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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar utvecklingen av en webbapplikation och syftar till att besvara 

frågeställningen ”Hur ska en webbapplikation, som erbjuder en marknadsplats för att boka 

händelser utförda av amatörartister och privatpersoner, utformas för att göra den användbar?” 

Arbetet inleddes med en teoriframtagning vilken implementationen sedan baserades på. 

Rapporten innefattar delar som diskuterar användarvanor av webbapplikationer, utveckling 

inom den agila arbetsmetodiken Scrum såväl som tekniska aspekter såsom struktur, 

databashantering och design. Resultatet blev en fungerande webbapplikation med en väl 

uppskattad design som låg i linje med flera aspekter av den framtagna teorin. Slutsatsen var att 

många av de implementerade funktionerna bidrar till en användbar webbapplikation som 

främjar köpvillighet hos användarna.  

 

Abstract 
This report covers the development of a web application which aims to answer the question 

“How shall a web application that offers a market for buying happenings, performed by amateur 

performers, be designed to make it usable?”. The process was started by researching relevant 

theory, this theory was the basis of the implementation which commenced subsequently. The 

report includes chapters on user habits on web application, development with the agile software 

development framework Scrum as well as technical aspects such as structure, database and 

design. The result was a functional web application with a well-regarded design that was in 

tune with several aspects of the compiled theory. Lastly the conclusion of the report is that 

several of the implemented aspects of the web application further helps to attain a user-friendly 

web application which fosters a willingness to purchase.  
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Ordlista 
Benämning i rapporten      Förklaring av ord 

Appening 1. Det namn som givits den utvecklade webbapplikationen, 

sprunget ur det engelska ordet ”Happening”.  

2. Benämningen för ett uppträdande. ~s pluralis ~en best. form 

Appare Detta är den valda benämningen av en artist, amatörartist eller 

privatperson som verkar genom webbapplikationen Appening. 

Produktbacklogg Product backlogg 

Sprintbacklogg Sprint backlogg 

Användarberättelse User Story 

Sprintplaneringsmöte Sprint Planning meeting 

Sprintretrospektiv Sprint retrospective 

Sprintåterblick Sprint review 

Scrummaster Scrum master 

Revidering av 

produktbackloggen 

Product backlog refinement 

Single page application En webbapplikation som bara behöver laddas en gång. 

Dagliga scrummöten Daily Scrum 

Scrummöte Samma typ av möte som daily Scrum med undantaget att de 

inte hölls dagligen 

Gren Branch 

Huvudgren Master 

Sammanslagning Merge 
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1 Inledning 

Denna rapport beskriver utvecklandet av webbapplikationen Appening som är en mötesplats 

för privatpersoner och amatörartister. I inledningen ges en motivering till valet av denna typ av 

produkt, och här presenteras också syftet med projektet samt den frågeställning det strävar efter 

att besvara. I slutet av kapitlet finns också projektets avgränsningar beskrivna.  

 

1.1 Motivering 
Många personer upplever att det är svårt att komma på någonting bra att ge bort i present. Under 

senare år har det blivit populärt med upplevelsepresenter, till exempel har Live it, som är det 

största upplevelseföretaget i Sverige, haft en kontinuerlig tillväxt de senaste åren och fortsätter 

att växa men i deras produktutbud är det få produkter som är inriktade mot uppträdanden (Live 

it, 2016). Samtidigt finns det många artister, amatörer såväl som professionella, som ägnar sin 

tid åt underhållning på olika nivåer, men för dessa finns inget självklart forum att erbjuda sina 

uppträdanden till försäljning på. En webbaserad marknadsplats skulle kunna bli en naturlig 

samlingspunkt där artister och beställare kan få kontakt på ett enkelt sätt. Samtidigt skulle den 

kunna vara en inspiration för privatpersoner som letar presentupplevelser eller uppträdanden 

till nästa tillställning. Webbplatsen skulle kunna erbjuda artistbokningar för alla möjliga behov, 

från den som vill boka ett band till hemmafesten, till den som vill uppvakta en vän på 

födelsedagen med en utomstående sjungandes ja må hon leva utanför dörren. På samma sätt 

skulle webbplatsen kunna uppmuntra privatpersoner att själva skapa olika framträdanden. Detta 

skulle potentiellt sätt kunna agera som ett extrajobb för exempelvis studenter eller andra som 

kan behöva en extra inkomst.  

 

Denna rapport avser att, till följd av det ovan givna scenariot, beskriva handlingsvägarna som 

till slut har lett fram till skapandet av Appening, en webbapplikation som erbjuder en mötesplats 

för artister (hädanefter kallat appare) och kunder. Målet var att, med utgångspunkt i en 

marknadsföringsplan, skapa en produkt som kommer vara ett naturligt val både för den som 

vill beställa ett framträdande, men också för den som vill erbjuda sina framträdanden och söker 

en publik.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med det genomförda arbetet var att skapa en webbapplikation som möjliggör kontakt 

mellan amatörartister och kunder genom att erbjuda kunder ett register bestående av 

amatörartister och dess uppträdanden via ett användbart gränssnitt.  

 

1.3 Frågeställning 
Hur kan en webbapplikation, som erbjuder en marknadsplats för att boka händelser utförda av 

amatörartister och privatpersoner, utformas för att göra den användbar?  
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1.4 Avgränsningar 
För att underlätta arbetet begränsas webbapplikationens publik geografiskt till kunder i 

Linköpings kommun i Sverige och kommer endast att finnas tillgänglig på svenska. 

Webbapplikationen kommer dessutom inte att genomföra en fullständig betalningsprocess till 

en tredjeparts bank och därmed kommer produkterna inte heller att köpas på riktigt. 

Webbapplikationen kommer dock fungera som det ska, fast på en teoretisk nivå.  

 

1.5 Typografiska konventioner  
Funktioner, objekt och andra delar som implementerats på webbapplikationen kommer i denna 

rapport markeras med en kursiv stil. 
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2 Bakgrund 

Det fanns ett antal förutbestämda externa krav för webbapplikationen. Den skulle utvecklas 

som en e-butik med ett antal funktionella krav så som användarinloggning. Den färdiga 

webbapplikationen skulle kunna visa de produkter som den erbjöds och vid produktinköp skulle 

flera produkter kunna inhandlas i samma köp, därmed krävs en kundkorg och en 

betalningsprocess som hanterar detta. En användare måste kunna se sin egen orderhistorik och 

slutligen måste administrativa användare kunna editera produktsortimentet online.  

Tillsammans med de funktionella kraven fanns ett antal tekniska krav på webbapplikationen. 

Den var tvungen att fungera som en single page application. Den skulle vara utvecklad för olika 

enheter med olika skärmstorlek, t.ex. mobiltelefon och dator, därigenom byggas med ett 

webbramverk för responsiv design bestående av Bootstrap och jQuery. Implementering av 

webbapplikationen skulle ske i HTML, Javascript, Bootstrap, jQuery, CSS, Python, Flask, 

Jinja2 och AJAX. Därtill skulle också lagring göras i en dynamiskt skapad databas med hjälp 

av Python-script av webbservern.  

 

Gällande utvecklingsprojektet för webbapplikation skulle ett antal principer, tekniker och 

metoder användas genom arbetet. Vad som krävdes var användandet av användarberättelser 

och refaktorering av kod. Genom arbetet skulle scrumaktivteter som dagliga scrummöten hållas 

och sprint artefakter som produktbacklogg användas. Det krävdes också att hela teamet deltog 

aktivt i arbetet. Projektets utförande var dessutom begränsat till våren 2016 och utfördes av åtta 

studenter på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet.   
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3 Teori 

Detta kapitel är uppdelat i fyra delar och har delats upp i rubriker enligt de teman som har 

identifierats som relevanta att undersöka för att utveckla webbapplikationen. Den första delen 

rör området E-handel och dess användare. Denna del syftar tillföra teori relaterad till 

frågeställningen. Den andra delen behandlar olika metoder för en marknadsföringsplan, den 

tredje delen behandlar arbetsmetodiken Scrum och den fjärde delen ger bakgrund till 

systemuppbyggnaden. 

 

3.1 E-handel och dess användare  
I detta avsnitt redogörs för den generella attityden gentemot e-handel och vad som gör att en 

webbapplikation är användbar. Det första avsnittet behandlar den mest centrala delen av 

frågeställningen, vilket innefattar definitionen av användbarhet. Vidare beskrivs under 

Användartester hur en webbapplikations användbarhet kan utvärderas. Det sista avsnittet 

behandlar användarattityder och hur dessa påverkas av faktorer som social närvaro, design samt 

tillit och säkerhet.  

 

3.1.1 Användbarhet 
Användbarhet är ett uttryck som av ISO (1998) definieras som till vilken grad en användare 

kan bruka ett system, exempelvis en webbapplikation, på ett ändamålsenligt, effektivt och 

tillfredställande sätt. Ändamålsenlighet innebär i detta fall träffsäkerheten som användare 

upplever för att uppnå ett specifikt mål. Effektivitet definieras som relationen mellan det 

uppnådda resultatet och resurserna som används. Tillfredsställelse definieras som de positiva 

attityder, känslor och/eller komfort en användare upplever då den använder ett system. 

(ISO/DIS 9241-11, 1998).  

 

Utöver definitionens tre punkter väljer även många att utöka denna definition till att innefatta 

systemets lärbarhet, säkerhet samt hur väl ett system får en användare att minnas dess 

funktionalitet. Lärbarhet beskrivs som tiden och energin som måste tillföras för att uppnå en 

viss nivå av prestanda vid användande av systemet. Systemets säkerhet är de aspekter som ska 

skydda användaren från farliga eller oönskade situationer. Slutligen definieras hur väl ett 

system får en användare att minnas dess funktionalitet som tiden och energin som måste 

tillföras för att uppnå en tidigare nivå av prestanda då användaren återvänder till sidan efter att 

inte ha använt den under en viss tid. (Bevan & Petrie, 2009) 

 

3.1.2 Användartester 
Användartester utförs för att samla empirisk data om webbapplikationens användbarhet, detta 

genom att användare från den tänka målgruppen får genomföra olika uppgifter på 

webbapplikationen. Det finns två olika metoder för att utföra användartester på, en formell 

metod och en mer informellt metod. Det formella testet utförs som faktiska experiment för att 

svara på en hypotes. Den informella metoden är, som namnet antyder, ett mer fritt test som 
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utförs i en iterativ process med återkommande testning för att upptäcka brister och gradvis 

förbättra produkten. Ingen av de två metoderna kan anses överlägsen den andra. Det 

övergripande målet med användartester är att identifiera brister i användbarheten av produkten 

för att sedan kunna åtgärda dessa brister. Avsikten är även att skapa en produkt som är 

användbar och värdefull för den tänkta användaren, är lätt att lära, gör att användaren blir 

effektiv och är ändamålsenlig och är tillfredställande att använda. (Rubin & Chisnell, 2008) 

 

För att upptäcka majoriteten av de problem som har med användbarheten på webbapplikationen 

att göra är det tillräckligt med fyra deltagare som testar produkten men finns möjligheten att ha 

fler deltagare ger det ett säkrare testresultat. Men det finns begränsningar vid testning som gör 

att inget testresultat garanterat kommer ge en användbar produkt. Detta på grund av att testning 

alltid är en situation där verkligheten simuleras och aldrig kommer representera den verkliga 

situationen helt. Andra faktorer som spelar roll är att deltagarna av testet sällan representerar 

hela den tänkta målgruppen och testresultatet beror på hur testet är utfört och därför är resultatet 

ingen garanti för en fungerande produkt. (Rubin & Chisnell, 2008) 

 

3.1.3 Användarattityder 
I detta kapitel redogörs först för hur en användares attityd mot en webbapplikation kan påverkas 

av social närvaro, någonting som bidrar till en mer personlig och välkomnande upplevelse. 

Därefter presenteras vilka områden på en webbapplikation som är mest attraktiva för en 

användare. Slutligen återfinns ett avsnitt om tillit och säkerhet vilket behandlar de faktorer som 

gör att en användare känner större trygghet vid e-handel.  

 

3.1.3.1 Social närvaro 
Enligt Chiu et al. (2014) uppfattas onlineköp bland många som någonting riskfyllt. Den 

riskaversion som normalt råder mot onlineköp i en e-butik grundar sig i två områden. Det första 

området berör hur kunden generellt sett uppfattar köp online, vilket är svårt att påverka. Det 

andra området är hur kunden uppfattar den aktuella e-butiken. Om e-butiken inger trygghet 

påverkar detta kundens benägenhet att genomföra ett köp. (Ogonowskia, et al., 2014)  

 

Onlineshopping beskrivs sakna mänsklig värme jämfört med ett konventionellt inköp och kan 

uppfattas som mer anonymt, automatiserat och opersonligt. Detta kan uppfattas avskräckande 

som kund. För att motverka detta föreslås i en studie att integrera element som skapar social 

närvaro. (Head, et al., 2007) Social närvaro beskrivs som den grad en person upplever 

mänsklighet hos motparten vid kontakt och interaktion (Gunawardena & Zittle, 1997). Social 

närvaro ger upphov till trygghet och en mer personlig och välkomnande upplevelse hos 

kunderna. Social närvaro används ofta som ett verktyg som möjliggör kommunikation mellan 

användare och kundservice. Det är viktigt att notera att social närvaro kan uttryckas på flera 

olika sätt. Till exempel ökar den uppfattade sociala närvaron då sidan innehåller bilder eller 

videoklipp på människor, men också då det finns känsloväckande texter på sidan.  
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Najjar (2011) har sammanställt information från ett flertal dokumentstudier för att lyfta fram 

vad som, för e-butiker, är populär och uppskattad design av användargränssnitt. Resultatet 

visar, även här, att social närvaro är viktigt. Specifikt nämns att integrationen av ”plug-ins” till 

sociala medier, så som ”gilla”- och ”dela”-knappar, spelar en stor roll i en e-butiks framgång. 

(Najjar, 2011)  

 

3.1.3.2  Design  
I en studie av Guo, et al. (2016) kartläggs hur en webbapplikations olika områden och 

kompositionen av dessa kan påverka en besökares intryck. Med hjälp av en teknik för att följa 

ögonrörelser hos en webbsidebesökare kunde attraktiva och mindre attraktiva områden på en 

webbapplikation upptäckas. Studien påvisar även att den del av en webbapplikation som ges 

mest uppmärksamhet av en besökare är det innehåll som visas för användaren när applikationen 

öppnas och då fönstret är så stort som möjligt i förhållande till skärmens storlek. En 

webbapplikation där användare behöver scrolla sig nedåt för att ta del av allt innehåll kommer 

således inte anses vara lika attraktiv på den nedre halvan som den övre. (Guo, et al., 2016) 

 

För att enklare studera en besökares intryck kan en webbapplikation delas upp i olika områden, 

till exempel områden för logotyp, inloggning eller annonsering. I ovan nämnda studie är det en 

jobbannons-webbapplikation som används men det slås fast att resultaten kan tillämpas på 

vilken typ av webbapplikation som helst. Studien konstaterar att de mest attraktiva områdena 

för en sådan jobbannons-webbapplikation är området för en sökfunktion samt områden för olika 

typer av filtrerade produkterbjudanden. Minst attraktivt visade sig copyrightområdet längst ner 

på sidan vara. De filtrerade produkterbjudandena kan vara information om attraktiva företag, 

information om attraktiva positioner, information om jobb sorterat per region och information 

om jobb sorterat per industri. Dessa områden, sökfunktionen och filtrerade 

produkterbjudanden, kan således anses vara nyckelfaktorer i ett designavseende. (Guo, et al., 

2016) I ett e-handelssammanhang har motsvarande funktioner visat sig vara lönsamma för att 

uppmuntra till köp, t.ex. att genom personlig anpassning visa produkter som är sannolika att 

attrahera en viss användare (Najjar, 2011). 

 

3.1.3.3 Tillit och säkerhet 
En viktig del i den webbaserade handeln är säkerhet. I en artikel av Niranjanamurthy och 

Dharmendra (2013) beskrivs att säkerhetsrisker för e-handel innefattar att tillgångar och data 

blir tillgängliga för obehöriga individer som kan använda, se, ändra eller förstöra denna 

information.  Sex dimensioner förklaras vara viktiga i analysen av säkerhet kring e-handel och 

som företag måste skydda sig ifrån: 

 obehöriga kan ändra på information,  

 information är oäkta,  

 obehöriga kan se känslig eller privat information,  

 bestämmelser om vad som anses som känslig information är otydliga, 
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 en part i en uppgörelse kan ändra sin del av uppgörelsen efter att den är genomförd 

 utomstående personer kan orsaka förseningar i trafik såväl som förstöra material  

Vidare i artikeln konstateras att det finns flera anledningar till säkerhetsbrister, den ena är 

kundens ovetande och risk för att bli utsatt och den andra är webbapplikationers bristande 

säkerhetsrutiner. (Niranjanamurthy & Dharmendra, 2013) 

 

I en artikel skriven av Hartono, et al. (2014) lyfts vikten av att inte bara behandla säkerhet i en 

e-handel ur driftsynpunkt utan även inkludera aspekter kring uppfattad säkerhet för användaren. 

Faktorer som bidrar till upplevd säkerhet för användaren är tillgängligheten, konfidentialiteten 

och möjligheten att ändra ett avtal efter det är slutet. Tillgängligheten förklaras vara faktumet 

att webbapplikationen är nåbar för användaren, det vill säga, inte ligger nere. Konfidentialiteten 

är den grad av hemlighet gällande information. Dessa faktorer bedöms i artikeln ha stor 

inverkan på kundernas villighet att använda tjänsten, deras upplevda användbarhet och hur de 

använder tjänsten. De nämnda faktorerna kan alltså öka kundernas villighet att använda 

webbapplikationen och därför är det av stor vikt att förmedla vilken säkerhet en 

webbapplikation använder sig av till användaren (Hartono, et al., 2014) 

 

I en artikel skriven av Kim, et al. (2007) ser författaren en tydlig länk mellan kundernas tillit 

till webbapplikationen och deras köpvanor. Mycket tillit har en stark positiv effekt på 

köpintention och således köpvanor såväl som en starkt negativ effekt på den uppfattade risken. 

Det konstateras att en ökning av uppfattad risk innebär en direkt minskning av köpmängd. 

Artikelförfattarna drar också slutsatsen att ju mer specifika kundernas köpintentioner är desto 

mer ökar köpvilligheten hos dem. Rapporten belyser faktumet att tillit har två stora 

komponenter, kundernas uppfattade risk och deras köpintentioner. Uppfattad risk är den faktor 

som bedömdes påverka kundens köpvanor mest negativt. Som tidigare nämnt är säkerheten på 

webbapplikationen direkt kopplad till uppfattad risk vilket framhäver dess betydelse för 

användarupplevelsen. (Kim, et al., 2008) 

 

En ytterligare upptäckt för artikelförfattarna var att de såg att användandet av tredjeparts 

kvalitets- eller säkerhetsstämplar minskade kundernas upplevda risk. Många kunder kände inte 

till att en tredjeparts kvalitets- eller säkerhetsstämpel hade så stor betydelse i deras upplevda 

risk som det visade sig ha. Utöver detta konstateras det även i rapporten att huruvida 

webbapplikationen känns bekant påverkar användarens uppfattning av den. Bekanthet hos 

webbapplikationer visade sig påverka kundens tillit och planerade köp men hade ingen 

korrelation med deras upplevda risk. (Kim, et al., 2008) 
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3.2 Marknadsföringsplan 
Som del av en marknadsföringsplan omfattas både enkäter och intervjustudier. Nedan beskrivs 

teorier kring utformandet av dessa.  

 

3.2.1 Utformning av enkäter 
Enkäter kan användas för att få en generell bild av den tänkta användaren av slutprodukten då 

det är enkelt att få ett stort urval av tillfrågade personer. Det är viktigt att alla svarande på 

enkäten uppfattar frågorna på samma sätt därför måste frågorna formuleras på ett tydligt sätt. 

(Rubin & Chisnell, 2008) Frågor i en enkät bör ställas på ett så objektivt sätt som möjligt för 

att inte vara ledande. En positivt laddad fråga ger generellt ett positivt laddat svar vilket i en 

enkätundersökning bidrar till ett vinklat resultat. Det är viktigt att frågorna ställs på ett sådant 

sätt att det är enkelt för den svarande att förstå frågan. Det bör också finna svarsalternativ 

formulerade så att varje svarande kan välja ett alternativ som den anser stämmer in. (Sjöström, 

2015) Detta kan lösas med att alltid ha ett alternativ ”övrigt” där den svarande själv kan fylla i 

ett svar. I en enkät finns ofta olika typer av frågor. Det kan vara frågor med en betygsskala, 

öppna frågor, flervalsfrågor eller ja/nej-frågor. Öppna frågor är ofta svårare att analysera än 

övriga typer av frågor och därmed kan det vara enklare att använda sig av frågor med 

betygsskala eller ja/nej-frågor. (Lamb, et al., 2011) Det kan vara svårt att analysera den data 

enkäten samlar in. Ett exempel kan vara att när den svarande har en skala till fem att välja på 

väljer många alternativet tre eftersom det anses neutralt. Den svarande kanske inte vet, har 

ingen åsikt eller är osäker. Ibland kan en lösning vara att ha ett alternativ utöver betygsskalan 

som säger ”vet ej” eller liknande. (Cooper & Johnson, 2016) 

 

Vid statistiska undersökningar nöjer man sig vanligtvis då man till 95 procents säkerhet kan 

fastställa inom vilket intervall det verkliga värdet av mätningen befinner sig. Dessutom vill en 

konfidensnivå som ligger mellan 90 till 99 procent nås.  Storleken på urvalet beror då på hur 

säkert man vill att svaret ska bli. Vill man exempelvis nå en population på 10 000 personer, en 

säkerhet på 95 procent och en konfidensnivå på 95 procent, krävs att 370 personer deltar i 

studien. (SurveyMonkey, 2016) 

 

3.2.2 Intervjustudier 
För att kunna dra slutsatser från en intervjustudie krävs att antal svarande är tillräckligt många. 

Hur många som är en tillräcklig mängd finns det inget klart svar på. Professorer och forskare 

är eniga om att det beror på vilken typ av studie som görs och vad syftet med studie är. Om de 

svarande intervjupersonerna är menade att representera en större mängd människor är det av 

större vikt att avgöra huruvida den utvalda gruppen är representativ. Om intervjustudien är 

ämnad att ge utrymme för individuella åsikter är antalet deltagare inte lika relevant. (Baker & 

Edwards, 2012) För att undersöka hur en användare skulle använda produkten kan en 

demonstration eller genomgång av en användares hantering av ett tidigt koncept av produkten 

eller en prototyp användas. Detta kan utföras genom att en person som är delaktig i utvecklingen 

av produkten leder en utomstående, potentiell användare av slutprodukten genom de olika 
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funktionerna som kommer utvecklas för att se hur användaren skulle hantera funktionerna. 

(Rubin & Chisnell, 2008) 

 

3.3 Scrum 
Detta kapitel avser att redogöra för hur arbetsmetodiken Scrum fungerar och används i 

utvecklingssammanhang.  

 

3.3.1 Scrum som arbetsmetodik 
Ett vanligt sätt att arbeta med mjukvaruutveckling idag är genom det agila arbetssättet Scrum 

som anses vara ett bra hjälpmedel för små projekt att hantera misstag inom mjukvaruutveckling. 

Anledningen till detta är att projektet utförs i en iterativ process där ett delresultat ska levereras 

i slutet på varje iteration och att resultat fås genom att prova sig fram. Varje iteration, så kallad 

sprint, ska ha en definition av vad som ska utvecklas och en definition av sprintens resulterande 

produkt. Effekterna av detta blir ett effektivt och flexibelt arbetssätt.  (The Standish Group, 

2013) Agila projekt har dock en tendens till att öka risken för lägre kvalitet än hos 

konventionella projekt eftersom de ursprungliga produktkraven inte behöver uppfyllas fullt ut 

i varje sprint (Tonnquist, 2014). Principerna för agilt arbete inom mjukvaruutveckling innefattar 

individer och interaktioner över processer och verktyg, fungerande mjukvara över omfattande 

dokumentation, kundsamarbete över kontraktsförhandlingar och att svara på förändring över 

att följa en plan (Beck, 2001). 

 

Det som utmärker Scrum är att utvecklingsgruppen inte är hårt styrd utan har mycket frihet 

vilket öppnar upp för kreativitet och multiinlärning. Multiinlärning innebär att inlärning sker 

på flera nivåer (till exempel individer, grupper) och inom fler olika områden. Detta gör att 

gruppen blir mångsidig och flexibel vilket underlättar för att lösa problem snabbt och anpassa 

sig till förändringar i omgivningen. (Takeuchi & Nonaka, 1986) Scrum ger gruppen en frihet 

att både jobba individuellt men också i par eller mindre grupper. Enligt en studie från 2016 så 

ökar problemlösningsförmågan när två personer arbetar tillsammans (Tsompanoudi, et al., 

2016). 

 

3.3.2 Roller och hjälpmedel 
Inom Scrum finns tre huvudroller, produktägaren, utvecklingsgruppen och scrummastern. 

Produktägaren ansvarar för att maximera värdet av produkten och arbetet som utförs av 

utvecklingsgruppen genom att ansvara för produktbackloggen. Utvecklingsgruppen driver 

gemensamt projektet och utvecklar färdiga funktioner. Gruppen har ingen projektledare, utan 

scrummasterns roll är att undanröja hinder för utvecklingsgruppen och att ansvara för 

scrumprocessen. (Scrum Alliance, 2014) 

 

Arbetet är indelat i iterationer, så kallade sprintar som innehåller förbestämda aktiviteter för att 

planera och utvärdera arbetsgången. De olika aktiviteterna är sprintplaneringsmöte, dagliga 

scrummöten, sprintåterblick och sprintretrospektiv. Dessa aktiviteter beskrivs mer utförligt i 
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nästa stycke. Utöver detta finns en övergripande produktbacklogg för projektet och en 

sprintbacklogg för varje sprint som innehåller de funktioner som ska utvecklas under den 

aktuella sprinten. Produktbackloggen är en sorterad lista över alla funktioner och attribut som 

ska utvecklas och allt som behöver korrigeras. Produktbackloggen är en dynamisk lista som 

hela tiden förändras för att spegla vad som behöver utvecklas och förändras på den slutgiltiga 

produkten. Från produktbackloggen flyttas sedan de objekt som ska utföras under en sprint till 

respektive sprintbacklogg.  (Scrum Alliance, 2014) 

 

Funktionerna i produktbackloggen kan formuleras som användarberättelser för att enkelt se hur 

funktionen uppfyller ett värde för kunden. Ett sätt att formulera användarberättelser på är med 

strukturen: “Som <en typ av användare> vill jag kunna <funktion> så att <ett värde för 

användaren>". (Kravanalys.se, 2013) 

 

3.3.3 Mötesformer inom Scrum 
I arbetsmetodiken Scrum ingår ett antal olika mötesformer som ska utföras under de 

återkommande sprintarna, men innan arbetet börjar ska en kickoff ske. De som ska delta i 

kickoffen är produktägaren, scrummastern och utvecklingsgruppen för att diskutera projektets 

mål och strategier. Efter kickoffen ska produktägaren skapa en produktbacklog med alla 

funktionaliteter, formulerade som användarberättelser, ordnad efter prioritet, som önskas till 

slutprodukten. (Cervone, 2014) 

 

Kontinuerligt under projektets gång ska revidering av produktbackloggen ske, som går ut på att 

lägga till detaljer till funktionerna och ordna funktionerna efter prioritet i produktbackloggen. 

Sedan, inför varje sprint, sker ett sprintplaneringsmöte där de användarberättelser som ligger 

högst upp i produktbackloggen läggs över till en sprintbacklogg. De användarberättelser som 

har högst prioritet ska alltid väljas först. (Cervone, 2014; Scrum Alliance, 2014) 

 

Dagligt scrummöte är ett kort möte där utvecklarna av projektet träffas för att uppdatera resten 

av gruppen om vad varje enskild person har gjort sedan sist, vad den ska göra till nästa möte 

och vilka hinder som har uppstått. Mötet ska helst ske stående för att inte ska dra ut på tiden, 

det ska inte ta mer än 15 minuter och mötet ska ske varje dag. (Scrum Alliance, 2014) 

 

I slutet av Sprinten sker en sprintåterblick och sprintretrospektivmöte för att utvärdera arbetet 

under sprinten. Produktägaren, utvecklingsgruppen och intressenter ska vara med på 

sprintåterblicken. Aktiviteter som ska ingå i återblicken är t.ex. hur produktbackloggen ser ut, 

vilka funktioner i produktbackloggen som är avklarade, demonstrera resultatet och redigera 

budget och tidsplan. Sprintretrospektivet är endast till för utvecklingsgruppen och det som ska 

utvärderas under mötet är relationer och personer inom gruppen, arbetsprocesser och verktyg. 

Sedan ska det som gick bra under sprinten och det som kan förbättras identifieras för att 
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utveckla en plan för hur förbättringarna ska implementeras till nästa sprint. (Scrum Alliance, 

2014) 

 

3.4 Systemuppbyggnad 
I detta avsnitt beskrivs ett antal programspråk som kan användas vid utveckling av en 

webbapplikation. 

 

3.4.1 HTML och CSS 
HTML är ett märkesspråk som används för att strukturera upp hur element ska visas på en 

applikation. CSS ger instruktioner till HTML-filen hur innehållet som HTML-filen har 

strukturerat upp skall formateras, och beskriver exempelvis färg, textstorlek, typsnitt och 

placering av element. (W3C, 2016) Bootstrap är ett ramverk baserat på öppen källkod som 

innehåller färdiga CSS- och HTML-modeller för exempelvis placering av element, knappar och 

menyer. Då Bootstraps källkod är anpassad för att fungera på olika skärmstorlekar kan det 

användas för att göra en applikation responsiv. (Bootstrap, 2016) 

 

3.4.2 Tekniker för responsiv design 
Det finns en mängd olika enheter som används för att komma åt webbapplikationer på nätet. 

Stationära datorer, laptops, surfplattor och mobiler har alla olika skärmstorlekar och används 

på olika sätt. De senaste åren har användandet av mobila enheter växt otroligt mycket på 

bekostnad av traditionella enheter, viktigt är därför att webbapplikationen är anpassas för att 

användas i olika skärmstorlekar.  Genom att använda tekniker för responsiv webbdesign kan 

layouten för sidan automatiskt anpassas, bilders storlek och upplösning ändras, sidan kan touch-

anpassas och mobilfunktioner så som GPS-plats kan användas. Exempel på tekniker som kan 

användas är flexibla rutnätssystem (hädanefter kallat grids), exempelvis Bootstraps inbyggda, 

och media queries. Istället för att ha en fast design går det att med hjälp av flexibla grids anpassa 

designen utefter skärmstorleken genom att ge element på sidan en relativ storlek till 

skärmbredden istället för i pixlar. Med media queries går det att anpassa CSS-stilar beroende 

av skärmstorleken, exempelvis fontstorlekar och bildstorlekar. (Harb, et al., 2011) 

 

3.4.3 JavaScript, jQuery och AJAX 
JavaScript är ett dynamiskt, objektorienterat programmeringsspråk som används mot 

klientsidan (Mozilla Developer Network, 2016). JavaScript hämtar in information om vad 

användaren har gjort, kontrollerar exempelvis om ett formulär är korrekt ifyllt, och 

vidarebefordrar i så fall via AJAX-anrop informationen till servern. JQuery är ett JavaScript-

bibliotek med färdiga funktioner som underlättar användningen av JavaScript. AJAX baseras 

på JavaScript men innehåller också flertalet andra tekniker. Det används för att uppdatera sidan 

utan att ladda om helt, hämta och fråga efter data efter en applikation har laddats och skicka 

data till servern. Detta medför även att webbläsarens framåt- och bakåtknappar inte fungerar i 

och med att webbläsaren inte registrerar omladdningar.  (TechTarget, 2007)  
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3.4.4 Python, Flask och Jinja2 
Python är ett objektorienterat och interaktivt programmeringsspråk som kan beskrivas som ett 

rent programmeringsspråk. Python kombinerar funktion och tydlig struktur vilket gör det 

användarvänligt. Python används i webbapplikationer på serversidan vilken sköter 

kommunikationen mellan klientsidan och databasen. (Anon., 2016) Flask är ett ramverk för 

webbapplikationer skrivet i Python. Det innehåller bland annat funktionalitet för inloggning 

och administratör. (Ronacher, 2013) Jinja2 är en ”template engine” för Python som används för 

att rendera data till klientsidan som en template (Ronacher, 2014). 

 

3.4.5 Tekniker för databashantering 
En databas är en samling information som används för att kunna lägga till och hämta 

information ur på ett enkelt sätt. Det finns flera olika typer av databaser och ett exempel på en 

databas är relationsdatabasen som består av flera tabeller som är kopplade till varandra genom 

relationer. (Elmasri & Navathe, 2011) För att underlätta skapandet av en databas kan det ske 

med hjälp av ett EER-diagram, Enhanched Entity-Relations Scheme, som är en relationsmodell 

för databaser. För att sköta kommunikationen mellan databas och server kan databashanteraren 

PostgresSQL, vilket beskrivs som objektorienterad och kraftfull, användas. (The PostgreSQL 

Global Development Group, 2016) 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoderna som använts för att besvara frågeställningen. Kapitlet är 

uppdelat i tre delar. Den första, förstudien, beskriver metoden för arbetet som ledde fram till 

implementationen. Den andra delen, implementationen, beskriver hur utvecklingen skett och 

hur Scrum har använts. Den sista delen, utvärdering och testning, beskriver hur retrospektiv 

skett samt acceptans- och användartester.  

 

4.1 Förstudie 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som användes innan utvecklingen av webbapplikationen 

började. Samtliga delar som följer under detta kapitel genomfördes under sprint 0. De delar som 

presenteras är metoden för teoriframtagande, enkätundersökning och intervjustudie, 

framtagning av produktbacklogg samt metoden för framtagandet av prototypen. 

 

4.1.1 Inledande fas 
I den inledande fasen av arbetet formades gruppen, rollfördelningen sattes och projektplan och 

gruppkontrakt upprättades. Detta avsnitt beskriver dessa delar mer utförligt.  

 

4.1.1.1 Gruppformning 
Projektgruppen bestod av åtta medlemmar med huvudsaklig arbetsort Linköping, två av 

medlemmarna arbetade på distans från Montpellier i Frankrike. Samtliga medlemmar studerade 

på programmet Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet. Gruppens medlemmar hade 

ingen tidigare erfarenhet av webbutveckling. 

 

4.1.1.2 Rollfördelning 
Under projektet fördelades informella roller ut, utöver scrummastern. En mötesbokare (Doodle 

och Google kalender) och en lokalbokningsansvarig utsågs för att förenkla det vardagliga 

arbetet. I projektet bestod scrummasterns roll av att se till att arbetsmetodiken Scrum 

efterföljdes. Ingen produktägare tillsattes utan utvecklingsgruppen ansvarade själva för mål och 

vision för e-butikens utveckling och även produktbackloggen. Under projektet har de olika 

användarberättelserna och andra uppgifter som uppkommit tilldelats en ansvarig person och i 

vissa fall har några av gruppmedlemmarna gått ihop i par för att ta ett gemensamt ansvar för 

arbetsuppgiften. Detta tillvägagångssätt kom gruppen gemensamt fram till under sprint 0 i syfte 

att försäkra sig om att uppgifter blev utförda. 

 

4.1.1.3 Projektplan och gruppkontrakt 
Innan utvecklingen av webbapplikationen påbörjades skrevs en projektplan och ett 

gruppkontrakt. Projektplanen innehöll en kort beskrivning av projektet och projektets mål, 

gruppmedlemmarna och vilka ansvarsområden som delats ut mellan medlemmarna. 

Projektplanen innehöll även en tidsplan, en riskanalys, produktbackloggen samt infrastruktur 

för programmering och systemutveckling.  Tidsplanen var mycket överskådlig och var 
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uppdelad i de olika sprintarna. Det som behandlades i tidsplanen var en målsättning för vilka 

funktioner från produktbackloggen som skulle avklaras under sprinten och huruvida det 

förekom några deadlines under sprinten. Riskanalysen behandlade bland annat tekniska 

utmaningar och aktiviteter som skulle kunna förhindra utvecklingen av webbapplikationen 

direkt men även andra utmaningar som skulle kunna uppstå. Både riskanalysen och tidsplanen 

reviderades under projektets gång. 

 

4.1.2 Efterforskningar och teoriframtagande 
I projektets första fas ägnades mycket tid åt framtagande av teorier som kan relateras till 

användbarhet. Gruppen satte sig också in i teori kring ämnen såsom användarattityder och 

användares beteende. Teorin togs fram genom att forskningsartiklar letades upp och lästes. 

Relevant fakta noterades och mycket av teorin användes senare när funktioner och prototyp till 

e-butiken togs fram.  

 

4.1.3 Marknadsföringsplan  
Parallellt med teoriframtagning togs en marknadsförningsplan för webbapplikationen fram. 

Detta gjordes i syfte att få en bättre bild av marknaden och på så sätt få en förståelse för vilken 

typ av funktioner som kan vara relevanta för en webbapplikation så att den blir användbar. Med 

hjälp av ett antal olika metoder analyserades vilken marknad och vilken målgrupp 

webbapplikationen bör rikta sig mot. Fokus låg även på vilken konkurrens webbapplikationen 

kan komma att möta. Den analys som genomfördes mynnade ut i en marknadsmix för 

webbapplikationen. Markandsföringsplanen kan ses i sin helhet i Bilaga 1. 

 

4.1.4 Enkätundersökning 
Under sprint 0 utfördes en enkätundersökning som del av projektets förstudie. Syftet var dels 

att undersöka marknadens inställning till webbaserade marknadsplatser ur ett generellt 

perspektiv, samt att avgöra efterfrågan av olika typer av webbaserade marknadsplatser. När 

enkäten togs fram var produktidén Appening inte bestämd och därför togs det fram fyra olika 

förslag på e-butiker. Enkäten förväntades ge svar på om dessa idéer  var intressanta för 

marknaden och huruvida konceptet att sammanlänka appare och kunder var en lovande idé.  

 

Enkäten utformades efter ett antal generella riktlinjer som är framtagna av Sjöström (2015), 

Lamb, et al. (2011) och Cooper och Johnson (2016). Till exempel formulerades frågorna i 

enkätundersökningen så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd och feltolkningar. 

Enkäten bestod endast av ja- och nej-frågor och frågor med betygsskala för att underlätta för de 

svarande och för att underlätta sammanställningen av resultatet.  

 

Enkäten skapades via SurveyMonkey som är en webbapplikation som på ett enkelt sätt låter 

användaren skapa egna enkäter online. Länken till enkäten lades ut på Facebook och skickades 

till vänner och bekanta till gruppmedlemmarna viket gav 100 svarande. I Bilaga 3 kan frågor 
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och svar ses i sin helhet. Resultatet användes sedan för att besluta huruvida Appening verkade 

attraktivt i jämförelse med andra liknande förslag och vilken den potentiella målgruppen är. 

 

4.1.5 Intervjustudie  
Efter enkätundersökningen genomfördes också en intervjustudie på ett urval av den tidigare 

definierade målgruppen. Denna studie syftade undersöka kvalitativa värderingar för att vidare 

utöka förståelsen för de eventuella klienternas behov, efterfrågan och beteenden beträffande e-

butiker, e-handel samt den valda produktidén. Frågorna som skulle ställas under intervjuer 

utformades som öppna frågor för att ge så uttömmande och utförliga svar som möjligt. Frågorna 

hade som syfte att ge exempel på vilka behov marknaden har, på vilket sätt dessa behov kan 

tillgodoses och vilka fördelar som finns med olika lösningar. En del frågor var även formulerade 

så att den intervjuade beskrev hur den använde en befintlig e-butik och dess olika funktioner 

för att identifiera vilka behov som fanns. Frågorna samt svaren kan ses i sin helhet i Bilaga 4.  

 

Alla gruppmedlemmar utförde en till två intervjuer. Förberedelserna för gruppmedlemmarna 

inför intervjuerna var att sätta sig in i frågorna samt förstå syftet med intervjun. Under 

intervjuerna ställdes följdfrågor om svaren inte var utförliga. Efter intervjun sammanfattade 

intervjuaren svaren som getts för att se till att inga missförstånd eller feltolkningar gjorts. 

Svaren antecknades under intervjuns gång. Nio stycken intervjuer gav ett tillräckligt underlag 

för att kunna analysera resultatet samtidigt som antalet svar inte var för stort för att få en 

överblick. De nio svarande personerna var inte avsedda att representera hela marknaden utan 

studien sågs som en möjlighet att ta del av mer utförliga åsikter från utomstående personer. 

Svaren sammanställdes för att sedan läsas igenom av samtliga gruppmedlemmar. Detta gav 

projektgruppen en insikt i vilka typer av funktioner i en e-butik som är intressanta för 

målgruppen. 

 

4.1.6 Framtagning av produktbacklogg och sprintbacklogg 
Projektet hade ingen produktägare vilket ledde till att gruppen var ansvarig för att besluta om 

funktionalitet till e-butiken.  För att identifiera vilka funktionaliteter som skulle finnas 

tillgängliga på webbapplikationen användes brainwriting, en funktionsanalys och 

intervjustudien. Brainwriting gjordes eftersom VanGundy (1983) anser att brainwriting ger 

varje enskild medlem i en grupp möjligheten att förmedla vilka funktioner de anser är viktiga. 

Brainwritingen lät gruppmedlemmar visualisera och konkretisera idéer på ett effektivt och 

kreativt sätt genom att varje medlem skrev ner tre funktioner på varsitt papper. Dessa papper 

roterade mellan alla medlemmar i gruppen som fyllde på med tre nya funktioner och så fortsatte 

det tills alla medlemmar hade skrivit på alla papper. Efter brainwritingen sammanställdes alla 

funktioner för att kunna utföra en funktionsanalys. Analysen gick ut på att dela upp 

funktionerna i kategorierna nödvändig, önskvärd och onödig.  

 

Även intervjustudien var ett stort stöd när produktbackloggen skulle framarbetas, två av 

intervjufrågorna var till exempel ” Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om och beskriv 
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vad som är bra med den” och ”Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så 

smidig som möjligt?”. Dessa frågor gav utvecklingsgruppen en indikering om vilka funktioner 

som var viktiga till en e-butik. Efter att brainwritingen, funktionsanalysen och intervjustudien 

var klara gjordes de olika funktionerna gruppen ville utveckla om till användarberättelser varvid 

de senare fördes in i produktbackloggen, och sorterades efter hur viktiga berättelserna ansågs 

vara. Se den färdigställda produktbackloggen i Bilaga 5. 

 

4.1.7 Prototyp 
Efter att produktbackloggen var färdigställd hölls ett möte angående prototypen. Målet med att 

rita en prototyp för hand är att förvandla ej konkreta tankar till information för andra och att 

starta en diskussion om ämnet (Baskinger, 2008). Därför hade alla gruppmedlemmar med sig 

ett förslag, som visade hur e-butiken kunde komma att se ut, till mötet. Dessa förslag 

diskuterades under mötet och kombinerades slutligen till en gemensam prototyp över e-

butikens design. Prototypen som togs fram byggdes på de användarberättelser som fanns i 

produktbackloggen och gjorde det enklare att jobba mot en enhetlig webbapplikation. 

Prototypen byggde även på bakomliggande teori om vad som utmärker en användbar 

webbplats. Senare under projektet, i sprint 3, uppdaterades prototypen två gånger. 

 

4.2 Implementation 
I detta avsnitt beskrivs hur projektet utfördes och implementerades. Avsnittet innehåller en 

redogörelse för hur gruppen arbetade med Scrum. Det innehåller också olika delar av 

implementationen; hur produktbackloggen använts, hur versionshantering skett, hur arbetet sett 

ut i de olika sprintarna och vilka verktyg för kommunikation som använts.  

 

4.2.1 Scrum som arbetsmetodik 
Under genomförandet av detta projekt tillämpades Scrum. Då Scrum lämpar sig väl vid 

mjukvaruutveckling och är en arbetsmetodik som syftar till att underlätta organisation av 

arbetet på ett effektivt och flexibelt sätt (Scrum Alliance, 2014), ansågs det vara en passande 

metod för att utveckla webbapplikationen. De olika typer av möten som ingår i Scrum 

efterföljdes enligt kapitel Mötesformer inom Scrum under projektets gång med undantaget att 

dagliga scrummöten ersattes med scrummöten tre till fem gånger i veckan. Varje sprint 

påbörjades med ett sprintplaneringsmöte där sprintbackloggen bestämdes, oftast skedde även 

en revidering av produktbackloggen i samband med sprintplaneringsmötet. I slutet av varje 

sprint hölls ett sprintretrospektiv, se kommande avsnitt 4.2.9 Sprintretrospektiv. 

 

Sprintåterblick skedde i samband med en redovisning där externa parter var närvarande. Under 

redovisningen skedde en demonstration av webbapplikationen, även en redigering av tidsplan 

och riskanalys presenterades. Dessutom presenterades de förändringar som gruppen kommit 

fram till under sprintretrospektivet och de som var närvarande på presentationen fick tillfälle 

att ställa frågor och komma med konstruktiv kritik till gruppen. 
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Då gruppmedlemmarna hade stora skillnader i sina scheman och två av medlemmarna arbetade 

på distans bestämdes från start att scrummöten skulle hållas minst tre gånger i veckan istället 

för dagligen, då det skulle bli svårt att samordna dagliga möten. Scrummöten hölls två fasta 

dagar i veckan, måndagar och onsdagar, och sedan användes schemaläggningsverktyget Doodle 

för att bestämma minst ett tillfälle till för ytterligare scrummöte. 

 

4.2.2 Användning av produktbacklogg och sprintbacklogg 
Efter funktionsanalysen av de framtagna funktionerna i produktbackloggen utfördes en 

revidering av denna i syfte att prioritera funktionerna. I vissa fall även för att dela upp 

användarberättelserna till flera användarberättelser i syfte att förenkla ansvarsfördelningen. 

Produktbackloggen användes inför sprint 1-3 på respektive sprintplaneringsmöte för att 

bestämma vilka funktioner som skulle föras över till sprintbackloggen. För att bibehålla en 

aktuell och relevant produktbacklogg reviderades den kontinuerligt under projektets gång.  

 

Enligt Scrum ska en fungerande produkt levereras i slutet på varje sprint och sprintbackloggen 

ska vara tom. För att efterleva detta inleddes varje sprint med ett möte där det beslutades om 

vilka användarberättelser som ansågs vara möjliga att utveckla under kommande sprint.  

 

4.2.3 Sprint 
Detta utvecklingsprojekt var indelat i fyra etapper, sprint 0-3. Dessa bestod av cirka fyra 

veckors arbete vardera. I början av sprint 0 genomfördes en kickoff i enlighet med teorin om 

Scrum, det togs även fram ett gruppkontrakt för att underlätta för gruppen inför framtida 

eventuella konflikter. Efter det genomfördes en förstudie med kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar (se avsnitten 4.1.4 Enkätundersökning och 4.1.5 Intervjustudie), en teoristudie 

och en marknadsföringsplan för att skapa en god bild om vad marknaden efterfrågade och hur 

marknaden såg ut. Med informationen från förstudien skapades en produktbacklogg med 

användarberättelser och en prototyp av e-butiken för att sedan börja med utvecklingen av 

webbapplikationen.  

 

4.2.4 Parprogrammering 
För att underlätta arbetsprocessen valdes parprogrammering att användas. Parprogrammering 

innebär att programmeringen alltid sker i grupper om två, detta för att skapa en diskussion om 

koden som är svår att uppnå om den hade skrivit av endast en programmerare. Detta hjälpte för 

att hitta nya lösningar och lyfta problem som annars kunnat gå onoterade. Samtidigt hjälpte 

detta kommunikationen mellan övriga medlemmar i gruppen, då fler personer var insatta i 

specifika delar av koden. 

 

4.2.5 Verktyg för kommunikation och samordning.  
Riktlinjer för hur kommunikationen skulle fungera sattes tidigt i projektprocessen. Dessa skrevs 

även ner i gruppkontraktet. Facebook användes för vardaglig kommunikation och enklare 

frågor, men inga viktiga beslut togs där. Främst användes Facebooks chattfunktion men det 



LiU – IDA – Kandidatarbete Appening VT-2016 

18 

 

skapades även en grupp på Facebook för att enkelt samordna mötestillfällen och för att dela 

kort och enkel information. E-mail användes till en början för viktigare kommunikation men 

användandet avtog då det framkom att det fanns mer passande metoder som till exempel 

muntlig kommunikation och Trello, som är ett program som fungerar som en anslagstavla för 

att lättare överblicka projekt. Skype användes vid scrummöten och alla andra möten där alla 

gruppmedlemmar inte kunde närvara på plats.  

 

Trello användes flitigt till att sammanställa produktbacklogg och sprintbacklogg, men det 

användes även för att skapa listor för diskussionspunkter, uppkomna problem och buggar som 

upptäcktes på webbapplikationen. Dessa listor kallades för Needs discussion respektive Known 

problems. Med hjälp av Trello hade gruppen koll på vilka uppgifter och funktioner som var 

avklarade, vilka uppgifter respektive gruppmedlem arbetade med, de uppgifter som återstod att 

göra samt de problem och buggar som uppstått.  

 

Genom Doodle bestämdes vilka tider som passade för möten och andra gemensamma 

aktiviteter, som senare planerades in i en gemensam Google kalender. I Google drive samlades 

dokument som var viktiga att dela mellan medlemmarna, till exempel sammanställning av 

sprintretrospektiven och sprintåterblicken, prototypen, projektplanen samt mötesprotokoll.  

 

4.2.6 Verktyg och programvaror för utveckling 
Under utvecklingen användes den integrerade utvecklingsmiljön, IDE, PyCharm för att skriva 

koden för applikationen. PyCharm stödjer webbutveckling i flera olika språk.  Inbyggt i IDE:n 

fanns även system som tillät nedladdning och installation av plug-ins utan att gå igenom 

separata installationer. Integrerat i PyCharm var även ett gitbaserat system vilket tillät en enkel 

kodöverföring mellan gruppmedlemmar. PyCharm var dessutom tillgängligt för flera olika 

operativsystem, vilket tillät en enhetlig användning av och förståelse för systemet. 

 

Webbapplikationen skapades, drevs och distribuerades på den molnbaserade plattformen 

OpenShift som stödjer flera olika programmeringsspråk, ramverk och databaser och fungerade 

som server vilket innebar att projektgruppen inte själva tillhandahöll fysiska servrar. OpenShift 

är skalbart vilket innebär att de kontrollerade vilken serverkapacitet som behövdes och försåg 

webbapplikationen med den krävda mängden. Gitlab var kopplat till OpenShift vilket 

underlättade vid versionshanteringen och utvecklingen av webbapplikationen.   

 

4.2.7 Systemuppbyggnad 
För att utveckla webbapplikationen har gruppen använt sig utav ett flertal tekniker, såsom 

HTML, CSS, Python, JavaScript, Flask, AJAX och PostgreSQL. Dessa tekniker beskrivs mer 

omfattande i avsnittet 3.4 Systemuppbyggnad. 
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4.2.8 Versionshantering 
För att lätt kunna parallellisera arbetet användes Gitlab. Gitlab tillåter flera utvecklare att 

simultant arbeta på samma uppsättning filer tillhörande samma projekt från olika maskiner och 

används av utvecklare på företag så som Google, Facebook och Microsoft (Git, 2016).  

 

En funktionalitet hos Gitlab som utnyttjades under utvecklingen var användandet av så kallade 

grenar. Två typer av grenar användes; huvudgrenen, som innehöll de färdigutvecklade delarna 

av webbapplikationen, samt grenar som kunde brytas ut ifrån denna. Då webbapplikationen 

skulle vidareutvecklas och en specifik arbetsuppgift blev tilldelad någon av gruppens 

medlemmar skedde detta genom att bryta ut en gren ifrån huvudgrenen och inom ramen för den 

grenen kunde utvecklingen sedan fortsätta isolerat från övriga grenar. När en funktion sedan 

var färdigutvecklad sammanslogs den utbrutna grenen med huvudgrenen igen. Denna metodik 

möjliggjorde arbete med flera olika deluppgifter parallellt utan påverkan på andra delar samt 

gav en tydlig översikt över förändringarna i de olika versionerna. Figur 1 visar en skärmdump 

från Gitlab föreställandes ett exempel på hur en grafisk representation av huvudgrenen och ett 

antal grenar som har brutits ut kan se ut. 

 

 
Figur 1, grafisk representation av trädstrukturen i Gitlab. Det ljusblå spåret till höger föreställer huvudgrenen, master. De 

övriga spåren är grenar som brutits ut. 

 

4.2.9 Sprintretrospektiv 
I slutet av varje sprint utvärderades den gångna sprintens arbete genom ett sprintretrospektiv 

enligt Scrum Alliance (2014). Under retrospektivet fick alla medlemmar i gruppen svara på två 

frågor: ”Vad har gått bra?” och ”Vad kan bli bättre till nästa sprint?”, för att uttrycka sina åsikter 

om hur arbetet fungerat under den senaste sprinten. Medlemmarna skrev ner svar till frågorna 

på lappar som sedan presenterades för hela gruppen. Lappar som behandlade samma ämne slogs 

ihop. De negativa kommentarerna över arbetet mynnade ut i förbättringsåtgärder till 

nästkommande sprint vilket sedan summerades och presenterades.  
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4.3 Tester 
Tester har skett både kontinuerligt men framförallt i slutet av projektet. Nedan redogörs för hur 

acceptans- och användartester gått till.  

 

4.3.1 Acceptanstester 
För att undersöka huruvida en användarberättelse var färdigutvecklad och kunde läggas under 

listan Klart i Trello användes interna tester. En användarberättelse fick inte läggas till i Klart 

om det fanns någon typ av bugg eller något annat problem med den funktionen, för när en 

användarberättelse fanns i listan Klart ansågs funktionen helt färdigutvecklad. I Trello 

användes även en lista som benämndes Fungerar lokalt men inte globalt där 

gruppmedlemmarna kunde lägga till de användarberättelser som gick igenom acceptanstesterna 

på utvecklarens enhet men ännu inte på OpenShift.   

 

4.3.2 Användartester 
I slutet på sista sprinten planerades ett användartest. Sju utomstående personer testade e-butiken 

för att se vilka funktioner som var godkända och vilka som fungerade mindre bra. Antalet 

deltagare på testet anses enligt Rubin, et al. (2008) vara ett tillräckligt antal för att identifiera 

majoriteten av produktens brister. Dessa användartester användes sedan för att ta fram brister 

som behövde åtgärdas för att få en mer användbar webbapplikation. En informell typ av 

användartester kan användas för att få fram empirisk data om bristerna i användbarheten och 

då användartester som utfördes med en informell metod ansågs likvärdig den formella metoden 

användes den informella (Rubin & Chisnell, 2008). Detta genom att uppmana testpersonerna 

att klicka runt i e-butiken på egen hand och använda de funktionaliteter som fanns tillgängliga. 

Testpersonerna fick sedan fylla i ett formulär med frågor där de fick bedöma bland annat 

tydlighet, design och beskriva svårigheter med e-butiken, detta för att urskilja brister i 

användbarheten. De fick också berätta om sin uppfattning av ordet Appening. Frågorna och 

svaren finns att läsa i sin helhet i Bilaga 7.  
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5 Resultat 

I detta kapitel redogörs för resultatet av förstudie, implementation och utvärderingar och tester. 

I resultatet från förstudien redovisas resultatet från enkätundersökningen, intervjustudien och 

produktbackloggen. Resultatet från implementationen beskriver den färdiga 

webbapplikationen. Systemöversikten beskriver hur webbapplikationen såg ut när projektet var 

färdigt och systemspecifikationen går in på tekniken bakom webbapplikationen. I avsnittet om 

utvärdering och testning redogörs alla utfall från retrospektiv samt utfallen från acceptans- och 

användartester. 

 

5.1 Förstudie 
Detta avsnitt beskriver vilket resultat som uppnåtts under förstudiens olika delar. Först 

presenteras resultatet av enkätundersökningen samt intervjustudien. Därefter redogörs för 

resultatet av framställandet av produktbackloggen och prototypen. 

 

5.1.1 Enkätundersökning 
Till marknadsundersökningen användes dels en enkätundersökning dels en intervjustudie för 

att få en inblick i kundgruppens behov och värdering. Resultatet av enkätundersökningen kan 

ses i sin helhet i Bilaga 3. Enkäten utformades för att undersöka och identifiera kundernas 

behov. Resultatet visade att produktidén tycktes vara intressant och attraktiv. 

Enkätundersökningen nådde ut till den tänkta målgruppen ”unga vuxna” då 93 procent av de 

svarande var i åldern 18-30. Det visade sig att majoriteten av alla svarande vanligtvis köpte 

presenter för mellan 101 och 500 kronor. Den största delen av de svarande kunde tänka sig att 

köpa presenter av skämtsam karaktär vilket bekräftade idéerna om olika typer av 

skämtprodukter. Enkätresultatet bekräftade också att upplevelser är en vanlig typ av present. 

 

5.1.2 Intervjustudie 
Intervjustudien gav svar på vad nio olika individer tycker är en bra med en e-butik. Viktiga 

funktioner för dessa personer var att det är enkelt att hitta bland produkter och enkelt att 

navigera mellan olika sidinnehåll. Något annat som nämndes under intervjuerna var att ett 

säkert betalsystem värderas högt. Andra säkerhetsfaktorer som att företaget är etablerat och 

känt bidrar också till en tryggare e-butikupplevelse. Då säkerhet är en av de aspekter som 

värderas som centrala i en användbar webbapplikation bekräftar intervjustudien att en hög nivå 

av säkerhet är eftersträvansvärt inom Appening. Samtliga frågor och svar kan läsas i Bilaga 4.  

 

5.1.3 Produktbacklogg 
För att ta fram produktbackloggen användes brainwriting, funktionsanalys och intervjustudien 

som underlag. Den slutgiltiga produktbackloggen återfinns i Bilaga 5, och där finns även 

markerat vilka användarberättelser som blev helt eller delvis utvecklade och vilka som inte blev 

utvecklade. Enligt den ursprungliga tidsplanen var antalet användarberättelser som skulle 

hinnas med inte bestämt, utan tanken var att hinna med så med så många användarberättelser 
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som möjligt. En del användarberättelser utvecklades endast delvis, till exempel går det som 

vanlig användare inte att se vilka andra användare som finns registrerade på webbapplikationen. 

Man ser dock vilken användare som erbjuder en viss appening, och därför anses 

användarberättelse 20 vara delvis avklarad. På grund av tidsbrist utvecklades inte 

betygssättningen fullt ut. Det går att gilla appenings i e-butiken men det finns ingen begränsning 

på antal gånger en användare kan gilla en enskild appening. Det går även att gilla appenings 

som en användare inte har köpt. 

 

En del användarberättelser utvecklades inte alls. Till exempel utvecklades inte att 

administratören måste godkänna appenings innan de publiceras på e-butiken, men 

administratören kan däremot välja att ta bort en appening ur sortimentet. Det går inte heller för 

administratören att ta bort konton, detta för att tabellerna i databasen ska fortsätta vara korrekta. 

Funktionen för att ge kunden en mailbekräftelse vid köp utvecklades inte. Detta för att det inte 

krävdes en mailadress för att vara registrerad på webbapplikationen. Det utvecklades inte heller 

en sökfunktion, då gruppen bortprioriterade en sökfunktion till förmån för andra mer vitala 

funktioner, såsom en funktion för sortering av produkterna. Det utvecklades inte heller någon 

funktion för kommunikation mellan användare då detta ansågs vara för komplicerat.  

 

5.1.4 Prototyp 
I början av projektet skapade gruppen en prototyp som togs fram efter brainwriting och en 

intervjustudie. Prototypen innefattade startsida, en sida med en lista över alla appenings och 

min sida. Startsidan skulle vara tydlig och besökare på webbapplikationen ska direkt se en liten 

del av produktutbudet detta då det som ges mest uppmärksamhet av besökaren är det som visas 

först när webbapplikationen öppnas enligt studien av Guo, et al. (2016). Samma studie beskrev 

att besökare uppskattar filtrering och sortering av produktutbudet därför skulle det bredvid 

listan över appenings även finnas en filtrering för olika kategorier och över listan fanns en 

sortering på pris, titel och betyg. Det skulle även vara enkelt att navigera med hjälp av en 

navigationsmeny i övre kanten av applikationen. Under min sida skulle det vara tydligt var all 

information den inloggade användaren behöver finns, detta med hjälp av ytterligare en meny 

med flikar. Prototypen återfinns i Bilaga 2. Att snabbt kunna navigera, hitta sig fram och filtrera 

produkter är funktioner som kan bidra till en högre effektivitet, vilket är en nyckelfaktor i en 

användbar webbapplikation (ISO/DIS 9241-11, 1998).  

 

Senare under projektet ansåg gruppen att prototypen inte nådde upp till de mål gruppens satt, 

därför gjordes en uppdaterad prototyp som gruppen bedömde passa webbapplikationen bättre. 

Det som bland annat förändrades var en mer enhetlig design på webbapplikationen och även en 

prototyp över kundkorgen och betalningssteget togs fram. Det fanns en beskrivande bild i 

kundkorgen för att kunden skulle kunna se var i betalningsprocessen den befann sig. Då 

tillfredsställelse är en faktor i användbarheten av en webbapplikation (Bevan & Petrie, 2009) 

gjordes de nämnda visuella ändringarna i syfte att uppnå detta. Även den reviderade prototypen 

kan ses i Bilaga 2. 
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5.2 Implementation 
Detta kapitel beskriver resultatet av implementationen som skedde under sprint 1-3. Här 

redogörs för sprintbackloggar och en systemöversikt över webbapplikationen finns att läsa. En 

systemspecifikation som beskriver det tekniska systemet bakom webbapplikationen och 

exempel på kodrefaktorering återfinns också i detta kapitel. Sist beskrivs även resultatet från 

sprintretrospektiven. 

 

5.2.1 Sprintbacklogg 
Under sprint 1 togs beslutet att utveckla användarinloggningen och klara av de grundläggande 

funktionerna så att det skulle finnas en webbapplikation att ladda. Sprintbackloggen för sprint 

1 innehöll främst användarinloggning och att få ett fungerande system på Gitlab och Openshift. 

Det var även andra funktioner som inte hann utvecklas under sprint 1 och således lyckades inte 

en tömning av sprintbackloggen. Detta skedde främst för de funktioner som var svåra att 

bedöma tidsåtgången för. Det gällde även funktioner som var delvis utvecklade, där den 

huvudsakliga funktionaliteten fungerade men med buggar och problem. De delarna som inte 

lyckades genomföras fördes vidare till backloggen för sprint 2.  

 

Till sprintbackloggen för sprint 2 förflyttades de användarberättelser som låg överst i 

produktbackloggen. Dessa användarberättelser inbegrep bland annat en lista över produkterna, 

kundkorg, min sida och ett formulär för att lägga till en appening. Under sprintens gång 

utvecklades fler funktioner än förväntat och därför förflyttades fler användarberättelser från 

produktbackloggen till sprintbackloggen, däribland funktioner för administratören. En del av 

användarberättelserna i produktbackloggen delades upp i flera användarberättelser för att på ett 

mer flexibelt sätt kunna fördela arbetet.  

 

I slutet på sprint 2 fanns en del buggar på webbapplikationen. Därför beslutades att föra in 

element i sprintbackloggen för sprint 3 som inbegrep att hitta lösningar på buggarna, men även 

nya användarberättelser från produktbackloggen flyttades över till sprintbackloggen. Under 

sprintplaneringsmötet inför sprint 3 blev det klart att alla användarberättelser inte skulle bli 

avklarade, därmed flyttades endast de användarberättelserna med högst prioritet över till 

sprintbackloggen. 

 

5.2.2 Systemöversikt  
I följande avsnitt redogörs för de olika delarna som webbapplikationen innehöll. Startsidan, 

Mina sidor och visningen av produktutbudet gås igenom samt hur navigeringen av sidan är 

gjord. Även köpprocessen och inloggningen beskrivs här. Samtliga skärmdumpar som visar 

webbapplikationen i sin helhet återfinns i Bilaga 10. 

5.2.2.1 Startsida 
Webbapplikationens primära sida var startsidan. Denna sida hade till syfte att locka in kunder 

samtidigt som den skulle bidra till en grundläggande förståelse till vad Appening sysslar med 

och vad dess produkter innebär. På startsidan kunde användaren se all information utan att 
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scrolla. För att locka in kunder bedömdes det mest relevant att visa exempel på de mest populära 

produkterna, eftersom startsidan visas när webbapplikationen öppnas och är därmed den mest 

attraktiva delen av den (Guo, et al., 2016). Därför visar startsidan en sammanställning av de 

fyra mest populära appeningsen. För att bidra med en förståelse om vad Appening är innehöll 

startsidan en välkomnande bild som inkluderade en beskrivande text såväl en knapp med texten 

"Vad är en appening?" som kunde expandera en ruta som innehöll en ytterligare förklaring. Den 

sistnämnda funktionaliteten bidrog till förstärkt lärbarhet då den hade till syfte att underrätta 

användaren i webbapplikationens syfte och användningsområde. Lärbarhet är en av de aspekter 

som definierar en användbar webbapplikation (Bevan & Petrie, 2009).  

 

 
Figur 2. Webbapplikationens startsida med tillhörande navigeringsmeny och sidfot. 

 

5.2.2.2 Navigering 
För att ha en genomgående navigering i webbapplikations olika delar fanns en huvudmeny och 

en sidfot närvarande i alla steg. Dessutom anpassades menyns innehåll beroende på om 

användaren var inloggad eller inte. Detta innebar att användaren endast kunde se de knappar 

som kunde användas. Många av funktionaliteterna i webbapplikationen var direkt kopplade till 

om en användare var inloggad. Det fanns även ett inloggningsfält i navigeringsmenyn för att 

uppmuntra användaren att skapa ett konto och logga in. 

 

Menyn var simpelt utformad med ett fåtal knappar och undermenyer (se Figur 3). Sidfoten (se 

Figur 1 i Bilaga 10) innehöll information som endast bedömdes relevant för användare som 

letade information gällande företaget och webbapplikationen i sig, och inte produkterna. I 

sidfoten fanns det ett sätt att kontakta Appening såväl som en beskrivning av personerna bakom 

Appening. Här fanns även en integration till sociala medier. Detta i form av en knapp som 

användare kunde klicka på för att komma till Appenings sida på Facebook. 
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Figur 3. Ändring av navigeringsmenyn beroende på om användaren är inloggad eller inte. 

 

5.2.2.3 Visning av produktutbud 
Under fliken Appenings (se Figur 3, Bilaga 10) kunde besökare av sidan hitta samtliga 

produkter som erbjöds. Till varje appening hör en beskrivande bild med mänskligt inslag som 

överensstämmer med dess kategori och det finns kontaktuppgifter till apparen som står bakom 

appeningen. För att på ett enkelt sätt kunna överblicka och filtrera ut de appenings som 

intresserade specifika kunder fanns en filtreringsfunktion för olika kategorier, såväl som 

sortering efter pris, titel och betyg. Sättet som appenings visades upp var i fristående kvadrater 

som hade till syfte att lyfta fram det faktumet att varje appening är unik. En porträtterande bild 

efter kategori och den viktigaste informationen såsom namn, betyg och pris lyftes fram och 

visades. Varje appening hade även en egen knapp för att lägga till den i kundkorgen. I syfte att 

få användare att minnas webbapplikationens drag, vilket är en aspekt av användbarhet (Bevan 

& Petrie, 2009), hade alla appenings ett uniformt utseende som var densamma på samtliga delar 

av webbapplikationen. Detta innebar att alla element av produktvisningen, med undantag för 

den kategorispecifika bilden, kunde kännas igen oberoende om användaren var på startsidan, 

produktvisningsfliken, min sida osv.  

 

5.2.2.4 Köpprocess 
För att göra köpprocessen så smidig som möjligt bestod den av tre steg och varje steg hade en 

förklarande bild i syfte att ge en intuitiv känsla för hur långt i processen användaren hade tagit 

sig. Hela köpprocessen kan ses i Figur 4. Det första steget i köpprocessen var kundkorgen, där 

kunde användaren få en överblick över sina valda produkter samt ta bort de varor som inte 

längre var av intresse. När användaren klickade på knappen Gå vidare fördes användaren till 

ett steg där information gällande varje enskild beställningsvara skulle förses. Eftersom en 

appening representerade ett tillfälle då en appare skulle uppträda behövde information gällande 

tid, adress och kontaktperson anges för varje enskild produkt. Det slutgiltiga steget i 

betalningsprocessen är själva betalningen. I detta steg skulle användaren ange 

betalningsuppgifter för att betala för alla varor i kundkorgen.  
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Figur 4. Bilden visar köpprocessen som består av tre steg. Överst visas produkterna i kundkorgen. I mitten visas fälten med 

information som skickas till apparen. I sista steget får köparen fylla i betalningsinformation. 

 

5.2.2.5 Min sida 
Fliken Min sida visades när en användare var inloggad. Innehållet i denna flik var anpassad till 

den enskilda användaren som var inloggad (se Figur 6, Bilaga 10). Eftersom Appening var tänkt 

att tillgodose ett flertal olika aktörer, såsom kunder och appare, återfanns olika flikar som 

representerade deras respektive intressen. Upplägget var även på sådant vis att en användare 

kunde agera flera roller och därmed vara både kund och försäljare samtidigt.  
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1. Övergripande  

Knappen Lägg till en Appening (se Figur 7 i Bilaga 10) hade en konstant närvaro 

för att påminna och informera alla användare att vem som helst, snabbt och 

enkelt, kan bli appare på sidan. Det gavs även möjlighet att, via fliken Appare, 

ange ytterligare information, såsom profilinformation och andra uppgifter, som 

synes i Bilaga 10, Figur 6. 

 

2. Som kund 

Underfliken Beställningar (se Figur 8 i Bilaga 10) var anpassad för de användare 

som skulle ta rollen som kund och tillika beställare. Därför var innehållet 

skräddarsytt för att innefatta aktuella beställningar och orderhistorik. Under 

aktuella beställningar visas appenings som ännu inte utförts och under 

orderhistorik visas utförda appenings för kundens alla tidigare köp. 

 

3. Som appare 

Underfliken Appare (se Figur 9 i Bilaga 10) hade anpassat innehåll för 

användare med rollen som appare. Därför lyftes relevanta funktioner såsom 

Mina kommande uppträdanden och Alla mina Appenings. Dessa visade 

kommande bokningar som gjorts av kunder och apparens samtliga appenings 

som låg ute för försäljning.  

 

5.2.2.6 Administratör 
Administratörkontrollerna som fanns tillgängliga på webbapplikationen kunde nås genom att 

logga in som administratör och sedan klicka in på Min sida (se Figur 10 i Bilaga 10). Väl där 

kunde administratör ta bort appenings så att de inte längre syns för kunden. Denna funktion 

hade till syfte att göra det möjligt att ta bort olämpligt innehåll. Administratören kunde även 

återställa produkter som tagits bort tidigare. 

 

5.2.2.7 Design 
Då tanken med de erbjudna produkterna är att de ska vara lekfulla och kreativa var målet att 

detta skulle speglas i webbapplikationens design och grafisk profil. Som resultat blev det en 

färgglad webbapplikation med syfte att göra sidan attraktiv. En igenkänningsbar 

webbapplikation påverkar kundens tillit (Kim, et al., 2008). För att premiera detta skapades 

sidan med designelement såsom en sidfot med information, en navigeringsmeny med 

huvudsakliga flikar och innehåll centrerat i innehållsdelen. Ett annat designelement som 

bedömdes vara bekant och således ökade användarens tillit var att ha en större bakgrundsbild 

som är fixerad. Alla designmässiga element i webbapplikationen har implementerats i syfte att 

öka tillfredställelsen för användaren. Tillfredställelsen är en del av användbarhet och således 

relevant för webbapplikationen (Bevan & Petrie, 2009).  
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Designen för visningen av de olika produkterna hade till syfte att lyfta fram dess unika 

egenskaper. Istället för att lista produkter i en strukturerad lista presenterades produkterna 

istället i rutor med en bild som visar på en egenskap som representerar produkten.  

 

Då webbapplikationens navigering och innehåll inte var särskilt stora, gjordes bedömningen att 

utgå från en huvudsaklig navigeringsmeny högst upp på skärmen och att en meny vid sidan av 

innehållet endast visas i appeningsfliken. Detta avskalade upplägg av navigeringen hade till 

syfte att lyfta fram huvuddelarna av webbapplikationen så att användaren inte ställs inför allt 

för många olika val vid en första anblick. Tydlighet och få val var avsedda att bidra till en mer 

effektiv användning av webbapplikationen vilket är en betydande faktor i användbarheten 

(Bevan & Petrie, 2009).  

 

5.2.2.8 Responsiv design 
Under projektets gång har stor vikt lagts på att göra webbapplikationen responsiv eftersom 

responsivitet gör det lättare att hitta på webbapplikationen vid olika skärmstorlekar. Att hitta 

snabbt och lätt kan höja effektiviteten. Effektiviteten bidrar i sin tur till användbarhet (Bevan 

& Petrie, 2009). Dessutom gör responsiv design att användaren inte behöver scrolla ner eller åt 

sidan vilket gör att områden utanför skärmen inte glöms bort eller blir mindre attraktiva för 

användaren (Guo, et al., 2016).  

 

Bootstraps gridsystem användes i stor utsträckning för att mobilanpassa gränssnittet och media 

queries användes för att anpassa fontstorleken. Slutprodukten är anpassad till en stor mängd 

mobila enheter och surfplattor. Ett exempel på responsiv design var navigeringsmenyn som vid 

mindre skärmstorlekar dolde innehållet i menyraden och istället blev tillgängligt via en knapp 

som expanderade innehållet. Detta tillämpades för att menyraden inte skulle ta över stora delar 

av skärmen vid användning av mobila enheter. På grund av tidsbrist är inte designen helt 

anpassad i enstaka mindre enheter såsom iPhone 4, utan till exempel navigationsfältet ligger på 

två rader och fontstorleken är för stor vid långa ord.  

 

5.2.3 Systemspecifikation  
Systemspecifikationen avser presentera det tekniska system som upprättades och förklara 

kommunikationen mellan systemets olika delar. Här behandlas även förhållandet mellan server 

och klient samt databasens struktur. 

 

5.2.3.1 Allmän logik och kommunikationsstruktur  
Under utvecklingen av Appening användes ett system baserat på ett flertal olika tekniker och 

verktyg som hjälpte skapa en produkt där alla delar kan kommunicera på ett rigoröst sätt. Nedan 

följer en beskrivning av webbapplikationens olika delar och hur dessa är sammanlänkade. För 

att ge en överblick över hur webbapplikationen är uppbyggd presenteras logiken grafiskt, se 

Figur 5. 
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Figur 5. Bilden visar hur webbapplikationen är uppbyggd med klientsida, serversida och databas. 

 

Webbapplikationen Appening består utav tre lager; klientsida, serversida och databas. 

Klientlagret är det yttersta lagret, vilket är det som användaren ser. Det består av olika HTML-

filer anpassat för vardera sida av applikationen. Genom anrop mellan databas och server via det 

Python-baserade ramverket Flask bestäms vad som ska renderas och visas på 

webbapplikationen, detta genom exekvering av script i JavaScript-filer samt av instruktioner i 

CSS- och HTML-filer. En server via Openshift, har använts, vars främsta uppgift har varit att 

hantera kommunikations- och informationsflöde mellan användare, databas och klienten. Som 

exempel vidarebefordrar servern en användares uppgifter till databasen när användaren 

försöker logga in, databasen kontrollerar uppgifterna och skickar via servern tillbaka ett svar 

om inloggning till användaren. Den databashanterare Appening har använt sig utav är 

PostgreSQL som är byggd på öppen källkod. 

 

5.2.3.2 Kommunikation mellan klient och server 
För att brygga gapet mellan serversidan och klientsidan har flera tekniker använts. Hämtning 

och visning av data från databasen och serversidan sker via olika tekniker från AJAX. Detta 

sker asynkront, vilket betyder att sidans gränssnitt visas utan att alla dess komponenter laddas 

in. Då AJAX tillåter partiell inladdning av komponenter passar denna metod väl för att bygga 

webbapplikationen som en single page application, eftersom en sådan kräver att 

webbapplikationen aldrig helt laddas om. Appenings olika sidor och komponenter laddas på så 

sätt in via AJAX, samtidigt som applikationen endast består av en enda sida som aldrig laddas 

om. Specifik data renderas även till olika delar i komponenterna via Jinja2. Dessa data skickas 

från serversidan till olika HTML-element på de olika sidorna.  

 

5.2.3.3 Databas 
Appening använder sig av en databas upprättad för att lagra data. Dessa data extraheras och 

hanteras sedan av databashanteraren PostgreSQL. PostgreSQL hanterar all kommunikation 

mellan databasen och ramverket Flask. Väl i Flask tolkas anropen från databashanteraren och 

skickas vidare till klientsidan. 

 

Datat i databasen är relaterad till fyra olika entiteter. Entiteten User lagrar all data anknuten till 

användaren. Varje användare kan erbjuda flera appenings till försäljning vilket beskrivs av 

relationen Offers. En appening kan endast erbjudas av en användare, och identifieras av sitt id. 

En appening innehåller information så som namn, pris och betyg. En användare kan också ha 
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flera Orders (ordrar), vilka definieras av sina order-id och relateras till en appening med 

relationen References samt till användaren med relationen Has. En order innehåller information 

angående adress, tid för uppträdande samt kontaktinformation och är den beställning en 

användare lägger på en annan användares uppträdande. Varje appening kan ha flera ordrar, 

antingen av olika användare eller av en användare som lagt fler beställningar av samma 

appening. Till sist kan en Payment (betalning) ha flera ordrar. Dessa betalningar definieras av 

ett unikt id och innehåller information relaterat till betalningen, så som kortnummer, bank samt 

totalt pris för de beställningar som betalas samtidigt. Dessa betalningar relateras till en order 

med relationen For. Informationen relaterad till en betalning kräver en god säkerhet, då 

betalningsinformationen av sin natur bör behandlas som konfidentiell. Niranjanamurthy & 

Dharmendra, (2013) beskriver sex dimensioner som anses vara viktiga med avseende på en 

webbapplikations säkerhet. En av dessa handlar om att obehöriga inte ska kunna ta del av 

känslig information. Därför appliceras en metod som tillåter att hasha, vilket innebär att 

kryptera betalinformation. Denna metod appliceras även på användares lösenord. Nedan, i 

Figur 6, finns en bild på det EER-diagram som upprättats för att lätt ge en överblick över 

databasens relationer. 

 

 
Figur 6. Bilden visar EER-diagrammet som representerar webbapplikationens databas. 

 

5.2.4 Kodrefaktorering  
Omstrukturering av kod skedde under varje sprint men främst i slutet av sprint 3. Det blev mest 

tydligast förändringar inom design, då CSS användes mycket i början för att skapa den önskade 

designen. Genom att gå ifrån egengjord CSS-design till att använda Bootstraps inbyggda 

verktyg och klasser blev det enklare att förstå koden. Att omstrukturera, tydliggöra och 

dokumentera koden är väsentligt för att som grupp kunna ta del och förstå andra delar av 

projektet än sin egen. Ett exempel på kodrefaktorering som gav väsentligt mindre kodlängd kan 
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ses i Figur 7 och Figur 8 nedan, där Bootstraps gridsystem ersatte egengjord CSS vilket ökade 

tydligheten och responsiviteten.  

 

 
Figur 7. Bilden visar kod för formulär före refaktorering. Designen bestäms av egenskrivna CSS-klasser. 

 

 
Figur 8. Bilden visar kod för formulär efter refaktorering. Designen bestäms av Bootstrap 

 

Andra exempel var typsnitt som från början var utskriven i cirka 30 delar av CSS-filen, vilket 

var onödigt då typsnittet kan placeras i body-delen av CSS-filen. Till en början fanns även olika 

funktioner för sortering beroende på om titel, pris eller namn skulle sorteras. Detta gjordes om 

så att det endast fanns en funktion för sortering som bestämde vad som skulle sorteras beroende 

på indata till funktionen. Dessutom kommenterades koden för att öka tydligheten. 

 

5.2.5 Utfall från retrospektiv 
De retrospektiv som hölls i slutet av respektive Sprint innehöll en del förbättringsåtgärder som 

framförallt syftade till att göra gruppens arbete mer effektivt och synkroniserat. En stor del av 

förbättringsåtgärderna rörde de olika mötesformer som användes under projektets gång. Den 

allmänna uppfattningen var att dessa retrospektiv gav en bra, kontinuerlig utvärdering av 

arbetsgången. Utfallen från retrospektiven i sin helhet återfinns i Bilaga 12.  

 

5.3 Tester 
Flera tester har genomförts under projektets gång och detta avsnitt redogör för resultatet av 

acceptans- och användartesterna.  

 

5.3.1 Acceptanstester 
Resultatet av gruppens användning av acceptanstester blev att funktioner fick ett godkännande 

när de var färdigutvecklade. Däremot uppstod problem med acceptanstester då gruppen hade 

bristande rutiner i att utföra testerna till fullo. Detta innebar att en del funktioner ansågs vara 
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godkända trots att de innehöll problem i form till exempel buggar. Steget i Trello med namnet 

Fungerar lokalt med inte globalt var ett nödvändigt steg att ha då det vid ett flertal 

användarberättelser krävdes extra arbete för att få dem att fungera korrekt på Openshift. 

 

5.3.2 Användartester 
Helhetsintrycket från användartesterna, som genomfördes i slutet av sprint 3, var att 

webbapplikationen var lättnavigerad och personerna hade ett positivt intryck av e-butiken. 

Trygghetsmässigt var svaren ganska blandade. En del kände sig väldigt trygga medan en del 

inte kände att det var helt tryggt att handla i e-butiken. Tre testpersoner (av sju) tyckte att de 

kände igen den allmänna strukturen på e-butiken väl, medan tre personer valde betyg 2 och 3 

på en skala 1-5. Detta tyder på en relativt låg igenkänningsfaktor. Syftet med e-butiken 

framgick ganska väl. De flesta förstod vad en appening var för något och förstod vad som såldes 

på webbapplikationen. Två personer tyckte att syftet var lite otydligt och verkade inte riktigt 

förstå vad en appening var. Svårigheter som nämndes med webbapplikationen var att 

”bakåtknappen inte gick att använda” vilket syftar på bakåtknappen i webbläsaren. Eftersom e-

butiken är utvecklad som en single page application och funktionen för att den tidigare nämnda 

bakåtknappen ska fungera inte utvecklades så fungerar den inte. Andra synpunkter var att det 

var svårt att hitta alla appenings som var listade. Flera personer trodde att de enda appenings 

som erbjöds var de som syntes på startsidan. Här föreslogs en knapp på startsidan med namnet 

Visa fler appenings för att snabbare komma till det fulla utbudet av appenings. Andra 

kommentarer på vad som kunde förändras var en del mindre buggar såsom att text i vissa fall 

hamnade på fel ställe. Andra förbättringsmöjligheter som nämndes var att kunna se 

kommentarer på appenings från användare samt att kunna sätta betyg. Andra åsikter var 

”långsam navigering”, ”grått är tråkigt”, och att ”göra det tydligare vilka knappar som är 

klickbara”. All betygsättning och alla kommentarer finns att läsa i Bilaga 7.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras för- och nackdelar med arbetet och projektet. I första avsnittet sker en 

diskussion om resultatet i relation till teorin, sedan följer ett avsnitt där valet av metod och 

utförande diskuteras. Sist finns ett avsnitt kring arbetet i ett vidare sammanhang 

 

6.1 Resultat 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och vad som kan ha haft negativ eller positiv inverkan på 

resultatet. Avsnittet innehåller en diskussion kring resultatet av produktbackloggen och 

prototypen samt en diskussion kring själva webbapplikationen och dess design. Resultatet från 

de användartester som genomförts diskuteras också samt vilka förbättringsmöjligheter dessa 

indikerar på.  

 

6.1.1 Produktbacklogg 
Framtagningen av produktbackloggen och dess användarberättelser gjordes tidigt i projektet. 

De användarberättelser som valdes att inkluderas i produktbackloggen utgick från brainwriting, 

marknadsföringsplanen och den framtagna teorin. Från resultatet kan det sedan tydligt utläsas 

att hela produktbackloggen inte hanns med, vilket i sin tur antyder att det var svårt att estimera 

hur lång tid olika användarberättelser skulle ta i början av projektet. Ännu en antydan till att 

gruppen var väldigt oerfaren då produktbackloggen skapades är att den behövde omprioriteras 

ett antal gånger och även att gruppen behövde addera nödvändiga användarberättelser till den. 

Många av de outvecklade funktionaliteter som återfanns i produktbackloggen skulle kunnat 

bidra med en mer användbar webbapplikation. Till exempel hade en sökfunktion kunnat bidra 

med en höjd nivå av ändamålsenlighet och effektivitet då användare med specifika 

köpintentioner hade kunnat nå önskvärd produkt med mindre möda. Utöver detta hade aspekter 

såsom tillfredställelse kunnat stiga som resultat av att önskvärda funktioner såsom 

mailbekräftelse på köp hade införts. 

 

Att estimera hur lång tid olika användarberättelser skulle ta har under projektets gång varit ett 

av gruppens största problem. Ibland kan en berättelse på förhand verka enkel men ändå ta lång 

tid att utföra då oväntade buggar och problem ofta uppstod. Framförallt under sprint 1 yttrade 

det sig då gruppen fick stora problem med OpenShift och därför fastnade i ett antal 

användarberättelser. Genom att under projektets gång sätta tidigare deadlines på uppgifter fick 

gruppen bättre koll på vad som behövde läggas tid på och kunde därigenom lösa flera problem 

än tidigare. Utifrån detta är en av gruppens största lärdomar från projektet att det är otroligt 

svårt att uppskatta tidsåtgång och att en noggrann planering därför underlättar oerhört. 

 

Genom att det uppstod många oförutsedda buggar klarade gruppen inte att vid varje sprints slut 

att leverera en färdig produkt, vilket är ett av huvudmålen med Scrum. En av förklaringarna till 

detta är att gruppen, efter att sprint 1 tagit mer tid än planerat, riktade fokus på att börja utveckla 



LiU – IDA – Kandidatarbete Appening VT-2016 

34 

 

nya användarberättelser innan de som tidigare arbetats med var helt färdiga, vilket gav en känsla 

av att arbetet fortskred väldigt snabbt. Därför uppstod också fler och fler buggar som inte 

hanterades omgående. Allt för många buggar i webbapplikationen är problematiskt vilket 

gruppen kom till insikt om i slutet av sprint 2 och valde därför att lägga tid på att lösa problemen 

med buggarna, istället för att utveckla nya användarberättelser. I efterhand hade gruppen dragit 

fördel av att utveckla klart användarberättelserna helt innan de gick vidare till nästa 

användarberättelse. Något som hade gett en bättre uppfattning om hur mycket arbete som 

återstod. 

 

6.1.2 Prototyp 
Prototypens slutgiltiga utseende baserades till stor del på bakomliggande teori om vad som gör 

en webbapplikation användbar. Detta för att försöka få en användbar slutprodukt då tanken var 

att gruppen skulle arbeta mot prototypen. En tid in i arbetet insåg gruppen att prototypen inte 

var tillräckligt utförlig och därför valdes att bearbeta och utveckla fler delar på prototypen. 

Gruppen är även i efterhand nöjd över att prototypen sågs över och gjordes om. Ifall prototypen 

inte hade bearbetats hade webbapplikationens utseende förmodligen blivit betydligt spretigare 

då ett flertal sidor inte stämde överens designmässigt. Att den förändrades ledde istället till en 

betydligt mer tydlig bild att jobba efter och därigenom en bättre slutprodukt. Överlag är 

slutprodukten i stora drag lik prototypen. Däremot om resultatet av prototypen hade varit 

tillfredställande redan vid första utkastet hade mycket tid kunnat sparas. Genom att ha en 

utvecklad prototyp innan programmeringen börjar kan mycket tid och pengar sparas i projekt 

(Nielsen, 2003).  

Den första prototypen täckte endast ett fåtal sidor på den framtida webbapplikationen, detta för 

att lämna fritt för gruppen att tolka hur slutprodukten skulle utformas. Detta visade sig inte 

fungera då designen på webbapplikationen inte blev enhetlig och gruppen jobbade inte mot ett 

gemensamt slutresultat. Enligt Baskinger (2008) är det vanligt att försöka täcka en hel idé med 

en prototyp med bara en sida, detta leder till att inte all information kommer med. Därför anser 

Baskinger (2008) att prototypen borde vara mer detaljerad och täcka olika synvinklar för att 

förtydliga kommunikationen. Detta antyder att prototypen borde ha varit mer utförlig från 

början.  

 

6.1.3 Systemöversikt 
På startsidan valdes det att i enlighet med prototypen att presentera applikationens innehåll utan 

att användaren skulle behöva scrolla sig nedåt. Detta eftersom det är den delen av en 

webbapplikation som visas direkt som kommer få mest uppmärksamhet (Guo, et al., 2016). Till 

startsidan tillkom knappen Vad är en appening? eftersom det ansågs att det inte skulle vara 

helt klart för alla besökare vad en Appening är. Därför bedömdes det viktigt att tydliggöra detta 

för nya besökare för att de inte ska tappa intresset för webbapplikationen. Det utformades även 
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en beskrivande text av webbapplikationens koncept ämnad att väcka positiva känslointryck hos 

besökaren (Head, et al., 2007).  

 

För att göra webbapplikationen tillgänglig för så många användare som möjligt krävs det att 

den är responsiv. Slutversionen av Appening är i stor utsträckning anpassad till olika mobila 

enheter men det skulle behövas mer tid för att få den att se bra ut i fler enheter. Det skulle leda 

till ett ändamålsenligt användande, eftersom de viktigaste funktionerna kan placeras på 

attraktiva områden på skärmen, vilket kan bidra till att användare hittar vad de söker snabbare. 

Att utseendet inte är detsamma på samtliga skärmstorlekar skulle kunna leda till förvirring 

vilket sänker tillfredsställelsen hos användaren och gör det svårare för användaren att minnas 

webbapplikationens funktionalitet. Ändamålsenlighet, hur väl användaren minns 

webbapplikationens funktionalitet samt tillfredsställelse är innefattade i begreppet 

användbarhet (ISO/DIS 9241-11, 1998; Bevan & Petrie, 2009) och således av stor vikt. 

Webbapplikationens utseende är i stora drag liknande på de flesta undersökta skärmstorlekar 

och således uppfylls flera av de positiva aspekterna av användbarhet, såsom tillfredsställelse 

och ändamålsenlighet. 

 

Enligt en studie av Head, et al. (2006) gav social närvaro på webbapplikationen kunden en 

känsla av trygghet och en personlig upplevelse, därför designades webbapplikationen med 

mänskliga element i åtanke, såsom plug-ins till sociala medier, känsloväckande texter och 

bilder på människor. Detta kan ses som väsentligt för att webbapplikationen ska tillgodose 

kunders önskemål om att uppfatta köpprocessen som trygg. Det finns förbättringsmöjligheter 

för att öka den sociala närvaron mer och några exempel tas upp senare i rapporten (se 6.1.6 

Användartester). Att användare själva kan lägga upp appenings medför personlig touch och en 

vidd och variation som uppfattas attraktivt av en potentiell användare. Enligt en artikel av 

Niranjanamurthy och Dharmendra (2013) kräver en e-butik ett gediget säkerhetsarbete för att 

skapa tillit hos användaren och detta har tagits hänsyn till i slutprodukten av Appening. Det är 

även viktigt att förmedla en känsla av säkerhet till användaren då det påverkar deras upplevda 

säkerhet (Hartono, et al., 2014) och bidrar till användbarhet. Dock finns det mer att göra för att 

öka användarnas uppfattade säkerhet och därmed upplevda användbarhet. Detta kan göras 

genom att ge användarna möjligheten att ändra avtal efter köp eller införa kvalitets- eller 

säkerhetsstämplar från tredje part. Mer information till användaren om den säkerhet som finns 

skulle också öka den upplevda säkerheten (Hartono, et al., 2014). (Bevan & Petrie, 2009) 

 

Av de funktioner som nämns som attraktiva i en webbapplikation enligt Guo, et al., (2016) och 

Najjar (2011) implementerades flertalet av dessa med avsikt att skapa en design utefter kunders 

önskemål, till exempel filtrering och sortering av produktutbudet. Dock är det inte möjligt att 

ladda upp en egen bild till sin appening och en sökfunktion är inte implementerad i den 

slutgiltiga versionen av Appening. Sökfunktionen, som anses attraktiv av användare av en 

webbapplikation (Guo, et al., 2016), fanns med som användarberättelse men hann inte 
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utvecklas. Detta innebar en förlorad möjlighet att tillgodose kunder med specifika köpbehov, 

vilket är kunder med en högre grad av köpvillighet (Kim, et al., 2008). I resultatet av 

användartesterna, se Bilaga 7, hade testarna en bra känsla när de använde Appening. Detta är 

en indikering på att resultatet av e-butiken uppfyller kraven för en användbar webbapplikation 

då det visar på tillfredställelse (ISO/DIS 9241-11, 1998). 

 

6.1.4 Systemspecifikation 
Openshift användes som lösning till webhosting. Fördelarna med att använda OpenShift är 

många. Då projektet med webbapplikationen Appening inte pågick under lång tid var det 

smidigt att inte behöva sätta upp och administrera fysiska servrar. OpenShift skalar beroende 

på mängd datatrafik och är därmed en lämplig lösning vid en ny webbapplikation där trafiken 

förväntas vara låg i ett tidigt skede och eventuellt öka över tiden. En låg datatrafik innebär att 

OpenShift allokerar en låg nivå av serverkapacitet vilket i sin tur ger en låg kostnad. (Red Hat, 

2016) 

 

Kommunikationen mellan klient och server underlättades av AJAX. Denna procedur är så kallat 

asynkron, vilket betyder att olika delar kan laddas och renderas simultant, utan att alla 

komponenter är helt färdiga. Asynkrona anrop användes för att förkorta laddningstiderna samt 

för att försäkra sig om att applikationens användargränssnitt skulle kunna laddas in även då en 

komponent på applikation inte lyckas laddas in. Detta då den asynkrona inladdningen medför 

att sidan inte längre väntar på alla komponenter. Resultatet av detta blev en smidigare 

användarupplevelse till skillnad från en lösning som hade innefattat synkrona anrop. En nackdel 

med användandet av AJAX var dock att information inte lagrades i samband med att en ny del 

av webbapplikationen laddades och således fungerade inte webbläsarens framåt och 

bakåtknappar. Att webbapplikationens framåt och bakåtknappar inte fungerade 

uppmärksammades i användartesterna och bedömdes därmed som ett aktuellt problem.   

 

För att göra webbapplikationen responsiv användes inledningsvis mestadels egenskriven CSS-

kod för att anpassa alla delar i webbapplikationen. Användandet av gruppens egenskrivna CSS-

kod medförde svårigheter när skärmstorleken ändrades då placering var givet i antal pixlar. Vad 

som såg bra ut på en fullstor datorskärm skalade mycket dåligt till en mindre storlek. Då insikten 

om att det skulle vara mer fördelaktigt att använda Bootstrap uppkom gjordes en större 

omstrukturering av sidan där Bootstrap istället användes för att uppnå en bra skalning. Ett val 

som visade sig vara mycket framgångsrikt, då Bootstrap till skillnad från gruppens egenskrivna 

CSS-kod sköter skalningen automatiskt. 

 

6.1.5 Databas 
Databasen designades ursprungligen till syfte att tillgodose de användarberättelser som ansågs 

mest centrala. Detta medförde de attribut som återfanns i den första upplagan av EER-

diagrammet se Bilaga 9, Figur 3. Det första EER-diagrammet visade sig inte vara bra nog för 
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att inkapsla hela projektet och därmed gjordes den om. I de senare versionerna av EER-

diagrammen uppkom flera attribut som hade till syfte att möjliggöra ytterligare funktioner vilka 

bestämdes att inkluderas, entiteterna var dock desamma som det i ursprungliga diagrammet. 

Upplägget av databasen som användes i projektet fungerade väl för sitt syfte i och med att det 

tillät den funktionalitet som behövdes. Däremot utfördes inget arbete för att undersöka huruvida 

databasen var optimal. Det var därför inte möjligt att konstatera huruvida det fanns 

förbättringsmöjligheter gällande prestanda och minnesanvändande. En normalisering av 

databasen utfördes aldrig och således är det okänt vilken normaliseringsnivå databasen hade. 

En optimering av prestandan i databasen skulle kunna innebära en mer effektiv 

webbapplikation då mindre resurser krävs för utförandet av uppgifter. Denna minskning i 

resurser innebär snabbare laddningstider för användaren vilket uppfyller både kriterierna 

effektivitet och tillfredsställelse inom användbarhet (ISO/DIS 9241-11, 1998; Bevan & Petrie, 

2009). 

 

Ett system för att kryptera och säkerställa integriteten av känslig data såsom bankuppgifter och 

lösenord implementerades genom hashning. En förbättringsåtgärd kunde vara att förmedla detta 

tydligare till användaren för att inge förtroende och på så sätt förstärka den upplevda säkerheten 

av webbapplikationen (Hartono, et al., 2014). På så sätt hade webbapplikationen blivit mer 

användbar (Bevan & Petrie, 2009). 

  

Administratörer på webbapplikationen hade möjlighet att ändra databasen genom att ändra 

värdet på en booleanvariabel i databasen. Detta medförde att en produkt inte längre visades för 

användare av sidan. Administratören kunde dock inte ta bort produkter från databasen i den 

mån den faktiskt raderades. Detta kan vara en begränsning då minnesanvändandet har möjlighet 

att bli stort i och med att ingenting faktiskt raderas. Lösningen som är implementerad i nuläget 

har dock fördelen att information om produkten som har tagits bort finns tillgänglig att 

användas för andra funktioner såsom orderhistorik och dylikt. 

 

6.1.6 Användartester 
Resultatet från användartesterna visade på en generellt positiv inställning. Dock tydde testerna 

också på en del förbättringsmöjligheter. Då flera tyckte att syftet med webbapplikationen var 

lite otydligt skulle mer förklarande texter kunna läggas till. En möjlighet skulle kunna vara att 

lägga till en Så funkar det-text som beskriver hur ett köp går till samt hur en användare lägger 

upp en appening för att bli en appare. En annan förbättring kan vara att från startsidan skapa 

en knapp som direkt tar användaren till listan med alla appenings. Båda dessa tillägg skulle 

hjälpa användningen av webbapplikationen att bli mer effektiv och ändamålsenlig och därmed 

öka användbarheten (ISO/DIS 9241-11, 1998). 

 

Designmässigt fick webbapplikationen höga snittbetyg och designen bedöms därmed vara en 

av webbapplikationens styrkor. En person nämnde dock att färgerna var tråkiga vilket givetvis 
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är en subjektiv bedömning. Här skulle fler personer behöva få ge sin åsikt för att möjliggöra en 

tydligare uppfattning om färgerna borde ändras eller inte. Åsikten om att varje appening borde 

få en unik bild är relevant och det ses som en potentiell utvecklingsmöjlighet. I dessa fall skulle 

användaren själv få ladda upp en bild på den appening personen i fråga erbjuder. En risk med 

att användare kan ladda upp egna bilder är att den sociala närvaron minskar till följd att det blir 

färre bilder på människor (Head, et al., 2007). Att användaren laddar upp egna bilder kan dock 

medföra att bilderna uppfattas som mer genuina och således ökar kopplingen till apparen och 

därmed den sociala närvaron. Detta påverkar den tillfredställelse som en användare upplever 

på webbapplikationen och därmed användbarheten (ISO/DIS 9241-11, 1998). 

 

Det är inte helt tydligt om testpersonerna upplever social närvaro på webbapplikationen. Vissa 

tyckte att den sociala närvaron fanns men andra kände inte att det fanns någon social närvaro. 

Här kan flera förbättringar göras. Som nämns ovan kan en personlig bild på varje appening 

eventuellt öka närvaron och till följd av det även den upplevda tillfredsställelsen och 

användbarheten, förutsatt att det är bilder på uppträdandet i sig som laddas upp. Andra alternativ 

kan vara att ha mer och tydligare integration till sociala medier eller att ha bilder på skaparna 

av webbapplikationen under en Om oss-flik för att användarna än en gång ska känna en social 

koppling till webbapplikationen.  

 

Säkerhetsmässigt var det en variation i huruvida testerna upplevde det som säkert att handla på 

webbapplikationen. Det tyder på att flera saker kan utvecklas för att öka användbarheten genom 

säkerheten. Anledningen till att de svarande inte uppger att de är trygga i stor utsträckning kan 

härledas till att information gällande den befintliga säkerhet inte kommuniceras ut i stor 

utsträckning såväl som att oäkta information kan finnas på webbapplikation som resultat av att 

alla användare kan bidra med innehåll utan kontroll. Befintligheten av oäkta information såväl 

som att obehöriga kan se känslig eller privat information identifieras som två viktiga 

dimensioner kring säkerheten vid en e-handel (Niranjanamurthy & Dharmendra, 2013) och är 

således högst relevanta att ta i beaktning.  

 

6.2 Metod och utförande 
I detta avsnitt diskuteras valet av metod för projektet. Eventuella brister och fördelar med 

metoden tas upp och vilka konsekvenser dessa kan ha haft för resultatet. 

 

6.2.1 Enkätstudie 
Marknadsundersökningen baserades på en marknadsföringsplan, en enkätundersökning och en 

intervjustudie. Enkäten var utformad för att ta reda på kunders behov när de använder en 

webbapplikation, valet av formen enkät baserades på viljan att nå ut till en stor grupp av 

svarande. Då 100 svarande enligt (SurveyMonkey, 2016) inte ger stor säkerhet på att svaren 

representerar målgruppen, är det svårt att dra stora slutsatser från studien. Konsekvenser av 

detta är att det finns en risk att slutprodukten Appening inte är lika attraktiv som förväntats.  
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För att få ett säkrare svar hade enkäten behövt utföras av betydligt många fler personer och 

detta är någonting som hade gjorts annorlunda ifall projektet hade gjorts om.  

 

Frågorna var ställda på ett sådant sätt att de syftade till att vara så tydliga och objektiva som 

möjligt då detta är viktigt för att få ett rättvisande resultat (Rubin & Chisnell, 2008). Huruvida 

detta efterlevdes var svårt att kontrollera och därmed kan den analys som görs av resultat brista 

i vissa aspekter. En annan viktig del av frågeställningar i enkätstudier är att de svarande alltid 

har ett alternativ passar in på deras uppfattning, detta kan till exempel innebära svarsalternativet 

”vet ej” (Rubin & Chisnell, 2008). Detta var inte närvarande i den enkätstudien som 

genomfördes vilket gör att kvaliteten på svaren sänks. Om en betygsskala används i en enkät 

kan det vara oklart vad de olika betygen innebär (Cooper & Johnson, 2016). Detta gör att 

analysen av de svar som framtagits blir av lägre kvalitet. Däremot blev det tydligt i ett senare 

skede att frågorna inte var särskilt riktade mot appening och således låg inte svaren till grund 

för det mest centrala i den vidare processen. De bidrog däremot med ett underlag som kunde ge 

en indikation på de svarandes åsikt.  

 

6.2.2 Intervjustudie 
Intervjustudien genomfördes för att ge en djupare förståelse för användaren och användarens 

behov. Alternativa metoder hade kunnat vara enkätundersökning eller fokusgrupper. 

Anledningen till att just enskilda intervjuer genomfördes var för att få fram så olika svar som 

möjligt för att få en bred bild av vad användare värderar som viktiga funktioner.   

  

Intervjustudien visade vad nio personer tyckte var viktigt för en e-butik. Det är relevant att 

diskutera huruvida dessa personer kan representera marknaden och hur stor vikt som bör läggas 

vid deras svar. Det var tydligt från början att antalet intervjuer inte representerade hela 

målgruppen. Däremot kunde intervjuerna ge mer detaljerade svar på vad som efterfrågas och 

svaren hjälpte utvecklingen av webbapplikationen. I en studie från 2015 försöker 

artikelförfattarna besvara frågan hur många personer som kan anses representativa för 

målgruppen i en specifik intervjustudie. Här ges förslaget att 12-30 intervjuer bör genomföras 

men det konstateras också att detta inte gäller för alla typer av intervjustudier (Galvin, 2015). 

Konsekvenser från ett litet antal svarande kan vara att de svarande ger en bild som inte 

överensstämmer med hela målgruppen men eftersom intervjustudien som genomförts har 

använts som en inspiration för utvecklandet och inte som marknadens åsikt så kan den ändå ses 

som användbar.  

 

Intervjustudien som genomfördes visade sig vara till nytta i vissa delar av utvecklingen men 

var inte till så stor nytta för den specifika webbapplikationen som sedan utvecklades. Frågorna 

var i intervjustudien riktade som om det var en presentshop som skulle utvecklas vilket inte var 

helt relevant för den e-butik som sedan utvecklades. Synpunkter på vad som är en bra 

webbapplikation kunde dock hämtas från intervjustudien och vilka funktioner den intervjuade 
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ansåg nödvändiga hos en e-butik. I efterhand gav intervjustudien inte speciellt mycket 

information kring potentiella kunders åsikter i förhållande till den tid det tog att genomföra 

intervjuer. Det hade varit bättre att tydligt fastställa vilken typ av produkt gruppen ville utveckla 

för att sedan utforma intervjustudien. Det hade även varit bättre att i förhand förutse vilka frågor 

det behövdes svar på. Istället genomfördes intervjustudien utan ett tydligt syfte vilket således 

bidrog till att studien inte heller fyllde en tydlig funktion för arbetet.  

 

6.2.3 Prototyp 
Genom att varje medlem tog med sig varsin handritad skiss på prototypen skapades en 

diskussion kring detta, vilket enligt Baskinger (2008) är ett bra sätt att ta fram prototyper. 

Diskussionen ledde till att processen blev kreativ och olika åsikter lyftes, där vissa av förslagen 

som lyftes hade hämtat inspiration från andra webbapplikationer och e-butiker. Detta gav en 

bra prototyp att utgå ifrån, men då Appening var en e-butik utan alltför stor komplexitet, borde 

ännu mer inspiration hämtats från andra e-butiker. Detta hade kunnat leda till en mer 

igenkännbar design på webbapplikationen. Att använda fler redan vedertagna designelement 

från början kunde dessutom ha bidragit till mindre tid för omarbetning och revidering. Detta 

hade kunnat göras genom att från början utveckla prototypen med ett bildbehandlingsprogram, 

som hade gjort det möjligt att efterlikna väl kända designelement (Adobe Systems Software 

Ireland Ltd, 2006). 

 

När prototypen togs fram beslutades att en del designelement och funktioner i e-butiken skulle 

förändras och modifieras under tidens gång. Detta visade sig vara ett fungerande arbetssätt då 

alla nödvändiga funktioner och placeringar av komponenter på sidan var svåra att fastställa i 

början av processen. Det visade sig dock att prototypen användes som utgångspunkt i 

utvecklingen, under både sprint 1 och 2, trots att det var fastställt sedan tidigare att prototypen 

behövde kompletteras och revideras. Detta ledde till att vissa delar av webbapplikationen 

behövde omarbetas efter att utvecklingen av dessa delar redan skett. Revideringen av 

prototypen var därför otroligt viktig, då den gav gruppen en mycket tydligare bild av hur 

applikationen faktiskt skulle utformas. Exempelvis har min sida omstrukturerats och fått andra 

funktioner än vad den ursprungliga protypen föreslår. I efterhand hade det varit bättre att ha ett 

prototyp-revideringsmöte tidigare i processen. Detta hade gett gruppen tydligare riktlinjer att 

jobba efter vilket hade inneburit mindre dubbelarbete.  

 

6.2.4 Generellt arbetssätt 
Arbetet skedde relativt självständigt under början av processen men skedde allt oftare i par mot 

slutet av utvecklingen. Parprogrammering visar sig ofta öka inlärning och effektivitet samt att 

problemlösning kan vara enklare när en diskussion kan föras (Tsompanoudi, et al., 2016). Det 

hade varit till gruppens fördel om denna arbetsmetodik hade applicerats ännu tidigare i 

arbetsprocessen, eftersom det skulle ha lett till effektivare arbete och antagligen även ett bättre 

resultat då webbapplikationen hade kunna utvecklats snabbare. Ett annat argument för att arbeta 

mer i par är att förståelsen för koden hade ökat bland gruppens medlemmar. Det hände ibland 
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att endast en person förstod vad en viss del av koden fyllde för funktion och hur den fungerade 

vilket var negativt för utvecklingen av webbapplikationen då det var svårt för andra personer 

att sätta sig in i den koden om det skulle behövas. Detta kunde påverka resultatet av 

webbapplikationen negativt. 

 

6.2.5 Scrum 
Att använda Scrum som arbetsmetodik har passat gruppen och projektet väl för att utveckla en 

användbar webapplikation. Det flexibla arbetsättet som Scrum innebär tillät gruppen att 

vidareutveckla webbapplikationen allt eftersom arbetet utvecklade sig, exempelvis efter 

användartester, då produktbackloggen var en levande lista som kontinuerligt uppdaterades efter 

vad som var viktigast för projektet (Takeuchi & Nonaka, 1986). De iterationer eller så kallade 

sprintar som projektet utfördes i skapade en struktur för gruppen och innebar tydliga delmål 

under hela projektets gång. Under sprintretrospektiven utvärderades kommunikationen och 

resultatet av gruppens arbete vilket hjälpte till att utveckla teamarbetet och arbetsmetodiken. 

Ett exempel på detta är att under sprintretrospektivet för sprint 1 bestämdes att gruppen behövde 

bli bättre på att arbeta parallellt. Detta var något som det lades stort fokus på under den 

kommande sprinten vilket därefter också utvärderades som en av gruppens styrkor, se utfallen 

från sprintretrospektiven i Bilaga 12. De dagliga scrummötena underlättade arbetet eftersom 

gruppmedlemmarna fick inblick i vad som förändrades och vilka problem som uppstått, vilka 

sedan kunde lösas i samråd med andra gruppmedlemmar. Att som grupp dela på ansvaret för 

projektet och inte ha en projektledare (Scrum Alliance, 2014) ledde till en stor delaktighet bland 

gruppmedlemmarna vilket kan ses som en stor fördel med arbetsmetodiken.  

 

Enligt scrummetodiken ska en färdig del av webbapplikation levereras i slutet av varje sprint 

vilket gruppen inte lyckats med de två första sprintarna. Webbapplikationen har inte varit helt 

fungerande i slutet på varje sprint och det har funnits flertalet olösta buggar som inte lösts förrän 

långt senare. Det är dock vanligt inom agila arbetsmetoder att utveckla en produkt med lägre 

kvalitet än vad kunden förväntar sig (Tonnquist, 2014). I de första två sprintarna har kvalitén 

varit alltför låg för att webbapplikationen ska ha kunnat räknas som ”fungerande”. Istället för 

att utveckla nya funktioner borde fokus lagts på att de redan existerande funktionerna skulle 

fungera i stort sett felfritt. I detta projekt har många delar av webbapplikation utvecklats 

samtidigt vilket skulle visa sig ge ett bra slutresultat men inte ge fungerande e-butiker efter de 

två första sprintarna. Att vid varje sprint ha en fungerande webbapplikation skulle ha minskat 

stressen gruppen kände i slutet av projektet, då flera funktioner inte var helt färdigutvecklade 

 

Ett alternativ till Scrum hade varit att arbeta med den snarlika arbetsmetodiken extreme 

programming (hädanefter kallat XP) som är väldigt snarlik men skiljer sig genom kortare och 

mindre flexibla iterationer, striktare prioritetsordningar och fasta arbetsmetoder. I och med att 

gruppen inte hade någon erfarenhet med agila arbetsmetoder hade XP förmodligen varit för 
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krävande och ytterligare höjt tröskeln för att gruppen skulle anpassa sig efter arbetsmetodiken 

och därmed försämrat resultatet. (Cohn, 2007) 

 

6.2.6 Kommunikation 
Kommunikationen mellan gruppmedlemmarna har framförallt skett muntligt. Från början var 

det tänkt att mycket kontakt skulle ske via mejl men det visade sig att mycket information var 

lättare att föra vidare muntligt. Den muntliga kommunikationen fungerade väl och det var 

lättare att förstå varandra muntligt än i skrift. Om kommunikationen hade skett i huvudsak 

skriftligt hade det eventuellt kunna påverka resultatet negativt. Detta då projektet inte hade varit 

lika flexibelt då information hade spridits långsammare i gruppen. 

 

Efter varje scrummöte var det meningen att alla punkter på listan Needs discussion i Trello 

skulle diskuteras. Till en början skedde inte detta vilket ledde till att listan blev väldigt rörig 

och det hämmade projektet och resultatet av webbapplikationen blev inte lika utvecklat. En tid 

in i projektet insågs det att en förbättringsåtgärd skulle vara att gå igenom punkterna på listan 

mer frekvent för att inte samla problemen på hög. Efter denna insikt lades stort fokus på att 

alltid behandla Needs Discussion-listan på varje möte, vilket hade en positiv effekt då problem 

löstes direkt och webbapplikationen kunde utvecklas mer effektivt vilket ledde till ett bättre 

slutresultat. När Trello började användas mer systematisk var det ett givande verktyg som 

tillförde struktur till både möten och utvecklingen. Detta bidrog i sin tur till att fler 

användarberättelser blev gjorda och därmed att resultatet blev bättre då webbapplikationen blev 

mer användbar. 

 

Möten har skett över Skype då det fanns medlemmar som befann sig på distans. Bristerna i 

kommunikationen över Skype har varit att ljudet ibland inte varit helt fungerande. Det har 

ibland gjort det svårt för distansmedlemmarna att följa med i diskussioner vilket ledde till att 

de inte heller kunde komma med samma bidrag som fysiskt närvarande gruppmedlemmar. Att 

en del av gruppen ibland inte kunde bidra lika aktivt i diskussioner har definitivt kunnat påverka 

resultatet negativt. Detta då de ibland inte kunnat ge samma typ av information angående deras 

utveckling av webbapplikationen. Oftast var detta inte ett problem och därför gjordes inga 

större förändringar men i slutet av projektet var gruppmedlemmarna överens om att det fanns 

förbättringspotential. Ett alternativ hade kunnat vara att byta kommunikationsmedel för att hitta 

ett verktyg som fungerade bättre än Skype. En annan förändring hade kunnat vara att 

medlemmarna på plats i Linköping kunde ansträngt sig mer för att prata högt och tydligt samt 

att alla medlemmar oftare försökte säga till om det var något som inte hördes eller förstods.  

 

6.2.7 Arbetsfördelning 
Under projektets gång har samma person alltid agerat scrummaster. Valet att inte byta 

scrummaster motiverades med att ett byte kunde skapa förvirring samt skulle kräva en 

omställning för de gruppmedlemmar som behövde byta roller. Detta kunde ha lett till ett sämre 

resultat då en del gruppmedlemmar hade fokuserat mer på omställningen än på utvecklingen av 
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en användbar webbapplikation. Även värt att nämna är att enligt Scrum bör gruppen hålla sig 

till en scrummaster. De mindre ansvarsområdena som till exempel lokalbokning och 

schemaläggning har tillfallit samma personer under hela projektets gång. Det har varit bekvämt 

och förenklat arbetet när rollfördelningen varit densamma sen projektets start. Ingen har behövt 

känna sig osäker på vad som ska göras och missförstånd har kunnat undvikas. I senare skeden 

av utvecklingen skapades och tilldelades även en post som mötesmoderator för att se till att 

mötena var tidseffektiva och tillägnades relevanta diskussioner. Risken med tydlig 

rollfördelning är att mer och mer ansvar blir fördelat och fler roller sätts vilket leder bort från 

scrummetodiken. I detta fall har dock rollerna inte påverkat utvecklingen eller slutresultatet 

utan varit mer stödfunktioner för att arbetet ska fortgå.  

 

Arbetsfördelningen utvecklingsmässigt var inte helt uttalat från början. Det föll sig att de 

personer som påbörjade arbete inom ett visst område sedan fortsatte jobba med dessa delar. 

Exempelvis hade inte alla gruppmedlemmar full koll på databasen och hur den fungerade. Det 

fördelaktiga med denna arbetsfördelning var att alla personer inte behövde utbildas inom de 

olika områdena vilket gav ett tillfredställande resultat snabbare. Negativa aspekter av att dela 

upp arbetet är att det för framtida utveckling kan bli svårt om inte alla gruppmedlemmar deltar. 

Det skulle påverka resultatet av webbapplikationen på ett negativt sätt då inte lika mycket 

kunskaper finns i gruppen. Till exempel om de personer som var insatta i databasen och dess 

funktioner inte längre är med i den eventuella framtida utvecklingen kan det blir svårare för 

övriga att förstå dessa delar av koden. Det kräver mycket tid att lära sig och sätta sig in i nytt 

arbetet vilket kan försvåra framtida utveckling, för att åtgärda detta borde därför alla 

medlemmar tagit ett större ansvar att lära sig av de andra i gruppen.  

 

6.2.8 Acceptanstester 
Under projektets gång har tester på de olika funktionerna genomförts. Det har framförallt skett 

genom att den person som utvecklat en viss funktion även testat funktionen. Det har fungerat 

relativt bra men med den stora nackdelen att funktioner betraktades klara trots att de fortfarande 

innehöll buggar. Eftersom skaparen av koden även var testare av samma kod så nöjde sig 

personen ofta när funktionen fungerade nästan felfritt, istället för att åtgärda alla problem innan 

funktionen ansågs klar. Detta har antagligen påverkat resultatet av webbapplikationen negativt. 

Ett bättre arbetssätt kunde varit att en annan person testade funktionerna för att sedan meddela 

den ansvarige utvecklaren vad som behövde åtgärdas och förändras.   

 

6.2.9 Användartester 
I slutet av sista sprinten genomfördes några användartester som beskrivits i avsnitt 4.3.2 

Användartester. Resultatet gav en bild av hur en ny användare upplevde webbapplikationen och 

visade att en hel del förbättringar kunde göras. Det visade sig dessutom att vissa av frågorna 

som ställts inte gav tydliga svar eller gav svar som var svåra att analysera. I vissa fall var svaren 

inte speciellt utförliga och inga detaljer gavs kring de olika delarna på sidan. En förklaring till 

de korta svaren kan vara att enkäten fylldes i efter att testandet av e-butiken var färdigt. Detta 
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kan ha gjort att testpersonerna glömde bort vad de tänkte vid första anblicken av sidan och att 

de glömde bort att skriva ned viss kritik. Andra sätt att genomföra användartester kunde ha varit 

att låta en testperson använda e-butikens funktioner och samtidigt berätta vad personen i fråga 

tänkte under tiden under mer kontrollerade förhållanden, vilket stärks av Rubin och Chisnell 

(2008). Detta kunde ha gett en mer utförlig utvärdering av de olika funktionaliteterna och kunde 

ha gett en bild av den spontana reaktionen av webbapplikationens funktioner och utseende. 

Andra förslag på förändrade användartester kunde ha varit att ställa mer specifika frågor kring 

varje funktionalitet. Exempelvis ”Vad tyckte du om köpprocessen?” och ”Vad tyckte du om 

processen att lägga till en appening?”. Detta kunde även bidragit till mer utförlig och specifik 

kritik av webbapplikationen.  

 

Enligt Rubin och Chisnell (2008) ska användartester som utförs med den informella metoden 

utföras iterativt därför borde fler användartester utföras för att upptäcka ytterligare brister i 

användbarheten. Antalet testpersoner ska helst vara minst fyra stycken för att upptäcka 

majoriteten av bristerna i användbarheten därför kan ett deltagande på sju personer anses 

tillräckligt (Rubin & Chisnell, 2008). 

 

6.2.10 Källkritik  
Det teoriunderlag som används i rapporten utgörs till största del av vetenskapliga artiklar, 

antingen i form av självständiga forskningsrapporter eller som en del av en tidskrift. 

Framtagningen av dessa har skett med olika sökmotorer där Google Scholar är det mest kända 

exemplet men även UniSearch som är en söktjänst som erbjuds av Linköpings Universitet har 

använts.  

 

För att inte presentera icke trovärdig teori har målsättningen varit att varje ämne som behandlas 

under teorikapitlet måste baseras på teori från minst två olika källor. Givet att ämnesområdet 

för rapporten är av snabbt föränderlig natur har publiceringsårtal varit en viktig aspekt i 

värderingen av en källa och därför har en del källor varit föremål för hårdare granskning än 

andra. Ett exempel på en sådan källa är Head et al. (2006) som refereras till under 4.1.2 

Användarattityder i teorikapitlet och som slår fast att en användares benägenhet att återanvända 

en webbapplikation beror på sidans uppfattade nytta, kundens tillit och den sociala närvaron. I 

detta fall ansågs källan fortfarande vara aktuell eftersom den behandlade mer psykologi än 

teknik. Detta placerade den i en kontext där den inte kunde anses föråldrad. Även under 

rubriken 3.1.4 Tillit och säkerhet nyttjades samma resonemang vid referensen till Kim et al. 

(2007). 

 

De fördelar som lyfts fram gällande arbetsmetodiken Scrum (se kapitel 3.3 Scrum) kan 

uppfattas ha en skev infallsvinkel då en av källorna, Scrum Alliance (2014), har ett namn som 

antyder att de är partiska. Det slogs dock fast att det inte finns någon anledning till misstro mot 

Scrum Alliance som källa då det är en icke vinstdrivande organisation. Det har även tagits i 
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beaktning att referera till källor som presenterar ett mer kritiskt synsätt mot agila arbetsmetoder 

(Tonnquist, 2014). 

 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
För att Appening ska vara en webbapplikation som är redo att lanseras som en riktig produkt 

krävs vidare utveckling. Nedan redogörs för de etiska och säkerhetsmässiga aspekter som bör 

tas i beaktning vid fortsatt arbete. 

 

6.3.1 Säkerhet och etik kring produkten Appening 
 

Produkten Appening är en tjänst som tillåter personer, okända för varandra, att fysiskt 

interagera. I dagsläget finns inga verktyg för att garantera att en person som erbjuder en 

appening har goda avsikter. Möjligheten för sådana användare att missbruka tjänsten förenklas 

av att det inte krävs några personuppgifter för att registrera en ny användare och att man därför 

kan vara helt anonym. Det kan därför vara lämpligt att införa ett krav som innebär att 

användaren vid registreringstillfället behöver uppge detaljerade personuppgifter samt att ett 

medlemskap inte godkänns förrän dessa har verifierats. En sådan funktion kan dock göra att 

färre användare registrerar sig eftersom registreringen kommer att ta längre tid och bli mer 

omständlig. Det skulle alltså innebära att användbarhetsaspekten effektivitet blir mindre i och 

med en ytterligare användning av resurser, vilket är tid i detta fall, uppstår. 

 

I den slutgiltiga versionen av webbapplikationen finns heller inga verktyg för att förhindra att 

uppträdanden med olämpligt innehåll läggs upp på sidan. Olämpligt innehåll skulle till exempel 

kunna vara sådant som kan uppfattas stötande med avseende på exempelvis kön, etnicitet, 

religion eller sexuell läggning. Det kan därför vara en god idé att implementera en funktion som 

tvingar en användare vid registreringstillfället att godkänna Appenings användarvillkor som 

specificerar vad som är och vad som inte är tillåtet. Vidare är det väsentligt att införa en funktion 

som innebär att ett uppträdande som läggs upp på sidan först behöver godkännas av 

administratören innan publicering. 

 

Ett krav på att ange detaljerade personuppgifter samt ett godkännande av Appenings 

användarvillkor skulle alltså göra tjänsten säkrare och även intyga Appenings ståndpunkt 

gällande etiska frågor. En ökning av säkerheten bidrar till en användbar webbapplikation 

(Bevan & Petrie, 2009).  

 

6.3.2 Säkerhet kring betalning 
Den slutgiltiga versionen av Appening har en funktionalitet endast för att simulera en betalning 

och alltså inte ett äkta, fungerade betalsystem. Detta gjorde att säkerhetsaspekterna inte fick 

lika mycket fokus som om ett äkta betalsystem hade implementerats. Alla känsliga uppgifter 

har dock hashats för att uppgifterna inte ska vara synliga. En säkerhetsrisk hos en 

webbapplikation kan bland annat vara att känslig information finns tillgänglig för obehöriga 
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(Niranjanamurthy & Dharmendra, 2013). I Appenings databas lagras information om 

kortnummer och säkerhetskod för varje betalning. Trots att dessa uppgifter är krypterade är det 

rimligt att diskutera huruvida det är nödvändigt att uppgifterna lagras och om risken som det 

utsätter användarna för inte är större än nyttan.  

 

Ett äkta betalsystem måste även utformas på så vis att det inte möjliggör för bedragare att 

använda sig av Appening som verktyg, till exempel genom att ta betalt för en appening som 

sedan inte utförs. Just leveranssäkerhet är en viktig komponent som påverkar en användares 

benägenhet att återkomma till en webbapplikation (Chiu, et al., 2014). I den slutgiltiga 

versionen av Appening fanns det ingenting som försäkrade användaren om detta. Under 

betalningssteget är det därför också nödvändigt att informera användaren om det system som 

används för att garantera säkerheten, till exempel i form av en säkerhetscertifiering. Det skulle 

visa på ansvarstagande och bidra till att minska användarens upplevda risk (Kim, et al., 2008). 

I produktbackloggen, se Bilaga 5, finns beskrivet en användarberättelse för att visa upp en 

säkerhetscertifiering, men denna användarberättelse utvecklas dock inte på grund av att det inte 

handlade om att utveckla ett äkta betalsystem och därför sänktes användarberättelsens prioritet.  
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7 Slutsats 

Genom teoriframtagning följt av utveckling med arbetsmetodiken Scrum har e-butiken 

Appening utvecklats. Webbapplikationen har till stor del utvecklats med grunden i den teori 

som finns kring användbara webbapplikationer. I denna slutsats kommer frågeställningen 

besvaras genom att förklara huruvida Appening uppfyller aspekterna för en användbar 

webbapplikation, vilka är säkerhet, effektivitet, ändamålsenlighet, tillfredsställelse, lärbarhet 

samt hur väl ett system får en användare att minnas dess funktionalitet (ISO/DIS 9241-11, 1998; 

Bevan & Petrie, 2009).   

  

De användartester som genomfördes för att svara på frågeställningen tydde på att användare 

upplevde en viss säkerhet. När utveckling av webbapplikationen fortskred togs hänsyn till 

säkerhet ur driftsynpunkt och uppfattad säkerhet hos användare, vilket är aspekter av säkerhet 

i e-handel (Hartono, et al., 2014). En säkerhetsrisk ur driftsynpunkt är att obehöriga kan se, 

ändra eller förstöra information (Niranjanamurthy & Dharmendra, 2013). Inom 

webbapplikationen Appening kunde dessa risker minskas då känslig information som lösenord 

och betalinformation lagrades i krypterad form, otillgänglig för obehöriga individer. För att öka 

den upplevda säkerheten är det av stor vikt att kommunicera och informera om de 

säkerhetsåtgärder som finns till sina användare. Detta gjordes i relativt liten utsträckning och 

ses därmed som ett område med förbättringspotential. Något som ökar den upplevda säkerheten 

är även en hög grad av social närvaro (Head, et al., 2007) vilket företeddes på 

webbapplikationen genom att till exempel ha en stor mängd bilder på människor. 

  

Effektiviteten kring webbapplikationen främjades genom en enkel navigering alltid var 

närvarande såväl som att viktiga funktioner var placerade på attraktiva delar av skärmen, vilket 

identifieras vara bland annat den övre halvan av skärmen (Guo, et al., 2016). Detta möjliggjorde 

att användare snabbt kunde komma åt de centrala funktionerna. I och med implementerad 

funktionalitet som innebär möjligheten att sortera och filtrera produktutbudet tillgodoses 

ändamålsenlighet då användare med specifika mål kan enklare hitta det dem söker. De 

användartester som utfördes visar på att användare hade det lätt att hitta vad de letar efter vilket 

kan tyda på att webbapplikationen hade en hög grad av ändamålsenlighet.  

  

Nivån av tillfredställelse på webbapplikationen kan ses genom att betrakta de användartester 

som utfördes, där framgår det att testarna betygsätter främst design och den totala känslan av 

att använda Appening högt, se Bilaga 7. Webbapplikationen innehåller även funktioner såsom 

”plug-ins” till sociala medier, vilket spelar en stor roll i en e-butiks framgång (Najjar, 2011). 

De användartester som utfördes gav resultatet att innehållet var lätt att förstå vilket kan tyda på 

att de funktioner som fanns implementerade i syfte att öka lärbarheten gav önskvärd effekt. Ett 

exempel på detta är den förklarande text som återfanns på startsidan. 
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Fortsatt arbete skulle syfta till att öka användbarheten på webbapplikationen genom att främst 

implementera en sökfunktion som gör det möjligt för användare att söka fram specifika 

produkter och artister. Sökfunktionen skulle tillgodose de kunder med specifika behov vilket i 

sin tur hade ökat webbapplikationens effektivitet såväl som ändamålsenlighet. Utöver det hade 

den upplevda säkerheten utvecklats genom att användare hade informerats tydligare om att 

känslig information lagras krypterad såväl som att en betalningstjänst av en tredje part hade 

implementerats. Användandet av tredjeparts kvalitets- eller säkerhetsstämplar minskar 

kundernas upplevda risk (Kim, et al., 2008), vilket skulle vara syftet med denna lösning. 

  

Användartesterna som genomförts tyder på en positiv inställning till applikationen. De 

väsentliga funktioner som krävs för att webbapplikationen Appening ska fungera är utvecklade. 

Exempel på sådana funktioner är köpprocess, visning av produkter och användarinloggning. 

Syftet med arbetet, att skapa en användbar webbapplikation för kunder och amatörartister som 

erbjuder ett register bestående av amatörartisternas akter, anses därför vara uppfyllt. Appening 

kan därför anses vara en webbapplikation som utvecklats i enighet med det som definieras i 

frågeställningen. Frågeställningen anses därför vara besvarad. 
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9.1 Bilaga 1 - Marknadsföringsplan 
I denna Bilaga kommer företaget Appening och den marknad som Appening förväntas verka i 

att diskuteras och analyseras enligt flera olika teoretiska modeller.   

 

Företagspresentation 

Appening är tänkt att vara en plattform där amatörartister kan nå ut till kunder på ett enkelt sätt. 

Någon liknande plattform finns i dagsläget inte tillgänglig. Appening samlar de artister som 

finns i närområdet på ett och samma ställe och ger deras potentiella kunder en samlad plats att 

finna dem. Den vision Appening verkar efter är att den ska var den naturliga mötesplatsen för 

artister och kunder. Hädanefter kommer dessa artister benämnas appare enligt 

produktkonceptet.   

  

Det Appening kommer erbjuda genom sina verkande appare är uppträdanden av olika slag. 

Dessa kan variera mycket i både pris och art, endast apparens fantasi sätter stopp. Exempel på 

uppträdanden skulle kunna vara sångframträdanden, jonglörer, stå-upp-komik eller något så 

enkelt som en busringning eller leverans av en ballong. Tanken är att en Appening dels kan ges 

i presentsyfte och dels kan den beställas till köparen.   

  

I webbapplikationen kan appare enkelt ladda upp och erbjuda uppträden av olika slag. 

Kunderna kan enkelt filtrera fram just den kategori de söker och det finns möjlighet att gilla 

uppträdanden som inhandlats eller tilltalar kunden. Apparen själv ges utökad möjlighet att 

marknadsföra sig själv genom att hans eller hennes uppträdanden länkar till sig själv på olika 

sociala medier. Det finns ingen kostnad för apparen att lägga upp ett uppträdande. Företagets 

intäkter kommer från en fast procentuell andel som tas ut då ett uppträdande säljs.  

  

Analysmodeller 

I detta avsnitt kommer teori kring de olika analysmodellerna som har använts förklaras. Dessa 

modeller innefattar PEST, Porters femkraftsmodell, SWOT och Fyra P. Även avgränsningar 

som har gjorts samt en konkurrensanalys kommer diskuteras. Nedan presenteras också teori 

kring dessa analysmodeller.  

  

Flera av dessa analysmodeller utgår från distinkta kategorier av aktörer såsom leverantörer och 

kunder. I Appenings fall är dessa två grupper till viss del okonventionella. För att kunna 

använda analysmodellerna har således de appare som kan erbjuda sin tjänst på 

webbapplikationen betraktats som leverantörer och de individer som betalar för en tjänst som 

erbjuds på webbapplikationen betraktas som kunder. I viss mån kan Appening betraktas som 

en förmedlingstjänst men med tidigare nämnda distinktioner mellan leverantörer och kunder 

antas Appening kunna analyseras av nedanstående analysmodeller.   

 

PEST 



LiU – IDA – Kandidatarbete Appening VT-2016 

2 

 

PEST är en modell för att göra en mer övergripande omvärldsanalys med hänsyn till fyra 

faktorer. Den är tänkt att vara ett verktyg för att förstå den omvärld ett företag agerar i. Den 

första faktorn är vilket politiskt klimat som råder och hur detta kan komma att påverka företaget. 

Nästa är de ekonomiska faktorerna som finns att ta i beaktning, exempelvis inflation. Därtill tas 

också sociala aspekter i beaktning. Slutligen analyseras de teknologiska förutsättningarna som 

råder. (Pestle Analysis, 2016) 

 

Porters femkraftsmodell 

Porters femkraftsmodell är en analysmodell som används för att få en god strategisk överblick 

över en industri eller marknad, det ger en god förståelse för konkurrenter och lönsamheten på 

en marknad. Denna förståelse är viktig för att effektivt kunna positionera företaget på 

marknaden. De fem krafterna är konkurrens från nya aktörer, leverantörers förhandlingsstyrka, 

kunders förhandlingsstyrka, substitut för varan eller tjänsten och konkurrens mellan befintliga 

aktörer. Nya aktörer på marknaden är ett hot eftersom de vill stjäla marknadsandelar och detta 

kan bland annat ske genom att de pressar priser och kostnader. Styrkan på hotet från nya aktörer 

beror främst på hur höga inträdesbarriärer marknaden har. (Porter, 2008) 

 

Leverantörernas kraft ligger främst i att de ökar priserna eller har en begränsad nivå på kvalitén 

och servicen de erbjuder. Kunder kan tvinga en marknad till motsatsen; de kan pressa priserna 

eller kräva en högre nivå av kvalité och service. Den fjärde faktorn är substitutionsprodukter, 

dessa substitut fyller samma eller liknande funktion som produkten på marknaden men med 

andra medel, till exempel så är ett flygbolags webbapplikation ett substitut till resebyråer. Den 

femte och sista faktorn är rivalitet bland befintliga konkurrenter. Hur denna faktor påverkar en 

marknads lönsamhet beror på hur intensivt och under vilka förutsättningar företagen 

konkurrerar. (Porter, 2008) 

 

SWOT 

I en SWOT-analys utvärderas ett företags styrkor (strenghts), svagheter (weaknesses), 

möjligheter (opportunities) och hot (threats).  SWOT är ett planeringsverktyg som används för 

att utvärdera ett företags idéer eller projekt. Nya organisationer kan även använda det till att 

formulera en affärsplan.(Harmon, 2015) Det är en vanlig del i företags marknadsstrategi eller 

marknadsföringsplan. Styrkor är ett företags inre styrkor medan svagheter är ett företags inre 

svagheter.  Möjligheter är positiva faktorer eller trender i omvärlden som företaget kan använda 

till sin fördel medan hot är negativa omvärldsfaktorer eller trender som kan bli en utmaning för 

organisationens prestationer. (Kotler & Armstrong, 2010) 

 

 

 

Marknadsmix med Fyra P 
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Marknadsmix är de kontrollerbara och taktiska marknadsföringsverktyg ett företag väljer för 

att få önskad reaktion på den valda marknaden. Den består även av de faktorer som företaget 

kan använda sig av för att påverka efterfrågan på deras produkt. Faktorerna kan delas upp i fyra 

grupper som tillsammans benämns Fyra P; produkt, pris, plats och påverkan. Produkt består av 

de tjänster och varor företaget erbjuder marknaden. Pris är den summa som kunden betalar för 

produkten, realisationer och andra rabatter ska räknas in i priset. Plats inkluderar alla aktiviteter 

som krävs för att produkten ska nå kunden och påverkan innebär de aktiviteter som övertygar 

kunden om att köpa produkten, till exempel reklam, realisation och säljpersonal i butik. (Kotler 

& Armstrong, 2010) 

 

PEST-analys 

Politiskt 

För Appening är det högst tveksamt att det finns politiska faktorer som kan komma att påverka 

märkvärt. Det finns inget i den tänkta verksamheten som troligen skulle kunna gynnas eller 

missgynnas av nya politiska reformer.  

 

Ekonomiskt 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är den nuvarande starka konjunkturen i Sverige är faktor som kan 

påverka positivt för Appening (Konjunkturinstitutet, 2016). Med mer pengar att röra sig med 

finns en större benägenheter hos privatpersoner att köpa saker de vanligtvis inte gör, förslagsvis 

en appening. Å andra sidan råder det just nu en osäkerhet i världsekonomin, där en svacka 

säkerligen skulle påverka den nationella ekonomin också. Skulle detta inträffa finns en reell 

risk att privatpersoner håller i sina pengar och därmed skulle en investering i en appening ses 

som något överflödigt.  

 

Den höga levnadsstandard som råder i Sverige innebär att de flesta personer har råd att göra 

inköp utöver det som innefattar vad som ses som nödvändigt (Carlgren, 2016). För studenter 

har den disponibla inkomsten från lån och studiebidrag mellan 2010 och 2015 ökat med över 

20 % vilket ger utrymme för mer spenderande (CSN, 2016).  

 

Socialt 

Trenden att köpa upplevelsepresenter är stadigt växande, exempelvis ges fler och fler 

upplevelser som bröllopspresenter istället för mer traditionella gåvor (Amanda Billner, 2016). 

Denna trend kan komma att gynna Appening i det långa loppet. Att en upplevelse också kan 

uppfattas som mer miljövänlig än en fysisk produkt kan också vara en fördel. Ett uppträdande 

som en appening kommer med största sannolikhet ha en väldigt låg miljöpåverkan.  

 

Teknologiskt 
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E-Handel är något som växer stadigt i Sverige vilket är en viktig faktor för Appening (E-

barometern, 2015). Eftersom all försäljning kommer ske online utgörs Appenings potentiella 

marknad av de privatpersoner som handlar online.  

 

Porters femkraftsmodell 

I syfte att ta reda på hur konkurrenssituationen ser ut används analysmodellen Porters 

femkraftsmodell. Genom att analysera de olika aspekterna; Konkurrens från nya aktörer, 

Substitut för varan eller tjänsten, Kunders förhandlingsstyrka, Leverantörers 

förhandlingsstyrka och Konkurrens mellan befintliga aktörer kan det avgöras hur attraktiv en 

bransch är och huruvida det skulle vara möjligt att etablera sig som ny aktör. 

  

Konkurrens från nya aktörer 

Den bransch som diskuteras i denna rapport är en tjänstesektor där arbetskraften utgörs av 

tillfälligt uppdragsanställda individer. Det är tydligt att inträdesbarriärerna är låga då det inte 

krävs något större startkapital och inte heller något stort materielbehov för att bedriva denna 

verksamhet. Kostnaden och arbetsmängden som ligger bakom skapandet av en webbplattform 

med denna funktionalitet bedöms som låga, vilket är en indikator på att nya aktörer snabbt och 

lätt kan kliva in på marknadsplatsen.  

 

Konkurrenskraften mellan liknande sidor bedöms vara starkt kopplad till utbudet av tjänster 

samt priset av dessa. För att uppnå ett brett utbud och på så sätt se till att ha konkurrenskraftiga 

priser krävs ett stort antal användare som aktivt bidrar med tjänster. Denna stora mängd 

användare kan ta lång tid att bygga upp då det kräver lojalitet. Ur denna aspekt är det svårt att 

ta sig in på marknaden eftersom den kan ses som trögrörlig då två lager av kunder måste anpassa 

sig, både försäljare och köpare.  

  

Totalt sett anses risken att nya aktörer kommer in på marknaden vara stor, dock begränsas 

hastigheten för deras expansion av en trögrörlig kundgrupp. 

  

Substitut för varan eller tjänsten 

I detta avsnitt diskuteras alternativa tjänster som kan ersätta produkten i fråga. I nuläget finns 

flera liknande tjänster som erbjuder kunder att både kunna lägga upp tjänster och ta del av 

andras tjänster. Dessa är främst nischade på att täcka ett brett sortiment av tjänster och har till 

synes ingen stark inriktning gällande typ. Den marknad som denna rapport har till syfte att 

inrikta sig på har dock en snävare nisch. Nischen är att fokusera på tjänster som innefattar 

upplevelser i form av uppträdanden att beställa till sig själv eller andra. 

  

Potentiella substitut till produkten kan även vara upplevelsepresenter som erbjuds av företag 

såsom t ex de produkter som Liveit.se erbjuder. Det är ett rimligt antagande att kvaliteten på 

substitutprodukterna kan garanteras vara god i större utsträckning då det är företag, med 
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professionella aktörer, som bedriver aktiviteter. Det finns en risk för att kunder inte är villiga 

att överlåta ansvaret till en privatperson, vilket är tjänsteutövarna i Appenings fall. 

  

Ett annat substitut till Appenings vara är fysiska presenter vilket inte motsvarar samma produkt 

men är en potentiell risk. I dem genomföra kvalitativa och kvantitativa undersökningarna 

framgick det att personer ofta känner en stor osäkerhet i sitt val av present. Detta innebär att det 

finns en påtaglig risk att kunder kan gå till andra produktkategorier såsom fysiska produkter, 

levererade av e-handelsbolag.  

  

Kostnader som associeras med ett byte av leverantör för kunden anses vara låga. Detta talar för 

att hotet för ersättande tjänster är hög. 

  

En summering av risken för substitutprodukter är att det finns en påtaglig risk att andra tjänster 

och varor kan ersätta den produkten som Appening förser. Det bedöms däremot mer troligt att 

kunder går över till fysiska produkter snarare än att ersätta Appenings produkter med andra, 

liknande tjänster.  

  

Kunders förhandlingsstyrka  

Köpslåendekraften hos kunder kräver att hänsyn tas till flera aspekter. En stark faktor till att 

köpslåendekraften är hög hos kunder är om det finns många alternativ till den produkt som 

erbjuds av företaget. På den aktuella specifika marknaden kan det göras ett antagande att vid 

en tillräckligt stor marknadsandel kommer alternativen vara få då tjänsteutbudet till stor del 

kommer finnas hos den dominerande aktören.  

  

Denna marknad är ny och progressiv vilket innebär att det inte finns en tydlig prissättning som 

kunder är låsta vid, således är priskänsligheten inte särskilt stor vilket tyder på att 

köpslåendekraften är låg.  

  

I nuläget finns som tidigare nämnt ingen utvecklad marknad vilket innebär att potentiella 

kunder inte har ett faktiskt behov av denna produkt. Faktumet att kunden inte kräver denna 

produkt för essentiella delar av sina liv gör att köpslåendekraften är hög hos kunder. 

  

Totalt sett anses köpslåendekraften hos kunder vara förhållandevis hög, detta härleds främst 

genom att Appenings tjänst är en ny produkt som inte har en utvecklad marknad.  

  

Leverantörers förhandlingsstyrka 

Leverantörerna på denna marknad bedöms vara de appare som erbjuder sina tjänster som en 

produkt för andra besökare av webbapplikationen. Dessa personer antas göra det med en låg 

nivå av samråd med andra appare som erbjuder tjänster parallellt. Det innebär att 

gruppbildningar och fackbildning har en låg sannolikhet. Tillsammans med faktumet att 
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prissättningen av tjänster blir självreglerande då det finns en intern konkurrens görs 

bedömningen att köpslåendekraften hos leverantörer är låg.  

 

Konkurrens mellan befintliga aktörer 

Rivalitet kring snarlika företag bedöms vara en stor risk. Detta grundas i att kostnader relaterade 

till byte av varumärke för kunden är låga. Det är således lätt för kunder att byta till en liknande 

tjänst, vilket innebär att konkurrensen om kunder blir intensiv.  

 

Marknadsföring av tjänsten genom i första hand sociala medier bedöms vara en stor faktor för 

att denna tjänst blir lyckad. Tjänsten i sig är starkt beroende av mängden användare kopplade 

till sidan, därför är marknadsföring av största vikt, framförallt i ett tidigt skede. Intensiteten av 

konkurrenter bedöms vara relativt låg i nuläget men det finns risk att den snabbt kan komma 

att öka på grund av låga startkostnader. 

  

En summering av detta avsnitt visar att det i nuläget inte är en hög intensitet av konkurrenter 

men att en eventuell framtida konkurrens kan innebära en stor inverkan på hur Appening skall 

hantera marknaden.  

 

Summering av Porters fem krafter 

Efter en analys av de fem krafter som Porters modell innefattar kan följande konstateras. De 

inträdesbarriärer som finns är låga, men där en etablerad kundgrupp betraktas trögrörlig då 

kunder kommer eftertrakta ett stort utbud av appenings vilket bedöms ta tid att bygga upp. Det 

konstateras även att problem finns i med en låg kostnad för kunder att byta varumärke och i 

med utbytesprodukter så som fysiska produkter. Köpeslåendekraften hos kunder och 

leverantörer bedöms vara hög respektive låg. Slutligen visar analysen att intensiteten av 

nuvarande konkurrenter är låg men att det kan öka och att konkurrensen är viktig aspekt då 

stora grupper av appare och kunder är en grundpelare i Appenings verksamhet. 

   

Konkurrensanalys 

50lappen är en applikation som erbjuder tjänster som utförs online såsom 

applikationsutveckling, omnämning i blogg och ett garanterat antal Facebook-likes. 

Medlemskapet hos 50lappen är gratis och så är det även att annonsera. När en tjänst säljs tas 20 

% av beloppet i avgift. 50lappen omsätter under 50 000 årsvis vilket gör den till en 

förhållandevis liten aktör (AllaBolag, 2016b). 

 

Blocket är Sveriges största köp- och säljsajt med en omsättning på 850 miljoner kronor årligen. 

Majoriteten av de annonser som finns på Blocket gäller begagnade artiklar men det finns även 

en kategori för annonsering av olika tjänster. Dessa är av mer professionell karaktär så som 

hundpassning, målning och byggjobb. För att lägga upp en annons på blocket betalar 
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annonsören 130 kronor för en annons i kategorin tjänster. Blocket erbjuder även kringtjänster 

som säker betalning och försäkringar (AllaBolag, 2016a). 

  

Ställs dessa två mot vad Appening kommer erbjuda är det främst 50-lappen som kan ses en 

möjlig konkurrent, då det på Blocket nästan uteslutande utannonseras professionella tjänster. I 

med att det utgår en kostnad för att annonsera på Blocket samt att Blockets tjänstannonsering 

är en väldigt liten del av Blocket, är det inte troligt att de säljare Appening är tänkt att locka 

kommer att välja Blocket framför Appening. 50-lappen erbjuder billigare digitala tjänster av 

mer amatörmässig karaktär som potentiellt skulle kunna erbjudas av Appening. Dock är nästan 

uteslutande alla tjänster som erbjuds av 50-lappen enklare digitala tjänster som utförs online, 

vilket inte är den typ av tjänster Appening är tänkt att sälja.  

 

(SW)OT – analys 

Opportunities 

En trend inom den internetbaserade tjänstesektorn är att det blir vanligare med verksamhet där 

användare av tjänst kan representera både köpare och säljare. Till exempel märks denna trend 

starkt inom företag såsom Uber och Airbnb (Shingles & Trichel, 2014). Bedömningen är att 

kunder i större utsträckning är intresserade och känner trygghet i att köpa tjänster utförda av 

personer som inte är professionella inom området.  

  

Webbapplikationen Appening kan möjliggöra för privatpersoner att erbjuda en tjänst där dessa 

personer kan arbeta utifrån deras egna förutsättningar och talanger vilket kan minska 

arbetslöshet.  

  

Det finns ett begränsat antal extrajobb för grupper som är intresserade av att jobba i andra 

anställningsformer än heltidssysslor. Studenter är en kundgrupp som karakteriserar detta bra, 

med vår tjänst ges en möjlighet att styra över sin egen försörjning i form av ett extrajobb vid 

sidan av studier.  

 

Threats  

Stora aktörer äger och kontrollerar i nuläget många populära tjänster där handel av fysiska varor 

sker mellan två olika besökare på en webbapplikation Ett hot kan vara att dessa aktörer även 

inkluderar tjänster i sitt utbud och på så sätt fångar många redan lojala kunder. Ett exempel på 

detta är Schibsted-koncernen som äger Blocket och Hemnet.  

  

Ett annat hot är den låga, ekonomiska inträdesbarriären för att slå sig in på marknaden. Däremot 

bedöms inslagskraften från nya aktörer vara hindrad av den trögrörlighet som är associerad med 

att två kundgrupper, både köpare och säljare måste migreras över till en ny tjänst.  
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Marknadsstrategier 

Klart är att det idag inte finns någon given konkurrent till det Appening är tänkt att vara, en ren 

förmedlingssida av olika slag uppträdanden. Detta är både positivt och negativt för Appening 

då avsaknaden av konkurrens i sig är positivt, men det innebär också att det inte finns en 

etablerad marknad för tjänsten vilket kan ses som en utmaning.  

  

Denna utmaning ska Appening ta sig an med en så kallad Blue Ocean Strategy. Detta begrepp 

syftar på ett scenario där en helt ny marknad skapas av en unik affärsidé, en marknad som inte 

existerade förut. Detta innebär att Appening kommer kunna ta 100 % av marknadsandelarna 

till dess att eventuella konkurrenter tar sig in på marknaden. Skulle konkurrenter ge sig in på 

marknaden kommer den förmodat trögrörliga kundgruppen bidra till att Appening behåller sitt 

grepp om marknaden. 

  

Marknadsmål 

Det mål som eftersträvas är att på ett effektfullt sätt attrahera både köpare och säljare för vilket 

kommer vara viktigt för Appening i dess inledningsfas. Framförallt blir det av högst vikt att 

säljarna finner Appening då det måste finnas tjänster att erbjuda köparna. Målet som sätts blir 

därför att inom sex månader ha 100 säljare som erbjuder sina tjänster och att Appening ska ha 

haft minst 10 000 sidvisningar av potentiella kunder.   

 

Segmentering 

För att Appening ska lyckas slå sig in på marknaden krävs det en marknadssegmentering med 

tydliga avgränsningar. Uppdelning av marknaden kan ske genom en indelning efter 

geografiska, demografiska och beteendemässiga förhållanden (Shaw, 2015). 

 

Till och börja med kommer Appening endast att verka i Linköping. Detta eftersom företaget 

tror att Linköping är en tillräcklig stor marknad att börja etablera sig på. I Linköping finns 

många studenter med stort kulturellt engagemang, som till exempel orkestrar och spexgrupper. 

Dessa ses som potentiella appare till webbapplikationen och Appening tror att detta kan bli en 

stor plattform för dem att synas på. Genom att tillgodose behovet för dessa människor att synas 

kommer webbapplikationen även främja kulturens tillväxt i Linköping. 

  

Att skapa en trogen kundkrets med stor variation på produkter på en liten geografisk yta ses av 

Appening som ett bättre sätt att etablera sig på än att öppna upp Appening i hela Sverige direkt. 

Om Appening lyckas är förhoppningen i framtiden att kunna etablera sig i flera städer i Sverige. 

  

Om uppmärksamhet nu ges till demografiska aspekter bör Appening främst riktas mot 

åldersspannet 18-30 år. Enligt den utförda enkätundersökningen finns det ett intresse för 

produkten i detta ålderssegment. Dessutom tillhör 18-30 åringar det ålderssegment som är mest 

aktiva online, oftast provar nya tjänster och handlar mest på internet (Arrhenius, 2010). 
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Targeting 

Den målgrupp gruppen väljer att rikta fokus mot blir därför främst mot studenter då de finns 

talrikt representerade inom det valda geografiska området och är i rätt åldersspann. Studenter 

är även en grupp som är väldigt aktiva på sociala medier vilket bör underlätta för att vetskapen 

om Appening sprids hos den valda målgruppen, något som är klart viktigt för Appening.  

 

Positioning 

Det Appening erbjuder är något som inte funnits tidigare. Därför kommer Appening med fördel 

vilja ses som något nytt och spännande. 

 

Marknadsmix 

För att beskriva marknadsmixen för Appening används 4P-modellen där faktorerna produkt, 

pris, plats och påverkan analyseras. 

  

Produkt: Appening är en webbapplikation som tillåter kunder att söka bland, köpa och beställa 

framträdanden. Dessa framträdanden kan vara något unikt som ett musikband eller gyckel av 

en studentförening men även något simplare som en busringning. Privatpersoner ges 

möjligheten att själv publicera sina uppträdanden på webbapplikationen och således bli appare. 

Dessa uppträdanden länkas automatiskt till apparens egna sociala medier vilket ger dem 

möjlighet att marknadsföra sina uppträdanden genom dessa. 

  

Pris: Appening är ett billigare alternativ till upplevelsepresenter där de flesta appenings finns i 

prisintervallet 101 kr – 500 kr. I enkätundersökningen framgick det ett behov av billigare 

upplevelse presenter då 91 % av de svarande köper presenter för ett pris på 101 kr – 500 kr. 

 

Plats: Appening är en e-butik och därför kommer alla produkter, framträdanden, finnas 

tillgängliga för försäljning via webbapplikationen. Leveransen av tjänsten hanteras direkt av 

kund och appare. Den geografiska positioneringen av Appening är därför inte viktigt, då det är 

upp till kunden och apparen bedöma om de geografiskt är väl positionerade. 

  

Påverkan: Då sociala medier är en plattform där information sprids snabbt och billigt kommer 

Appening att utnyttja dessa medier för marknadsföring i uppstarten. På Appenings 

webbapplikation finns en Facebook-integration där kunderna och aktörerna har möjlighet att 

enkelt dela vidare deras upplevelse av Appening. 
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9.2 Bilaga 2 – Prototyp  
 

 
Figur 1: Startsida enligt prototyp. 

 

 

Figur 2. Utbudet av appenings enligt prototyp. 
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Figur 3: Min sida enligt prototyp. 

 

 
Figur 4. Uppdaterad prototyp (1): Min sida – Beställningar 
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Figur 5. Uppdaterad prototyp (1): Min sida - Appare 

 

 
Figur 6. Uppdaterad prototyp (1): Kundkorg 
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Figur 7. Uppdaterad prototyp (1): Kundkorg - Köpinformation 

 

 
Figur 8. Uppdaterad prototyp (1): Kundkorg - Betalning 
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Figur 9. Uppdaterad prototyp (2): Design 
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9.3 Bilaga 3 – Enkät  
Ålder? 

  

 

Hur mycket lägger du vanligtvis på en present? 
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Jag köper presenter till personer även om jag inte är bjuden till ett firande.  

 

 

 

När jag köper presenter kan presenten i fråga ha en skämtsam karaktär. 
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När jag köper presenter kan dessa vara upplevelser. 
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Ranka följande påståenden.  
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Vilken av de nedan nämnda tjänsterna är det mest sannolikta att du skulla använda? Rangordna 

mellan 1-4 där 1 är mest troligt och 4 minst troligt. 
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9.4 Bilaga 4 – Intervjustudie 
Frågor 

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner.  

o Vad är fördelarna med den lösningen?  

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 

 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om.  

o Beskriv vad som är bra med den.  

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online? 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 

 
Intervjuer 

Intervju 1  

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner.  
Köper saker de inte vill ha. Ger något udda (random). Tex manlig uppblåsbar docka. 

Alkohol är alltid uppskattat. Nätet eller butik, beror på produkten.  

 

o Vad är fördelarna med den lösningen?  

I butik får man se och känna på kvalitén. Större utbud på nätet. Behöver inte lämna 

hemmet (viktigt!).  

 

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 

Alltid klurigt. Vill ge något som folk kommer använda. Generellt jobbigt att komma på 

någonting att ge. När man väl kommit på någonting måste man komma på var man 

köper det och eventuellt välja mellan olika idéer. Jobbigt att slå in presenten. Det värsta 

är nog att komma på vad man ska köpa.  

 

 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om.  

Finns många: careofcarl.com, inet.se (man får godis!).  

 

o Beskriv vad som är bra med den.  

Snabb och smidig leverans. Man får godis på inet. Smidigt att navigera på. Bra 

utbud. Snygg webdesign. “folk som köpt detta har även köpt ….”.  

 

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 

Bra hemsida där det är lätt att hitta det man söker efter. Det är skönt om det inte är 

jättemycket saker överallt. Bra med mellanrum. Inga konstiga bakgrundsfärger eller 

konstiga fonter. Smidigt när man bara kan skriva in personnummer och så fixar den 

adress. Om man är inloggad är det bra att kontaktuppgifter och kort sparas, så länge det 

är säkert.  

 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online? 

“köper det mesta”. Priset, fraktkostnader. Leveranstider. Bra rykte. Recensioner 

på hemsidan. Prisjakts kommentarer. 

 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 

Pranks. Mest det som är aktuellt. Inte aktuellt med sång etc. 
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Intervju 2 

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner. 

- Tänka ut ngt man kan köpa. Sen kolla upp var man kan köpa produkten. Sen gå till 

butiken eller webshopen och sen få det inslaget på plats.  

 

o Vad är fördelarna med den lösningen?  

Fördelarna är att det går snabbt när man har kollat upp vart produkten finns.  

 

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 

- Pris kan vara en svårighet. Det kan vara dyrt.  

- Tillgängligheten, om det är tex en upplevelse så kan man begränsas av platsen och hur 

många som kan vara med och så.  

- Svårt att komma på vad man ska ge. Dålig fantasi.  

 

 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om.  

- frontman. Snygga kläder. Fin layout.  

 

o Beskriv vad som är bra med den.  

- Layouten, stilfull. Lätt navigerad: lätt att hitta det man vill ha. Sortera via 

märke, typ av produkt, inspiration.  

 

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 

- Krävs inte så mycket. Dålig butik: betalningssätt som inte känns säkert. Dålig service; 

de ska svara på mejl snabbt. Brukar inte läsa igenom alla köpregler.  

Man ska kunna bli medlem så det går snabbt att köpa. Ska man köpa många produkter 

vill ha varukorg.  

 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online?  

- Produkten till det billigaste priset.  

 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 

- Sång, en middag som är dukad någonstans på en fin plats, en surprise-händelse. Typ 

att det är massa människor i ett rum som ropar hej. Eller en dansshow, som en flashmob. 

En con-man, en person som lurar någon; klär ut sig och lurar någon “dolda kameran-

aktigt”.  

 

Intervju 3 

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner.  

Om jag inte har en idé, går ofta runt i affärer och letar ideér. Ibland blir det bra men 

ibland dåligt. Annars ofta aktiviteter som att bjuda på middag/brunch eller göra något 

kul.  

 

o Vad är fördelarna med den lösningen?  
Fördelen med att gå runt i affärer: kan få ideér. Hitta oväntade saker. Fynda dyra 

saker billigt. Med aktiviteter: Roligt, inget som någon slänger. 

 

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 
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Ofta svårt att veta vad man ska ge. Vill inte ge något som ändå slängs/glöms bort. Andra 

hinder kan väl vara pris, man hittar inte det man söker. Man har inte tid. 

 

 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om.  

Jag gillar sportamore. Lätt att hitta erbjudanden. Går att sortera på märke. Fri frakt o fri 

retur gör att det känns lätt att våga testköpa. Dessutom ofta billiga grejer.   

o Beskriv vad som är bra med den.  

Se ovan. Funktioner? Lätt att se bilder på produkterna. Zooma in. Olika vinklar.  

 

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 

Inte för mycket att fylla i. Lätt att ladda sidan. Enkelt att klicka sig fram.  

 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online? 

Lätt att returnera produkten. Känns säkert. Inte för dyrt.  

 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 

Kanske något uppträdande med musik. Eller bara att en person levererar en ballong eller 

något sånt.  

 

Intervju 4  

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner.  
Först brukar intervjupersonen ta reda på vad personen i fråga skulle vilja ha, alltså göra 

research innan köp. Om detta inte ger något bra resultat åker han till stan och går runt 

och letar, kollar i skyltfönstren osv.  

 

o Vad är fördelarna med den lösningen?  

Det är en fördel att göra research för att man får reda på vad de verkligen 

kommer uppskatta. Fördelen med att åka in till butiker och kolla efter presenter 

är att man “kommer in i zonen” och man vet att man inte kan åka hem utan att 

hitta en present vilket gör det enklare att bestämma sig.   

 

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 

Intervjupersonen vet inte vad det är som skall köpas. Ett ytterligare hinder är att han inte 

orkar/kan ta sig till en specifik butik pga öppettider eller geografisk plats.  

 

 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om.  

Spelbutiken.se 

 

o Beskriv vad som är bra med den.  

Låga priset är det centrala, detta inkluderar fri frakt, snabb och tillförlitlig 

leverans. Den allmänna looken gör att det känns tryggt och enkelt att handla där.  

 

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 

Det skall vara lätt att se hela sortimentet och kunna scrolla runt i olika kategorier. Inget 

krångel vid betalning, det skall erbjudas olika betalningsalternativ som går snabbt och 

enkelt. Något ytterligare som krävs är att de har någon slags certifiering, bra betyg och 

en stämpel på att det är säkert att handla där.  

 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online? 
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Det skall vara billigare än i verkligheten. Man skall även kunna ta reda på 

mycket information om produkten för att bilda sig en bild av vad man verkligen 

beställer. Det skall utöver att vara ett bra företag, även vara en bra hemsida. 

 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 

Orkester eller liknande hembeställt till någon. 

 

 

Intervju 5 

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner.  
Han brukar köpa i fysiska butiker. Han frågar personen som skall få en present vad de 

vill ha. Utefter det köper han en present om personen vill ha någonting specifikt men 

avstår om det inte är fallet. Han säger även att han inte tittar omkring i olika butiker utan 

går efter ett färdigbestämt mål som är förplanerat.  

 

o Vad är fördelarna med den lösningen?  

Han upplever att han slipper bry sig om att fixa en present om personen inte ens 

kan formulera ett behov. Han känner även att han sparar tid genom att redan veta 

vad han är ute efter väl på presenthandlingen.  

 

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 

Största hindret är att personen inte vet vad som ska köpas och även att han inte hittar 

det i butiker även om han vet vad det är han letar efter. Ett ytterligare hinder är att han 

inte har mycket pengar, pengar är ett problem. Ett annat hinder är att det alltid känns 

som han ger saker som folk egentligen inte vill ha. 

 

 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om.  

Steam, onlinepizza 

 

o Beskriv vad som är bra med den.  

Steam - billigt, stort sortiment, lätt att hitta 

Onlinepizza - bekväm tjänst, lätt och intuitivt väl på hemsidan 

 

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 

Att man kan betala med mobilt bankID, ingen bankdosa inte! Det skall även vara snabb 

leverans och stort utbud av konkurrerande varor och märken.  

 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online? 

Det som övertygar intervjupersonen är hur mycket tid och ork han sparar jämfört 

med att köpa samma sak i den riktiga världen.  

 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 

Kör eller personligt blombud. 

 

Intervju 6 

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner.  

Köper oftast presenter i butik, ibland online.  
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o Vad är fördelarna med den lösningen?  

Men brukar oftast vara ute i sista minuten och då är butik det som gäller. Men 

skulle föredra online om det finns tid för det.  

 

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 

Först och svårast är att komma på vad man ska ge personen, viktigt att presenten är 

personlig, och är något personen inte normalt köper till sig själv. Något personen inte 

har tänkt på och som den har glädje av. Ibland svårt att hitta något ställe att köpa den 

på, presenten får inte vara för dyrt heller. Måste komma fram i tid också, måste levereras 

fort då man ofta skjuter på presentköpet. Ibland vill man köpa upplevelse, men svårt 

med att bestämma tid och man vill ha något fysiskt att ge som representerar presenten. 

Presentkort etc. 

 

 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om.  

Apotea, ICA och Netonnet är bra butiker.  

 

o Beskriv vad som är bra med den.  

Apotea: De har väldigt snabb leverans och är billigare än i vanlig butik. Lätt att 

hitta på deras hemsida.  

ICA: Är bra också, går att beställa till butik och hämta upp, bra leveranstid där 

också.  

Netonnet: De har ett väldigt bra utbud av elektronik. Gratis frakt är ett stort plus, 

oavsett vilken produkt. 

 

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 

De ska ha en kundservice som går att ringa, känns tryggare att köpa då.  

 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online? 

Vill ha säker betalning, tittar efter kända betalningslösningar på sidan. Sidan ska 

se seriös ut, vara bra strukturerad och vara estiskt tilltalande.  

 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 

Exempel på sång och dans låter intressant. Bra om det går att boka med 3 dagars varsel, 

dvs inte för långt i förväg. Det skulle kunna vara kul att boka en trollkarl. Ett practical 

låter också som en kul grej.  

 

Intervju 7 

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner.  

Brukar oftast köpa presenter online och mest roliga presenter. 

 

o Vad är fördelarna med den lösningen?  

Det är lättare att hitta bra presenter och man slipper ta sig till en fysisk butik.  

 

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 

Det är alltid svårt att komma på vad man ska ge personen. Vill oftast ge en rolig present 

men det kan vara svårt att hitta bra ideer. Hittar man en produkt online kan det vara 

svårt att få en bra bild eller beskrivning av den och därmed kan det kännas osäkert vad 

man köper.  
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 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om.  

Inet är en bra butik.  

 

o Beskriv vad som är bra med den.  

Den är bra och funktionellt upplagd. På startsidan finns deras nuvarande 

erbjudanden och det går att navigera väldigt specifikt vad man söker. Det finns 

också mycket bilder, bra beskrivningar och recensioner av produkterna. 

 

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 

Det ska vara en stilren sida som är enkel att navigera och som har bra 

produktbeskrivningar. Köpprocessen ska vara relativt enkel och tydlig. En snabb 

leverans är också att föredra.  

 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online? 

En bra produkt till ett bra pris, fri frakt är också att föredra. 

 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 

Köpa ett practical joke låter väldigt intressant om det går att få till ett bra pris.  

 

Intervju 8 

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner. 
Det varierar ganska mycket för mig, men oftast köper jag på internet. 

 

o Vad är fördelarna med den lösningen? 
Detta eftersom det är mest bekvämt genom att man slipper ta sig ut för att leta 

reda på en present. Det är ju dessutom smidigare att söka runt på internet och 

man får oftast fler tips genom kategorier och liknande på internet. Ett extra plus 

är att få presenten skickad till personen om man köper present till någon i en 

annan stad. 

 

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 

Ett stort hinder är att komma på vad man ska köpa. Att ta sig ut på stan och leta är också 

jobbigt och man kanske inte har tid för det. Dessutom är det ofta svårt att hitta en bra 

present till ett rimligt pris. 

 

 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om. 
Sj.se 

 

o Beskriv vad som är bra med den. 
Slipper gå till butik. Kan klicka i rätt önskemål och betala direkt med olika 

betalningslösningar så som direktbank. Bra service med biljett till mobil och 

bekräftelse på mail. 

 

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 
 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online? 
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Jag tycker det är bra när man kan få ett gratis sample, när det är fri frakt, enkelt 

att returnera, direktbank med mobilt bank-id. Att det finns en bra kundtjänst, 

med ett nummer man kan ringa. 

 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 
Tycker det mesta verkar intressant att beställa. Sång, dans, clown till barn, gitarrist, kock 

tycker jag verkar som bra förslag. 

 

Intervju 9 

 Beskriv hur brukar du köpa presenter till dina vänner. 

o Vad är fördelarna med den lösningen? 
Vanlig affär – fördel att man får känna på produkten, kan fönstershoppa, 

aktivitet. 

Online – fördel om man redan vet vad man ska köpa, slipper röra sig, bara 

beställa. 

Gustav intervju 2 

 

 Beskriv hinder som kan uppkomma under presentköp-processen? 

Det största hindret är alltid att komma på vad man ska köpa. Dessutom är det svårt att 

hitta en bra present till ett rimligt pris. Ifall man beställer på internet är ett hinder att 

man inte vet om presenten hinner fram i tid. På internet kan betalningen kännas osäker 

och utan att kunna känna och se produkten på riktigt kan man bli lite tveksam. Detta är 

för mig en stor begränsning. 

 

 Berätta om en e-handelsbutik som du tycker om. 
Jag tycker om CDON.com. 

 

o Beskriv vad som är bra med den. 
Tycker att de har ett stort och bra utbud. De har många kategorier, en bra 

sökfunktion och flera olika betalningslösningar. Känns dessutom som ett 

väletablerat och seriöst företag. 

 

 Vad krävs från en e-butik för att göra din köpupplevelse så smidig som möjligt? 
Den ska ha det som står ovan. 

 

o Vad krävs för att övertyga dig om att köpa en produkt online? 
Oftast går jag in via prisjakt.se för att se vilken hemsida som har det billigaste 

priset. Om sidan sedan känns säker så blir det den billigaste. Sen är det självklart 

attraktivt om sidan har en stilren design. Det gör det enklare att surfa runt på den 

vilket kan leda till flera köp på just den sidan. 

 

 Vad för sorts live-händelser skulle du kunna tänka dig köpa? (sång av festeri, dans, 

practical joke etc etc etc?) 
Beror ju självklart på vem presenten är till. Gitarr/sång uppträdande, clown till 

barnkalas. En kock/hem-catering vore mysigt. 
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9.5 Bilaga 5 – Produktbacklogg 
 

US1 
Som kund vill jag att det ska finnas en webbapplikation att ladda för att kunna 

använda mig av tjänsten. 
Utvecklad 

US2 

Som besökare på webbapplikationen vill jag kunna navigera på 

webbapplikationen via en allmän meny för att växla mellan flikar på 

webbapplikationen. 

Utvecklad 

US3 

Som ny användare vill jag kunna skapa ett nytt konto med användarnamn 

och lösenord för att få tillgång till en egen profil för att kunna erbjuda och 

köpa tjänster. 

Utvecklad 

US4 
Som kund vill jag kunna se vilka appenings som finns att köpa för att sedan 

kunna köpa dem. 
Utvecklad 

US5 
Som kund vill jag kunna välja produkt att köpa för att sedan kunna betala för 

den. 
Utvecklad 

US6 
Som kund vill jag kunna se vilka produkter jag har valt för att sedan kunna 

betala för dessa gemensamt. 
Utvecklad 

US7 
Som kund vill jag kunna betala för den appening jag beställt för att kunna 

genomföra köpet. 
Ej utvecklat 

US8 
Som kund vill jag kunna se mina tidigare beställningar så att jag kan spåra 

tidigare köp. 
Utvecklad 

US9 
Som appare och kund vill man kunna följa beställningar som ännu inte 

levererats för att se när nästa appening sker 
Utvecklad 

US10 
Som ny användare ska jag behöva godkänna att personuppgifter hanteras 

enligt PUL för att sidan ska följa svensk lagstiftning. 
Utvecklad 

US11 
Som kund, appare och administratör ska jag kunna logga in på 

webbapplikationen för att kunna ta del av tjänsterna. 
Utvecklad 

US12 

Som registrerad användare ska jag kunna fylla i ett formulär om vilken 

appening jag vill erbjuda för att denna senare ska bli godkänd och publicerad 

på webbapplikationen. 

Utvecklad 

US13 
Som administratör ska jag kunna godkänna och publicera appenings för att 

dessa ska bli tillgängliga för samtliga besökare på webbapplikationen. 
Ej utvecklat 

US14 
Som kund vill jag kunna läsa mer om appeningen för att kunna bli övertygad 

om att köpa denna appening. 
Utvecklad 

US15 
Som administratör ska jag kunna ta bort konton på webbapplikationen för 

att kunna ha kontroll över sidan. 
Ej utvecklat 

US16 
Jag som kund vill kunna sortera (kategori, pris, datum) bland appenings för 

att hitta den appening som passar mig. 
Utvecklad 

US17 
Som admin vill jag kunna ta bort en appening för att kunna ta bort en 

appening när den inte längre finns tillgänglig. 
Utvecklad 
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US18 
Som användare vill jag kunna komma in på webbapplikationen från internet 

för att kunna använda tjänsten när och var som helst. 
Utvecklad 

US19 
Som användare ska fås en mailbekräftelse med information om köpet för att 

veta att det gått igenom 
Ej utvecklad 

US20 
Som användare ska jag kunna se användaren bakom en appening för att veta 

vem som utför den. 
Utvecklad 

US21 
Som kund vill jag ha en länk till min sida där jag kan se mina egna uppgifter, 

orderhistorik etc. 
Utvecklad 

US22 
Som besökare vill jag kunna ställa frågor om appenings webbapplikation för 

att skapa tilltro och för att kunna rapportera buggar. 
Ej utvecklad 

US23 
Som besökare vill man kunna se information om vilka som erbjuder tjänsten 

appening. 
Utvecklad 

US24 
Som användare ska jag kunna uppdatera min profil för att kunna hålla 

informationen uppdaterad. 
Utvecklad 

US25 
Som köpare vill jag kunna betygsätta min upplevelse för att dela med mig av 

min upplevelse i syfte att säkerställa kvalitén 

Delvis 

utvecklad 

US26 
Som köpare vill jag kunna se vad andra tyckte om en specifik appening för att 

kunna säkerställa kvalitén. 
Ej utvecklad 

US27 
Som användare ska jag kunna se heta artister just nu på startsidan för att bli 

inspirerad till köp. 
Utvecklad 

US28 
Som kund vill jag kunna söka efter olika appenings för att lätt kunna hitta det 

jag letar efter. 
Ej utvecklad 

US29 

Som köpare vill jag kunna kommunicera med apparen genom 

webbapplikationen för att undvika att köpare och säljare kringgår vår 

förmedlingstjänst. 

Ej utvecklad 

US30 
Som kund vill jag kunna se förslag på produkter andra köpt för att få 

inspiration till vad man kan köpa. 
Ej utvecklad 

US31 Som kund vill jag kunna gilla Appening för att andra ska se detta. Utvecklad 

US32 
Som ny användare vill jag kunna registrera sig via facebook för att det ska gå 

snabbt och enkelt att komma igång med att använda tjänsten. 
Ej utvecklad 

US33 
Som kund vill jag kunna se kategorier på olika appenings, som det går att 

sortera på, för att lätt hitta den typ av produkt jag vill ha. 
Utvecklad 

US34 
Som kund vill jag se vid vilka tidpunkter och dagar en appening finns 

tillgänglig för att veta till när jag kan beställa den. 
Ej utvecklad 

US35 
Som kund vill jag kunna se videos på artisternas framträdanden för att veta 

vad de erbjuder. 
Ej utvecklad 

US36 
Som kund vill jag se att sidan har en säkerhetscertifiering för att kunna känna 

mig trygg vid köp. 
Ej utvecklat 

Tabell 1. Produktbacklogg
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9.6 Bilaga 6 – Gruppkontrakt 
 Hjälpas åt. Den som missar möten har ansvar att ta igen. 

 Snacka vidare om dagliga scrummöten… Möten, när, hur? 

 Komma i tid. Försenad = fika. 

 Svara på mail inom 24 h. Alla mottagare av ett mejl svarar på det om det efterfrågas i 

mejlet.  

 Obligatoriska möten 

 Helst inte möten på kvällar och helger 

 Kommunikation: Mejl, Google Drive, Google Calender, Trello, Skype, Doodle 

 Facebook används till korta meddelande tex lokal bokad, var gruppen ska ses etc.  

 Gruppen försöker undvika arbete under tenta- och omtentap så gott det går.  

 Kalender ska vara med på alla möten (så att planering av kommande möten kan ske 

direkt).  

 Mobilen avstängd/flightmode under möten. Undantag viktiga samtal etc.  

 Anteckningar bör tas för varje personlig ansvarspunkt.  

 Beslut tas genom majoritet. Handledare Rebecka har avgörande rösten.  

 Spänningar och oklarheter inom gruppen tas upp på en gång och alltid rakt på. Inget 

skall vara outrett och ha chans att ligga och gro. 

 Det som berör alla tas upp inför alla, mer personliga saker tas upp individuellt. 

 Om gruppkontraktet bryts ska personen som bröt det få en möjlighet att förklara sig på 

ett möte. Därefter ska gruppen (ej den/de som bröt det) utvärdera händelsen och 

kontraktet samt bestämma följderna. 

 Ändringar i gruppkontraktet kan endast ske om samtliga i gruppen är överens. 

 

 Viktiga egenskaper för gruppen 

 Ärlighet 

 Feedback 

 Alla har lika ansvar 

 Alla medlemmar litar på att alla de andra presterar och säger till vid utmaningar.  

 Samma mål och visioner. Alla lyssnar och får komma till tals.  

 Viktigt att ha kul och lära känna varandra utanför arbetet.
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9.7 Bilaga 7 – Användartest 
 

Enligt din uppfattning, vad är syftet med webbapplikationen? 

 

 

Var syftet tydligt i ett tidigt skede? 

 

 

Hur lätt var det att förstå innehållet? 

 

 

Vad är din uppfattning om ordet Appening? Vad betyder och innebär det? 
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Känner du dig trygg att handla på denna sida?

 

 

Hur var den totala känslan av att använda webbapplikationen? Hur kändes det?
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Upplevde du några svårigheter med webbapplikationen? 

 

 

Upplevde du att webbapplikationen hade en social närvaro eller koppling till sociala medier? 

 

 

Tyckte du att det var lätt att hitta vad du letade efter? 
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Vad tyckte du inte om på webbapplikationen? 

 

 

Vad tyckte du om designen på webbapplikationen? 

 

 

Hur skulle man kunna ändra på utseendet, design eller innehåll för att förbättra sidan?
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Känner du igen den allmänna strukturen på sidan? 
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9.8 Bilaga 8 – Riskanalys 
 

Händelse 
Sannolikh

et (1-5) 
Konsekve

ns (1-5) 
Riskfakto

r (1-25) 

Åtgärd för 

minskad 

sannolikhet 

Åtgärd för 

minskad 

konsekvens  

Missa interna 

deadlines 4 2 8 
Väl tilltagna 

interna deadlines 
Väl övervägda 

sprintbackloggar  

Missa externa 

deadlines 1 5 5 
Bättre interna 

deadlines 
------------------------

--  

Oväntad frånvaro 

under längre tid 2 3 6 
Ät mycket C-

vitamin 
Alla insatta i allas 

arbete  

Misskötsel av ansvar 1 4 4 Uppföljning 

Jobba tillsammans, 

inte för stort eget 

ansvar  

Planerad frånvaro 4 1 4 

Uppdelning av 

ansvar och 

parallellt arbete 
Alla insatta i allas 

arbete  

Tekniskt haveri 

(datorkrasch) 3 5 15 
Visa datorn 

kärlek 
Spara ofta och i 

moln  

Förlorat arbete 3 5 15 
Visa datorn 

kärlek 
Spara allt på Google 

Drive och GIT  

Personliga Konflikter 3 4 12 

Samtal om 

grupprocesser, 

öppenhet (Visa 

varandra kärlek) 
Gemensamma mål 

och visioner  

Tekniska 

kommunikationsprobl

em 4 1 4 

Planera tiden så 

det finns stabil 

interntuppkoppli

ng 

Föra protokoll, olika 

kommunikationsme

del  

Utvecklingsproblem 

vid programmering 5 3 15 
Bra struktur för 

arbete med GIT 
Spara ofta! Hjälpa 

varandra  

Ojämn 

arbetsfördelning 

mellan oss 4 3 12 

"Har jag mindre 

att göra än 

andra?" Våga 

säga nej. Göra en 

ordentlig 

sprintplanering 

för att förutse 

krävande 

arbetsmoment 

Fördela tung 

arbetsbörda jämnt 

över projektet 
Uppdatera

d sprint 2 

Ojämn 

arbetsfördelning över 

terminen  5 3 15 

Planera. Inte 

skjuta upp 

arbetsuppgifter.  

Prioritera de vitala 

uppgifterna, bocka 

av kriterierna för 

godkänt först  

Felprioriteringar i 

arbetet 2 3 6 

Bra prioritering i 

produktbackloge

n som speglar 

kursens 

minimikrav 

Jobba med de 

centrala delarna 

först.  

Svårt att hitta 

gemensam tid för 

möten 2 3 6 
Boka möten i 

god tid Föra protokoll  
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Missa kurskriterie 1 5 5 
Kontinuerlig 

uppföljning 

Jobba med de 

centrala delarna 

först.  

Ful kodning  3 4 12 
Följ standard och 

praxis 

Mycket 

kommentarer och 

förklaringar  

Krock av andra 

examinerande 

moment 1 2 2 Planera tiden Skjut inte på saker  

Krock av andra 

examinerande 

moment (utomlands) 4 2 8 Planera tiden Skjut inte på saker 
Uppdatera

d sprint 2 

Plagiat i rapport 1 5 5 Inget Copy paste 

Använd många 

olika källor, inte 

andra rapporter  

Dåliga referenser till 

vetenskapligt underlag 2 4 8 Följ standard 
Använd fler källor, 

läs på om källorna  

Förlorat arbete vid 

push till Git 4 2 8 
Dela upp arbetet 

i grenar 

Vid 

sammanslagning, 

kolla på 

förändringarna 
Uppdatera

d sprint 2 
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9.9 Bilaga 9 - Databas 
 

 
Figur 1. EER-diagram version 3. 

 

 
Figur 2. EER-diagram version 2. 

 

 



LiU – IDA – Kandidatarbete Appening VT-2016 

2 

 

 
Figur 3. EER-diagram version 1. 
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9.10 Bilaga 10 – Systemöversikt 
 

 
Figur 1. Webbapplikationens startsida med tillhörande navigeringsmeny och sidfot. 

 

 

 
Figur 2. Ändring av navigeringsmenyn beroende på om användaren är inloggad eller inte. 

 

 
Figur 3. Utbudet av appenings med filtreringen till vänster och sorteringen överst. 
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Figur 4. Bilden visar köpprocessen som består av tre steg. Överst visas produkterna i kundkorgen. I mitten visas fälten med 

information som skickas till apparen. I sista steget får köparen fylla i betalningsinformation. 
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Figur 5. Bilden visar registreringssidan där användaren får fylla i användarnamn, lösenord och godkänner PUL. 

 

 
Figur 6. Bilden visar mina sidor där användaren kan lägga till en appening, ändra lösenord och fylla i mer detaljerad 

information. Det finns även flikar för nuvarande beställningar och en flik för appare. 
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Figur 7. Bilden visar information som krävs för att lägga upp en appening: appeningsnamn, pris, beskrivning och kategori. 

 

 
Figur 8. Bilden visar fliken beställningar som finns i min profil vilket innehåller användarens aktuella beställningar som ännu 

inte levererats. 
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Figur 9. . Bilden visar fliken Appare  som finns i min profil vilket innehåller information om andra användares beställningar,  

användarens egna aktiva appenings och användares borttagna appenings. 

 

 
Figur 10. Bilden visar en administratörs möjligheter att redigera appenings som finns tillgängliga för andra användare.
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9.11 Bilaga 11 – Individuella erfarenhetssammanfattningar 
 

Individuell erfarenhetssammanfattning – Elin Blom 

I denna erfarenhetssammanfattning beskrivs erfarenhet från projektet uppdelat i tre kategorier. 

Dessa kategorier är processrelaterade erfarenheter, tekniska erfarenheter och personliga mål.  

 

Processrelaterade erfarenheter 

Detta avsnitt är indelat i tre delar där reflektioner från uppstarten av projektet, reflektioner kring 

arbetssättet Scrum samt reflektioner kring arbetsfördelning ingår.  

 

Uppstart av projektet 

I uppstarten av projektet kändes allt ganska förvirrande och överväldigande. Det var svårt att 

veta vart man skulle börja och hur arbetet skulle läggas upp. Det kändes som om det var mycket, 

både programmeringsspråk och hjälpmedel, gruppen inte hade kunskap om. Det var svårt att se 

framför sig hur arbetet skulle ta form och hur gruppen skulle lära sig de tekniska färdigheter de 

behövde. Så fort själva utvecklingen började kändes det mycket bättre. Det märktes att det gick 

att själv hitta väldigt mycket hjälp på internet och gruppen hjälptes åt när det dök upp problem. 

Känslorna av att det är svårt att få överblick över ett projekt dyker ofta dyker upp i början av 

långa och stora projekt. Varje gång ett projekt genomförs visar det sig att det alltid blir bra i 

slutändan. Det är en del av processen är att lära sig och utvecklas samt att få förståelse vart 

projektet är på väg. I framtida projekt rekommenderas att lägga upp tidsplaner även om det kan 

kännas otydligt hur lång tid olika delar av projektet kommer ta. Eftersom tidsplanen alltid kan 

revideras är det bättre att sätta någon typ av grund för att ha något att arbeta efter.  

 

Scrum 

Scrum har använts genom hela projektet. Möten har skett nästan varje dag men ofta har någon 

eller några gruppmedlemmar varit frånvarande. Minst två-tre gånger i veckan har möten skett 

med alla gruppmedlemmar närvarande. Dagliga scrummöten ska helst ske varje dag med alla 

medlemmar i gruppen. Det har varit praktiskt för gruppen att avvika från den 

rekommendationen ibland eftersom projektet inte utförts på heltid utan varvat med andra kurser 

samt även fritidsaktiviteter, extrajobb och annat. Om en individ är frånvarande under arbetstid 

har det kompenserats med arbete på kvällar och helger men ibland har frånvaron gjort arbetet 

mer komplicerat då kommunikation fungerat bäst muntligt. Varje person har missat kanske ett 

eller två dagliga scrummöten i veckan. Eftersom alla medlemmar har haft ungefär samma 

närvaro har det varit lättare att komma överens och det har hela tiden hållits en öppen dialog 

kring detta. Något annat som hjälpt gruppen att prata om just processen och samarbetet har varit 

sprintretrospektiven. Här har alla eventuella problem tagits upp och en bild har fåtts av hur de 

andra i gruppen tycker arbetet går framåt. I framtida projektarbeten är det bra att använda denna 

typ av kontinuerlig utvärdering. Det är viktigt att reda ut irritationsmoment och eventuella 

konflikter för att arbetet ska gå smidigt. Det är bland annat tack vare detta arbetssätt som 
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gruppen har fungerat så pass bra tillsammans och undvikit konflikter. Det har hela tiden varit 

högt i tak och gruppen har haft bra diskussioner. 

 

Arbetsfördelning 

I början av projektet bestämdes att tre personer skulle fokusera på att få användarinloggningen 

att fungera. Dessa tre personer ägnade väldigt mycket tid åt detta för att få det klart medan 

övriga gruppen avvaktade med det fortsatta arbetet. När det började märkas att 

implementationen av inloggningen drog ut på tiden och krävde mycket tid av de personer som 

arbetade med utvecklingen kände de andra skuldkänslor och fick dåligt samvete för att de inte 

kunde hjälpa till. De kände att de inte hade tillräcklig förståelse för att kunna bidra och att det 

var försent att försöka sätta sig in i inloggningsfunktionen för att kunna hjälpa till. Samtidigt 

fanns oron att de personer som höll på med utvecklingen kände att det blev orättvist med en så 

ojämn arbetsfördelning. Det negativa med denna händelse var att utvecklingen blev försenad. 

Det blev en längre startsträcka än förväntat och det märktes vid sprintåterblicken, för sprint 1, 

att projektet inte hade kommit så långt som det var tänkt. Situationen hanterades väldigt bra 

tack vare ärlig kommunikation och därför uppstod inga konflikter, vilket man hade kunnat tänka 

sig när arbete blir ojämnt fördelat. Det som visade sig vara positivt var att i den nästkommande 

sprinten kände gruppen tidspress och ville skynda sig att bli klara med de första 

användarberättelserna i produktbackloggen. Detta gjorde att de kommande två veckorna blev 

väldigt effektiva och mycket arbete blev gjort.  

 

Misstaget att låta mer än halva gruppen vänta in en liten grupp var inte förödande men gav ändå 

ganska stora konsekvenser. Det hade varit bättre att direkt sätta sig in i hur Git och Gitlab 

fungerade för att snabbt kunna börja använda versionshantering och kunna dela arbete med 

varandra. Då hade några kunnat börja jobba på grunden till webbapplikationen samtidigt som 

inloggningsfunktionen blev färdigutvecklad av andra. En lärdom av den här händelsen är att 

våga ändra arbetssätt när man inser att det inte riktigt går som planerat. Det hade kanske varit 

bra att trots tidsbristen sätta sig in i Git och Gitlab för att börja programmera parallelt, istället 

för att fortsätta avvakta. I framtiden är det viktigt vara bättre på att dela upp arbetet inom 

gruppen för att se till att alla alltid kan vara sysselsatta. Även om alla inte kan göra samma sak 

hade övriga medlemmar kunnat lära sig mer om ett visst programmeringsspråk exempelvis för 

att senare lära ut det till resten av gruppen.  

 

Tekniska erfarenheter  

Under projektets gång vissa individer i gruppen haft en överblick över utvecklingen medan 

vissa istället specialiserat sig på smalare delar. De som sysslat med endast en del av koden har 

blivit nischade på denna del och därför kunnat hjälpa den övriga gruppen med problem 

angående denna del. Andra, som har haft ett bredare perspektiv, har fått en ganska bra överblick 

över projektet. De visste hur databasen fungerade men var också insatta i flera andra delar som 

exempelvis Bootstraps gridsystem och funktioner. Det har varit givande för både dessa typer 
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av roller. Att få en överblick över hela systemet och att veta hur delarna hänger ihop med 

varandra har varit bra för helhetsförståelsen medan att specialisera sig har gjort att arbetet blev 

mer effektivt då alla inte behövde kunna allt jättebra.  

 

En teknisk utmaning som uppstått under projektets gång har varit att formatera bilderna på de 

produkter e-butiken erbjuder. Detta skulle ske med HTML, Bootstrap och CSS. Problemet var 

att en icke-kvadratisk bild var väldigt svår att beskära till en kvadrat samtidigt som den skulle 

vara responsiv. Konsekvensen detta fick för arbetet var att det tillslut beslutades att alla bilder 

som skulle användas skulle vara kvadratiska. Detta kan i framtiden vara ett problem om 

användarna själva ska ladda upp bilder. Den bästa lösning då kan vara att redan i 

uppladdningssteget av bilden beskära den till en kvadrat. Det som var bra med denna händelse 

är att problemlösningsförmåga utvecklades genom att försöka tänka ut alternativa lösningar. 

Mycket tid ägnades åt att söka på nätet efter lösningar. Tyvärr hittades ingen bra lösning men 

då uppstod idén med att bilder kan beskäras i uppladdningssteget som tidigare nämnts. För 

liknande händelser i framtiden är det viktigt att se till att be om hjälp tidigare i processen. Enligt 

en studie från 2016 så ökar problemlösningsförmågan när två personer arbetar tillsammans 

(Tsompanoudi, et al., 2016) vilket alltså skulle tillämpas. Det är viktigt att snabbt försöka förstå 

om det finns en lösning eller ej för att kunna se problemet ur en annan vinkel, att tänka om eller 

tänka nytt. 

 

Personliga mål 

I början av kandidatprojektet kändes det, som tidigare nämnt, som ett roligt och utmanande 

projekt. Jag satte inte några specifika, mätbara mål men ville utvecklas inom programmering 

och lära mig fler programmeringsspråk. Detta är något jag anser att jag lyckats med. Jag har 

fått en inblick i flera olika språk och fått erfarenhet av webbprogrammering, något jag aldrig 

provat på tidigare. Förutom den tekniska utvecklingen har jag också lärt mig mer om Scrum 

vilket jag, i början av projektet, tyckte verkade vara ett intressant arbetssätt som jag ville veta 

mer om. Därför kan jag också konstatera att målet om att lära sig mer om Scrum har uppnåtts. 

I början uppskattade jag inte Scrum men allteftersom gruppen blev mer van vid att använda 

scrummetodiken så visade det sig också vara ett väldigt bra arbetssätt.  

 

Referenser 

Tsompanoudi, D., Satratzemi, M. & Xinogalos, S., 2016. Evaluating the Effects of Scripted 

Distributed Pair Programming on Student Performance and Participation. IEEE Transactions 

on Education, 59(1), pp. 24-31. 
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Individuell erfarenhetssammanfattning – Gustav Jansson 

Avsnittet som följer kommer jag beskriva erfarenheter som fåtts under projektets gång, såsom 

processrelaterade erfarenheter, tekniska erfarenheter och personliga mål. 

 

Processrelaterade erfarenheter 

Detta avsnitt beskriver de processrelaterade erfarenheterna indelat i erfarenheter kring Scrum 

och parallellt arbete. 

 

Scrum 

Genom projektets gång har vi i gruppen arbetat med den agila arbetsmetodiken Scrum som är 

vanligt inom mjukvaruutveckling. Innan projektet startade hade inte någon i gruppen arbetat 

med Scrum tidigare. Därför var arbetsmetodiken till en början svår att begripa och många i 

gruppen tvivlade på metoden. Att arbeta med flera iterationer, och att faktiskt överlämna en 

”färdig” produkt efter varje sprint (Scrum Alliance, 2014) är någonting som är väldigt positivt 

med Scrum. Även om vi inte alltid klarade detta så har det gett gruppen många delmål att jobba 

efter. Ännu en positiv erfarenhet var de kontinuerliga sprintåterblickarna där vi i gruppen 

analyserade vad som gått bra och dåligt i den senaste sprinten. Detta gav alla i gruppen 

möjlighet att säga vad de tyckte och bidrog stort till förändringar i vår process som gjorde den 

mycket mer effektiv  

I överlag fungerade Scrum väldigt bra för vårt projekt och det var en bidragande faktor till att 

vår slutprodukt blev så bra som den blev. Efter ett projekt som detta inses användningsområden 

för Scrum och att vara insatt i mVid etodiken kan hjälpa gruppmedlemmar i framtiden, vid 

skolprojekt och i arbetslivet.  

 

Vid projekt sker nästan alltid misstag, speciellt om gruppen är oerfaren. I detta projekt är det 

främst misstag gjorda i början som kan förändras. Tanken med Scrum är som sagt att man ska 

överlämna en ”färdig” produkt vid varje sprint, vilket gruppen inte riktigt gjorde under de två 

första sprintarna. Då gruppen var alldeles för upptagna och stressade med att hinna med nya 

användarberättelser missköttes arbetet med att lösa befintliga buggar i systemet. Dessa 

erfarenheter kan ge en insikt om att ett system med färre funktionaliteter som funkar perfekt är 

mycket bättre än ett system med fler funktionaliteter men med mycket buggar.  

 

Arbeta parallellt 

I slutet av sprint 0 och i början av sprint 1 delades gruppens arbete upp på så sätt några 

medlemmar gruppen behövde göra klart sin uppgift, innan de andra kunde börja med sina. Då 

en missuppfattning på hur lång tid arbetet skulle ta hade skett innebar detta en otrolig låg 

produktivitet i gruppen. Under denna period kände sig alla i gruppen besvikna över 

fördelningen och flera kände sig i stort sett sysslolösa och tyckte att de inte bidrog så mycket 

till arbetet. Detta ledde till att väldigt lite arbete gjordes under sprint 1.  Genom att detta skedde 
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tidigt i processen och att det insågs att gruppen behövde strukturera om arbetet fanns tid till 

förändring. Gruppen förändrade på ett flexibelt sett sitt arbete så att saker kunde ske parallellt.  

I efterhand är det inte så konstigt att stöta på ett problem som detta då det var första gången 

många i gruppen arbetade med ett så stort projekt, och framförallt med Scrum och 

mjukvaruutveckling. Ingen medlem var insatt i hur en mjukvaruutvecklingsprocess brukar gå 

till, vilket uppenbarligen ledde till problem. Eftersom detta skedde tidigt i processen förstods 

hur viktigt det var att arbeta med saker som kunde ske parallellt, och i efterhand ledde detta till 

att medlemmar blev väldigt måna om att alla alltid skulle ha någonting att göra eftersom ingen 

ville att händelsen skulle upprepa sig.  

 

En erfarenhet som denna kan ge förståelse över hur viktigt det är att alla trivs i en grupp och att 

alla känner att de är delaktiga i gruppens arbete. En grupp fungerar som bäst då alla i gruppen 

hjälps åt och presterar. I grupprojekt bör detta hållas i åtanke och det är väldigt viktigt att alla 

hela tiden känner sig uppskattade och delaktiga.  

 

Tekniska erfarenheter  

Att ha väldigt små kunskaper inom vanlig programmering och webbprogrammering vid ett 

utvecklande av en webbapplikation kan ses som problematiskt. Ifall detta stämmer in på 

utvecklingsgruppen kan entusiasmen över kommande lärdomar vara stor, men där kan även 

finnas en rädsla över förmågan av att klara av de krav som ställs programmeringsmässigt. 

Nedan beskrivs tekniska erfarenheter och tankar kring dessa som kan uppkomma vid utveckling 

av en webbapplikation. 

 

Utveckling 

Under projektet har  gruppens medlemmar jobbat med flera av applikationens sidor och 

ansvarsområden delades ut på så sätt att varje medlem fick ansvar över en eller flera 

användarberättelser i Trello. Detta medförde att medlemmarna därför har fått en ganska bra koll 

på hela webbapplikationen och inte bara specifika programmeringsspråk. Genom att arbeta med 

apllikationens alla delar, både front-end och back-end fås en större kunskap om de olika 

språken. Då alla fick arbeta med alla möjliga sidor och språk på applikationen fås i hela gruppen 

en väldigt bra koll och förståelse över hela applikationen. För individen är detta är jätteviktigt 

då den lär sig om alla möjliga delar på en webbapplikation, vilket innebär en framtida möjlighet 

att kunna utveckla en liknande produkt. Att i projektet jobba mycket i par är positivt då det är 

roligare och bidrar till ett effektivare arbete genom snabbare problemlösning. Vilket även styrks 

av artikeln av (Tsompanoudi, et al., 2016) som beskriver hur problemlösningsförmågan ökar 

vid programmering i par. 

 

En bit in i projektet blev det dock så att somliga personer blev specialister på vissa delar, och 

automatiskt blev det så att dessa personer då fick arbeta mer med just dessa saker. Att vi till en 

början provade på det mesta och att vi sedan efter ett tag delade upp arbetet mer och mer efter 
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vad som skulle utvecklas,  var positivt för projektets utveckling.  Detta ledde till att alla kände 

till grunderna i allt samtidigt som utvecklingen gick mycket snabbare då en person blev duktig 

inom ett område. Detta blev en väldigt naturlig och positiv uppdelning av projektet, många 

medlemmar i gruppen hade hittat någonting de själva tyckte var mer intressant och arbetet blev 

roligare då vi verkligen fick sätta oss in i delar noggrannare.  Något som var negativt med denna 

uppdelning var att individer fick sämre koll på andras arbete med applikationen. Men det 

positiva med denna uppdelning övervägde det negativa, och i det stora hela fick gruppen en god 

översikt på allas delar ändå genom våra dagliga scrummöten. En lärdom från detta är att det är 

väldigt viktigt och roligt att ha en övergripande förståelse över allt som pågår i ett projekt, men 

att det arbetsmässigt blir effektivare då varje individ har olika kunskaper och ansvarsområden.  

 

OpenShift 

I gruppen delades tidigt rollen som OpenShift-ansvarig ut, då en individ skapade en applikation 

på OpenShift. Detta var någonting som individen inte hade någon erfarenhet av tidigare och 

därmed heller ingen uppfattning om vad det skulle innebära. Väldigt tidigt i projektet insågs 

dock att det innebar mycket mer problematik än vad individen hade förväntat sig. En anledning 

var att OpenShift använder sig utav Python 2 och att gruppen använder sig av Python 3, och att 

dessa versioner inte fungerar likadant i alla fall. Problemen med OpenShift innebar att gruppen 

hamnade lite efter planeringen och var tvungna att lägga ner mycket mer tid på att få saker att 

fungera globalt än vad som trotts. För personen som blev OpenShift-ansvarig innebar det att 

inte lika mycket tid kunde läggas ner på annan programmering och därigenom lära sig mer om 

det, vilket individen också hade velat göra. Däremot har individen genom erfarenheten lärt sig 

mer om hur det fungerar vid uppladdning av material på en server och även mer om hur man 

kan felsöka servern, i detta fall genom att använda sig utav rhc-kommandot rhc tail. 

 

Det är svårt att se hur individen som var helt okunnig inom området tidigare skulle ha kunnat 

undvika de problem som uppkom under tiden. Personer lär sig genom sina misstag och det är 

någonting individen verkligen har gjort inom detta område. I det stora hela är individen glad 

över att ha varit OpenShift-ansvarig då personen har fått lära sig ännu ett verktyg för 

webbprogrammering som annars hade missats. Erfarenheten kommer hjälpa individen i 

framtida utveckligt av webbapplikationer och det är någonting individen i efterhand är nöjd 

över att ha tagit på sig. 

 

Personliga mål 

Innan projektet startade hade jag ett antal personliga mål som jag hoppas uppfylla genom 

arbetets gång. För själva processen ville jag lära mig mer om arbetet i en stor grupp och hur 

Scrum fungerar. Vilket jag tycker att jag har uppnått då arbetet i grupp har fungerat bra och jag 

har lärt mig mycket om Scrum och dess användningsområden, vilket kommer vara till stor nytta 

för mig i framtiden. Mina tekniska mål var helt enkelt att jag ville lära mig så mycket som 

möjligt inom de olika områdena för webbprogrammering, vilket jag verkligen har uppnått. Jag 
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anser att jag har lärt mig otroligt mycket inom webbprogrammering på alla möjliga områden, 

och att jag därför kommer kunna utveckla en fungerande webbapplikation i framtiden. Genom 

arbetet har jag verkligen fått upp intresset för programmering och jag kommer förhoppningsvis 

fortsätta programmera mer framöver.  

 

Referenser 

Scrum Alliance, 2014. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. [Online]  

Available at: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf 
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Individuell erfarenhetssammanfattning – Arvid Röckert 

Detta kapitel har till syfte att beskriva de lärdomar som Arvid Röckert har dragit såväl som en 

personlig analys gällande processrelaterade erfarenheter såväl som tekniska erfarenheter. 

Slutligen kommer kapitlet innefatta en del om personliga mål. 

 

Processrelaterade erfarenheter 

Arbetet i detta projekt utfördes med det agila arbetssättet Scrum. Utöver de officiella rollerna 

som tillhör Scrum fanns även några inofficiella roller som växte fram under tiden. En kärnroll 

som en individ åtog sig var rollen som mötesmoderator vilket innebar ett ansvar att möten skulle 

hålla sig till relevanta diskussioner och att en dagordning skulle upprättas och följas. Den 

personliga uppfattningen som bildades under projektets gång var att den agila arbetsmetodiken 

Scrum lämpade sig väl till webbutveckling då det möjliggör en stor frihet för utveckling 

samtidigt som  att den tillgodoser ett helhetsperspektiv i och med att gruppens medlemmar får 

en återkommande uppdatering på de dagliga scrummötena. Den platta strukturen innebar också 

att samordningsrollen spreds ut inom gruppen och det blev en stor frihet för varje individuell 

gruppmedlem att arbeta med de delar som intresserade personen i fråga.  

 

En negativ aspekt med det agila arbetssätt tillämpades var avsaknaden av en person med 

övergripande ansvar och kontroll. Stundtals blev det dålig uppföljning som resultat av detta i 

olika arbetsmoment. Utöver detta kunde gruppen gynnats av en person som hade kunnat tilldela 

nya ansvarsområden då moment blev färdiga. Under ett flertal tillfällen uttryckte gruppens 

medlemmar att de inte visste vad som skulle göras näst vilket resulterade i mindre effektivitet. 

Då samtliga av gruppens medlemmar verkade för att utveckla produkten var det också en 

utmaning när nya moment dök upp. En anledning till detta problem kan vara att ingen hade till 

ansvar att lyfta blicken och tänka mer långsiktigt vilket en ansvarig ledarroll hade kunnat göra.  

 

Det positiva med att inte ha en ansvarig person var dock att samtliga medlemmar av gruppen 

var väl insatta i de tekniska aspekterna av arbetet. Detta medförde att gruppindelningar inom 

gruppen var lätta att sammansätta då kompetens och erfarenhet var snarlika hos medlemmarna.  

Den huvudsakliga utvecklingen skedde individuellt eller i par, detta innebar att det var av 

yttersta vikt att gruppens olika sammansättningar kunde jobba parallellt. Scrum som 

arbetsmetodik möjliggjorde det parallella arbetet då de enskilda arbetsuppgifterna var särskilda 

från varandra samtidigt som gruppen fick bra koll på helhetsperspektivet i och med regelbundna 

dagliga scrummöten. Utvecklingen inom par bedöms vara ett lämpligt angreppssätt för att 

utveckla, i artikeln Distributed Pair Programming On Student Performance and Participation 

beskrivs parprogrammering som ett bra sätt att uppnå effektivitet och öka inlärning 

(Tsompanoudi, et al., 2016). Positiva aspekter som märktes i gruppen var att 

parprogrammeringen möjliggjorde en kompetensutveckling som dels blev hög men också såg 

till att gruppens medlemmar hade liknande kompetens där erfarna individer kunde lära ut till 



LiU – IDA – Kandidatarbete Appening VT-2016 

9 

 

de mindre erfarna. Den sociala aspekten av att jobba i små grupper kan även vara bidragande 

till att arbetet kändes motiverande såväl som utvecklande.  

 

Då Scrum som arbetsmetodik innefattade att kontinuerligt utvärdera arbetet i Sprint retrospektiv 

fick gruppens medlemmar en bra bild av vilka lösningar som fungerade och vilka aspekter som 

behövde arbetas ytterligare på. Under Sprint 1 gick utvecklingen med lägre takt än förväntat, 

detta berodde främst på att upplägget var sådant att gruppens medlemmar förlitade sig på att 

vissa delar var tvungna att vara färdiga innan deras utveckling var möjlig. Detta resulterade i 

att gruppen inte lyckades bli färdig med de delar som planerades. Den lösning som gjorde det 

möjligt att ta sig ur detta problem och sätta gruppen på rätt spår var att ta ett kliv tillbaka. Efter 

gemensamma möten framkom att gruppen var tvungen att skapa förutsättningar för att kunna 

jobba både parallellt och effektivt, utöver detta beslutades det även att lägga full fokus på de 

delar som bedömdes kritiska. En kritiskt ingripande innebar att medlemmar i gruppen släppte 

det de gjorde för stunden och istället blickade över en längre tidshorisont där förutsättningar för 

parallellt arbete skulle vara i fokus.  

 

En lärdom för framtida arbete är att agila arbetsmetoder är lämpliga då en mindre grupp 

angriper uppgifter där utveckling kan brytas ned i delmoment och ett parallellt arbete är möjligt. 

En modifikation på det arbetssätt som tillämpades i detta projekt hade varit att ha en ytterst 

ansvarig person som har till syfte att samordna och att lyfta blicken i syfte att kunna ta 

långtgående beslut. Inom arbetsmetodiken Scrum bör en produktägare finnas, detta är en person 

som skulle kunnat ta den rollen som i detta projekt inte fanns.  

 

Tekniska erfarenheter 

Utvecklingen av webbapplikationen Appening skedde i ett flertal olika språk för att tillgodose 

grundläggande webbfunktioner såväl som hosting och databashantering. Den gemensamma 

nämnaren för utvecklingen inom dessa språk var programmet PyCharm, vilket var det program 

som innehöll all kod. En annan språköverskridande lösning som användes var 

versionshanteringssystemet Git. Eftersom Git är integrerat i PyCharm var utvecklingen smidig 

och intuitiv.  

 

En stor del av projektet grundade sig i att särskilja förändringar som gjordes lokalt och hur de 

skulle fungera globalt, på Openshift. Därför härleddes många utmaningar till att saker 

fungerade olika lokalt och globalt, detta innebar att en ytterligare kompetens behövdes inom 

just Openshift. En mindre del av gruppen fick till uppgift att öka sin kompetens inom området 

samtidigt som resterande gruppmedlemmar fokuserade på andra delar av utveckling. Detta 

ledde till att vissa delar av gruppen besatt en djupare kunskap inom specifika 

utvecklingsområden, vilket ändrade gruppdynamiken i hänsyn till utveckling något.  
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Då all funktionalitet inte var bestämd i de tidigare skedena av projektet var designen av 

databasen inte anpassad för slutprodukten. Det innebar ett kontinuerligt arbete i att uppdatera 

denna och anpassa den utefter de funktionaliteter som behövdes. En förhållandevis stor skillnad 

upplevdes i att använda databasen i implementationssyfte för att underbygga funktionalitet på 

webbapplikationen, och att designa upplägget och dess grundprinciper. En framgångsfaktor 

som identifieras är att bra att samtliga medlemmar i gruppen inte var lika insatta i olika delar 

av utvecklingen. Någon form av specialisering ledde till en djupare kompetens inom valda 

områden. Med det agila arbetssättet som tillämpades var det lätt att samordna den gemensamma 

kompetensen inom gruppen. Smidiga verisonshanteringssystem såsom Git möjliggjorde också 

en parallell utveckling som var väl lämpad till sitt syfte.  

 

Prototyparbetet som föranledde implementationen av webbapplikationen hade djup förankring 

i den teori som framarbetades i de tidigare skedena projektet. Genom att studera den teori kan 

det konstateras att webbapplikationen Appening uppfyller många av de aspekter som beskrivs 

attraktiva i den vetenskapliga artikeln Optimization Design of a Webpage Based on Kansei 

Engineering (Guo, et al., 2016). I artikeln beskrivs det vara bra med så lite reklam som möjligt, 

en lättöverskådlig startsida och att innehåll högt upp på en sida är särskilt iögonfallande. Allt 

detta uppfylls på den webbapplikationen som utvecklades.   

 

Många av de tekniker som har använts var väl lämpade för utveckling av en webbapplikation 

av anledningen att de används i stor utsträckning i området för webbutveckling. Vid ett fortsatt 

arbete hade många av de komponenter som utnyttjas inom webbapplikationen Appening fortsatt 

att vara i använding. Skillnaden i det fortsatta arbetet hade varit att det hade övervägts att 

använda andra ramverk såsom Django för att skapa webbapplikationer med stor användning av 

databas. Detta hade underlättat arbetet och resulterat i mer output för den möjliga arbetstiden.  

 

Personliga mål 

Jag satte upp höga mål gällande min framtida förmåga att kunna skapa en webbapplikation från 

grunden. De har till viss del uppnåtts, den huvudsakliga skillnaden från min ursprungstanke är 

att jag har blivit mer specialiserad på viss del av utveckling, till exempel databasprogrammering 

än en generell kunskap. I framtiden hade jag valt i ett tidigare skede att specialisera mig på ett 

visst område då detta underlättar för gruppen. Rent tekniskt hade jag också övervägt att ha ett 

annat angreppssätt gällande webbutveckling. Det finns ett flertal andra lösningar för 

webbutveckling som jag har jobbat med tidigare, där bland Django. Många av dessa har 

fördelen att deras back-end redan är delvis utvecklade vilket gör att det går snabbare att utveckla 

såväl som att du har en garanti på att lösningar fungerar som det är tänkt.  

Processmässigt har jag utvecklat mitt arbetssätt i grupp såväl som individuellt. Framförallt har 

den agila utvecklingsmetoden Scrum fungerat väldigt väl. Ett av mina tidiga mål var att jag 

ämnade jobba systematiskt och effektivt vilket detta arbetssätt har möjliggjort. Min kunskap 
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och erfarenhet inom flera av de programvaror som har använts i utvecklingen av Appening 

lägger jag stort värde i.  
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Individuell erfarenhetssammanfattning – Andreas Nygren 

Denna individuella erfarenhetssammanfattning kommer beröra Andreas Nygrens upplevelser 

och personliga utveckling under projektets gång. Projektet antogs med förhoppningarna att lära 

sig att programmera en webbapplikation från grunden samt att skapa denna webbapplikation 

på bästa sätt tillsammans med en projektgrupp med varierande erfarenheter och expertis. 

Härefter kommer flera av individens erfarenheter med tekniska aspekter, nämligen 

användningen av Git, samt erfarenheter med processrelaterade aspekter, nämligen 

distanskommunikation och Scrum. 

 

Processrelaterade erfarenheter 

Distanskommunikation 

Den första och mest uppenbara prövningen som skulle komma att upplevas var det faktum att 

allt arbete skulle ske på distans från Frankrike, med en grupp som huvudsakligen befann sig i 

Sverige. Under projektets gång bodde även en annan gruppmedlem på samma plats i Frankrike. 

Under en vecka fanns även en tredje gruppmedlem på plats. Avståndet var något som snabbt 

skulle sätta gruppens och mina organisatoriska och kommunikativa kunskaper på prov. Det 

fanns en risk att kommunikationen med distansstudenterna skulle komma att sakna det naturliga 

utbytet av information som uppstår i så kallade lokala kluster, samtidigt som de 

gruppmedlemmar som befann sig i Sverige skulle kunna uppfatta bristen på enkel 

kommunikation som frustrerande. Dessa farhågor visade sig dock vara onödiga då 

kommunikationen personligen upplevdes fungerade bra, trots de begränsningar som fanns. 

Genom välstrukturerad organisation och klarhet i arbetsuppgifter upplevdes sällan förvirring 

angående projektets fortskridande. Dock kunde en viss avsaknad av informationsutbyte och det 

faktum att frågor rörande projektet behövde tas via telefonsamtal eller email försinka 

arbetsgången, då en möjlighet till snabba svar inte fanns. För att dra paralleller som kan hjälpa 

att utvärdera situationen är det lämpligt att ta upp teorin om lokala kluster (Bathelt, Malmberg, 

& Maskell, 2004, s. 2). I denna artikel tar Bathelt et al. upp de möjligheter som finns för 

kommunikation mellan individer och inom arbetslag som uppstått i samband med ny teknologi 

och det faktum att det trots dessa möjligheter finns fördelar med en spatial närvaro för dessa 

arbetslag. Bathel et al. drog slutsatsen att arbetslag där det finns en hög nivå av buzz, vilket 

definieras som ett snabbt informationsutbyte på plats, kan uppfattas ha fördelar som 

utomstående kan sakna. Denna teori appliceras här på individuell nivå för att analysera 

situationen. Mycket i likhet med slutsatsen dragen av Bathel et al. kunde arbetet stundtals 

uppfattas som lidande av avsaknaden av detta buzz. Ett eget lokalt kluster gick dock att urskilja 

på plats i Frankrike, då kommunikationen mellan den gruppen av två som gick mycket smidigt 

Samtidigt lades mycket uppmärksamhet på att upprätthålla goda ”pipelines”, som Bathel et al. 

beskriver som kommunikationskanaler till parter utanför lokala kluster, med gruppen i Sverige. 

Insikten om vikten av snabbt informationsutbyte i arbetssammanhang är något som är värt att 

betänka i framtida projekt, då avsaknaden av denna avsevärt kan sinka effektiviteten i arbetet. 
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Det upplevs därför att det framöver är värt att försöka sätta upp lokala kluster även då en 

arbetsgrupp är geografiskt splittrad samt att upprätthålla goda pipelines mellan dessa kluster. 

 

Scrum 

Scrum, som skulle användas under projektets gång, var ett främmande arbetssätt, liksom agila 

arbetssätt i allmänhet. De fördelar som dessa erbjöd var av stort värde för gruppen, speciellt då 

kommunikationsbarriärerna krävde en god organisation. Scrum baserade sig på etapper, kallade 

sprintar under vilka gruppen arbetar obehindrat utöver de dagliga rapporter där frågor ställs och 

diskuteras. Arbetssättet var intresserad, då det personligen uppfattades kunna lära både 

individer och grupper att arbeta tillsammans. Möjligheten att applicera denna metod på andra 

sorters projekt insågs snabbt. De initiala reaktionerna till arbetsmetodiken tolkades som sådana 

av intresse, men också av förvirring och en känsla av möjlig onödighet. Den förståelse för 

Scrum som krävdes för att effektivt kunna använda metoden var till en början begränsad, och 

metoden var främst förvirrande då gruppmedlemmarna ofta hade olika tolkningar av eller 

förståelsegrad för metoden. Under tidens gång insågs dock metodens fördelar då den tydliga 

metodiken lät gruppen fokusera på utvecklingen av webbapplikationen utan att fastna allt för 

mycket i diskussioner och förvirring. Det ledarlösa och icke-hierarkiska arbetssättet lät oss 

kommunicera lättare i gruppen då allt som togs upp diskuterades utan att en ledarFigur skulle 

ha det slutgiltiga ordet. Denna avsaknad av ledare kunde dock stundtals, framför allt i början 

av projektet, göra gruppen ofokuserad och förvirrad angående vad som skulle göras då det inte 

fanns någon som tog slutgiltiga beslut. När gruppen sedan vant sig vid metodiken blev 

arbetsgången mycket bättre. Något som var någorlunda förvånande var avsaknaden av Gantt-

scheman för planering, vilket var något som förstås vara vida använt under projektarbeten. 

Gantt-scheman är en planeringsmetod som baseras på hypotetiska genomförandetider. Istället 

användes sprintar, vilket i det stora var ett gott alternativ. Dock upplevdes ibland en viss 

avsaknad av användningen av Gantt, då denna metodik ger en god uppfattning av projektets 

fortlöpande ner till dagen. De dagliga scrummötena visade sig dock vara ett gott alternativt till 

detta då dessa höll alla uppdaterade angående projektets fortskridande på ett mer 

verklighetsbaserat sätt än vad ett Gantt-schema kan erbjuda, då detta är mer baserat på 

hypotiserade arbetsperioder. I fortsättningen bör även flera olika arbetsmetoder utforskas 

samtidigt som Scrum kommer appliceras på andra typer av projekt. Vid början av dessa  

potentiella framtida projekt bör även möjligheten att integrera en projektledare utvärderas, i alla 

fall till en början för att förtydliga arbetsgången. Med hänsyn till planeringen av arbetet skulle 

utvärderas de möjligheter som finns för att integrera Gantt-scheman i Scrum, då dessa skulle 

erbjuda en klar överblickande bild av planeringen och uppgifter som är beroende av varandra 

samtidigt som en Just-In-Time planering kan appliceras för både förutsägbart som oförutsägbart 

arbete (Hansoft, 2014). 

 

Tekniska erfarenheter  

Git 
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Samordningen av projektets kod hanterades med versionshanteringsmetoden Git. Detta var för 

mig ett främmande arbetssätt, och jag upplevde att få i gruppen hade någon vidare erfarenhet 

av metoden. Jag var rädd att denna främmande metod skulle skapa förvirring och potentiella 

problem vid sammanslagning av kod, vilket andra gruppmedlemmar verkade uppfatta de också. 

Jag tvivlade aldrig på att systemet var nödvändigt, men jag var fortfarande mycket försiktig 

med att använda systemet. Upprättande av systemet tog lång tid och krävde att vissa 

gruppmedlemmar satte sig i Gitlab, systemet som användes, än vad andra gjorde. Under arbetets 

gång hände det flera gånger att kod gick förlorad i samband med dessa sammanslagningar. 

Detta hände då gruppmedlemmar inte hållit sin kod uppdaterad med andras förändringar. Detta 

förbättrades då gruppen började applicera separata personliga grenar av koden samt en 

mastergren. Denna metod visade sig mycket användbar i samband med att koden växte. Det var 

svårt att mitt i projektets gång ändra på systemets uppbyggnad, men visade sig vara nödvändigt 

och ett bättre alternativ än det vi tillämpade innan dess. Det är uppenbart att detta arbetssätt 

medför många fördelar i projekt med parallellt arbete. Till framtida projekt bör detta system 

med grenar tillämpas från början för att bättre parallellisera arbetet och för att låta 

gruppmedlemmarna slippa den omanpassning som vi behövde tillämpa.  

 

Personliga mål 

Vid projektets början ville jag främst fokusera på att dra lärdom från den organisatoriska, 

processmässiga aspekten av arbetet. Jag såg den tekniska aspekten av utvecklingen av en 

webbsida som ett intressant fall, där många aspekter behövde tas i åtanke under projektets gång. 

De olika kodspråken som användes under utvecklingen var främmande för mig, och jag ville 

gärna lära mig använda dessa för att i framtida fall kunna experimentera med andra strukturer, 

till exempel att använda php istället för Python. Jag har uppnått en viss bekvämlighet med 

webbprogrammering, vilket var mitt mål med den tekniska aspekten av arbetet. Angående den 

processmässiga aspekten av arbetet satte jag kravet på mig själv att trots distansarbetet lyckas 

vara en integral del av organisationen av arbetet. Detta kom att visa sig görbart, och jag känner 

att mina organisatoriska förmågor har utvecklas avsevärt. Detta dels på grund av det faktum att 

jag kommit i kontakt med arbetsmetodiken Scrum och allt vad det medför. Jag har studerat 

dessa och fått god förståelse för vad de innebär. Dock har jag framförallt deltagit i en grupp 

som i början hade varierande erfarenhet av projektarbeten av denna skala, men som mot slutet 

blivit en mycket effektiv och strukturerad grupp. Jag känner att jag är en del av den gruppen, 

och att min förståelsenivå för den goda struktur som vi uppnått är på samma nivå som övriga 

medlemmar, vilket var det jag avsåg uppnå vid projektets början. 
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Individuell erfarenhetssammanfattning – Tobias Vintilescu Borglöv 

I denna individuella erfarenhetsammanfattning förmedlas reflektioner kring egna erfarenheter 

från projektarbetet med webbapplikationen Appening gällande både processrelaterade och 

teknikrelaterade erfarenheter. 

 

Processrelaterade erfarenheter 

Under detta avsnitt presenteras de processrelaterade erfarenheterna kopplat till Scrum, 

rollfördelning och grupp. 

 

Scrum 

I början av projektet var hela projektgruppen obekant med den agila arbetsmetodiken Scrum. 

Detta medförde mycket oklarheter vilket till en början resulterade i extraarbete för att följa 

arbetsmetodiken. Att alla var gemensamt ansvariga för projektet och att ingen skulle utnämnas 

till projektledare (Cervone, 2014) för arbetet var nytt för gruppmedlemmarna vilket ledde till 

en osäkerhet kring hur beslut skulle fattas och hur arbetet skulle fortgå. Det positiva med det 

delade ansvaret var att alla kände ett gemensamt ansvar kring arbetet och att alla därför fick en 

känsla av att vara delaktiga. Med grund i att vi som gruppmedlemmar respekterade varandras 

tid och hade förståelse för att vissa perioder var tyngde än andra för enskilda individer tog varje 

gruppmedlem ansvar för att ta sig an arbetsuppgifter när denne hade möjlighet. Det jag tar med 

mig är vikten av att bygga upp en respekt för varandra i en grupp för att skapa en självgående 

grupp som därmed inte kräver en projektledare för att prestera. Dagliga scrummöten var en bra 

metod för att som grupp dela information och utmaningar, vilket även bidrog till känslan av 

gemensamt ägandeskap. 

 

Rollfördelningen 

Under projektets gång har jag haft rollen som scrummaster. I projektet innebar det att jag hade 

extra koll på arbetsmetodiken i början av projektet och höll korta förklaringar för gruppen inför 

nya arbetsmetodiksmoment. Jag deltog även på möten med kursexaminatorn tillsammans med 

andra gruppers scrummasters där varje grupp gav en statusuppdatering och lyfte problem. I 

övrigt hade jag som scrummaster inte någon framträdande roll i gruppens arbete.  

 

I övrigt delades några informella roller ut, så som mötesbokare och kalenderansvarig. Dessa 

roller var till stor hjälp för att koordinera gruppens arbete i början då det var en utmaning att 

planera in möten. I övrigt har det delade ansvaret medfört en stor delaktighet. Vi har i gruppen 

varit måna om att ta eget ansvar och ta extraarbetsuppgifter om vi har extra tid till förfogande. 

Denna flexibilitet har passat oss i gruppen bra eftersom olika gruppmedlemmar haft olika stor 

arbetsbelastning under projektets gång. Av mina tidigare erfarenheter från grupparbeten har det 

oftast lett till missnöje om vissa arbetsuppgifter tillfaller samma person under hela arbetets 

gång. Dock tror jag att vår projektgrupp har varit exceptionell inom detta område att ta eget 

ansvar.  
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Gruppen   

Under projektets gång har gruppen haft en stark sammanhållning trots att vi blivit slumpmässigt 

ihopsatta som grupp. Gruppen stöttade och pushade varandra till framgång, var öppna med 

utmaningar under projektets gång och delade glädje och motgångar inom projektet och utanför. 

Den starka sammanhållningen berodde sannolikt på att ingen av gruppmedlemmarna hade 

särskilt dominanta personlighetsdrag vilket medförde att vi sällan hade konflikter om vad för 

beslut som skulle tas. Under arbetets gång har vi fokuserat på att lära känna varandra vilket 

också medfört förtroende och tillit till varandra inför det delade ansvaret för projektet. Inför 

tuffa situationer med stor arbetsbelastning har detta gett resultat i form av att konflikter 

undvikits och arbetet flutit på.  

 

Två gruppmedlemmar befann sig på distans och deltog med hjälp av hjälpmedel som Skype 

(med tillförande skärmdelning och videosamtal) och chatt. Jag var till en början orolig över om 

detta skulle bli ett hinder och om de två gruppmedlemmarnas schema på universitetet utomlands 

skulle göra det svårt för dem att delta. Det visade sig ganska snabbt att distansstudenterna var 

en del av gruppen trots avståndet då de deltog på mötena och delade ansvaret för projektets 

genomförande. Det var nog varit till vår fördel att flera av oss på plats i Linköping har känt 

distansstudenterna sedan tidigare. Om jag skulle göra ett liknande projekt där det finns 

medlemmar på distans så är det nog av yttersta vikt att teambuilda med distansstudenterna för 

att få dem att känna sig delaktiga och för att skapa en stark personlig koppling som grund för 

projektet.  

  

Tekniska erfarenheter 

Att gruppmedlemmarna inte har haft någon tidigare erfarenhet av webbutveckling har varit en 

stor utmaning. Till en början medförde det en rädsla och obekvämhet hos individerna då 

utvecklingen gick långsamt och vi som grupp dagligen stötte på problem som låg utanför vår 

kunskapsbas inom html, jQuery, JavaScript och Flask. Även det faktum att vi var obekanta med 

utvecklingsmiljön medförde svårigheter att utföra de uppgifter som vi behövde utföra. Det 

positiva med erfarenheten var att vi snabbt blev tvungna att sätta oss in i en stor mängd språk 

och verktyg vilket gav en väldigt skarp inlärningskurva trots att det var utmanande och krångligt 

till en början. Det negativa med att kastas in i webbutvecklingen var att vi inte hade de verktyg 

som senare under projektets gång varit till stor hjälp för att utveckla webbapplikationen. Flera 

negativa erfarenheter hade undvikits om vi hade kunskap om verktygen vi använde, exempelvis 

PyCharm Professional som har stöd för webbutveckling i JavaScript och CSS och Chrome 

developer tools genom att söka information från kursansvariga och/eller studenter inom 

dataämnen som har mer erfarenhet av webbutveckling. Det gruppen tar med sig är att inte frukta 

att bli inkastade i mycket information och språk eftersom det ger en snabb inlärningskurva och 

att utforska verktygen innan de börjar användas för att undvika onödigt och felaktigt 

användande.  
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En utmaning i början av projektet var att i gruppen om åtta arbeta parallellt. Två medlemmar 

av gruppen stötte i början av projektet på problem med att lägga upp webbapplikationen på 

OpenShift vilket tog längre tid än väntat. Vi andra i gruppen var inte beredda på detta hinder 

och hade därför svårt att sätta igång med andra arbetsuppgifter vilket resulterade i att vi som 

grupp låg ganska långt efter i utvecklingen av webbapplikationen jämfört med andra grupper. 

Det jag tar med mig från denna situation är att ständigt ha en blick framåt och veta vad man 

själv och gruppen kan göra efter den nuvarande arbetsuppgiften, exempelvis genom att ha en 

bra produktbacklog.  

 

Att använda Trello för att visuellt visa arbetsflödet har varit ett stort stöd i projektets senare 

skede. I sprint 0 och sprint 1 användes Trello relativt sporadiskt vilket ledde till att den vy som 

gavs på Trello var inte var uppdaterad. I slutet av projektet användes Trello i stor utsträckning 

för att kommunicera statusen på olika arbetsuppgifter och för att ta upp problem inför nästa 

möte. Att använda ett Lean-tillvägagångsätt, dvs ett sätt att eliminera slöseri med tid som inte 

genererar värde (Ker, et al., 2014), i mjukvaruutveckling är ovärderligt för att visualisera och 

kommunicera arbetets gång i grupp, speciellt med tanke på att två av gruppmedlemmarna inte 

var på plats i Linköping. Arbetsgången med Trello utvecklade sig med tiden och anpassades 

utefter gruppens behov. För framtida arbeten bör verktyg som Trello vara flexibla och användas 

utifrån de behov gruppen har just för tillfället och inte tveka att använda verktyget på ett annat 

sätt än tidigare om så krävs.  

 

Under sprint tre låg mitt fokus huvudsakligen på responsiv design av webbapplikationen för att 

se till att utseendet var acceptabelt i så många enheter som möjligt. Detta skedde med hjälp av 

Bootstrap när webbapplikationen huvudsakligen var utvecklad att fungera i datorskärmar. I 

början av utvecklingsfasen hade ingen gruppmedlem med sig tänket om responsiv design utan 

fokuserade på att få webbapplikationen att fungera i webbläsaren Chrome på bärbara datorer. 

Detta medförde att mycket av designen behövde göras om genom att använda Bootstraps 

verktyg för responsiv design, vilket hade kunnat göras från början. En alternativ lösning hade 

kunna vara att en person sätter sig in i responsiv design tidigt i utvecklingsfasen och sedan 

håller i en workshop för de andra gruppmedlemmarna för att sätta en gemensam grund i hur 

gruppen ska arbeta med responsivitet. Eftersom det finns en oerhört stor mängd olika enheter 

att testa webbapplikationen på, är det fördelaktigt om man tidigt i utvecklingsfasen gör en 

avgränsning för vilka enheter applikationen ska fungera på. Detta gjordes inte av gruppen.  

 

Personliga mål 

Mina personliga mål med projektet var att lära mig mer om både processen med att utveckla en 

produkt och den tekniska delen med ett mjukvaruprojekt. Inom processdelen, Scrum, har 

resultatet överträffat mina mål mångfaldigt eftersom jag ser möjlighet till att applicera 

kunskaperna i andra sammanhang. Inom mjukvaruutveckling har jag fått testa på 
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webbutveckling och webbdesign med många nya spännande verktyg som gett mig en ökad 

förståelse för hur webbapplikationer är uppbyggda. Detta har gått mycket bättre än väntat och 

jag har lärt mig mer än jag förväntat mig. Överlag har projektet tagit mig framåt i 

gruppsammanhang som inom process och kunskap. Scrums dagliga scrummöten, kanban-

systemet med Trello och Google Developer Tools är tre huvudsakliga take aways som kommer 

vara användbara för mig framöver. 
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Individuell erfarenhetssammafattning - Viktor Hellström 

Här följer en sammanfattning av de erfarenheter jag har med mig från arbetet med 

webbapplikationen Appening. Jag kommer att beskriva och reflektera kring dessa både sett till 

processen och det tekniska.  

 

Processrelaterade erfarenheter 

Arbetet gjordes enligt Scrum-metodiken, med vilken inga av gruppmedlemmarna arbetat med 

innan. Den upplevelse som präglade projektet inledningsvis var att gruppen tillämpade alla 

delar i metoden i teorin men inte i praktiken. Med det menas gruppen höll tre scrummöten varje 

vecka och genomförde de inledande och avslutande aktiviteter som en sprint innefattar men att  

resultatet av arbetet hade varit det samma som  om gruppen arbetet enligt en annan metod. 

Efterhand blev gruppen bekvämare med arbetssättet och halvvägs in i utveckling fanns också 

tid att genomföra dagliga scrummöten varje dag då det för majoriteten av gruppen fanns 

betydligt mer tid att ägna projektet. I detta skede kändes scrummetodiken nu som något bra som 

hade en klart positiv inverkan på arbetet.  

 

Att arbeta i en grupp med en platt organisation vilket är en av scrums beståndsdelar, var något 

som innebar en osäkerhet i gruppen, då vanligast är att det utses en projektledare med någon 

typ av mandat i projekt. Den osäkerhet som fann låg till viss del i att det är var något nytt och 

dels i en potentiell risk inte kunna jobba effektivt i en grupp på åtta personer utan någon klar 

ledarroll. De farhågor som fanns visade sig vara överdrivna. Den platta organisationen 

medförde att beslutsprocesser ibland drog ut på tid, men det uppstod inte situationer när gruppen  

inte kunde ta beslut. Synen på beslutsprocesser kom efterhand att blir snarare positiv eftersom 

när besluten väl togs var de väl förankrade och accepterade av gruppen. Var inte gruppen helt 

överens gick beslutet till omröstning och inga medlemmar visade missnöje om deras alternativ 

inte vann.  

 

De dagliga scrummöten var helt klart något positivt för arbetet. De gjorde dels att alla 

gruppmedlemmar hela tiden var medvetna om de framsteg som gjordes men också vilka 

existerande och potentiella problem som fanns, vilket gav en möjlighet att finna lösningar till 

och förebygga dessa. Att alla medlemmar i gruppen var ständigt informerade om arbetes 

fortskridande gav också en trygghet i arbetet då gruppen alltid var medveten om vad som 

färdigställts och vad som återstod att göra.  

 

Klart är att inställningen till Scrum gick från tveksam till klart positiv under projektets gång, 

vilket kan tyckas som en helt naturlig utveckling då Scrum för gruppen var helt nytt. Emellertid 

går det att finna flera faktorer som var klart bidragande till att Scrum kom att fungera bra i 

efterhand. En viktig del i det hela är att det fanns mer tid för gruppen att lägga på arbetet 

halvvägs igenom. Då scrummöten kunde hållas varje dag där det nu också gjorts tydliga 

framsteg sen senaste mötet fick dessa ett större värde för gruppen, . En slutsats som kan dras 
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för att Scrum ska fungera krävs att gruppen ägnar mer eller mindre hela sin tid åt arbetet. En 

annan aspekt som bidrog till att metoden fungerade väl var gruppsammansättningen. Under 

hela arbetet bibehölls en god stämning i gruppen även när svåra problem uppstod eller då 

gruppen inte kom överens och var tvungen . Detta kan tillskrivas en god personkemi i gruppen 

och ett samstämmigt ansvarstagande för gruppen. Hade inte detta funnits skulle arbetet 

förmodligen inte fortskridit som det gjorde och till exempel gruppens beslutsprocesser hade 

mycket väl kunna vara svårare. Att gruppen utgjordes av åtta personer var troligen också en 

fördel, då gruppstorlekar större än så tycks prestera märkbart sämre i produktivitet och 

effektivitet (Wheelan, 2009).  

 

Det parvis arbetssättet kan helt klart lyftas fram som en faktor som inverkat positivt i projektet. 

Under projektets gång var gruppens effektivast i par vilket också är i linje med vad som skrivs 

av (Tsompanoudi, et al., 2016). Att parvist arbete är positivt fanns det insikt om i gruppen sedan 

innan, däremot blev det under projektets gång tydligt med vikten av att det arbete de olika 

indelningarna i gruppen arbetade med var oberoende av varandra. Helt klart är att den mest 

produktiva delen av arbetet skedde då hela gruppen uppdelade i undergrupper utvecklade ny 

funktionalitet som till stor del var helt oberoende. Även om integrering av dessa funktionaliteter 

tog en del tid i anspråk senare skapades en ansenlig mängd av vad som skulle bli den färdiga 

sidan under en arbetsvecka.  

 

Tekniska erfarenheter 

Likväl som med scrummetodiken fanns väldigt lite tidigare erfarenheter av 

webbprogrammering i gruppen.  I början av arbetet var därför speglat av stor förvirring från 

flera medlemmar eftersom det nu var flertalet kodspråk och tekniker som skulle användas 

samtidigt. Av de tidigare erfarenheter av programmering som fanns användes ett kodspråk åt 

gången. Under arbetets gång ägnades därför mycket tid till att förstå hur de olika språken så 

som exempelvis HTML, Javascript, CSS och Bootstrap fungerade men också hur de 

samverkade. Eftersom gruppen behövde skaffa sig väldigt mycket ny kunskap blev det naturligt 

att vissa gruppmedlemmar kom att fokusera mer på utvalda delar och lära sig mer om dessa än 

övriga. Det blev också så att vissa andra arbetade mer övergripande med olika delar och fick 

därmed en mer allmän kunskap kring de olika tekniker som användes. Exempelvis var det bara 

vissa av gruppmedlemmarna som var insatta i hur databasen fungerade fullt ut då de arbetat 

med den. Dessa fick därför också ansvar för funktionalitet kopplad till databasen eftersom de 

besatt mest kunskap kring den.  

 

Att alla medlemmar kom in i projektet med lite kunskap kring webbprogrammering innebar 

helt klart att ett merarbete krävdes för att slutföra arbetet i jämförelse med om goda 

förkunskaper funnits. Tas kompetensutvecklingen hos gruppens medlemmar i beaktning blir 

det helt klart en fördel att kunskapsnivån i gruppen var jämn. Det medförde att 

gruppmedlemmarna själva var tvungna att skaffa sig all nödvändig kunskap för att utveckla 
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webbapplikationen. Om någon medlem i gruppen tidigare arbetat med en viss del, förslagsvis 

databasen, hade denne med stor sannolikhet ansvarat för utvecklingen av denna. Genom detta 

hade därför andra gruppmedlemmar inte alls lärt sig lika mycket som de gjorde i projektet.  

 

Det var utmanande att arbeta med ett antal nya kodspråk. Det var också en utmaning att i princip 

all informationsinhämtning skedde genom att googla. Det var till fördel då information som 

söktes ibland gick att finna omgående. Denna fördel krävde dock en förmåga att värdera de 

källor som fanns att tillgå och kunna bedöma vilka som skulle använda. Vad som hände var att 

gruppen ibland fann potentiella lösningar som ägnades lång tid att försöka implementera. Dessa 

visade sig ibland vara väldigt svåra att tillämpa alternativt att lösningarna var felaktigt. Att 

lägga lång tid på något som inte gav något var helt klart frustrerande och kändes onödigt. Bättre 

hade helt klart varit att värdera de funna lösningarna mer utförligt och därefter välja vilken som 

skulle implementeras, något som borde ha ökat chansen för att en bra lösning implementerade 

direkt.  

 

Något som också kan reflekteras över är  väldigt lite över innan projektet var hur viktig designen 

av webbapplikationen var. Tidigare förväntningar hos en av gruppmedlemmarna var att det var 

viktigare med en applikation som var snabb och hade en funktionell layout. Efterhand kom 

insikten om att designen av websidan spelar en otroligt viktig roll i hur den uppfattas av 

användaren, och även hur viktigt det är att den ser bra ut i olika skärmstorlekar. Att göra 

uppfylla dessa två kriterier visade sig också vara mycket tidskrävande, vilket var svårt att 

förutse när projektet startade.  

 

Personliga mål 

Min bild innan projektet startade var att jag efter dess avslutande skulle ha tillskansat mig 

kunskaper i webbprogrammering till den grad att jag själv skulle kunna bygga en ny 

webbapplikation om jag så ville. Det är mål jag delvis har uppnått när jag nu blickar tillbaka. 

Jag har inte alla de kunskaper som krävs för att direkt kunna skapa en fullt fungerande 

webbapplikation. Jag har däremot goda kunskaper om hur jag skulle gå tillväga för att 

komplettera det kunnande jag saknar på ett effektivt sätt och därigenom känner jag att nöjd med 

mitt resultat. 

 

Ett annat av mina mål var att lära mig arbeta agilt genom arbetsmetodiken Scrum vilket jag 

anser är ett mål jag uppfyllt. Scrum är något som jag nu kan arbeta med och jag ser också att 

jag har en förståelse i vilket slags arbete Scrum är en lämplig metod att tillämpa och vilka 

faktorer som bäddar för framgång i metoden.  

 

Jag såg det också som en avklarad målsättning att ha med sju andra personer som var till största 

del okända för mig innan bildat en grupp som kom att arbeta tillsammans framgångsrikt och 

klara uppgiften.  
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Sammantaget är jag mycket nöjd med den prestation och det resultat jag tillsammans med 

gruppen har levererat. Jag känner också att jag utvecklats som önskat under resans gång och 

skaffat mig nya kunskaper och färdigheter.  
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Individuell erfarenhetssammanfattning - Jonas Ridderström 

Denna erfarenhetssammanfattning behandlar processrelaterade erfarenheter, tekniska 

erfarenheter och slutligen en reflektion över mina mål. För de två förstnämnda reflekteras över 

ett antal frågeställningar från ett erfarenhetsperspektiv. 

 

Processrelaterade erfarenheter 

För de processrelaterade erfarenheterna reflekteras över frågor som ”Hur kan geografiskt 

spridda projektgrupper arbeta för att samtliga gruppmedlemmar ska ha samma förståelse för 

projektet?” och ”vad kan vara bra att tänka på första gången i ett scrumprojekt då 

projektgruppen saknar tidigare erfarenhet av ett sådant?” 

 

Geografiskt spridda team 

Två av gruppens medlemmar gjorde projektet på distans. I efterhand kan det konstateras att det 

fungerade väl rent allmänt, men ändå att gruppens medlemmar har lärt sig att värdera betydelsen 

av fysisk närvaro i kommunikationen mellan en grupps medlemmar. På distans sker den enda 

kommunikationen man har med övriga gruppen under organiserade möten och man går därför 

miste om ”småpratet” som sker sporadiskt under arbetet, under kafferaster eller under andra 

sociala former.  Jobbar man på distans från resten av gruppen är det inte lika lätt att ställa en 

fråga rakt ut ifall man har en fundering, utan alla frågor och funderingar måste tas upp under 

ett möte. I de fall där där funderingen är banal och inte behöver samtliga gruppmedlemmars 

inblandning för att besvaras är det lätt hänt att frågan inte tas upp överhuvudtaget, och sker 

detta upprepade gånger finns risken att helhetsförståelsen för projektet kan försämras. Utan de 

sociala konversationerna kan även känslan av samhörighet påverkas, vilken så klart är viktigt 

för prestationen. Forskning visar även på att det faktum att ett team är geografiskt uppdelat 

påverkar medlemmarnas identifiering med gruppen negativt samt orsakar fler konflikter än 

samlokaliserade team (O’Leary & Mortensen, 2009).   

 

För att alla gruppmedlemmar i ett geografiskt utspritt team ska ha samma förståelse för 

projektet är det därför bra att man kommunicerar kontinuerligt under tillfällen som inte är 

organiserade möten. Detta skulle till exempel kunna handla om att samtliga medlemmar är 

uppkopplade på Skype när arbetet sker för att var och en på ett lätt sätt ska kunna vädra sina 

tankar med de övriga. 

En annan lösning som skulle kunna bidra till detta är att uppmuntra gruppens medlemmar att 

regelbundet höras av och kommunicera med varandra under mer vardagliga samtal. Det skulle 

kunna ge ytterligare tillfällen att prata om frågor och funderingar som inte platsar att tas upp på 

ett möte. 

 

Scrum 

Den arbetsmetod som användes i projektet var som bekant Scrum, en metod som lämpar sig 

synnerligen väl för mjukvaruutvecklingsprojekt (The Standish Group, 2013).  
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Under projektets gång var många av gruppens medlemmar något kluvna i sin attityd till de 

dagliga scrummötena. Detta eftersom det ibland kändes som att de endast genomfördes för att 

följa scrummetodiken och inte för att de faktiskt gjorde någon nytta. I efterhand går det dock 

att konstatera att de trots allt har varit mycket nyttiga av olika anledningar. Delvis för att de gav 

en inblick i vad övriga gruppmedlemmar jobbade med för stunden och således en bättre 

överblick av projektet i sin helhet. Den kanske största nyttan som upplevdes var däremot att de 

hjälpte var och en att lära känna de andra medlemmarnas egenskaper, eftersom varje medlem 

under mötena fick prata om det man senaste tiden hade jobbat med och vilka problem man 

hade. Detta bidrog till att vi lättare kunde fördela uppgifter enligt kompetens mellan varandra 

vilket effektiviserade arbetet. Det är därför viktigt att utnyttja scrummötena man har, och inte 

tappa fokus under mötets gång eller helt enkelt hoppa över ett möte för att man tror att det inte 

finns något väsentligt att ta upp.  

 

En nackdel som upplevdes med Scrum yttrade sig under övriga, lite längre möten. Dessa 

tenderade ibland till att bli ostrukturerade och ineffektiva då inte fanns någon naturlig 

mötesmoderator eftersom ett scrumteam saknar en ledare. Ett tydligt exempel på detta 

illustrerades under ett möte i sprint 2. Mötet ägde rum strax efter påskledigheten vilket innebar 

att många frågor och problem som hade legat på hög behövde tas upp, men många av frågorna 

hann inte redas ut innan nästa blev föremål för diskussion. Det ledde till att en viss irritation 

över mötets ineffektivitet uppstod. Sett med lite distans kan man förstå att orsaken till den 

uppkomna situationen var att gruppmedlemmarna kände sig något stressade över vad som hade 

åstadkommits i projektet relativt den tid som återstod, en känsla som förvärrades av att de 

problem som togs upp inte fick någon riktig lösning. För att ändra på situationen föreslog jag 

därför att vi skulle utse en moderator att leda mötet och efter det blev mötet mer effektivt. 

Slutsatsen man kan dra av det inträffade är att det kan vara lätt att överge ett rationellt tänkande 

när stressen tränger sig på; mötet var ineffektivt och ostrukturerat när det behövde vara det 

motsatta. Detta styrker även en del forskning som visar på att kvaliteten för beslutsfattande 

sjunker då den upplevda stressen hos en individ uppnår en viss nivå (Keinan, 1987).  

 

Det kan därför vara viktigt för ett oerfaret scrumteam, att i uppstarten lägga tid på att diskutera 

vilka tillvägagångsätt man vill använda sig av vid de situationer som i konventionella metoder 

hade haft en naturlig ledare.  

 

Tekniska erfarenheter 
För de tekniska erfarenheterna redogörs för, med hjälp av exempel från projektet, vikten av att 

för ett oerfaret team lägga ned tid på inlärning av sina verktyg samt vikten av att följa upp 

arbetsuppgifter som fördelas ut på enskilda gruppmedlemmar 
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Förstå sina verktyg 
Trots att många i gruppen var helt obekanta med många av de språk och tekniker som användes 

hade gruppen tillsammans i slutändan utvecklat något som ingen hade varit kapabel att göra 

innan projektets början. Gruppen var överens om att den inlärning som skedde i början i form 

av en labbserie var en starkt bidragande orsak till den snabba inlärningen.  

 

Många i gruppen fann det även svårt med versionshanteringen. Det var i vissa fall, speciellt i 

projektets tidigare delar, tydligt att många höll sig för att använda versionshanteringssystemets 

funktioner fullt ut i rädsla för att någonting skulle gå fel. Det hände upprepande gånger att 

arbete gick förlorat just på grund av denna bristande kunskap. Mot slutet av projektet blev dock 

gruppen mer och mer bekväma med användandet av systemet vilket också ledde till en 

effektivare delning av kod.  

 

Dessa två erfarenheter visar på vikten av att i ett utvecklingsprojekt lägga en betydande del av 

projektets tidsram på inlärning på sina verktyg. I slutändan kommer man sannolikt att spara tid 

på att man lägger ned mer tid i början på detta.  

 

Uppföljning av utfördelade arbetsuppgifter 
Under utvecklingen har arbetsuppgifter fördelats ut mellan gruppens medlemmar vilket ledde 

till att vissa fick specifika kunskaper inom ett visst område. En viktig lärdom som kunde 

anskaffas tack vare detta illustreras här med ett exempel från då gruppens databasmodell 

behövde struktureras om. Under ett möte framgick att en av gruppmedlemmarna inte förstod 

en funktion jag hade skrivit. När jag förklarade mitt tankesätt och den andra personen förklarade 

sitt uppstod en känsla av förvirring hos båda två, vi förstod helt enkelt inte varandra. Den 

uppstådda situationen var i slutändan enbart positiv då det till slut visade sig källan till 

missförståndet var att vi tolkade databasens uppbyggnad olika, vilket föranledde 

omstruktureringen av den. Anledningen till att vi hade olika syn på hur databasen var uppbyggd 

berodde på att modellen av den inte var väl förankrad hos samtliga gruppmedlemmar. Likt allt 

annat arbete föll uppgiften att modellera databasen ut på några fåtal medlemmar, och det togs 

för givet att det synsätt som då användes skulle vara detsamma som hos alla andra.  Efter en 

del diskussion kom vi fram till att databasstrukturen hade en del förbättringspotential, och för 

att göra det bästa av situationen beslutade vi oss för att genomföra en del förändringar.  

 

Slutsatsen av händelsen är att det är viktigt att se till resultatet av de arbetsuppgifter som 

fördelas ut inom en grupp måste förankras hos övriga gruppmedlemmar innan de används 

vidare. Annars finns en risk för att problem uppstår i ett senare skede.   

 

Mål  
Målen jag satte upp innan projektet kan också delas upp i processrelaterade och tekniska mål. 

Mitt processrelaterade mål var att jag ville få en insikt i huruvida valet av projektmetod faktiskt 

påverkar gruppens prestation. Det är svårt att dra slutsatsen hur mycket scrummetodiken 
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påverkade resultatet, men då den har fört mycket gott med sig är jag beredd att tro på den 

forskning som framlyfter den som bättre än konventionella metoder. 

 

Mitt tekniska mål var att i efterhand kunna känna att jag har de kunskaper som krävs för att 

utveckla en webbapplikation från idéstadiet till färdig produkt, och dessa kunskaper känner jag 

att jag i efterhand besitter. 

 

Slutligen kan jag konstatera att de mål jag hade med projektet har uppfyllts, samtidigt som jag 

har genomgått och dragit lärdom av processrelaterade såväl som tekniska erfarenheter. 

 
Referenser 
Keinan, G., 1987. Decision Making Under Stress: Scanning Alternatives Under Controllable 

and Uncontrollble Threats. Journal of Personality and Social Psychology, Issue 3, pp. 639 - 

644. 

 

O’Leary, M. B. & Mortensen, M., 2009. Subgroups, Imbalance, and Isolates in Geographically 

Dispersed Teams. Organization Science, 21 1, pp. 115-131. 

 

The Standish Group, 2013. The Chaos Manifesto 2013. [Online]  

Available at: https://www.scribd.com/doc/198550543/Chaos-Manifesto-2013 

[Använd 24 Maj 2016]. 

  



LiU – IDA – Kandidatarbete Appening VT-2016 

28 

 

Individuell erfarenhetssammanfattning – Rebecca Larsson 

Denna individuella erfarenhetssammanfattning har till syfte att beskriva och analysera 

situationer som uppkom under projektets gång. Avsnittet är uppdelat i tre delar, tekniska 

erfarenheter, process erfarenheter och personliga mål. 

 

Tekniska erfarenheter 

En del av individerna i gruppen hade inga tidigare erfarenheter av webbutveckling och detta 

medförde att gruppen stötte på många olika tekniska problem speciellt i starten av projektet. 

Individerna i gruppen letade främst upp lösningar till problemen på olika forum på internet men 

det var svårt att särskilja de lösningar som skulle ge en fungerande lösning för detta specifika 

projekt. Detta hade till följd att det tog lång tid att lösa problemen som uppkom men det positiva 

var att individerna lärde sig olika sätt att lösa samma problem och hade mer kunskaper inför 

kommande problem som uppstod.  

 

Då arbete var uppdelat mellan de olika gruppmedlemmarna ledde detta till att olika individer 

lärde sig olika programmeringsspråk, ramverk och andra verktyg som användes under projektet. 

Några medlemmar utvecklade främst olika funktioner på webbapplikationen och lärde sig då 

mer om bland annat AJAX, Python och JavaScript. Medan andra individer i gruppen fokuserade 

på designen och utseendet på webbapplikationen och lärde sig då mer om HTML, CSS och 

Bootstrap. Projektgruppen utvecklades mycket under projektets gång och individerna i gruppen 

ökade sina kunskaper inom webbutveckling men inom olika områden.  

 

Det positiva med att individerna i gruppen blev nischade var att individerna fick stor kunskap 

inom ett specifikt område och kunde efterhand enklare utveckla specifika delar av 

webbapplikationen. Det negativa med detta utfall var att om någon eller några 

gruppmedlemmar inte var närvarande under en period kunde de resterande i gruppen få det 

svårare att utveckla vissa delar. För att utföra projekt i projektgrupper av denna storlek behöver 

arbetets delas upp mellan de olika gruppmedlemmarna för att arbetets ska kunna utföras så 

tidseffektivt som möjligt. Däremot kan det vara bra att i framtida projekt försöka utföra mer 

differentierade uppgifter för att få en större bredd på kunskapen. Till exempel skulle 

parprogrammering kunna användas för att sprida kunskap i projektgruppen genom att alltid 

programmera i par och att frekvent byta partner (Tsompanoudi, et al., 2016).   

 

Då arbetet delades upp bland individerna ledde detta till att vissa gruppmedlemmar var tvungna 

att lära sig de andras kod för att kunna lägga till nya funktioner eller designelement på redan 

existerande kod. Detta gjorde att de medlemmar som satte sig in i andra individers kod hade en 

bättre överblick av utvecklingen av webbapplikationen och vem som hade skrivit vilken kod. 

Till exempel utvecklade en person kundkorgen och betalningssteget där kunden skulle fylla i 

uppgifter i ett formulär men det utvecklades då inga kontroller för att rätt data fylldes i. Därför 

fick en annan gruppmedlem i uppgift att utveckla dessa kontroller. Denna person fick då sätta 
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sig in i hur koden för kundkorgen fungerade och lärde sig då nya tankesätt för att utveckla delar 

på webbapplikationen.   

 

Versionshanteringen i gruppen utfördes i början av projektet sporadiskt och direkt till 

huvudgrenen, vilket fungerade då alla gruppmedlemmar jobbade med separata delar av 

webbapplikationen i början av projektet. En tid in i utvecklandet upptäcktes det ett flertal 

buggar på webbapplikationen och ibland blev personer, som inte hade utvecklat den specifika 

delen av webbapplikationen, tilldelade att fixa dessa buggar. Detta kunde leda till att när 

personen försökte integrera den nya koden skrevs den över av andra medlemmars kod. Därför 

började gruppen använda sig av egna grenar för att försöka undvika detta problem, det hände 

ibland att det försvann kod ändå men då fanns det en kopia på den egna grenen som gjorde det 

enklare att få tillbaka den nya koden. 

 

Process erfarenheter 

Projektgruppen har lyckats samarbeta tillsammans på ett tillfredställande sätt och alla 

gruppmedlemmar har tagit ett gemensamt ansvar för projektet vilket antagligen var det som 

ledde till det lyckade samarbetet inom gruppen.  

De dagliga scrummöten (Scrum Alliance, 2014) som hölls var viktiga för att veta hur de andra 

gruppmedlemmarna låg till i arbetet. Dessa möten gjorde även att om en individ stötte på 

problem visste den vem i gruppen som kunde hjälpa till. Detta är en mötesform som skulle 

kunna appliceras även om projektgruppen inte jobbade med Scrum och om arbetet i gruppen 

sker mycket på distans kan det vara bra med dessa korta möten bara för att enkelt veta vilka 

olika områden andra gruppmedlemmar jobbar med och om de ligger i fas. 

 

De sprintretrospektivmöten som hölls i slutet på sprinten kan ha varit betydelsefulla för 

projektgruppen då alla gruppmedlemmar fick tillfälle att berätta vad som de tycker har varit bra 

respektive mindre bra med arbetet i gruppen. Detta ledde till att gruppen och dess arbetssätt 

hela tiden utvecklades, t.ex. belystes tidigt i projektet att gruppens möten kunde bli mer 

tidseffektiva därför skulle det alltid finnas en ansvarig person till varje möte som var påläst 

inför mötet och snabbt kunde informera resten av gruppen vad mötet skulle handla om. Detta 

efterlevdes inte till alla möten till exempel behövde vissa möten inte en ansvarig person då det 

var klart för alla medlemmar vad som skulle behandlas på mötet. Ibland glömde gruppen bort 

att utse en ansvarig person för nästkommande möte och då blev ibland mötet rörigt. I de flesta 

fall blev mötena mer tidseffektiva, även utan ansvarig person, förmodligen för att 

ineffektiviteten på möten hade belysts bland alla gruppmedlemmar och därför blev de var mer 

benägna att hålla sig till ämnet. 

 

I slutet på sprint 0 skulle gruppen utveckla en login-funktion med tillhörande registrering. 

Arbetet delades upp så att tre gruppmedlemmar tog på sig ansvaret att skapa denna funktion 

medan resten av gruppen inte blev tilldelade någon uppgift. För att utveckla login-funktionen 
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användes Flask-Login men de stötte på flera problem att få de att fungera. Då individerna inte 

hade kunskap om vad en single page application var förstod de inte att en användare loggades 

ut direkt efter att den loggades in, därför såg det ut som att Flask-Login funktionen inte 

fungerade när det i själva verket var att webbapplikationen laddades om. 

 

Konsekvenserna av att individerna inte hade kunskaperna om vad en single-page application 

var gjorde att utvecklingen av webbapplikationen drog ut mycket på tiden, speciellt då en stor 

del av gruppen inte hade någon annan uppgift att jobba med under tiden. Därför blev hela 

projektgruppen stressad över att mycket tid hade gått utan att något direkt arbete hade utförts. 

Det som var positivt med denna erfarenhet är att projektgruppen insåg att de var tvungna att bli 

bättre på att arbeta parallellt. En kort tid efter detta lärde oss gruppen hur de kunde utveckla 

flera funktioner och designelement samtidigt. Det som var negativt med denna situation var att 

gruppen hamnade efter i tidsplanen och nästkommande sprint blev därför ganska stressig.   

 

Denna negativa erfarenhet hade kunnat mildras om de individer som utvecklade login-

funktionen antingen tog hjälp från personer som var mer kunniga inom webbprogrammering 

och de borde även ha ansträngt sig för att lära sig mer innan de tog på sig att utveckla en ny typ 

av funktion. Däremot fick individerna mycket kunskap och erfarenhet av att utveckla login-

funktionen vilket gjorde att de efter det hade enklare för att utveckla andra funktioner vilket 

kan ha varit bra för de resterande gruppmedlemmarna som då kunde få hjälp från de som 

utvecklade inloggningen. I framtida projekt borde individerna utföra nya typer av uppgifter 

tillsammans med en kunnig person för att inte hamna i liknande situationer. 

Slutsatser som kan dras från denna erfarenhet är att det tar tid att lära sig ett nytt 

programmeringsspråk men att det kan underlättas genom att göra arbetet tillsammans med 

någon annan enligt studien av Tsompanoudi, Satratzemi och Xinogalos (2016) om 

parprogrammering.  

 

Personliga mål 

Innan projektets start hade inget uttalat personligt mål satts men kunskaper inom 

webbutveckling var något som skulle kunna utvecklas mer. Med tanke på att det inte fanns 

några tidigare kunskaper inom området har dessa utvecklats mycket men självklart skulle mer 

kunskaper kunnat inhämtas, speciellt inom HTML och Bootstrap. Detta genom att mer tid av 

projektet hade fokuserat på designen av webbapplikationen. Något mer som jag gärna ville få 

mer erfarenheter av var att jobba i en projektgrupp av denna storlek, detta projekt har gett mig 

många positiva erfarenheter av att jobbat i en grupp med ett specifikt mål då arbetet har fungerat 

väl och stämningen i gruppen har varit mycket bra. Det har även varit intressant att lära sig en 

ny arbetsmetodik då det inte fanns några tidigare erfarenheter av att arbeta agilt, många av 

momenten inom scum skulle rekommenderas även inom andra projekt som inte arbetar agilt. 

Till exempel sprintretrospektiven då det ger gruppen en chans att utvecklas. 
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9.12 Bilaga 12 – Utfall från retrospektiv 
 

Utfall från Sprint 0 retrospektiv 

En genomgång av arbetet under sprint 0 ledde till vissa insikter inom projektet. Den 

huvudsakliga uppfattningen var att medlemmarna var nöjda över den gemensamma 

prestationen. Utöver resultatet som uppnåtts kom det fram att de sociala aspekterna av arbetet 

även var tillfredställande. De gemensamma mötes- och arbetstillfällena beskrevs som ”ett 

forum med högt i tak”. Utöver detta konstaterades att medlemmarna upplevde det som att de 

var ”bra på att samarbeta” och att det var ”bra stämning”.  

 

Under sprintretrospektivet lyftes även att arbetssättet kunde förbättras inom vissa områden. 

Många möten upplevdes som något oplanerade och att medlemmarna var oförberedda. Därför 

beslutades det att gruppen skulle ta tid i slutet av varje möte för att planera vad agendan skulle 

bestå av vid nästa möte. För att detta skulle efterlevas bestämdes det även att varje punkt i 

agendan för kommande möte skulle ha en ansvarig gruppmedlem. Denna person hade till syfte 

att göra en övergripande undersökning vad ämnet innebar och på så sätt kunna bidra till en 

grund vid mötet i fråga. Det uppmärksammades även att de inofficiella grupprollerna ännu inte 

var bestämda och på så sätt kände inte medlemmarna sig samkörda.  

 

Slutligen beslutades det att gruppen skall verka för att hinna klart med arbetsuppgifter inom 

god marginal till slutliga deadlines. Detta hade till syfte att skapa en säkerhet i att uppgifter 

genomförs enligt kravställning, rörande innehåll såväl som tidsram. Beslutet hade även till syfte 

att säkerställa en högre kvalitet då den senaste tiden innan deadline skulle ämnas åt justering 

och korrigering.  

 
 

Utfall från Sprint 1 retrospektiv 

Under retrospektivet för sprint 1 drogs lärdomar från arbetssätt såväl som ansvarsuppdelning. 

Utvecklingen i denna sprint framskred med mindre resultat än planerat. Tekniska utmaningar 

hindrade effektivt arbete vilket gjorde att vissa arbetstillfällen inte resulterade i stora framsteg. 

En ansvarsfördelning hade gjorts som innebar att den större delen av gruppen inte kunde jobba 

med utveckling under tiden den andra delen gjorde det.  

 

Lärdomar drogs från detta och fem förbättringspunkter togs fram. Dessa skulle implementeras 

och genomsyra allt framtida arbete. Dessa punkter är listade nedan. 

 

1. Det konstaterades att gruppen skall bli bättre på att dela upp arbetet. Detta hade till syfte 

att säkerställa att gruppens medlemmar kunde jobba parallellt och inte begränsas av 

andras arbete. Konkret innebar detta att samtliga behövde vara ansvarig för minst en 

respektive punkt som kunde arbetas med. Utöver det skulle även alla medlemmar i 
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gruppen ha ansvar för minst en pågående produktbacklogg-uppgift, vilken 

representerade en utvecklingsuppgift.  

 

2. För att säkerställa att gruppens medlemmar alltid har arbete att utföra beslutades det att 

särskilda planeringsmöten skulle hållas. Agendan under dessa möten skulle endast vara 

planering och ansvarsfördelning. Utöver detta skulle det ha en effekt att planering inte 

uteblev.  

 

3. En tredje förbättringspunkt var att gruppen skulle lägga mer fokus på att uppskatta 

tidsåtgång på arbetsmoment. Detta skulle möjliggöra en mer realistisk planering som 

gav en viss marginal mellan interna och externa deadlines.  

 

4. Arbetet med gruppens medlemmar som befann sig på annan geografisk plats bedömdes 

fungera väl, däremot fann gruppen ett problem. Problemet var att medlemmar som 

befann sig på annan plats och därmed var kopplade via länk fick ingen helhetssyn på 

mötets medlemmar och kände sig därmed utelämnade. Åtgärdsförslaget för detta blev 

således att se till att en kamera placerades i änden på det mötesbord som används och 

på sätt ge en överblicksbild för webkommunikationsmedlet.  

 

5. På grund av de problem som gruppen hade upplevt med tekniska utmaningar och 

insikten att handledningstimmarna skulle bli färre framöver beslutade gruppen att 

försöka ta hjälp av utomstående hjälp i större utsträckning. Detta skulle involvera möten 

med andra grupper som bedriver liknande verksamhet.  

 

Utfall från Sprint 2 retrospektiv 

Som avslutande aktivitet för Sprint 2 hade gruppen ytterligare en uppföljning i form av 

retrospektiv. Vid detta tillfälle gjordes bedömningen att styrkorna låg i att jobba bra parallellt 

och att gruppen hade ett bra samarbete. Gruppen tolkar detta som ett resultat av 

förbättringsåtgärder som implementerades i föregående sprint vilket cementerar bilden av att 

det justerade arbetssättet bör fortsätta att användas. Den gemensamma uppfattningen är att 

utvecklingen går framåt och att resultat uppnås med god takt.  

 

Gruppen jobbade med ständig förbättring och i sprint 2 lyftes att arbetsmetodiken kunde göras 

mer effektiv om task-management-verktyget Trello användes i större utsträckning. Detta hade 

till syfte att dels göra arbetet mer strukturerat och även mer överskådligt. En ytterligare punkt 

på de dagliga möten som innefattar att diskutera kända problem och oklarheter införs. Detta 

skall leda till att alla problem får en ansvarig medlem.  

 

En ytterligare förbättringsåtgärd som gruppen införde är att börja använda sig av gren-

funktionen inom systemet Gitlab, detta för att underlätta vid parallellarbete. Detta skulle även 
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minska risken för att felaktig kod används i systemet. För att göra koden mer överskådlig och 

tydlig beslutade även gruppen att öka sitt fokus på att lägga in förklarande kommentarer i koden.  

 

Under sprint 2 gick utvecklingen i rask takt vilket innebar att många buggar och problem med 

systemen uppkom. För att motverka detta och för att minska problemet beslutades det att 

gruppen medlemmar skall fokusera på att lösa buggar innan nya projekt och funktionaliteter 

påbörjas. För att säkerställa att webbhosting fungerar som det skall beslutade gruppen även att 

fler personer skulle lära sig lägga upp webbapplikationen på OpenShift.  

 

I framtida utveckling lyftes faktumet att olika medlemmar i gruppen hade olika kompetens. För 

att utnyttja detta beslutades det om en ansvarsfördelning som innebar att de med en viss 

kompetens fick jobba med en viss typ av problem, detta kunde till exempel beröra databasen 

eller frontend-design.  

 

Utfall från Sprint 3 retrospektiv 

Sprint 3 bestod främst av vidare utveckling. Styrkor som hade utmärkt gruppens arbete under 

Sprint 3 bedömdes vara god stämning, stort ansvarstagande, regelbundna scrummöten och en 

oräddhet att göra stora, behövliga förändringar trots tidsbrist. Den goda stämningen har 

genomsyrat arbetet då gruppen har suttit i stor grupp under merparten av arbetstiden och arbetat 

tillsammans. Det stora ansvarstagandet har synts då samtliga deluppgifter som medlemmarna 

har tagit på sig har genomförts enligt plan. Gruppen bedömdes ha agerat dynamiskt och kunnat 

ta upp problem vid tillkortakommanden hos individuella gruppmedlemmar. 

 

Den mötesstruktur som har varit på plats under Sprint 3 har möjliggjort många scrummöten där 

gruppen har kunnat ses varje dag och uppdatera varandra. Design och viss funktionalitet 

bedömdes vara bristande endast en vecka innan slutet på Sprint 3, därför gjordes en större 

ansträngning för att lösa detta vilket gav stora, positiva resultat. 

 

Under retrospektivet identifierades även problem och förbättringsåtgärder som följer nedan. Då 

viss information gick förlorad bestämdes det att underlätta de möten som gruppen genomför 

genom att det skall boka in ett antal obligatoriska möten i början på veckan i syfte att ha alla 

medlemmar närvarande. Ett ytterligare problem som framkom var att motivationen inom 

gruppen hade börjat sjunka under den senare delen av Sprint 3. Därför beslutades att gruppen 

skulle jobba närmare varandra, ha kortare, gemensamma raster där medlemmarna kunde få 

andrum och mer motivation. Slutligen identifierades ett problem med att diskussionerna och 

mötesordningen lätt blev rörig. Därför var ett åtgärdsförslag att mötena skulle utse en moderator 

som ser till att diskussioner håller sig till ämnet. Även ett mer systematiskt sätt att ta upp punkter 

på mötena togs fram. Detta innebar att medlemmarna i gruppen kunde lägga till ytterligare 

punkter på dagordningen genom att skriva in dem i Trello. Dessa punkter skulle sedan betas av 

en efter en på följande möte. 


