

segmentet kontaktas personligen till en början för att göra dem medvetna Candydats existens.  

 

Plats 
Candydat är en e-butik och kommer därmed endast vara en digital plattform. Webbapplikationen 

kommer vara anpassad för både användning via dator, surfplatta och mobil. 
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Slutsats 
Med hjälp av analyser för både externa och interna faktorer har denna marknadsanalys visat att det finns 

en stor potential på marknaden Candydat siktar att agera på. Undersökning av gällande trender samt den 

genomföra enkätundersökningen visar på intresse för produkten hos Candydats målkunder. Genom 

analys av Candydats styrkor, möjligheter, hot och svagheter har en marknadsstrategi även tagits fram. 
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9.2 Bilaga 2 – Enkätundersökning 
 

Enkäten delades ut digitalt till totalt 235 personer. Nedan presenteras de frågor som besvarades och 

svarsstatistiken för dessa. Vissa svar var unika vilket innebär att de inte kan redovisas med hjälp av ett 

cirkeldiagram eftersom de utgör 0 procent av de totala enkätsvaren. I de fall där dessa är relevanta 

kommenteras de separat. 

 

Enkätfrågor 
 

1. Ålder:_________ 

 

2. Kön 

□ Kvinna □ Man  □ Annat 

 

3. Sysselsättning 

□ Studerar □ Arbetar □ Annat 

 

4. Äger du en laptop? 

□ Ja  □ Nej 

 

5. Äger du ett laptopfodral? 

□ Ja  □ Nej 

 

6. Om nej, varför inte? (Hoppa sedan över X-markerade frågor) 

□ Känner inget behov 

□ Har inte hittat något som uppfyller mina krav 

□ Vet inte var man köper 

□ Övrigt :_________ 

 

7X. Var har du köpt ditt laptopfodral? 

□ Online □ Elektronikaffär 

□ Övrigt:_________ 

 

8X. Är du nöjd med ditt laptopfodrals design? 

□ Ja  □ Nej 

□ Övrigt:_________ 
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9X. Hur mycket kostade ditt laptopfodral? 

□ 0-150 kr 

□ 150-300 kr 

□ 300-400 kr 

□ 400-500 kr 

□ 600 kr+ 

 

 

10X. Tyckte du det var lätt att hitta ett laptopfodral som uppfyller dina krav? 

□ Ja  □ Nej 

□ Övrigt:_________ 

 

 

11. Är det viktigt för dig att ditt laptopfodral har ett snyggt utseende? 

□ Ja  □ Nej 

□ Övrigt:_________ 

 

12. Skulle du vara intresserad av att kunna designa ditt egna fodral? Dvs. Till hög grad göra ditt 

laptopfodral personligt (välja eget motiv, färg, stängning). 

□ Ja  □ Nej 

□ Övrigt:_________ 

 

13. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för ett laptoopfodral? 

□ 0-150 kr 

□ 150-300 kr 

□ 300-400 kr 

□ 400-500 kr 

□ 600 kr+ 

 

14. Till vilken grad prioriterar du ett billigt pris framför design på ett laptopfodral? 

□ Billigt pris är högsta prioritet 

□ Billigt pris är prioritet, men designen måste vara okej 

□ Billigt pris och hög kvalitet är lika viktiga 

□ Snygg design är prioritet, men priset måste vara okej 

□ Snygg design är högsta prioritet 
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15. Skulle du vilja se fodral som andra har designat? 

□ Ja  □ Nej 

□ Övrigt:_________ 

 

16. Skulle du nyttja en funktion att dela med dig av en egen design på sociala medier? 

□ Ja  □ Nej 

□ Övrigt:_________ 

 

17. Brukar du recensera produkter efter köp online? 

□ Ja  □ Nej 

□ Övrigt:_________ 

 

18. Hur föredrar du att betala vid köp online? 

□ Faktura 

□ Kreditkort 

□ Internetbank 

□ Betaltjänst likt PayPal 

□ Övrigt:_________ 
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65%

31%

4%

Ålder

19-23 år 24-28 år

29 år eller äldre

70%

28%

2%

Kön

Man Kvinna Annat

17%

81%

2%

Sysselsättning

Arbetar Studerar Annat

Utfall från enkät 
 

Fråga 1-3 

I de tre första frågorna fick respondenterna besvara frågor om ålder, sysselsättning och kön för att 

projektgruppen skulle få en bild av demografin och om respondenterna tillhörde någon av målgrupperna 

för webbapplikationen Candydat. Det framgår ur enkätsvaren att majoriteten av respondenterna är 

studerande i 20-årsåldern.  

 

 

 

Fråga 4 

I fråga nummer fyra fick respondenterna svara på frågan huruvida de äger en laptop eller ej. Det visade 

sig att hela 96 procent av respondenterna äger en laptop.  

 

 
  

96%

4%

Äger du en laptop?

Ja Nej
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Fråga 5 

I fråga nummer fem fick respondenterna svara på frågan huruvida de äger ett laptopfodral eller ej. Det 

visade sig att en majoritet av respondenterna äger ett laptopfodral och att 38 procent inte äger ett. 

 

 
 

Fråga 6 

I fråga sex fick de som svarat nej på frågan innan, dvs. de som inte äger ett laptopfodral, svara på frågan 

varför de inte äger ett. De flesta kände inget behov men många kände även att de inte haft tid eller vetat 

var de skulle leta. Vissa skrev under övrigt att de har en stationär dator och ingen laptop. 

 

 
 

 

 

 

62%

Nej
38%

Äger du ett laptopfodral?

Ja Nej

80%

12%
8%

Om nej, varför inte?

Känner inget behov

Har inte hittat något som uppfyller mina krav

Inte blivit av eller haft tid
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Fråga 7X 

I fråga sju fick de som svarat att de äger ett laptopfodral svara på var de köpt sitt fodral. De flesta hade 

köpt sitt i en elektronikaffär eller angivit en liknande affär under övrigt (till exempel Kjell & Co). Under 

övrigt var det så pass många som angivit att de fått det i present eller som gåva, på en mässa eller från 

skolan att det samlades ihop som ”Har fått gratis” då det var en så betydande andel av respondenterna 

som erhållit sitt laptopfodral på detta sätt. 

 

 
 

 

Fråga 8X 
I fråga åtta fick respondenterna besvara frågan huruvida de är nöjda med utseendet på sitt laptopfodral 

på vilken en majoritet svarade ja. 

 

 
 

57%

17%

26%

Om ja, var har du köpt ditt laptopfodral?

Elektronikaffär eller liknande Online Har fått gratis

85%

15%

Är du nöjd med ditt laptopfodrals utseende?

Ja Nej
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Fråga 9X 

På fråga nio fick respondenterna svara på hur mycket de betalat för sitt laptopfodral och det visade sig 

att den största andelen betalat mellan 150 och 300 kr och att endast 13 procent hade betalat mer än 400 

kr. 

 
 

Fråga 10X 

På den tionde frågan fick de tillfrågade svara på huruvida de tyckte att det var lätt att hitta ett fodral som 

uppfyllde deras krav och endast 71 procent av de som äger ett fodral tyckte att det var enkelt vilket 

betyder att resterande 29 procent tyckt att det var svårt. 

 
  

27%

39%

21%

7%

1%
5%

Hur mycket kostade ditt laptopfodral?

0-150 kr 150-300 kr 300-400 kr 400-500 kr 500-600 kr 600+

71%

29%

Tyckte du det var lätt att hitta ett laptopfodral 
som uppfyllde dina krav?

Ja Nej
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Fråga 11 

Enligt svaren på fråga 11 tycker en majoritet av respondenterna att ett snyggt utseende på ett 

laptopfodral är viktigt. 

 
 

 

Fråga 12 

På fråga tolv fick de tillfrågade svara på huruvida de är intresserade av att designa sitt eget laptopfodral 

eller inte. 59 procent anger att de skulle vara intresserade av den möjligheten. 

 
  

66%

34%

Är det viktigt att ditt laptopfodral har ett snyggt 
utseende?

Ja Nej

59%

41%

Skulle du vara intresserad av att designa ditt egna 
laptopfodral? 

Ja Nej



78 

 

 

Fråga 13 

I fråga 13 fick respondenterna ange hur mycket de skulle vara villiga att betala för ett laptopfodral. 

Eftersom denna fråga låg efter fråga tolv antas de flesta göra kopplingen mellan ”det” och ”designa ditt 

egna laptopfodral” även om formuleringen lämnar utrymme för misstolkning. De tillfrågades svar visar 

att de flesta är villiga att betala mellan 150–400 kr. 

 
 

Fråga 14 

I fråga 14 ombads respondenterna svara på hur tungt pris respektive design väger vid ett eventuellt köp. 

Frågans tredje alternativ kan uppfattas förvirrande då ”snygg design” skrivits in som ”hög kvalitet” 

vilket inte betyder samma sak. Däremot anses det troligt att de flesta respondenter förstått innebörden av 

det tredje alternativet då övriga alternativ är tydliga. 

 
  

10%

40%

26%

14%

3%
7%

Hur mycket skulle det få kosta?

0-150 kr 150-300 kr 300-400 kr 400-500 kr 500-600 kr 600kr+

7%

31%

31%

27%

4%

Hur prioriterar du pris och design?

Billigt pris högsta prioritet

Billigt pris är prioritet, men designen måste vara okej

Billigt pris och hög kvalitet är lika viktiga

Snygg design är prioritet, men priset måste vara okej

Snygg design är högsta prioritet



79 

 

 

Fråga 15 

I fråga 15 fick de tillfrågade svara på om de brukar recensera produkter online efter ett köp. Tre 

fjärdedelar anger att det inte är något de gör och 20 procent att de gör det ibland. Bara 6 procent anger 

att de brukar recensera produkter efter köp. 

 
 

Fråga 16 

På den sista frågan fick de tillfrågade svara på hur de föredrar att betala efter ett köp online. 

Internetbank och kreditkort dominerade bland respondenterna med 46 procent respektive 34 procent. 

Resterande 20 procent anger att de föredrar faktura eller en betaltjänst som PayPal. En person angav att 

den bara ville betala kontant. 

 
  

6%

74%

20%

Brukar du rescensera produkter online?

Ja Nej Ibland

46%

34%

9%

11%

Hur föredrar du att betala?

Kreditkort Internetbank Betaltjänst likt PayPal Faktura
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Fråga 17 

 

 
 

 

Fråga 18 

 

 
  

76%

24%

Skulle du vilja se produkter som andra har 
designat?

Ja Nej

13%

87%

Skulle du nyttja en funktion att dela ditt 
egendesignade laptopfodral i sociala medier?

Ja Nej
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9.3 Bilaga 3 – Produktbacklogg 
 

US.1 Som användare vill jag använda ett designverktyg för att 

designa mitt egna fodral. 

Utvecklad 

US.2 Som en kund vill jag att designprocessen ska vara en 

enkel steg-för-steg-metod för att jag vill göra snabba köp. 

Modifierad 

US.3 Som en kund vill jag gå tillbaka i designprocessen för att 

kunna ändra viss design. 

Modifierad 

US.4 Som en kund vill jag via designverktyget byta färg på mitt 

fodral för att anpassa det efter hur jag vill ha det. 

Utvecklad 

US.5 Som en kund vill jag via designverktyget byta 

skärmstorlek på mitt fodral för att anpassa det efter 

storleken på datorn. 

Utvecklad 

US.6 Som en kund vill jag via designverktyget välja mönster 

till mitt fodral för att anpassa det efter hur jag vill ha det. 

Ej utvecklad 

US.7 Som en kund vill jag spara mina designer för att kunna se 

dem vid ett senare tillfälle. 

Till viss del 

utvecklad 

US.8 Som en kund vill jag skapa en användare på 

webbapplikationen för att spara mina uppgifter. 

Utvecklad 

US.9 Som en kund vill jag kunna börja designa direkt när jag 

kommer in på webbapplikationen för att det ska gå fort 

och smidigt. 

Utvecklad 

US.10 Som en kund vill jag länka min profil till Facebook för att 

det skall vara lätt att logga in. 

Ej utvecklad 

US.11 Som en kund vill jag kunna välja betalsätt för att jag ska 

kunna genomföra ett köp som känns säkert för mig. 

Utvecklad 

US.12 Som en kund vill jag se andras designer för att få 

inspiration. 

Utvecklad 

US.13 Som en kund vill jag ladda upp egna bilder för att 

använda dessa när jag designar mitt fodral. 

Utvecklad 

US.14 Som en kund vill jag se min orderhistorik för få en 

överblick över vad jag handlat. 

Utvecklad 

US.15 Som en kund vill jag se min användarprofil för att 

kontrollera att mina personuppgifter stämmer. 

Utvecklad 

US.16 Som en kund vill jag kunna ändra mitt lösenord för att 

öka kontosäkerheten. 

Utvecklad 

US.17 Som en kund vill jag ha tillgång till en varukorg för att ha 

en bra överblick över mitt kommande köp. 

Utvecklad 

US.18 Som en kund vill jag ta bort varor från varukorgen om jag 

inte vill köpa varan längre. 

Utvecklad 
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US.19 Som en kund vill jag lägga till en vara i varukorgen för att 

sedan kunna fortsätta handla/designa nya fodral. 

Utvecklad 

US.20 Som en kund vill jag ändra designen på varor som ligger i 

varukorgen eftersom jag inte är nöjd med hur de ser ut. 

Ej utvecklad 

US.21 Som en kund vill jag se en topplista över de mest 

populära designerna för att få inspiration. 

Modifierad 

US.22 Som en kund vill jag rösta upp eller ner en design för att 

visa vad jag tycker om designen. 

Utvecklad 

US.23 Som en kund vill jag använda någon annans design för att 

jag inte vill designa själv. 

Utvecklad 

US.24 Som en kund vill jag maila in frågor via ett 

kontaktformulär för att kunna ge feedback. 

Utvecklad 

US.25 Som en kund vill jag dela min design på sociala medier 

för att kunna skryta om min design. 

Ej utvecklad 

US.26 Som en kund vill jag ha tillgång till en FAQ för att få svar 

på vanliga frågor om e-butiken. 

Utvecklad 

US.27 Som en kund vill jag välja om jag är en privatperson eller 

representerar ett företag så min profil kan anpassas efter 

mina behov. 

Ej utvecklad 

US.28 Som en kund vill jag välja om min design ska delas med 

andra eftersom jag inte alltid vill dela den. 

Till viss del 

utvecklad 

US.29 Som en kund vill jag kunna ta bort mitt konto om jag inte 

är nöjd med tjänsten. 

Till viss del 

utvecklad 

US.30 Som en administratör på webbapplikationen vill jag 

kunna redigera produktsortimentet för att det ska 

innehålla de senaste produkterna. 

Utvecklad 

US.31 Som en kund vill jag välja mellan att skapa en profil via 

e-postadress eller Facebook för att kunna ha flera 

valmöjligheter. 

Ej utvecklad 

US.32 Som en kund vill jag skapa mig ett användarnamn för att 

kunna vara anonym på webbapplikationen när jag 

kommenterar etc. 

Modifierad 

US.33 Som kund vill jag att webbapplikationen skall vara enkel 

för att det ska vara smidigt att navigera sig runt på den. 

Utvecklad 

US.34 Som kund vill jag lägga till en bild på min profil för att 

den skall blir mer personlig. 

Ej utvecklad 
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9.4 Bilaga 4 – Prototyp 
 

Startsida 
 

 
 

”About us” 
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Kontaktsida 

 
 

Designverktyg – Sida 1 
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Designverktyg – Sida 2 

 
 

Designverktyg – Sida 3 

 
  



86 

 

 

Profilsida 

 
 

Kundkorg 
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9.5 Bilaga 5 – Erfarenhetssammanfattning 
 

Albin Bengtsson 
Vid starten av projektet satte projektmedlemmarna upp gemensamma mål för hela projektet samtidigt 

som varje projektmedlem satte upp individuella mål där de beskrev vad de ville få ut av projektet. 

Eftersom jag redan arbetat med den agila projektmetodiken scrum i tidigare projekt hade jag inget mål 

med anknytning till själva projektmetodiken.  Det mål jag satte upp var istället att jag ville lära mig 

samtliga delar i hur man utvecklar en webbapplikation. Något som jag även ansåg var av största vikt var 

att jag vid avslutandet av projektet skulle kunna känna att projektgruppen levererat en produkt som vi 

skulle kunna känna oss tillfreds med.  

  

Processrelaterade erfarenheter 

När en projektgrupp har en stor geografisk spridning på sina medlemmar är kommunikationen av största 

vikt. Detta projekt hade två projektmedlemmar i Japan medan resterande medlemmar var i Sverige. 

Detta medförde kommunikationssvårigheter i form av tidsskillnad och fysiska möten. För att skapa en 

god kommunikation mellan samtliga medlemmar använde sig gruppen av daily scrums men även 

kommunikationskanalen Slack. Projektgruppens användande av daily scrums varierade och de veckor då 

användandet gick ner såg man tydligt hur kommunikationen i gruppen försämrades. Detta medförde att 

daily scrums blev en väsentlig del i projektet för att få det att fungera. Fördelen med daily scrums är att 

det är korta men informationsrika möten där projektmedlemmarna uppdaterar varandra om vad de gjort 

och vad de ska göra framöver. Denna typ av information är viktig i ett utvecklingsprojekt där 

projektmedlemmarnas arbete är kopplat till varandras.  

 

De perioder då kommunikationen i projektet gick ner märktes det tydligt hur utvecklingsprocessen 

försämrades. Det skapade bland annat frustration i gruppen då projektmedlemmarna inte visste vad som 

pågick i de delar av projektet som de för tillfället inte arbetade med. Den lidande kommunikationen 

bidrog också till att utvecklingstakten gick ner. Detta var antagligen en kombination mellan den ökande 

frustrationen i gruppen samtidigt som det var svårt för projektmedlemmarna att veta vad som skulle 

utvecklas då detta inte kommunicerades inom gruppen.  

 

Bristen på kommunikation i gruppen ligger bland annat till grund av den bristande beslutsfattningen 

som pågick inom projektgruppen. I ett scrumprojekt, utan projektledare, kan det vara svårt att fatta 

beslut då ingen projektmedlem har det sista ordet vid ett beslutsfattande. Detta gör att varje beslut måste 

diskuteras till samtliga projektmedlemmar är överens, vilket är både tidskrävande och frustrerande. 

Anledningen till att detta kan kopplas till kommunikationssvårigheterna är att projektgruppen i början av 

projektet hade schemalagda möten som satts upp av de som utformat projektet. När projektet fortlöpte 

gick frekvensen på de schemlagda mötena ner och det var upp till gruppen själva att se till att mötena 

ägde rum. Då ingen utnämnd projektledare fanns blev det upp till projektmedlemmarna själva att föreslå 

möten vilket inte gjordes tillräckligt ofta för att hålla en god kommunikation i gruppen. I projekt med 

dessa problem är det viktigt att sätta upp en tydlig kommunikationsplan som tar hänsyn till både hur 

kommunikationen ska ske i gruppen men samtidigt hur beslut skall fattas. För att förbättra 
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beslutsfattandet i gruppen sattes tydliga riktlinjer upp om att gruppen alltid skulle fatta ett beslut om en 

fråga togs upp. Det bestämdes också att nästkommande möte alltid skulle bokas vid ett mötestillfälle. 

Dessa ändringar i kommunikationsplanen gjorde att både kommunikationen och beslutsfattningen 

förbättrades avsevärt. Detta resulterade i att stämningen i gruppen förbättrades men även att 

utvecklingstakten ökade.  

 

Projektgruppens användande av user stories i detta projekt är både bra och dålig. Det fungerade bra när 

projektgruppen strukturerade upp vilken funktionalitet webbapplikationen skulle ha men vid själva 

utvecklandet kunde de ha använts bättre. Projektgruppen hade behövt vara noggrannare med verktyget 

Trello, som användes för att hantera dem, för att det skulle fungera bättre under själva utvecklandet. 

Felet var att gruppens medlemmar var dåliga på att följa upp och tilldela sig nya user stories. Detta 

gjorde att det var svårt att veta vem som jobbade med vad, vilket medförde en hel del dubbelarbete. Det 

var först vid rapportskrivandet projektgruppen märkte vilka fördelar användandet av trello kunde 

medföra. Med hjälp av trello gjorde projektgruppen en struktur för hela rapporten där man tydligt kunde 

se vem som jobbade med vad och vilka delar som var ofullständiga. Sprintuppdelningen i ett 

scrumprojekt har både positiva och negativa aspekter. De positiva aspekterna är framförallt den iterativa 

utvecklingsprocessen. Denna bidrog till att projektgruppen hela tiden såg att projektet gick framåt då vi 

alltid hade en relativt fungerande produkt vid varje sprintredovisning. Denna arbetsmetod bidrog dock 

till en hel del stress då vi hade frekventa deadlines som var tvungna att hållas.  

 

Projektet visar på att scrum är en utmärkt projektutvecklingsmetodik för utvecklandet av en 

webbapplikation. Schwaber och Sutherland (2013) beskriver att en fördel med scrum är att det är en 

arbetsmetodik som lämpar sig bra för komplexa projekt. Denna fördel märktes tydligt under 

utvecklandet av webbapplikationen. Den största fördelen var den iterativa arbetsmetoden. Att dela upp 

arbetet i olika sprintar bidrog till en trygghet då projektgruppen större delen av projektet hade en 

fungerande produkt. Hade vi jobbat med en annan utvecklingsmetodik där vi istället försökt integrera 

alla delar i webbapplikationen vid ett senare skede hade det funnits risk att vi upptäckt massa 

tidskrävande problem. Trots att vi inte använde oss av user stories på ett optimalt sätt tycker jag ändå att 

strukturen på user stories som Schwaber och Sutherland (2013) beskrev, gjorde att det blev enklare att 

förstå komplexa delar i webbapplikationen och hur dessa delar skulle integreras med övrig 

funktionalitet.  

  

Tekniska erfarenheter 

När projektet startade var kunskapsfördelningen i projektgruppen ojämnt fördelad. Det fanns ett fåtal 

projektmedlemmar som hade god erfarenhet om webbutveckling sedan tidigare, vilket bidrog till att de 

kunde utveckla i en snabbare takt än övriga. Detta medförde att arbetsfördelningen i gruppen blev 

ojämnt fördelad vilket inte är idealt för ett projekt. För att minska den ojämna arbetsfördelningen är det 

viktigt att samtliga projektmedlemmar försöker erhålla den kompetens som uppgifterna i projektet 

kräver. I det här projektet hade projektmedlemmarna tillräckligt med kompetens för att samtliga 

medlemmar skulle vara en bidragande faktor till resultatet av webbapplikationen. Alla 

projektmedlemmarna hade dock inte kompetens att kunna utveckla samtliga delar av webbapplikationen 

på ett effektivt sätt. Att samtliga projektmedlemmar har bra kompetens inom alla områden är egentligen 
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inget krav för att arbetsfördelningen skall vara jämn. Det är dock något som underlättar då vissa delar är 

mer tidskrävande än andra. Om man väljer att dela upp så att projektmedlemmarna arbetar med olika 

typer av uppgifter, till exempel back-end och front-end, är det viktigt att se till att de olika delarna har 

lika tidskrävande. Om de inte är lika tidskrävande riskerar gruppen att den ena delen är färdig långt 

innan den andra. Detta leder till att de projektmedlemmar som endast arbetat med den första delen inte 

har kompetens att hjälpa till med den andra när deras uppgift är färdig.  

 

I ett utvecklingsprojekt som inkluderar ett flertal projektmedlemmar är det viktigt att använda ett 

verktyg för versionhantering. Detta för att möjliggöra parallell utveckling i projektet men även för att 

undvika att arbete går förlorat. Av denna anledning var projektgruppen tvungen att använda verktyget 

git. Vid starten av projektet var projektmedlemmarnas erfarenhet om git väldigt liten vilket gjorde att 

användandet av verktyget inte var optimalt. Detta medförde svårigheter vid sammansättningen av kod 

men även att viss kod försvann. Trots att git och andra verktyg som möjliggör parallell utveckling kan 

medföra en hel del frustration och svårigheter är det en central del i ett utvecklingsprojekt och bör 

användas. Det projektgruppen kunde gjort annorlunda var att verkligen försöka sätta sig in i verktyget 

från början och skrivit en användarguide så att felen minimerats.    

 

Individuella mål 
Mitt mål om att lära mig samtliga delar i hur man utvecklar en webbapplikation uppfylldes till stora 

delar. Nu i efterhand kan jag önska att jag lagt ett större fokus på back-end då mina arbetsuppgifter i 

projektet mest syftade till att göra front-end. Det jag tar med mig är att jag anser mig att ha god kunskap 

om front-end men har fortfarande en del att lära när det gäller back-end. Jag tycker mig dock ha fått en 

tillräckligt god kännedom om samtliga vitala delar i en webbapplikation för att kunna utföra ett liknande 

arbete ensam om jag haft tillräckligt med tid. Det mål jag satt upp om att jag ville kunna känna mig nöjd 

över resultatet av webbapplikationen anser jag mig uppnått. Jag tycker att projektgruppen lagt ner 

tillräckligt med tid och lyckats göra en webbapplikation som har funktionalitet som sträcker sig långt 

över projekts krav.  

 

Referenser 

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2013). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of 

the Game. . Retrieved from http://www.scrumguides.org/ 
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Fredrik Björck 
 

Processrelaterade erfarenheter 

Scrum 

Att hålla en god kommunikation och ha korta iterationer genom hela projektprocessen, som Cervone 

(2014) påstår är de två mest väsentliga faktorerna i en agil arbetsmetod, är något som gruppen 

applicerade till fullo. Att ha uppgifter utstakade och anser att det är lättare för hela gruppen att jobba 

efter samma mål. Gruppen strävade även efter att sitta, i den mån det gick, tillsammans. Genom att 

applicera pair programming gav det gruppen en chans att hjälpa varandra och komma framåt i 

utvecklingen av webbapplikationen mycket snabbare. Williams et al. (2000) menar att ett projekt gynnas 

av att arbeta på detta sätt då att fler är insatta i koden och har förståelse för problemet. Genom samarbete 

kommer personerna komma fram till en lösning än om de hade suttit själva. Gruppen har upplevt detta 

som mycket användbart och hade arbetat på samma sätt om projektet hade gjort om. 

 

Rollfördelning 

Gruppen har försökt att inte dela in oss i klara roller under projektets gång. Det som var givet att alla 

grupper skulle ha var en scrummaster. Det växte även fram att det var två som var ansvariga för 

Openshift. Detta eftersom det var väldigt problematiskt varje gång e-butiken skulle upp på plattformen. 

Fred Brooks (1995) beskriver att det skulle ta längre tid att sätta in ytterligare en person istället för att 

låta de som kan det utföra det, något som gruppen kunde relatera till väl. I efterhand hade det varit 

fördelaktigt att göra flera i gruppen var kunniga inom området. Något som hade varit användbart hade 

varit om någon även hade varit Git-ansvarig då gruppen jobbade först för mycket i samma bransch för 

att sedan jobba för mycket i separata bransches och inte integrera dem tillräckligt ofta, det vill säga att 

jobba med continuous integration som Fowler och Foemmel (2006) säger underlättar projektet som 

helhet. 

 

Gruppen 

Processmässigt har gruppen följt Bonebright (2010) relativt bra som pratar om Tuckmans 

grupputvecklingsprocess. I och med att gruppen inte hade jobbat med varandra tidigare blev det därför 

logiskt att gruppen formade sig och orienterade sig bland medlemmarna. Vidare pratar Bonebright 

(2010) om att gruppen kommer in i en stormningsfas, främst på grund av olika föräväntningar. Gruppen 

lyckades dock undvika denna fas bra, dels tror jag det berodde på att gruppen hade för lite kunskap 

sedan innan och hade svårt att uppskatta hur svårt projektet var. Sedan kunde gruppen endast få ett 

betyg, annars kanske utfallet hade blivit annorlunda. De konflikter som uppstod löstes effektivt med 

sprint retrospective. Detta verktyg är dels till för att ta upp problem inom gruppen och hur det ska göras 

inför nästa sprint (Schwaber & Sutherland, 2013). Gruppen kom alltså in snabbt i fasen preforming som 

är den viktigaste fasen för gruppen, eftersom de presterar bäst och gruppen kan sina roller (Bonebright, 

2010). Dock eftersom gruppen inte hade några klara roller så var detta som avvek. Teorin säger att 

gruppen då kan känna sig vilsen och kan ha svårare att komma till beslut, vilket gruppen också hade.  
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Tekniska erfarenheter 

Kompetensnivån inom gruppen var ojämn vid projektets start. Vissa delar vid gruppen hade erfarenheter 

sedan tidigare. I efterhand har gruppen insett att göra eget designverktyg var väldigt avancerat. Detta 

ledde till att de som hade en större erfarenhet sedan tidigare har fått dra ett större lass. De i gruppen som 

inte hade lika stor teknisk erfarenhet fick hjälpa till på andra delar där det behövdes. Fördelen med detta 

var att alla blev utmanade, kunde sätta personliga mål och alla blev nöjda med slutprodukten. Gruppens 

upplevelse att kompetensnivån jämnades ut över projektet och skillnaden på kompetensen i slutet var 

mindre än i början, vilket också stämmer överens med det som Bonebright (2010) berättar om grupper 

med olika kompetensnivåer. Det artikelförfattaren alarmerar för är att konflikter inom gruppen kan 

komma att uppstå men genom att ha ett agilt arbetssätt kunde det undvikas på ett bra sätt.  

 

Det tog ända fram till sista sprinten innan hela gruppen använde verktyget Trello. Om gruppen skulle 

haft en Trelloansvarig från början hade gruppen blivit påminda att använda verktyget och på så sätt hade 

det automatiserat på ett tidigt stadie. I och med att Trello är enkelt att förstå och användarvänligt hade 

det underlättat arbetet. Att ha verktyg som gruppen inte använder till fullo är något som kan påverka 

gruppdynamiken till det negativa enligt Bonebright (2010). Dels för att vissa i gruppen använder den 

och utgår att andra också gör det. Dock i efterhand hade kanske inte detta verktyg behövt för gruppen i 

helhet då detta undviks med hjälp av daily scrums (Schwaber & Sutherland, 2013). Det hjälper dock 

gruppen att ha en bra helhetsbild på vad som ska göras och hur prioriterade de är.  

 

En fördel med den tekniska utmaningen var att gruppen delade upp arbetet ofta i olika områden, 

exempelvis designverktyget eller kundkorg-sidan. Fördelen med detta var att arbetet var tvunget att göra 

både front- och back end. På så sätt fick varje person lära sig alla delar som igår vid webbutveckling. 

Detta hjälpte även gruppen att assistera varandra med problem som uppstod, då kompetensnivån var 

högre.  

 

Personliga mål 
Inför projektet hade mål både inom process och teknik. Processrelaterat ville jag få en uppfattning hur 

det var att jobba med gruppmedlemmar som befann sig utomlands och jag ville få en uppfattning hur 

scrum fungerade i en mindre grupp. Rent tekniskt ville jag få en bredare kunskap hur tillvägagångssättet 

ska ske vid webbutveckling. Båda dessa mål är relativt svåra att besvara då de inte är rena ja eller nej 

frågor. Jag anser dock att jag nått mina mål med god marginal och känner mig mycket säkrare att 

utveckla i den arbetsmetoden. I efterhand om jag ska vara kritisk skulle mer konkreta mål satt upp som 

jag hade kunnat besvara enklare. 
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Oskar Drugge 
Under arbetet med utvecklingen av webbapplikationen Candydat har projektgruppen samlat på sig 

viktiga erfarenheter och kunskap inom området webbutveckling. I följande erfarenhetssammanfattning 

presenteras mina tankar om processrelaterade- och tekniska erfarenheter av projektet. 

 

Processrelaterade erfarenheter 

Sedan tidigare hade en större del av projektgruppen någon form av erfarenhet av att arbeta i en större 

grupp. Att arbeta agilt var dock en ny utmaning för många och innebar en stor utmaning för gruppen till 

en början. Avsaknaden av väldefinierade roller var något vissa gruppmedlemmar hade svårt att anpassa 

sig till i början av projektet. Min uppfattning är att gruppen och dess medlemmar snarade utvecklades av 

att arbeta agilt, då den hela tiden ställdes inför nya utmaningar i tillämpningen av scrum. Avsaknaden av 

roller ledde till att alla vågade vara delaktiga i beslut och genom att ha högt i tak och våga vädra sina 

åsikter kunde en bättre slutprodukt tas fram. 

 

I en grupp av åtta personer, med olika egenskaper har jag under projektets gång lagt märke till hur olika 

medlemmar anpassat sig till arbetssättet. Tillämpningen av en platt organisation har gynnat många av 

gruppens medlemmar, då alla upplevdes som målinriktade, initiativtagande personer. Min uppfattning är 

att personer med sådana egenskaper frodas av att arbeta agilt, då det ger utrymme för hela gruppen att 

vara delaktig i beslutsfattande situationer och att driva projektet framåt. Det är en av de mest positiva 

aspekterna utav scrum jag tar med mig till framtida projekt. 

 

Stundtals har tillämpningen av scrum också inneburit svårigheter och problem för vissa av gruppens 

medlemmar. Avsaknaden av en naturlig ledare har lett till att många diskussioner ofta stannat av utan att 

något beslut fattats. En iakttagning jag gjort under projektet är att några, inklusive mig, då upplevt 

arbetsprocessen som otydlig och det har varit svårt att ta sig an nya arbetsuppgifter då osäkerhet kring 

huruvida ett belslut fattats eller ej har funnits. För att tillämpa scrum effektivt är det viktigt att alla 

gruppens medlemmar har tagit del av, och tillämpar, tydliga rutiner kring diskussioner och 

beslutsfattande för att inte riskera att projektet stagnerar och onödigt arbete utförs. 

 

Brister i tillämpningen av scrum av gruppen som jag identifierat under projektets gång är framförallt 

inkosekventa dagliga scrummöten. Dessa hölls i regel tre gånger per vecka, men det var några tillfällen 

det missköttes. Ett bra exempel är i början av sprint 2, då en stor del av projektgruppen var upptagen på 

annat håll i cirka två veckor. Det ledde till att dagliga scrummöten nästan helt uteblev under denna 

period. Följden av detta blev enligt mina iakttagelser att gruppmedlemmar upplevde stor osäkerhet och 

irritation över huruvida projektet drevs framåt eller inte. Vid utvärdering av projektet och som en 

rekommendation till framtida projekt anses det viktigt att ha regelbundna rutiner för hur och när möten 

ska ske. Speciellt viktigt är det då projektet innefattar stora grupper som ska samordnas för att kunna 

utveckla tillsammans. 

 

 

 



94 

 

 

Under projektets gång har jag innehaft rollen som scrummästare och mina reflektioner kring 

ovanstående scenario är att en tidigare åtgärd av problemet borde ha skett. I det stora hela har ingen 

formell ledare behövts under projektet, men som en rekommendation till dels mig själv, men också till 

andra som innehar samma roll är detta en sådan situation där scrummästaren krävs för att coacha 

gruppen tillbaka till rutinerna i scrum. 

 

Då en fjärdedel av projektgruppen befunnit sig utomlands under projektets gång har gruppen satts på 

prov gällande kommunikationsförmåga och delegering av uppgifter. Tidsskillnaden mellan de som 

befann sig utomlands och resterande del av gruppen uppgick till sju timmar, vilket innebar att 

medlemmarna fick svårt att få tag på varandra. I ett stort projekt är detta något som bör tas i hänsyn för 

att involvera alla gruppmedlemmar. Projektgruppen arbetade ständigt för att hålla god kontakt inom 

gruppen och det är något som värderades högt hos alla medlemmar enligt min mening och bidrog till att 

alla gavs motivation till att utveckla en bra produkt. 

 

Sammanfattningsvis är min uppfattning att gruppen lärde sig väldigt mycket under projektet, både på 

individnivå men också som grupp. Att arbeta agilt presenterar ständigt ett synbart resultat, vilket 

stimulerat gruppen till att skapa en välfungerande webbapplikation. Av ovan nämnda erfarenheter är jag 

övertygad om att scrum är en väl utarbetad metod som projektgrupper med syfte att utveckla en 

webbapplikation kan dra stor nytta utav. 

 

Tekniska erfarenheter 

En stor utmaning gruppen ställdes inför vid implementationen av webbapplikationen var den varierande 

kunskapsbasen gruppens medlemmar hade. Vissa gruppmedlemmar hade god programmeringsvana och 

även inom webbutveckling, medan andra inte hade någon som helst erfarenhet utav de språk och 

ramverk webbapplikationen byggdes med hjälp av. Att ha så pass varierande kunskapsnivå hos individer 

kan innebära både för- och nackdelar för gruppen som helhet. Den vane programmeraren riskerar att bli 

den alla förlitar sig på och inte få något vidare kunskapsutbyte med resterande del av gruppen, medan 

den mindre erfarne programmeraren riskerar att bli åsidosatt då avancerade funktioner implementeras. 

 

I detta projekt har detta inte upplevts som ett hinder, då utbytet ändå fungerat väl. Gruppens medlemmar 

har varit tydliga med huruvida de känner sig bekväma med en arbetsuppgift eller ej och alla har hjälpts 

åt för att kunna dra nytta av varandras kunskap. Mina reflektioner kring det är att en varierande 

kunskapsnivå hos individer inte behöver vara en nackdel, så länge alla i gruppen är överens om hur 

arbetet ska skötas och ha en öppen inställning gentemot varandra för att hjälpa och bidra med sin 

kunskap. 

 

Något gruppen var duktig på var att diskutera och implementera lösningar tillsammans. Det är något alla 

projektgrupper bör lägga stort fokus på. Varje individ bidrar med ett unikt synsätt och fungerar gruppen 

väl i ett tidigt skede underlättar det samarbetet i fortsättningen. 

 

En central del i arbetet var att skapa en användbar webbapplikation, för att uppnå målet med den tänkta 

e-butiken. En artikel skriven av Calogne (2001) förklarar att det inte är tillräckligt att utbilda och träna 

utvecklare i enbart tekniska verktyg så som HTML och designtekniker, utan att användaren alltid bör 

vara i fokus. Detta var något gruppen lärde sig och tar med sig till eventuella projekt inom 

webbutveckling. För att skapa en framgångsrik webbapplikation krävs det att den tänkta målgruppen 
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upplever tjänsten som användbar och trivs vid användandet utav den. Under projektet har gruppens 

medlemmar kommit till insikt att skapandet av en webbapplikation inte bara handlar om den tekniska 

biten, utan det finns andra, minst lika viktiga, aspekter att ta i hänsyn under utvecklingen. 

 

Att hela tiden sträva efter att utarbeta användbar funktionalitet har bidragit till ytterligare en dimension i 

gruppmedlemmarnas kunskap inom området webbutveckling.  

 

Delar utav implementationen som har fungerat mindre bra i projektet och som bör vara väl fungerande 

för att ett stort projekt ska bli framgångsrikt är att följa vissa riktlinjer om hur kod ska implementeras. 

Gruppen fastställde dessa riktlinjer sent under implementationen och det ledde till att viss kod blev svår 

att tyda för medlemmar som inte tidigare sett den och den fungerade inte alltid med tidigare 

implementerad kod. För att så många som åtta personer ska kunna arbeta självständigt med separata 

funktioner för att sedan integrera dessa krävs någon form av standardisering för hur implementation ska 

ske och är något alla i gruppen tar med sig som en viktig lärdom. 

 

Personliga mål 

Innan projektet fanns för mig få konkreta mål uppsatta. Dessa var främst kopplade till viljan att lära sig 

mer om utveckling och att få kunskap av de tekniska verktyg utvecklingen av webbapplikationen 

krävde. 

 

Under projektets gång har jag kommit till insikt att det finns mycket att ta lärdom av från utvecklingen 

av webbapplikationen. Dels har de tekniska målen uppfyllts och min tekniska kunskapsbas har utökats 

markant. 

 

De största och absolut viktigaste erfarenheterna har å andra sidan kommit ur att arbeta tillsammans med 

sju andra personer i ett utvecklingsprojekt. Viktigt att ta med sig till framtida projekt är vikten av att 

hålla god kommunikation inom gruppen och ständigt se till att alla medlemmar får komma till tals och 

känna sig tillfreds med arbetsprocessen. 

 

Att ha fått möjligheten att delta i ett större projekt inom området webbutveckling har gett mig och 

övriga medlemmar i projektgruppen nyttiga erfarenheter inför eventuella webbutvecklingsprojekt i 

framtiden. 

 

Som individ har jag insett vikten av att alla medlemmar behöver känna sig delaktiga och uppskattade för 

att gruppen ska fungera bra. Att kunna samordna en större grupp med varierande kunskapsnivå för att 

leverera ett resultat har varit en stor utmaning och en bra lärdom. 

 

Referenser 

Calongne, C. M. (2001, April). Designing for web site usability. In Journal of Computing Sciences in 
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Sebastian Lundqvist 
Processrelaterade erfarenheter 

I början av projektet var det få gruppmedlemmar som hade någon erfarenhet av scrum eller andra agila 

arbetsmetodiker, och därför var det svårt att se vikten av alla principer som skulle följas. Mycket kändes 

som onödigt arbete, men under projektets gång blev det mer och mer tydligt hur de dagliga 

scrummötena och det agila arbetssättet förenklade många saker som skapat problem i tidigare projekt. 

Gruppen fann i slutändan att det inte var särskilt svårt att implementera scrum och hade kommit till 

insikt att scrum är ett värdefullt verktyg vid mjukvaruutveckling. En insikt som kom av projektet var att 

scrum mest lämpar sig för just mjukvaruutveckling. Principerna fungerade bra och kändes intuitiva 

under utvecklingen av applikationen, men under andra delar av projektet kändes många av dem 

överflödiga. Detta bidrog till en viss frustration som senare försvann under första sprinten när 

gruppmedlemmarna började se värdet i denna arbetsmetodik. 

 

Gruppen har fungerat väldigt bra och alla medlemmar har haft ambitionerna att göra ett bra arbete. Hjälp 

har funnits att få vid behov och insatser har uppskattats och berömts av gruppmedlemmarna, vilka är 

faktorer som har bidragit till en hög arbetsmoral. Under större delen av projektet har gruppen även varit 

bra på att sitta samlade och arbeta vilket gör mycket för att underlätta kommunikationen och skapa 

bättre relationer inom gruppen. Vikten av att sitta tillsammans och arbeta behandlar James Shore & 

Shane Warden i ”The Art of Agile Development” (2007). De trycker bland annat på svårigheten att hålla 

möten över telefon och hur sådana möten där alla inte är samlade i samma lokal påverkar arbetet 

negativt. Detta är en viktig insikt gruppen fått under projektets gång. 

 

En särskild situation som inträffade i mitten av utvecklingen var i början av sprint 2 då arbetet saktade 

ner av olika anledningar. En kombination av ledighet och att vissa gruppmedlemmar haft mycket utöver 

kandidatprojektet ledde till att de tillfällen gruppen satt tillsammans och jobbade blev färre, och under 

en period av ca två veckor skedde inga möten över huvud taget. Förslag på mötestider kom upp men 

responsen var dålig och som tagits upp under föregående sprintretrospektiv fanns det svårigheter att 

komma till beslut. Det jag som individ då gjorde var att utan några särskilda direktiv börja omarbeta 

webbapplikationens utseende för att göra den mer stilren och professionell. Även om denna insats 

uppskattades av projektgruppen när alla till slut träffades igen skulle det ha varit bättre att göra något för 

att uppmuntra ett tidigare gruppmöte. Efter detta uppstod även vissa problem med att mergea ihop 

gruppmedlemmarnas kod på grund av den bristande kommunikationen under perioden. 

 

Under den två veckor långa perioden gruppen inte träffats var det omöjligt att veta vad någon annan i 

gruppen hade arbetat med, vilket skapade mycket irritation. När till slut ett scrummöte bokades in 

uppdagades vad alla gruppmedlemmar gjort eller inte gjort under perioden och arbetet i grupp som 

fungerat bra tidigare återupptogs. Samtliga gruppmedlemmar kände av den bristande kommunikationen 

och de svårigheter som uppstod på grund av den och därför undveks sådana långa perioder av frånvaro 

senare i projektet. 

 

Denna händelse skadade för tillfället produktiviteten i gruppen men gjorde det tydligt varför arbetet flöt 

på så bra när hela gruppen satt samlad och arbetade. Situationen var kanske nödvändig för att gruppen 

skulle inse vikten av scrummetodikens principer och hur skadligt bristande kommunikation kan vara. 
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Precis som denna situation fick gruppen att inse, säger Alzoubi et al. (2016) att den viktigaste 

utmaningen med agil utveckling när resurserna är fördelade på olika geografiska platser är 

kommunikationen mellan grupp eller deras medlemmar. Enligt deras studier är avståndsskillnaden den 

största faktorn i kommunikationssvårigheterna för geografiskt utspridda grupp. Vidare menar de att 

denna skillnad medför bland annat färre möjligheter till kommunikation, fördröjningar, svårigheter i att 

hålla möten utanför normal arbetstid samt en tendens att tappa kollen på den övergripande 

arbetsprocessen. 

 

Alla dessa hinder påträffades i projektgruppen, inte minst under dessa två veckor. Det största 

störningsmomentet var som nämnts tidigare att ingen hade koll på vad de andra arbetade med. 

Övergripande för hela projektets gång har också varit svårigheten med kommunikationen med gruppens 

japanska medlemmar, där tidsskillnaden varit 7-8 timmar. Där märktes både fördröjningar och 

svårigheter i mötesbokning, då det för de japanska medlemmarna redan varit kväll när arbetsdagen 

började för de medlemmar som befann sig i Sverige. 

 

Denna situation gjorde det väldigt tydligt varför daily scrums är så viktiga i ett agilt utvecklingsprojekt 

och varför det måste läggas stor vikt vid att upprätthålla god kommunikation mellan alla 

gruppmedlemmar. Alzoubi et al. har även tagit fram strategier för att övervinna dessa 

kommunikationssvårigheter som upplevdes. Några saker som projektgruppen skulle kunnat förbättra 

som överensstämmer med Alzoubis strategier är att förstärka utövningen av agila principer och att 

uppmuntra till fler regelbundna möten. 

 

Om det är något jag som individ i gruppen skulle kunna göra för att hantera en liknande situation bättre 

nästa gång är att vara snabbare med att styra upp gemensamma möten när ingen annan tar tag i det, samt 

att vara mer noggrann med att följa scrummetodikens principer. 

 

Tekniska erfarenheter 
Innan detta projektarbete var det många av gruppens medlemmar som inte hade någon som helst 

erfarenhet av webbutveckling, medan andra hade tidigare erfarenheter i området. Kunskapsfördelningen 

var alltså väldigt ojämn vilket fick som konsekvens att även arbetsfördelningen kunde upplevas som 

ojämnt fördelad. De som hade en betydande teknisk kompetens fick ta ansvar för de mest tekniskt 

krävande delarna i utvecklingen medan de andra fick mindre krävande uppgifter så att de i sin egen takt 

kunde undervisa sig själva om de olika verktygen och programmeringsspråken. Detta upplevdes som bra 

då alla fick uppgifter som var lagom utmanande, vilket bidrog till varje individs kompetensutveckling. 

Då alla tog ansvar för att själva utvecklas i de berörda områdena minskade kompetensskillnaderna under 

projektets gång och till slut upplevdes att allas kompetens var tillräckligt hög för att i hög grad bidra till 

även programmeringsdelen av utvecklingen av webbapplikationen. 

 

Även om de flesta försökte utveckla sin kompetens i både front- och back-end var inte tiden för 

projektet tillräcklig för att alla skulle bemästra båda delar. Detta ledde till att flera av gruppens 

medlemmar var tvungna att dra sig åt det ena hållet eller det andra. Dock var detta kanske mer en fördel 

än en nackdel för projektet som helhet då det i gruppen hade utvecklats medlemmar som var betydligt 

vassare inom ett särskilt område än om alla hade arbetat med alla delar lika mycket. De som kände att de 

hade vad som krävdes för en viss uppgift tog sig an den och kunde leverera mycket högre kvalitet än om 

ingen specialisering hade skett inom gruppen. 
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För att den resulterande webbapplikationen skulle bli lyckad krävdes dock mer än just 

programmeringskunskaper. Kommunikation och interpersonella relationer är andra faktorer som måste 

fungera. Målet att utveckla en applikation med fokus på användbarhet krävde också att några i gruppen 

hade ett sinne för till exempel design och estetik. Även sådan kompetens fanns i gruppen och om en 

gruppmedlem saknade den kompetens som krävdes för en viss, rent programmeringsrelaterad uppgift, 

fanns ofta andra uppgifter som behövde göras för att föra projektet framåt och kanske passade bättre för 

just den individen. 

 

Då alla var väldigt målmedvetna om att utvecklas och lära sig nya saker bidrog aldrig kunskapsklyftorna 

till några konflikter i gruppen. De mer erfarna programmerarnas ödmjuka inställning gjorde att de som 

behövde hjälp vågade be om det. Hade det inte varit så hade projektet saktat ner betydligt då en individ 

kan sitta med ett problem i timtal när en annan som besitter rätt kunskap kunnat lösa problemet på ett 

par minuter. Detta skulle även ha bidragit till en ökande frustration som gruppen denna gång slapp på 

grund av ovanstående anledningar. 

 

Personliga mål med projektet 
De personliga mål jag satt upp innan projektet var dels att utveckla mina då näst intill obefintliga 

kunskaper inom webbutveckling, och dels få testa på hur det kan vara att arbeta med ett större projekt i 

en miljö med en väldefinierad arbetsmetod, som skulle kunna likna den på en riktig arbetsplats. 

 

Kunskaperna jag erhållit inom webbutveckling har överträffat alla mina förväntningar, till den grad att 

jag efter en del fördjupning funderar på att syssla med front-end-utveckling på fritiden. Mina kunskaper 

i HTML, CSS, JavaScript/JQuery och Bootstrap är efter detta projekt högre än några andra 

programmeringsrelaterade kunskaper. Även versionshanteringen med Git har gett mig en värdefull 

inblick i hur man arbetar med andra programmerare på samma projekt. 

 

Även om den arbetsmiljö detta projekt har haft inte helt kan likställas med arbetsmiljön på ett riktigt 

arbete känner jag att jag har fått en liten hint om hur det skulle kunna se ut och att denna erfarenhet har 

varit väldigt värdefull för mig. Då jag inte tidigare provat på att arbeta med ett agilt arbetssätt har jag nu 

insett värdet i att använda ett sådant i en miljö där jag kan tänka mig arbeta i framtiden. 

 

Källor 
Alzoubi, Y, Gill, A, & Al-Ani, A 2016, 'Empirical studies of geographically distributed agile 

development communication challenges: A systematic review', Information & Management, 53, pp. 22-

37, ScienceDirect, EBSCOhost, viewed 16 May 2016. 
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Emelie Olofsson 
Kandidatarbetet är det mest omfattande projekt jag arbetat med hittills. Dess utformning och metod 

innebar en rad nya erfarenheter för mig. Mina tankar kring dessa erfarenheter och projektets med- och 

motgångar kommer framföras i denna erfarenhetssammanfattning. 

 

Processrelaterade erfarenheter 

Att i sådan detalj planera arbetet och produkten i projektets början, som scrum innebär, ökade teamets 

produktivitet under arbetet. Dels regelverket för hur vi ville arbeta som togs fram under första 

workshopen och dels användarberättelserna som sattes in i produktbackloggen och redde ut 

webbapplikationens exakta funktionalitet, gjorde att gruppen hade en gemensam målbild redan tidigt i 

projektet. Planeringsfasen var förhållandevis lång, vilket jag tror många i gruppen upplevde som 

aningen frustrerande då man gärna snabbt ville tillämpa sina nyligen införskaffade kunskaper i ämnet. 

Dock visade det sig redan efter den första sprinten att det noggranna planerandet lönade sig, då arbetet 

skedde smidigt och effektivt. Hamburger (1992) menar på samma sak; att en effektiv start, där 

gemensam slutmål och väg dit diskuteras, är nödvändig för att effektivt sätta igång ett projekt och 

innebär att man låser upp tid som behövs till själva utvecklandet av produkten i projektets avslut. 

 

Retrospektiven var redan från första start givande och ett mycket positivt moment. Vid varje möte fanns 

alltid något att prata om och förbättra, trots att arbetet upplevdes ha gått bra. Jag tror starkt på att det 

bidrar till ett bättre grupparbete att ha dessa förutbestämda möten, istället för att boka in möten för att 

utvärdera arbetet vid behov. Små problem som kan tyckas triviala blir enormt mycket enklare att ta upp, 

då detta möte ändå ska hållas och fyllas med diskussion.  

 

Två av teamets medlemmar arbetade under projektet på distans med en tidsskillnad på + 7-8 timmar från 

Sverige, däribland jag. Det har för teamet inneburit en del motgångar men även en erfarenhet att ta med 

sig. Gruppen bestod av medlemmar varav de flesta jag ej träffat tidigare, och jag fann därför processen 

intressant att lära känna dessa och samtidigt arbeta med ett omfattande projekt tillsammans. Förhållande 

till resten av gruppen gick väldigt snabbt från att inte kunna urskilja vem av dem som talade under ett 

Skype-möte, till att känna stark samhörighet med dem. Jag tror konceptet att arbeta mot ett tydligt mål 

tillsammans verkligen bidrog till denna effekt. De motgångar som distansen utgjorde var framförallt att 

hålla sig uppdaterad i alla delar av projektet samt att enkelt kunna fråga om hjälp och diskutera. Ibland 

kände jag mig handfallen då jag stod inför ett tekniskt problem som internet inte tycktes kunna hjälpa 

med, eller inför ett designbeslut av hemsidan. Något som hjälpte mycket i denna situation var att det 

fanns ytterligare en gruppmedlem på samma plats som jag att söka stöd från. På samma sätt tror jag 

resterande gruppmedlemmar kunde känna frustration övar att ofta behöva gå ett steg tillbaka för att 

förklara situationen för medlemmarna på distans. 

 

Problemet att hålla sig uppdaterad arbetades runt genom att gruppen var hård med de dagliga 

scrummötena, minst tre gånger i veckan. Detta visade sig dock vara svårare att genomföra än vi trott. 

Det kan tyckas enkelt att hålla ett kvarts möte för att berätta vad man gjort och planerar göra, men när 

man har så pass mycket annan kommunikation upplevs ibland mötet så pass ”onödigt” att det lätt 

hoppas över eller flyttas till en annan dag, till förmån för att arbeta. Även om det enskilda mötena kunde 
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kännas onödiga, så bidrog helheten till att jag på distans ständigt kände mig uppdaterad och en del av 

gruppen, om de noggrant hölls. Detta stöds även av Malhotra et al. (2007) som menar att gruppens 

arbete måste ständigt övervakas för att se till att gruppen håller ihop i arbetet mot det gemensamma 

målet. Gruppens disciplin kring mötena varierade under projektet, men under slutet lyckades vi återgå 

till den höga standard vi höll till en början.  

 

Jag känner att jag uppfyllt mina processrelaterade mål med råge, då jag både fått prova på att arbeta agilt 

och på distans, samt tagit med mig lärdomar att applicera i framtida arbeten. Jag är mycket nöjd med hur 

stämningen varit och hur arbetet har gått i gruppen, och att det under projektets förlopp har förbättrats. 

Att arbeta på distans har fungerar bättre än väntat även om jag tror det hade varit lättare för mig att alltid 

bidra till fullo, samt få en tydligare plats i gruppen, om jag varit på plats. 

 

Tekniska erfarenheter 

I projektets början stod jag inför problemet att gå ifrån ingen erfarenhet av webbprogrammering, till att 

snabbt bli en bidragande gruppmedlem i detta projekt. Laborationerna, som introducerade gruppens 

medlemmar i ämnet, gav mycket. Även om de direkta kunskaperna som erhölls inte var tillräckliga att 

sluta projektet, gav de en förståelse nog att själv kunna tillskansa sig de nödvändiga kunskaperna senare.  

 

Under projektets gång har jag arbetat både i front- och back-end. Gruppens erfarenhet av 

webbprogrammering varierade en hel del vilket innebar att vissa producerade mer kod under arbetet, 

trots att alla gruppmedlemmar lagt ned ungefär samma antal timmar. Som oerfaren var jag tvungen att 

lägga mycket tid på att läsa på kring även de mest grundläggande koncepten. Detta gjorde att jag ibland 

kände mig otillräcklig då det var svårt att arbeta i den takt projektet krävde. Jag erhöll dock en stor 

mängd nya kunskaper, då allting var nytt för mig. För att undvika sådana situationer krävs ett stort 

individuellt ansvar att själv förbereda sig inför sina arbetsuppgifter. Något vi tillämpade var att från och 

med sprint 2 dela in gruppen i par eller grupper om tre, för att ansvara för olika delar av 

webbapplikationen. Detta uppskattade jag som oerfaren mycket då jag fann det enklare att bolla idéer 

och fråga om hjälp från medlemmarna av den mindre grupp jag tillhörde.  

 

Att arbeta med ett versionshanteringsprogram som Git gav mig inblick i hur man kan arbeta flera på 

samma programmeringsprojekt. Det tog mig lite tid i att bli bekväm med hanteringen av Git då jag till 

en början hade en obefogad rädsla att förstöra andras kod. Jag inser i efterhand att jag hade tjänat på att 

tidigt läsa på ordentligt om utförandet, istället för att prova mig fram vilket jag till viss del gjorde. 

 

De tekniska mål jag satt upp har även de uppnåtts då jag provat på en rad olika områden tack vara 

projektets flexibilitet i ansvarsområden. Från att aldrig tidigare ha rört webbprogrammering, 

databashantering eller versionshanteringsprogram har jag erhållit tillämpbara kunskaper i samtliga, 

vilket var min målbild. 
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I sin helhet så är jag mycket nöjd med kandidatarbetet, både processen och produkten. Projektet i sig 

visade sig bestå av själva grupparbetet till en mycket högre grad än jag till en början väntat mig. Detta 

ser jag dock som något mycket positivt då jag fått erfarenheter jag kommer kunna använda mig av i 

framtiden utöver de rent tekniska. 
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Anton Scheutz Godin 
Processrelaterade erfarenheter 

I detta kandidatarbete har vi som självorganiserande team utvecklat en e-butik. Gruppen bestod av åtta 

medlemmar, varav två befann sig i Japan under arbetets gång. Till detta kan nämnas att det i allmänhet 

finns ett samband mellan en grupps storlek och dess förmåga att kommunicera. Enligt min mening 

överbryggade vi detta hinder, och alla gruppmedlemmar har genom detta kandidatarbete utvecklat sin 

kommunikativa förmåga. Beträffande personlig utveckling har jag blivit mycket bättre på att delegera 

uppgifter; det är viktigt att vara prestigelös och öppen i det fall man har tagit på sig för många uppgifter. 

 

Eftersom scrum föreskriver att det inte ska finnas någon uttalad ledare, var vi tvungna att anpassa oss till 

detta. Min uppfattning är att gruppen gjorde detta på ett bra sätt. van Ruler (2014) noterar att vissa 

medlemmar kan ha svårt att hantera avsaknaden av roller i scrum. Detta kan möjligen förklaras med att 

de flesta har större erfarenhet av att arbeta i grupp där det finns en bestämd ledare, eller där det finns 

klargjorda och beskrivna grupproller. Oaktat fördelarna med scrum, kan sådana svårigheter ha påverkat 

vårt slutresultat. 

 

Vidare ledde avsaknaden av roller till ett öppet samtalsklimat med högt i tak, där ingen gruppmedlem 

var rädd för att säga vad den tyckte. Emellertid upplevde vissa gruppmedlemmar baksidor med att inte 

ha någon ledare, till exempel att diskussioner tenderade att bli mycket långa, och att inget tydligt beslut 

fattades. Som en följd härav blir effektiviteten lidande, eftersom vissa gruppmedlemmar inte visste vad 

de ska göra. De gruppmedlemmar som gillar att ta initiativ tyckte dock om denna sorts arbetsklimat. 

Sammantaget kan sägas att scrum i denna grupp bidrog till att gruppmedlemmarna kände att sina röster 

blev hörda och att de hade möjlighet att påverka projektets framfart och riktning. Detta var en viktig 

faktor för att behålla gruppmedlemmarnas motivation. 

 

Till delar som vi i gruppen var sämre på att följa, kan användningen av olika planerings- och 

strukturverktyg räknas. Vi bestämde tidigt att vi skulle använda verktyget Trello. Detta är ett beslut som 

vi skulle kunnat vara bättre på att följa. I projektets slutskede, då vi skrev klart föreliggande 

kandidatrapport, är min uppfattning att vi blev mycket bättre på att använda Trello. En anledning därtill 

kan möjligen vara att användningen av ett sådant verktyg är en förutsättning för att rapporten inte ska 

vara en sammansättning av lösryckta meningar. 

 

Den viktigaste lärdomen vi kan dra från detta projekt är hur man bäst arbetar i grupp. I de flesta arbeten 

är det inte tillräckligt att vara en skicklig tekniker, utan man måste också vara en god kommunikatör och 

lyssnare. Detta kandidatarbete har särskilt utvecklat min förmåga att förstå mina styrkor och svagheter, 

samt vad andra generellt har svårt med. Genom denna förståelse tror jag det är lättare för oss att hitta 

våra roller i arbetslivet. 
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Tekniska erfarenheter 

En utmaning, som jag tror gör sig gällande i alla sorters grupp, är att gruppmedlemmarna har olika 

förkunskaper. Vissa gruppmedlemmar hade större erfarenhet av webbutveckling och förhållandevis 

stora kunskaper i till exempel Python och JavaScript. Detta kan ställas i kontrast till att vissa inte hade 

skrivit en rad i Python, JavaScript eller HTML. Mot denna bakgrund kan man välja mellan två 

alternativ. Den ena alternativet är att man låter alla medlemmar prova på allt och det andra alternativet 

är att man satsar på specialisering. Enligt min mening skapar specialisering i allmänhet bättre 

förutsättningar för hög effektivitet, kvalitet och kontinuitet. Detta projekt syftar dock till att 

gruppmedlemmarna ska få en heltäckande förståelse för webbutveckling. Därmed är det förra 

alternativet ett lämpligare val, dvs. att låta gruppmedlemmarna testa på olika saker. Det var också detta 

alternativ som vi valde, och följden av detta är att flertalet gruppmedlemmar upplever att de behärskar 

och förstår olika aspekter av webbutveckling. Med detta sagt har vi haft viss specialisering, eftersom det 

inte är realistiskt att fullt ut förstå alla delar av en webbapplikation av denna storlek. Det är i synnerhet i 

skarpa lägen, då deadlines ligger nära inpå, som det är enkelt att hemfalla till det senare alternativet, dvs. 

specialisering. Detta kan undvikas genom noggrann planering och strukturering av arbetet. 

 

Vidare bör nämnas att skillnader i förkunskaper kan ha negativ påverkan på gruppens sammanhållning. 

De med större kunskaper kan känna att det inte känns meningsfullt att sitta tillsammans med de andra 

gruppmedlemmarna, eftersom de förra upplever att kunskapsutbytet är enkelriktat. En grupp med en 

homogenare kunskapsnivå skulle sannolikt ha större utbyte av att sitta tillsammans. Detta till trots tycker 

jag att vi i gruppen arbetade bra tillsammans och hjälpte varande när vi stötte på problem. Risken med 

att inte göra detta är att vissa gruppmedlemmar fastnar, när problemet kan lösas på några enstaka 

minuter med hjälp. I förlängningen skulle detta leda till en försening av projektets framfart. 

 

Inom gruppen försökte vi tillämpa så kallad parprogrammering, vilket innebär att man sitter i grupper 

om två och programmerar. Fördelen med parprogrammering är att man kan kombinera sina kunskaper, 

och därmed åtnjuta ett slags synergi. Dessutom leder detta arbetssätt dels till att gruppmedlemmarna 

utvecklar sin förmåga att kommunicera, dels till att gruppmedlemmarna inser sina egna styrkor och 

svagheter. McDowell et al. (2001) argumenterar för att parprogrammering har en positiv effekt på 

lärande. Författarna beskriver kommunikationen som en katalysator; studenter som programmerar i par 

lär sig snabbare. Denna slutsats kunde vi i gruppen dra, och i efterhand tycker jag att vi kunde ha försökt 

tillämpa detta i något högre grad. 

 

Mina personliga mål med detta projekt var i första hand inte att bli duktigare på att arbeta med andra – 

även om jag i efterhand tycker att jag utvecklats mest i detta avseende – utan att bli en duktigare 

tekniker inom webbutveckling. Mer specifikt hade jag som tekniskt mål att bli duktigare på JavaScript. 

Som en följd av detta valde jag att lägga mycket tid på att utveckla webbapplikationens designverktyg. 

Genom detta arbete har jag fått mycket större förståelse för det nämnda programmeringsspråket. 
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Beträffande de saker som kunde gjorts bättre i arbetet, gäller generellt att vi inte till fullo följde på 

förhand bestämda riktlinjer och arbetssätt. Om detta hade gjorts i större utsträckning, hade sannolikt 

gruppens effektivitet varit högre. Det här faktumet understryker vikten att ha rutiner, och att i möjlig 

mån följa dessa. Risken med att tillåta enskilda avvikelser är att dessa efterhand blir accepterade, och att 

gruppen då går miste om de fördelar som de beprövade arbetssätten erbjuder. Hade vi dels varit mer 

noga med att följa på förhand uppställda deadlines och mål, dels försökt planera vårt arbete mer 

noggrant, hade sannolikt vissa tillkortakommanden i webbapplikationen kunnat undvikas. Slutligen 

borde vi i högre grad tillämpat parprogrammering, i ljuset av de ovan nämnda fördelarna med 

arbetsmetoden. 
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Lisa Yuen  
 

Processrelaterade erfarenheter 

Scrum 

Vid projektets start varierade nivån av erfarenhet av agila metoder inom gruppen vilket ställde krav på 

samtliga medlemmar. De med mindre erfarenhet behövde en längre period av att vänja sig och det kan 

tänkas att de med mer erfarenhet upplevde en viss frustration. Cervone (2014) menar att god 

kommunikation är en viktig del i den agila arbetsmetoden och är något som sannolikt underlättade för 

projektgruppen att arbeta effektivt tillsammans enligt metodiken scrum. I störtsta möjliga mån var målet 

att, som Schwaber och Sutherland (2013) beskriver i scrummanifestet, att ha en ”färdig produkt” i slutet 

av varje sprint. Detta strävade gruppen efter att uppnå men föll vissa gånger kort då oförutsedda 

problem, exempelvis med openshift, uppstod. För att motverka detta skulle gruppen kunnat ha hårdare 

deadlines innan sprintens deadline där tillräckligt med tid för att felsöka all kod gavs, så att en 

fungerande produkt hade funnits vid slutet av varje sprint. 

 

Projektgruppen hade två medlemmar utomlands vilket gjorde att kommunikationen vissa gånger blev 

lidande på grund av tidsskillnader och olika scheman. Exempelvis vid möten som planerats in snabbt 

kunde det innebära att de utlandsstuderande medlemmarna inte hann ta del av informationen och därmed 

inte kunde närvara på mötet eller befann sig på en olämplig plats. På samma sätt kunde medlemmar i 

gruppen på plats i Sverige gått och lagt sig när det informerades att gruppen borde ha ett möte följande 

morgon. Att inte få ta del av information i tid kan skapa frustration, på samma sätt som den som 

informerade kan bli frustrerad. Det positiva med dessa typer av händelser var att framförhållningen blev 

bättre vilket var en fördel för alla gruppmedlemmar. När kommunikationen brister, eventuellt under 

press eller i en situation när något inte gått som det skulle, så anser jag att det inte är så förvånade att 

dessa situationer kan uppstå. Gruppen lyckades identifiera en svag punkt som sedan kunde förbättras, 

och alla tänkte nog mer på framförhållningen. 

 

Att utvärdera arbetet efter varje sprint var ett bra verktyg för att upptäcka brister eller identifiera vår 

förbättringspotential och är något som ofta förespråkas vid projektarbeten i ett grupp (Sundheim, 2015). 

Detta bidrog till att projektgruppen lyckades förbättra sig inom flera områden. Däremot skulle det 

eventuellt fungera ännu bättre på en arbetsplats med heltidsanställda då en person i den positionen 

producerar något varje dag till skillnad från medlemmarna i gruppen. I vissa perioder producerades det 

inte så mycket eftersom det var tentaperiod eller långhelg, vilket gjorde att mötena ibland kändes 

onödiga. 
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Gruppen 

För gruppens medlemmar var det för vissa en ny dynamik att arbeta i en grupp utan en tydlig struktur 

med olika roller eller en ledare. Detta kan uppfattas som rörigt och kräver en ganska jämn 

initiativförmåga inom en grupp, eller individer som tar på sig en informell ledarroll. Ett problem som 

kan uppstå är att diskussioner kan bli långdragna utan en moderator, vilket är något jag hade förespråkat 

om jag hade gjort om projektet. Moderatorns roll hade varit att bibehålla strutur i gruppens möten, se till 

att gruppen håller sig till frågan och inte diskuterar i cirklar. Detta tror jag hade gynnat alla medlemmar i 

gruppen och bidragit till effektivare möten och en effektivare beslutsprocess. 

 

Tim Kastelle (2013) menar att en grupp kan fungera väldigt bra utan en hierarki där det finns en tydlig 

ledare. Viktigt är då att gruppens medlemmar delar värderingar och känner ett personligt ansvar inför 

projektets framgång. Eftersom samtliga gruppmedlemmar tar detta projekt som en del av sin examen, 

och är måna om att bli godkända, hävdar jag att detta påstående stämmer väl in på gruppen. Med ett 

genomtänkt gruppkontrakt och en god kommunikation om mål, vad som anses färdigt och gemensamma 

riktlinjer vid projektstarten menar jag även att en grupp kan dela värderingar och på så vis fungera väl 

utan att vara toppstyrd. 

 

Tekniska erfarenheter 
Utveckling 

Förkunskaperna inom webbprogrammering var ojämn inom gruppen när projektet startade vilket 

innebar att vissa medlemmar behövde läsa in sig mer än andra på teorin bakom webbprogrammering. De 

med mer erfarenhet fick ofta tyngre arbetsuppgifter eftersom de hade mer erfarenhet. Under projektets 

gång jämnades dock kunskapen ut och de flesta medlemmarna fick testa på både back- och frontend 

vilket var en bra erfarenhet. Hade gruppens medlemmar däremot tilldelats en enda uppgift hade det 

kunnat resultera i en grupp experter, men ingen individ som ensam kan skapa en grundläggande 

webbapplikation vilket var ett personligt mål för många. 

 

Designverktyget var en av de funktioner som började implementeras tidigt då det bedömdes som svårt 

och tidskrävande. I början gjordes efterforskningar för att hitta vilket angreppssätt som eventuellt skulle 

passa bra för gruppens idé och HTML5 Canvas verkade passa bra. Efter en del undersökande 

konstaterades det att det var suboptimalt och att ett bibliotek som är baserat på HTML5 Canvas, 

Fabric.js, skulle passa bättre för projektets syfte. Det var positivt att detta upptäcktes relativt tidigt 

eftersom designverktyget visade sig kräva många timmars arbete. Däremot var det synd att tid lagts på 

något som visade sig vara onödigt. Att kommunicera och utvärdera valda metoder tror jag är ett bra sätt 

att skapa en bättre produkt, och det är ingen mening att anpassa en lösning efter tidigare utfört arbete för 

att det inte ska uppfattas som slöseri med tid. Att byta bibliotek var något som underlättade gruppens 

vidare arbete och gjorde det möjligt att skapa en så pass bra designverktyg. 

 

Versionshantering 

Initialt hade gruppen en del ganska omfattande problem med Openshift och Git. Gruppen arbetade i 

subgrupper där varje grupp utvecklade en funktion, och då alla subgrupper laddade upp sin kod till 

samma branch uppstod ofta konflikter vid integrering av kod. Dessutom kunde det resultera i att kod 

från en viss subgrupp som ännu inte fungerade laddades upp och skapade problem i form av att andra 
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funktioner inte kunde testas och felsökas. Detta innebar att resten av gruppen behövde akta sig för att 

ladda ner kod vilket var en onödig belastning. Senare under projektet löstes detta genom att ha en branch 

för varje enskild subgrupp, vilket var något som fungerade väldigt bra. 

 

Trello 

Gruppen har generellt inte kommit in i sättet att använda Trello som verktyg förrän i projektets 

slutskede. Trello är ett otroligt användbart verktyg som underlättar för en grupp att, lite på samma sätt 

som Scrum, hålla medlemmarna uppdaterade även om man arbetar på skilda håll, samt att det kan hjälpa 

till att föra arbetet framåt då det synliggörs vilka nya uppgifter man kan åta sig efter att en gruppmedlem 

är klar med den nuvarande. Däremot fungerar detta mindre bra om gruppen inte ständigt använder 

verktyget eftersom det leder till att det finns en osäkerhet huruvida någon i annan i själva verket har 

börjat på en uppgift eller ej. Det kan leda till att en uppgift skjuts upp eller dubbelarbete. 

 

Trello gav gruppen en bra överblick över vad som behövde göras och hur vi låg till inför varje 

sprintdeadline. Mitt intryck är ändå att gruppen hela tiden blev bättre på att använda sig av Trello, trots 

att det var en förbättringspunkt på samtliga utvärderingar, och det är absolut en applikation som kan 

vara användbar inför framtida projekt. 

 

Personliga mål 

Innan projektet hade jag tre olika mål inom olika områden. Jag ville lära mig mer om webbutveckling, 

jag ville erfara och lära mig om ett agilt arbetssätt och jag ville lära känna min grupp. Under projektets 

gång har jag tillskansat mig kunskaper inom Javascript, HTML och CSS samt grundläggande kunskaper 

i Python. Däremot hade jag velat lära mig mer om databaser och deras uppbyggnad. Den agila 

arbetsmetoden Scrum var ett nytt och givande sätt att arbeta på och jag känner mig bekväm nog med 

arbetssättet nu att jag skulle kunna arbeta enligt samma metod i framtida arbete eller projekt. Eftersom 

jag studerat på distans har jag haft begränsade möjligheter att lära känna min grupp men hoppas att vi, 

efter att både jag och Emelie kommit hem till Sverige, kan ha en ”debriefing” med fika eller något 

liknande för att få ett avslut. 

 

Avslutningsvis känner jag att jag uppnått de mål jag satt upp för mig själv: mina erfarenheter och mitt 

arbete. Även om jag skulle vilja fördjupa mig mer i vissa områden och utveckla min förståelse för 

webbprogrammering känns det som att jag lämnar detta projekt med en god överblick och kunskap inom 

flera olika områden jag kan tillämpa i framtiden. 
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Viktor Åhlén 
 

Individuella mål 

Vid projektstarten sattes individuella mål för projektet, för mig var dessa mål tydliga. Målet under 

projektet var att lära mig hur man byggde upp en webbapplikation från grunden samt lära mig de 

programmeringsspråk som används så grundligt som inom tidsramen var möjligt. Det var också ett mål 

att ta till mig av arbetsmetoden scrum då jag har tidigare erfarenhet om hur man arbetar agilt och har ett 

stort intresse av hur processen för projektgrupper inom produktutveckling ser ut. 

 

Gruppens ovilja till beslut 

Under möten då projektgruppen skulle ta ett viktigt beslut uppstod ofta en diskussion om problemet i 

fråga. Inom denna diskussion delades ofta gruppen upp i mindre grupper som delade åsikt om hur 

problemet skulle lösas, något konkret beslut för projektgruppen gjordes dock aldrig.  

 

När gruppen fastnade i denna typ av situation så uppstod frustration, speciellt hos de medlemmar som 

arbetade med den del av projektet där beslutet krävdes. De gruppmedlemmar som inte påverkades av 

beslutet upplevdes som nöjda med resultatet av diskussionen. De ville ofta gå vidare och därigenom 

undvika konfrontationen som uppstått mellan de olika beslutsalternativen, och därigenom mellan de 

mindre grupper som uppstått. Beslutssituationer av det här slaget är något som upplevts som en 

potentiell svaghet inom arbetsmetoden scrum, ingen i gruppen har ansvar för det slutgiltiga 

beslutstagandet. Då inget beslut togs var någon i gruppen tvungen att upplysa resten av gruppen om att 

ett beslut inte tagits. Detta gjorde i vissa fall att personen blev placerad i en utsatt position, då gruppen 

ville gå vidare, och att frustration uppstod inom gruppen.  

  

Dessa situationer tvingade gruppen att ta ett beslut, något som är ett måste för projektet, men skapade 

också osämja då allas åsikt inte kunde tillgodoses. Detta är dock ett måste i majoriteten av alla projekt 

och att gruppen skapar olika lösningar får ses som positivt för att finna den effektivaste lösningen (Jesse 

Shore, 2015). Då en grupp har låg uppdelning, i likhet med vår projektgrupp, så förbättras sökandet av 

information men antalet idéer begränsas och sannolikheten att lösa problemet på bästa sätt minskar 

(Jesse Shore, 2015). 

 

Situationen uppstår eftersom flera medlemmar inom gruppen har olika syn på hur problemet ska lösas, 

detta skapar en konflikt inom gruppen och bidrar till att de olika lägren uppstår. Inom gruppen var det 

ett antal medlemmar som kontinuerligt tog upp att ett beslut inte tagits. Då det inom gruppen tagits upp 

att ett beslut inte tagits så lyckades gruppen i samtliga fall ta ett gemensamt beslut men hur överens 

gruppen var efter dessa beslut är svårt att analysera. Många i gruppen var troligen missnöjda med flera 

av besluten som genomfördes. 

 

Då problem av den diskuterade sorten skulle lösas så delades gruppen upp i stödgrupper för två eller vid 

ett fåtal tillfällen tre lösningsförslag. I en grupp bestående av åtta medlemmar bör det finnas fler 

lösningsförslag på de problem som uppstår. För att skapa så bra lösningsförslag som möjligt är det 

effektivare att dela upp gruppen i mindre grupper, detta gör att medlemmarna inte blir påverkade av 
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andra lösningsförslag som uppstår inom gruppen (Jesse Shore, 2015). Att dela upp gruppen på detta sätt 

är inte optimalt för alla beslut men då stora, för projektet, beslut skall fattas av gruppen bör det 

appliceras. 

 

I framtiden då situationer av det här slaget uppstår så ska jag vara tydlig med att informera gruppen om 

att ett beslut inte tagits då diskussionen övergår till ett nytt ämne. Jag kommer också vid större beslut 

rekommendera gruppen att diskutera i mindre grupper för att göra flera medlemmars lösningar hörda.  

 

Att lära sig tekniska färdigheter inom en projektgrupp 

Då olika delar av vår webbapplikation skulle utvecklas så krävdes det att man tog till sig mycket 

information om hur olika funktioner skulle skapas. I början av projektet hade flera medlemmar inte 

arbetat med någon av de verktyg eller programmeringsspråk som skulle användas. Detta gjorde att enkla 

problem kunde bli komplexa och svåra, de tekniska färdigheterna saknades, och hög stress kunde uppstå 

hos utvecklaren.  

 

Hinder av det här slaget gjorde att projektet, speciellt i uppstarten, gick långsammare än vad det annars 

skulle ha gjort. Olika funktioner skapas troligen inte heller på ett optimalt sätt då erfarenhet saknades.  

Att tekniska färdigheter saknades hos medlemmar gjorde att de tvingades ta till sig väldigt mycket 

kunskap, och medlemmarna har därigenom via projektet lärt sig hantera de verktyg och 

programmeringsspråk som krävdes. Kompetensnivån hos projektgruppen har alltså höjts väsentligt men 

det har även satt hög press på medlemmarna att lära sig och samtidigt leverera resultat. 

 

Om den inlärning som skett hos projektgruppen inte skulle uppstått så hade projektet inte haft möjlighet 

att skapa den webbapplikation eller uppnå de resultat som nu gjorts. För att undvika den stress som 

uppstår hos medlemmarna så bör mer tid planeras till inlärning och den tid som sätts ska ha stor 

marginal då det är väldigt svårt att planera hur lång tid inlärningen tar. Inlärning är negativt relaterat till 

en ökad rollstress samtidigt som det är positivt relaterat till projektgruppens resultat (Chantal 

Savelsbergh, 2012). Rollstress är också relaterat negativt till projektgruppens resultat (Chantal 

Savelsbergh, 2012). 

 

Målet för en projektgrupp är alltså att minimera den stress som uppstår på medlemmarna samtidigt som 

de utvecklas och lär sig för att därigenom bidra till ett bättre slutresultat. Projektmedlemmar bör inte 

antas lära sig helt på eget initiativ, ett effektivt sätt att underlätta inlärningen är att ge gruppen ett 

inlärningsmål vid sidan av resultatmålet (Chantal Savelsbergh, 2012). 

 

Inom ett projekt är det viktigt att gruppen utvecklas tillsammans, detta är något som inte sker naturligt 

inom gruppen. Det är därför viktigt att gruppen tillsammans går igenom så kallade ”lessons learned”. 

Detta innebär att gruppen tar del och lär sig av olika nya erfarenheter som uppstått hos 

gruppmedlemmarna. (Chantal Savelsbergh, 2012) 
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I framtiden kommer jag lägga mer fokus i planeringen av olika typer av projekt på inlärning då det 

visats att det positivt bidrar till resultatet och för att minimera den stress som uppstår. Jag kommer också 

försöka höja vikten av att be om hjälp och att man inom projektgruppen går igenom olika saker man lärt 

sig, för att höja kunskapsnivån hos hela gruppen. Det är också väldigt viktigt med en öppenhet inom den 

gruppen man arbetar. Om inlärningstiden blir längre än vad som först estimerats så måste detta vara 

accepterat inom gruppen och personen som behöver extra tid måste informera gruppen om situationen. 

  

Individuella mål - Resultat 

Jag tycker att jag under projektet till större del nått mina individuella mål. Min kunskap om de olika 

programmeringsspråken och verktygen har ökat väsentligt men tyvärr inte till en så bred eller djup grad 

som jag i uppstarten av projektet hade hoppats. Inlärningstiden för att ta till sig så mycket kunskap blev 

tyvärr för lång för den tidsram som vi arbetade med under projektet. Jag har under projektet läst om 

samt arbetat med scrum vilket för mig har varit intressant. Att man inom arbetssättet planerar om 

produkten efter varje sprint är något som jag tycker är väldigt effektivt för att skapa ett bra resultat. 

Projektgruppen blir kunnigare om hur produkten kommer se ut samt de svårigheter som finns och att 

genomföra en ny planering är därför effektivt. 
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9.6 Bilaga 6 – NABC-analys 
 

 

Needs Approach 
 

Problem?  
 Svårt att få tag på roliga och 

personliga laptop-fodral.   

Vem har detta problem?  
 Alla med laptop som vill uttrycka 

sig personligt  

Vem är användarna/målgruppen? 
 Främst laptopanvändare i 20-40 års 

ålder samt företag. 

 Gå in på hemsidan och designa ditt fodral med hjälp av en 

användarvänlig sida som ger dig en snabb och tydlig 

översyn över hur din produkt kommer se ut. 

Benefits Competition 

 Enkel överblick över resultatet 

 Du får själv välja design 

 Det går snabbt 

 Lättillgängligt 

 Sätta personlig prägel på ditt fodral 

 Förlänger livslängden på datorn 

 Syfte för vårt företag? Pengar, 

indirekt reklam när kunder använder 

fodralen 

 Leverantörer har sina egna fodral till deras datorer, men 

oftast väldigt opersonliga och tråkiga. 

 Vissa hemsidor har liknande funktioner, till exempel att 

ladda upp en egen bild. Men dessa upplevs som krångliga 

i många fall. 

 Karakteriseras: Plottriga sidor med många olika produkter 

överallt. Vi vill göra en snygg och användarvänlig sida. 

 


