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Ordlista	
Front-end  –  Kod skriven för användarens webbläsare. Även kallad klientsidan. 

Back-end – Kod skriven för servern. Även kallad serversidan. 

Single-page application – En webbapplikation där sidan aldrig laddas om.  

Template – En HTML-fil med all kod för en specifik vy på webbapplikationen.  

Route – Koppling mellan front-end och back-end, hantering av vilken template som ska visas. 

Ramverk – Tillhandahåller allmän funktionalitet för att underlätta programmering.  

Merge – När två versioner av kod läggs ihop till en och samma version.  

Versionshantering – Spårningssystem för ändringar i implementations-filer. 

GitLab – Hosting plattform för versionshantering.  

Interface – Ett område där två självständiga system möter och kommunicerar med varandra.  

Rendera – Beräkning i webbläsaren var element grafiskt ska placeras på sidan.   

Widget – En grafisk användargränssnittkomponent.  

Local storage – Data sparas lokalt i användarens webbläsare. 

JSON – JavaScript Object Notation. Ett kompakt textbaserat format.  

AJAX – Asynchronous JavaScript and XML. Ett samlingsnamn för tekniker som används för 
att bygga webbapplikatoner 

API – Application Programming Interface. Ett gränssnitt mellan applikation och bibliotek.  

XMLHttpRequest – En api för att överföra textbaserad information mellan klient och server. 

 

 

 

  



 
 

Sammanfattning	
Utifrån den framtagna frågeställningen ämnar denna rapport att redogöra hur 
webbapplikationen Vardagsboxen konstruerats för att uppfylla dess vision om användbarhet. 
Teori, uppkomna resultat och användartester har lett fram till att en användbar webbapplikation 
grundar sig i hur användaren upplever denna genom bland annat responsivitet och aktiv 
återkoppling från webbapplikationen. Därtill är färgval samt antalet använda färger viktigt för 
att främja användbarhet och i förlängningen vara visuellt tilltalande för den tänkta 
användarskaran. En användbar webbapplikation ska även vara enkel i design och igenkännbar. 

Arbetssättet Scrum har applicerats för att strukturera upp arbetsgången under olika iterationer 
där teknisk utveckling varit i fokus. 

Vardagsboxen är en internetbutik i form av en prenumerationstjänst där konsumenterna kan 
prenumerera på vardagsartiklar. Rapporten behandlar webbapplikationens uppbyggnad samt 
skapandet av en lättnavigerad och användbar tjänst med syfte att frigöra tid i vardagen åt dess 
användare. Med hjälp av en grundlig prototypframtagning i kombination med analyser av 
bakomliggande tekniska lösningar, design och resultat från användartester har 
utvecklingsteamet lyckats skapa en användbar webbapplikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract	
By focusing on the established thesis, the report aims to depict how the web application 
Vardagsboxen has been constructed concentrating on the aspect of usability. Theory, results 
and user testing have led to the conclusions that a usable web application is based on how the 
user experiences this through responsiveness and active feedback. Furthermore, the coloring 
and the numbers of colors used are important to enhance usability. A usable web application 
should also be simple in design and recognizable. 

The methodology of Scrum has been implemented to structure the project during the ongoing 
iterations. During these iterations, technical development has been the main focus.  

Vardagsboxen is an internet shop where the consumers can subscribe to packages of hygiene 
products. The report includes the process of creating an accessible and serviceable internet shop 
with hopes to assist the consumers in their everyday life. Through a thorough prototype 
development in combination with analyzing technical solutions, design and results from 
usability tests, the development team has successfully created a web application while focusing 
on usability.  
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1.	Inledning	
Denna rapport handlar om arbetet kring att bygga upp en webbapplikation i form av en 
internetbutik vid namn Vardagsboxen. I inledningskapitlet av denna rapport går det läsa om 
motiveringen till vilken affärsidé som utformats, syftet med det genomförda arbetet, vilka 
frågeställningar som rapporten ska besvara samt vilka avgränsningar som gjorts. 

 
I en hektisk vardag upplever många människor i Sverige idag stress [1]. Småsaker med lägre 
prioritet är lätta att glömma. Det är här Vardagsboxen kommer in, det är en tjänst med syftet 
att underlätta människors vardagsliv. Har du någonsin upplevt att du glömt köpa artiklar från 
en specifik avdelning i affären? Med Vardagsboxen ska möjligheten att prenumerera på dessa 
artiklar, såsom tandkräm, tvål och tamponger finnas. Varorna ska levereras direkt fram till 
dörren för att frigöra tid till annat för tjänstens kunder. 

Handel över internet är något som kraftigt ökar [2]. Folk är ständigt uppkopplade på nätet via 
telefoner, datorer och surfplattor [3]. Därför ligger internethandel i tiden och det är något som 
Vardagsboxen ämnar ta till vara på. För att lyckas med detta krävs det att webbapplikationen 
utformas till en användbar webbapplikation där konsumenten kan finna det som eftersöks till 
ett, för kunden, överkomligt pris. Användbar definieras som ”Den grad i vilken specifika 
användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, 
effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.” [4].  

 
Syftet med denna rapport är att presentera hur en användbar webbapplikation ska utformas. 
Rapporten ämnar redogöra vad användbarhet innebär och hur det kan appliceras för att skapa 
en prenumerationstjänst i form av en internetbutik. 

 
Rapporten baseras på en större frågeställning och ämnar reda ut följande fråga: 

Hur ska en webbapplikation i form av en prenumerationstjänst av vardagsartiklar utformas för 
att den ska vara användbar? 

 
Fokus under detta projekt ligger på implementationen och funktionaliteten av 
webbapplikationen och inte på det praktiska genomförandet av affärsidén. Funktionaliteten hos 
internetbutiken kommer att möta vissa begränsningar, fungerande betalningsmetoder kommer 
ej att implementeras, utan endast skenbart fungera. Några fysiska varor kommer inte heller att 
levereras mot lagd order.   



2 
 

2. Bakgrund	
Rapporten beskriver hur en webbapplikation utvecklats för att kunna erbjuda prenumerationer 
av vardagsartiklar. I detta kapitel återfinns kravspecifikationen gällande utformningen av 
Vardagsboxen. Även förutsättningarna för hur implementationen ska genomföras belyses 
nedan.  

 
Krav på innehåll: 

• En inloggningsfunktion. 
• Visning av produkter. 
• Genomförande av flera samtidiga produktköp. 
• Orderhistorik. 
• Online-editering av produktsortimentet i internetbutiken för behöriga administrativa 

användare. 

Tekniska krav: 

• Internetbutiken ska fungera som en single-page application. 
• Webbapplikationen ska vara utvecklad för olika enheter med avseende på 

skärmstorlekar. 
• Webbapplikationen ska implementeras i HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, 

CSS, Python, Flask och Ajax. 
• Data i webbapplikationen ska lagras i en databas. Databasen ska dynamiskt skapas 

med ett python-script av webbservern. 
• Webbapplikationen ska versionshanteras på GitLab.ida.liu.se. 
• På openshift.ida.liu.se ska webbservern skapas och köras. 

 
Gruppen ska arbeta agilt med arbetssättet Scrum. Detta för att möjliggöra parallellutveckling 
utav webbapplikationen och underlätta samarbetet mellan projektmedlemmarna. Med projektet 
kom en tidsram för gruppen att förhålla sig till där varje enskild medlem har totalt 480 timmar 
att lägga på projektet. Utifrån dessa timmar ska gruppen som minst uppfylla 
kravspecifikationen men även fylla på med ytterligare funktionalitet som anses relevant.   
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3. Teori	
Teorin presenterar relevant fakta för att underbygga och motivera de valda metoderna, 
affärsidén, arbetssättet och den implementerade funktionaliteten.  

 
Denna del av teorin presenterar fakta kopplat till projektets förstudie.   

3.1.1. Enkätundersökning	
För att samla in data kan två typer av enkäter genomföras, postad enkät samt enkät i intervju. 
Respektive metodik medför olika för- och nackdelar. Vid val av enkät i intervju finns möjlighet 
att förtydliga vissa uttalanden, man vet vem den svarande är och svarsfrekvensen på specifika 
frågor ökar. Några nackdelar med denna metod är kraven den ställer på de som väljer att utföra 
intervjun i form av kostnader, arbetskraft, tid, utbildning och planering. Skulle istället en postad 
enkät genomföras medför det fördelar i och med större valfrihet för den svarande, dels i form 
av anonymitet och dels i form av flexibilitet. Det är även billigare att genomföra en sådan enkät 
och det finns möjlighet att få in fler svar på kortare tid. Nackdelar som har identifierats med en 
postad intervju är att respondenterna kan välja bort att svara på vissa frågor och dröja med att 
lämna in svaren, samt att det saknas information om vem respondenten är. [5]  

Utformandet av enkäten är av vikt för att få ut rätt information från de svarande. Att inleda med 
bakgrundsfrågor, för att senare komma in på de faktiska frågor som enkäten ämnar besvara är 
en vanlig disposition. Enkätfrågornas svarsalternativ kan utformas som slutna eller öppna, väljs 
det slutna alternativet förenklas analysarbetet medan chanserna till uttömmande svar begränsas. 
Väljs istället öppna svarsalternativ försvåras arbetet med att sammanställa och analysera svaren, 
medan möjligheten till fördjupade svar bevaras. Ett sätt att behålla fördelar med båda 
svarsalternativen är att kombinera dessa genom att inleda med slutna svarsalternativ för att 
sedan avsluta med att erbjuda ett öppet svarsalternativ. [5] 

För att få ut mycket och relevant information av enkäten ska internt och externt bortfall 
undvikas, internt bortfall syftar på att svaranden hoppar över vissa frågor i enkäten medan 
externt bortfall syftar på att enkäten inte svaras på alls. För att undvika detta bör inte enkäten 
innehålla allt för många frågor och frågorna bör vara tydliga. [5] 

3.1.2. Marknadsplan	
En marknadsplan tas fram för att ett företag ska få en god överblick över marknaden, få ett bra 
underlag för beslutsfattande och planering, identifiera potentiella marknadsmöjligheter och för 
att möjliggöra en aktuell nulägesbedömning. Detta är delar som förväntas bidra till 
organisatorisk objektivitet. Marknadsplanen är en viktig del för att undvika marknadsmässiga 
misstag som kan påverka företaget negativt ur främst ekonomiska aspekter. Därav kan det ses 
än viktigare för mindre företag att prioritera framtagandet av en marknadsplan eftersom dessa 
oftast inte har kapital nog för att stå emot större misstag. Det är inte vidden av marknadsplanen 
som är avgörande utan det är processen med att ta fram den som skapar insikt hos företaget. 
Planeringen och genomförandet skapar möjligheter för att identifiera nya potentiella produkter 
och en bredare marknadsinsikt. [6] [7] 

Innehållsmässigt	bör	en	marknadsplan	generellt	sett	beröra	vissa	delar;	företagets	affärsidé,	
en	nulägesanalys,	företagets	mål	med	verksamheten,	nedbrutna	delmål,	strategier	för	att	nå	
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målen,	 handlingsplan	 för	 att	 nå	 målen	 och	 plan	 för	 uppföljning.	 Marknadsplanen	 blir	
egentligen	 aldrig	 klar,	 utan	 den	 bör	 uppdateras	 kontinuerligt	 för	 att	 hålla	 innehållet	
uppdaterat.	Detta	gäller	i	huvudsak	de	delar	av	marknadsplanen	som	tillhör	den	kortsiktiga	
analysen. [7] 

3.1.3. Prototyp	
För att i ett tidigt skede skapa en gemensam målbild av slutprodukten hos gruppen kan en 
prototyp vara till stor hjälp. Prototyper kan kategoriseras som antingen prototyper med låg 
exakthet, exempelvis en pappersprototyp, eller med hög exakthet. Den förstnämnda fokuserar 
på att ta fram en grundläggande design och layout medan den sistnämnda fokuserar på 
interaktionen med användaren och på att förmedla funktionaliteten. Fördelen med att konstruera 
en prototyp med låg exakthet är att den går fort att ta fram och trots detta ger en bra 
utgångspunkt för det slutgiltiga resultatet, den förväntas lösa 80 procent av problemen med att 
skapa ett användbart interface. I och med att denna tas fram i ett tidigt stadie av projektet och 
kan ligga som grund för utvecklandet kan den vara till fördel gentemot en prototyp av hög 
exakthet. [8] 

Fördelarna med en prototyp med hög exakthet är att den ger möjlighet för faktiska tester av hur 
produkten fungerar och den ger en tydligare bild av slutproduktens helhet. Det är dock kostsamt, 
tidskrävande och ställer högre krav på kompetens att ta fram en sådan prototyp. Det kan 
identifieras flera fördelar med att skapa en prototyp med låg exakthet; kostnaden är låg, det 
ställer låga krav på programmeringskunskaper, de är flyttbara, är snabba och enkla att 
producera. Det finns även nackdelar kopplade till den typen av prototyp; i och med att 
funktionaliteten och interaktionen med användaren inte är en del av prototypen är det svårt att 
utvärdera dessa delar. [8] 

 
År 2014 kunde 92 procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 85 år koppla upp sig till 
internet hemifrån. Detta innebär att ungefär 7,1 miljoner människor då hade 
internetuppkoppling, vilket är en förutsättning för att kunna handla över internet. [9] 

Människor använder internet mer och mer i det dagliga livet. Introduceringen av smartphones 
på marknaden gjorde att andelen mobila internetanvändare ökade explosionsartat. Enligt en 
studie om svenskar och internet hade år 2014 73 procent av Sveriges befolkning en smartphone 
och strax över hälften av svenskarna använde då mobilen till att dagligen surfa på internet. [3] 

Sedan tidigt 2000-tal har PostNord tillsammans med HUI research och Svensk Digital Handel 
undersökt hur internethandeln ökat i Sverige. Under 2014 beställdes varor för 42,9 miljarder 
kronor [10]. Under det andra och tredje kvartalet 2015 fortsatte den uppåtgående trenden inom 
internethandel då den ökade med 21 respektive 16 procent mot föregående år. Rapporten visar 
även att de yngre generationerna är de som handlar mest över internet, kvinnor mellan 18 och 
29 är den största gruppen. Hälsa och skönhet var under det tredje kvartalet 2015 den tredje 
största produktgruppen med 30 procent av internetförsäljningen. [2] 

Hemleveranser av livsmedel generellt är något som ligger rätt i tiden enligt HUI:s studie av 
livsmedelsförsäljning online. Enligt HUI ökade livsmedelsförsäljningen online med hela 41 
procent under 2014. [10]  
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Flera utav de större livsmedelsföretagen, som Coop och ICA, har hemleverans av mat- och 
hygienprodukter. Coop har ett system som endast tillåter hemleveranser då varorna överstiger 
ett värde av 500 kr [11]. ICA tillåter förvisso hemleverans oavsett värdet men vid mindre 
beställningar tar ICA 79 kr i fraktavgift [12]. 

 
Nedan klargörs begreppet användbarhet och teorier framläggs kring hur användbarheten kan 
påverkas.  

3.3.1. Användbarhet	
Det finns inte en specifik definition att utgå från för att skapa användbarhet utan det finns flera 
internationella standarddefinitioner. Dessa beskriver inte tillvägagångssättet för att bygga upp 
applikationen utan ger generella riktlinjer att utgå ifrån. Dessa syftar bland annat på hur 
användaren upplever applikationens interface och interaktionen mellan användaren och 
applikationen. [13]  

En standarddefinition av användbarhet är gjord av International Organization of 
Standardization (ISO) som definieras i ISO 9241-11 som:  

”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål 
på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang.” [4] 

Med ändamålsenligt menas hur noggrant och fullständigt en användare kan uppnå specificerade 
mål. Med effektivitet menas de utnyttjade resurserna för att uppnå målen i förhållande till 
noggrannhet och fullständighet. Med tillfredsställande menas frånvaron av obehag och positiva 
upplevelser vid användandet av produkten. [14] 

En annan utgångspunkt gällande användbarhet är att sidan ska vara enkel att använda för 
otränade personer. Genom att utgå från följande fem klassificeringar; igenkännbarhet, 
funktionsduglighet, effektivitet, robusthet och säkerhet, och genom att etablera detta finns 
potential att nå hög användbarhet. [15] 

Med igenkännbarhet menas att systemen ska vara lätta att förstå, lära sig och komma ihåg inför 
kommande tillfällen. Funktionsduglighet syftar till att applikationen ska leverera den 
förväntade funktionaliteten och effektivitet menar på att resultatet ska motsvara prestationen, 
vilket gäller bland annat användarens insats, ekonomiska satsningen på applikationen och 
tidseffektiviteten. När det kommer till robusthet handlar det om att applikationen ska vara 
motståndskraftig mot olika typer av fel och ofördelaktiga situationer. Slutligen handlar säkerhet 
om att applikationen ska hålla en viss säkerhet för att motverka risker. [15] 

3.3.2. Laddningstider	
Ur användarens perspektiv är laddningstider ett av de största problemen på Internet idag, något 
som påverkar användbarheten negativt. Om laddningstiden inte upplevs tillräckligt snabb 
skapas frustration vilket leder till att användaren lämnar sidan. En betydande skillnad finns även 
bland yngre och äldre användare vid långa laddningstider. En yngre användare tenderar att 
mycket snabbare avbryta laddningen medan en äldre användare, trots upplevd frustration, väljer 
att avvakta. [16] 
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3.3.3. Användartester	
För att förbättra användbarheten i en webbapplikation finns många olika metoder att nyttja. En 
av de enklare och mer effektfulla metoderna är användartester. För att genomföra ett 
användartest räcker det typiskt med fem testare för att uppmärksamma 85 procent av bristerna 
på en webbapplikation och bör genomföras i tre steg: 

• Finn representativa användare för systemet som ska genomföra testningen. 
• Be användaren testa systemets design och genomföra representativa uppgifter. 
• Observera vad användaren gör och var den lyckas eller har svårigheter. 

Då observatören redan har kunskap om systemets funktionalitet måste användaren självständigt 
genomföra testet utan inblandning av observatören, annars uppfylls inte testets syfte och 
resultatet blir oanvändbart. Användartestning bör genomföras iterativt under utvecklingen av 
systemet för att ge systemet en högre kvalitet. [17] [18] 

Strukturen av observationerna beror på bakgrunden till varför användartestet genomförs. Mer 
strukturerade observationer och anteckningsformer bör tillämpas om användartestet fokuseras 
på specifika problemområden som användaren är medveten om i förväg. Om syftet med 
användartestet däremot är att få användaren att utforska produkten för att få en övergripande 
inblick i användarens beteende passar ostrukturerade observationer bättre. [19] 

 
När en webbapplikation skall konstrueras måste enligt Hassenzahl tre grundläggande frågor 
tänkas igenom – varför, vad och hur? Varför tar fasta på de behov som den tänkta applikationen 
eller produkten är tänkt att lösa. Vad fokuserar istället på de saker som konkret kan uppfyllas 
av produkten, och avslutningsvis betonas implementeringsdetaljer och funktionalitet i termen 
hur. Som ett exempel i hur denna process kan gå till nämner Hassenzahl ett telefonsamtal. 
Varför i denna kontext blir att individer vill kommunicera med varandra, vad blir själva 
telefonsamtalet och hur blir utformningen av knappar på luren, kontaktlistor etc. [20] 

Det Hassenzahl sedan hävdar är att när konstruerandet och designen av webbapplikationen skall 
påbörjas kommer detta bli ett arbete som fokuserar på hur-frågan. Ett led i att lyckas med 
applikationer som av användare upplevs som njutbara och behovslösande får då inte de två 
tidigare frågorna bortprioriteras. Detta då hela grunden till en önskvärd upplevelse besvaras av 
just dessa frågor. Figur 1 nedan illustrerar hur dessa nivåer interagerar sinsemellan. [20] 
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Figur 1 - Tre nivåer att evaluera vid konstruktion av en webbapplikation - Varför, Vad och Hur? [20] 

3.4.1. Kundintressen	och	behov	
Upplevd säkerhet och trovärdighet hos hemsidan är viktigt för att den potentiella kunden ska 
genomföra ett köp. En studie av Statistiska Centralbyrån under 2015 visar att 3 av 10 personer 
undviker att handla varor på internet. Detta då de är oroliga över säkerheten vid köp av 
produkter. Att kreditkortsinformation ska sparas är en av de anledningarna som får potentiella 
kunder att undvika internethandeln. Den upplevda säkerheten kan skapas i form av garantier på 
sekretess gällande personuppgifter samt användandet av väletablerade betalningsmetoder som 
kunden känner igen [21]. Kundernas känsla av trygghet kan också påverkas av vilka märken 
som säljs på hemsidan. Om det är märken på produkter som kunden känner igen inger detta en 
känsla av trygghet. [9] [22] 

För att få den potentiella kunden att stanna på hemsidan och genomföra ett köp är enkelhet 
gällande navigation och informationsifyllning vital. Det är ett stort upplevt irritationsmoment 
för kunden om denne tvingas fylla i viss information flera gånger utan att den sparas. [23] 

Enligt kundstudier avbryter cirka 65 procent av kunder sina internetköp efter att har lagt till 
varor i varukorgen. Av dessa uppger 44 procent av dem att det beror på för höga fraktkostnader. 
22 procent av de avbrutna köpen är till följd av att det uppkommit fraktkostnader i senare steg 
av betalningsprocessen utan förvarningar. Många kunder uppgav att de också ville ha tid att 
tänka över sitt köp och avslutar därför betalprocessen tills vidare. [24] 

För att utveckla en webbapplikation som tilltalar kunden krävs ständiga förbättringar. Dessa 
förbättringspunkter kan lätt upptäckas genom att genomföra användartester. För att få en 
övergripande förståelse för vad den potentiella kunden önskar av en produkt kan 
enkätundersökningar genomföras. [25]  

3.4.2. Design	av	webbapplikation	
Vid mjukvaruutveckling är designprocessen en vital del för att uppnå ett slutresultat som är 
tillfredställande. En viktig aspekt rörande denna process är att låta designen genomgå ett antal 
iterationer, där designen förfinas för varje steg. Ett problem som kan uppstå om designen görs 
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för extensivt och utförligt är att antalet iterationer som hinner utföras blir väldigt få, vilket leder 
till att antalet steg där designen kan förbättras också blir få till antalet. Som ett steg i att tackla 
detta kan istället mer lågteknologiska metoder för att testa olika designer användas, som 
exempelvis framtagandet av en prototyp av låg exakthet [8]. Detta gör att antalet gånger som 
designen kan förfinas maximeras och att slutresultatet blir mycket bättre innan stadiet för 
faktisk utveckling sätter igång.  [26] 

En version av designprocess är användarcentrerad design där stor vikt läggs på att låta 
potentiella användare utvärdera och kommentera designen inför varje iteration. Iterationen 
bryts ned i tre faser; Design - förundersökning, Design och Design - utvärdering. Under första 
fasen identifieras de potentiella användarna, vilka, om en första design finns att tillgå, exponeras 
för den tilltänka designen och ger förslag på förbättringsområden. En annan möjlighet är att 
göra intervjuer inför ett första utkast där de potentiella användarna utfrågas om vad designen 
behöver innehålla. Utvecklingen och framtagandet av designen sker under fas två och slutligen 
i fas tre utvärderas hur användbar designen blev.  [27] 

När ett grafiskt gränssnitt ska implementeras finns det enligt Mcclendon et al. ett antal aspekter 
att ha i åtanke. Ett är valet av det färgschema som ska användas i designen, där det ej får 
glömmas att de valda färgerna är en viktig del i kommunikationen med användaren. 
Bakgrunden ska exempelvis generellt vara av en ljus nyans, då en mörk variant ofta leder till 
försämrad läsbarhet. Att tänka på är också att vara konsekvent med vilka färger som används i 
gränssnittet, god praxis är att hålla antalet till fem, plus minus två, färger. Ytterligare en aspekt 
är gränssnittets layout, där fokus skall ligga på att inte presentera för mycket information för 
användaren på en gång. En bättre variant är att istället försöka hålla varje del av gränssnittet 
enkelt och förflytta överflödig information till egna delar. Att även använda tomma områden i 
gränssnittet för att öka läsbarheten och undvika förvirring är exempel på god layout. [28] 

Då användandet av så kallade smarta telefoner för internetåtkomst ökat explosionsartat de 
senaste åren har kraven på att anpassa webbapplikationen efter detta ökat i samma takt [3]. 
Företagen Google och AnswerLab genomförde 2014 en undersökning med mål att finna vad 
det är som utmärker en webbapplikation som är bra anpassad för mobilt utnyttjande. 
Undersökningen ledde fram till ett antal punkter som ansågs vara de viktigaste principerna för 
en bra mobilanpassad webbapplikation. Några av dessa innefattade: 

• Menyer och dess val ska hållas få och korta som möjligt, för att på detta vis förenkla 
navigering vid begränsad skärmstorlek. 

• Startsidan ska enkelt kunna nås, exempelvis genom att trycka på webbapplikationens 
logotyp. 

• Att behöva skapa ett konto för att nå viss funktionalitet på webbapplikationen ska 
lämpligen inte behövas. Exempelvis att kunna utföra beställningar genom ett ”gäst-
konto” beskrivs som något som förhöjer upplevelsen för användaren [29]. Detta är en 
riktlinje som inte enbart berör mobilanpassade webbapplikationer utan 
webbapplikationer generellt [30]. 

• Knappar och formulär ska vara tydligt utformade, och enkelt kunna klickas på och 
aktiveras genom ett tryck på en touch-skärm. [29] 

Användare avsöker, snarare än läser, sig genom en webbapplikation för att hitta relevant 
information eller det denne sedan förbestämt letar efter. Forskning visar att användaren läser 
maximalt 28 % av all text på en webbapplikation. Användare tenderar till att vara otåliga och 
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vill ha omedelbara resultat. De ska inte behöva trycka sig fram alltför mycket för att finna sina 
svar. Därtill ska inte textstycken och paragrafer vara alltför extensiva. [31]  

Jakob Nielsen framhäver vikten av att användaren alltid ska hållas uppdaterad i vad som för 
stunden händer genom passande återkoppling från webbapplikationen. Fortsättningsvis ska 
webbapplikationen hålla sig från information och språk som för användaren kan uppfattas som 
svårbegriplig eller invecklad. Det ska även finnas någon form av kontinuitet när det kommer 
till användning av ord, bilder, rutor och handlingar. Användaren ska känna igen sig och inte 
ständigt behöva sätta sig in i vad olika val innebär. [32] 

Nielsen påpekar även att användaren aldrig ska tvingas tänka för mycket. Med detta menas att 
användaren inte behöver komma ihåg någon information till ett senare steg. Detta ska i stället 
webbapplikationen göra. [32] 

3.4.3. Scrum	
Scrum är ett agilt arbetssätt för projektbaserat arbete. Syftet med arbetssättet är att jobba 
iterativt och därigenom kunna anpassa sig till nya möjligheter och problem under processens 
gång. [33] 

Projektgruppen ska vara en självförsörjande grupp på runt sju personer. Med hjälp av en 
produktbacklogg, som innehåller arbetsuppgifter som tagits fram utifrån projektets 
kravspecifikationer, ska gruppens individer tillsammans beta av alla delarna i 
produktbackloggen för att ta fram en färdig produkt. Detta arbete utförs under kortare 
tidperioder, sprintar, som vanligtvis är en till fyra veckor långa. I inledningen av en sprint tas 
en sprintbacklogg fram genom att bryta ned produktbackloggen i mindre arbetsuppgifter som 
ska göras under just denna sprint. Från sprintbackloggen kan sedan medlemmarna i teamet ta 
uppgifter att lösa. [34] 

För att underlätta arbetet och för att få en översikt över vad som ska göras används en 
scrumtavla. På scrumtavlan ska det gå att följa arbetets gång och samtliga delar av 
produktbackloggen ska vara lättöverskådliga för hela teamet. Uppgifterna kategoriseras under 
"To Do", "Doing" och "Done". [35] 

Scrummästaren är en roll inom scrummetoden där denne har som uppgift att undanröja problem 
som kan uppstå för teamet. Personen finns där som stöd för gruppen och ska styra gruppen till 
högre höjder i deras arbete utan att vara teamets chef. [34] 

Under en sprint hålls dagliga  möten, scrummöten. Det är korta möten där alla 
gruppmedlemmar tar upp vad individen gjort sedan förra mötet, vad den ska göra tills nästa 
möte samt om det dykt upp några problem. [34] 

När en sprint har nått sitt slut ska alla uppgifter som var med i sprintbackloggen vara lösta. 
Under avslutningen hålls en presentation där teamet presenterar det färdiga delresultatet för alla 
intressenterna kring projektet. Innan nästa sprint tar fart utvärderas den nyligen avslutade 
sprinten i en sprintretrospektiv. Det mötet hålls för att teamet ska utvecklas och ta till vara på 
erfarenheter från föregående sprint.  [35] 
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4. Metod	
Under metodkapitlet framgår vilka metodval som projektet byggts upp på. Här ska en förståelse 
kring vilka metoder som valts skapas. Under arbetet har flera olika metoder använts och här 
beskrivs hur gruppen har applicerat dem. 

 
För att starta upp arbetet gick projektet igenom en förstudie. Bland annat formades en affärsidé 
som förankrades med en enkätundersökning under denna arbetsperiod. Här diskuterades och 
skapades även en prototyp för hur den framtida webbapplikationen skulle se ut. 

4.1.1. Enkätundersökning	
För att skapa ett underlag kring intresset för en prenumerationstjänst genomfördes en 
enkätundersökning, se Bilaga 12. För att kunna få snabba svar och för att kunna sprida enkäten 
på ett enkelt och billigt sätt genomfördes en postad enkät [5]. Enkäten utformades i enlighet 
med Jakobsson och Westergrens rekommendationer för att minimera bortfall och för att behålla 
möjligheten till att analysera svaren på ett enkelt sätt. Enkäten utformades därför med att det 
inledningsvis ställdes bakgrundsfrågor, frågorna var få till antalet och svaren innehåll både 
öppna och stängda svarsalternativ.  

Resultatet från undersökningen användes för att kategorisera olika grupper och finna det 
kundsegment som var mest positivt inställd till Vardagsboxens tjänster, se Bilaga 13. Utöver 
kundsegmentering hade undersökningen till syfte att besvara vad som ska tillhandahållas av 
tjänsten [20]. Personer som ställde sig positiva till en prenumeration fick besvara vilka 
produkter som de skulle vilja ha i sin prenumeration, för att senare kunna återspegla detta i 
Vardagsboxens produktutbud.  

Surveymonkey blev den plattform på internet där enkäten skapades. Undersökningen delades 
sedan av gruppmedlemmarna via sociala medier vilket ledde till över 200 svar. Enkätsvaren 
sammanställdes i ett Excel-dokument för att få en översikt och där skapades olika diagram för 
att kunna analysera svaren bättre.  

Med denna insamlade information kunde sedan det tänkta kundsegmentet och dess behov 
utvärderas enligt Hassenzahls inledande frågor varför och vad, vilket bidrog till tydligare 
riktlinjer när implementationen av webbapplikationen sedan påbörjades. 

4.1.2. Marknadsplan	
Innan implementationen av Vardagsboxen påbörjades skapades först en marknadsplan för att 
analysera om affärsidén var livskraftig och om tjänsten på sikt har kapaciteten att generera vinst. 
Marknadsplanens togs fram i syftet att uppnå Expoweras, Conant och Whites presenterade 
marknadsfördelar [7] [6]. 

Med utgångspunkt i Expoweras rekommendationer kring innehållet i en marknadsplan valdes 
relevanta diskussionspunkter ut utifrån Vardagsboxens perspektiv [7]. Störst fokus i 
marknadsplanen lades på nulägesanalysen, men även affärsidén och Vardagsboxens mål 
belystes. Grundat på analysmodeller samt enkätundersökningen undersöktes 
marknadsmöjligheterna för en prenumerationstjänst som Vardagsboxen och mot vilken 
kundgrupp Vardagsboxen bör verka. 
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Marknadsplanen har genomsyrat hela projektets arbetsgång och varit viktig att reflektera över 
för att anpassa webbapplikationen mot dess kundgrupp och deras önskemål, se Bilaga 1. 

4.1.3. Prototyp	
Under förstudien skapades en prototyp för hur Vardagsboxen skulle se ut för en person som 
använder den. Under genomförandet användes papper, saxar, lim och pennor för att producera 
en tänkbar prototyp med låg exakthet i enlighet med Rudd et al.:s teorier [8].  

Genom att skapa en prototyp med låg exakthet kunde prototypen snabbt produceras för att 
kunna ligga som grund till hela arbetet med tillverkandet av webbapplikationen. Valet föll på 
denna metod i och med de låga kostnaderna, den låga komplexiteten och det snabba 
genomförandet. [8] 

Konstruerandet av prototypen inleddes med att alla i gruppen arbetade på sin egen version och 
efter att en förutbestämd tid passerat, presenterades alla olika versioner som skapats. Efter det 
diskuterades fördelar och nackdelar med de olika alternativen och sammanvävdes till en 
slutgiltig prototyp. 

Den slutgiltiga pappersprototypen skissades upp i detalj i bildhanteringsprogrammet 
Photoshop. Detta kunde ses som en renskrivning och även den klassas som en prototyp med låg 
exakthet enligt Rudd et al. Vardagsboxens alla funktioner och delsidor gjordes inte i denna 
prototypframtagning, utan endast startsidan och produktsidan. De övriga sidorna diskuterades 
men ritades inte upp, istället fick prototyperna för startsidan och produktsidan visa de färger 
och det upplägg som skulle användas. Med i beräkning vid uppbyggnaden av prototypen var de 
insamlade svaren från den enkätundersökning som gjorts. Även teori kring användbarhet och 
färgers betydelse hos webbapplikationer enligt Mcclendon et al. vägdes in [28].  

 
Under projektets implementationsdel arbetade gruppens utvecklare med parallell kodning. 
Under det här avsnittet går det läsa om hur testningsproceduren fungerat, hur koden 
refaktorerats för att underlätta vidareutveckling samt om versionshanteringen som använts 
under projektet.  

4.2.1. Testning	av	kod	
Det har varit en viktig förutsättning att all kod som ligger på huvudgrenen på GitLab fungerar. 
Detta har kunnat säkerställas genom att kod skriven av utvecklaren har kontrollerats av minst 
två personer inom projektgruppen som inte varit involverad i koden tidigare. Denna kontroll 
har inneburit att de oberoende personerna noggrant granskat hur alla förväntade funktioner och 
layout fungerat. Vid upptäckta buggar och brister har testpersonerna sedan varit ansvariga för 
att implementera den nya koden för att göra den kompatibel med huvudgrenen. Testning av 
webbapplikationens responsivitet har genom Google Chromes verktyg för programmerare skett 
kontinuerligt under projektets gång.  

4.2.2. Kodrefaktorering	
I sprint 2 infördes en kodrefaktoreringsdag. Refaktoreringen genomfördes då ungefär en gång 
i veckan, vilket ledde till att koden kontinuerligt förbättrades. Detta innebar att koden 
omstrukturerades och delades upp i flera olika filer baserat på deras funktion i 



12 
 

webbapplikationen, se figur 2. De olika filerna kompletterades även med kommentarer för att 
förtydliga vad respektive del av koden fyllde för syfte.  

 
Figur 2 - Exempel på hur filerna delades upp som resultat av kodrefaktoreringen. 

4.2.3. Utvecklingsmiljöer	
Nedan presenteras de utvecklingsmiljöer som valdes ut för att genomföra projektet. Dessa 
miljöer har valts för att underlätta samarbetet inom gruppen samt för att ha en bredd i urvalet 
så att de olika kraven på utvecklingsmiljö till de olika delarna inom projektet tillgodoses.   

4.2.3.1. Photoshop	
Adobe Photoshop CS6 användes vid framtagning av prototypen till Vardagsboxen för att skapa 
en bra bild av hur designen längre fram i projektet skulle implementeras. Det har även använts 
för att producera bilder för de olika boxarna som presenteras under Färdiga boxar på 
webbapplikationens produktsida. 

4.2.3.2. Språk	
Webbapplikationen utvecklades i HTML, CSS, JavaScript och Python i enlighet med 
kravspecifikationen för projektet. För att underlätta användandet av dessa språk har ett antal 
ramverk använts i form av Flask, jQuery, SQLAlchemy och Bootstrap, se avsnitt 4.2.5. 

4.2.3.3. PyCharm	
Som utvecklingsplattform till detta projekt har PyCharm Community Edition 5.0.3 använts. 
Valet av plattform föll på PyCharm eftersom det fungerade bra i kombination med valet av 
implementation då det stödjer alla språk och ramverk som använts. 

4.2.3.4. Git	
Git 2.6.4	 har använts som versionshanteringsprogram för att synkronisera kodarbetet till 
webbapplikationen mellan gruppmedlemmarna. Programmet ger möjligheten att arbeta i flera 
grenar samtidigt utan att arbetet i de olika grenarna påverkas av andras arbete [36] . Via Git har 
nya versioner laddats upp till GitLab samt möjliggjort nedladdning av andra gruppmedlemmars 
versioner. GitLab är en lagringstjänst på internet där det är möjligt att slå samman kod i en 
merge med mera [37]. 
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4.2.3.5. Openshift	
För drift av webbapplikationen har open source plattformen Openshift använts. Openshift är en 
molnbaserad tjänst som abstraherar bort många komplicerade aspekter rörande drift av 
webbapplikationer och låter utvecklare fokusera på utvecklandet [38]. Ytterligare en 
premierande aspekt med Openshift är att samverkansgraden med Git är mycket hög, vilket har 
underlättat arbetet med att lansera nya versioner till Openshift.	

4.2.4. Versionshantering	
Vid implementering av Vardagsboxen användes versionshantering i två steg, dels mellan 
GitLab och utvecklarnas kod i PyCharm och dels mellan GitLab och Openshift.  

GitLab bestod av en huvudgren med färdig kod som var redo att laddas upp till Openshift samt 
en utvecklingsgren för varje teammedlem. Från utvecklingsgrenen skapades sedan en lokal 
kopia i utvecklingsplattformen PyCharm av respektive gruppmedlem där utvecklingen av kod 
genomfördes. När den nya koden var färdigställd hämtades nya förändringar från huvudgrenen 
i GitLab och mergades med den lokala kopian. Därefter laddades förändringarna upp till 
utvecklingsgrenen i GitLab. I GitLab användes sedan en tillhandahållen merge-funktion mellan 
utvecklingsgrenen och huvudgrenen. Eftersom en merge redan genomförts mellan den lokala 
kopian och förändringarna i huvudgrenen undveks merge-konflikterna i huvudgrenen som 
riskerade att skada Vardagsboxens funktionalitet, se figur 3.  

Huvudgrenen i GitLab synkroniserades därefter kontinuerligt med Openshift. I början av 
projektet var en person i teamet Openshift-ansvarig vilket innebar att personen lade upp koden 
på Openshift.  

 
Figur 3 - Beskrivning av versionshanteringen på Gitlab. 

4.2.5. Ramverk	
Beskrivning av några ramverk som användes under utvecklingen av Vardagsboxen.  

4.2.5.1. jQuery		
JavaScript-biblioteket jQuery användes för att förenkla arbetet med webbapplikationen. Valet 
av just jQuery som bibliotek gjordes då det är det mest populära JavaScript-biblioteket på 
webben idag och erbjuder ett smidigt sätt att underlätta kodning i HTML och JavaScript [39].  

Exempelvis har jQuery använts frekvent för att kunna manipulera delar av den information som 
presenteras på Vardagsboxen. Ett användningsområde är hantering av användarinteraktion på 
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webbapplikationen såsom tryck på knappar och val av alternativ. jQuery tillhandahåller ett antal 
funktioner för att hantera detta som använts kontinuerligt under projektets gång. 

För att göra förfrågningar och skicka information från klientsidan till servern har jQuery-
versionen av AJAX använts. XMLHttpRequest-objekt skickas då från klienten innehållandes 
information som hanteras på servern [40]. 

4.2.5.2. Flask	
Flask är ett ramverk i programmeringsspråket Python som syftar till att underlätta utvecklandet 
av webbapplikationer [41]. Flask har använts under projektet för att smidigt kunna framställa 
och skicka information från serversidan till användare på klientsidan. Tillsammans med Jinja2 
har Flask även använts för att bygga upp de anpassade templates som visas på Vardagsboxen.  

4.2.5.3. SQLAlchemy	
För hantering av databasen har SQLAlchemy använts. SQLAlchemy är ett ramverk som ger 
användare möjligheten att effektivt hantera SQL-databaser via programmeringsspråket Python 
[42]. Detta har underlättat arbetet med serversidan då framställandet av information till 
användare av webbapplikationen enkelt kunnat inkorporera databashantering utan att några 
extra verktyg behövt användas. 

4.2.5.4. Bootstrap	
Bootstrap är ett ramverk inkluderande HTML, CSS och JavaScript och används för att skapa 
responsiva webbapplikationer för den stora mängd av olika enheter som existerar på marknaden 
idag [43]. Med ramverket erhålls stöd för alla de vanligaste webbläsarna på marknaden idag 
och även tillgång till en uppsjö av inbyggda komponenter. Detta har använts flitigt under 
projektet och den inbyggda funktionaliteten har utnyttjats till flertalet av de funktioner som 
Vardagsboxen besitter.  

4.2.5.5. Mustache	
Ramverket Mustache är ett programmeringsspråk som använder sig av JavaScript för att bygga 
upp templates på klientsidan [44]. För att minska påfrestningen på servern, samt tillhandahålla 
annars saknad funktionalitet, har Mustache använts för att bygga upp templates på klientsidan 
istället för serversidan.  

4.2.5.6. Jinja2	
Ramverket Jinja2 är ett programmeringsspråk som används för att bygga upp templates på 
serversidan med hjälp av Python [45]. Många templates i webbapplikationen är beroende av 
information som är lagrad i databasen, information i form av en produkt eller en användare. 
Jinja2 används för att bygga upp templates med denna information på serversidan för att sedan 
skickas till klientsidan via ramverket Flask. 

 
Nedan förklaras hur gruppen har applicerat arbetsmetoder och arbetat med utgångsläge i teorin. 

4.3.1. Användbarhet	
För att skapa en användbar sida har arbetet fokuserat på att skapa en snabb och lättnavigerad 
sida i enlighet med Usability Partners ISO-standarder för användbarhet [4]. 

När databasen skapades ritades ett flertal ER-diagram upp och diskuterades. Eftersom 
användbarhet har varit huvudfokus för webbapplikationen normaliserades aldrig den slutgiltiga 
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databasen. Vanligtvis när en databas skapas ska den normaliseras för att få en tydligare struktur, 
vilket dock medför en långsammare tillgång till databasen [46]. Alltså arbetades en databas 
fram för att möjliggöra kortare och snabbare laddningstider. 

För att skapa en lättnavigerad sida har gruppen arbetat med att försöka hålla ner antalet val en 
användare kan göra på sidan. Gruppen har också arbetat fram en färgpalett som genomsyrar 
hela webbapplikationen. Detta i enlighet med Mclendons teorier som visar att användare inte 
vill ha för mycket information på samma gång samt att färgvalen påverkar användarupplevelsen 
[28]. 

För att höja upplevelsen hos användaren ytterligare har gruppen arbetat efter fem 
klassificeringar; igenkännbarhet, funktionsduglighet, effektivitet, robusthet och säkerhet. 
Genom att arbeta med dessa ska det vara möjligt att uppnå hög användbarhet enligt Alonso-
Rios et al. [15]. För att uppnå igenkännbarhet har gruppen arbetat med att färgerna ska kunna 
knytas samman med vad ett val står för. Med hjälp av Scrum, i synnerhet en tydlig 
produktbacklogg, har gruppen arbetat med att skapa de funktioner som webbapplikations skall 
innehålla för att anses vara funktionsduglig. Bland annat arbetet i databasen har gjorts för att 
uppnå en högre effektivitet gällande laddningstider. När det gäller robustheten kring 
webbapplikationen har gruppen utfört kodtestning för att försöka minimera antalet buggar. 
Säkerhetsmässigt har gruppen arbetat med att försöka omöjliggöra att externa användare 
kommer åt känslig information som lösenord och dylikt. 

4.3.2. Scrum	
Projektet har varit uppdelat i fyra iterationer, där varje iteration benämns som en sprint enligt 
scrummetodiken. I början av projektet gjordes en översiktlig plan där innehållet i varje sprint 
planerades och en sprintbacklogg togs fram. Under varje iteration utfördes ett 
sprintplaneringsmöte, ett sprintretrospektiv samt en sprintåterkoppling. Minst tre scrummöten 
planerades in varje vecka för att ge gruppen en överblick om hur projektet fortskridit. Första 
iterationen, kallad sprint 0, fungerade som en uppstart av projektet. De övriga sprintarna 
handlade mestadels om implementation och uppbyggnad av webbapplikationens delar. 

En produktbacklogg skapades i början av arbetet för att konkretisera de önskvärda 
funktionaliteterna. I produktbackloggen rangordnades user-stories efter uppskattad prioritet för 
webbapplikationen. Det ledde till att nödvändig funktionalitet implementerades innan 
utvecklingen av önskad extra funktionalitet påbörjades.  

Inför varje sprint hölls ett möte där gruppen tillsammans planerade vilka delar av 
produktbacklogen som skulle arbetas med under sprinten, visuellt användes Trello, se avsnitt 
4.3.4.4. En viktig del av sprintplaneringsmötet var att prioritera vilka delar av 
produktbackloggen som behövde tas med till sprintbackloggen.  

Vid skapandet av respektive sprintbacklogg valdes ett rimligt antal arbetsuppgifter ut från 
produktbackloggen för att genomföras under sprinten. Dessa blev utgångspunkten under 
sprintens arbete. Från sprintbackloggen valdes sedan en user-story utav en eller flera utvecklare 
som då blir deras ansvar att genomföra. 

Under sprintarna har gruppen allt som oftast arbetat tillsammans. De flesta dagarna startade 
med ett scrummöte för att uppdatera gruppmedlemmarna och snabbt kunna lösa problem som 
uppstått. Detta har inneburit väldigt många scrummöten där projektet överblickats. Under de 
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tillfällen som dessa möten hållits har utlandsstudenterna anslutit via Skype för att samla ihop 
hela gruppen. Scrummöten har gjort det möjligt för alla projektmedlemmarna att bilda sig en 
översikt av hur arbetet framskrider, samt fungerat som ett sätt att se till att varje individ i 
gruppen skött sina uppgifter sedan föregående möte. Fördelen med dessa möten är att hjälp har 
varit lättillgängligt från de andra i gruppen eftersom dessa möten belyser om någon har fastnat 
i en viss del av utvecklingen. 

Under sprintretrospektiven som har genomförts efter varje sprint har arbetsgruppens åsikter och 
tankar sammanställts via en utvärderingsenkät som värderar ett antal påståenden på en skala ett 
till fem. Utvärderingsenkäten belyser gruppens prestation, samarbetsförmåga och engagemang, 
se Bilaga 4. Utifrån detta resultat har förbättringsområden samt väl fungerande områden 
identifierats inför nästkommande sprint och relevanta åtgärder införts. Under dessa möten har 
förändringar i arbetsmetoder inför framtida sprintar gjorts. 

Enligt scrummetodiken ska produktinnehållet utökas med färdigställda delar under varje sprint. 
För att tydliggöra detta hölls efter varje sprint ett sprintåterkopplingsmöte som visade vad 
arbetet under sprinten lett fram till och de nya delarna av resultatet presenterades. Under detta 
möte jämfördes de uppsatta målen från sprintplaneringsmötet med det verkliga utfallet av 
sprinten.   

4.3.3. Riskanalys	
I projektuppstarten gjordes en initial riskanalys grundat på vilka risker som förutsågs kunna 
inträffa, se Bilaga 5. Som mycket annat var detta någon form av prognos, vilken i takt med 
arbetets gång fick justeras som en följd av att gruppen fick ytterligare perspektiv på vilka risker 
som faktiskt fanns. Vid justeringen togs också hänsyn till vilka risker som från början varit 
över- eller undervärderade samt de risker som inte längre var aktuella. I Bilaga 6 finns de 
uppdaterade riskanalyserna som hör till respektive sprint. 

4.3.4. Verktyg	för	kommunikation	och	delning	
Då teamet har varit geografiskt splittrat under projektets gång med två gruppmedlemmar i 
Singapore och sex gruppmedlemmar i Sverige har väl fungerande internetbaserad 
kommunikation varit ytterst viktigt. 

4.3.4.1. Skype	
För kommunikation i realtid innefattandes både ljud och bild med gruppmedlemmar som inte 
var fysiskt närvarande vid möten användes det internetbaserade kommunikationsprogrammet 
Skype. Skype har varit en viktig komponent för teamets kommunikation för att förhöja 
närvarokänslan mellan gruppmedlemmar trots att de befunnit sig på olika platser.  

4.3.4.2. Slack	
Slack användes för att tydligt strukturera viktigare kommunikation gällande kodutveckling och 
rapport. Ett antal kanaler upprättades där diskussioner inom det specifika ämnet kunde hållas.   

4.3.4.3. OneDrive	
OneDrive är en molntjänst för lagring av data där alla gemensamma dokument delades inom 
gruppen. Programmet användes eftersom samtliga gruppmedlemmar enkelt kan komma åt 
OneDrive genom sin profil på Lisam (Linköpings Universitets webbaserade 
samarbetsplattform) och redigera dokument samtidigt. 
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4.3.4.4. Trello	
Det webbaserade programmet Trello användes som scrumtavla för att organisera arbetet under 
projektets gång. På scrumtavlan användes listorna "To Do EPICS", "To Do", "Doing", 
"Waiting" och "Done".  Teamets produktbacklogg lades in under "To Do EPICS". Kort med 
user-stories för en sprint placerades under ”To Do” och när en gruppmedlem påbörjade arbetet 
med en uppgift signerades kortet med personens namn och flyttades till "Doing". När personen 
bedömde att uppgiften var färdig flyttades kortet vidare till "Waiting". För att sedan ett kort ska 
betraktas som "Done" och flyttas vidare krävdes att ytterligare två gruppmedlemmar gick 
igenom arbetet och gav sitt godkännande genom att signera kortet. ”Waiting” lades till som lista 
i kombination med listorna som enligt metodiken Scrum bygger upp scrumtavlan [35]. Detta 
gjordes för att etablera ett tydligt system inom gruppen för godkännandet av en genomförd 
arbetsuppgift innan den definieras som ”Done”. 

4.3.5. Användartestning	
Under sprint tre genomfördes flera omfattande användartester för att identifiera 
förbättringspunkter och få en förståelse av vad kunden har för förväntningar på 
webbapplikationen. Användartesterna genomfördes som en del av arbetet med användbarheten 
hos applikationen. I och med att Vardagsboxen närmade sig ett färdigt stadie kunde 
helhetsintrycket och funktionalitet testas på ett värdefullt sätt. Testpersoner plockades in med 
fokus på den valda kundgruppen, se bilaga 1, för att få representativa användare [17]. Det 
förekom även testpersoner från andra kundgrupper för att kunna bredda den potentiella 
kundgruppen ytterligare. I enlighet med Nielsen och Landauer deltog fem användare i 
användartester. [18] 

Testerna genomfördes huvudsakligen utifrån två tillvägagångssätt, ett med testpersoner som 
befann sig på plats fysiskt och som fick fria händer att navigera på webbapplikationen. Dessa 
personer talade högt om sina tankar och reflektioner under tiden som testet genomfördes, medan 
en ansvarig ur projektgruppen antecknade allt som sades i enlighet med Maguires forskning 
[19]. 

Det andra tillvägagångssättet var med testpersoner på distans, dessa fick tillgång till 
Vardagsboxens länk och instruktioner om att klicka runt på webbapplikationen, bilda sig ett 
helhetsintryck, samt att testa funktionaliteten. Därefter fick de skicka sina åsikter skriftligt eller 
muntligt via telefon som sedan kunde sammanställas. Under dessa tester fokuserades det mer 
på vissa problemområden av sidan och därav användes en mer strukturerad form av 
observerande [19]. 

Dessa tester genomfördes för att kunna ge en indikation om webbapplikationens användbarhet, 
i form av att testpersonerna via denna typ av tester utvärderade Vardagsboxens ur flera av 
Alonso-Ríos et al.:s fem klassificeringar. Funktionsdugligheten genom att se om 
funktionaliteten levde upp till förväntningarna, igenkännbarheten genom att analysera hur 
testpersonerna navigerade runt på webbapplikationen, robustheten genom att låta 
testpersonerna identifiera buggar och effektiviteten genom att titta på tidseffektiviteten. 
Säkerheten är den klassificeringen som användartesterna inte gav någon information kring. [15]  
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5. Resultat	
Under resultatdelen presenteras utfallet av projektets genomförande, från förstudien till det 
faktiska resultatet av projektet. 

 
Under avsnittet presenteras de resultat som arbetades fram under förstudien i samband med 
enkätundersökningen och prototypen. 

5.1.1. Enkätundersökning	
De sammanställda enkätsvaren återfinns i figur 4. Sammanställningen visar att kvinnor i 
åldrarna 18-24 är den kundgrupp som är mest positiva till en prenumerationstjänst på 
vardagsartiklar.  

Kön	 Ålder	 Ja	 Nej	 Kanske	 Ja/Kanske	
Man	 18-24	 24,5 %	 53,1%	 22,4 %	 46,9 %	
 	 25+	 25,0 %	 62,5 %	 12,5 %	 37,5 %	
 	  	  	  	  	  	
Kvinna	 18-24	 24,5 %	 43,4 %	 32,1 %	 56,6 %	
 	 25+	 17,6 %	 47,1 %	 35,3 %	 52,9 %	

Figur 4 - ”Är du intresserad av att prenumerera på vardagsartiklar?” 

En sammanställning av enkäten visade att de potentiella kunderna helst skulle prenumerera på 
duschartiklar, tandhygien, toalett/hushållspapper följt av intimhygien. Sammanställningen 
återfinns nedan i figur 5. 
 

 
Figur 5 - "Vilka produkter skulle du vara intresserad av att prenumerera på?" 

5.1.2. Prototyp	
Metoden för att ta fram prototypen resulterade i ett färdigt resultat som kan beskådas i bilaga 3. 
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I avsnittet ges en övergripande bild av hur webbapplikationen Vardagsboxen ser ut. Vissa delar 
som anses vara viktiga presenteras mer ingående. 

5.2.1. Systemöversikt	
Här ges en överskådlig beskrivning utav Vardagsboxen. Hemsidan kan delas in i ett antal olika 
delsidor med olika funktionalitet för att tillsammans resultera i en hög funktionsduglighet hos 
webbapplikationen. De olika delsidorna beskrivs i det kommande avsnittet. Observera att i 
verkligheten kan hemsidan upplevas något annorlunda än de bilder som visas, till exempel 
används animationer i själva webbapplikationen som av naturliga skäl är svåra att visa upp 
visuellt med en statisk bild. 

5.2.1.1. Startsida	

På startsidan, se figur 6, möts användaren av en enkel design med lite text. Sidan ska framstå 
som lättnavigerad, men samtidigt snabbt visa vad som faktiskt tillhandahålls. Att användaren 
endast avsöker, snarare än läser en startsida, går i linje med den enkla designen som utformats 
på startsidan. Här finns endast kortare textstycken och bilder, men som ändå skapar en 
helhetsbild kring Vardagsboxen för användaren. 

På själva startsidan kan användaren se exempel på boxar som säljs samt veckans kampanjvaror. 
Fastnar användaren redan här för någon av dessa kan denne, om denne redan är inloggad, även 
beställa någon av dem. Att ge användaren omedelbara valmöjligheter, utan att behöva trycka 
sig vidare, motiverar detta val. Att användaren måste vara inloggad går dock inte i linje med 
Google och AnswerLabs teori om enkelhet vid köp, men faktumet att Vardagsboxen är en 
prenumerationstjänst kräver att användarens uppgifter finns tillhands vid beställning. Denna 
begränsning gjordes för att korta ner antalet steg till att beställningen är genomförd. [29] 

Längst upp på sidan finns ett sidhuvud som är snarlikt oavsett om användaren befinner sig på 
startsidan eller inte. Få alternativ presenteras här för att inte ge användaren för mycket 
information på samma gång. Skillnaden i sidhuvudet ligger i om användaren är inloggad eller 
inte, se avsnitt 5.2.1.2. Här kan även användaren navigera sig vidare till själva 
beställningssidan, ta en djupare titt hur tjänsten fungerar, logga in samt registrera sig. 

Vid klick på Logga in kommer ett popup-fönster upp med ett inloggningsformulär, där även 
nya användare kan navigera sig vidare till registrering. 

Figur 6 - Startsidan. 
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Längre ner på startsidan, se figur 6, finns en kortare beskrivning utav Vardagsboxens vision 
samt hur tjänsten fungerar. Detta för att användaren ska få en helhetsbild om både vad 
Vardagsboxen erbjuder och vad för typ av mål Vardagsboxen har med sin verksamhet. 

5.2.1.2. Inloggning	och	registrering	

För att bli medlem på Vardagsboxen klickar användaren på Logga in för att sedan klicka sig 
vidare till Registrera dig, se figur 7. Ett popup-fönster med nödvändiga uppgifter uppenbarar 
sig då. Popup-fönster används för att skapa en illusion för användaren att stadiet denne befinner 
sig för tillfället endast är något temporärt och att användaren snart ska återvända till själva 
hemsidan. Om uppgifterna som fylls i är i rätt format och en användare med samma mailadress 
inte redan existerar, skapas ett nytt användarkonto och användaren loggas automatiskt in. I 
samma ögonblick ändras sidhuvudet på ett sådant sätt att Logga in-knappen ersätts av en Logga 
ut-knapp samt att ytterligare en knapp i sidhuvudet uppstår; Min sida. Här hålls användaren 
uppdaterad genom att ett fönster som hälsar användaren välkommen kommer upp. 

Inloggning till ett befintligt konto sker, enligt figur 7, genom att ange sin mailadress samt det 
lösenord som är kopplad till denna. Lyckas användaren med inloggningen, hälsas denne 
välkommen med en personlig text. Detta för att skapa en personlig prägel på 
inloggningsproceduren och inte få den att verka generisk. Har dock lösenordet glömts bort finns 
möjligheten att återställa sitt lösenord. Användaren trycker då på Glömt lösenord? och genom 
att ange sin mailadress skickas ett mail med instruktioner till den angiva mailadressen. 

5.2.1.3. Användare/Min	sida	

När användaren väl är inloggad får denne tillgång till sin egen Min sida, se figur 8. Här kan 
information om användarens uppgifter ses och ändras. Lösenordet kan även det ändras genom 
att bekräfta ändringen med sitt nuvarande lösenord. Det går också att ta bort sin användare från 

Figur 7 - Inloggningsfönstret samt registreringsfönstret. 

 

Figur 8 - Min sida med Mina Uppgifter, kommande boxar och orderhistorik. 
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systemet om det skulle önskas. Fokus har lagts på att presentera uppgifterna i olika segment 
och med mycket utfyllnad däremellan och bredvid. Detta återigen för att informationen som 
användaren tar in på samma gång ska minimeras. 

Längre ner på samma sida kan användaren se sina tidigare ordrar, se figur 8 - både 
prenumerationer och separata beställningar. För prenumerationer kan användaren ändra både 
intervall och kvantitet. Därtill går det även att avsluta pågående prenumerationer. 

En presentation över hur användarens leveranser ser ut för de kommande veckorna presenteras 
nederst. Där kan användaren se när boxarna ska levereras och vad de faktiskt innehåller. Här är 
tanken att presentationen av kommande leveranser ska förse användaren med en ökad dynamik 
när det kommer till webbapplikationen. Önskar användaren ha information ska denne trycka 
fram den, om inte tar informationen inte upp någon onödig plats. 

5.2.1.4. Administratör	

 
Figur 9 – Administratörsverktyg. 

När det kommer till inloggningen för administratörer är det mesta sig likt; beställningar går 
fortfarande att göra och övriga funktioner är detsamma. Dock skiljer det sig något när det 
kommer till vad användaren admin kan göra på Min sida. En användare som är administratör 
kan i läget Visa Databasen, se figur 9, få tillgång till allt i databasen, redigera innehållet och 
även ta bort detsamma. En administratör kan redigera admin-befogenheterna för andra 
användare.  
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Figur 10 - Lägga till en ny produkt som administratör. 

I administrationsverktygen finns även möjligheten att lägga till nya produkter. Detta genomförs 
genom att fylla i formuläret, se figur 10. Om namnet på kategorin matchar en befintlig kategori 
läggs den nya produkten följaktligen till i denna kategori, annars skapas en helt ny kategori med 
det valda namnet. Att det inte finns en ensam administratör gör att webbapplikationen inte 
hänger på att en ensam person uppdaterar den, utan att innehållet kontinuerligt kan uppdateras 
av dem med denna befogenhet. 

5.2.1.5. Produktsida	
 

 

 

 

 

 

 

Under fliken Välj box finner användaren alla boxar och produkter som finns till försäljning. Här 
kan denne välja en färdig box eller skräddarsy sin egen. Produkterna är i vänstra listen 
uppdelade enligt ett antal olika kategorier. En kortare beskrivning för respektive produkt finns 
till höger om bilden på samma produkt. Även här har fokus legat på att presentera minimalt 
med information på samma gång, men samtidigt tillräckligt för att inte användaren ska behöva 
trycka sig fram till allt innehåll. 

Fastnar användaren för någon av produkterna eller boxarna, läggs de till i varukorgen genom 
att trycka på respektive produkts Lägg till i varukorg-knapp. Varukorgen uppe i högerhörnet, 
se figur 11, ändras då till att bli röd och indikera antalet tillagda produkter. Ändringen av färg 
sker för att ge användaren återkoppling att den gjorda handlingen givit resultat. 

I anslutning till varje produkt finns även ett betygssystem, se avsnitt 5.2.1.9, där användaren 
dels kan betygsätta produkten själv, men även se vad andra användare givit produkten för betyg. 

Figur 11 – Beställning. 
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Varukorgen i högerhörnet är även vägen till att slutföra köpet. Här kan användaren bestämma 
kvantitet på de produkter denne sedan tidigare har valt att lägga i varukorgen, se figur 12. Skulle 
användaren lägga till en produkt och sedan ångra det går det dels att sätta kvantiteten på en 
specifik produkt till noll, alternativt helt rensa varukorgen. 

 
För att slutföra en beställning finns till att börja med två alternativ; engångsbeställning eller 
prenumeration, se figur 13. I båda fallen kan användaren fortfarande justera kvantiteten av de 
produkter denne valt i föregående steg. 

Figur 12 - Varukorgen 

Figur 13 – Kassan vid engångsbeställning samt prenumerationsbeställning. 
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Figur 14 – Köpprocedur. 

När det kommer till en engångsbeställning väljer användaren endast vilket betalsätt köpet 
önskas genomföras med; kortbetalning eller faktura. Vid prenumeration används endast 
betalning via faktura, se figur 14. 

Vid kortbetalning kontrollerar formuläret att kortuppgifterna är giltiga, genom en algoritm som 
kontrollerar att det inmatade kortnumret är giltigt. Vid val av fakturabetalning används 
användarens uppgifter som denne angav vid registreringen. 

Hela köpprocessen är uppbyggd på sådant sätt att användaren hela tiden får återkoppling kring 
vad som ska göras, detta för att användaren själv inte ska behöva tänka själv utan 
webbapplikationen ska ge all information som krävs för stunden. 



25 
 

5.2.1.6. Mobilanpassning	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardagsboxen har utvecklats på ett sådant sätt att den är anpassad för olika enheter. 
Responsiviteten sträcker sig längre än till endast en datorskärm, webbapplikationen fungerar 
även på mobila enheter, som smartphones och surfplattor. Detta för att nå ut till den stora 
kundgrupp som tidigare konstaterats: år 2014 hade 73 procent av Sveriges befolkning en 
smartphone och strax över hälften av svenskarna använde då mobilen till att dagligen surfa på 
internet. [3] 

I figur 15 ovan visas hur produktsidan Välj box och Min sida i webbapplikationen ser ut på en 
smartphone. Trots att skärmen de facto är mindre, innebär detta inte att något innehåll 
utelämnas. I stället visas mindre innehåll åt gången och användaren får i stället scrolla sig 
genom innehållet, i stället för att, som på en dator, ha det mesta framför sig från början. Text 
och bilder förminskas även i takt med att skärmstorleken förminskas. 

Figur 15 – Produktsidan samt Min sida med Min nuvarande prenumeration i mobilläge. 
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5.2.1.7. Extrafunktioner	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
För att få fler dimensioner till webbapplikationen än att bara kunna lägga beställningar har 
Vardagsboxen implementerats på ett sådant sätt att det finns ytterligare funktioner än de som 
har med beställningar av själva produkten att göra. En beskrivning av företaget och dess 
grundare finns att skåda om användaren klickar sig vidare till sidan om se figur 16. Här finns 
även widgets implementerade som både visar och länkar till Vardagsboxens sociala medier. 

 
Figur 17 – Karriärssidan. 

Därtill finns även sidan Karriär där lediga jobb hos Vardagsboxen annonseras samt ett formulär 
för att skicka en intresseanmälan till Vardagsboxen, se figur 17. Görs det sistnämnda skickas 
omedelbart ett mail till Vardagsboxens ansvariga med all information som angivits i formuläret. 

Figur 16 – Om-sidan. 
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Figur 18 – Villkorssidan. 

En sida Villkor med all information om kundens rättig- och skyldigheter finns även 
implementerad som säkrar Vardagsboxen kring det rättsliga i köpprocesserna samt lagring av 
personuppgifter, se figur 18. 

5.2.1.8. Sidfot	

 
Figur 19 – Sidfoten. 

Oavsett var användaren befinner sig i webbapplikationen, finner denne samma sidfot längst ner 
på sidan. Detta med syfte att resultera i en god igenkännbarhet hos webbapplikationen. I 
sidofoten kan användaren snabbt navigera sig till några av Vardagsboxens extrafunktioner, det 
vill säga det som inte har med själva köpprocessen att göra. Här finner användaren sidorna 
Kontakt, FAQ (vanligt ställda frågor), Om, Karriär samt Villkor, se figur 19. 

I tillägg till detta innehåller även sidfoten länkar till de sociala medier i vilka Vardagsboxen 
verkar. Ett klick på loggan för respektive socialt medium tar användaren till respektive sida. 
Varje klick resulterar i att sidan öppnas i ett nytt fönster, vilka gör att användaren inte lämnar 
webbapplikationen och därav inte går miste om något som denne till exempel lagt i varukorgen. 

I det övre, högra hörnet av sidfoten finns en pil som gör att användaren tas längst upp på 
webbapplikationen. 
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5.2.1.9. Betygsättning	

 
Figur 20 - Produktvyn med betygsättningssytemet. 

För varje separat produkt eller färdig box finns ett tillhörande betygssystem. Här kan 
användaren betygsätta sina produkter genom att kryssa i sitt betyg och därefter trycka på 
Betygsätt, se figur 20. Under denna knapp finns det befintliga snittbetyget på samma produkt. 
Skulle användaren i sin tur betygsätta produkten kommer snittbetyget räkna med det betyg som 
användaren just angav och automatiskt uppdateras. 

Hela betygssättningssystemet fungerar som en form av garanti för att ge användaren en säkerhet 
att produkten denne beställer tidigare har förnöjt andra användare. 

5.2.1.10. Färgsättning	
Vardagsboxen har utformats med ett genomgående färgtema. På detta sätt ska hela 
webbapplikationen kännas enhetlig och sammanhängande - användaren ska inte reagera på 
någon avvikande färg. Alla bakgrunds- och textfärger följer en förbestämd färgkodning enligt 
följande (färgernas tonvärden presenteras hexadecimalt inom parantes): 

Hex Onahau (c3d7df) 

Hex White Smoke (f5f5f5) 

Hex Lighter Blue (6991ac) 

Hex Red (ea0011) 

Hex Orange (d75c37) 

Hex Grey (67727a) 

Hex Bon Jour (e2d9d4) 

 

Utifrån dessa färgkodningar är hela webbapplikationen utformad. Färgerna används på olika 
sätt för att symbolisera olika saker. De mer iögonfallande färgerna som exempelvis röd används 
när användaren ska uppmärksammas på att något hänt. Detta sker till exempel när användaren 
lägger till något i varukorgen, då denna ändrar färg. Det sker i enlighet med hur Alonso-Rios et 
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al. skriver om hur igenkännbarhet, vilket gruppen arbetat mycket med, gagnar en ökad 
användbarhet [15]. 

5.2.2. Systemspecifikationer	
Under systemspecifikationsavsnittet presenteras de mer vitala delarna utav webbapplikationen 
mer ingående.  

5.2.2.1. Kommunikationsstruktur	
För att bygga upp Vardagsboxen finns en underliggande kommunikationsstruktur mellan olika 
lager. Totalt innefattar webbapplikationen fyra lager: klientsida, serversida, databasinterface 
och databas. Dessa lager interagerar med varandra genom bestämda kommunikationskanaler 
där data kan skickas fram och tillbaka. En illustration över dessa kanaler visas nedan i figur 21. 

 
Figur 21 – Kommunikationskanaler. 

Klientsidan hanterar input från användaren i form av exempelvis knapptryck vid navigering och 
användning av webbapplikationen. Denna input skickas sedan vidare till serversidan, vilken 
behandlar den givna inputen och om det krävs skickas en förfrågan vidare till databasinterfacet 
för ytterligare information. Serversidan skickar sedan tillbaka ett svar på den givna inputen till 
klientsidan. Om en förfrågan skickades till databasinterface tas den emot och tolkas, givet att 
förfrågan var korrekt skickas då en ny förfrågan till databasen vilken i sin tur returnerar den 
förfrågade informationen till databasinterfacet. Databasinterfacet skickar i sin tur tillbaka 
informationen till serversidan.  

Detta val av kommunikationsstruktur grundade sig mycket i att skapa en webbapplikation där 
responstid var i fokus, för att således minska laddningstiderna för slutanvändaren vilket är en 
viktig aspekt för att nå god användbarhet [16]. Även att nå en hög effektivitet på 
webbapplikationen med dessa resurser var viktigt för att på detta vis uppnå en del av ISO:s 
definition av användbarhet rörande just effektivitet [14]. 

5.2.2.2. Varukorg	
När en användare besöker Vardagsboxen finns möjligheten att, som inloggad, lägga olika 
produkter i varukorgen. För att lagra denna information använder webbapplikationen HTML5:s 
funktionalitet local storage där de olika produkterna användaren valt att lägga i varukorgen 
lagras. Denna information existerar enbart på klientsidan då kontakt med serversidan inte 
behöver etableras förrän själva köpet äger rum. Detta medför att information väldigt snabbt kan 
förändras utan inblandning från servern, vilket bidrar till kortare svars- och laddningstider för 
webbapplikationen och således en mer användbar webbapplikation [16]. 

För att kunna spara information om de produkter som existerar i varukorgen används renodlade 
JavaScript-objekt där relevanta attribut sparas som instansvariabler. Figur 22 nedan beskriver 
uppbyggnaden av objekten när de initialt skapas med tillhörande attribut. 
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Figur 22 - Produkternas uppbyggnad som JavaScript-objekt. 

Kopplingen till local storage sker sedan när användaren väljer att lägga det första exemplaret 
av en viss produkt i varukorgen. Ett klick på knappen ”Lägg i varukorg” aktiverar en JavaScript-
funktion som hanterar tillägg och förändringar i innehållet i local storage. Om användaren väljer 
att lägga till en tidigare ej tillagd produkt kommer ett ShoppingItem-objekt skapas och sedan 
lagras i local storage i strängformat. Figur 23 visar logik samt tillhörande funktionalitet för 
denna procedur. 

 
Figur 23 - Hur en ny produkt läggs till i local storage. 

Eftersom all denna information om produkter i varukorgen finns på klientsidan kan sedan 
informationen enkelt visuellt uppvisas för användaren av Vardagsboxen. Om alternativet att 
visa upp varukorgen väljs kommer en JavaScript-funktion att köras, där innehållet i local 
storage itereras och ett HTML-skelett genereras utefter detta innehåll. jQuery-funktioner 
används sedan för att placera in detta skelett på rätt ställe i webbapplikationen. Detta sätt att 
dynamiskt ladda in information samt lagra innehållet i varukorgen valdes för att i högsta mån 
uppnå effektivitet på webbapplikationen samt skapa en tillfredställande upplevelse för 
användarna, i enlighet med ISO:s definition av användbarhet [14].  

5.2.2.3. AJAX	
Då klientsidan behöver komma åt sin kommunikationskanal med serversidan används 
asynkrona AJAX-anrop skrivna i jQuery. Detta är ett snabbt sätt att skicka förfrågningar på 
utan att ladda om webbapplikationen och har därför använts varje gång klienten behöver ny 
data från servern. I figur 24 nedan visas ett exempel på hur AJAX-anrop har används. 

Ett AJAX-anrop i koden, se figur 24, sker när raden som börjar med $.get körs. En 
XMLHttpRequest skickas då till den route på servern som stämmer överens med den givna 
URL:en. Servern returnerar ett svar i form av en sträng, namngiven som ”data” nedan, vilken 
då kan hanteras på klientsidan. 
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Figur 24 - Exempel på ett get-anrop med AJAX skrivet i JQuery. 

5.2.2.4. Databas	
Vid planeringen av webbapplikationen fanns fyra huvudområden som behövde lagra 
information i en databas för att ge önskad funktionalitet hos Vardagsboxen. Det som ansågs 
nödvändigt att lagra i en databas var användare, produktutbud, beställningar och 
betygsättningar. Gemensamt för dessa var att de innehöll information som ständigt kommer 
ändras, utökas eller tas bort och därmed ändra utseende och behörigheter i webbapplikationen.  

Vid registrering av en användare kommer den givna informationen sparas i tabellen User i 
databasen, se figur 30. För att skydda användaren vid databasintrång har lösenorden krypterats 
med en krypteringsalgoritm kallad sha256 innan de läggs in databasen. När en användare är 
registrerad och inloggad utökas behörigheterna i webbapplikationen och ger möjligheten att 
betygsätta produkter och lägga ordrar. De produkter som finns tillgängliga på hemsidan finns 
lagrade i tabellen Products, se figur 25.  

När en beställning genomförs sparas informationen kring ordern i tabellen Order, se figur 30, 
som bland annat innehåller information om vilken användare som gjort beställning och det 
totala priset. Kopplingen mellan ordern och produkterna görs genom relationen Order Details 
se figur 25. 

Vid betygsättning av produkter sparas det nuvarande medelvärdet för varje produkt i tabellen 
Products. För att veta vilken användare som betygsatt vilka produkter sparas denna information 
i tabellen Rated medan själva produktbetyget sparas i tabellen Rating, se figur 25.  

Vardagsboxen stödjer även användandet av en administratör som har maximal behörighet på 
hemsidan. För att få denna behörighet krävs det att en redan befintlig administratör gör denna 
ändring och ger då tillgång till att ändra och lägga till produkter samt tillgång till databasen.  

Denna uppbyggnad av databasen valdes för att lägga fokus på tidseffektiviteten snarare än 
minneseffektiviteten. Eftersom normalisering av databaser kostar i tid var det ett medvetet val 
för att uppnå bättre laddningstider [46]. Detta bidrar till användbarheten i form av en högre 
tidseffektivitet i förhållande till användarens prestation [16]. 
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Figur 25 - Relationsmodellen för databasen i webbapplikationen. 

5.2.3. Laddningstider	
  

Tester utfördes på webbapplikationens laddningstider med webbläsaren Google Chromes 
nätverksverktyg. Nätverksverktyget visar i millisekunder tiden det tar att ladda in all ny 
information vid navigering på webbapplikationen. Sex försök gjordes för att få ut ett 
medelvärde, se figur 6.   

 
Här presenteras resultatet av projektgruppens arbetssätt och ämnar synliggöra brister och 
styrkor gruppen haft i arbetet. 

5.3.1. Scrum		
Som arbetsmetod har Scrum använts under projektet. Allteftersom webbapplikationen 
utvecklades fylldes produktbackloggen på med nya user-stories, vilket slutresultatet från kan 
beskådas i Bilaga 8. Under projektets gång fortsatte sedan arbetet utefter dessa user-stories, 
vilka vid behov bröts ned i smalare och mer konkreta uppgifter. Detta tillvägagångssätt 
tillämpades då det är något som kännetecknar arbetsmetodiken Scrum [35]. Arbetet med en 

Figur 26 - Laddningstider på webbapplikationen. 
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tydlig produktbacklogg för webbapplikationens olika funktioner har varit av stor vikt för att 
uppnå rätt funktionsduglighet enligt vad Alonso-Rios et al. beskriver [15]. 

5.3.2. Användartestning	
Det genomfördes fem användartester eftersom det inte fanns tillräckligt med tid i kombination 
med Nielsens forskning som hävdar att det räcker med fem testpersoner för att upptäcka 
majoriteten av problemen på en webapplikation [18]. Efter genomförandet av användartesterna 
sammanställdes den givna feedbacken, se Bilaga 14. Det som identifierades som positivt med 
sidan handlade främst om designen och helhetsintrycket av Vardagsboxen. Överlag upplevde 
testpersonerna webbapplikationen som stilren, väl fungerande och trovärdig.  

Ett antal förbättringsförslag framkom under processen och jobbades vidare med. Förutom dessa 
förändringsförslag identifierades även buggar som korrigerades allt eftersom de upptäcktes. 
Dessa korrigeringar av identifierade fel kunde leda till en förbättrad robusthet hos 
webbapplikationen, som enligt Alonso-Ríos et al. leder till en ökad användbarhet för 
webbapplikationen [15] 
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6. Diskussion	
För- och nackdelar med valda metoder belyses och alternativa tillvägagångssätt diskuteras. 
Resultatet resoneras kring och diskuteras huruvida alternativa lösningar hade påverkat utfallet. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring etiska och samhälleliga aspekter. 

 
I detta avsnitt diskuteras kring resultatkapitlet och vilka faktorer som kan ha påverkat utfallet. 

6.1.1. Enkätundersökningarna	
I resultatdelen, se avsnitt 5.1.1, visade figur 5 att många av respondenterna var intresserade av 
att prenumerera på städartiklar. Det är dock en produktkategori som valdes bort av flera 
anledningar. Först och främst handlade det om att få ett enhetligt produktsortiment på 
Vardagsboxen. Enhetligheten prioriterades för att förbättra applikationens igenkännbarhet och 
därmed användbarheten [15]. I internetbarometern konstaterades det att hälsa och 
skönhetsprodukter var den totalt sett tredje största produktkategorin i handel över internet [2]. 
Även detta bidrog till valet att negligera städartiklarna trots det att de egna 
enkätundersökningarna visade att ett intresse fanns för dessa produkter. Fler kunder förväntades 
nås med större fokus på hälsa och skönhetsprodukter. Det var även viktigt att skapa ett utbud 
av välkända produkter för att kunden skulle känna trygghet i sitt internethandlande [22]. 

Enkätundersökningen, se avsnitt 5.1.1, indikerade att ett intresse för Vardagsboxen fanns. 
Framförallt bland yngre kvinnor i åldrarna 18-24 år var intresset stort, 56,6 procent svarade ja 
eller kanske på frågan om de var intresserade av Vardagsboxens tjänster. Detta kan jämföras 
med 37,5 procent bland män över 24 år. För att lyckas på marknaden bör Vardagsboxen alltså 
rikta sig framförallt mot kvinnor i åldrarna 18-24 med eget hushåll, se Bilaga 1. Detta stämmer 
överens med att kvinnor i åldrarna 18-29 är den största gruppen inom internethandel [2]. 
Däremot var gruppen enig om att inte utesluta män i åldrarna 18-24 år där 46,9 procent svarade 
ja eller kanske på frågan om de var intresserade av Vardagsboxens tjänster. Därför tog gruppen 
hänsyn till även denna kundgrupp under implementeringen men fokuserade alltså främst mot 
kvinnor i åldrarna 18-24 år med eget hushåll.  

6.1.2. Systemöversikt	
I ett tidigt skede hade gruppen klart för sig hur prototypen skulle se ut och hur denna i slutändan 
skulle komma att bli en webbapplikation. Den tidiga prototypen har använts som en 
förhållningspunkt under hela utvecklingen av Vardagsboxen och slutresultatet är mycket likt 
prototypen. Prototypen täckte initialt endast huvuddragen när det kommer till start- och 
beställningssida, vilket gör att webbapplikationen i sig har mer detaljer samt även fler sidor som 
inte fanns med i prototypen. Dock följer alla delar av Vardagsboxen samma mönster när det 
kommer till färgsättning och design och där har prototypen varit till stor hjälp. 

Ett stort fokus har lagts på att göra Vardagsboxen tilltalande vid ett tidigt stadie; att inte ha 
alltför mycket information redan på startsidan och att göra designen enkel har varit viktiga 
aspekter, något även Paul och Hogan framhäver [23]. En estetiskt ej tilltalande webbapplikation 
kan förstöra för resten av webbapplikationen som helhet, oavsett hur bra den är utformad. 

Ytterligare en aspekt som tagits i beaktning vid utvecklandet av Vardagsboxen är att antalet 
steg från att ladda webbapplikationen till det att användaren utfört det den vill ha gjort 
genomförs med ett minimalt antal steg. Det ska vara lätt för användaren att snabbt registrera 
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sig, logga in, lägga en beställning och slutligen betala [23]. Med detta sagt används i största 
möjliga mån redan registrerad data, som exempelvis användarens uppgifter, i 
betalningsproceduren för att användaren inte behöver fylla i samma uppgift flera gånger. Därtill 
och i linje med detta kan användaren redan på startsidan påbörja köp av vissa, utvalda produkter. 

Startsidan i övrigt följer prototypen i princip till punkt och pricka, förutom det faktum att 
sidfoten ser annorlunda ut. Här finns i dagsläget, i motsats till prototypen, ett antal genvägar till 
Vardagsboxens extrafunktioner, som ett kontaktformulär, en om-sida etcetera. Alla dessa 
ansågs viktiga, men kommer antagligen inte användas lika flitigt som till exempel 
beställningssidan, därav placeringen i sidfoten.  

En möjlighet att navigera till kassasidan dyker upp direkt när det är aktuellt för användaren att 
kunna gå vidare till denna. Dessutom måste användaren vara inloggad för att kunna placera 
produkter i varukorgen och så småningom kunde navigera sig vidare till kassan. Att kräva 
registrering och inloggning vid köp motstrider Google och AnswerLabs teori om enkelhet vid 
köp [29]. Anledningen till att detta tillvägagångssätt valdes var för att Vardagsboxen främst är 
en prenumerationstjänst och då måste varje prenumeration kopplas till en användare för att få 
nödvändiga personuppgifter och för att användaren ska kunna ändra, säga upp eller se sin 
prenumeration. Under projektets slutfas har denna lösning ifrågasatts och vid vidareutveckling 
av webbapplikationen skulle funktionaliteten ändras till att enbart en prenumeration kräver en 
inloggad användare. Detta skulle däremot inte behövas för att genomföra ett engångsköp och 
därmed ge kunder möjlighet att testa tjänsten. 

Enligt Saleh avbryter många användare sina köp av olika anledningar [24]. En vanlig orsak är 
uppkomsten av höga fraktkostnader efter det att varorna lagts till i varukorgen. För att undvika 
detta problem har alla fraktkostnader bakats in i produktpriset. Detta för att undvika att 
webbapplikationens användare ska dra sig ur ett köp. Det leder istället till att priserna är något 
högre men som helhet kändes det som den bästa lösningen i enlighet med teorin. 

När det kommer till beställningssidan ser denna förhållandevis lik ut jämfört med den tidiga 
prototypen. Ett tidigt önskemål var att inte ge användaren för mycket information att försöka ta 
in på samma gång, utan sidan ska vara informativ men samtidigt stilren. Därför finns ett antal 
flikar för att navigera sig till olika produktkategorier att tillgå. Därigenom kan användaren själv 
välja sina produkter, i stället för att ha alla produkter i en lång lista där det enligt projektgruppen 
skulle vara svårt att få någon övergripande bild av vad som finns tillgängligt. Fortsättningsvis 
har även ett betygssystem implementerats tillhörande respektive produkt eller färdig box. 
Eftersom det genomgående problemet för internethandel är att kunden faktiskt inte kan se 
produkten innan den är levererad, uppstår problemet att kunden måste få någon form av 
försäkring att produkten denne får levererad är av tillfredsställande kvalitet. Detta försöker 
Vardagsboxen åtgärda genom betygssystemet. 

I linje med Mcclendon et al. är Vardagsboxen uppbyggd med hänsyn till vad användaren kan 
tänkas få för helhetsintryck genom webbapplikationens färgsättning samt antalet använda 
färgtoner. Bakgrundsfärgerna är ljusa och användningen av övriga färger är konsekventa. 
Därtill finns även områden utan någon information, för att få Vardagsboxen att verka fyllig och 
inte klottrig. 

I och med att projektgruppen har lagt stort fokus på att anpassa webbapplikationen till mobila 
enheter har hög funktionalitet uppnåtts inom det området. Detta har arbetats med utifrån 
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resultaten från Google och AnswerLabs undersökning kring mobil anpassning [29]. 
Webbapplikationen har utifrån detta implementeras med egenskaper som få och korta menyer, 
nåbarhet av startsidan via tryck på logotyp och tydliga knappar. Att mobilanpassa 
webbapplikationen är viktigt i och med den ökade användningen av smartphones och de krav 
på mobilanpassning som medföljer [3]. 

6.1.3. Systemspecifikation	 	
Flertalet ramverk har använts till att bygga upp strukturen för webbapplikationen, dels 
strukturmässigt men även implementationsmässigt. Detta har stundtals inneburit att gruppen 
producerat stora mängder kod där den bakomliggande implementationen varit okänd, vilket 
enligt Hou och Lin kan ha negativ påverkan på ett projekts slutresultat [47]. Medvetenhet om 
denna risk har dock inneburit att större bekymmer uteblivit och den slutgiltiga 
implementationen fungerat tillfredställande. 

Angående varukorgen har lagring av information med local storage fungerat tillfredställande, 
kontakt med endast klientsidan har inneburit korta svarstider och bidrar således till en 
användbar webbapplikation enligt Alonso-Ríos et al.:s klassificering funktionsduglighet [15]. 
En nackdel med local storage är dock att denna information sparas i användarens webbläsare 
och finns kvar tills att någon funktion explicit väljer att ta bort den. Detta skulle kunnat vålla 
problem då olika användare på samma enhet och med samma webbläsare därmed kunnat få 
oväntade varor i sin varukorg. För att lösa detta rensas local storage varje gång en användare 
loggar in eller ut, men går då i samma veva emot statistik från Saleh som hävdar att många 
kunder avbryter sitt köp för att kunna tänka över det ytterligare [24]. Denna rensning innebär 
att användare på Vardagsboxen ej kan spara sin varukorg mellan inloggningar, vilket inte är 
optimalt men ansågs ändå ha för låg prioritet för att åtgärdas inom tidsramarna. 

Att generera dynamiskt innehåll i varukorgen med hjälp av jQuery har varit en viktig 
komponent för att presentera innehållet på ett lättöverskådligt sätt för att maximera 
användbarheten. En negativ aspekt rörande detta är dock att mycket av den HTML-kod som 
utgör varukorgen uteslutande byggs upp med hjälp av JavaScript, vilket fått implikationen att 
utseendet inte är lika lätt att förändra som om det byggts upp med ren HTML från grunden. 

För att skicka information mellan klientsidan och serversidan användes frekvent AJAX-anrop 
som implementerades med hjälp av jQuery. Ett problem som uppstod på grund av detta var att 
dessa anrop skedde asynkront, vilket innebar att information som skulle presenteras på 
hemsidan i vissa avseenden laddades in för sent. Detta fick följden att mycket av den 
producerade koden fick refaktoreras för att anpassas efter detta scenario, något som enkelt 
kunnat undvikas om detta hade tagits i åtanke tidigare under utvecklingen. En fördel med detta 
tillvägagångssätt är dock att antalet tillfällen för refaktorering således blev fler, något som 
Fowler beskriver som ett av de viktigaste stegen för att i slutändan producera mjukvara som 
kan anses vara användbar och utökningsbar [48]. Den producerade koden blev också enklare 
att underhålla vilket underlättade arbetet med adderande av ny funktionalitet. 

Databasen har under projektets gång genomgått ett antal större förändringar då gruppen 
upptäckt att ny funktionalitet behövt läggas till. Då detta inte påverkat stora delar koden har det 
inte haft särskilt stora negativa effekter på webbapplikationen i allmänhet. Den slutgiltiga 
utformningen, se avsnitt 5.2.2.4, fungerar dynamiskt med koden då den tillåter både användare 
och administratörer att ändra data lagrad i databasen. 
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6.1.4. Användartestning	
Utifrån våra upplevelser kunde fler tankar fångas upp med fysiska testpersoner, men de 
upplevdes något stressade av att observeras medan de navigerade på webbapplikationen. Det 
upplevdes även som att testpersonerna ville försöka föra en dialog med den testansvarige istället 
för att genomföra testet helt oberoende. Då de ej sedan tidigare hade någon kunskap om 
webbapplikationens funktionalitet borde detta dock enligt Nielsen inte ha påverkat resultatet 
negativt [17]. 

De användartester som gjordes utgjorde en viktig del i färdigställandet av Vardagsboxen för att 
säkerställa att webbapplikationens uppbyggnad blir bra för dess ändamål. Det ansågs viktigt att 
få utomståendes åsikter i och med att projektgruppen är för involverade i uppbyggnaden av 
webbapplikationen att det blir svårt att vara objektiv. Ett antal buggar identifierades, flertalet 
tips på förbättringar och även positiva delar som kunde tas till vara på. Utifrån detta arbetades 
det omgående med att rätta till buggarna och ta ställning till om tipsen på förbättringspunkter 
var något att gå vidare med och om det ansågs nödvändigt, rätta till dessa. 

Användartesterna genomfördes i enlighet med Nielsens forskning som visar att det räcker med 
fem stycken användare för att fånga 85 procent av problemen med hemsidan. Enligt Spool och 
Schroeder räcker det dock inte med fem användare för att utföra behjälpliga användartester. I 
Pool och Schroeders undersökning deltog 49 användare som testade fyra olika 
webbapplikationer. Resultatet från undersökningen visade, i motsats till Nielsens forskning, att 
fem användare endast upptäcker 35 procent av problemen på hemsidan. Därav hade det varit 
fördelaktigt med ett större antal deltagande användare för att identifiera fler 
förbättringsområden och uppnå en högre grad av användbarhet. Inom tidsramarna för projektet 
upplevdes det dock som om de genomförda testerna resulterade i en rimlig arbetsbelastning i 
form av förbättringar av applikationen. [18] [49]    

 
Nedan granskas fördelar och brister i projektets metod och hur de kan ha kommit att påverka 
resultatet. 

6.2.1. Förstudie	
Nedan diskuteras metoder som användes under projektets förstudie.  

6.2.1.1. Enkätundersökning	
För att identifiera vilken kundgrupp som Vardagsboxen bör fokusera på och för att skapa en 
förståelse för vad potentiella kunder eftersöker hos tjänsten skapades en enkät. Enkäten byggdes 
upp i form av en postad enkät och alternativet att göra en enkät i intervju valdes bort. Enkät i 
intervju hade enligt Jakobsson och Westergren gett möjlighet till att samla in mer uttömmande 
svar men det bedömdes ta alltför mycket tid i anspråk, i form av arbetskraft och planering [5]. 
Enkätsvaren ville samlas in på kort tid för att kunna använda dessa från start i arbetet med 
utformningen av applikationen. I och med att detta låg i fokus kändes valet av enkätmetod helt 
i enlighet med projektets prioriteringar. 

Frågorna i enkäten omarbetades ett par gånger för att undvika misstolkningar och för att i största 
möjliga mån undvika att vara ledande. Det krävdes en del arbete för att uppnå detta och 
fortfarande behålla tydligheten, vilket sågs som en viktig del i utformningen efter Jakobsson 
och Westergrens rekommendationer [5]. Det ansågs också viktigt att enkäten inte skulle vara 
för lång för att respondenten inte blev avskräckt från att genomföra enkäten. 
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Det gjordes ett misstag i och med valet att använda Surveymonkeys tjänst för att skapa enkäten. 
Anledningen till detta var att tjänsten hade begränsningar i form av att endast resultatet från de 
150 första enkäterna var tillgängliga, vilket reducerade antalet enkäter som gick att tillgå. Detta 
var en miss som innebar att underlaget att bygga vidare på var mindre än det faktiska antalet 
deltagare i enkäten. Det var något som borde ha undvikits genom noggrannare efterforskningar 
innan enkäten skickats ut. Trots detta upplevdes det som att enkätresultaten gav en bra 
indikation på vad Vardagsboxen bör innehålla och vilket kundsegment som borde ligga i fokus. 
Dessa indikationer var viktiga komponenter för att kunna besvara Hassenzahls två första 
grundläggande frågor – varför och vad, innan implementationen senare tog vid [20]. 

En annan aspekt var att enkäten endast gavs ut online vilket innebar att hänsyn endast togs till 
internetanvändare. Detta var dock ett medvetet val eftersom Vardagsboxen är en onlinetjänst 
där internet krävs för att kunna utnyttja den. Personer som ej använder internet var inte betraktad 
som en aktuell kundgrupp att satsa på. 

Även om det var ett medvetet val att ha enkäten online har det påverkat vilka som tog del av 
undersökningen. Enkäten spreds via sociala medier via gruppmedlemmarna vilket innebar att 
många av de personer som tog del av den hade någon anknytning till någon av 
gruppmedlemmarna. Det ledde till ett mycket stort gensvar hos studenter. Med anledning av 
detta blev enkätundersökningen något smalare då de flesta som svarade tillhörde samma 
marknadsgrupp.  

6.2.1.2. Marknadsplan	
Marknadsplanen spelade en viktig roll gällande vilken inriktning Vardagsboxen skulle gå i. 
Initialt fanns en övergripande affärsidé, men via marknadsplanen kunde affärsidén 
konkretiseras och produktinnehållet bestämmas. Stort fokus lades på nulägesanalysen, innehåll 
som handlingsplan för att nå målen och plan för uppföljning valdes bort. Dessa delar tillhör 
Expoweras generella rekommendationer kring marknadsplanens innehåll, de valdes dock bort 
eftersom de inte bedömdes tillräckligt relevanta för Vardagsboxen [7]. Denna bortprioritering 
gjordes eftersom projektet hade begränsade tidsresurser, eftersom processen och inte 
omfattningen av marknadsplanen är viktigast så upplevdes denna prioritering ha stöd i teorin 
[7] [6].  

Marknadsplanen skapades under projektets uppstart och omarbetades inte under arbetets gång. 
Genom att genomföra en uppdatering av marknadsplanen så hade innehållet kunnat hållas mer 
aktuellt och styra arbetet än mer i rätt riktning. Eftersom projektet genomfördes under fyra 
månader så bedöms detta inte ha påverkad projektet negativt i någon större utsträckning, 
eftersom informationen kan bedömas tillräckligt aktuell. 

6.2.1.3. Prototyp	
Prototypen valdes att genomföras med låg exakthet enligt vad Rudd et al. förespråkar [8]. 
Detta kan göra att delar av funktionaliteten och interaktionen med användaren förbises 
eftersom detta inte finns att utgå ifrån i prototypen. Valet föll ändå på denna metod eftersom 
målet med prototypen var att skapa en gemensam målbild hos gruppen. En prototyp av låg 
exakthet bedömdes därför vara tillräcklig, så länge den visade på ett format och ett 
färgschema som projektmedlemmarna kunde följa. Det ansågs att tidsresurserna som kunde 
ha gått till att ta fram en prototyp med hög exakthet kunde utnyttjas bättre genom att lägga 
mer tid på utvecklandet av Vardagsboxen. 
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Utifrån arbetet med Vardagsboxens interface har prototypen varit till hjälp. Prototypen har varit 
en utgångspunkt för samtliga gruppmedlemmar designmässigt och har bidragit till en 
genomgående design på applikationen och ett konsekvent gränssnitt i enlighet med Mcclendon 
et al.:s rekommendationer [28]. Hade inte prototypen varit tillgänglig då skapandet av 
Vardagsboxen initierades hade detta arbetet försvårats och förmodligen tagit mer arbetstid i 
anspråk under projektets slutfas. 

Något som var av hög prioritet redan i prototypstadiet var att designa en sida som var enkel att 
mobilanpassa. Genom att göra knappar stora och tydliga, menyval få och en logotyp som alltid 
leder till startsidan tillgodosågs många av Google och AnswerLabs grundbehov för en 
mobilanvändare [29].  

Då prototypen togs fram i ett tidigt skede av arbetsprocessen har teorin om användarcentrerad 
design inte utnyttjats. Detta skulle enligt Williams kunnat höja användbarheten på 
webbapplikationen [27]. 

6.2.2. Implementation	
Nedan diskuteras metoderna som användes under implementationen och vilket inflytande dessa 
haft på projektet.  

6.2.2.1. Testning	av	kod	
Testning var något som gruppen arbetade med för att skapa en robust webbapplikation enligt 
Alonso-Rios et al. [15]. Genom att minst två personer har testat en tredje utvecklares kod kunde 
fel upptäckas i större utsträckning samtidigt som det gav en förståelse för kodens helhet inom 
teamet. Genom att eliminera buggar skapades en bättre funktionalitet som gav ett mer 
professionellt intryck och ökade webbapplikationens användbarhet. Under de första sprintarna 
var kodmängden inte lika stor och det genomfördes inte lika mycket tester i detta skede. I 
efterhand hade det varit bättre om testning genomförts mer kontinuerligt då det möjliggjorde 
att buggar kunde leva kvar under ytan och sedan uppenbara sig närmare slutet av kodningen. 
Om testerna hade varit fler och mer ordentliga i början hade det kunnat spara tid till annat i 
slutet av sprint 3. 

Ett misstag som gjordes under testningen var också att koden sällan testades i andra webbläsare 
än Google Chrome. Det medförde stora buggar när dessa tester genomfördes i slutet av sprint 
3. Med facit i hand hade tydligare testning varit önskvärt och även i flera webbläsare för att 
skapa en helhet. 

Något som dock testades flitigt var hur webbapplikationen anpassades i andra skärmstorlekar 
än en datorskärm. Mycket av detta gjorde via Chromes inbyggda vy där det går att se hur 
Vardagsboxen anpassar sig till olika Apple-produkter, Samsung Galaxy 5 samt Nexus-
telefoner. För en mer grundlig testning användes även riktiga telefoner och surfplattor för 
testning när koden var uppe på Openshift. Då användande av mobila enheter ökat 
explosionsartat de senaste åren ansågs detta vara en nödvändighet för att uppnå en användbar 
webbapplikation [3]. 

6.2.2.2. Kodrefaktorering	
Under den första sprinten fokuserade gruppen inte på implementering av kod, men detta 
förändrades med tiden i takt med att gruppmedlemmarnas kunskaper förbättrades. När gruppen 
tagit sig igenom ett par sprintar hade mängden kod blivit väldigt stor. Att sammanfoga kod blev 
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svårt att utföra utan konflikter och en hel del extraarbete utfördes som följd av detta. Att ha 
mycket kod i samma fil utan tydlig struktur försvårade dessutom underhållsarbeten, felsökning 
samt vidareutveckling av koden. Därmed började kodrefaktorering utföras, vilket bidrog till att 
minska problemen. 

Att refaktorera är enligt Fowler ett essentiellt element för att uppnå struktur i ett projekt där 
oordning och till och med eventuellt kaos råder. Ett kontinuerligt fokus på refaktorering bidrar 
även till en mer utökningsbar produkt där ytterligare funktionalitet enkelt kan läggas till. 
(Fowler, 2009) 

I slutändan kan det konstateras att gruppen i ett mycket tidigare skede borde börjat med 
refaktorering. Mycket extraarbete behövde läggas på att förbättra funktionalitet som i slutändan 
inte förbättrade användbarheten, vilket var onödigt spenderad tid. Enligt Fowler kunde ett, 
redan från början, mer kontinuerligt fokus på refaktorering med största sannolikhet ha hjälpt 
projektet i form av att skapa än bättre förutsättningar för att konstruera en användbar 
webbapplikation [48]. 

6.2.3. Arbetssätt	
Nedan diskuteras de valda arbetssätten och deras fördelar respektive nackdelar.  

6.2.3.1. Scrum	
Den iterativa arbetsmetoden som är en del av Scrum har varit en viktig del i utformandet av en 
användbar webbapplikation. Att arbeta agilt har tillåtit gruppen att ta del av återkoppling från 
användare och omarbeta webbapplikationen därefter, vilket enligt Nielsen har främjat 
webbapplikationens användbarhet (Nielsen, NNP Group - Agile Development, 2008). Att 
arbetet varit uppdelat i fyra iterationer är något som också hjälpt till i planeringen av det arbete 
som skulle utföras. 

6.2.3.2. Användartestning	
I sprint tre implementerades en stor del av Vardagsboxen och användartesterna genomfördes 
främst i slutet av sprinten. Det innebar att många förändringar genomfördes sent i sprinten, ett 
bättre genomförande hade varit att göra dessa användartester kontinuerligt under samtliga 
sprinter allt eftersom koden utökades. För att få en högre kvalitet bör användartester genomföras 
kontinuerligt under utvecklingsprocessen [17]. Detta hade gjort att förbättringar kunnat 
implementeras under tiden. Större och mer komplicerade koddelar hade då varit lättare att styra 
om riktningen på under tiden än att göra om hela delar i slutet. 

Användartesterna genomfördes i form av två varianter vilket upplevdes som en bra metod i och 
med att de olika varianterna kompletterar varandra och ger en mer omfattande 
informationsgrund att utgå från.  

6.2.3.3. Källkritik	
För att bygga upp en teoretisk grund för arbetet har ett flertal olika källor använts. Den 
information som inhämtas under projektet kan sammanfattas under fyra kategorier: 
vetenskapliga artiklar, böcker, företagskällor samt statistiska källor. 

Det som varit i åtanke vid val av de vetenskapliga artiklarna är främst dess ålder. Den artikel 
som bör nämnas på grund av dess ålder är Prototyping for tiny fingers skriven av M. Rettig från 
1994. Denna källa har använts i samband med teori kring designprocessen för en 
webbapplikation. Rettig påpekar att mer lågteknologiska metoder, som papper och penna, kan 
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utnyttjas för att göra en prototyp. Källan har legat till grund för hur den första designen av 
webbapplikationen framställdes men har därutöver ingen teoretiskt vikt och påverkar därav inte 
denna rapports trovärdighet.  

Endast ett fåtal böcker har använts som källor i denna rapport. Vid val av böcker har främst 
dess ålder varit i åtanke. Ett exempel på bok som använts är Projektledning av Tina Karrbom 
Gustavsson och Anette Hallin från 2012. Denna källa har ansetts som trovärdig då den används 
som kurslitteratur vid Linköpings Universitet samt att Hallin skrivit flera böcker inom området.  

De källor som benämns som företagskällor är de där information inhämtas för att fördjupa 
kunskapen om företagens tjänster. Till exempel har information inhämtats från OpenShifts 
hemsida för att beskriva deras tjänst och på ett liknande sätt har information inhämtats från 
Coops hemsida för att påvisa i vilken utsträckning de erbjuder hemleveranser av varor. Den 
information som inhämtas från dessa källor är saklig och det ligger inte i deras intresse att 
förvränga verkligheten och kan därmed anses som tillförlitliga.  

För att underbygga resonemang genom rapporten har statistik inhämtats från ett fåtal källor. De 
källor där övervägande del av statistiken har inhämtats från är Statistiska Centralbyrån och HUI 
Research. Statistiska Centralbyrån är en statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för officiell 
statistik inom Sverige och bör därav anses som en säker källa. HUI Research är ett företag som 
bland annat bedriver forskning, utredning och analys om handel och turism. Då företaget 
grundades 1968 och ofta publicerar handelsrelevant statistik i samråd med Statistiska 
Centralbyrån anses även denna vara en tillförlitlig källa. Det som bör beaktas vid inhämtning 
av statistisk är källans ålder eftersom omständigheterna kan ha förändrats sedan studien 
genomfördes. För att kringgå detta har källorna aktivt valts utifrån publiceringsdatum. Den 
äldsta statistiska källan är därför framtagen så sent som år 2012, vilket anses tillräckligt nära i 
tiden för att fortfarande vara aktuell.  

 
I detta kapitel diskuteras etiska och samhälleliga aspekter samt vad Vardagsboxen bör tänka på 
vid en lansering.  

6.3.1. Etiska	aspekter	
Att användare som registrerar sig på vår webbapplikation kan känna sig säkra att lämna ut sina 
uppgifter är en viktig etisk aspekt och en grundpelare i att användarna kan känna sig trygga på 
webbapplikationen [21]. För att uppnå detta krävdes att lösenord inte sparades i klartext i 
databasen, något som löstes genom att kryptera lösenordet på serversidan. Ett problem med 
denna lösning är att lösenordet skickas i klartext från klientsidan till serversidan, vilket betyder 
att det finns en risk att någon som avlyssnar trafiken kan få tag på användarens uppgifter. Detta 
är något som gruppen, om det funnits mer tid att disponera, hade valt att implementera en 
lösning på genom att kryptera lösenordet redan på klientsidan. 

I nuläget finns det inget vid registrering som bekräftar att det är en person som registrerar sig. 
Detta medför att någon kan skapa ett program för att registrera användare på 
webbapplikationen, beställa hem produkter till fiktiva eller riktiga personer utan att 
Vardagsboxen vet om den som står på beställningen faktiskt beställt varorna. För att lösa en del 
av problemet kan något som kallas CAPTCHA implementeras, där den som registrerar sig får 
verifiera att det inte är ett program som gör registreringen genom att klicka på en knapp eller 
skriva av en text som står i en bild [51]. Detta undgår inte hela problemet då det inte heller 
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kollar att den email som registreras på sidan är riktig. Genom att skicka ett mail med en 
verifieringskod till den givna mailadressen kan det säkerställas att det finns en verklig 
användare som kontrollerar denna.  

Ytterligare en etisk aspekt när det kommer till datasäkerhet är behandlingen av kortuppgifter 
vid en betalning, vilket är en av de största anledningarna till att potentiella kunder undviker 
internethandel enligt en studie av Statistiska Centralbyrån [9]. I dagsläget behandlas inte 
kortuppgifter alls då de endast går igenom en algoritm för att kontrollera att de inmatade 
kortuppgifterna är riktiga och direkt därefter tas bort ut det lokala minnet. Vid en lansering 
skulle kortuppgifterna behöva krypteras innan de skickas vidare till en tredje part för verifiering 
och debitering. Detta måste ske i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) för att skydda 
användarens integritet [52].  

Att Vardagsboxen inte arbetat med dessa etiska aspekter gör webbapplikationen mindre 
användbar då det har en tydlig koppling till säkerhetsaspekten enligt Alonso-Rios et al. [15].  

6.3.2. Samhälleliga	aspekter	
Då Vardagsboxen ämnar slå sig in på en redan etablerad marknad, men med ett eget koncept 
antas många av de hinder en ny marknad ställs inför vara lösta. Ett möjligt problem med 
konceptet berör leveransen av produkterna, då tanken med denna är (som namnet på tjänsten 
antyder) att leverera artiklarna i en box. Jämfört med att köpa produkterna direkt i detaljhandeln 
medför detta extra-material i form av paketering, vilket kan ha en negativ påverkan 
miljömässigt. Att leverera i en miljöanpassad förpackning som är återvinningsbar är ett led i att 
motverka detta, men kommer fortfarande ställa krav på konsumenterna i form av att återvinna 
materialet. Det sistnämnda är inget som berör Vardagsboxen i sig, men ändå något som är ett 
resultat av tjänsten i sig.   



43 
 

7. Slutsatser	
Arbetet med webbapplikationen Vardagsboxen har givit svar på hur utveckling ska ske samt 
hur slutgiltiga resultat ska vara för att en webbapplikation ska vara användbar. Genom teori, 
uppkomna resultat och användartester kan det konstateras att grunden för en användarbar 
webbapplikation grundar sig i hur användaren upplever denna genom bland annat färgsättning, 
responsivitet och aktiv återkoppling från webbapplikationen. Viktigt är därtill att inte ge 
användaren för mycket information samt att ge denne möjlighet att själv interagera med 
webbapplikationen genom till exempel betygsättning av produkter [31]. I tillägg till detta är det 
viktigt att användaren upplever webbapplikationen som estetisk - färgval samt antalet färger 
har noggrant övervägts för att dels ge ett enhetligt intryck men även för att vara visuellt 
tilltalande för den tänkta användarskaran [28].  Webbapplikationen ska även vara enkel i design 
men även igenkännbar [15] [31]. 

Till användbarhet hör även webbapplikationens bakomliggande aspekter så som ladd- och 
responstider. Detta för att användaren ska uppleva sidan som smidig och snabb att använda i 
termer av minskad väntetid vid navigering på webbapplikationen. [16] 

Utifrån framtagen teori i kombination med förundersökningen har webbapplikationen valts att 
riktas mot främst kvinnor med eget hushåll i åldrarna 18-24 år [2]. Det kunde också konstateras 
att viss potential fanns att nå ut till en bredare målgrupp och det har därför tagits hänsyn till 
under uppbyggnaden av webbapplikationen. Som följd av detta har användbarheten för denna 
primära målgrupp varit i fokus. Detta genom att förbättra möjligheterna att beställa produkter 
som denna målgrupp kan tänkas önska. 

Eftersom mobilt användande utgör en markant del av det dagens internethandel har 
mobilanpassning utgjort en betydande del i att få webbapplikationen användbar [3]. Med hjälp 
av tillgängliga ramverk konstruerades webbapplikation för att tillgodose både mobila enheter 
samt varianter med större skärmstorlek. Detta kan kopplas till kriterierna kring användbarhet 
om att en webbapplikation ska vara funktionsduglig, robust och effektiv, oavsett plattform [15]. 

Om gruppen haft möjligheten att vidareutveckla webbapplikationen finns ett antal 
funktionaliteter som skulle kunna förbättras. I nuvarande implementering kan inte en användare 
genomföra en beställning utan att först registrera sig, något som gruppen hade implementerat 
annorlunda i efterhand. Det finns även problem kvar att lösa med bristfällig funktionalitet i 
vissa webbläsare. Gruppen kan också konstatera att för att lansera Vardagsboxen och driva det 
som ett företag skulle det krävas många förbättringar inom datasäkerhet på webbapplikationen.  
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1.	Företagspresentation	
Vardagsboxen är en webbapplikation för prenumeration av vardagsartiklar. Syftet är att 
förenkla vardagen samt frigöra tid för kunden genom att erbjuda ett urval av vanligt 
förekommande vardagsartiklar. Produkter som kunden sedan kan välja att prenumerera på och 
få levererade fram till dörren med jämna mellanrum. Kunden kan även logga in på sin profil på 
hemsidan och ändra antal och vilka produkter som ska ingå i prenumerationen. 

Produktgrupperna som Vardagsboxen erbjuder har specificerats utifrån en 
marknadsundersökning där kundgruppen själva har sagt vad de skulle önska för artiklar i en 
prenumerationstjänst. Varje produktgrupp har i sin tur ett urval av produkter inom olika 
priskategorier för att skapa en attraktiv tjänst för en bred kundgrupp.   
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2.	Omvärldsanalys	
Omgivningen kring ett företag kan delas upp i mikro- och makromiljö. De faktorer som 
företaget själva inte kan styra över kommer in under makromiljön. Dessa faktorer kan mycket 
väl påverka hur framgångsrikt ett företag blir och analyseras i en PESTLE-analys. Mikromiljön 
är till skillnad från makromiljön sådant som företaget kan påverka. Dessa analyseras i Porters 
femkraftsmodell. [1] 

2.1.	PESTLE	
PESTLE-modellen används för att analysera de externa makroförhållandena och hur de 
påverkar företaget. Det analyseras utifrån sex utgångspunkter; Politiska, ekonomiska, sociala, 
teknologiska, rättsliga och miljömässiga.  

2.1.1.	Politiska	
Den svenska regeringen aviserar årligen 80 miljoner kronor till Ekonomistyrningsverkets arbete 
som satsar på att främja arbetet med internethandel, bland annat genom internetfakturor och 
internetbeställningar. Det har även beslutats att internethandel ska likställas vid fysisk handel i 
fråga om konsumenträtt, vilket i förlängningen ska verka som en bättre försäkring för 
konsumenterna som använder handlar via nätet. [2] 

2.1.2.	Ekonomiska	
Framgång för internethandeln är starkt korrelerad med den världsliga ekonomin. Under 
finanskrisen i slutet av förra decenniet minskade internethandeln i USA med 5.5 procent jämfört 
med året dessförinnan. [3]  

Med tanke på att internethandelsföretag ej har några kostnader för butikslokaler eller 
butikspersonal är det enligt kund viktigt att detta speglas i priset för produkten. Det är därför 
viktigt att se till att Vardagsboxen hittar ett sätt att erbjuda lägre pris än en vanlig affär. [4]  

2.1.3.	Social	
Internethandeln som stort har sedan 2003 haft en årlig tillväxt på minst 8 procent och drygt var 
tredje svensk internethandlar åtminstone en gång per månad. Enligt DIBS årliga undersökning 
kring internethandel anger de allra flesta av de tillfrågade att det viktigaste skälet till varför de 
handlar på nätet är tack vare smidig- och enkelheten samt att det sparar tid. Dessa argument 
gäller såväl kvinnor som män. Såväl kvinnor och män anger att under det senaste året har de 
ökat sina inköp av förbrukningsvaror via internethandel med 11 procent.[5] 

Även om internethandel är en del av en större process inom social förändring, kommer 
säkerligen internethandeln i allt högre grad forma det moderna samhället som helhet. Ju mer 
populärt det blir, och således ju fler som använder det, desto större blir frågan om säkerheten. I 
många fall behöver bankuppgifter anges och även detaljer om adress, personnummer etc. Därav 
ökar efterfrågan om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt.  

Ytterligare en aspekt att tänka på är att Vardagsboxen är en internetbaserad tjänst. Det kommer 
med största sannolikhet innebära att människor som använder tjänsten även använder sig av 
internet i andra lägen. Därför kommer hanteringen av kunderna vara väldigt viktig, eftersom 
illa behandlande kunder annars kan sprida dåligt rykte om företaget på sociala medier. Något 
Vardagsboxen helst vill undvika. 
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2.1.4.	Teknologiska	
Det som står klart är att tekniken i samhället går framåt. Fler får tillgång till snabbt och stabilt 
internet samt fler och fler äger smarta telefoner, plattor eller datorer. Det är alltså tydligt att den 
potentiella kundgruppen är stor, samt årligen växande. [6]  

2.1.5.	Rättsliga	(Legal)	
Enligt den svenska författningssamlingen är det lagligt att sälja receptfria läkemedel på andra 
ställen än öppenvårsapotek om det är lämpligt för att skydda folkhälsan, såvida verksamheten 
har anmält sig till Läkemedelsverket. Försäljningen får inte ske till någon som inte fyllt 18 år. 
Den som säljer måste förvissa sig om att konsumenten fyllt 18 år. 

Internethandelslagen (SFS 2002:562) kräver att säljaren ger information till sina köpare om sitt 
namn, adress, e-postadress, organisationsnummer samt att pris på varor och tjänster anges klart 
och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt. 

Lagen om distansavtal, vilken en internethandelsbutik måste följa, innefattar bland annat att ge 
köparen en ångerrätt på 14 dagar. 

2.1.6.	Miljömässiga	(Environmental)	
Eftersom Vardagsboxen erbjuder hemleverans kommer miljöpåverkan att vara en aspekt att ha 
i åtanke. Enligt en studie gjord för regeringen där prognosen hur internethandeln kommer att 
öka samt hur transporterna kommer bli mer effektiva, kommer det sammantaget att innebära, 
trots fler hemleveranser, att utsläppen kommer minska. Detta tack vare dels mer effektiva 
transportmedel, men även färre transporter från ruta ett till kund. [7]  

2.2.	Porters	femkraftsmodell	
Porters femkraftsmodell utgår från fem krafter; Konkurrenter, substitut, levernatörer, kunder 
och nya aktörer. Med utgångsläge i dessa krafter bedöms marknadens attraktivitet för tjänsten.   

2.2.1.	Konkurrenter	
Vardagsboxens konkurrenter kan i stora drag delas in i tre olika grupper; dels de 
internetbaserade som säljer liknande produkter, dels fysiska butiker som även de säljer liknande 
produkter och även de som bedriver både fysisk och internetbaserad försäljning. Dock finns 
ingen konkurrent på den svenska marknaden med snarlik typ av prenumerationstjänst. I USA 
finns sedan tidigare en tjänst för prenumeration av rakhyvlar, men vid sidan av det är det 
tämligen unikt även utomlands. 

Till konkurrenter hör fysiska matkedjor, som City Gross och Coop, nätbaserade butiker som 
Apotea och Fyndiq samt konkurrenter med de med både fysisk och nätbaserad försäljning, 
exempelvis ICA och Apoteket. 

Konkurrens bland marknadens aktörer är troligtvis den utomstående faktor som har störst 
påverkan på Vardagsboxen. Detta i termer utav att kunder tenderar till att köpa sina produkter 
i samma butiker som de tidigare gjort och det är således ett hinder i att locka över kunder från 
konkurrerande företag. 
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2.2.2.	Substitut	
Eftersom Vardagsboxens prenumerationstjänst i sig är tämligen unik, innebär det i 
förlängningen att de konkurrenter Vardagsboxen faktiskt har även gäller som substitut för de 
tjänster Vardagsboxen erbjuder. Dessa verkar alltså som substitut eftersom konsumenterna kan 
välja bort internethandeln, och i stället endast handla i fysiska butiker. Därtill är internethandeln 
en snabbt växande bransch där nya aktörer ständigt lanseras, vilket gör att substituten i form av 
andra internethandelsbutiker i framtiden säkerligen kommer bli fler. 

2.2.3.	Leverantörer	
När det kommer till produktutbudet av vardagsartiklar på marknaden finns det flertalet 
leverantörer/tillverkare att välja bland. Utbudet, priset och kvaliteten skiljer sig från leverantör 
till leverantör, vilket gör att Vardagsboxen själva kan välja vilket utbud de väljer att ge åt sina 
egna kunder och därav vilka leverantörer de använder. I och med att leverantörerna är flera kan 
ingen maktförskjutning åt dem ses – konkurrensen är helt enkelt för stor. Samtidigt är 
Vardagsboxen beroende av leverantörer och makten hos dem ligger i prissättningen, vilket i sin 
tur till stor del grundas i kvantiteter och hur periodvisa dessa är. Att ha ett bredare utbud skulle 
potentiellt leda till att färre enheter av varje produkt säljs. Det leder troligen till att det är lättare 
att hålla ner eventuella lagerkostnader. Däremot kan det innebära att Vardagsboxen får svårare 
att förhandla ner leverantörskostnaderna eftersom de inte beställer några större mängder. Att få 
en mängdrabatt skulle i sin tur kunna ge konkurrensfördelar åt Vardagsboxen eftersom detta 
skulle kunna pressa ner priserna för konsumenterna. 

2.2.4.	Kunder	
Vardagsboxen är i ett initialt skede helt beroende av att kunderna ska överge sina nuvarande 
vanor i att handla i fysiska butiker och övergå till den prenumerationstjänst Vardagsboxen 
erbjuder. På detta sätt har kunderna en maktfördel att Vardagsboxen måste övertyga dem att 
byta vanor. Det måste göras genom att på något sätt sticka ut ur mängden; kanske genom 
iögonfallande lägre priser, kanske genom att leveransen sker på ett väldigt smidigt sätt. 

Å andra sidan gäller det alla nya företag att försöka övertyga nya kunder. I det här fallet kan det 
inte ses att kunderna har någon överdriven maktfördel på den fronten. 

2.2.5.	Nya	Aktörer	
Eftersom Vardagsboxen kliver in på en för Sverige ny marknad finns risken att andra företag 
uppmärksammat samma möjligheter. Eftersom inträdesbarriärerna på marknaden är ganska 
låga skulle det kunna skapa en oro inom företaget att flera liknande tjänster lanserades innan 
Vardagsboxen riktigt etablerat sig och skaffat sig en kundbas. När företaget nått ett 
mognadstadium och allt flyter på är det viktigt att bibehålla bra kundrelationer för att inte andra 
företag ska kunna komma in och stjäla kunder. 
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3.	SWOT-analys	
För att skapa en bild över var företaget befinner sig i nuläget kan en SWOT-analys användas. I 
analysen företagets styrkor, möjligheter, svagheter och eventuella hot urskiljas. [1] 

3.1.	Styrkor	
Vardagsboxen har ett brett utbud, vilket gör att den inte riktar in sig på endast en målgrupp. Att 
produkterna därtill inte går genom någon butik, gör att priserna kommer drivas ner jämfört med 
konkurrerande, fysiska butiker. Prenumerationsfunktionen gör att transporter kommer ske 
sådant att det lättare går att prognostisera och planera leveranserna och därmed även minimera 
kostnaderna. 

Dessutom främjar tjänsten smidighet och tidseffektivitet genom sitt simpla, men verkningsfulla 
utformande som gör att kunden bara är ett fåtal klick från att ha sina produkter på väg till sin 
brevlåda. 

3.2.	Svagheter	
Eftersom Vardagsboxen grundar sig på hemleverans begränsar det vilka produkter som kan 
säljas. I och med storleken på själva kollit eller mottagarens brevlåda avgränsas således utbudet. 

Vardagsboxen använder sig av trender för dels kunderna som helhet, men även kunden själv 
för att prognostisera frekvensen av respektive produkt. Det går dock inte att frångå att 
kundernas användning kommer att variera och att tidpunkterna för leveranser därför inte alltid 
kommer helt överensstämma med det faktiska behovet av produkten. 

3.3.	Möjligheter	
Som tidigare bekräftat, växer internethandeln som stort med en årlig tillväxt på minst 8 % samt 
därtill att drygt var tredje svensk internethandlar minst en gång per månad. Det är alltså tydligt 
att internethandel är och kommer vara ett bestående faktum när det kommer till att attrahera 
kunder.  

Dessutom, genom webbapplikationens utformning och funktioner, har tjänsten en stor 
möjlighet att attrahera flera kundsegment, som exempelvis barnfamiljer, studenter, äldre etc., 
genom sitt vida produktutbud samt enkla navigering på själva webbsidan. 

I enlighet med den genomförda enkäten finns ett intresse för en webbapplikation som 
Vardagsboxen, vilket motiverar och styrker genomförandet samt framtida framgång med 
webbapplikationen. 

3.4.	Hot	
Även om tjänsten i sig är ny, består det faktum att webbapplikationen ska sälja samma produkter 
som konkurrenter gör och gjort under en längre tid. Vardagsboxens kunder måste överge sina 
tidigare, vardagliga rutiner till förmån för att i stället använda Vardagsboxen som sin nya källa 
till vardagsartiklar. Därtill är internethandeln en marknad med förhållandevis låga 
inträdesbarriärer, vilket öppnar upp för att konkurrenterna snabbt kan bli både fler och större. I 
figur 1 sammanställs SWOT-analysen.   
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Figur 1. SWOT-analys 
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4.	TOWS-analys	
I TOWS-analysen kopplas styrkor och möjligheter ihop för att minimera svagheter och hot. 
Med hjälp av en TOWS-analys kan omvärldsanalysen och SWOT-analysen tolkas för hur de 
påverkar företaget.  

4.1.	Använda	styrkor	för	att	maximera	möjligheter	och	minimera	hot	
När det gäller införandet av Vardagsboxen är det ofrånkomligt att det faktiskt handlar dels om 
en ny produkt, dels om inträde på en ny marknad för företaget som helhet. Just när det gäller 
inträdet på en ny marknad är produktdifferentiering ett nyckelord och genom sin 
prenumerationstjänst är Vardagsboxen en marknadsförnyare på sitt område. På detta sätt kan 
Vardagsboxen använda det faktum att tjänsten som erbjuds skiljer sig från dess konkurrenter, 
både direkta och indirekta, på sådant sätt att en helt annan tjänst än vad dessa erbjuder 
tillhandahålls. 

Eftersom tjänsten är anpassningsbar kan Vardagsboxen förändra sitt utbud i enlighet med vad 
som marknaden efterfrågar. Detta tillsammans med att Vardagsboxen inte erbjuder endast en 
produkt, gör att tjänsten inte är lika känslig för eventuella substitut. 

4.2.	Minimera	svagheter	genom	att	dra	nytta	utav	möjligheter	
Vardagsboxens första och kanske viktigaste mål är att locka till sig kunder, dels genom att göra 
dem varse om att tjänsten existerar och sedan dels genom att lära kunden varför den ska välja 
just denna produkt. Att enkelheten vid både beställning och leverans är genomgående för 
Vardagsboxen gör att kundinriktningen blir vid och sträcker sig från ung till gammal. Dessutom 
levereras alla möjliga typer av produkter, vilket gör att någon eventuell begränsning i tänkbara 
kundgrupper inte kan ses även om de produkter som kan levereras är begränsade – det finns 
något för alla!  
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5.	Marknadsmål	
Vardagsboxen är ett företag som befinner sig i startgroparna. Målen som fastställs i detta tidiga 
stadie är grundläggande för företagets överlevnad och därför måste dessa först uppfyllas innan 
högre mål sätts.  

Det överhängande målet i den inledande fasen är att få företaget att gå runt. För att uppfylla 
detta krävs det att Vardagsboxen snabbt skapar en kundgrupp som använder 
prenumerationstjänsten. För prenumerationstjänsten måste en genomarbetad och 
användarvänlig webbapplikation skapas för att Vardagsboxen ska uppfattas som ett intressant 
och seriöst företag. För att kunna leverera varor måste dessutom en relation med olika 
leverantörer etableras. Målen sammanfattas nedan: 

• Få företaget att gå runt 
• Skapa en kundgrupp 
• Användarvänlig webbapplikation 
• Etablera en relation med leverantörer 

På längre sikt för Vardagsboxen finns en vision om att vinna stora marknadsandelar på den 
svenska marknaden genom att befästa att en prenumerationstjänst är det nya sättet att handla 
vardagsartiklar på. Vardagsboxen har även som vision att föra sitt koncept ut på den 
internationella marknaden.  

5.1.	Mätning	av	framgång	

Vardagsboxens framgång kommer mätas i antalet prenumeranter och företagets vinst. Det är 
dessutom viktigt att kunderna upplever tjänsten som bekväm och tidsbesparande, vilket är 
företagets syfte och värdegrund.   
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6.	STP-modellen	
Denna modell syftar till att bygga en grund till marknadsmixen utifrån variablerna 
segmentering, targeting och positionering. 	

6.1.	Kundsegmentering	
En enkätundersökning genomfördes för att undersöka den potentiella kundbasen.  

På frågan "Skulle du vara intresserad av att kontinuerligt få hygienartiklar/vardagsprodukter 
hem i brevlådan?" kunde svaren enligt figur 2 observeras.  

Kön	 Ålder	 Ja	 Nej	 Kanske	 Ja/Kanske	
Man	 18-24	 24,5%	 53,1%	 22,4%	 46,9%	
 	 25-	 25,0%	 62,5%	 12,5%	 37,5%	
 	  	  	  	  	  	
Kvinna	 18-24	 24,5%	 43,4%	 32,1%	 56,6%	
 	 25-	 17,6%	 47,1%	 35,3%	 52,9%	

Figur 2. Enkätsvar 

Från detta kan ses att kvinnor i åldrarna 18-24 år med eget hushåll är mest positiva till 
Vardagsboxen i kontrast till män som generellt visade sig vara mer negativa mot 
prenumerationstjänsten. Baserat på detta svar kommer tjänsten att riktas mer mot unga kvinnor 
till en början, för att sedan växa och bredda målgruppen allt eftersom. Annars är det väldigt 
jämnt i svaren från enkäten vilket visar på att Vardagsboxen har stor potential. Denna slutsats 
kan även dras baserat på att andelen som svarat "kanske" är hög generellt sett. Detta indikerar 
på att om de potentiella kunderna får mer information genom effektiv marknadsföring om 
tjänsten har Vardagsboxen potential till att bli mycket populär.  

6.2.	Targeting	
Targeting är viktigt för att veta vilken målgrupp företaget ska nå ut till och att marknadsföringen 
kan anpassas därefter. För att urskilja ett segment som har ett intresse för prenumeration av 
vardagsartiklar genomfördes en marknadsundersökning i form av en enkätundersökning. 
Utifrån resultatet valdes ett kundsegment utifrån kriterierna i analysmodellen EMAAP.  

6.2.1.	Kundbeskrivning	
Kunderna som Vardagsboxen riktas mot är inledningsvis främst unga kvinnor som upplever att 
deras tider kan spenderas på bättre sätt än i affären. Då kundgruppen i flera fall kommer vara 
priskänslig är det viktigt att priset är lägre eller ungefär samma som det i dagligvaruhandeln.   

Idealkunden för företaget är ett hushåll med många medlemmar som leder till en större 
prenumerationskvantitet. Kunden har dessutom en hektisk vardag och vill gärna slippa de där 
extra turerna till affären.   

6.2.2.	EMAAP	
EMAAP är en analysmodell där ett segment värderas enligt kriterierna effektivitet (effectivity), 
mätbarhet (measurability), tillgänglighet (availability), agerbarhet (actionability) samt 
lönsamhet (profitability).  

Att ett segment är effektivt innebär att det är en homogen grupp som på något sätt skiljer sig 
från andra segment. Segmentet unga kvinnor är ett homogent segment som är enkelt att urskilja 
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då segmentet baseras på kön och ålder. Med ett effektivt segment kommer marknadsföringen 
kunna anpassa för att bättre nå ut till kunderna.  

Ett mätbart segment är ett segment som går att kvantifiera. Antal unga kvinnor baseras på 
information som är lättillgänglig i Sverige genom till exempel Statistiska centralbyrån. Att ha 
ett mätbart segment ger möjlighet att uppskatta kundgruppens storlek och produktens potential 
på marknaden.   

Att ett segment är tillgängligt innebär att det går att nå ut till kunderna genom marknadsföring. 
Unga kvinnor är den grupp som i störst utsträckning använder sig av sociala medier vilket är 
Vardagsboxens initiala marknadsföringskanal [8]. Genom sociala medier kommer då företaget 
göras tillgängligt för målgruppen. 

En idé är agerbar om det finns resurser och kompetens att agera mot segmentet. Att skapa en 
användare i sociala medier är ofta både enkelt och gratis, vilket möjliggör att agera mot 
målgruppen. Inom företaget kommer både datorer och internet finnas att tillgå, samt 
kompetensen att upprätta ett konto och använda sig av sociala medier. Om en idé inte är agerbar 
kommer företagets tjänster inte nå ut till målgruppen och kunderna således utebli.  

För att idén ska vara lönsam måste det finnas ett tillräckligt stort intresse inom segmentet för 
att skapa en volym som gör att företaget i slutändan går med vinst. En marknadsundersökning 
för Vardagsboxen står som grund för att det finns ett verkligt intresse på marknaden för 
Vardagsboxen. Saknas någon from av undersökning om behov och intresse för tjänsten på 
marknaden finns risken att företaget kommer dras med stora förluster som i slutändan leder till 
konkurs, vilket kunde förutspåtts med en undersökning och analys kring lönsamheten.   

6.3.	Positionering	
Vardagsboxen har som syfte att skapa ett lugn i vardagen för kunderna. Genom att erbjuda en 
prenumeration av vanligt förekommande vardagsartiklar som levereras fram till dörren kommer 
det skapas möjligheter för kunderna som de tidigare inte haft.  

Föräldern som har mycket på jobbet och dessutom ska köra barnen till fotbollsträning eller dans 
kan nu sakta ner i vardagen. Studenten som har en tuff period i skolan kan nu fortsätta träffa 
kompisar och vara aktiv i studentlivet.  Med Vardagsboxen kan de förbättra sin livskvalitet 
eftersom de vet att de inte kommer behöva stanna i affären för att köpa toapapper eller gå in på 
en krånglig hemsida och göra en beställning på rakblad för att vänta flera dagar innan varorna 
kommer hem. Vardagsboxens positionering är självklar gentemot konkurrenterna, det är det 
enkla och bekväma alternativet.  

För att välja Vardagsboxen behövs enbart en enkel egen prestation, sedan kommer kunden 
kunna utnyttja tiden som tidigare gått förlorad för att hinna med det där extra i vardagen. 
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Vardagsboxen skapar fler fördelar för kunden genom att erbjuda en tjänst som besparar tid och 
är bekväm då produkterna levereras direkt till dörren. En prenumeration kommer dessutom 
minska irritationsmomenten som uppstår i vardagen då upptäckten att just ”den där varan” 
saknas igen framkommer. Dessa fördelar i kombination med att priset på produkterna 
genomgående hålls på samma nivå som, eller lägre än, priserna i dagligvaruhandeln skapar ett 
attraktivt erbjudande. Vardagsboxens värdeposition illustreras i figur 3 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Vardagsboxens värdeposition 

	 	



13 
 

7.	Marknadsmix	
Nedan presenteras en analys av tjänsten i form av en marknadsmix som utgår ifrån 4p, nämligen 
produkt, pris, påverkan och plats.  

7.1.	Produkt	
Vardagsboxen ska erbjuda konsumenter ett smidigt sätt att få vardagsprodukter såsom 
hygienartiklar, förbrukningsvaror med mera levererade direkt till dörren. För att ytterligare 
förenkla processen med inköp av nämnda varor kommer produkten även vara formulerad enligt 
en prenumerationsmodell, där kunder kan välja ett intervall då valda produkter ska levereras 
och sedan sker leveranser kontinuerligt enligt valt intervall.  

Syftet med produkten är att förenkla vardagslivet och frigöra tid för mer underhållande sysslor 
och ett led för att uppnå detta är just att utforma produkten som en prenumerationsmodell. 
Istället för att alltid ha den gnagande känslan ”glömde jag något nu?” i huvudet vid besök i 
affären kan konsumenterna bli av med denna genom en återkommande leverans av de produkter 
som ofta glöms bort att köpas. 

För att beställningen av tjänsten och produkterna ska bli smidig ska konsumenterna kunna göra 
beställningar och ändra befintliga genom en responsiv webbapplikation på hemsidan 
Vardagsboxen. Där ska kunder, nya som befintliga, presenteras med ett lätthanterligt 
användargränssnitt inlindat i en inbjudande design och formgivning. Webbapplikationen ska 
fungera lika bra på stationära datorer som på laptops, mobiler och surfplattor, oavsett i vilken 
situation konsumenten befinner sig i ska en behaglig upplevelse presenteras av 
webbapplikationen. 

7.2.	Pris	
Då produkterna kommer levereras direkt hem till konsumenter kommer detta innebära 
merkostnader i form av exempelvis frakt och logistik. Denna merkostnad kompenseras dock 
för genom att kostnader för lagerhållning samt butikshyra kommer vara relativt sett väldigt låga. 
Totalt sett kommer priset (inklusive fraktkostnader) därmed hållas väldigt nära det pris som 
dagligvaruhandeln erbjuder, med fokus på att i första hand erbjuda produkterna till ett lägre 
pris. 

Ett varierat utbud kommer även ge konsumenterna möjlighet att baserad på egna preferenser 
välja produkter från olika prisgrupper. Exempelvis kommer prismedvetna konsumenter (som 
exempelvis studenter) ha möjlighet att välja produkter tillhörande en lägre prisklass med kanske 
ett inte lika känt varumärke.   

7.3.	Påverkan	
För att hålla de initiala kostnaderna nere kommer sociala medier användas flitigt för att 
marknadsföra produkten. Stort fokus kommer även ligga på en framgångsrik mun till mun 
marknadsföring där tidiga kunder uppmuntras sprida ordet om produkten till bekanta. Då 
företaget inledningsvis kommer ha en relativt liten budget att arbeta med kommer detta vara 
vitalt för att få nya prenumeranter att strömma till företaget. 
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7.4.	Plats	
All hantering av nya beställningar av prenumerationer samt modifiering och uppdateringar av 
befintliga ska ske via hemsidan Vardagsboxen och tillhörande webbapplikation. Med tanke på 
namnet på domänen kommer lansering till en början enbart ske i Sverige till svenska 
konsumenter, men med en framtidstro om framtida internationell lansering.  

Leverans av produkterna till kund kommer framförallt ske med Postnord för mindre 
försändelser men även andra alternativ såsom Schenker, DHL, Bring med mera är intressanta 
som logistikleverantör när det kommer till större försändelser. Aktuella priser samt kvalité på 
leveranser kommer vara avgörande vid valet av detta. 

	 	



15 
 

8.	Avslutande	tankar	
När det gäller lanserandet av en ny produkt är det många faktorer som spelar samman för att 
avgöra dess utfall. Genom att ta många av dessa faktorer i beaktning som möjligt kan till viss 
mån vissa motgångar och risker undvikas eller elimineras. Via detta kan också en uppfattning 
skapas om vilken potential produkten har och vilka delar som är viktiga att framhäva samt vilka 
som kräver ytterligare bearbetning. Gällande Vardagsboxen har ett omfattande arbete gjorts i 
ovanstående marknadsplan för att i största möjliga mån kunna identifiera risk och potential som 
produkten besitter. 

Först gäller att identifiera om produkten har potential och därefter var potentialen finns att 
utnyttja. Hos Vardagsboxen är det faktum att en liknande tjänst inte finns att hitta i Sverige en 
faktor som höjer dess potential, eftersom det via en enkätundersökning har konstaterats att ett 
intresse för produkten faktiskt finns. Att Vardagsboxen verkar på marknaden för internethandel 
gör inträdesbarriärerna lägre för nya företag, vilket innebär en fördel vid introducerandet av 
produkten, men likväl en nackdel när det kommer till framtida potentiella konkurrenter som 
även dom kan ta del av samma fördelar. Men det faktum att detta har konstaterats och 
uppmärksammats ger företaget en chans till beredskap.  

Samma synsätt kan utnyttjas vid framtagandet av Vardagsboxens egna svagheter och hot inom 
SWOT- och TOWS-analysen samt faktorer som kan skapa motgångar och risker inom de 
analyserade områdena; ekonomiska, teknologiska, politiska med mera. I och med 
identifieringen kan i vissa fall riskerna helt elimineras, i annat fall kan en beredskapsplan skapas 
och i andra fall kan risken uppmärksammas på grund av den låga risken eller det faktum att 
risken ligger utanför ens påverkan.  

Via den tidigare nämnda enkätundersökningen kunde det identifieras ett kundsegment där 
intresset för produkten var högre. Genom att utnyttja den kunskapen i utformningen av 
webbapplikationen och i valet av produkter förväntas chanserna av en lyckad lansering att öka.  

Vardagsboxen har som positioneringsplan valt att lägga sig inom kategorin "Fler för samma", 
den valda positioneringen förväntas attrahera fler kunder till produkten och på sikt att höja 
lönsamheten gentemot andra alternativ. Valet baserades dels på det valda kundsegmentet, 
gjorda prisanalyser och ur ett ekonomiskt perspektiv för företaget självt.  

Av marknadsundersökningen framgick det att intresset var som störst bland unga kvinnor. Detta 
segment hade goda förutsättningar givet av en EMAAP-analys och blev Vardagsboxens 
primära kundgrupp. För att nå ut till segmentet kommer företaget använda sig av sociala medier 
som marknadskanal då det är ett billigt alternativ med hög andel användare inom segmentet. 
Genom låga kostnader för marknadsföring, personal och lokal kommer prissättningen kunna 
vara på samma nivå som i dagligvaruhandeln, eller lägre, för att vara konkurrenskraftigt inom 
ett priskänsligt segment. 
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Projektbeskrivning	

Det slutgiltiga målet är att ha utvecklat en webbapplikation, i form av en internetbutik, som 
utifrån en marknadsundersökning har en kundbas för att kunna lyckas om den lanserades. 

Idén för vår internetbutik är att lansera en webbapplikation med domännamn 
”vardagsboxen.se”. En webbaserad prenumerationstjänst för vardagsartiklar där kunden själv 
kan välja vilka produkter, utifrån ett utbud, som de vill få levererade hem till dörren och med 
vilket tidsintervall detta ska ske.  

Kunder som besöker webbapplikationen ska kunna logga in på ett personligt användarkonto där 
de kan lägga till de produkter de vill ha levererade i sin prenumeration. Ett av alternativen för 
prenumerationen är hur ofta varje enskild produkt ska levereras, vilket ger kunden kontroll över 
hur tjänsten används. 

De produkter som finns tillgängliga är valda utifrån resultatet av en enkätundersökning. Dessa 
ska delas upp i olika kategorier för att underlätta navigeringen för kunderna. För att kunderna 
inte ska känna sig låsta i sina val kommer det vara tillgängligt att ändra i sin prenumeration 
under tiden den löper, både vilka produkter som ska levereras samt med vilket intervall det ska 
ske.  

Visionen med webbapplikationen är att i framtiden frigöra tid för våra kunder. De ska inte 
längre känna behovet eller pressen av att komma ihåg alla småvaror när de handlar, energin kan 
istället spenderas på annat.  

	 	



 
 

 

Tidsplan	

Epic Subactivites Actual time (hour) Deadline 
Förstudie Sprint 0 Projektbeskrivning  22-jan 
  Enkätundersökning   
  Frågeställning   
  Marknadsplan   
  Utkast på rapport   
  Muntlig redovisning 0  17-feb 
  Prototyp  16-feb 
  Laborationer  19-feb 
  Projektplan   
  Tidrapport   
  Sprint 0 inlämning  15-feb 
Implementation Sprint 1 Statusrapport   
Produktbacklog Sprint 1* Tidrapport   
  Muntlig redovisning 1  09-mar 
  Sprintretrospektiv   
  Sprint 1 inlämning  07-mar 
Implementation Sprint 2 Statusrapport   
Produktbacklog Sprint 2* Tidrapport   
  Muntlig Redovisning 2  13-apr 
  Sprintretrospektiv   
  Sprint 2 inlämning  11-apr 
Implementation Sprint 3 Statusrapport   
Produktbacklog Sprint 3* Tidrapport   
  Muntlig redovisning 3  04-maj 
  Sprintretrospektiv   
  Sprint 3 inlämning  02-maj 
Rapportinlämning Opponering  17-maj 
  Framläggning  25-maj 
* Mer i detalj nedan     
 

Produktbacklog	Sprint	1	

Vår produktbacklog för sprint 1 kategoriserat som Epics. 

1. Navigation 
2. Startsida 
3. Kontaktsida 
4. Produktsidor 
5. Databas 
6. Ta bilder för produkter 
7. Produkter 
8. Användarinloggning 



 
 

 

Produktbacklog	Sprint	2	

9. Administratörinloggning 
10. Ändra data som administratör 
11. Varukorg 
12. Betalprocess 
13. FAQ 

Produktbacklog	Sprint	3	

14. Orderhistorik 
15. Användarfunktionalitet 
16. Sida för pågående prenumerationer 
17. Möjlighet att ändra prenumerationer 

 

 

 
 

  



 
 

 

Riskanalys	

Projektgruppen har valt att framförallt inrikta sig på risker kring att redan färdigställt arbete 
riskerar att försvinna. Men också sett vissa risker som kan kopplas till arbetstiden i arbetet. 
Dessa risker innehåller bland annat den faktorn att en eller flera gruppmedlemmar inte skulle 
kunna arbeta med projektet av olika anledningar. I tabellen nedan listas orsaker som skulle 
kunna leda till minskad närvaro i projektet men även hur det ska tacklas av övriga gruppen om 
det skulle inträffa. Genom att analysera och identifiera flera möjliga risker har följande tabell 
tagits fram med en åtgärdsplan vid eventuella olyckor. I tabellen står P för sannolikhet och C 
för konsekvens. 

Risk Beskrivning P C P*
C 

Prioritet Åtgärd 

Sjukdom Frånvarande gruppmedlem p.g.a. 
sjukdom 

3 2 6 låg De övriga i gruppen får täcka upp 
under perioden. 

Skada Allvarlig skada  som benbrott etc.  1 3 3 låg Gruppen täcker upp samt den 
skadade bidrar med det som är 
möjligt. 

Frånvaro Ogiltig frånvaro. 2 3 6 låg Grupper täcker upp och försöker 
motivera den frånvarande 
personen att arbeta. 

OneDrive Microsofts server går ner. 1 5 5 låg Ha backupfiler på datorn. 

Datorer En datorkrasch. 2 3 6 låg Använda oss av backup av filer. 

Jobb, 
engagemang 

Arbetstider, andra engagemang 
som krockar. 

3 2 6 låg Vara tydliga inom gruppen och 
planera arbetet i förväg. 

Komplettera Få flera kompletteringar på 
labbar, redovisningar osv. 
Kombinerat med rättningstid. 

3 3 9 medel Planera och strukturera arbetet. 
Inte hamna i tidspress. 

Tenta-p Långt avbrott för tenta-p p.g.a. 
dålig framhållning. 

3 3 9 medel Planera och lägga upp mer 
arbetstid på kandidaten innan/efter 
tenta-p. 

Familjerelaterat Familjemedlem blir sjuk/hamnar 
på sjukhus 

2 3 6 låg Hjälpa gruppmedlemmen genom 
att ta över och täcka upp i arbetet. 

Planering Dålig planering, felprioriteringar 
gällande tidsåtgång. 

3 3 9 medel Se till att vara tydliga i planering 
och sedan försöka hålla den. Vid 
eventuella problem lösa dem och 
jobba ifatt innan mer arbete 
kommer in i bilden. 

Salar Ingenstans att arbeta. 4 2 8 medel Ha någon som tar tag i att boka 
rum till respektive möte. 

Internet Tillgången till internet ligger 
nere. 

3 1 3 låg Arbeta någon annanstans med 
internetuppkoppling, arbeta lokalt 
på dator och ladda upp senare. 



 
 

 

Infrastruktur	för	programmering	och	systemutveckling	

Då det är ett relativt omfattande projekt finns det ett behov för att på ett smidigt sätt synkronisera 
kod, samt hålla koll på vilken version av koden varje enskild gruppmedlem, alternativt en grupp 
om två personer, arbetar på. För detta ändamål kommer versionshanteringssystemet Git att 
användas. På det gemensamma projektet, sparat på universitetets Gitlab.ida.liu.se server, 
kommer ett antal versioner av huvudkoden att finnas uppladdad.  

För att testa hur koden skulle fungera om den skulle lanseras på internet ska den molnbaserade 
tjänsten Openshift användas. Openshift är en tjänst som kör den utvecklade webbapplikationen 
som om den faktiskt fanns på internet tillgänglig för alla, vilket den kommer vara i detta fall då 
den är lanserad på openshift.ida.liu.se. En stor anledning till att Openshift används är hur bra 
den fungerar tillsammans med Git. 

Utvecklingsplattformen PyCharm är den miljö vi kommer använda oss utav för att skriva kod. 
Där finns tydligt stöd för de programmeringsspråk som kommer användas för att utveckla 
webbapplikationen. Utöver det finns integration med Git för att enkelt kunna hantera olika 
versioner av kod.  

Då projektet ska genomföras med arbetssättet Scrum har vi valt att använda Trello som 
scrumtavla. Där kommer vi dela upp de olika delarna som behöver utvecklas först i en 
produktbacklog beståendes av större delar kallade Epics. Dessa Epics kommer sedan delas upp 
i ett flertal user-stories där mindre uppgifter som en enskild person, alternativt en grupp om två, 
på egen hand kan utföra. När en user-story är färdigutvecklad passas den vidare till nästa 
kategori där någon oberoende i gruppen får utföra tester för att se om koden fungerar som den 
ska.  

För att se till att den kod som blir uppladdad till huvudbranchen på Gitlab fungerar som den 
ska, samt innehåller alla förväntade funktioner, ska noggrann testning utav koden ske. Innan en 
bit kod blir godkänd ska minst två oberoende personer i gruppen testa att koden fungerar som 
förväntat. Testpersonerna ska även se till att koden är kompatibel med huvudbranchen innan 
den får godkänt att bli uppladdad. Detta är en viktig del av implementationen och får inte 
förbises i någon del under projektets gång.  

Användandet av Slack är ett sätt för oss i gruppen att hålla projektrelaterade konversationer 
frånskilda ifrån andra oberoende konversationer oss gruppmedlemmar emellan. Här har vi även 
tydligt upplagt när våra möten ska ske samt olika deadlines vi ska hålla oss till. Som 
utvecklingsverktyg finns det en tydlig fördel, att på ett enkelt sätt kunna dela väl formaterad 
kod med varandra för att kunna få synpunkter och hjälp med olika delar. 

För att alla gruppmedlemmar ska ha tillgång till alla filer kopplade till projektet har en 
gemensam grupp skapats på lisam.liu.se. Via molntjänsten OneDrive kommer de alltid finnas 
tillgängliga och fungerar även som en backup för att undvika att filer försvinner om någon 
skulle ha datorproblem. Det finns även möjlighet för alla i gruppen att arbeta med samma 
dokument då filer uppladdade på OneDrive enkelt kan öppnas med Word 2016. Där kan flera 
medlemmar i projektgruppen skriva i samma dokument i realtid, vilket kommer underlätta 
arbetsprocessen.  



 
 

 

Projektorganisation	

Kandidatprojektet kommer att genomföras i en grupp om åtta studenter vid Linköpings 
Universitet. Av dessa åtta studenter befinner sig två i Singapore under projektets genomförande, 
de kommer därför att medverka på distans och närvara på möten via Skype. Gruppen kommer 
under projektets gång att arbeta efter arbetsmetoden Scrum.  

Projektmedlemmar	

Emelie Edström 
Vanessa Carpenter 
Christopher Omberg 
Andreas Dahl 
Levi Sällberg 
Patric Lundin 
Joel Nilsson (Singapore) 
Anton Lindell (Singapore) 

Kontaktuppgifter	

Emelie Edström - emeed378@student.liu.se 
Vanessa Carpenter - vanca622@student.liu.se 
Christopher Omberg - chrom866@student.liu.se 
Andreas Dahl - andda668@student.liu.se 
Levi Sällberg - levsa958@student.liu.se 
Patric Lundin - patlu543@student.liu.se 
Joel Nilsson - joeni283@student.liu.se 
Anton Lindell - antli574@student.liu.se 

Gruppkontrakt	

Ett gruppkontrakt har gemensamt utformats som riktlinjer för hur vi som grupp ska samarbeta 
under kandidatprojektet.  

Ansvarsområden	

Gruppen har gemensamt utsett Patric Lundin till scrummästare. Rollen innebär att Patric 
närvarar på ett möte i veckan med examinatorn samt scrummästarna från de andra grupperna.  
I mötet tar de upp var alla grupper befinner sig och hur arbetet ser ut för dem den närmaste 
veckan. Examinatorn, Aseel, svarar också på de frågor som grupperna framför till henne via sin 
scrummästare.  

Övriga gruppmedlemmar har inga särskilda ansvarsområden utan arbetar under gemensamt 
ansvar. Alla i gruppen hjälps åt med samtliga arbetsuppgifter. Att exempelvis boka lokal för 
möten är ett ansvar som en person tar för ett specifikt möte. Ansvaret för att boka lokal till 
nästkommande möte tillfaller därefter någon annan gruppmedlem.  

 

 



 
 

 

Redovisning	av	utfall	från	sprint	0-retrospektiv	

Som avslut av sprint 0 utfördes ett sprint-retrospektiv där vi tillsammans gick igenom vad som 
fungerat bra under sprintens gång samt vad som behöver förbättras för att i framtiden kunna 
arbeta bättre och effektivare som ett team.  

För att visualisera våra känslor kring olika aspekter inom gruppen användes ett formulär 
tillgängligt på kurshemsidan där var och en i gruppen fick betygsätta på en skala 1-5 olika 
påståenden om gruppen. Resultatet av detta finns nedan.  

Betyg Procent 
5:or 36 % 
4:or 46 % 
3:or 14 % 
2:or 3 % 
1:or 1 % 

Tabell 1. Sammanställning av Sprint 0-retrospektiv. 

För att förbättra gruppens arbete gick vi igenom de punkter som fått ett betyg 1-3 på skalan och 
sammanfattade dessa med åtgärder som skrevs upp på post-it lappar. En bild på dessa finns 
nedan. 

 
Figur 1. Bild på åtgärder efter sprint 0-retrospektiv. 

  



 
 

 

Systembeskrivning	

Webbapplikationen kommer att byggas upp av två delar, front-end samt back-end. Front-end 
består av all kod som användarens webbläsare kommer hantera, vilket ska skrivas i språken 
HTML, CSS samt JavaScript. Back-end är den kod som ska hantera servern på den 
molnbaserade tjänsten OpenShift, skrivet i programmeringsspråket Python.  

Då ett av målen med webbapplikationen är att bygga en ”single-page application” kommer 
front-end vara uppbyggt av en huvud-template kallad index. När en användare navigerar runt 
på webbapplikationen laddas en ny template in i index, denna nya template kan till exempel 
visa produktsortimentet eller en om-sida.  

Back-end delen av webbapplikationen kommer att bestå av två huvudsakliga delar. Den första 
är uppbyggnaden och skapandet av webbapplikationen, den andra är en serie routes vars syfte 
är att skicka information mellan back-end och front-end. En route kan till exempel hantera 
inloggning, där back-end tar emot användarnamn samt lösenord från front-end, verifierar att 
användaren finns sparad i servern och sedan skickar tillbaka information till front-end om att 
det var en lyckad inloggning samt vad som ska ske härnäst. 

Back-end har även en koppling till en databas där all information lagras undan. Informationen 
kan bestå av registrerade användare eller produkter. Uppbyggnaden av databasen skapas även 
den i samband med skapandet av webbapplikationen. 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

  

Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Påverkan Prioritet Åtgärd 

Sjukdom Frånvarande 
gruppmedlem 
pga sjukdom 

3 2 6 Låg De övriga i gruppen får 
täcka upp under perioden 

Skada Allvarlig skada  
som benbrott etc 

1 3 3 Låg Gruppen täcker upp samt 
den skadade bidrar med det 
som är möjligt 

Frånvaro Ogiltig frånvaro 2 3 6 Låg Gruppen täcker upp och 
försöker motivera den 
frånvarande personen att 
arbeta 

OneDrive Microsofts 
server går ner 

1 5 5 Låg Ha backupfiler på datorn 

Datorer En datorkrasch 2 3 6 Låg Använda oss av backup för 
filer 

Jobb, 
engagemang 

Arbetstider, 
andra 
engagemang 
som krockar 

3 2 6 Låg Vara tydliga inom gruppen 
och planera arbetet i förväg 

Komplettera Får flera 
kompletteringar 
på labbar, 
redovisningar 
osv. Kombinerat 
med rättningstid 

3 3 9 Medel Planera och strukturera 
arbetet. Inte hamna i 
tidspress 

Tenta-p Långt avbrott 
för tenta-p pga 
dålig 
framförhållning 

3 3 9 Medel Planera och lägga upp mer 
arbetstid på kandidaten 
innan/efter tenta-p 

Familjerelaterat Familjemedlem 
blir sjuk eller 
hamnar på 
sjukhus 

2 3 6 Låg Hjälpa gruppmedlemmen 
genom att ta över och täcka 
arbetet 

Planering Dålig planering, 
felprioriteringar 
gällande 
tidsåtgång 

3 3 9 Medel Se till att vara tydliga i 
planering och sedan 
försöka hålla den. Vid 
eventuella problem lösa 
dem och jobba ifatt innan 
mer arbete kommer in i 
bilden 

Salar Ingenstans att 
arbeta 

4 2 8 Medel Ha någon som tar tag i att 
boka rum till respektive 
möte 

Internet Tillgången till 
internet ligger 
nere 

3 1 3 Låg Arbeta någon annanstans 
med internetuppkoppling 
eller lokalt 



 
 

 

Sprint	1	

Nytt: 

Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Påverkan Prioritet Åtgärd 

Svår kodning Stöter på större 
problem i 
kodningen som 
tar längre tid att 
lösa 

4 2 8 Medel Fråga om hjälp i ett tidigt 
stadium om problem 
uppstår 

Merge Problem när 
koden ska 
mergas ihop till 
masterbranchen 

5 3 15 Hög Skapa en developerbranch 
där vissa ej helt färdiga 
förändringar ändå får 
pushas 

Breda user 
stories 

Lite för breda 
user stories gör 
arbetet mindre 
tydligt och leder 
till kodandet tar 
mer tid 

3 3 9 Medel Tydligare nedbrytning av 
arbetet under 
uppläggningen av sprinten 
för att möjliggöra mer 
parallellt arbete 

 

Uppdaterat: 

Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Påverkan Prioritet Åtgärd 

Jobb 
engagemang 

Arbetstider, 
andra 
engagemang 
som krockar 

4 
(+1) 

3 
(+1) 

12 
(+6) 

Hög Vara tydliga inom gruppen 
och planera arbetet i förväg 

 

Sprint	2	

Nytt: 

Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Påverkan Prioritet Åtgärd 

Buggar Hitta buggar som 
kan vara 
svåra/tidskrävande 
att fixa 

3 4 12 Medel Mer utförlig testning och 
kodrefaktorering under 
nästa sprint 

 

Uppdaterat: 

Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Påverkan Prioritet Åtgärd 

Jobb, 
engagemang 

Arbetstider, 
andra 
engagemang 
som krockar 

2 
(-2) 

2 
(-1) 

4 
(-8) 

Låg Vara tydliga inom gruppen 
och planera arbetet i förväg 

Merge Problem när 
koden ska 
mergas ihop till 
masterbranchen 

2 
(-3) 

3 6 
(-9) 

Låg Pusha upp mindre delar 
hela tiden för att ligga i fas 
med master 

 

 	



 
 

 

Sprint	3	

Uppdaterat: 

Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Påverkan Prioritet Åtgärd 

Sjukdom Frånvarande 
gruppmedlem 
pga sjukdom 

1 
(-2) 

2 2 
(-4) 

Låg De övriga i gruppen får 
täcka upp under perioden 

Salar Ingenstans att 
arbeta 

1 
(-3) 

2 2 
(-6) 

Låg Ha någon som tar tag i att 
boka rum till respektive 
möte 

 
  



 
 

 

Nedan kommer en sammanfattning på de olika sprintretrospektivens utfall, de olika 
delresultaten är beroende på hur arbetet fungerat under de olika sprintarna. 

Sprint	0	

Under den första iterationen av projektet hölls de första mötena över Skype med de 
utlandsstuderande gruppmedlemmarna. Här kände gruppen snabbt av att det blev svårare för de 
som inte var på plats att flika in under möten om de som satt i Sverige pratade på utan pauser. 
Under det första sprintretrospektivet blev det en av de första sakerna som togs upp. 
Internetuppkopplingen var inte alltid av högsta kvalitét vilket bidrog till svårigheter att 
kommunicera med varandra. Dessa utmaningar bidrog till nya arbetssätt för att underlätta 
arbetet och undvika kommunikationsmissar. 

För att göra det enklare att hänga med även om utlandsstudenterna inte riktigt hörde allt 
skapades ett mötesprotokoll. I detta dokument fördes all viktig information in. Mindre möten 
som scrummöten skrevs inte in här utan de kunde i vissa fall kommuniceras via 
kommunikationstjänsten Slack. Det bestämdes även att studenterna i Sverige snabbt skulle tysta 
varandra om någon uppmärksammade att en utlandsstudent pratade på Skype. Detta för att 
kunna höra vad som sades utan en massa annat prat samtidigt i rummet. 

Ett annat problem som uppstod tidigt skedde vid den första sprintinlämningen. Då ingen riktigt 
hade ansvar för att skicka in dokumenten, vilka redan var färdigställda, glömdes detta bort. 
Detta medförde en liten panikfas när det uppmärksammades av gruppen i en Facebook-
konversation. Problemet avvärjdes dock snabbt och allt var inlämnat med gott om tid kvar till 
deadline. Men för att undvika detta i framtida sprintar bestämdes under sprintretrospektivet att 
allt ska skickas in, sista arbetsdagen innan inlämning, innan gruppen går hem för dagen, för att 
inte glömma bort det under kvällen.Under sprintretrospektivet bestämdes att gruppen skulle 
rätta till de kommentarer som hade fåtts som feedback kring Vardagsboxens marknadsplan i 
nästa sprint. Detta för att lägga upp en planering och tidigt kunna lägga en del av rapporten åt 
sidan för att senare kunna fokusera på andra delar av arbetet. En sammanställning från denna 
sprints retrospektiv kan beskådas i figur 1. 

Figur 1 – Sammanfattning av sprint 0:s retrospektiv. 



 
 

 

Sprint	1	

Under sprint 1 påbörjades kodningen av Vardagsboxen men ganska snabbt fastnade gruppen i 
arbetet. Orsaken var att de user-stories som gruppen skulle implementera var alldeles för breda. 
För att undvika detta scenario igen konstaterades att alla user-stories skulle behöva brytas ned 
i än mindre delar under sprintplaneringsmötet för sprint 2. 

Från det föregående sprintretrospektivet hade gruppen bestämt sig för att komplettera och göra 
klart marknadsplanen. Det var något som gruppen aldrig gjorde under sprint 1. Istället 
prioriterades att koncentrera sig på att få en bra start med implementeringen av hemsidan. Något 
som tagit längre tid än väntat med anledning av ovanan med user-stories.  

Mötesprotokollen som börjat föras under sprint 1 hjälpte utlandsstudenterna att hänga med mer 
i vad som hände oavsett kvalité på internetuppkopplingen. Men de uppmuntrades att flika in 
mer under möten för att få sina röster och idéer hörda. Figur 2 beskriver sammanfattningen från 
denna sprints retrospektiv. 	 

Sprint	2	

Under denna iteration av projektet lades mer tid på att bryta ned de delar av webbapplikationen 
som skulle implementeras. Detta gav mindre user-stories som underlättade tidsmässigt i det 
övriga arbetet. Istället uppmärksammades en annan punkt som kunde förbättras till den sista 
sprinten. Det handlade om hur tjänsten Trello nyttjades. Gruppen insåg att uppdateringen utav 
Trello inte fungerade till fullo utan istället hade de dagliga scrummötena tagit över lite av 
Trellos nyttiga funktioner. Då gruppen varje dag uppdaterades om vad andra gjort kändes Trello 
ibland överflödigt. Efter några dagar var det inte alltid helt klart vad andra gruppmedlemmar 
gjort, framförallt om någon gruppmedlem varit frånvarande vid scrummötena. Detta gjorde att 
tid ibland lades på att uppdatera gammal information igen. Hade allt varit dokumenterat i Trello 
hade det underlättat och sparat tid åt annat.  

Under dagarna är korta pauser något som alltid tagits av gruppen för att upprätthålla ett högre 
arbetstempo längre in på eftermiddagarna. Då Skype-konversationer ofta var igång under dessa 

Figur 2 - Sammanfattning av sprint 1:s retrospektiv. 



 
 

 

tillfällen blev det ett litet avbrott i dem. Det som inte alltid fungerat bra i de fallen är att ibland 
har ett beslut om en kafferast tagits snabbt. Därmed har utlandsstudenterna inte riktigt hunnit 
med när alla rest sig upp och gått för att köpa kaffe. Inför den avslutande sprinten sattes ett mål 
om att förtydliga när en rast sker och det kan vara med en enkel sak som att avsluta Skype-
konversationerna innan. Alltså inte bara vika ihop datorn och ta en rast vilket lätt kan bli fallet 
då alla jobbar tyst på varsitt håll.  

Under sprint 2 dök flertalet buggar upp. För att undvika att få alldeles för mycket buggar i 
webbapplikationen ska koden testas mer frekvent och även av andra medlemmar i gruppen för 
att tydliggöra brister snabbare. Detta för att kunna åtgärda ursprungsproblemen och inte bygga 
vidare på en kod som inte fungerat helt rätt. När mycket kod är byggt på en felaktig funktion 
innebär det troligen att det är svårare att lokalisera och åtgärda problemet. En sammanfattning 
av retrospektivet för sprint 2 beskrivs av figur 3.  

 
Figur3 - Sammanfattning av sprint 2:s retrospektiv. 

Sprint	3	

Under den sista sprinten har kodrefaktorering använts för att underlätta arbetet. JavaScript-filer 
och CSS-filer delades upp med avseende på olika templates för att skapa en tydligare struktur i 
projektet. Detta medförde att många mergekonflikter kunde undvikas då möjligheterna för 
parallellt arbete ökade. Det underlättade också när en bugg skulle lösas eller en bit kod skulle 
hittas. 

Sprint 3 var också tillfället då gruppen satte sig in i Openshift på riktigt. Under sprinten testades 
koden mer och mer på Openshift vilket innebar att fler i gruppen var tvungna att kunna pusha 
koden dit. Alla i gruppen fick tillgång till Openshift. Detta är dock något som borde åtgärdats 
långt tidigare och visade sig vara lätt ordnat. 

I den sista sprinten utvärderade gruppen de kick-offs som hållits under terminens gång. 
Slutsatsen var att träffarna har medfört en god stämning i gruppen och underlättat 
arbetsklimatet. För att slutföra den lilla serie av träffar gruppen har haft kommer en 
avslutningsmiddag hållas efter projektets slut. Att gruppen haft bra sammanhållning har också 
lett till att arbetet allt som oftast skett i grupp. Det har alltid varit bra uppslutning under alla 



 
 

 

arbetsperioder och det är något som gruppen uppmärksammat under denna sprint. En 
sammanfattning av sprint 3 kan ses nedan i figur 4. 

 Figur 4 - Sammanfattning av sprint 3:s retrospektiv. 
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Christopher	Omberg		

Nedanstående text beskriver mina tankar och känslor rörande arbetet med webbapplikationen 
Vardagsboxen, inkluderande aspekter kring processen men även det rent tekniska. 

Processrelaterade	erfarenheter	

Den agila arbetsmetoden Scrum har använts genomgående genom projektet, vilket var en för 
gruppmedlemmarna ej tidigare använd metod. Tidigt i projektet anskaffades dock tillräcklig 
teoretisk grund för att kunna genomföra arbetet enligt allt vad metoden innebär. Under denna 
period växte även mitt personliga intresse för metoden och förväntningarna på den kommande 
arbetsgången var höga då Scrum initialt verkade vara ett spännande sätt att bedriva utveckling 
och projektarbete på. 

När arbetet med Scrum efter en invänjningsperiod tog vid på ”riktigt” tycker jag att det 
fungerade bra. Att inte inneha en konkret roll i utvecklingsteamet gjorde att en stor känsla av 
frihet etablerades och arbetet fortskred i ett högt tempo. Denna frihet innebar dock inte bara 
positiva aspekter, ibland tycker jag att det bidrog till att en riktig översiktsbild över hur projektet 
utvecklades saknades. De dagliga scrum-mötena motverkade detta till viss del, men inte 
tillräckligt för att en tillräcklig helhetsbild skulle kunna bildas. En bidragande orsak till detta 
var förmodligen att vi framförallt i början av arbetet arbetade med alldeles för breda ”user-
stories”, de kort i scrum-processen som innefattar vad som behöver utföras. När korten senare 
i processen bröts ner i mindre delar var en tydligare överblick lättare att förvärva, en lärdom till 
eventuella kommande scrumprojekt är att verkligen tänka på detta. 

Arbetet innebar även att arbeta med sju individer som jag ej genomfört något tidigare projekt 
med, vilket också det initialt bidrog till höga förväntningar på arbetet då det kändes som en 
härlig utmaning i kombination med utvecklingsarbetet. I efterhand tycker jag att arbetet oss 
emellan har fungerat väldigt bra och utan större incidenter.  

Ett problem dock som jag själv tidigt trodde skulle vålla mindre bekymmer än vad det gjort var 
en för mig hög övrig arbetsbelastning under projektet gång. Framförallt under projektets första 
veckor hade jag väldigt många bollar i luften rörande arbete utanför projektet, vilket föranledde 
att jag helt eller delvis missade många av de möten och arbetspass som tidigt planerades in. 
Denna situation räddades i stort sätt helt av att övriga gruppmedlemmar var väldigt förstående 
över situationen och anpassade sig efter detta. Även om detta var uttrycket som visade sig utåt 
är det dock väldigt tänkbart att viss irritation likväl infann sig bland övriga medlemmar. En 
lärdom som kan dras från detta projekt är därmed att individuell planering är högsta vikt när 
det kommer till att underlätta gruppens gemensamma arbete. Och om denna skulle fallera är 
kommunikation och förståelse medlemmarna sinsemellan ytterst viktigt för att minimera 
skadan av detta.   

Överlag tycker jag dock som sagt att arbetet inom gruppen fungerat mycket väl. En bidragande 
orsak till detta tror jag är att relativt stort fokus lagts på att bilda en bra stämning i gruppen. 
Detta har skett exempelvis genom att hålla regelbundna kick-offs där sammanhållningen inom 
gruppen förbättrats samt genom att så mycket som det går sitta tillsammans och arbeta. Speciellt 
det sistnämnda tror jag bidragit mycket till den goda stämningen, men även till att höja 
produktiviteten inom gruppen. Om bekymmer med koden till exempel uppstått har det ofta 



 
 

 

funnits någon tillgänglig som haft liknande bekymmer och således kunnat hjälpa till. Och om 
detta ej funnits har ofta uttrycket ”två huvuden är bättre än ett” kunnat myntas och gemensam 
felsökning tagit vid.  

Tekniska	Erfarenheter	

Jag hade innan detta projekt tog vid noll erfarenheter av webbutveckling i stort, så ett stort 
personligt mål med arbetet var att just utveckla dessa erfarenheter samt få mer erfarenhet av att 
arbeta i ett större utvecklingsprojekt (då även erfarenheterna från detta var begränsade).  

Av de språk som användes under projektet var den allmänna kunskapsnivån om dessa generellt 
sett låg. Under projektet var det därför väldigt många olika språk som alla introducerades 
simultant, då serversidan med Python och klientsidan med HTML, CSS, JavaScript med mera 
byggdes upp. Detta kan upplevas som både positivt och negativt. Positivt i den aspekt att 
kunskap om alla de språk som berör webbutveckling anskaffades, men negativt i den mening 
att kunskapen som anskaffades i många avseenden blev rudimentär. Då arbetet med 
webbapplikation i många avseenden mycket fokuserade på att implementera funktionalitet men 
inte hur detta utfördes producerades mycket kod som i mångas ögon skulle kunna anses som 
horribel. Samtidigt kunde en tydlig skillnad ses med den kod som initialt producerades jämfört 
med koden som implementerades mot projektets slut, ett kontinuerligt lärande hade ägt rum. 

Att utvecklingsprocessen till stor del blev en lärande process är något som Moore och Potts 
hävdar är nödvändigt för att nå tillräcklig kunskap då mjukvaruutveckling är ett hantverk, inte 
bara ett teoretiskt ramverk [1]. Detta är detta projekt ett lysande exempel på, då koden på vissa 
ställen visserligen lämnar en del övrigt att önska, men samtidigt gjort så att gruppmedlemmarna 
efter utvecklandet kan reflektera över det och ta med sig detta . En slutsats som kan dras från 
detta är alltså att erfarenheter och nytillkomna kunskaper som anskaffas under ett projekt likt 
detta gynnar framtida arbeten markant. 

Som utvecklingsplattform användes PyCharm utvecklat av företaget JetBrains. Detta val 
fungerade under projektets gång mycket väl, speciellt då integrationen med versionshantering 
via Git var riktigt bra implementerad. Just Git visade sig dock tidigt under projektet vara en 
källa till mycket bekymmer. Då ingen i gruppen tidigare arbetat aktivt med Git som 
versionshanteringsprogram uppstod mycket strul då kod skulle sammanfogas och diverse 
konflikter uppstod. Efter en strulig period med nämnda konflikter i överflöd tog vi i gruppen 
dock itu med detta och satte oss in i Git ordentligt, vilket ledde till att andelen svårlösta 
konflikter i stort sett eliminerades och Git blev en fröjd att jobba med istället. Inför kommande 
projekt kommer jag personligen absolut använda Git igen, då det (när man vant sig vid att 
använda det) enligt mig är ett otroligt bra system. 

Arbetsmässigt har jag både arbetat med kodande på serversida samt klientsida vilket jag är nöjd 
över med tanke på mina personliga mål. Jag känner också att det bidragit till att få en bra 
överblick över exakt hur en webbapplikation kan byggas upp. Något jag dock inte varit särskilt 
involverad i är konstruerandet och hanterandet av information i databasen. Vi läste en databas-
kurs parallellt med projektet som jag ej hade tid att ägna många timmar åt och detta var en 
bidragande orsak till att jag ofta kände att jag inte hade något att tillföra gällande 
implementationen i projektet. Dock fanns gruppmedlemmar med betydlig bättre kunskap om 
databashantering än mig, vilket innebar att implementationen i slutändan blev bra. Detta är en 
tydlig fördel med att jobba i grupp jämte att jobba ensam. 



 
 

 

Personliga	Mål	

Totalt sett är jag väldigt nöjd med de tekniska och processrelaterade erfarenheter jag 
införskaffat mig under detta projekt. Jag har sannerligen mycket kvar att lära för att kunna säga 
att jag ”kan” webbutveckling, men samtidigt är det en otrolig skillnad på de kunskaper jag 
besitter nu jämfört mot när projektet inleddes. Så mina personliga mål kan med råga anses vara 
infriade, och många av de erfarenheter som jag fått under denna resa kommer otvivelaktigt att 
hjälpa mig i kommande projekt och situationer. 

Referenser	

[1]  M. Moore och C. Potts, ”Learning by doing: Goals and experiences of two software 
engineering project courses,” i Software Engineering Education, San Antionio, Springer 
Berlin Heidelberg, 2005, pp. 151-164. 

 

  



 
 

 

Andreas	Dahl	

Här följer mina erfarenheter kring hur utvecklingsprocessen utav Vardagsboxen fungerat. Jag 
diskuterar kring vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra för gruppen samt vad 
jag kan ta med mig till framtida projektarbeten.  

Processrelaterade	erfarenheter	

Under arbetsprocessen har gruppen tillämpat arbetsmetoden Scrum. Tidigare när jag arbetat i 
grupp har arbetet delats upp mer mellan gruppmedlemmarna.  Det är inte fallet i Scrum utan 
här har alla varit mer eller mindre delaktiga i samtliga delar av arbetet. Arbetsmetoden har ställt 
krav på att alla gruppmedlemmar gör din del i arbetet. För att komma till rätta med processen 
har de flesta dagarna inletts med scrummöten. Där har en överblick skapats för hur arbetet ser 
ut och hur det ligger till. Det är något som gruppen haft nytta av och något som är applicerbart 
på de flesta arbetsplatser och gruppprojekt. Det är en insikt som jag tror många i gruppen delar 
och kommer ta med sig till framtida arbeten. 

Planering har varit något gruppen vikt mycket tid åt. Men det är något som samtliga 
gruppmedlemmar utvecklats inom. Till en början var planeringen inte lika detaljerad som den 
blev i slutet. Det känns som om gruppen arbetade utifrån mindre projektarbeten som man 
genomfört tidigare. Men i detta projekt har gruppen börjat lära sig tydligare planering kan spara 
tid, vilket var något som upplevdes i de senare sprintarna då mycket tid sparades in tack vare 
tydligt strukturerad tidsplanering. 

Under uppstarten av projektet skapades en projektplan över hur arbetet skulle se ut i de olika 
sprintarna. Där uppskattades vilka delar i affärsidén Vardagsboxen som skulle implementeras 
under respektive sprint. Detta är något som visat sig stämma väldigt bra överens med hur arbetet 
sedan fungerat, dock var detaljrikedomen som sagt inte tillräckligt bra till en början.  

Arbetsformen Scrum har underlättat möjligheten att komma till insikt med att planeringen är 
viktig. Detta då arbetet sker i iterationer som ger gruppen nya tillfällen att ta med sig det bra oh 
dåliga från tidigare iterationer. Något som gruppen alltid lagt tid på från början är detta arbete 
med att förbättra sig som grupp.  

På ett sprintplaneringsmöte skapades de user-stories som skulle implementeras under en sprint. 
Till en början hade gruppen svårt med att göra alla user-stories tillräckligt tydliga. Under denna 
fas var många av dem alldeles för breda vilket gjorde att arbetet inte fungerade riktigt lika bra 
som jag tror att det hade kunnat göra. Men med erfarenheter från tidigare sprintar blev alla user-
stories bättre för varje sprint som gick. De blev tydligare och smalare vilket gjorde att de 
snabbare gick att implementera och visar hur gruppen utvecklades under arbetsprocessen.  

Gruppen har nästan alltid suttit samlade för att kunna arbeta tillsammans. Detta har underlättat 
mycket tror jag många i gruppen tyckt varit en bidragande del till varför projektet fungerat 
smidigt. Genom att alla sitter tillsammans är det lätt att fråga en annan gruppmedlem om hjälp. 
Det kan gälla att någon annan har bättre koll på en tidigare implementerad funktion och då 
snabbt kan förklara den. Efter att ha fått förklaring går det sedan göra ett nytt försök på att 
implementera nästa del och få dem att fungera ihop. Jag anser att möjligheten att ställa frågor 
och diskutera olika lösningar gynnade gruppens arbete i längden. Eftersom det inte alltid fanns 
någon som visste om hur en viss del fungerade fick gruppens medlemmar lära sig genom att 



 
 

 

testa och omarbeta koden till den fungerade. På detta sätt utvecklade alla gruppen tillsammans 
och kunde ta sig an nya utmaningar. 

En anledning till att gruppen arbetat mycket ihop tror jag har varit att vi haft roligt tillsammans. 
Det handlar inte bara om att vi haft kul i skolan utan gruppen har även arrangerat flera aktiviteter 
tillsammans för att lära känna varandra bättre. Det har varit spelkvällar, matlagning med mera, 
vilket bidragit till en god stämning och ett bra arbetsklimat i gruppen.  

Tekniska	erfarenheter	

Under projektet arbetade vi genom Scrums produktbacklogg med olika user-stories. Dessa user-
stories innehöll ofta en funktion och alla i gruppen fick arbeta både på klient och serversidan. 
Det anser jag är något som varit bra för att vidga erfarenheterna som gruppen kan ta med sig i 
framtiden. En nackdel med den arbetsmetoden skulle kunna vara att ingen kunde gå riktigt långt 
på djupet i kunskap på just en del utan istället skapades en bredare kunskapsbas och ett bättre 
helhetsperspektiv av webbprogrammering. 

Tidigt under projektet skapades en databas. Till en början var det mestadels en person i gruppen 
som formade databasen efter ett antal diskussioner gruppen emellan. Allt eftersom arbetet 
fortlöpte var nästan att alla gruppmedlemmar inne i databasen för att ändra något eller ta fram 
något ur den. Detta medförde att alla efter en tid kunde förstå hur databasen var uppbyggd.  

Under projektet har vi arbetat med programmet Git för att versionshantera koden. Via Git har 
vi samlat koden på en huvudgren kallad master. Denna gren innehöll alla gruppmedlemmars 
implementerade kod. Till en början saknade gruppmedlemmarna erfarenheter kring 
versionshantering och då uppstod ofta konflikter i koden vid en merge. Men allt eftersom 
projektet pågick blev det bättre och gruppen kunde därmed lättare samordna koden samt dela 
upp den i en tydligare struktur. Det frigjorde mycket tid till annat då det ofta kunde ta tid att 
lösa de konflikter som tidigare uppstod. Det är tydlig fingervisning på hur grupper i allmänhet 
kan utvecklas och dra nytta av nyvunnen kunskap. 

Nedan analyseras hur versionshanteringen till Openshift fungerat enligt Gibbs 
reflektionsmodell. 

Till en början skapades ett projekt i Gitlab som alla anslöt sig till. Sedan skulle alla 
gruppmedlemmar ansluta sig till Openshift för att kunna ladda upp koden till molntjänsten. Det 
fungerade inte för alla i gruppen, men eftersom en person hade möjlighet att göra det sköt 
gruppen upp problemet istället för att lösa det till fullo. Det innebar att alla inte hade tillgång 
till att göra allt i projektet. De stora nackdelarna visade sig inte förrän i slutet av projektet då 
uppladdningen till Openshift skedde mer frekvent. När ”Openshift-ansvarige”, som 
utlandsstudent i Singapore, inte gick att nå hamnade projektet då i en period där det inte gick 
att testa koden på ett fullständigt vis. 

Det som var mindre bra var att projektet fastnade något när testning på Openshift egentligen 
skulle göras oftare. Det hade fungerat bra till en början med en ansvarig då alla inte hade behövt 
ladda upp till Openshift. Men det övergick till en stor nackdel framåt slutet av projektet. 
Ytterligare en negativ aspekt var att det innebar att alla gruppmedlemmar inte kunde lära sig 
denna specifika aspekt i versionshanteringen. 



 
 

 

När gruppen upptäckte att det inte gick att få tag i Openshift-ansvarig skapades en liten stund 
av oro. Istället för att fortsätta implementera nya funktioner och lösa buggar fick en 
gruppmedlem lägga tid på att försöka lösa Openshift-problemet. Det skapade stress hos mig 
och de andra i gruppen att vi inte löst detta tidigare. Nu gav det inga stora efterföljder, då vi 
relativt snabbt lyckades lösa problemet för en person till. Men hade det inte gått att lösa 
problemet lika smidigt i det senare skedet hade det gått åt betydligt mer tid att fixa till. Det hade 
satt andra saker som var viktiga att åtgärda emot varandra och vi hade då varit tvungna att 
bestämma vad som hade varit viktigast. Detta var i ett skede av implementationen där alla 
buggar behövde ses över och egentligen inte kunde bortprioriteras. Men efter att det löst sig för 
en person till kunde gruppen sedan lära en efter en och alla kunde efter ett tag ladda upp kod 
till Openshift. 

Det är alltid bäst att lösa ett problem direkt när det uppstår och inte vänta till det kör ihop sig 
på riktigt. Det skulle kunna ta mycket mer tid att lösa senare än det gjort tidigare. Att 
prokrastinera kan leda till stress vilket skulle kunna påverka slutresultatet negativt [1]. Till nästa 
gång en liknande uppgift ska genomföras i ett projekt skulle jag vilja att problemet löses direkt. 
Gruppen skulle kunnat ha kvar en ansvarig men borde ha haft möjlighet att ersätta denne person 
vid speciella tillfällen. Att lösa ursprungsproblemet helt och hållet är något som jag, och troligen 
resten av gruppen, kan ta med sig  till nästa gång vi stöter på ett liknande problem. Det är också 
något som gäller hur man ska tackla problem i allmänhet. 

Personliga	mål	

Under projektet har mina mål varit att utvecklas inom grupparbete samt att lära mig 
webbprogrammering. Eftersom detta projekt varit större än alla tidigare projekt jag arbetat med 
har det givit mig många nya erfarenheter. Scrummetoden har varit ett nytt arbetssätt för mig 
och det har fungerat bra. I och med det känner jag att jag uppfyllt mitt första mål. Jag har tagit 
del av nya metoder och utvecklats tillsammans med mina övriga gruppmedlemmar för att uppnå 
resultat. Metoder som jag nu behärskar och kan ha användning för i framtida arbeten och 
grupprojekt.  

Under projektets gång har jag och de övriga i gruppen stött på många kluriga situationer där ett 
enkelt svar inte alltid finns. Genom att söka runt på internet och titta runt på hur andra löst 
liknande situationer kommer man till nya insikter inom webbprogrammeringen. Under 
projektet har det har varit ditt och gruppens eget ansvar att lära sig nya saker och upptäcka 
mönster att följa, vilket jag anser varit engagerande och intressant sätt att arbeta jämfört med 
tidigare projekt. 

Under projektets gång sett både hur man själv utvecklats inom programmeringen men också 
hur de andra i gruppen utvecklats. Något jag anser ha varit väldigt roligt är att se hur hela 
gruppen sakta men säkert vuxit tillsammans och åstadkommit vad vi gjort. Arbetsprocessen har 
fungerat bra för vår grupp och jag är stolt över vårt slutresultat. 

Referenser	

[1] Stead, R. R., Shanahan, M. J., & Neufeld, R. J. (2010). "I'll go to therapy, 
eventually":Procrastination, stress and mental health. Personality And Individual Differences, 
Hämtad från: https://www.psychologytoday.com/files/attachments/41207/ill-go-therapy-
eventually-stead-shanahan-neufeld-2010.pdf Hämtad: 2016-05-15 



 
 

 

 

Anton	Lindell		

Inför kandidatarbetet för att utveckla webbapplikationen Vardagsboxen hade gruppen olika 
mycket erfarenhet från webbprogrammering och programmering i grupp sedan tidigare. Nedan 
diskuterar jag kring tekniska och processrelaterade erfarenheter från några av de problem som 
uppstod under arbetets gång, samt berättar om mina mål med arbetet och till vilken grad de 
uppfylldes. 

Processrelaterade	erfarenheter	

Att befinna sig i ett annat land än majoriteten av gruppmedlemmarna under hela projektets gång 
har visat sig vara en utmaning. För att ta del av aktuell information har det krävts av gruppen 
att bra kommunikationskanaler för att kunna jobba effektivt tillsammans. 
Kommunikationskanalerna har delats upp efter kategorier för att skapa en tydlig struktur, 
exempelvis har alla scrummöten hållits över Skype, allt kodsnack och mötesplanering på 
meddelandetjänsten Slack, och övrig kommunikation har skett via Facebook messenger. Vi har 
gjort vårt bästa för att använda dessa digitala kommunikationskanaler, men distansstudenterna 
missar oundvikligen en viktig kanal på grund av det geografiska avståndet – den analoga face-
to-face-kommunikationen. Uppenbarligen kommer gruppmedlemmar när de träffas i 
verkligheten prata med varandra, och många gånger kommer den dialogen inte dokumenteras 
och delas i någon av de digitala kanalerna. Detta har krävt att jag som distansstudent hållit mig 
uppdaterad via kurshemsidan och att jag behövt hitta motivation inom mig till att engagera mig 
lika mycket som alla andra.  

Jag tyckte att arbetsmetoden Scrum fungerade utmärkt i ett projekt som detta för att kunna dela 
upp arbetet tydligt i user-stories och att ha kontroll på att alla delar blir bra och sys samman. 
Utan att någon i gruppen hade erfarenhet från Scrum sedan tidigare gick detta snabbt att lära 
sig, vilket är ett tecken på att denna arbetsmetod är lätt att ta till sig. Det som märktes ganska 
snabbt var att ju fler och ju mer specifika user-stories desto bättre fungerade arbetsmetoden, så 
det är något jag tar med mig till nästa gång jag jobbar med Scrum. Något som också är en fördel 
med denna arbetsmetod är att samtliga gruppmedlemmar tydligt kan se vad alla gör, vad som 
har gjorts och vad som är kvar att göra, så att det blir tydligt hur vi ligger till i arbetet.  

 

Tekniska	erfarenheter	

Det har visat sig att oavsett tidigare kunskaper inom programmering har alla i gruppen kunnat 
utvecklas. Jag hade ingen erfarenhet av Python eller Flask sedan tidigare, ett språk och ett 
ramverk som har haft ganska höga inlärningskurvor, speciellt att lära sig båda på en och samma 
gång. Det har varit svårt att skilja på vad som hör till Python och vad som är Flaskspecifika 
funktionaliteter när båda lärs in på samma gång. Jag hade inte heller någon erfarenhet av 
versionshanteringssystemet Git, något som jag ser mig kunna ha stor nytta av i framtida 
programmeringsprojekt då det är otroligt viktigt att kunna synka och ha bra kontroll över 
samtliga gruppmedlemmars bidrag i ett större programmeringsprojekt. 

Nedan följer en analys utifrån Gibbs reflektionsmodell kring en av de tekniska utmaningarna 
vi stötte på under projektets gång; kodrefaktorering. 



 
 

 

När en grupp om åtta personer samarbetar i ett programmeringsprojekt kan det vara svårt att 
hålla en röd tråd och en samordnad struktur på kodningen. Mapp- och filstrukturer blev för oss 
otydliga, namngivning på variabler och funktioner inkonsekventa, och det blev efter ett tag 
rörigt och förvirrande att sätta sig in i koden för en utomstående. Ju längre projektet fortlöpte 
desto större problem upplevde samtliga gruppmedlemmar att detta blev. När webbapplikationen 
var halvvägs färdig tyckte vi att det blev för mycket och såg då till att ta ett steg tillbaka och 
visualisera hur vi skulle önska att projektets kodstruktur såg ut vid det stadie vi befann oss i. 
Detta resulterade i att vi delade upp större generella kodfiler till mindre och mer specifika delar 
med enkel namngivning, samt att vi gick igenom kodstycken som vi kunde skriva om till vad 
vi ansåg var bättre kod. 	 

Att genomföra kodrefaktorering kan vara otroligt värdefullt för att underlätta fortsatta 
utvecklingen av koden. För oss gjorde det att den fortsatta utvecklingen av projektet blev både 
roligare och framförallt snabbare då det gick lättare för oss att snabbt navigera fram till den 
sökta filen eller kodsnutten.  

Eftersom det primära syftet med kodrefaktorering är att göra koden bättre för människan och 
inte nödvändigtvis för datorn finns det en risk att programmeraren spenderar mer tid än 
nödvändigt till att skriva om kod gång på gång. Detta utan att koden faktiskt blivit mer lättläst 
medan den fortfarande utför exakt samma sak som innan. 

Från den kodrefaktorering vi gjorde i detta arbete kommer jag ta med mig dels de strukturer vi 
skapade och kom fram till, men framförallt nyttan av själva kodrefaktoreringen. Varje projekt 
är unikt och kräver sina egna innovationer vad gäller struktur och kodsnuttar, i fortsatta arbeten 
kommer jag se till att börja utföra kodrefaktorering vid ett ännu tidigare stadie än vi gjorde med 
Vardagsboxen.  

Något som är användbart vid kodrefaktorering är att skapa så kallade enhetstester som används 
för att se till att koden som skrivits om fortfarande utför samtliga funktioner från innan 
refaktoreringen [2]. Detta var något som jag inte gjorde nu, men något som jag vill se till att 
göra vid nästa projekt för att skriva säkrare kod. 

Kodrefaktorering är i allmänhet nyttigt att göra då och då som programmerare, men i synnerhet 
då många samarbetar på ett projekt och många gånger även i samma fil, eftersom det underlättar 
det fortsatta utvecklingsarbetet om den kod som är skriven är lättläst och lättförstådd för någon 
som inte själv har skrivit koden.  

Vid framtida projekt kommer jag se till att börja kodrefaktorisera vid ett tidigt stadie i projektet, 
och även uppmana mina eventuella gruppmedlemmar att göra detta för att underlätta för 
samtligas fortsatta kodande. 

Personliga	mål	

Mina mål för kandidatarbetet var: 

•      Lära mig arbetsmetoder för att programmera större projekt, specifikt Scrum 
•      Utöka mina kunskaper inom webbprogrammering, specifikt ramverken Bootstrap och             
Flask 
•      Lära mig programmera i grupp med versionshanteringssystemet Git 



 
 

 

•  Samarbeta i helt ny gruppkonstellation med stora avstånd geografiskt och 
tidszonsmässigt  

Jag är överlag väldigt nöjd med kandidatarbetet och vad det gett mig. Jag har fått lära mig arbeta 
med Scrum, något som jag önskat pröva på länge. Jag blivit mycket tryggare med Bootstrap 
och jQuery, och jag har lärt mig en hel del om Flask och Python även om där känner jag 
fortfarande att det finns otroligt mycket kvar att lära.  

Att ha arbetat med Git som versionshantersingssystem har fungerat bra och känns som en 
väldigt nyttig sak att lära sig, då det minst sagt är något som krävs att man kan när man 
programmerar i grupp. Det bör dock sägas att det inte kom utan problem att använda Git, särskilt 
när jag som distansstudent inte hade en naturlig kommunikationsväg till någon av lärarna. Det 
gällde att läsa på själv om alla problem som uppstod och nu i efterhand upplever jag att jag 
skulle kunnat lära mig grunden till användandet av Git på ett mycket bättre sätt. Om jag hade 
följt en guide från början och fått bekanta mig med de olika funktionerna som Git erbjuder, 
innan jag väl var i behov av dem, hade jag sparat mig själv en hel del tid och frustration vid 
senare tillfällen. 

Den grupp som jag hamnade i har fungerat mycket väl ihop. Vi har haft liknande individuella 
ambitionsnivåer med projektet och kompletterat varandra mycket väl. 

Referenser	
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Emelie	Edström	

Här nedan följer en erfarenhetssammanfattning som sammanfattar vilka lärdomar som kan dras 
från detta projekt, följt av en utvärdering av mina personliga mål med projektet. 

Processrelaterade	erfarenheter

Utifrån mina upplevelser av projektet upplevdes Scrum passa väl med arbetsuppgiften eftersom 
det möjliggör genomförande av projekt där slutresultatet är okänt eller varierande, vilket var 
fallet i detta projekt [1]. Projektets produktbacklogg utökades allteftersom och det var därför 
svårt att visualisera projektets slutresultat. Komplikationer som projektets föränderliga miljö 
kunde medföra upplevdes förminskas i och med den iterativa planeringen. Den kontinuerliga 
planeringen gjorde att nya beslut kunde fattas som var mer aktuella för sprinten än om all 
planering genomförts initialt. 

I vår grupp på åtta personer så har två av oss befunnit sig i Singapore under projektets 
genomförande och resterande sex gruppmedlemmar har varit samlade i Linköping. De som var 
i Singapore deltog så gott det gick på möten via Skype, tidsskillnaden och dålig uppkoppling 
var två saker som försvårade detta. Vi har under hela projektets gång jobbat med att ha en så 
bra kommunikation som möjligt oss emellan, för att se till att det faktum att några arbetade på 
distans inte skulle ha någon negativ inverkan på projektet. Vi har dock haft vissa svårigheter 
med att distansstudenterna ska få vara lika delaktiga i mötena som resterande gruppmedlemmar. 
Detta berodde på att det var lätt för de som befann sig i samma lokal att fastna i engagerade 
diskussioner där de som närvarade på Skype fick svårt att flika in. Genom att etablera en tydlig 
handlingsplan för distansarbete hade flera av dessa komplikationer kunnat undvikas. 

I och med att vi arbetade enligt Scrum så hade ingen i gruppen rollen som gruppledare, vilket 
gjorde att det inte fanns någon som hade det yttersta ansvaret utan fokus låg på samarbetet. Till 
följd av detta var det ingen som upplevde det som sin arbetsuppgift att, till exempel, slutgiltigt 
lämna in sprintredovisningarna när dessa var färdigskrivna. Det var därför lätt att sådana 
ansvarsområden föll mellan stolarna. Allt eftersom gruppens förståelse för arbetssättet ökade 
så förbättrades dessa punkter och ett mer kollektivt tänk infann sig.  

Gibbs reflektionsmodell har använts för att analysera en viss processrelaterad situation som 
inträffat under projektet, vilken finns återberättad nedan. 

I en grupp med åtta personer, varav två deltar på distans, så var synkronisering av arbetet en 
stor utmaning. Utmaningen låg i att undvika att flera gruppmedlemmar arbetade på samma delar 
och att få de olika delresultaten att bilda en helhet inför slutresultatet. Detta är något som berör 
samtliga gruppmedlemmar och som var en utmaning genom hela projektet.  

Problemen visade sig på flera sätt genom projektets gång. Exempelvis om ett beslut togs på ett 
möte där någon gruppmedlem inte var närvarande så hände det att denne gruppmedlem aldrig 
fick ta del av den informationen. Även brister i användandet av Trello orsakade problem i och 
med att våra user-stories innehöll för breda arbetsuppgifter och gjorde det svårt att veta vad som 
egentligen tillhörde respektive user-story.  

Frustration kan uppkomma vid bristande delaktighet och bristande information [2]. Dessa 
scenarion kan infalla då arbetet inte kommuniceras tillräckligt bra inom gruppen. Det skapar 
frustration då onödigt arbete sker, både hos den gruppmedlem som har lagt ned sin tid och 



 
 

 

energi på delar som sedan inte används i slutresultatet, men också inom gruppen eftersom 
värdefull arbetstid går till miste.  

Allt eftersom problemen uppstod med synkroniseringen av arbetet genomfördes kontinuerliga 
förbättringar. Detta bidrog till en förbättrad arbetsprocess och nya lärdomar hos 
gruppmedlemmarna att ta med sig till senare projekt. Skulle dessa åtgärder införts redan i början 
av projektet så skulle vi ha sparat tid som istället hade kunnat ägnas åt att förbättra resultatet. 

Under tiden som projektet löpte så varierade problemets karaktär, men kärnan i problemet 
kvarstod; synkronisering av arbetet. Inom gruppen så var vi bra på att identifiera problemen allt 
eftersom de uppstod och införa lösningar. När vi identifierade problemet med för generella 
user-stories så satte sig hela gruppen ned och kategoriserade upp dessa ytterligare inför 
kommande arbete.  

Eget ansvar blev en viktig faktor, inom gruppen så krävdes det att samtliga gruppmedlemmar 
tog eget ansvar i att hålla sig uppdaterad på vad som sker. Hade vi i gruppen fört tydligare 
mötesprotokoll hade det underlättat för de som inte var närvarande. 

Även om det är eget ansvar att hålla sig uppdaterad om projektets framfart så kan gruppen göra 
mycket för att underlätta detta. Att sätta upp tydliga kommunikationskanaler och att 
kommunicera samtliga beslut, hur små de än är, är en viktig del för att underlätta samarbetet.  

Vid framtida projekt så kommer förmodligen, på samma sätt som nu, inte alla 
projektmedlemmar alltid att vara närvarande. Värdet av kommunikation inom gruppen kan inte 
nog understrykas, det är något jag tar med mig från detta projekt.  

Tekniska	erfarenheter	

Uppstarten av projektet upplevdes tung i och med svårigheter med många nya tekniskt 
grundläggande delar. Med hjälp av resten av gruppen samt vår labbhandledare så kunde dessa 
problem redas ut och mot slutet av projektet så kändes dessa delar som en självklarhet. 
Hanteringen av Openshift var något som jag lärde mig i sista sprinten eftersom jag inte lade tid 
på att lära mig det tidigare i projektet. Genom att sätta sig in i Openshift så fort behovet uppstod 
så kunde min kunskap kring Openshift varit högre och det hade sparat tid till slutet av projektet.   

Synkroniseringen av kod mellan gruppmedlemmarna skapade en del komplikationer under 
projektets gång. Denna del är viktig eftersom misstag kan leda till att delar av koden försvinner 
i och med att den skrivs över. Eftersom det finns flera sätt att pusha och pulla sin kod på så var 
det i början svårt att identifiera en generell metod. Eftersom det kan få ödesdigra konsekvenser 
borde mer tid ha lagts på att se till att samtliga gruppmedlemmar hade den kompetens som 
krävdes inför synkroniseringen av kod. 

Mot slutet av projektet så jobbade jag med CSS, det krävdes en del tid för att sätta sig in i denna 
nya del av koden. Tidigare hade jag modifierat applikationens design inom html-filerna i den 
vanliga koden. Allt eftersom min förståelse för CSS ökade så insåg jag att detta var ett 
effektivare och bredare sätt att jobba med applikationens design.  

Personliga	mål	

Inför projektet hade jag följande mål: 



 
 

 

• Lära mig att arbeta enligt arbetsmetodiken Scrum. 
• Förstå grunderna i hur en webbapplikation är uppbyggd och hur arbetet med koden 

fungerar när flera programmerare är involverade. 
• Få erfarenhet från att genomföra ett större projekt tillsammans med en projektgrupp 

med flera, sedan tidigare, okända gruppmedlemmar.  
 

Jag känner att jag, via detta projekt, har fått förståelse för hur Scrum fungerar samt vilka för- 
och nackdelar denna arbetsmetod har. Arbetssättet Scrum tilltalar mig i form av att arbetet 
planeras och genomförs i kortare sprintar där gruppen kontinuerligt presenterar ett tydligt 
resultat. Jag uppskattar flexibiliteten med arbetssättet och att det lämnar utrymme för 
förbättringar allt eftersom arbetet genomförs. En svårighet är att man inte på förhand kan tala 
om hur slutresultatet kommer att se ut, det växer fram allt eftersom och antalet tilldelade 
arbetstimmar är det som begränsar. 

Gällande mitt andra mål, att förstå uppbyggnaden av en webbapplikation och synkroniseringen 
av kod, känner jag att jag har uppnått det målet över förväntan. I och med att detta var så pass 
okänt för mig innan var det svårt att visualisera vilka förväntningar jag hade kring detta. Jag 
känner att jag har lärt mig väldigt mycket om olika ramverk, inte bara vad det är utan även hur 
man använder dessa, kodsynkronisering, koduppbyggnad med mera. 

Från samarbetet med projektgruppen tar jag med mig många erfarenheter och lärdomar. Vi har 
kompletterat varandra bra och haft en positiv stämning allt igenom projektets gång. Detta har 
vi gemensamt åstadkommit genom att tillsammans lösa problem som uppstår och arbeta för 
sammanhållningen i gruppen. Jag har lärt mig mycket kring hur viktig struktur är inom 
projektgruppen, i form av mötesstruktur, beslutsfattande, kommunikationskanaler med mera.  

Allt som allt så har mina personliga mål uppfyllts och mer därtill, jag är många erfarenheter 
rikare, både process- och teknikrelaterade, efter detta projekt.  
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Joel	Nilsson	

Här följer en erfarenhetssammanfattning över arbetet med Vardagsboxen utifrån mitt 
perspektiv. Erfarenhetssammanfattningen innehåller även en diskussion till hur mina mål 
uppfylldes och hur arbetet i en större grupp med ett större projekt fungerade. 

Processrelaterade	erfarenheter	

Att använda sig av Scrum har inneburit ett flertal saker; det har bidragit till att hela projektet 
känts realistiskt och meningsfullt. Det har även bidragit till att få en bättre insyn i hur skarpa 
projekt utanför universitetets väggar faktiskt går till. Arbetet med Scrum har gjort att man hela 
tiden har koll på vad andra gör och kan därtill själv ta på sig nya ansvarsområden, samt ta hjälp 
av andra medlemmar om så behövs. Det har även inneburit att projektet känts som ett projekt 
och inte åtta separata. De nästintill dagliga scrummötena bidrog till att vara uppdaterad kring 
vad som för tillfället pågår och vad som i fortsättningen behöver göras. Därtill kunde feedback 
ges och frågor ställas. Till en början verkade det överdrivet att ha dagliga möten samt inte riktigt 
ha någon konkret tidsplan över saker och ting. Med en objektiv tillbakablick på projektet kan 
det dock konstateras att Scrum i det hela taget bidrog till att genomförande av projekt blev 
mycket bra.  

Under projektets gång har ett flertal plattformar använts för att dela och sprida information av 
dess olika slag. Genom att använda Trello har alla user-stories brutits ner i mer delar där var 
och en av gruppens medlemmar anger vad de gör för tillfället. Därtill kan var och en se vad som 
är färdigt och vad som är kvar att göra. Trello bidrog till att skapa ett enkelt, men kraftfullt 
verktyg för att få en mycket bra översikt över hela projektet och dess fortgång. 

Hur som helst ligger den processrelaterade erfarenhet som påverkat mest i att hela projektet 
genomfördes på distans från Singapore. Genom att det skiljer ett antal mil och sex timmar från 
de övriga sex gruppmedlemmarna i Sverige har det ställt andra krav på både mig och gruppen 
som helhet. Visserligen genomfördes alla möten på Skype eller liknande plattformar, men 
arbetet har för egen del utkristalliserat sig något annorlunda än för dem som befann sig i 
Sverige. Innan projektet startade visste jag inte riktigt hur det faktum att jag inte fysiskt kunde 
närvara på möten etc. skulle påverka min delaktighet i projektet. Men jag tyckte att gruppen 
tämligen snart fick till en så bra lösning som möjligt för att underlätta för oss två 
utlandsstudenter. Även om Skype underlättar enormt när det kommer till möten med personer 
som befinner sig geografiskt olika platser, så blir inte närvarokänslan riktigt densamma. De 
flytande diskussionerna blir svårare och fördröjningar gör att man lätt pratar i mun på varandra. 
Å andra sidan ska det understrykas att gruppen gjorde sitt allra bästa för att underlätta det hela, 
men att de geografiska skillnaderna har ställt andra krav på mig själv. 

Ljudkvaliteten på samtalet har även de ställt till det något. Visserligen är Singapore ett av 
världens mest utvecklade länder när det kommer till IT, men internetuppkopplingen har då och 
då spökat till det. Allt som oftast är kvaliteten klanderfri, men ibland händer det att samtalet 
övergår till enbart brus. Detta medför att det då är svårt att följa med i diskussionerna och ännu 
svårare att bidra med något. Jag tycker dock sammantaget att projektet ändå har fortlöpt med 
förhållandevis få komplikationer på grund av detta. 

 



 
 

 

Tekniska	erfarenheter	

Det faktum att jag inte befann mig i Sverige och kunde ta del av föreläsningar gjorde att det 
blev en utmaning att själv lära mig det som behövdes. Visserligen finns ett brett utbud av 
informationskällor att tillgå på internet och man har inte många klick från förklaringar av det 
mesta kring HTML, CSS etc. Dock har jag har alltid lärt mig bäst om jag dels får läsa själv, 
men även diskutera tillsammans med någon annan. Gruppen har dock alltid ställt upp om man 
har några frågor, men på något sätt blir det inte samma sak när man inte diskuterar saker i 
person. 

Under projektet har Git använts för att åtta personer ska kunna arbeta med samma kod samtidigt. 
För mig var Git i sig helt nytt och initialt krävde även det lite vänjning innan jag behärskade 
det. I Git har vi alla haft varsin gren dit vi kunnat pusha kod vi själva utvecklat, innan vi 
sedermera pushade kod vi var nöjda med till en huvudgren dit alla gruppmedlemmar också 
pushade sina respektive kodstycken. Detta underlättade för att skilja på färdig och ofärdig kod, 
samt sådan kod som faktiskt ansågs vara något för slutprodukten och sådant som för tillfället 
inte ännu var helt anpassat för den slutgiltiga produkten. 

Det faktum att jag befann mig utomlands gjorde att all min kunskapsinhämtning fick ske 
självständigt och jag kunde inte ta del utav föreläsningarna. Att inte ha en andrepart att bolla, 
diskutera eller argumentera med gjorde att allt därför hängde på mig själv. När det går bra anser 
i alla fall jag att det går minst lika bra själv, men när man kör fast kan det lätt bli väldigt 
frustrerande och även skapa ointresse för det man gör.  

Rent erfarenhetsmässigt har det säkerligen i slutändan ändå givit ganska mycket att 
självständigt förstå saker och ting. Eftersom jag och endast jag kan påverka resultatet, har jag 
tillslut lärt mig mer än om jag diskuterat med någon annan och helt enkelt förbisett något om 
den andre kunnat det. Som M.E. Bassett [1] påstår förstår man inte något förrän man tycker det 
är uppenbart, så jag har alltså fått gå väldigt grundläggande in på saker och ting för att se till att 
jag förstår allt. Jag tror att situationen som sådan kan vara svår att undvika i och med att det är 
svårt att förbise den geografiska skillnaden. Det är alltså en situation där jag som utlandsstudent 
får ännu mer eget ansvar att lära mig allt själv. Det hade kanske underlättat om jag tidigare 
insett att jag antagligen skulle behöva mer tid än övriga gruppmedlemmar tidigare och 
därigenom börjat tidigare. På så sätt kan jag ta med mig att planering är av största vikt i alla 
tänkbara lägen och att man aldrig ska underskatta vilken tid saker och ting kan ta. Å andra sidan 
kan det tillkomma att en viss stress uppstod kring att man samtidigt som man skulle lära sig 
saker, även skulle bidraga till projektet i sig. Jag tillhör de som tycker att en viss stress är bra 
för prestationen, men en alltför hög stressgrad är å andra sidan inte bra för den slutgiltiga 
prestationen. 

Under ett längre projekt är bakomliggande kunskaper ytterst viktiga för att driva projektet 
vidare. Att ha rätt kunskaper vid rätt tillfälle är därtill lika viktigt och att därför planera så att 
man faktiskt har dessa kunskaper där och då är något som är väldigt viktigt. I fortsättningen har 
jag fått en bättre förståelse för hur jag själv reagerar när något går emot och inte är helt 
friktionsfritt. Att inte känna uppgivenhet, utan att våga ta hjälp och bita i för att snart säkerligen 
förstå svårigheten. 

Jag kände innan projektets början att jag såg framemot att jobba med ett större projekt i en 
större grupp under en längre tid. Att tillsammans jobba för att skapa något vi i slutändan är 



 
 

 

nöjda med och som längs vägen givit oss mycket nya kunskaper och erfarenheter. Därtill har 
jag velat lära mig webbprogrammering under en längre tid, så att få ett skarpt projekt att jobba 
med var precis den morot som behövdes. Självklart har vägen till i dag inte varit spikrak, men 
det fina med just programmering är enligt mig att man kan se resultat på det man gör och vägen 
till slutmålet kan delas upp i flera delmål. Under tiden kan man även kunnat se hur slutprodukten 
sakteliga börjat utformas. Detta sammantaget har gjort att jag lärt mig mycket om 
webbprogrammering under projektets gång, så mitt mål om att lära mig det har absolut 
uppfyllts. 

Referenser	

[1] Foster M (1988) Secrets of Productive People: 50 Techniques to Get Things Done: Teach 
Yourself. 

 

 

  



 
 

 

Levi	Sällberg	

Nedan följer min personliga erfarenhetssammanfattning kring kandidatprojektet Vardagsboxen 
där tekniska och processrelaterade erfarenheter lyfts fram samt personliga mål och om de 
uppnåddes.  

Processrelaterade	erfarenheter	

Inför kandidatprojektet hade jag erfarenhet från att arbeta i grupp och genomföra projekt, både 
från min utbildning och arbetslivet. Det som var nytt för mig i detta projekt var att jag aldrig 
innan genomfört ett så tidskrävande projekt, omkring 500 timmar för samtliga av gruppens åtta 
medlemmar. Utöver detta har jag tidigare aldrig arbetet med personer som befunnit sig i ett 
annat land. 

Scrum har varit ett passande och effektivt arbetssätt att använda under implementation av en 
webbapplikation i en större grupp. Att i slutet av varje sprint gemensamt inom gruppen 
genomföra ett sprintretrospektiv är en av de saker som fungerat bra med arbetsmetoden. Under 
sprintretrospektiven har områden som varit bra och mindre bra lyfts fram och åtgärdsplaner 
gjorts för förbättringsområdena, vilket medverkat till att effektiviteten har ökat för varje sprint. 
Ett utfall från ett av dessa möten var att för breda user-stories användes, vilket försvårade arbetet 
under projektets början. Problemet kunde då tas upp under ett sprintretrospektivmöte och en 
åtgärdsplan framställas att istället göra fler och mindre user-stories. Resultatet blev att arbetet 
underlättades under projektets senare sprintar. Att ta sig tiden inom gruppen och genomföra 
dessa möten är något som jag tar med mig till senare scrumprojekt då flera förbättringsområden 
uppmärksammats och då kan åtgärdas.  

Utöver detta har användningen av user-stories är varit till stor hjälp för kunna samarbeta på ett 
bra sätt med utlandsstudenterna som befunnit sig i en helt annan tidzon än övriga gruppen. Att 
ha en tydlig scrumtavla med arbetsuppgifter underlättade för både oss och dem att veta vad man 
kunde arbeta med för att undvika dubbelarbete. Genom att dela upp arbetet i user-stories har 
arbetsfördelning blivit väldigt tydlig, något jag upplever ofta saknas i projekt och som var 
kritiskt i ett stort och geografiskt splittrat team. Att använda sig av väldefinierade 
arbetsuppgifter är något jag rekommenderar för geografiskt splittrade projektgrupper för att 
förbättra under arbetsgången.  

Under projektets gång har vi även genomfört minst tre scrummöten varje vecka. De har varit 
ett bra komplement till användning av user-stories för att kommunicera med övriga 
gruppmedlemmar hur man ligger till och om man sitter fast och behöver hjälp.  

Att arbete i en grupp som var geografiskt delad under en lång period är något som var en ny 
erfarenhet för alla i gruppen. Nedan återges en del av problematiken som uppstått i och med 
detta utifrån Gibbs reflektionsmodell [1].  

De två medlemmarna som befann sig i Singapore under kandidatprojektet kunde ibland ha det 
svårt att följa med och få sin röst hörd under möten på grund av bristfällig internetuppkoppling, 
dåliga mikrofoner, personer som pratade samtidigt och att de fysiskt inte var närvarande. De 
som först uppmärksammade problemet var utlandsstudenterna. De förklarade att det var svårt 
att följa med under mötena då det ibland inte hörde vad vi pratade om och att det då var svårt 
att förmedla deras åsikt. De fysiskt närvarande personerna tenderade att prata med varandra 



 
 

 

hela tiden utan att ge utrymme för dem, vilket förvärrades av att de inte med kroppsspråk kunde 
visa att de ville prata.  

Detta gav insyn i utlandsstudenterna situation för delen av gruppen som befann sig i Sverige 
och reaktionerna var att detta var ett område som måste förbättras. Efter att problematiken lyfts 
fram kände många i gruppen skuldkänslor att inte detta uppmärksammats tidigare. Samtidigt 
tror jag att utlandsstudenterna kände sig orättvist behandlade av delen av gruppen som fysiskt 
var tillsammans. Det var bra att utlandsstudenterna framförde problemet eftersom det var först 
då direkt åtgärder infördes för att förbättra situationen, vilket resulterade att ett större utrymme 
gavs för utlandsstudenterna samtidigt som ett skriftligt protokoll fördes under mötena. Det 
negativa med händelsen var att intressanta åsikter eller tillägg till diskussioner gick förlorade, 
samtidigt som alla kanske inte kände samma grupptillhörighet i kandidatprojektets inledande 
stadie.  

När en grupp är uppdelad geografiskt upplevas ofta en ojämn maktbalans med den större delen 
av makten koncentrerad där majoriteten av gruppen befinner sig, vilket kan göra det svårt för 
minoriteterna inom gruppen att få sin vilja hörd. Det är då viktigt att påminna teamet om att de 
strävar mot samma mål och att alla ska ha samma möjligheter till att kommunicera. [2] Grunden 
till problemet var att maktbalansen förskjutits till delen av gruppen som befann sig i Sverige. 
Genom att problemet påpekades kunde problemet motverkas och alla i gruppen ges samma 
möjligheter.  

Under projekt där gruppen är geografiskt splittrad är en fungerande kommunikation ytterst 
viktig. Fungerar inte kommunikationen i gruppen riskerar man att medlemmar inte känner sig 
tillräckligt viktiga för att hålla informerade och förlorar då motivation. Det är också ytterst 
viktigt att den del av gruppen som är i geografiskt majoritet lämnar utrymme för övriga 
medlemmar att känna sig delaktiga. Det jag har lärt mig av denna erfarenhet är att i framtiden 
anpassa möten mer efter hela gruppens behov. Jag kommer medvetet oftare fråga om åsikter 
från de medlemmar som inte är fysiskt närvarande och be övriga gruppen att aktivt vara tysta 
när de personerna försöker säga något.  

Tekniska	erfarenheter	

Under projektets gång har jag förvärvat erfarenheter inom webbprogrammering som jag i början 
av projektet saknade helt. De erfarenheter som jag värderar högst är versionshantering och hur 
man kommunicerar mellan front- och back-end i en webbapplikation.  

Versionshantering har varit en stor del av projektet för att kunna samordna utvecklingen varje 
enskild person har gjort. Att samordna koden mellan åtta utvecklare har visat sig inte alltid vara 
så lätt. I projektets inledande del uppstod ibland situationer där kod blev överskriven eller att 
mycket tid gick förlorad till att försöka lösa konflikter som uppstod vid sammanslagningen av 
kod. För att komma till bukt med problemet infördes dels en kodrefaktoreringsdag varje vecka 
och dels fastslogs en systematik för sammanslagning av kod i Git. Resultatet blev att 
synkroniseringen av kod gick mycket bättre och effektiviteten ökade. Kunskap om 
versionshantering som förvärvats är något jag värderar högt och kommer få användning av i 
framtida projekt inom datateknik. För andra utvecklingsprojekt där versionshantering krävs 
rekommenderar jag att gemensamt i gruppen samla kunskap om hur det fungerar. Om den 
kunskapen redan finns så bör man fastställa en systematik inom gruppen för hur processen ska 
genomföras, eftersom olika personer kan ha olika uppfattning om hur det görs.  



 
 

 

Att samordna information mellan serversidan och klientsidan är en viktigt teknisk erfarenhet 
jag kommer ta med mig från det här arbetet. Att kunna hämta information från en databas för 
att visa för en användare och omvänt hämta information från användaren och spara i en databas 
har varit en stor del av projektet och webbprogrammering generellt.  

Jag var inte delaktigt av implementationen av databasen, något jag i efterhand ångrar eftersom 
jag tycker det är ett intressant område. Om tiden funnit skulle jag även velat lära mig mer om 
hur man på effektivt sätt kan hämta och lagra information i databasen för att göra 
webbapplikationen snabbare.   

Personliga	mål	

Mina mål inför kandidatprojektet var: 

• Få goda kunskaper inom webbprogrammering 
• Lära mig mer om och skapa mig en egen uppfattning om det agila arbetssättet Scrum 
• Anpassa mig till att arbeta i grupp med människor jag har haft väldigt begränsad 

kontakt med innan 

Under projektets gång har jag lärt mig om implementationen av en webbapplikation alla delar, 
men visa mer och visa mindre ingående. I det stora hela är jag nöjd över de kunskaper jag fått 
inom webbprogrammering.  

Jag har lärt mig mycket om Scrum genom att få använda det under en lång period. Jag har tyckt 
att det var en mycket bra arbetsmetod som varit väldigt användbart i ett så pass stort projekt. 
Att använda det i mindre projekt är dock inget jag skulle rekommendera då det kan ta tid att 
underhålla, men i projekt under längre tid eller med många medlemmar var det praktiskt och 
tiden som användes till planeringen och underhåll betalde sig i slutändan.  

Samarbetet och hjälpsamheten inom gruppen är något jag är mycket stolt med. Jag tycker alla 
gemensamt tagit ansvar för att genomför uppgiften och hjälpts åt för att tillsammans lösa 
problemen som uppstod.  

Referenser	

[1] Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: 
The Geography Discipline Network. 

[2] Tsedal Neeley, “Global Teams That Works” [Online]. Available: 
https://hbr.org/2015/10/global-teams-that-work. [Använd 14 Maj 2016] 

  



 
 

 

Patric	Lundin	

 Här följer en sammanfattning över mina erfarenheter av hur utvecklingen med Vardagsboxen 
har fungerat i två delar, processrelaterade och tekniska erfarenheter. Avslutningsvis tar jag även 
upp de mål jag satte upp inför projektet och hur väl jag uppfyllt dem.  

Processrelaterade	erfarenheter	

Då jag länge varit intresserad av programmering kändes det innan projektets början väldigt 
spännande att få en möjlighet att testa på att utveckla något så pass stort som det här projektet. 
Att arbeta med programmering i en grupp bestående av åtta personer var något jag inte hade 
någon erfarenhet av då jag tidigare mest jobbat med små projekt själv eller i grupper om två i 
skolsammanhang. Jag hade dock svårt att se hur en process med så många involverade kunde 
se ut och hur alla skulle kunna ha en överblick av vad som behövdes göras. 

Processens utseende föll på plats när det agila arbetssättet Scrum blev presenterat med alla dess 
hjälpmedel. Speciellt intressant var användandet av en scrumtavla där alla delar som behövde 
utvecklas fanns tillgängligt på ett ordnat sätt. Scrumtavlan tillät vår nyformade grupp att arbeta 
parallellt med varandra istället för att dela upp arbetat inom sig på ett förbestämt sätt. Dagliga 
scrummöten hölls för att uppdatera de andra gruppmedlemmarna hur den så kallade ”user-
storyn” medlemmen för tillfället arbetade på fortlöpte, vilket även det bidrog till att 
utvecklingen i slutändan fungerade så bra.  

Av gruppens åtta medlemmar befann sig två i Singapore och resten i Linköping under projekts 
gång. Enligt Tonnquist är en kick-off ett utmärkt tillfälle för att skapa delaktighet inom gruppen 
[1]. Jag tror att just kick-offs har varit den största bidragande faktorn till att vi som befann oss 
i Linköping lyckades jobba på bra tillsammans, något som tyvärr inte gruppmedlemmarna i 
Singapore kunde delta i. Varje kick-off gav gruppen en chans att lära känna varandra bättre 
utanför skolarbetet vilket jag tror ledde till en ledigare stämning och högre produktivitet under 
arbetets gång.  

Under projektet fick jag  chansen att testa på var hur rollen som gruppens scrummästare 
fungerade. I praktiken bestod detta ansvar mestadels av veckovisa möten med de andra 
gruppernas scrummästare samt kursens examinator Aseel Berglund. Under ett möte fick varje 
scrummästare ta upp hur gruppens arbete fortskred och det avslutades med allmänna frågor på 
projektet.  

Nu i efterhand är jag väldigt stolt över vad vi som grupp lyckats prestera, detta till stor del tack 
vare den goda stämningen vi haft genom hela projektet. Erfarenheten av att arbeta i en större 
grupp känns väldigt värdefull och är något jag tror jag kommer ha stor nytta av i framtiden.  

Tekniska	erfarenheter	

Programmering har sedan en tid tillbaka varit en hobby för mig, främst i 
programmeringsspråket Java, men även på senare tid i C#. Webbprogrammering var dock i 
princip helt nytt för mig vilket gjorde hela projektet väldigt intressant. Konsten att bygga en 
egen websida var något jag ville lära mig vilket fick mig att se på projektet mer som en rolig 
fritidssyssla än skolarbete.  



 
 

 

Gruppen valde att inte dela ut något specifikt ansvar för olika delar av utvecklingen. Det ledde 
till att jag var delaktig i: uppbyggandet av databasen med Python och ramverket SQLAlchemy; 
funktionalitet på servern med Python och Flask; utformningen av vad som syns på klientsidan 
skrivet med HTML, Bootstrap, Mustache och Jinja2; samt funktionalitet på klientsidan med 
hjälp av JavaScript, jQuery och AJAX. Utav alla dessa nya programmeringsspråk och ramverk 
hade jag tidigare bara arbetat lite med Python, vilket har varit både utmanande och lärorikt att 
testa på.   

En del jag la extra mycket tid på i början var uppbyggnaden av databasen. I ett tidigt skede av 
utvecklingen diskuterade vi tillsammans fram hur databasen skulle utformas. Jag tyckte den lät 
spännande att implementera så valde den som en av mina första user-stories. Min 
implementation fungerade bra till en början, men allt som nya funktioner kom till på 
webbapplikationen upptäckte vi vissa problem med hur den var utformad. I en av de nya 
funktionerna krävdes det att vi kunde hålla koll på vilken session som var kopplad mot 
databasen, något som inte verkade fungera med den dåvarande utformningen. Jag löste detta 
genom att implementera en sessionmaker och genom den skapa egna sessioner. 

Lösningen var på många sätt svår att förstå för både mig och många andra i gruppen då vi inte 
arbetat så mycket med databaser tidigare. Enligt Michael Hansen et al. är erfarenhet en av 
anledningarna till att kod kan vara svår att förstå [2]. Detta ledde till att ett fel som uppstod 
senare under utveckling, ett deadlock i databasen, var svårt att lösa. Då jag skrev koden föll det 
på mig att lösa felet, något som tog mer tid än det hade behövt göra tack vare den krångliga 
lösningen. För övrigt fungerade lösningen bra, vilket ledde till att den även finns kvar i den 
slutgiltiga webbapplikationen.  

I framtida projekt där en svårförstådd lösning som denna krävs kommer jag innan den 
implementeras att lägga mer vikt på att förstå vad den verkligen gör och vilka implikationer det 
kan få i senare skeden. Då det sällan i programmering endast finns ett enda sätt att lösa ett 
problem på kan det vara bättre att arbeta runt liknande lösningar då fler kan ta del av den koden 
och tillsammans hjälpas åt med fel som kan uppstå.   

Personliga	mål	

När projektet började hade jag två mål, att lära mig så mycket jag kunde om 
webbprogrammering, samt att utveckla förmågan att jobba med programmering i en större 
grupp. Något jag märkte när arbetet med webbapplikationen började var hur bra det agila 
arbetssättet fungerade. Detta fick mig att lägga till ytterligare ett mål, nämligen att lära mig hur 
scrummetodiken utnyttjas på bästa sätt för att kunna ta med mig detta senare till arbetslivet.  

Mitt mål att lära mig så mycket jag kunde om webbprogrammering är svårt att säga om jag 
lyckats med eller inte, men nu efter projektet känner jag att det finns en stabil grund inom 
webbutveckling för mig att bygga vidare på. Att ha testat på att använda ett flertal 
programmeringsspråk samt många ramverk till dessa har varit väldigt lärorikt och med det i 
åtanke anser jag detta mål som uppnått.  

Att arbeta med programmering i en stor grupp har både varit utmanande, men också väldigt kul. 
Det har fått mig att uppskatta programmering betydligt mer än tidigare och även gett mig insikt 
om hur det fungerar med versionshantering vid projekt i större grupper. Målet att lära mig 
scrummetodiken bättre har inte alltid varit i fokus, men då jag haft rollen som scrum master 



 
 

 

inom gruppen har jag fått bättre insikt över hur det fungerar att arbeta mot en beställare i det 
agila arbetssättet än tidigare.  

Överlag är jag väldigt nöjd med vad jag presterat och lärt mig under projektets gång och anser 
att jag uppfyllt alla mina personliga mål. Detta gör att jag känner mig redo att ta mig an nya 
stora projekt med större säkerhet i framtiden, då med nya utmanande mål.  

Referenser	

[1]  B. Tonnquist, Projektledning, Stockholm: Sanoma Utbildning AB, 2014.  

[2]   Hansen, Michael, Robert L. Goldstone, and Andrew Lumsdaine. "What makes 
code hard to understand?." arXiv preprint arXiv:1304.5257 (2013). 

 

 

  



 
 

 

Vanessa	Carpenter	

 Nedan har jag samlat de erfarenheter som jag fått genom projektets gång. Jag har valt att 
fokusera på vissa delar som har varit viktiga för mig men även vad jag generellt har lärt mig 
och upplevt under projektets gång.   

Processrelaterade	erfarenheter	

Inom gruppen var det några som inte kände varandra sedan tidigare medan andra inom gruppen 
hade god sammanhållning innan projektets början.  Detta utgjorde till en början ett orosmoment 
för mig då jag kände att risken fanns att det kunde bildas grupper inom gruppen samt att vissa 
inte skulle känna sig lika delaktiga. Denna oro lades snabbt ner efter att gruppen tidigt 
engagerade sig i att hålla i kick-offs varje sprint och olika events för att sammansvetsa gruppen. 
Det visade sig även att det fanns en variation i bakgrunder gällande både programmering och 
grupparbeten som jag tror lade grunden för ett riktigt lyckat och givande samarbete. Det var 
några i gruppen som hade god insikt i just webbprogrammering sedan tidigare vilket 
kompletterade mina tidigare erfarenheter.  

Jag har sedan tidigare arbetat mycket i grupper där man har en tydlig projektledare och delat in 
gruppen i olika ansvarsområden. Därav kände jag mig bekväm till en början vid tanken av 
grupparbete men blev fundersam inför att arbeta agilt med Scrum. Jag hade förväntat mig att 
det skulle bli svårt att driva projektet framåt utan tydliga arbetsområden och roller eftersom jag 
tänkte att man då inte skulle känna något specifikt ansvar som gruppmedlem.  

Allteftersom projektet utvecklades började jag förstå hur det agila arbetssättet fungerade. När 
man arbetar agilt och med bra kommunikation ökar kompetensutbytet, organisationen inom 
gruppen förbättras och arbetsmoralen ökar i takt med sammanhållningen (Kumar & Bathia, 
2012).  

Just kommunikationssätten inom detta projekt var väldigt annorlunda mot vad jag hade arbetat 
med tidigare. Vi använde oss av Trello som agerade som vår scrumtavla där vi både hade 
produktbackloggen samt sprintbackloggarna. Alla kunde enkelt gå in och se vad som behövde 
göras och ändra korten med user-stories vid behov. Detta innebar att alla i gruppen visste exakt 
vad som hände med utvecklingen oavsett om man var på plats eller inte. Dessutom hade vi 
kontinuerliga scrummöten där varje gruppmedlem kort fick sammanfatta vad de hade gjort och 
vad de planerade att göra under dagen. För att skicka kod eller relevant fakta till varandra 
använde vi oss även av Slack som jag aldrig använt förut. Denna kommunikationstjänst visade 
sig vara mycket smidig och enkel att använda för alla inom gruppen oavsett plats.  

Det tog lite tid för gruppen att bli van vid de olika kommunikationskanalerna och hur man skulle 
hantera Trello. När implementationen av själva webbapplikationen påbörjades var 
gruppmedlemmarna dock samförstådda angående hur man skulle använda sig av 
kommunikationskanalerna. Det var därför tur att vi hade en uppstartsfas så att när 
programmerandet påbörjades på riktigt var vi redan organiserade.  

Det jag kom fram till gällande den agila metoden Scrum var att det faktum att projektet inte 
hade en tydlig ledare gjorde att gruppen blev mer motiverad och sammansvetsad. Dessutom 
insåg jag att vi var mycket mer flexibla i vår utveckling eftersom alla var insatta i alla delar 



 
 

 

vilket innebar att effektiviteten inte var hotad om någon i gruppen var tillfälligt otillgänglig. 
Alltså motbevisades mina tidigare funderingar om arbetssättet.   

Tekniska	erfarenheter	

Under projektets gång testade vi webbapplikationen på olika sätt för att undvika buggar. Vi 
testade kontinuerligt webbapplikationen i mobilläge allteftersom nya funktionaliteter tillkom. 
Vi testade då både själva funktionerna men också designen och responsiviteten i mobilläge.  Vi 
utförde även användartester där individer utanför vår grupp fick testa webbapplikationen och 
ge oss deras åsikter för att sedan åtgärda de upplevda buggarna. Vi gjorde dock inga tester på 
hur webbapplikationen fungerade och hur kompatibel den var i en annan webbläsare än Google 
Chrome under implementationen.  

I slutet av sprint 3 blev det tydligt att vår webbapplikation inte fungerade som det skulle i varken 
Safari, Firefox eller Microsoft Edge. I vissa av dessa webbläsare funkade inte 
webbapplikationen överhuvudtaget, i dessa fall stod startsidan och laddade och visade inga av 
bilderna utan endast navbaren och footern som inte var responsiva. I andra fall var det vissa 
delar av hemsidan som inte fungerade t ex. att kunden inte kunde lägga till varor i varukorgen. 
Därav fokuserade vi våra krafter på att försöka lösa problemet och ändra på de delar av kod 
som inte var kompatibel med respektive webbläsare. Dock var tiden för knapp för att hinna 
åtgärda alla problemen och därför är vissa funktionaliteter fortfarande inte kompatibel med 
Microsoft Edge.  

Upptäckten var såklart tråkig för vår grupp eftersom webbapplikationen skulle klassas som 
oanvändbar för alla de som använder någon annan webbläsare än Google Chrome. Trots att vi 
försökte fixa till de flesta buggar så höll sig vissa fast som gjorde det svårt för användare att 
navigera sig fram på sidan. Det kändes som vi verkligen missat en stor del under utvecklingen 
vilket gjorde att jag kände mig uppgiven i slutet av projektet. Trots att gruppen var besviken 
över detta var vi tydliga med att detta inte var någons fel utan snarare en kollektiv miss. Det var 
alltså självklart att inte peka ut någon gruppmedlem utan vi stöttade istället varandra och 
försökte lösa problemet gemensamt efter bästa förmåga. Jag tycker det visade på en bra 
sammanhållning och en sund inställning inom gruppen.  

Inför framtida projekt där man använder sig av Scrum är det viktigt att få input utanför gruppen. 
Jag kände att vi i gruppen lätt blev hemmablinda och därför skulle vi lagt mer tid på att testa 
och utmana vår webbapplikation än vad vi gjorde. Om vi hade lagt mer fokus på testningen tror 
jag att vi hade kunnat undvika problemen med webbläsarna genom att våra testpersoner 
upptäckt det under projektets gång. Det jag insåg var positivt med denna erfarenhet var att jag 
lärde mig hur man hanterar problem i grupp på ett bra sätt. Genom att lugnt diskutera fram en 
lösning och göra det bästa man kan, känns problemen inte lika stora.  

För att beskriva min känsla inför implementationen av projektet var jag i början rent ut sagt 
nervös över min egen del i just implementeringen eftersom jag inte hade tidigare erfarenhet av 
webbprogrammering. Jag insåg dock snabbt att de i gruppen som var insatta sedan tidigare var 
villiga att dela med sig av sin kunskap och jag försökte ta till vara på det. Jag valde att se 
projektet som en chans att verkligen lära mig mer om programmering och utvecklas med hjälp 
av den otroliga kompetens som fanns inom gruppen samtidigt som jag tog aktiv del i själva 
utvecklandet. Det var viktigt för mig att våga fråga om det var en kod-bit jag inte förstod för att 
på så sätt utveckla min kunskap ännu mer. 



 
 

 

 

Personliga	mål	

Jag bestämde mig tidigt att jag verkligen ville få en förståelse för webbprogrammering eftersom 
jag ansåg att det verkligen var något intressant. Jag satte dock inga kvantitativa eller på något 
sätt mätbara mål för detta. I slutändan kände jag att jag hade fått en bra överblicksförståelse för 
hur allt hängde samman. Jag tyckte dock det var svårt att minnas alla termer även om jag förstod 
vad de innebar i de flesta fallen. Jag ville också lära mig att arbeta enligt Scrum och försöka att 
tänka utanför det klassiska projektledarformatet. Jag tycker verkligen jag har lyckats med detta 
mål, jag använder mig mer än gärna av Trello i andra sammanhang. Sättet Scrum arbetar med 
produktbackloggar och user-stories är verkligen smidigt och ger en bra överblicksbild vilket 
jag finner otroligt smart.  Mitt sista mål var att lära känna personerna i min grupp väl vilket jag 
upplever att jag har gjort. Jag tycker vi har arbetat bra tillsammans under projektets gång 
samtidigt som vi har tagit tiden till att lära känna varandra.  
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Följande frågor har sammanställts i bilagan sammanställning av enkätsvar. 

1. Kön 
2. Ålder 
3. Antal hemmaboende barn i ditt hushåll 
4. Vilka produkter glömmer du oftast att köpa när du går till mataffären? 

a. Duschartiklar (Schampo, tvål, deodorant etc.) 
b. Tandhygien (Tandtråd, tandkräm etc.) 
c. Strumpor 
d. Toalett-/hushållspapper 
e. Pasta 
f. Intimhygien (Tamponger, rakhyvlar, bindor etc.) 
g. Städartiklar (Diskborste, såpa, diskmedel etc.) 
h. Hårprodukter (Hårspray, torrschampo etc.) 
i. Receptfria läkemedel (Alvedon, nässpray etc.) 
j. Barnartiklar (Blöjor, välling etc.) 
k. Egna alternativ 

5. Skulle du vara intresserad av att kontinuerligt få hygienartiklar/vardagsprodukter hem 
i brevlådan? 

a. Ja 
b. Nej 
c. Kanske 

6. Om svaret på frågan ovan var "Ja" eller "Kanske", vilka produkter skulle du vara 
intresserad av att regelbundet få hem i brevlådan? 

a. Duschartiklar (Schampo, tvål, deodorant etc.) 
b. Tandhygien (Tandtråd, tandkräm etc.) 
c. Strumpor 
d. Toalett-/hushållspapper 
e. Pasta 
f. Intimhygien (Tamponger, rakhyvlar, bindor etc.) 
g. Städartiklar (Diskborste, såpa, diskmedel etc.) 
h. Hårprodukter (Hårspray, torrschampo etc.) 
i. Receptfria läkemedel (Alvedon, nässpray etc.) 
j. Barnartiklar (Blöjor, välling etc.) 
k. Egna alternativ 

Svaren finns sammanställda med en beskrivande text i tabeller nedan.  

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Antal svarande i enkätundersökningen per ålderskategorier: 	
 	

Ålder 	Antal 	
18-24 	 102 	
25- 	 42 	
 	
 	
Svarsresultat för åldern 18-24 sorterat efter kön: 	
 	

18-
24 	 Kvinnor 	Män 	Summa 	

Ja 	 13 	 12 	 25 	
Nej 	 23 	 26 	 49 	
Kanske 	17 	 11 	 28 	
Summa 	53 	 49 	 102 	
 	
 	
Svarsresultat för åldern 25 och äldre sorterat efter kön: 	
 	

25- 	 Kvinnor 	Män 	Summa 	
Ja 	 6 	 2 	 8 	
Nej 	 16 	 5 	 21 	
Kanske 	12 	 1 	 13 	
Summa 	34 	 8 	 42 	
 	
 	
Svarsresultat i procent: 	
 	

Kön 	Ålder 	 Ja 	 Nej 	 Kanske 	Ja/Kanske 	
Man 	 18-24 	 24,5% 	53,1% 	22,4% 	 46,9% 	
  	 25- 	 25,0% 	62,5% 	12,5% 	 37,5% 	
  	   	   	   	   	   	
Kvinna 	18-24 	 24,5% 	43,4% 	32,1% 	 56,6% 	
  	 25- 	 17,6% 	47,1% 	35,3% 	 52,9% 	
 	
Svarsresultat bland svarande med hemmaboende barn: 	

Svar 	 Antal 	Procentuellt 	
Ja 	 3 	 13,0% 	
Nej 	 11 	 47,8% 	
Kanske 	 9 	 39,1% 	
Ja/Kanske 	12 	 52,2% 	
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Testperson	1	

Personen tillhör vald målgrupp, kvinnor med eget hushåll, 18-24år. 

 
Positivt: 

• Snyggt med de olika sektionerna på t.ex. startsidan och att man ser mer och mer när 
man skrollar ner.  

• Snyggt med texten ”lösenordet matchar” när du registrerar dig och när du byter 
lösenord. 

• Snyggt med Twitter och Instagram på om-sidan. 
• Fina animationer, t.ex. på varukorgen och på vissa bilder, såsom på villkorsidan. 
• Trevligt med ”Välkommen” när man har loggat in. 

 
Tips: 

• När du går från exempelvis startsidan till produktsidan kommer det ibland en bild av 
enbart footern, istället för katten som ska synas när sidan laddar, innan man dirigeras 
vidare.  

• Det är lite oklart att knappen ”lägg i varukorg” finns när du inte är inloggad eftersom 
den inte går att använda då.  

• Det nuvarande snittbetyget kan vara förifyllt för att förtydliga i boxarna, sen får man 
utgå från det när man själv betygsätter. 

• Oklart med ”Boxhistorik” på Min sida, gäller det enbart engångsbeställningar? Gjorde 
ett köp på en prenumeration, men det stod fortfarande att man inte gjort något köp på 
den? 

• När man har lagt en order får man meddelandet ”Tack för din order, ditt 
ordernummer…” (Fint!), men skippa ordernumret där? 

• På Min sida måste man hålla musen över ikonerna länge innan hover-texten dyker 
upp. 

• Är man inne i ”ändra uppgifter” på Min sida kan man inte gå tillbaka på nåt sätt.  
• Skriver man fel lösenord kastas man ut från formuläret. 
• På Villkor-sidan, lite mer mellanrum mellan texterna i mitten, upplevs lite rörigt 

annars.  
• På Min sida på ”Min nuvarande prenumeration” känns raden ”Pris” lite oklart 

eftersom den enbart refererar vidare, kan tas bort! 
Testperson	2	

Positivt: 

• Webbapplikationen känns trovärdig och stilren. 
• Bra funktionalitet. 

 
Tips: 

• Konstigt format på styrelse-bilderna. 
• ”Lösenordet matchar ej”-texten kommer upp trots att du inte börjat skriva in 

lösenordet än. 



 
 

 

• Mindre snyggt att man ser kanten på nästa ”sektion” på startsidan. 
• Man fastnar i formulären på Min sida, finns ingen kryssknapp. 
• Ändrar man något på Min sida hamnar man på startsidan, man borde hamna på Min 

sida. 
• Inkonsekvent med designen på Min sida, klickar du upp en modal är den av en helt 

annan bredd och inkonsekvent mot resten av sidan.  
• Klickar du på en produkt på startsidan kommer du till fel produktkategori.  

Testperson	3	

Personen tillhör vald målgrupp, kvinnor med eget hushåll, 18-24år. 

 
Positivt: 

• Funkar jättebra att betygsätta produkterna.  
• Bra med knappen som tar en högst upp på sidan.  
• Att klicka runt mellan olika flikar funkar bra och är tydligt.  
• Sidan är fin och upplevs ljus och positiv.  

 
Tips: 

• Å, Ä och Ö gick inte att läsa in, hade ersatts med andra tecken.  
• Hittar ej någon lista på vad de färdigkomponerade boxarna innehåller, vore bra att 

tydliggöra innehållet.  
• Sidan laddade långsamt vid ett tillfälle och då dök en springande katt upp på skärmen 

under ganska lång tid.  

Testperson	4	

Positivt: 

• Överlag en professionell hemsida som upplevs trovärdig och stilren. 
 
Tips: 

• Kategorin som heter "Toalett" borde kanske döpas om till "Toalettartiklar"? 
• Produkterna i varukorgen försvinner om man väljer 0 veckor som intervall.  
• Knappen som tar en till toppen på sidan känns lätt att missförstå funktionaliteten på. 
• Färgerna på hemsidan kan upplevas lite tråkiga, för lite färg.  

 

Testperson	5	

Personen tillhör vald målgrupp, kvinnor med eget hushåll, 18-24år. 

 
Positivt: 

• Bra webbapplikation över lag! 
 
Tips: 



 
 

 

• Skulle vilja se en större bild av de färdiga boxarna för att kunna se innehållet 
tydligare.  

• Bilderna på vilka betalningsmetoder du kan välja laddade ej.   
• Klickar du på en produkt på startsidan kommer du inte till rätt produkt. 

  



 
 

 

Need  

 För att tjäna tid. 

 För att underlätta inhandling. 

 Bekvämlighet. 

  
Vilken är målgruppen?  

Familjer med fullbokade scheman.  

Hushåll som har krånglig väg till affären.  

Hushåll som är med i nutida prenumerationstjänster.  

  
Approach  

Hur löses dessa problem specifikt?   

En tjänst som underlättar för familjerna.   

Vad är ditt sätt att lösa det?    

Vi erbjuder en prenumerationstjänst på vardagsartiklar som levereras direkt till hemmet.   

  
Benefit   

Vilka är fördelarna med att använda detta tillvägagångssätt?   

Tid, bekvämlighet. Unik prenumerationstjänst.   

Vilket värde skapar det för användarna?   

Mer tid, rutin.  

  
Competition  

• De vanliga matbutikerna där många av de potentiella kunderna i nuläget införskaffar 
dessa varor.  
• Onlinebutiker (ICAs egna onlinebutik o.s.v.).  
• Ö&B, vilka erbjuder låga priser på flera av de produkter vi ämnar rikta oss mot.  
• Dock finns inga direkta konkurrenter som har en prenumerationstjänst till privata 
hushåll, utan främst engångsbeställningar på dessa produkter.  

 

  



 
 

 

På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre 
tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 
administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 
skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som 
är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/ 
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