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Abstract 

This report outlines the results and conclusions from the work process and 

development process of the web application Studentkassen. Studentkassen is an e-

commerce, whereupon the customer may customize their own bag of groceries from 

a list of recipes. The development focused on choices of design and functionality in 

order to research how a web application for online sales of grocery bags should be 

designed to achieve usability. Today, usability within web development is trending, 

which has driven the framing of question of this report. The work process followed 

the Scrum methodology, which resulted in an efficient working procedure due to 

continuous iterations. Usability evaluations were conducted, with the purpose of 

verifying the suitability of the web application’s design and functionality. In the frame 

of the project, the design and functionality decisions within the application are 

outlined. This lays the foundation of the results and reflections within the report. To 

achieve usability of a web application for online sales of grocery bags, an efficient 

purchasing process is necessary, which is acquired through a consistent design 

where few clicks are required to navigate. 

 

  



 

Sammanfattning 

Den här rapporten redovisar resultat och slutsatser från arbets- och 

utvecklingsprocessen för webbapplikationen Studentkassen. Studentkassen är en e-

handelsbutik där kunden får möjlighet att skräddarsy sin egen matkasse utifrån 

färdiga recept. Utvecklingen har fokuserats kring designval och funktionalitet för att 

undersöka hur en användbar webbapplikation för onlineförsäljning av matkassar ska 

utformas. Arbetsprocessen har följt metodiken Scrum som resulterade i effektivt 

arbete tack vare kontinuerliga iterationer. Användbarhetsutvärderingar utfördes för 

att verifiera att applikationens design och funktionalitet var lämplig. I rapporten 

redogörs för applikationens design- och funktionalitetsval. Detta ligger till grund för 

rapportens diskussioner och slutsatser. För att uppnå användbarhet av en 

webbapplikation för försäljning av matkassar ska köpprocessen vara effektiv, vilket 

kan uppnås med en genomgående konsistent design där navigationen kräver få 

klick.  
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1 Inledning 

1.1 Motivering 

Mathandel på nätet är under stark tillväxt och ökade under år 2014 med 41 procent 

(HUI Research 2015). Det blir därmed allt vanligare att konsumenter genomför sina 

dagligvaruinköp på nätet. Företagets webbapplikation utgör kundens kontakt med 

företaget och företagets möjlighet till bra kundbemötande. En användbar 

webbapplikation kan därför vara avgörande för att attrahera och behålla kunder och 

blir en viktig faktor för att möta konkurrens och kundkrav. I takt med att marknaden 

växer ökar behovet av kunskap om hur användbara webbapplikationer för digital 

mathandel kan designas. 

1.2 Syfte  

Rapporten syftar till att presentera hur en webbapplikation för onlineförsäljning av 

matkassar, där kunden ges möjlighet att välja ingående rätter, ska designas för att 

vara användbar. 

1.3 Frågeställning 

Hur ska en webbapplikation för onlineförsäljning av matkassar, där kunden ges 

möjlighet att välja ingående rätter, designas för att vara användbar? 
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2 Teori 

I teorikapitlet presenteras den sammanställda teori som ligger till grund för 

utformandet av en användbar webbapplikation. Kapitlet är uppdelat i attityder till 

digital mathandel, användbara system, design, användbarhetsutvärdering och agilt 

arbetssätt och Scrum för utveckling av användbara system. 

2.1 Attityder till digital mathandel 

Svensk Digital Handel undersökte år 2015 svenska konsumenters attityder och 

åsikter om livsmedelsförsäljning på nätet. De som handlade online svarade att 

tidsvinsten och hemleverans var de största fördelarna. Av de som handlat mat på 

nätet angavs att de största nackdelarna var fraktkostnaden, priset och att det inte går 

att se matvarorna. De som inte hade handlat på nätet uppgav liknande anledningar, 

vanligaste orsak till att de inte handlade var att de inte såg varorna. Det som icke-

användarna uppgav som troligast anledning till att få dem att börja handla var om 

varuleveranserna var billigare eller bättre specialerbjudanden. (HUI Research 2015) 

Idag kan mathandel online ta längre tid än det tar att gå till närmaste matbutik. Det 

ska sökas, jämföras alternativ, väljas, köpas och fraktas. Till skillnad från handel i 

vanliga matbutiker sker det ofta ostrukturerat, shoppingen görs lite i taget samtidigt 

som andra sysslor. (de Kervenoael, Elms & Hallsworth 2014) 

En studie genomförd av Kim, Ferrin och Rao preciserar fyra faktorer som är 

avgörande för näthandlare: näthandlarens pålitlighet, upplevd risk, upplevda fördelar 

och förväntningar. Alla fyra påverkade starkt kundens köpvilja. Förväntningar var 

viktiga utifrån flera perspektiv, då de i ett senare stadie även påverkade upplevelsen 

av produkten. (Kim, Ferrin & Rao 2009) 

I en undersökning genomförd av Gefen, Karahanna och Strauh påvisas att 

förtroende är en viktig faktor vid e-handel. Upplevd användbarhet, hur enkelt något 

är att använda tillsammans med förtroende är faktorer som påverkar en kunds vilja 

att återvända till en e-handlare. Kundförtroende för e-handlare kan skapas genom ett 

gränssnitt som är enkelt att använda och upplevs bekant. Ytterligare en faktor som 
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skapar förtroende är om kunden tror att webbapplikationen använder sig av 

säkerhetslösningar. Att e-handlaren inte upplevs kunna tjäna något på att fuska 

skapar även det förtroende. (Gefen, Karahanna & Strauh 2003) 

2.2 Användbara system 

Kling och Leigh Star (1998) beskriver användbara system, så kallade Human 

Centered Systems, som system utformade för att komplettera människans 

färdigheter. Motivationen till att bygga användbara system är mänskliga behov, till 

exempel information, assistans eller kunskap. (Kling & Leigh Star 1998). 

Fördelarna med att utveckla användbara system är många och innefattar bland 

annat ökad produktivitet, färre fel, mindre utbildning och hjälp samt förbättrad 

acceptans. (Maguire 2001) 

2.2.1 Användbarhet 

International Organization of Standardization (ISO) definierar i ISO 9241-11: 

Guidance of Usability användbarhet som den utsträckning i vilken en specificerad 

användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 

användningssammanhang (Bevan 2001).  

Med ändamålsenlighet menas den noggrannhet och fullständighet med vilken 

användaren kan uppnå givna mål. Med effektivitet menas hur mycket resurser som 

går åt för att uppnå de givna målen, och slutligen menas med tillfredsställelse 

frånvaro av obehag samt positiva upplevelser vid användandet av systemet. 

(Sundström 2005) 

Nielsen definierar användbarhet utifrån fem komponenter. Lättlärdhet är hur enkelt 

det är för användare att för första gången använda funktioner. Effektivitet är hur 

snabbt funktioner kan genomföras när designen är inlärd. Minnesvärdhet är hur lätt 

användaren kan få tillbaka sina kunskaper efter en period av inaktivitet. Fel är hur 
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ofta användare gör fel, hur allvarliga felen blir och hur lätt det är att repa sig efter att 

fel begåtts. Tillfredställelse är hur behaglig designen är att använda. (Nielsen 2012) 

Vidare är användbarhet enligt Nielsen viktigt för att undvika att användare lämnar 

webbapplikationen, då det på internet finns gott om alternativa webbapplikationer. 

Det mest användbara sätter att studera användbarhet är genom användartestning. 

(Nielsen 2012) 

För att åstadkomma användbarhet krävs enligt Maguire en kombination av följande 

faktorer. Det krävs noggrann planering av designprocesserna fokuserad på 

användarna. Dessutom behövs förståelse av systemets användningssammahang för 

att identifiera behov och för att utvärdera systemet. 

Tydlig förståelse och specificering av användarens behov används för att bedöma 

ifall de uppfylls. System och design ska utvecklas utifrån ett flexibelt och iterativt 

angreppssätt. Slutligen ska användbarhetstestning, både expert- och 

användartestning, genomföras vid lämpliga tillfällen. (Maguire 2001) 

2.2.2 Användarupplevelse 

Enligt Eccher är en tumregel att sträva efter att användaren ska kunna få tillgång till 

majoriteten av informationen på webbapplikationen på maximalt tre klick. Genom att 

begränsa antalet klick minskas risken att skapa frustration över att behöva gå 

igenom massvis med hyperlänkar för att nå önskad del av webbapplikationen. Det 

finns däremot undantag, så som enkäter och formulär. (Eccher 2015) 

Steve Krug har utvecklat en teori som han kallar första lagen om användbarhet; 

lagen säger att alla moduler på hemsidan vid första anblick ska vara så självklara för 

användaren att denne inte behöver lägga ytterligare ansträngning på att förstå 

innebörden av modulen. Krug exemplifierar det genom att vem som helst utan någon 

kunskap gällande innehållet på hemsidan eller erfarenhet av datorer ska kunna 

navigera utan problem. Målet ska alltid vara att göra sig av med alla potentiella 

frågetecken som kan uppstå vid användning av webbapplikationen. (Krug 2006)  
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2.2.3 Användarupplevelse digital mathandel 

Genom att följa användares ögonrörelser tog en studie av Benn, Webb, Chang och 

Reidy fram hur kunderna betedde sig på matbutiker på nätet. De märkte att det som 

kunderna fokuserad mest på var titlar och bilder. Pris och erbjudande drog däremot 

inte åt sig lika mycket blickar. Mindre än 10 procent av deltagarnas fixering 

användes till detaljerad information så som innehållsförteckningen. (Benn, Webb, 

Chang & Reidy 2015) 

Studien visade att användarnas köpbeteende på webbapplikationerna liknade 

kunders beteende i traditionella butiker. Användarna föredrog att navigera sig runt på 

sidor med produkter, liknande vanliga butikens olika avdelningar, än att använda sig 

av söktermer. Det kan förklaras av att det är mer kognitivt krävande att komma på 

söktermer än att klicka runt bland bilder. (Benn et al. 2015) 

På nätet är det lättare att göra jämförelser mellan olika matbutiker, inte bara 

prismässigt utan också av funktioner och kvalitet. Det gör det viktigt med ständiga 

innovationer för att behålla kunderna, när livsstilar förändras och teknologin går 

framåt. Stora aktörerna måste göra val mellan att vara innovativa och att spela 

säkert, medan mindre aktörer har möjlighet att vara mer flexibla. (de Kervenoael, 

Elms & Hallsworth 2014) 

2.3 Design 

För att underlätta navigeringen för användaren ska det alltid vara möjligt att 

återkomma till startsidan och andra väsentliga delar på webbapplikationen. Länkar 

till dessa skall finnas tillgängliga på samma ställe på varje sida. En så kallad navbar 

innehåller grundläggande navigationslänkar och skapar en känsla av att användaren 

är inom webbapplikationen område. (Lynch & Horton 2008) 

För att funktionaliteten på webbapplikationen ska vara så bra som möjligt ska 

webbdesignen vara byggd på ett sammanhängande mönster av moduler som alla 

delar samma layout, grafiska profil och hierarki. (Lynch & Horton 2008) 
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En visuell hierarki tillåter användaren att snabbt och enkelt hitta informationen den 

söker; det går snabbare att sålla bort den information som är irrelevant och fokusera 

på det relevanta. För att uppnå en tydlig visuell hierarki bör tre egenskaper 

undersökas: storlek, prominens och relationer mellan innehåll. Ju viktigare en rubrik 

är, desto större bör textstorleken vara för att förenkla användarens genomsökning av 

information. Innehåll som anses viktigt bör placeras högt upp på webbapplikationen 

för att undvika att användaren behöver scrolla. (Johnson 2014) 

Att vara konsistent gällande design, rubriker, footer och färgsättningar minskar 

inlärningskurvan för användaren och ökar samtidigt användbarheten på 

webbapplikationen. (George 2005) 

Lynch och Horton menar att ett bra användargränssnitt på webbapplikationer till stor 

del skapas genom tillhandahållande av grundläggande informationselement. Ett av 

dessa informationselement bör utgöras av en tydlig, informativ titel. Det ska framgå 

vem som skapat applikationen och när den senast uppdaterats. Webbapplikationen 

bör även ha en copyright-angivelse och en URL för att nå startsidan. (Lynch & 

Horton 2008) 

2.3.1 Single-page application 

En single-page application (SPA) är en applikation som inte återladdas vid 

användning av applikationen; en SPA ändrar enstaka moduler på webbapplikationen 

istället för att ladda om hela sidan på nytt och undviker pausen som uppstår vid 

omladdning av applikationen. Vid de fall då en webbapplikations olika sidor är stora, 

servern allt hämtas från är upptagen eller internetuppkopplingen är långsam kan det 

ta flera sekunder att ladda och visa önskat innehåll. Det skapar en undermålig 

upplevelse i jämförelse med den snabba renderingen av en SPA. (Mikowski & 

Powell 2013) 

Ajax (Asynchronous JavaScript And XML) är en samling tekniker för att skicka 

information mellan server och klient i en webbapplikation (Dailey Paulson 2005). 

Jämfört med traditionella webbapplikationer erhåller Ajax-baserade applikationer 
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kortare laddningstider tack  vare mindre bandbredds-krävande dataöverföringar 

(Smullen & Smullen 2007). 

2.3.2 Bilder 

Grafiken på en webbapplikation är avgörande för hastigheten och kvalitén; därmed 

är det viktigt att förstå hur bilder skapas, används, sparas och komprimeras. I 

dagsläget är bitmap-bilder det mest förekommande formatet på internet eftersom det 

stöds av nästan alla webbläsare. Om designern inte har förstått sig på formaten och 

komprimeringen kan hastigheten på webbapplikationen vara dålig, trots att det är låg 

kvalité. Med andra ord kan designern påverka två fundamentala delar, hastighet och 

kvalité, genom att förstå när, var och hur olika typer av format ska användas. 

(Eccher 2015) 

2.3.3 Färger 

Rätt användning av färger och färgteman kan till stor del utgöra en hemsidas 

framgång, vare sig det handlar om att bygga varumärken eller skapa försäljning. Rätt 

kombinationer och placering av färger skapar en känsla hos användaren. Praxis 

inom färgsättning är bland annat att avstå från starka och skrikiga färger samt att 

använda genomskinliga bakgrundsfärger på varje bild för att undvika linjer mellan 

bilder och bakgrunden. (Boyce 2003) 

2.4 Prototyper 

En prototyp är en utkastversion av en produkt som möjliggör för utvecklare att testa 

olika designkoncept utan att investera tid och pengar i utveckling. Prototyper gör det 

möjligt att samla återkoppling från användare under planerings- och 

utvecklingsstadiet av en produkt. (U.S Department of Health & Human Services 

2016b)  Prototyperna bör sedan utvärderas och testas med syfte att sedan förbättra 

dessa. Prototyper bör skapas i inledningen av utvecklingsprocessen, till exempel 

utifrån användarberättelser. Förutom att bidra till möjligheter för användare att 

utvärdera, så kan prototyper även bidra till en bättre kommunikation mellan de som 

arbetar med design respektive utveckling. (Silva da Silva et al. 2012) Att utföra 

prototyper är också resurseffektivt, en prototyp kräver lite tid och tekniska resurser. 
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Det är också lättare och billigare att ändra en webbapplikation tidigt i planerings- och 

utvecklingsstadiet i stället för att göra ändringar efter att webbapplikationen är 

utvecklad. (U.S Department of Health & Human Services 2016b)  

En prototyp kan både vara lo-fi och hi-fi. En lo-fi prototyp är oftast pappersbaserad 

och är långt ifrån den verkliga funktionaliteten av slutgiltiga webbapplikationen, 

medan en hi-fi prototyp är oftast datorbaserade och erbjuder en mer realistiskt 

användbarhet. Trotts detta kan utvecklare extrahera nästan lika mycket information 

från en lo-fi prototyp som en hi-fi prototyp. Ett annan fördel med lo-fi prototyper är att 

det är enkelt och snabbt att kunna få fram en prototyp samt att det kräver mindre 

tekniska erfarenheter än en hi-fi prototyp kräver. (Bailey 2005) 

Ofta så skapar utvecklare prototyper i iterationer, denna process kan ske via 

parallell- eller serieprototyputveckling. Parallellprototyputveckling innebär att det 

utvecklas flertalet prototyper i samma stadier och därefter samlas feedback från alla 

dessa prototyper innan en ny gemensam prototyp skapas. Serieprototyputveckling 

innebär att samma prototyp vidareutvecklas i en serie efter feedback om prototypen. 

Bland parallell- eller serieprototyputveckling är parallellprototyputveckling att föredra 

då det genererar bättre designresultat. (Dow et al. 2010) 

2.5 Konkurrentanalys 

Designers lär sig ofta från den design som redan har gjorts genom att inspireras av 

och analysera konkurrenternas design (Arvola, Lundberg & Holmlid 2010).  

Brown presenterar enligt Arvola, Lundberg & Holmlid (2010) ett tillvägagångssätt för 

hur en konkurrentanalys kan genomföras. Idén är att välja ut ett antal konkurrenter 

och punkter som ska undersökas. Detta kan till exempel gälla sökrutor, produktutbud 

eller navigation. Konkurrenternas design jämförs sedan och likheter och skillnader 

identifieras. Likheter kan tyda på att det finns en standard och att följa, det kan göra 

att användarnas förväntningar inte äventyras. Resultatet från analysen hjälper att 

skapa en grund för hur designen ska se ut, vilken det sedan kan vidareutvecklas 

ifrån. Svårigheter som kan uppstå i samband med analysen är framförallt vilka 
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konkurrenter som väljs ut och vilka aspekter som undersöks. (Arvola, Lundberg & 

Holmlid 2010) 

2.6 Användbarhetsutvärdering 

Användbarhetsutvärdering är väsentligt för att säkerställa att nya mjukvaruprodukter 

är enkla att använda, resurssnåla, effektiva för att uppnå specifika mål, och 

tillfredställande för användare (Hwang & Salvendy 2010). Användbarhetsutvärdering 

handlar om att med hjälp av testning låta sin målgrupp utvärdera en produkt eller 

tjänst, med målet att i ett tidigt stadium upptäcka användbarhetsproblem och avgöra 

huruvida användaren är nöjd med systemet eller inte (U.S Department of Health & 

Human Services 2016e). 

Petrie och Bevan (2009) menar att det finns i huvudsak fem sätt att utvärdera 

användbarhet. Dessa är 1. automatiserade tester av överenstämmelse med riktlinjer 

och definitioner, 2. utvärdering gjorda av experter, 3. utvärdering med hjälp av 

modeller och simulationer, 4. utvärdering gjorda med användare eller tänkta 

användare, samt  5. utvärdering av data insamlad under användandet av 

mjukvarusystemet. 

Utvärdering med hjälp av modeller och simulationer (3) är lämpligt att använda när 

modeller kan tas fram ekonomiskt och om utvärdering med användare inte är 

praktiskt möjligt. Utvärdering med hjälp av insamlad data (5) däremot är bra att 

använda vid planering av hur en existerande webbapplikation kan förbättras. Det kan 

göras genom att analysera webbapplikationens serverlogg för att se till exempel i 

vilken utsträckning webbapplikationens sökfunktion används. Det finns få verktyg för 

att göra automatiserade tester (1) och dem testar användbarhet i en mycket 

begränsad utsträckning. (Petrie & Bevan 2009) 

Utvärdering gjorda av användbarhetsexperter (2) är bra för att upptäcka så många 

användbarhetsproblem som möjligt innan utvärderingar sker med tänkta användare, 

och för att det kan vara svårt att tillgå faktiska användare. En nackdel är det krävs en 

bedömning av flera experter för att erhålla resultat som motsvarar utvärderingar 

gjorda av användare. Utvärdering med tänka användare (4) bör ske åtminstone i 
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slutfasen av utvecklingen av en webbapplikation, men om möjligt under alla faser. 

Det är viktigt för att få konkreta bevis på webbapplikationens användbarhet av den 

tänkta målgruppen. (Petrie & Bevan 2009) 

2.6.1 Metoder för användbarhetsutvärdering med tänkta användare 

Det finns flera användarcentrerade metoder gjorda för formativa och summativa 

utvärderingar. Formativa metoder fokuserar på att förstå användarens beteende och 

förväntningar, för att förstå problem som uppkommer vid användandet av 

webbapplikationen (Petrie & Bevan 2009).  

Exempel på formativa metoder är Think Aloud, Retrospective probing och 

fokusgrupper. Think Aloud-metoden innebär att testanvändare parallellt med att 

använda en produkt tänker högt medan testledaren noterar testanvändarens 

beteende och för anteckningar (Hwang & Salvendy 2010; U.S Department of Health 

& Human Services 2016c). En fördel med Think Aloud-metoden är att den ger bra 

kvalitativ data ur en liten grupp testanvändare (Hwang & Salvendy 2010). 

Retrospective Probing innebär att testmoderatorn väntar tills testsessionen är över 

innan den ställer frågor om användarens tankar och handlingar, och i praktiken är 

det vanligt att använda en blandning av dessa två tekniker (U.S Department of 

Health & Human Services 2016c). 

Fokusgrupp däremot är en tillrättalagd diskussion med mellan 5 och 10 personer där 

användarna berättar om deras erfarenheter och synpunkter på ett system (U.S 

Department of Health & Human Services 2016a).  

Summativa metoder mäter till skillnad från formativa en webbapplikations grad av 

användbarhet. Summativ användbarhetstestning kan baseras på ISO 9241-11 och 

mäta olika användbarhetskomponenter som ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse. Enkla metoder att använda är en betygsskala och enkät. (Petrie & 

Bevan 2009) 

Den data som samlas in vid användbarhetstestning kan användas för att utvärdera 

en webbapplikations användbarhet. Resultaten kan ligga till grund för 
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rekommendationer av förändringar som sedan kan implementeras. Insamlad data är 

även möjlig att använda för att kunna avgöra om implementerade förändringar fått 

önskad effekt. Detta sker då genom att jämföra resultaten med resultat från nya 

användbarhetstest. (U.S Department of Health & Human Services 2016d) 

Det är viktigt att användbarhetstesta ofta och tidigt i utvecklingen av ett system, ju 

tidigare buggar eller liknande upptäcks desto bättre. (U.S Department of Health & 

Human Services 2016e)  

Genom att iterativt jobba med design, testning och förbättringar är det möjlighet att 

under projektets gång se till att webbapplikationen utformas utifrån användarnas 

behov och att den således blir framgångsrik. (Lynch & Horton 2008) 

2.7 Agilt arbetssätt och Scrum för utveckling av användbara system 

Ett agilt arbetssätt innebär att arbeta i korta iterationer för att kunna leverera 

funktionella delresultat så fort som möjligt. (Silva da Silva, Martin, Maurer & Silveira 

2012) Scrum är en variant som är särskilt vanlig vid mjukvaruutveckling och arbetet 

delas in i etapper som kallas sprintar där varje sprint pågår i två till fyra veckor. 

(Tonnquist 2014) Användarcentrerad systemutveckling är en samling principer som 

alla syftar till att integrera tänkta användare i utvecklingsprocessen (Gulliksen et al. 

2003). Att arbeta iterativt med inkrementella förbättringar möjliggör för användare att 

under utvecklingens gång bedöma och påverka systemdesignen och är en av 

nyckelprinciperna för användarcentrerad systemutveckling (Gulliksen et al. 2003). 

Silva da Silva et al. (2012) menar att det finns en logisk koppling mellan agil metodik 

och utveckling av användarcentrerad design. Både agil mjukvaruutveckling och 

användarcentrerad design är användar- och kundfokuserad. Att arbeta med 

användarcentrerad design handlar om att designa systemen med slutanvändaren i 

åtanke. En agil metodik arbetar för att göra återkopplingstiden för feedback från kund 

till utvecklare kort. (Silva da Silva et al. 2012) När utveckling av användarcentrerad 

design kombineras med ett agilt arbetssätt så bör fokus ligga på både designen och 

utvärdering av användbarheten. (Silva da Silva et al. 2012) 
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En av styrkorna som arbetssättet medför är att det innebär en möjlighet för kunden 

att komma med synpunkter och addera önskemål redan under 

utvecklingsprocessen, något som står i kontrast mot det mer traditionella konceptet 

som ofta innebär att produkten inte kan testas av användare innan den är helt klar. 

(Pries & Quigley 2011) Att användare aktivt är involverade genomgående i 

utvecklingsprocessen är en av nyckelprinciperna för användarcentrerad 

systemutveckling (Gulliksen et al. 2003). Det är viktigt att de personer som 

involveras under utvecklingen är representativa för den tänkta målgruppen och även 

att involveringen sker i den kontext användare förväntas bruka tjänsten (Gulliksen et 

al. 2003). Användarcentrerad systemutveckling hjälper till att behålla fokus på 

användbarhet genom hela utvecklingsprojektet (Gulliksen et al. 2003). 

Scrum definieras av tre koncept, dessa är roller, processer och artefakter (Cervone 

2014).  

2.7.1 Roller 

De grundläggande rollerna är scrummaster, scrumteam och produktägare. (Cervone 

2014) En scrummasters främsta uppgift är att skapa rätt förutsättningar för att uppnå 

resultat (Cervone 2014). Scrumteamet består av de individer som tillsammans ska 

driva arbetet framåt. Det finns ingen uttalad ledarroll, utan denna varierar beroende 

på vad som utförs under iterationen. Produktägaren ansvarar för att arbetet 

utvecklas i rätt riktning och att det arbete som utförs möter de behov som finns. 

(Cervone 2014) 

2.7.2 Artefakter 

Två av artefakterna i Scrum är produktbacklogg och sprintbacklogg (Cervone 2014). 

En produktbacklogg kan beskrivas som en prioriterad att-göra-lista över de olika 

funktionaliteter som ska utvecklas. Produktbackloggen sköts av produktägaren och 

ska spegla marknadens krav. Det är vanligt att produktbackloggen kontinuerligt 

förändras, dels genom att innehållet bryts ned till mindre uppgifter, dels genom 

synpunkter från kunder eller förändringar på marknaden. (Layton 2015) 
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De olika uppgifterna i produktbackloggen bryts ned till så kallade 

användarberättelser som ofta är på formatet: 

Som en <användare> vill jag <handling> så att <fördel>. (Layton 2015) 

En sprintbacklogg består av en delmängd av produktbackloggen och beskriver vad 

teamet ämnar arbeta med under aktuell sprint. (Cervone 2014)  

2.7.3 Processer 

De aktiviteter som bör finnas är kickoff, sprintplaneringsmöte, sprint, dagliga 

scrummöten och sprint review meeting (Cervone 2014). För att möjliggöra en 

läroprocess under arbetet bör även så kallade retrospektiv genomföras (Pries & 

Quigley 2011). 

Innan arbetet drar igång hålls ett kickoff för att diskutera övergripande mål. Inför 

varje sprint hålls sedan ett sprintplaneringsmöte. Syftet är att gå igenom innehållet i 

produktbackloggen och bestämma vilka delar som ska utföras under den aktuella 

sprinten. (Cervone 2014)   

Efter planeringsmötet kan sedan arbetet, det vill säga sprinten, starta. Under 

sprinten arbetar teamet med att utföra uppgifterna från sprintbackloggen. Arbetet 

följs upp varje dag genom så kallade dagliga scrummöten. Varje medlem ombes att 

svara på tre frågor som tar upp vad medlemmen gjort sedan sist, vad denne kommer 

att arbeta med framöver och om det finns något som hindrar arbetet. (Cervone 2014) 

I slutet av varje sprint sker ett sprint review meeting, ett utvärderingsmöte där 

sprintens resultat demonstreras (Cervone 2014). I slutet av sprinten kan också ett 

sprintretrospektiv genomföras. Under retrospektivet fokuseras på vad teamet har 

gjort bra och på vad som kan göras för att förbättra kommande sprintar. (Pries & 

Quigley 2011)  
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2.8 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning kan genomföras som ett steg i att fatta bättre 

marknadsföringsbeslut. Enkätundersökning är en datainsamlingsmetod som lämpar 

sig bra för en deskriptiv undersökning, vilket betyder att något ska beskrivas, till 

exempel marknadspotentialen för en ny produkt. (Kotler, Armstrong & Parment 

2013)  

Enkätundersökningar kan distribueras på olika sätt. Att distribuera online är positivt 

eftersom det är väldigt kostnadseffektiv, ger snabba svar och till viss del möjliggör att 

urvalet kan styras. Den förväntade svarsfrekvensen är dock svårbedömd. Att 

distribuera undersökningen online gör att det ökar sannolikheten att yngre svarar. 

Det negativa är dock att det är svårt att veta vem som faktiskt har svarat. (Kotler, 

Armstrong & Parment 2013) 

En enkät kan bestå av slutna frågor vilket innebär att svarande får välja mellan redan 

identifierade svar, till exempel välja mellan alternativ eller ange svar på en skala. 

Denna typ av frågor är lätta att sammanställa, men svarande kan få svårt att hitta ett 

alternativ som passar. Öppna frågor innebär att användaren får svara mer fritt, till 

exempel genom att fylla i slutet av en mening. Detta ger ofta bättre information men 

kan bli mer tidskrävande att sammanställa. Öppna frågor är bra för att ta reda på vad 

olika människor tänker snarare än hur många som tycker likadant. (Kotler, 

Armstrong & Parment 2013) 
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3 Metod  

I metodkapitlet presenteras de tillvägagångssätt som använts för att genomföra 

arbetet. Kapitlet är uppdelat i arbetsmetodik, förstudie, implementation och 

utvärdering. 

3.1  Arbetsmetodik  

Projektet genomfördes enligt det agila arbetssättet Scrum. Enligt Silva da Silva et al. 

(2012) är en agil metodik lämplig att använda vid utvecklande av användarcentrerad 

design. Detta stödjs också av Maguire (2001) som menar att ett iterativt arbetssätt är 

effektivt för att skapa en användbar applikation. Arbetssättet tillämpades under såväl 

förstudie som implementationen av webbapplikationen. Projektarbetet genomfördes 

under fyra iterationer benämnda sprintar. Under sprint 0 genomfördes förstudien och 

utvecklingsarbetet bedrevs under sprint 1-3. 

Vissa anpassningar av Scrum gjordes dock för att passa det aktuella projektet bättre. 

Exempelvis har ingen produktägare funnits. Det så kallade scrumteamet bestod av 

åtta deltagare, varav en utnämndes till scrummaster. I projektet handlade 

scrummasterns roll framförallt om att se till att arbetsmetodiken följdes. I enlighet 

med arbetsmetodiken fanns i övrigt ingen tydlig rollfördelning, utan alla förväntades 

kunna arbeta med alla arbetsområden. 

Som hjälpmedel för att kommunicera användes Skype, Facebook, Word Online och 

Trello, som är en webbtjänst som fungerar som en interaktiv anslagstavla. 

3.2 Förstudie  

Under förstudien lades grunden inför det kommande arbetet. Teamet enades om 

bland annat gemensamma mål och arbetsrutiner. En enkätundersökning (bilaga 1) 

och marknadsplan (bilaga 2) upprättades för att undersöka efterfrågan. En 

enkätundersökning är en lämplig metod för att till exempel undersöka 

marknadspotentialen för en viss produkt. (Kotler, Armstrong & Parment 2013) Utifrån 

marknadsplanen skapades en bild av vad kunderna ville ha, vilken användes för att 
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skapa en första prototyp (bilaga 4) och användarberättelser som samlades i en 

produktbacklogg (bilaga 3).  

3.2.1 Arbetsprocess   

I inledningen av förstudien hölls en kickoff. Då enades teamet om gemensamma mål 

med det kommande arbetet. Förutom kickoffen användes också så kallade dagliga 

scrummöten, dock endast tre gånger per vecka. Det ansågs inte nödvändigt med 

tätare möten än så då mycket av arbetet skedde gemensamt under förstudien. Det 

skedde inget tydligt sprintplaneringsmöte eller användande av produkt- och 

sprintbacklogg eftersom dessa skapades under denna period. Däremot fanns 

vetskap om vad som skulle göras och mycket av arbetet delades upp i mindre 

individuella uppgifter. Trello användes för att strukturera och tydliggöra ansvar för de 

olika arbetsuppgifterna. Den största skillnaden gentemot Scrum var att de 

arbetsuppgifter som skulle utföras var bestämda på förhand och inte utgick från 

någon produktbacklogg, däremot fanns skapandet av produktbacklogg (bilaga 3) 

med som en uppgift att utföra.  

3.2.2 Enkät  

En digital enkätundersökning utformades som sedan delades på Facebook. Enkäten 

återfinns i bilaga 1. Syftet med enkätundersökningen var att dels undersöka 

efterfrågan av det tänkta konceptet, dels att ta reda på vilka funktioner som av 

kunden ansågs viktiga vid användandet av en webbapplikationen skapad för denna 

tjänst. Enkätundersökning valdes som datainsamlingsmetod eftersom den är tids- 

och kostnadseffektiv i jämförelse med till exempel intervjuer och att den är 

förhållandevis lätt att analysera (Ackroyd & Hughes 1981). Undersökningen 

distribuerades online eftersom det ger möjlighet till snabba svar och att analysera 

data redan under tiden (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Antal frågor hölls kort, 

då en lång enkät kan ge en lägre svarsfrekvens (Kotler, Armstrong & Parment 2013). 

Enkäten bestod av totalt sex frågor och var tänkt som en hjälp till fortsatt utformning 

av konceptet. Frågorna valdes därmed för att kunna dra slutsatser om efterfrågan på 

det tänkta konceptet och vad som borde prioriteras vid utformandet av applikationen. 
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Frågorna var slutna frågor, antingen ja- och nej-frågor eller frågor med flera 

alternativ. Sådana frågor är enkla att sammanställa och lämpliga för att undersöka 

om åsikter delas av flera svarande (Kotler, Armstrong & Parment 2013).  För att 

kunna fånga upp även de som inte visade sig positiva ställdes ibland följdfrågor för 

att undersöka orsaken till detta. Frågan om personen var studerande eller ej ställdes 

för att undersöka om det fanns några skillnader i preferenser mellan studerande och 

icke-studerande. 

3.2.3 Marknadsplan  

Efter genomförd enkätundersökning som visade en efterfrågan hos studenter på det 

tänkta produktkonceptet upprättades en marknadsplan för att ytterligare undersöka 

förutsättningarna. Marknadsplanen återfinns i bilaga 2.  

I denna analyserades först den för konceptet aktuella omvärlden och de närmsta 

konkurrenterna. För att genomföra analysen samlades relevant information in som 

sedan analyserades. En tydligare översikt skapades med en så kallad SWOT-

analys. Utifrån dessa analyser och med stöd av den genomförda 

enkätundersökningen valdes en avgränsad målgrupp bland studenter ut. Slutligen 

utformades en marknadsmix med hänsyn till vald målgrupp och genomförda 

analyser.  

3.2.4 Konkurrentanalys 

Webbplatser tillhörande konkurrenter har analyserats med främsta syfte att inspirera 

till designval och val av funktionella lösningar som underlättar för kundens 

besökande av webbapplikationen. Att genomföra en analys av konkurrenter är enligt 

Brown en bra metod för att identifiera om det finns någon designstandard som bör 

följas för att användarens förväntningar i större utsträckning kan uppfyllas. (Arvola, 

Lundberg & Holmlid 2010) 

Till en början fokuserade analysen främst på strukturen, exempelvis vart olika 

knappar för navigation var placerade och val av färgsättning. Förutom konkurrenter 

studerades även webbapplikationer för andra typer av produkter, då studerades 

deras registreringsprocess och användarinloggning.  
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3.2.5 Framtagning av produktbacklogg  

I den beskrivna scrummetodiken är det normalt produktägaren som har ansvaret för 

produktbackloggen. I detta projekt var det istället teamets medlemmar som 

gemensamt skapade och prioriterade innehållet i produktbackloggen. Som grund till 

skapandet låg bland annat kravbilden, underlag från marknadsplanen och 

enkätundersökningen. Detta gavmed inblick i användarnas behov, vilket enligt 

Maguire (2001) är ett viktigt steg i skapandet av en användbar applikation. 

Produktbackloggen återfinns i bilaga 3. 

Produktbackloggen skapades genom att så många tänkbara användarberättelser 

som möjligt listades. Dessa kategoriserades sedan i tre grupper beroende på om de 

täckte en funktionalitet som ansågs som något som måste finnas, borde finnas eller 

enbart var önskvärt, men inte så högt prioriterat. Vid indelningen togs hänsyn till vad 

som av teamet ansågs mest viktigt för att skapa en så bra webbapplikation som 

möjligt sett ur kundens perspektiv. Här utnyttjades även resultaten från genomförd 

enkätundersökning. Någon vidare prioritering inom de olika kategorierna gjordes inte 

i detta skede utan det var tänkt att ske under kommande planeringsmöte inför sprint 

1. Under processens gång har vissa användarberättelser fått ny prioritering och flera 

har lagts till.  

3.2.6 Prototyp 

Totalt har det skapats tre prototyper för startvyn av webbapplikationen. Att skapa 

prototyper är resurseffektivt och ger möjligheter att testa olika koncept utan att 

behöva implementera dessa (U.S Department of Health & Human Services 2016b). 

Två av prototyperna skapades under förstudien och en skapades under sprint 1. 

Prototyperna har skett i serieprototyputveckling utan feedback från utomstående 

parter mellan prototyperna. Däremot gavs intern feedback från teammedlemmarna 

som inte deltagit i prototyputvecklingen. Prototyper har utvecklats i PowerPoint men 

har inte haft någon funktionalitet utan endast varit skisser av webbapplikationen, det 

vill säga en lo-fi prototyp. En lo-fi prototyp har fördelen att den kan tas fram med 

relativt liten tidsåtgång samtidigt som den ofta ger tillräckligt med information från 

återkoppling av testanvändare (Bailey 2005). 
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Första prototypen gjordes medvetet minimalistisk och mer schematisk än estetisk för 

att ge ett öppet spelrum för konstruktionen av det mer estetiska design-temat som 

senare skulle fylla detta ursprungliga skelett. Denna prototyp vidareutvecklades till 

webbapplikationens andra prototyp som slutfördes i slutet av förstudien. Den tredje 

prototypen inspirerades både av teori och av andra webbapplikationers designval. 

Att inspireras av redan befintlig design är vanligt för att skapa en designgrund som 

följer standard (Arvola, Lundberg & Holmlid 2010).  

Ett flertal prototyper kom att skapas under senare delen av utvecklingen, exempelvis 

skapades prototyper för olika vyer. När utseendet hos prototypen för en viss vy eller 

del av applikationen ansågs tillfredsställande användes denna som referens vid 

utvecklingen.   

3.3  Implementation  

Nedan beskrivs arbetet under implementationen i avsnitt gällande möten, utveckling 

och utvärdering. Implementationsdelen bedrevs enligt scrummetodiken i tre 

iterationer benämnda sprint 1-3. Den använda metodiken anpassades i några fall till 

rådande förhållanden vilket i förekommande fall beskrivs under respektive avsnitt.  

3.3.1 Sprintplaneringsmöte  

I början av varje sprint hölls ett sprintplaneringsmöte. Under mötet kontrollerades 

först eventuella kvarvarande uppgifter från föregående sprints sprintbacklogg. Dessa 

fördes därefter över till den aktuella sprintens sprintbacklogg. Detta genomfördes ej i 

sprint 1 då tidigare sprintbacklogg saknades. Nya användarberättelser hämtades 

sedan ifrån tidigare upprättad produktbacklogg (bilaga 3). Användarberättelser 

tillhörande kategorin funktionalitet som måste finnas prioriterades högst och 

användarberättelser ur kategorin önskvärt prioriterades lägst. När projektgruppen 

ansåg att mängden uppgifter i sprintbackloggen var rimlig att klara av under den 

kommande perioden genomfördes en prioritering av dessa. Vid behov bröts stora 

arbetsuppgifter ned i mindre delar. Inför arbetet i sprint 2 och sprint 3 fördelades 

även ansvaret för färdigställandet av de flesta av sprintbackloggens arbetsuppgifter 
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inom projektgruppen. Detta genomfördes inte på sprintplaneringsmötet inför sprint 1 

utan skedde successivt under sprinten.  

3.3.2 Scrummöte 

Under implementationsdelen hölls scrummöten minst tre gånger i veckan. Dessa 

hölls stående för att inte överskrida den rekommenderade tiden. Varje gruppmedlem 

fick kort berätta vad den arbetat med sen senaste mötet, om den stött på något 

hinder eller problem samt vad den ämnade arbeta med framöver. Eventuella 

sakdiskussioner och lösningar på problem diskuterades mellan berörda parter efter 

avslutat möte.  

3.3.3 Sprintretrospektiv och sprintredovisning 

I slutet av varje sprint genomfördes ett sprintretrospektiv där projektmedlemmarna 

genomförde individuella teamutvärderingar, betygsatte nöjdheten med att tillhöra 

gruppen och angav vad gruppen gjorde bra och kunde bli bättre på. Resultatet från 

teamutvärderingen sammanställdes och för delar med låga betyg togs åtgärdsförslag 

fram. Åtgärdsförslagen diskuterades därefter tillsammans med förbättringsförslagen. 

Av dessa valde projektgruppen ut högst tre att fokusera på under kommande sprint.  

Varje sprint avslutades med en redovisning av det aktuella systemet och 

arbetsprocessen under genomförd sprint. Detta kan ses som en variant av sprint 

review meeting.  

3.3.4 Ramverk, språk och bibliotek  

För uppbyggnad av single-page webbapplikationen användes mikrowebbramverket 

Flask. Tilläggen Flask-Login och Flask-Admin användes för att skapa 

inloggningshantering och administratörsmöjligheter. För hantering av databas för 

informationslagring av exempelvis användaruppgifter, produkter och orderhistorik 

användes SQLAlchemy tillsammans med tillägget Flask-SQLAlchemy. 

Webbapplikationen driftsattes med hjälp av onlineplattformen OpenShift. 
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Applikationen skrevs i programmeringsspråket Python som följd av att Flask är ett 

pythonbaserat ramverk. Scripten skrevs i språket JavaScript. Applikationens innehåll 

och design skrevs i språken HTML och CSS. Anrop till servern gjordes i Ajax med 

hjälp av jQuery. För informationen som skickades mellan databas och applikation 

användes formatet JSON.  

Som grund för den responsiva designen användes front-end-ramverket Bootstrap. 

Flertalet av webbapplikationens funktioner skapades med hjälp av 

javascriptbiblioteket jQuery. jQuery Validate Plugin användes för att validera korrekt 

format på information i registrerings- och inloggningsformulär samt vid uppdatering 

och komplettering av kunduppgifter. Validering skedde också back-end av 

säkerhetsskäl, detta eftersom validering i JavaScript på klientsidan kan kringgås, 

exempelvis genom att post-anrop till servern tvingas, eller att JavaScript blockeras.  

Templatemotorn Jinja2 användes för att rendera HTML på serversidan. För att 

omvandla databasinformation i JSON-format till HTML på klientsidan användes 

templatesystemet Mustache. Exempelvis nyttjades Mustache för att visa information 

om maträtter och skapa menykategorier utifrån lagrad databasinformation. 

3.3.5 Utvecklingsverktyg 

Utvecklingsverktyget PyCharm användes av alla gruppmedlemmar för att skriva och 

redigera kod. För versionshantering och delning av skriven kod användes 

versionshanteringssystemet Git tillsammans med webblagringstjänsten GitLab. Vid 

arbete med stora förändringar eller separata delar av applikationen skapades så 

kallade branches med Git. Detta möjliggjorde test av nyutvecklad funktionalitet utan 

att påverka andra gruppmedlemmars arbete. Efter test sammanfördes en branch 

med huvudversionen av projektet.  

Vid arbetet med design av webbapplikationen skapades prototyper med hjälp av 

Microsoft PowerPoint. För administration av sprintbacklogg, fördelning av 

arbetsuppgifter och statushantering för dessa användes webbtjänsten Trello. 

Tjänsten tillhandahåller en onlinemiljö med möjlighet att skapa digitala anslagstavlor 

där informationsobjekt liknande post-it lappar kan fästas. 
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3.3.6 Utvecklingsarbete  

En stor del av utvecklingsarbetet genomfördes individuellt av teamets medlemmar. 

Parallellt arbete med en användarberättelse från produktbackloggen möjliggjordes 

genom nedbrytning i mindre delar eller uppdelning i frontend-del och backend-del. 

Vissa arbetsuppgifter kom även att påbörjas av en teammedlem och slutföras av en 

annan med stöd av varandras kunskaper. När en teammedlem påbörjade arbetet 

med en uppgift i sprintbackloggen ändrade denna status för uppgiften från ”ToDo” till 

”Doing” och märkte även uppgiften med sina initialer. Efter att teammedlemmen 

bedömt uppgiften som slutförd markerades statusen till ”Waiting” vilket indikerade att 

uppgiften var klar för att testas av andra medlemmar. Statusförändringarna skedde 

genom att på Trello flytta kort från en tavla till en annan. 

3.3.7 Refaktorering 

Under hela utvecklingsarbetet har koden refaktorerats löpande av gruppens 

medlemmar. Refaktorering kan bland annat öka produktiviteten hos utvecklarna 

(Kim, Zimmermann & Nagappan 2014). I slutet av sprint 2 och sprint 3 genomfördes 

större genomgripande refaktoreringar. Under sprint 1 fick den tänkta större 

refaktoreringen i slutet av sprinten prioriteras bort på grund av tidsbrist. I början av 

sprint 3 kom teamet överens om en gemensam namngivningsprincip för funktioner, 

klasser och variabler baserad på respektive språks standard. Under den större 

refaktoreringen i sprint 3 implementerades den nya namngivningsstandarden på 

tidigare skriven kod samtidigt som okommenterad kod kommenterades.  

3.3.8 Testning  

Under implementationsdelen testades ny funktionalitet succesivt under pågående 

utvecklingsarbete. När en teammedlem slutfört arbetet med en uppgift och själv 

testat denna ändrades statusen för uppgiften till ”Waiting”. Därefter testades 

funktionaliteten av minst två andra gruppmedlemmar innan statusen ändrades till 

”Done”.  
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I slutet av sprint 3 genomfördes ett antal testdagar då applikationens funktionalitet 

och samverkan mellan olika delar testades i sin helhet av teamets medlemmar. 

Identifierade brister och felaktigheter noterades och avhjälptes om möjligt. 

3.3.9 Formativ användbarhetsutvärdering 

Under Sprint 3 genomfördes formativa användbarhetsutvärderingar med tänkta 

användare för att det är viktigt för att säkerställa att webbapplikationen blir enkel att 

använda och tillfredsställande för användaren (Hwang & Salvendy 2010; Lynch & 

Horton 2008). Användbarhetsutvärderingar med tänkta användare valdes som 

metod för att det är en bra metod för att få konkreta bevis på webbapplikationens 

användbarhet av den tänkta målgruppen (Petrie & Bevan 2009). Resurser fanns inte 

för att genomföra användbarhetsutvärderingar med experter. En kombination av 

Think Aloud och Retrospective probing användes (U.S Department of Health & 

Human Services 2016c). Testledaren hälsade testpersonen välkommen och 

berättade hur testet skulle gå till och frågade om testpersonen hade några frågor. 

Därefter fick testpersonen utföra två stycken uppgifter på webbapplikationen medan 

testledaren noterade testpersonens beteende och skrev ner vad testpersonen sade. 

Testuppgifter och testfrågor kan ses i sin helhet i bilaga 5. När testpersonen hade 

utfört uppgifterna fick denne svara på 12 stycken frågor kopplade till testet.  

Åtta studenter deltog i testet. Det är ett tillräckligt urval enligt Hwang och Salvendy 

(2010) för att uppnå en upptäckandegrad på 80 procent. Insamlade synpunkter, 

åsikter och frågesvar användes därefter för att utveckla och förbättra applikationen 

under den senare delen av sprint 3. 

3.4 Summativ användbarhetsutvärdering 

För att mäta webbapplikationens grad av användbarhet användes summativ 

användbarhetstestning med betygsskala och enkät baserat på 

användbarhetskomponenterna i ISO 9241-11: ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse (Petrie & Bevan 2009). Testledaren och testpersonen träffades 

personligen. Testledaren hälsade testpersonen välkommen och delgav testpersonen 

uppgiften som skulle utföras. När testpersonen hade genomfört uppgiften fick denne 
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betygssätta användbarhetskomponenterna på en skala från ett till fem. Testfrågorna 

var 

1. I vilken utsträckning tycker du webbapplikationen var lämplig för sitt ändamål? 

2. I vilken utsträckning tycker du att det var effektivt att handla? 

3. I vilken utsträckning tycker du att det var tillfredsställande att handla på vår 

webbapplikation?  

Testsvaren återfinns i avsnitt 4.2.5. Nio studenter mellan 21 och 24 år deltog i 

undersökningen. Enligt Hwang och Salvendy (2010) är det en optimal deltagarstorlek 

för att uppnå 80 procentig upptäckandegrad. Studenter valdes som deltagare för att 

de hör till webbapplikationens målgrupp. 
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4 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas resultatet av utvecklingen av webbapplikationen. Kapitlet 

är uppdelat i resultatet av förstudie och implementation.  

4.1 Förstudie 

I detta avsnitt presenteras resultatet av enkäten, marknadsplanen, 

produktbackloggen och prototypen. 

4.1.1 Enkät 

Enkätfrågor och fullständiga svarsresultat från genomförd enkätundersökning 

återfinns i bilaga 1. Nedan presenteras ett urval av svarsresultaten. Totalt antal 

svarande var 96 personer varav 78 procent angav att de var studerande. 74 procent 

angav att de skulle kunna tänka sig att beställa en matkasse på nätet. Av de som 

svarade nej var största anledningen till det att de föredrog att planera sin mat själva 

följt av att det ansågs för dyrt. Flera angav även att de ändå måste handla andra 

saker som en påverkande faktor. 

 

Figur 1 Svar på enkätfråga 4, önskemål vid beställning av matkasse 
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Figur 1 visar svarsfördelningen på fråga 4 i enkäten. Vid beställning av en matkasse 

på nätet angav 56 procent att de skulle vilja komponera sin matkasse själva genom 

att välja bland färdiga recept och portionsantal för varje recept. Av resterande 

önskade 21 procent beställa en färdigkomponerad matkasse och 23 procent 

föredrog att välja fritt bland varor.  

Av de svarande ansåg 84 procent att det är viktigt att det är lätt att hitta på hemsidan 

och 69 procent önskade att det är lätt att söka på varorna. 

4.1.2 Marknadsplan 

Nedan presenteras resultat från framtagen marknadsmix i bifogad marknadsplan (se 

bilaga 2) med betydelse för utvecklingen av webbapplikationen. 

Kunden ska vid köp av matkasse på webbapplikationen kunna kombinera sin egen 

matkasse genom att välja bland olika recept och även kunna justera antal portioner 

för varje valt recept. En kategori benämnd populära rätter bör finnas baserad på 

rätter som fått höga betyg från kunder. Vid köp av matkasse ska det finnas möjlighet 

att komplettera med enskilda varor ur ett basvarusortiment. 

Det ska vara möjligt att använda webbapplikationen på olika enheter som datorer 

och mobiltelefoner. Kunden ska kunna välja utkörning av beställning eller 

avhämtning. 

Webbapplikationen ska utformas på ett användbart sätt med tydlig beskrivning av 

hur tjänsten fungerar. Eftersökt information ska vara lätt att hitta. Kundens eventuella 

tidigare beställningar ska finnas sparade för att kunna förenkla framtida köp. 

Informationen på webbapplikationen ska vara tydlig med ett bra språk. Kunden ska 

kunna kontakta kundtjänst via ett kontaktformulär och svar ska sedan skickas till den 

av kunden tidigare angivna e-postadressen.  
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4.1.3 Produktbacklogg 

Den ursprungliga produktbackloggen (se bilaga 3) skapades under förstudien och de 

användarberättelser som då skapades kategoriserades till en början i tre olika 

grupper beroende på om funktionaliteten ansågs som ett måste, något som borde 

finnas eller enbart var önskvärt. Någon vidare prioritering gjordes inte inom de olika 

grupperna och numreringen syftar enbart till att enkelt kunna referera till respektive 

berättelse. Nummer 1-15 avser sådant som måste finnas, nummer 16-22 sådant 

som borde finnas och nummer 23-34 sådant som är önskvärt. Under det kommande 

utvecklingsarbetet kom dock produktbackloggen att uppdateras då nya 

användarberättelser tillkom och prioriteringen till viss del gjordes om.  

4.1.4 Prototyp 

I bilaga 4 presenteras den första versionen av prototypen som skapades under 

förstudien samt de utvecklade versionerna, varav den senaste till stor del 

överensstämmer med det slutliga resultatet. Prototyperna är så kallade lo-fi 

prototyper vilket valdes eftersom det inte kräver så mycket tid samt ofta ger 

tillräckligt underlag från återkoppling av testanvändare för fortsatt utveckling (Bailey 

2005). 

4.2 Implementation 

I detta avsnitt presenteras resultatet av aktiviteterna under implementationsdelen av 

projektet.  

4.2.1 Produktbacklogg 

Produktbackloggen återfinns i bilaga 3. Samtliga användarberättelser som 

kategoriserats som måsten implementerades. Av de som kategoriserats som borden 

implementerades alla förutom: 

16. Som administratör vill jag enkelt kunna svara på användares frågor så att de får 

svar snabbt och blir nöjda. 
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Användarberättelse nummer sexton implementerades till viss del, då det är möjligt 

för administratören att läsa de meddelande som skickats och se från vilken email-

adress de är skickade. Något smidigt sätt att svara finns dock inte.  

21. Som användare vill jag kunna få tag i en email-adress till kundservice så att jag 

kan skicka och få svar på sådant jag undrar över.  

Någon tillgänglig email-adress finns inte, däremot finns ett kontaktformulär genom 

vilket användaren kan skicka frågor. 

Under utvecklingens gång tillkom även ett antal användarberättelser som 

prioriterades högre än de som satts som önskvärda. Dessa presenteras i bilaga 3. 

Ett exempel på en användarberättelse som tillkom var arbetet med framåt-och bakåt 

pilarna. Detta arbete påbörjades men slutfördes inte. Det ansågs för tidskrävande i 

förhållande till de tidsresurser som fanns kvar och istället valdes att lägga in 

tillbakaknappar på de ställen där det ansågs nödvändigt. I övrigt implementerades 

alla nya användarberättelser. 

Av de som satts upp som önskvärda implementerades ett fåtal helt och hållet. 

Följande utfördes inte på det sätt som de först var tänkt, men funktionaliteten 

implementerades delvis ändå: 

28. Som användare vill jag kunna registrera mina allergier så att jag varnas för att 

köpa rätter jag inte tål. 

29. Som användare vill jag kunna registrerar mig som vegetarian/vegan så att jag 

endast får förslag på sådant jag äter. 

Det fungerar inte att registrera sin specialkost, men däremot finns en 

filtreringsfunktion implementerad vilket möjliggör för användaren att dölja rätter som 

innehåller ingredienser denne inte tål. De övriga önskvärda användarberättelserna 

implementerades inte på grund av att de helt enkelt inte fanns tid till det.  
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4.2.2 Designval 

Nedan presenteras resultat av de designval som har utvecklats till 

webbapplikationen. 

4.2.2.1 Startvyn 

 

Figur 2 Visualisering av webbapplikationens startsida 

Det finns fyra huvudsakliga delar på startvyn. Dessa är navbaren, 

maträttsmodulerna, kategorierna och varukorgen (se figur 2). De har utformats så att 

alla delar gör en sak och det är tydlig vad det är, vilket gör applikationen användbar 

enligt Krug (2016), samt så att alla viktiga funktioner är direkt synliga. Den mindre 

viktiga informationen är placerad i footern, för att inte ta fokus. Webbapplikationen är 

designad som en single-page applikation, vilket innebär att bara de delar som 

ändrats laddas in på nytt, vilket minskar laddningstiden och upplevelsen förbättras 

(Mikowski & Powell 2013). Webbapplikationen är också designad så att det krävs 

maximalt tre klick från startvyn för att nå all information och utföra alla funktioner, 

med undantag för att utföra ett köp. Detta är implementerat eftersom få klick är viktigt 
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för effektiviteten och därmed användarbarheten enligt Eccher (2015). Vidare menar 

han att tre klick är en siffra att sträva efter.  

För att förklara hur tjänsten fungerar finns det en pop-up ruta som kommer upp 

första gången användaren besöker tjänsten och en ”Så fungerar det” vy som 

förklarar konceptet. Detta har gjorts för att ingen erfarenhet av applikationen ska 

krävas, och därmed göra den användbar (Krug 2006). 

4.2.2.2 Färgval 

Färgtemat på hemsidan består av en mjuk färgpalett skapad av Microsoft där 

huvudfärgen är en beige-grön variant. Paletten innehåller färger som kombineras väl 

med varandra och har en mjuk färggrund, det vill säga inte skrikig. Den mjuka färgen 

gör att bilder sticker ut mer och därmed läggs fokus på matbilderna snarare än 

övriga delar av webbapplikationen. (Boyce 2003) 

För att förtydliga knappar och funktioner som är av större betydelse, så som köp-

knappen och gå till kassan-knappen, har de belagts med den mörkaste nyansen av 

huvudfärgen. Det framgår samtidigt tydligt vad som är klickbart och inte, det vill säga 

att användaren slipper tvivla på dess betydelse (Krug 2006). 

4.2.2.3 Navbar 

Navbaren har designats för att det ska vara lätt att nå alla delar, vilket skapar en 

känsla av att användaren är inom applikationens område (Lynch & Horton 2008). 

Navbaren har viktiga funktioner som har en större textstorlek och ligger högst upp på 

sidan för att göra det enkelt för användaren att hitta informationen (Johnson 2014). 

Genom en navbar som alltid syns, kommer användaren åt viktiga funktionerna så 

som sök, handla och inloggning. Innehållet i navbaren liknar andra sidor, vilket gör 

hemsidan bekant vilket skapar större pålitlighet (Kim et al. 2009). Vid mindre vyer 

används ikoner som är genomskinliga för att skapa en bra känsla hos användaren 

(Eccher 2015). 
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4.2.2.4 Sökruta 

 

Figur 3 Visualisering av webbapplikationens sökruta med visning av sökresultat 

En sökfunktion har lagts till då många i enkäten uppgav att sökrutan var viktigt (se 

bilaga 1). Även om det i realiteten används mindre än andra alternativ till att hitta 

varor (Benn et al. 2015). Vid sökningar dyker sökförslag upp direkt i en dropdown (se 

figur 3). Det görs i enhetlighet med single-page designen och det saknas därmed 

även en traditionell söksida. Förslag ges då det är krävande för kunder att komma på 

söktermer (Benn et al. 2015).  

Det går att lägga till rätter i varukorgen från sökfunktionen med ett klick, vilket 

minskar totala mängden klick och därmed leder till minskad risk för frustration 

(Eccher 2015). I sökresultat visas stora bilder, då det är på bilderna kunderna lägger 

fokus (Benn et al. 2015). 

4.2.2.5 Maträttsmodul 

Matträttsmodulen innehåller en stor bild, pris, utvalda knappar och information. 

Innehållet i maträttsmodulen har valts ut för att det ska vara självklart hur modulen 

används vid direkt anblick, vilket gör sidan användbar (Eccher 2015). Priset står 

tydligt utskrivet då det uppgavs som viktigt i enkäten (se bilaga 1). 

Det är möjligt att direkt ändra antalet och lägga till maträtter i varukorgen från 

modulen, vilket har designats för att minska antalet klick som krävs vilket undviker 

frustration hos användarna (Eccher 2015). 
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Vid alla vyer visas stora lockande bilder på maträtterna. Vid användning av enheter 

med mindre skärmstorlek prioriteras att behålla bilderna framför att behålla all 

information. För att se detaljerad information går det att klicka på de stora bilderna. 

Det har gjorts då rubriker och bilder prioriteras över detaljerad information bland 

kunderna (Benn et al. 2015). De stora bilderna har också prioriterats för att visa 

fördelarna med att handla vilket är viktigt för näthandlare (Kim et al. 2009).  

4.2.2.6 Matkategorier och sortering 

Det är möjligt att välja att visa vissa kategorier, såsom kött eller pasta. Det ska 

efterlikna strukturen i traditionella butiker som innebär att kunder kan röra sig bland 

olika kategorier, då det beter sig på ett liknande sätt online (Benn et al. 2015). 

Kategorimenyn visas till vänster i desktopläge, och under navbaren vid mindre 

skärmstorlekar för att alltid vara synlig. Det finns också möjlighet att filtrera efter 

allergier, för att bara se det som önskas. Sortering kan göras efter pris, tid eller 

popularitet. Dessa faktorer bidrar till att användaren kan uppleva en högre effektivitet 

och ändamålsenlighet eftersom processen att hitta rätter som är aktuella för en 

specifik användare blir enklare. Ökad effektivitet och ändamålsenlighet är något som 

inverkar positivt för användbarheten (Bevan 2001). 
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4.2.2.7 Popup-fönster 

 

Figur 4 Visualisering av popup-fönster för visning av detaljerad maträttsinformation 

Vid klick på maträtter för att få upp detaljerad vy, vid medlemsregistrering och vid 

orderbekräftelser används popup-fönster (se figur 4). Dessa kan enkelt stängas ner 

och då återfås sidan som klicket utfördes från. Liksom navbaren är detta valt för att 

användaren snabbt ska kunna komma tillbaka till sidan den var inne på och för att 

användaren ska få en känsla av att den är inom webbapplikationens område och 

därmed öka enkelheten och tillfredsställelsen för användaren (Lynch & Horton 2008). 

En av fyra viktiga faktorer för att en webbapplikation också ska vara pålitlig är just 

enkelheten (Gefen et al. 2003). Popup-fönstren är också valda för att minimera 

obehag för användaren att behöva navigera sig tillbaka flera steg. 

På den detaljerade vyn över maträtten kan även maträtten läggas till direkt från 

popup-fönstret för att minimera antalet klick vid ett köp.  
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4.2.2.8 Köpprocess 

 

Figur 5 Visualisering av köpprocessen för icke-inloggad användare 

Figur 5 visar de olika stegen i köpprocessen från det att en icke-inloggad kund väljer 

att gå till kassan. Efter detta ges valet att logga in, bli medlem eller fortsätta icke-

inloggad. I figur 5 syns också det följande steget för att ange leveransuppgifter och 

välja betalsätt. Sista steget innebär att kontrollera angivna uppgifter och bekräfta 

köpet. Om uppgifterna inte skulle stämma finns möjligheten för kund att klicka 

"Tillbaka" och ändra ens uppgifter. 

För att slutföra ett köp krävs det fyra eller fem klick för användaren, det färre antalet 

avser en inloggad användare. Detta är något fler än Ecchers tumregel att man ska 

nå majoriteten av informationen på maximalt tre klick (Eccher 2015), resterande 

delat av webbapplikationen uppnår Ecchers tumregel. I mobilt läge krävs det ett klick 

mer än i desktopversionen på grund av att varukorgen flyttas upp till navbaren och 
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att dess innehåll inte visas, användaren måste klicka på varukorgen i navbaren en 

gång för att kunna se dess innehåll och gå vidare i köpprocessen.  

Anledningen till att webbapplikationen erbjuder användarna att slutföra köp utan att 

registrera sig är för att uppnå en bättre användbarhet genom minimera friktionen för 

användaren att uppnå det specifika målet att genomföra ett köp (Bevan 2001). När 

användbarhetstestet genomfördes erbjöds inte denna funktionalitet. Feedback om att 

det var krångligt att genomföra ett köp på grund av att registrering och inloggning 

krävdes erhölls efter testerna, varför det ansågs som lämpligt att implementera.  

4.2.2.9 Varukorg 

Varukorgen är helt synlig på större skärmar, och finns dold i navbaren för enheter 

med mindre skärmar. I varukorgen kan användaren öka och minska antalet 

portioner, ta bort maträtter och gå till kassan. Vid utveckling av varukorgen strävades 

att vara innovativ men ändå igenkännande. Denna kombination av innovation och 

igenkänning är viktig för att kunna bibehålla användare (de Kervenoael et al. 2014). 

4.2.2.10 Registreringsprocessen  

 

Figur 6 Visualisering av registreringsformuläret 

Registreringsprocessen kräver att kunden fyller i e-postadress, lösenord och 

bekräftelse av lösenordet (se figur 6). E-postadressen används som användarnamn 

istället för ett separat användarnamn. Att det enbart behövs fyllas i ett mindre antal 

uppgifter för att bli medlem valdes slutligen av flera anledningar. Flera testpersoner 
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kommenterade under användartestet i sprint 3 att det var ansträngande att bli 

medlem när det var många fält att fylla i. Målet för användaren är att vid 

registreringstillfället bli medlem och vid enbart ifyllning av ett fåtal uppgifter minskar 

bördan för användaren att uppnå sitt mål. Detta bidrar till en mer användbar 

webbapplikation enligt definitionen av användbarhet (Bevan 2001).  

4.2.2.11 Responsiv design 

 

Figur 7 Visualisering av startsidan i mobilt läge 

Med hjälp av Bootstrap och egenskapad CSS-kod visualiserar webbapplikationens 

olika upplägg på blocken beroende på skärmstorlek och upplösning. För mobila 

enheter försvinner alla länkar i navbaren som istället kommer upp som en dropdown-

lista genom att klicka på en meny-knapp. Samma gäller för varukorgen som 

försvinner och blir synlig genom att trycka på varukorgs-ikonen i navbaren. 
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Mindre skärmar gör att viss text raderas för att skapa tillräckligt med utrymme. 

Matbilderna visas på medelstora skärmar i tre kolumner som sedan reduceras till två 

och slutligen en i samband med en minskning av skärmstorleken (se figur 7). 

4.2.2.12 Administratörsvyn 

 

Figur 8 Visualisering av administratörsvyn 

Administratörsvyn har implementerats med ett färdigdesignat plugin. Detta har 

resulterat i att administratörsvyn inte följer webbapplikations färg- och designstruktur 

(se figur 8). Vid inloggning på ett speciellt administratörskonto dyker en extra knapp 

upp i navbaren för att komma åt administratörsvyn. Admininstratörskonto fungerar i 

övrigt som än vanlig användare och kan använda alla vanliga funktioner. 

4.2.3 Tekniska val 

Nedan presenteras de tekniska val som gjorts för att öka webbapplikationens 

användbarhet.  

4.2.3.1 Snabbhet 

Webbapplikationens tekniska delar har utvecklats med målet att skapa en snabb 

webbapplikation. Snabbheten har prioriterats för att uppnå effektivitet och 

tillfredställelse hos användaren, vilket innefattas i begreppet användbarhet (Bevan 

2001). 

Alla anrop som görs till servern är Ajax-anrop, detta görs eftersom de gör det möjligt 

för klienten att utföra operationer under tiden en respons inväntas från servern och 

flera anrop kan pågå samtidigt. Vid ett Ajax-anrop behöver inte hela sidan 

uppdateras, detta utnyttjas på så vis att endast de element som behöver uppdateras 

gör det medan övriga element lämnas oförändrade, vilket resulterar i mindre 
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krävande anrop till servern och därmed kortare väntetid, samt en mer följsam 

upplevelse för användaren. 

HTML för dynamiskt innehåll renderas på klientsidan utifrån information som hämtas 

från databasen och skickas till klienten i JSON-format vid specifika Ajax-anrop. Att 

rendera HTML i klienten förflyttar belastning från servern till webbläsaren hos 

klienten. Eftersom JavaScript på klientsidan får tillgång till innehållet i form av 

manipulerbara variabler för att utföra renderingen ges även möjligheten att enkelt 

utföra fler operationer med informationen vid behov vilket minskar antalet 

nödvändiga anrop till servern. I och med att alla anrop till servern innebär en viss 

väntetid bidrar detta till en mer följsam användarupplevelse. 

Ingredienserna kopplade till en maträtt ligger som en egen entitet i databasen och 

sammanlänkas till maträtten med en många-till-många-relation. Därför krävs en 

query till databasen för varje maträtt för att få tillgång till alla dess ingredienser. Att 

hämta ingredienserna till många rätter belastar av denna anledning servern betydligt 

mer än att hämta rätterna utan ingredienserna. Med anledning av detta byggdes två 

olika format för en maträtt när den ska skickas till klienten, en utan ingredienser som 

används till den övergripande vyn då flera rätter visas samtidigt och en till den 

detaljerade vyn då endast en rätt visas och då ingredienserna är av större intresse. 

De båda vyerna använder samma bildupplösning vilket inte är nödvändigt. Hur bilder 

används kan påverka kvalitet och hastighet (Eccher 2015), men i detta fall har 

optimering av bilderna prioriterats bort. 

4.2.3.2 Lagring av temporär data 

Eftersom mathandel online ofta sker ostrukturerat och sporadiskt och olika tjänster 

ofta används parallellt (de Kervenoael et al. 2014) bör varukorgens innehåll sparas, 

så att användaren får tillgång till tidigare innehåll även efter ett uppehåll i 

användandet av tjänsten, för att förbättra användbarheten. Till detta användes 

HTML5 Local Storage som tillåter applikationen att lagra strängar med information i 

användarens webbläsare under en obegränsad tid, även om webbläsaren stängs 

ner. Detta medför dock problemet att innehållet i Local Storage kan bli inkompatibelt 

med databasen om denna har ändrats under tiden från att ett objekt lades till i 
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varukorgen, vilket kan förvirra användaren när denna går vidare till köpprocessen. 

Därför valideras innehållet i Local Storage mot databasen när användaren startar en 

ny session. Om innehållet är felaktigt töms Local Storage omedelbart och 

användaren får då börja om med en tom varukorg. 

4.2.4 Utvärderingssvar från formativ användbarhetsutvärdering 

Följande data kom fram från den formativa användbarhetsutvärderingen genomförd 

under Sprint 3: 

 Besvärligt att bli medlem. Registreringsformuläret är långt och det är otydligt 

vilka uppgifter som är obligatoriska respektive frivilliga. Leder till att användare 

ogärna blir medlem. 

 Besvärligt att behöva bli medlem för att kunna genomföra ett köp. 

 Kundkorgen följer inte med vid scrollning. Därmed märks det inte när en 

produkt läggs till i varukorgen. 

 Stavfel. 

 Bakåtknapp under köpprocessen saknas. Användare vill kunna backa från 

köpprocessen och handla vidare. 

 Orderbekräftelse via mejl hellre än att bara få en så kallad pop-up med 

orderbekräftelsen.  

 I vissa mobilenheter är delar av den så kallade navbaren skymd, vilket ger ett 

oseriöst intryck.  

Med hjälp av insamlad data rekommenderades vilka förändringar som skulle 

implementeras utifrån vad som betraktades vara viktigast för komponenterna i 

användbarhetsdefinitionen: ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse (Bevan 

2001). På grund av begränsade tidsresurser var det inte möjlighet att implementera 

alla förändringar. Följande förändringar rekommenderades och implementerades: 

 Registreringsformuläret förkortades till att bara innehålla e-mailadress, 

lösenord, bekräfta lösenord.  

 Köpprocessen gjordes om så att det är möjligt att genomföra ett köp utan att 

bli medlem. 
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 Kundkorgen ändrades så att den följer med vid scrollning. I mobilläge lades 

en effekt till så att det är tydligt när en produkt läggs till i kundkorgen. 

 Navbaren gjordes om i mobilläge. 

 En bakåtknapp lades till i köpprocessen. 

4.2.5 Utvärderingssvar från summativ användbarhetsutvärdering 

Utvärderingssvar från den summativa användbarhetsutvärderingen kan ses i Figur 8, 

9 och 10. Genomgående angav testpersonerna höga betyg på samtliga frågor. De 

värden som avvek var två fyror på lämplighet och effektivitet och en trea på 

tillfredsställandegrad. Samtliga frågor fick ett medelvärde på 4,78 på en skala från ett 

till fem. 

  

Figur 9 Svar på fråga 1. Webbapplikationens grad av ändamålsenlighet 

I Figur 9 ses svar på fråga 1. Sju personer svarade en 5:a och två personer svarade 

en 2:a. 
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Figur 10 Svar på fråga 2. Webbapplikationens grad av effektivitet 

I Figur 10 ses svar på fråga 2. Sju personer svarade en 5:a och två personer 

svarade en 2:a. 

 

Figur 11 Svar på fråga 3. Webbapplikationens grad av tillfredsställelse 

I Figur 11 ses svar på fråga 3. Åtta personer svarade en 5:a och en person svarade 

en 2:a. 
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5 Diskussion 

I diskussionskapitlet diskuteras relevanta delar av projektet sett till användbarhet. 

Kapitlet består i huvudsak av diskussion kring resultat och metod, men arbetet i ett 

vidare sammanhang och vidareutveckling tas också upp. 

5.1 Resultat 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av projektet. Avsnittet inleds med en diskussion 

kring de relevanta val som gjorts för att designa en användbar webbapplikation. 

Därefter följer diskussion kring de resultat som erhölls efter genomförd utvärdering. 

I designen av webbapplikationen har två definitioner av användbarhet beaktats. I 

fokus är ISO:s användbarhetskomponenter som är ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse (Bevan 2001). Som komplement har Nielsens (2012) fem faktorer för 

användbarhet beaktats; lättlärdhet, effektivitet, minnesvärdhet, fel och 

tillfredsställelse. Båda definitionerna tar med begreppen tillfredsställelse och 

effektivitet, med liknande innebörd. 

En stor avvägning vid designen av webbapplikationen har varit mellan att göra den 

lätt att använda och dess funktioner effektiva. I Nielsens definition ställs det dilemmat 

tydligt upp, i komponenterna lättlärdhet och effektivitet. I ISO:s definition är det inte 

lika tydligt, då denna typ av aspekter innefattas i komponenten ändamålsenlighet. 

I designen av startvyn krävdes en sådan avvägning mellan lätthet att använda och 

effektivitet. Genom att placera användaren direkt på vyn för att handla blir 

webbapplikationen mer effektiv, bland annat genom att majoriteten av all 

funktionalitet är tillgänglig med tre eller färre klick. Detta har utförts i enlighet med 

Ecchers (2015) tumregel. Samtidigt kan startvyn göra webbapplikationen svårare att 

använda för nya användare, då det blir fyra olika moduler med olika funktionaliteter 

på startvyn. Därmed blir designen av modulerna viktig, så att modulerna är 

förståeliga vid en direkt anblick. 
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5.1.1 Sökrutan 

Vid utformning av sökrutan upptäcktes motsägande teori. I studien av Benn et al. 

(2015) upptäcktes att sökrutan sällan användes, möjligtvis då det är mer mentalt 

krävande än att navigera bland kategorier. Men i den enkät som genomfördes under 

förstudien och i senare användbarhetstester nämndes sökrutan som något viktigt. 

Två möjliga förklaringar uppdagades. Sökrutan är viktigt även om den faktiskt inte 

används. Att förväntande funktioner finns gör att sidan ska kännas bekant, vilket 

skapar pålitlighet (Kim et al. 2009). 

Fördelar med sökrutan bedömdes överväga nackdelarna och implementerades 

därvid. Nackdelarna försöktes åtgärda genom att förenkla sökandet, genom att 

skapa en sökruta som automatiskt ger förslag och visar stora bilder. 

5.1.2 Köpprocessen 

Huruvida köpprocessen erbjuder en effektiv upplevelse för användaren kan 

diskuteras. Om användaren är inloggad krävs det fyra klick för att slutföra ett köp, 

medan det tar fem klick om användaren inte är inloggad. Detta är fler än Ecchers 

tumregel som säger att det ska vara max tre klick för att komma fram till specifik 

information på en webbapplikation (Eccher 2015). Ett sätt att minska antalet klick för 

användaren och därmed uppnå Ecchers tumregel för inloggade användare hade 

varit att göra om den process där köpet bekräftas. Webbapplikationen skulle kunna 

uppnå detta genom att se till att användaren kan bekräfta köpet med ett klick. Det vill 

säga att köpprocessen istället hade varit: lägg till i varukorg, gå till kassan, bekräfta 

köp. Fördelen med den lösningen är att det skulle effektivisera köpprocessen och 

minska ansträngningen för användaren. En ökad effektivitet av att uppnå ett specifikt 

mål är något som kan leda till ökad användbarhet (Bevan 2001).  

Anledningen till varför webbapplikationen har en tvåstegsprocess för att bekräfta 

köpet är att ge användaren en statisk sida där användaren tydligt kan se vad den har 

köpt och vart varorna levereras. Detta kan ge ett seriöst intryck och trygghet för 

användaren. Att ha denna säkerhetsmekanism kan leda till ökad pålitlighet, vilket är 

viktigt för näthandlare enligt Kim, Ferrin & Rao (2009). 
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På webbapplikation är det möjligt att slutföra ett köp utan att registrera sig. Det är 

något som kan minska resursåtgången för nya användare att genomföra ett köp och 

höja webbapplikationens användbarhet. Att genomföra ett köp som icke-inloggade 

innebär dock att möjligheten till att se sin orderhistorik går förlorad. Detta beror på att 

en order sparas på en viss användare. För att ändå ge denna information om 

åtminstone den aktuella orden hade det varit önskvärt att implementera en funktion 

som skickade ut en orderbekräftelse via mejl. 

5.1.3 Varukorg 

Webbapplikationens varukorg är hela tiden synlig på startsidan för större skärmar 

(1200 pixlar bred eller större), medan den är dold i navbaren för medelstora och 

mindre skärmar (1199 pixlar bred eller mindre) på grund av prioriteringsskäl. 

Orsaken till att varukorgen är synlig vid större skärmar är för att användaren ska få 

en tydlig överblick av vad som är i varukorgen. Eftersom kunderna troligtvis kommer 

beställa flertalet maträtter vid en och samma order så blir det desto viktigare för 

användaren att få en tydlig överblick av vad som liggen i varukorgen. Om man utgår 

från denna tes kan man anta att det aktuella innehållet i varukorgen påverkar vad 

användare vill lägga till som sitt nästa val. Varukorgen har därför valts att vara synlig 

så att användaren effektivt ska kunna planera och beställa veckans måltider utifrån 

dess preferenser, vilket i sin tur leder till ökad användbarhet eftersom köpprocessen 

blir mer ändamålsenlig. 

5.1.4 Registreringsprocessen 

Relativt mycket vikt lades vid registreringsformuläret och det är något som har 

ändrats mycket under utvecklingens gång. Det är också ett exempel på hur 

användbara synpunkterna från det utförda användartestet var. Till en början var 

formuläret långt men med enbart några fält obligatoriska men slutligen togs alla 

frivilliga fält bort. Teorin om att det ska vara effektivt för användaren att uppnå sina 

mål (Bevan 2001) talar för att fler användare bör lockas att bli medlemmar vid ett kort 

registreringsformulär. Vid registreringstillfället anses att användaren enbart lägger 

fokus på själva registreringen och kommer då troligen inte lägga vikt vid om den 

senare har sin adress sparad vid ett eventuellt köp.  
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Till en början motiverades valet av ett långt formulär med att det underlättade för 

användaren senare i köpprocessen om valmöjligheten att fylla i adressen fanns. Vid 

ytterligare analys av teorin och med stöd från användbarhetsutvärderingen under 

sprint 3 ansågs dock att i detta skede, om formuläret är för långt, ökar istället enbart 

obehaget hos användaren. Det går då åt mer resurser för att uppnå målet vilket 

troligen skulle skrämma bort många från att bli medlemmar. Det ansågs också att 

om fler medlemmar fås kommer det vara lättare att därefter få dem att handla. Det 

som är risken med ett kort formulär är dock att kunden drar sig ur vid köpet istället 

eftersom den måste fylla i fler uppgifter då. Troligen är det dock mindre sannolikt att 

användaren drar sig ur då alla val redan har genomförts och användaren redan 

tryckt gå till kassan. 

Vidare angående registreringen används enbart email som användarnamn och 

användaren behöver därmed inte komma ihåg något användarnamn. Detta är också 

vanligt på andra webbapplikationer. Eftersom det inte finns någon funktion som ger 

möjlighet för användaren att återställa sitt konto vid exempelvis glömt användarnamn 

eller lösenord anses det bättre att utnyttja e-postadressen för att minimera risken att 

användarnamnet glöms bort. Risken att användaren har glömt sitt lösenord kvarstår 

dock och ännu bättre hade varit att implementera denna funktionalitet. 

Tillämpande av ett externt API för att hantera användaruppgifter, exempelvis att låta 

användaren logga in med sitt Google-, eller Facebook-konto , hade ytterligare kunnat 

förbättra användbarheten. Detta eftersom användaren då endast behöver komma 

ihåg användarnamn och lösenord till den externa tjänsten, vilken användaren 

förväntas bruka betydligt oftare och därför ha lättare att komma ihåg. Vidare är det 

bekvämare för användaren att inte behöva skapa ett nytt konto för att bruka tjänsten, 

utan kunna använda ett befintligt. Detta kan ha positiv inverkan på användbarheten 

då det förbättrar lättlärdbarheten eftersom det blir enklare att använda första gången. 

Lättlärdhet ingår som en av komponenterna i Nielsens (2012) definition av 

användbarhet.  
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5.1.5 Framåt- och bakåtpilar i webbläsare 

En funktionalitet som påbörjades men inte avslutades var arbetet med att få framåt- 

och bakåt-pilarna i webbläsaren att fungera. Anledningen till att det arbetet kändes 

relevant var dels att det framkom som ett förslag under användbarhetsutvärderingen 

som genomfördes under sprint 3, dels eftersom de flesta webbapplikationer har den 

funktionaliteten. Bland de faktorer som enligt Gefen, Karahanna & Strauh (2003) gör 

att en näthandlare upplevs som pålitlig nämns att användaren känner sig bekant 

med designen och att applikationen är enkel att använda. Att framåt-och bakåt-

pilarna fungerar som förväntat skulle därmed kunna bidra till att detta uppfylls. 

Avsaknaden av denna funktionalitet skulle ha kunnat försämra graden av 

tillfredsställelse. Tillfredsställelse är direkt kopplat till definitionen av användbarhet 

(Bevan 2001). För att undvika detta valdes att istället lägga till knappar som tog 

användaren ett steg tillbaka där det bedömdes som relevant. Exempel på detta är 

vid checkout-sidan, där det numera finns en tillbaka till handla-knapp. Det var också 

den situation som framkallade en efterfrågan på bakåtpilen under 

användbarhetstestet. Det kan också finnas en viss poäng med att undvika framåt-

och bakåt-pilarna, då webbapplikationen använder flera popup-fönster och det då 

inte är självklart vad ett bakåt-klick innebär. Detta skulle också kunna bidra till 

minskad tillfredsställelse på grund av att applikationen inte beter sig som förväntat.  

5.1.6 Designbuggar 

Gällande webbapplikations design finns det fortfarande en del designbuggar som 

skulle kunna hanteras för att se till att webbapplikationen blivit mer användbar. 

Användbarhet: inga fel. Till exempel vid mobilt liggandes läge är det svårt att se 

föreslagna sökresultat vid en sökning, det är också svårt att se varukorgens innehåll 

vid mobilt liggandes läge. Ett annat exempel är att vid större skärm (1200 pixlar bred 

eller större) så blir det onödigt mycket avstånd ner till footern om användaren väljer 

att filtrera till en specifik matkategori eller allergi. 

Utöver detta så förekommer det ibland en inkonsekvent visuell designstandard. Till 

exempel har startsidan och FAQ-sidan olikt stora spaltfyllnadsavstånd till kanterna 
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av skärmen. Att webbapplikationen inte alltid är byggd på sammanhängande 

mönster av block gör att funktionaliteten på applikationen kan försämras och minskar 

inlärningskurvan hos användaren (George 2005). 

5.1.7 Snabbhet 

Den enskilt största påverkande faktorn till hur snabbt applikationens innehåll laddas i 

webbläsaren är i dagsläget storleken på maträtternas tillhörande bilder. Bildernas 

storlek är anpassad till maträttens detaljerade vy, där bilden ska ta upp en stor del av 

skärmytan, och är därför relativt högupplösta. Samma bilder används i den 

detaljerade vyn som i den övergripande vyn, där varje enskild bild ska ta upp en 

relativt liten del av skärmytan. Resultatet av detta är att bilderna laddas långsamt i 

den övergripande vyn, vilket hade kunnat undvikas genom att låta varje bild finnas i 

två storlekar, var och en anpassad för en viss vy. 

Idag finns relativt få maträtter lagrade i databasen. Om sidan skulle sättas i drift 

skulle betydligt fler rätter behöva finnas tillgängliga och tanken är att ett mycket stort 

antal rätter ska kunna finnas. Med den nuvarande lösningen skulle detta bli ett 

problem då det inte finns något system för att dela upp innehållet i mindre delar som 

laddas in blockvis efter behov. Ett stort antal maträtter skulle istället resultera i en 

mycket lång väntetid, vilket skulle kunna försämra både den upplevda effektiviteten 

och tillfredsställelsen hos användaren. Om mer tid fanns till förfogande skulle en 

omarbetning av inläsningssystemet för maträtterna så att de laddas in i block vara 

önskvärd då det skulle göra applikationen mer skalbar.  

5.1.8 Administratörsvyn 

Administratörskontot implementerades så att det i princip var likadant som ett vanligt 

konto. Den enda skillnaden gentemot en inloggad medlem är tillgång till en knapp 

som leder till en administratörssida. Det går alltså bra att som administratör till 

exempel genomföra köp på samma sätt som vilken användare som helst, vilket är 

mindre bra av flera anledningar. För det första kan man fråga sig varför det ens ska 

vara möjligt att som administratör göra köp. Om personen som är inloggad som 

administratör vill genomföra köp är det rimligt att anta att personen i fråga skapar ett 
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personligt konto istället. För det andra är det ur säkerhetssynpunkt inte bra att kunna 

göra köp från administratörskonton eftersom då kan alla personer som loggar in på 

administratörskontot få tillgång till uppgifterna som fylls i.  

Administratörskontot borde alltså ha implementerats så att det endast var möjligt att 

utföra administratörsrelaterade tjänster och inte att genomföra köp som vilken annan 

användare som helst. 

Vid designen av webbapplikationen har huvudfokusen varit på upplevelsen för 

kunden, och inte administratörer.  Mer fokus kunde ha lagts på att uppnå 

användbarhet också för en administratör. Detta blir framförallt en viktig faktor i de fall 

då utvecklingsteamet inte är de som står bakom tjänsten och själva fungerar som 

administratörer.  

Speciellt relevant är användbarheten för administratörer vid större webbapplikationer 

med många administratörer med olika befogenheter och med varierande tekniska 

kunskaper. Då kan de behövas speciellt designade sidor för bland annat att skicka 

leveranser eller lägga till rätter, som är utformade med samma 

användarbarhetsfokus som huvudsidan. Det som skulle vara positivt med olika typer 

av administratörsvyer skulle bland annat kunna vara att det förenklar för 

administratören att uppnå sitt mål, vilket påverkar användbarheten (Bevan 2001). 

Dessutom skulle det göra applikationen mer lättlärd, vilket också är viktigt för 

användbarheten. (Maguire 2001) 

5.1.9 Utvärdering av användbarhet 

Ett användbarhetstest under sprint 3 utfördes och gav flera synpunkter och 

kommentarer som hjälpte utvecklingen framåt. Eftersom testet gjordes ganska sent i 

utvecklingen fick en övervägning göras med vad resterande tid skulle läggas på. De 

tankar och buggar som var relativt små och enkla att rätta till valdes huvudsakligen 

att lägga tid på istället för helt nya funktioner. En funktion som valdes var dock de 

tidigare nämnda framåt- och bakåtpilarna.  
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Vid utvärderingen hade de kommentarer och buggar som kommit upp på tidigare 

användbarhetstest efter prioriteringsordning utvecklats. Det slutgiltiga testet 

kontrollerade inte vad användaren upplevde funktion för funktion utan riktade sig till 

helhetsintrycket och helhetskänslan.  

De goda omdömen som generellt erhölls beror troligen på att teamet analyserat 

teorier och baserat många val på detta. Utvecklingsteamet har också involverat 

användare under utvecklingens gång. Något som är oerhört viktigt för ett lyckat 

utvecklingsprojekt (Lynch & Horton 2008). Arbetssättet som använts är troligen 

också avgörande. Eftersom det möjliggör att låta användaren testa under 

utvecklingens gång då ett fungerande resultat presenteras vid varje sprint (Pries & 

Quigley 2011).  

Några lägre värden kunde dock hittas vid slutgiltiga utvärderingen, bland annat en 

3:a på hur tillfredsställande webbapplikationen var och några 4:or på övriga frågor. 

Ett exempel på funktioner och designutseenden som drog ner betyget hos denne 

användare skulle kunna vara att det var en för lång köpprocess vilket bidrog till en 

högre resursförbrukning. För att undvika dessa lägre värden fullt ut hade fler 

användartester under projektets gång troligen behövts göras. Användarens åsikter 

hade då kommit fram tidigare och att göra användartest tidigt och ofta anses 

avgörande (U.S Department of Health & Human Services 2016e). Frågor hade då 

kunnat ställas mer frekvent om varför och hur funktioner och designen kan göras 

bättre för att tillfredsställa användaren. Vid det slutgiltiga testet undersöktes enbart 

hur väl målet uppnåtts. 

5.2 Metod 

I detta avsnitt diskuteras de valda metoderna. Avsnittet behandlar förstudie, 

implementation och val av utvärderingsmetod. 

5.2.1 Förstudie 

Nedan förs en diskussion kring de aktiviteter som genomfördes under förstudien. 

Bland annat diskuteras enkätundersökningen och utvecklandet av prototypen.  
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5.2.1.1 Enkätundersökning 

Den enkätundersökning som genomfördes under förstudien delades på Facebook. 

Enkäten stängdes efter att ha legat utlagd cirka två dagar, då antalet svarande hade 

nått 96 stycken. Antalet bedömdes som tillräckligt underlag för att kunna dra 

lämpliga slutsatser, men svaren är naturligtvis behandlade med viss försiktighet. Fler 

svarande hade varit önskvärt. Eftersom Facebook-flödet uppdateras snabbt är det 

inte heller särskilt troligt att de som inte redan valt att svara skulle göra det vid ett 

senare tillfälle. Valet av kommunikationskanalen kan ha minskat reliabiliteten hos 

svaren, då de flesta svarande därmed tillhörde teamets bekantskapskrets och 

representerade en homogen grupp. Det är därmed inte självklart att samma 

slutsatser hade kunnat dras om undersökningen genomförs igen med andra 

svarande. 

Något som kunde ha gjorts för att motverka detta hade varit att också dela ut 

enkäten på studentcampus, då hade fler svarande kunnat nås samt att dessa hade 

representerat en bredare grupp studenter. Att denna metod inte valdes berodde 

framförallt på att det hade varit mer tidskrävande och att tiden var en begränsande 

faktor för projektet. Det positiva med att genomföra en enkätundersökning online är 

att svaren kommer in snabbt och att det ger möjlighet att analysera data succesivt 

(Kotler, Armstrong & Parment 2013). Det ger också ofta en högre svarsfrekvens 

bland yngre (Kotler, Armstrong & Parment 2013), vilket är positivt med tanke på den 

målgrupp som söktes.  

Enkätundersökningen fokuserade framförallt på konceptet och inte så mycket på hur 

webbapplikationen faktiskt skulle designats. Ur ett användbarhetsperspektiv hade 

mer information om vad som värdesätts hos användaren varit önskvärt, men det kan 

samtidigt vara svårt för en användare att ge synpunkter på något som ännu inte är 

utvecklat. För största möjliga nytta hade det varit önskvärt att genomföra ännu än 

undersökning kring applikationen efter det att konceptidén hade spikats.  

Enkätundersökning valdes som metod eftersom det är tidseffektivt och anses som 

en bra metod för att undersöka marknadspotentialen (Kotler, Armstrong & Parment 

2013). Det negativa kan dock vara att det är svårt att veta vilka som svarar och om 
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någon har svarat flera gånger (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Detta hade 

kunnat undvikas om utdelning skett på campus. En alternativ metod hade varit att 

genomföra till exempel intervjuer med studenter. Det hade eventuellt kunna bidra 

med mer värdefull information, men samtidigt hade det inte gått att genomföra med 

ett så stort antal svarande. Ett relativt stort urval svarande anses dock nödvändigt för 

att kunna undersöka efterfrågan på konceptet. Om däremot ännu en undersökning 

riktad mer mot användbarheten på en applikation hade genomförts så hade en 

intervjustudie varit intressant att använda.  

5.2.1.2 Prototyp 

Under projektets förstudie skapades en enklare schematisk prototyp över 

applikationen. Den första prototypen kom senare att byggas på med fler versioner. 

Vid fastställandet av designen av flera av applikationens sidor skapades specifika 

prototyper. Prototyperna upplevdes som mycket viktiga för att skapa en tydlig målbild 

vilket förenklade utveckling såväl som diskussion kring utvecklingsbeslut. 

Visualiseringen bidrog i hög grad till att en första utvärdering av tänkta designidéer 

kunde ske genom att kort diskutera prototypens utseende före utvecklingens start. 

Det är sannolikt att resultatet av utvecklingsarbetet hade blivit en mindre användbar 

applikation utan prototypanvändning eftersom uppenbara brister i design och 

utformning då upptäcks senare. 

En prototyp kan bidra till en bättre kommunikation mellan olika team vid 

utvecklingsarbete (Silva da Silva et al. 2012). Detta stämmer väl överens med 

upplevelsen av prototypens betydelse för kommunikationen även inom 

projektteamet. Författarna anser även att prototyper bör skapas i början av en 

utvecklingsprocess (Silva da Silva et al. 2012) vilket genomfördes under förstudien. 

De menar även att enkla prototyper kan användas för att utvärdera design genom att 

användare ombeds utvärdera dessa (Silva da Silva et al. 2012). Detta kom inte att 

genomföras under projektet, vare sig i förstudien eller under implementationsdelen. 

Om det genomförts hade det fått till följd att applikationens tänkta användare kunnat 

involveras tidigare i utvecklingsprocessen vilket ger större möjligheter att anpassa 

applikationen efter användarnas behov. 
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En invändning mot att använda metoden är att mängden synpunkter i form av 

resultat från utvärdering av en pappersprototyp skulle bli begränsad. Det upplevs 

som svårt att utvärdera en prototyp och få det att tillföra information om brister som 

projektteamet inte redan noterat genom att studera prototypen. Avgörande 

designbrister som inte upptäckts av projektteamet fångas med stor sannolikhet upp 

vid senare testning av själva applikationen. Det kan också ifrågasättas vilken 

trovärdighet resultatet från en utvärdering av en pappersprototyp har eftersom denna 

befinner sig långt ifrån slutresultatet sett till användarupplevelse och funktionalitet. 

Undersökningen baseras alltså på underlag som aldrig kommer att förekomma utan 

att interagera med andra delar i applikationen. Därmed kan validiteten för en sådan 

undersökning inte anses självklar. Det resonemang motsägs dock av Bailey (2005) 

som menar att en lo-fi prototyp kan ligga till grund för nästan lika bra feedback som 

en hi-fi prototyp. 

Webbapplikationens prototyputveckling skedde i serier istället för parallellt. 

Parallellprototyputveckling hade varit bättre då det leder till bättre designresultat 

(Dow et al. 2010). Dock kan man ifrågasätta hur stor betydelse detta hade inneburit 

för webbapplikationen med tanke att det inte samlades in någon feedback från 

användare efter varje prototyp. 

5.2.2 Implementation 

Nedan följer en diskussion kring de aktiviteter som skede under implementationen. 

Här diskuteras de användbarhetstester som genomfördes samt hur Scrum har 

tillämpats.   

5.2.2.1 Formativa användbarhetsutvärderingar 

Under sprint 3 genomfördes ett användbarhetstest eftersom det ökar möjligheterna 

att utforma applikationen efter behovet (Lynch & Horton 2008) och därmed göra den 

användbar för de tänkta användarna. Resultaten från användbarhetstesterna var 

mycket användbara för det fortsatta utvecklandet, bland annat förbättrades 

registreringsprocessen som följd av detta. Endast åtta studenter deltog i 

utvärderingen, men liknande synpunkter gavs från flera av de som deltog i testet, 



 
53

och dessutom är åtta personer tillräckligt enligt Hwang och Salvendy (2010) för att 

uppnå en 80 procentig upptäckandegrad. 

Användbarhetsutvärdering med tänkta användare valdes som metod. En metod som 

hade kunnat upptäcka fler användbarhetsproblem är användbarhetsutvärdering med 

experter, men det skulle kräva utvärderingar från flera experter för att uppnå samma 

resultat som med utvärderingar med tänkta användare (Petrie & Bevan 2009). 

Eftersom resurser inte fanns för att ta hjälp av experter och det fanns användare ur 

tjänstens tänkta målgrupp att tillgå, valdes utvärdering med användare som metod. 

Think Aloud-metoden användes för användbarhetsutvärdering med tänkta 

användare (Petrie & Bevan 2009). En annan metod som kunde användas är så 

kallade fokusgrupper (U.S Department of Health & Human Services 2016e). Det 

hade dock krävt en mer noggrann planering då det innebär att testgruppen måste 

samlas och att de innan dess har haft tid att testa systemet. Med den metod som 

valdes gavs också större utrymme för den enskilde testpersonens åsikter. 

Resultaten från en fokusgrupp hade kunnat vara missvisande i de fall testpersonerna 

läts sig påverkas av de andras åsikter och inte vågade stå för sin egen. Det är 

därmed möjligt att olika slutsatser kring det fortsatta utvecklandet hade dragits 

beroende på fokusgruppens sammansättning.  

Användbarhetsutvärderingar kunde med fördel ha utförts tidigare under 

utvecklingsprocessen och i varje iteration, för att kunna dra ännu mera nytta av 

möjligheten att få återkoppling från användare. Det rekommenderas dessutom att 

användbarhetstesta ofta och tidigt i utvecklingen (U.S Department of Health & 

Human Services 2016e). 

Utvärderingarna användes för att utvärdera användbarheten och få förslag på 

förändringar för att sedan kunna implementera dessa, vilket följer den 

rekommenderade användningen (U.S Department of Health & Human Services 

2016e). Någon uppföljning av användbarhetsutvärderingarna med samma personer 

gjordes dock inte. Därmed fanns ingen möjlighet att utvärdera om de 

rekommenderade förändringarna implementerades på ett tillfredsställande sätt. Om 

användbarhetsutvärderingar hade genomförts i samtliga iterationer hade detta dock 
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blivit naturligt eftersom implementerade förändringar i sprint 1 hade utvärderats i 

sprint 2 etcetera. Det är mycket troligt att fler utvärderingar hade kunnat bidra till en 

ännu mer användbar applikation (U.S Department of Health & Human Services 

(2016e); Lynch & Horton 2008; Petrie & Bevan 2009). 

Som projektet var utformat utgjorde webbapplikation en simulering av en riktig e-

handelsbutik. En fullständig implementation av webbapplikationen som en 

fungerande näthandel, där det även gått att slutföra köp med faktiska leveranser 

hade öppnat för utökade användarbarhetstester. En fullt fungerande e-handelsbutik 

skulle ge möjlighet att använda verktyg som bland annat analyserar hur kunder 

klickar runt på applikationen vilket kan användas som underlag för dess 

användbarhet. Det skulle även ge möjlighet att i användbarhetstester analysera 

användare i form av kunder som vill köpa en faktisk produkt. 

5.2.2.2 Tillämpning av Scrum 

I projektet användes den agila arbetsmetodiken Scrum. Metodiken ger möjlighet att 

addera synpunkter och önskemål under utvecklingsprocessen (Pries & Quigley 

2011). Under projektet upplevdes uppdelningen i olika iterationer med inledande 

sprintplaneringsmöten och avslutande sprintredovisningar skapa naturliga öppningar 

för att förändra planer och applikationens utformning. Detta anses även vara en av 

styrkorna med arbetssättet (Pries & Quigley 2011). 

Den valda arbetsmetodiken var en viktig faktor för att skapa goda förutsättningar att 

lyckas utveckla en användbar webbapplikation. Vilket stödjs av att agil 

mjukvaruutveckling är användar- och kundfokuserad då den verkar för en snabb 

feedback från kund till utvecklare (Silva da Silva et al. 2012).  

I efterhand konstateras att projektteamets tillämpning av Scrum kunde ha förbättrats 

vilket ytterligare hade förbättrat förutsättningarna för att skapa en användbar 

webbapplikation. Enligt metodiken ska dagliga uppföljningar av arbetet ske under en 

sprint genom så kallade scrummöten (Cervone 2014). Under delar av projektet 

genomfördes endast tre scrummöten per vecka. Det hade varit önskvärt att i högre 

grad hålla dagliga scrummöten för att förtydliga pågående arbetsprocesser och 
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nuläget. En förklaring till varför detta inte ansågs nödvändigt kan vara att 

arbetsuppgifterna i sprintbackloggen inte var tillräckligt nedbrutna. När en 

arbetsuppgift tar för lång tid att slutföra saknas statusförändringar att ange på ett 

scrummöte och dessa upplevs då som överflödiga. Om arbetsuppgifterna brutits ned 

med hänsyn till vad som kan slutföras under en arbetsdag hade dagliga scrummöten 

upplevts mer betydelsefulla och bidragit mer i arbetet för att skapa en användbar 

webbapplikation. 

Ytterligare fördelar med att bryta ner arbetsuppgifterna hade varit att arbetet med 

Trello hade kunnat förbättras. De större arbetsuppgifterna gjorde att en viss uppgift 

fastnade väldigt länge på en viss tavla och fick följa med under flera sprintar. Den 

enskilde arbetaren fick därmed känslan av att denne aldrig blev klar med sin uppgift 

vilket hade kunnat undvikas med mindre uppgifter på Trello. Mindre arbetsuppgifter 

hade också kunnat bidra till enklare testning. 

Inom projektets ramar har det saknats möjlighet att fullt jämföra med andra 

arbetssätt, som exempelvis en hierarkisk gruppstruktur med tydliga roller. Därmed 

saknas det möjlighet att svara på hur arbetssättet fungerar jämfört med andra 

alternativ och om dessa hade lett till ett annat resultat. Om ytterligare arbetssätt 

använts hade en utökad undersökning av fördelar och nackdelar med agila 

arbetssätt för utveckling av användbarhet kunnat genomföras i form av en 

jämförelse. 

5.2.3 Summativ användbarhetsutvärdering 

Nio studenter medverkade i utvärderingen. Man kan fråga sig huruvida det är 

möjlighet att avgöra om en webbapplikation uppfyller definitionen av användbarhet 

med enbart nio svarande. Hwang och Salvendy (2010) menar dock att 10 ± 2-regeln, 

det vill säga åtta till tolv svarande, är tillräckligt för att nå en 80 procentig 

upptäckandegrad, vilket bedömdes som tillräckligt för att dra slutsatsen att 

webbapplikationen åtminstone till stor del uppfyller kriterierna för användbarhet.  

Det valdes att göra kvalitativa utvärderingar med testledaren närvarande istället för 

att distribuera utvärderingen till ett större antal deltagare. Bedömningen gjordes att 
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även om kvalitativa utvärderingar skulle ge färre svar än kvantitativa så skulle 

validiteten hos en kvalitativ utvärdering bli högre. Bäst hade kanske varit att 

genomföra testerna med en utomstående testledare.  Därmed ansågs det som ett 

bättre sätt för att utvärdera webbapplikationens användbarhet. Dessutom behövs 

som sagt inte fler än åtta testdeltagare för att göra en användbarhetsutvärdering 

med en 80 procentig upptäckandegrad. 

Att genomföra tester i närvaro av testledaren skulle kunna leda till att testpersonerna 

sätter ett högt betyg av artighetsskäl, vilket då inte ger en verklig bedömning. 

Däremot medför testledarens närvaro att uppgifterna faktiskt utförs. Om det endast 

hade lämnats ut en enkät finns det egentligen inget som garanterar att ombedd 

uppgift faktiskt har utförts.  

Den faktiska innebörden av utvärderingssvaren kan diskuteras. 

Utvärderingsformuläret som användes togs fram specifikt för denna utvärdering. För 

att få mer tillförlitliga svar kunde ett särskilt utformat frågeformulär för användbarhet 

använts (Petrie & Bevan 2009). En skala från ett till fem användes och exakt vad ett 

visst betyg från en specifik användare innebär är svårt att dra slutsatser om. 

Dessutom var det med rådande svarsunderlag svårt att koppla betygen till specifika 

funktioner. Kanske hade en bättre metod varit att ställa flera och mer precisa frågor 

om webbapplikationens ändamålsenlighet, effektivitet och användarens 

tillfredsställelse. Till exempel kunde en fråga kopplat till effektivitet vara: I vilken 

utsträckning tycker du att köpprocessen är smidig? Denna typ av frågor skulle 

sannolikt vara lättare att förstå för testpersonen och därmed kan svarens validitet 

blivit bättre, och även enklare att tolka. Denna typ av frågor skulle sannolikt vara 

lättare att förstå för testpersonen och därmed kan svarens validitet blivit bättre, och 

även enklare att tolka.  

Den summativa användbarhetsutvärderingen utgick från ISO 9241:11 

användbarhetskomponenter. Det hade även varit möjligt att göra utvärderingen 

utifrån andra definitioner av användbarhet, till exempel definierar Nielsen (2012) 

användbarhet med komponenterna lättlärdhet, effektivitet, minnesvärdhet, fel och 

tillfredsställelse. Detta kunde givit andra utvärderingssvar. 
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5.2.4 Källkritik 

För projektet har många typer av källor använts, främst vetenskapliga publikationer, 

böcker och digitala källor. Vetenskapliga källor har prioriterats och en strävan efter 

en blandning av sekundära och primära har funnits. Ämnet har till viss del försvårat 

möjligheten till att hitta relevanta källor, till exempel teori som är mer specifik för 

digital mathandel. Det mindre urvalet minskar även möjligheten till att prioritera källor 

med högre upplevd validitet. 

En del av marknadsunderlaget, speciellt till marknadsplanen, är byggd på en rapport 

gjord av HUI Research åt Svensk Digital Handel. Resultatet är inte garanterat 

analyserat ur ett vetenskapligt perspektiv, och kan därmed exempelvis leda till 

resultat som inte är statistiskt säkerställda. Samtidigt är rapporten väldigt relevant för 

ämnet och andra källor kring hur marknaden ser ut i Sverige specifikt saknas. 

Rapporten är även användbar som komplement till den eget framställda enkäten. 

Som källor till användarbarhet och design har främst vetenskapliga artiklar använts. 

När det var möjligt prioriterades artiklar med förhållandevis mer objektiv metodik, så 

som studier av användares faktiska beteende, framför mer subjektiva metodiker där 

resultatet inte nödvändigtvis överensstämmer med användarnas reella prioriteringar 

och beteende. 

Många designval på webbapplikationer har utvecklats med tiden och testning. 

Sådana resultat, vilka inhämtats från bland annat böcker och digitala källor, är inte 

framtagna med vetenskaplig metodik. De ses ändå som relevanta, men vägs mot 

objektiva studier för att upptäcka förbättringsmöjligheter jämfört med konventionell 

design.  

Teorier om webbapplikationer är i ständigt förändring och därmed kan försiktighet till 

åldrande publikationer behövas. Nyare publikationer har därmed prioriterats. Dock 

så förekommer det åldrande källor, detta är något som kan leda till att det är ej 

relevanta i dagens läge och därmed påverkar resultatet negativt. I de fall äldre källor 

användes genomfördes en bedömning om det fanns en möjlighet att resultaten inte 

länge var tillämpbara. 
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5.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 

I detta kapitel diskuteras arbetet i ett vidare sammanhang. Här tas juridiska- 

säkerhetsmässiga faktorer upp.  

5.3.1 Juridiska aspekter 

HTML5 Local Storage används som tidigare nämnts för att lagra varukorgens 

innehåll i användarens webbläsare, även information om huruvida användaren 

besökt sidan tidigare lagras med hjälp av Local Storage. Enligt 6 kap. 18§ Lag 

(2003:389) om elektronisk kommunikation är webbapplikationen skyldig att informera 

användare av applikationen om att information lagras i deras webbläsare, därför 

medföljer ett förtydligande om detta i samband med meddelandet som visas den 

första gången en användare besöker applikationen. 

5.3.2 Säkerhet 

Med den nuvarande lösningen finns ingen kryptering av användarens uppgifter vilket 

är en stor säkerhetsbrist som kan och borde åtgärdas med mer tid till förfogande. Ett 

ännu säkrare alternativ vore att låta användaren nyttja en betrodd extern tjänst som 

Google hantera användaruppgifterna. Det vill säga, låta användaren logga in med 

sitt Gmail-konto. På så vis skulle användaren heller inte behöva skapa ett nytt 

lösenord att hålla reda på. Eventuella uppgifter om bland annat adress och namn 

registrerade hos Google skulle kunna föras över automatiskt, vilket skulle bespara 

användaren tiden att fylla i dem. Med en sådan lösning skulle webbapplikationen inte 

behöva ta på sig ansvaret att beskydda användarens uppgifter i samma 

utsträckning. 
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6 Slutsatser 

Efter utveckling av en webbapplikation för försäljning av matkassar har slutsatser 

gällande design av användbara webbapplikationer med detta syfte dragits. Dessa 

har tagits fram utifrån de designval som gjorts och utvärderats efter den definition av 

användbarhet som utgår från effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse. 

Den utförda summativa användbarhetsutvärderingen visade ett högt betyg gällande 

applikationens effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse. Det är dock svårt 

att se några tydliga kopplingar mellan specifika designval och det uppmätta 

resultatet. Utvärderingen genomfördes endast på den utvecklade applikationen som 

dessutom inte var en fullständigt implementerad tjänst.   

Att en hög effektivitet uppnåddes kan förklaras med de ansträngningar som gjorts för 

att minimera antalet klick för att ta sig mellan applikationens olika delar. Detta stöds 

av Eccher (2015) som menar att det ska gå att nå all information på tre klick. Ett kort 

och smidigt registreringsformulär kan också bidra till en upplevd effektivitet av 

applikationen, likaså möjligheten att genomföra ett köp utan att behöva registrera 

sig. 

En ändamålsenlig webbapplikation för försäljning av matkassar online kan designas 

på ett sätt som underlättar köpprocessen, där köpet är målet för användaren. Detta 

eftersom ändamålsenlighet innefattar med vilken noggrannhet och fullständighet 

användaren kan nå sina mål (Sundström 2005). Varukorgens design kan möjliggöra 

en tydlig och effektiv måltidsplanering och skulle därmed kunna hjälpa användaren 

att nå sitt mål med att använda webbapplikationen. Att dessutom erbjuda filtrerings-, 

sorterings- och sökfunktioner kan också bidra till att uppnå detta.  

De höga betygen kring tillfredsställelse är svåra att spåra till specifika designval. 

Tillfredsställelse beskrivs både som positiva upplevelser och frånvaro av obehag 

(Sundström 2005). Möjligtvis skulle enkelheten att navigera och den mjuka 

färgsättningen kunna bidra till detta.  
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Det genomförda projektet har resulterat i att en rad faktorer som kan påverka en 

webbapplikations användbarhet har sammanställts. Denna information förmodas 

vara av värde för den som ämnar designa en webbapplikation för e-handel där 

användbarheten står i fokus. Vad som gör en webbapplikation framgångsrik 

förändras över tid, denna rapport baseras på både gamla och nya källor, samt nya 

användartester och enkätsvar. Att hålla sig uppdaterad om dessa trender är viktigt 

vid utveckling av en webbapplikation. 

Webbapplikationen har designats med fokus på användbarhet. Vid design av 

webbapplikationer för e-handel finns andra tillvägagångssätt, exempelvis utformning 

för att maximera försäljning eller vinst. Användbarhet är dock enligt DeLone & 

McLean (2015) direkt kopplat till försäljningen och är därför en del även i dessa 

tillvägagångssätt. Det resultat som uppnåtts i denna rapport kan därmed användas 

och vidareutvecklas vid en bredare frågeställning med något av dessa syften. Det är 

däremot möjligt att det då finns parametrar som motiverar andra designval. 
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Figur 2: Inställning till matkassar.  
 



  
Figur 3: Anledningar till att inte handla matkassar.  
 

  

Figur 4: Önskemål om matkassar.  
 



  

Figur 5: Viktiga faktorer vid köp av en matkasse.  
 

  

Figur 6: Viktiga faktorer vid köp på nätet. 
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1 Inledning 

I dagens tidspressade samhälle är det många som upplever att de inte har tid till att 

planera, handla och laga den maten som de kanske önskar. Färdiga matkassar är 

därför en affärsidé som vuxit sig stark på senaste tiden. Konceptet innebär att kunden 

får en matkasse hemlevererad med de recept och tillhörande råvaror som behövs för att 

kunna laga de redan planerade rätterna. Typiskt är att en matkasse ger fem middagar 

till fyra personer, men det finns även andra varianter. 

Detta koncept anses dock inte passa särskilt bra till studenter, som ofta är 

ensamboende och kanske inte vill laga mat varje dag. Förutom detta är studentgruppen 

en grupp som konceptet bör kunna passa då studenter ofta har begränsat med tid. En 

tjänst som innebär en förenklad måltidsplanering och inhandling skulle därmed kunna 

underlätta vardagen för studenter. 

Med anledning av detta önskar företaget Studentkassen lansera en ny typ av 

matkassetjänst, som är mer anpassad till studenters livssituation.  
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2 Affärsidé 

2.1 Företagsbeskrivning 

Företaget Studentkassen är ett nystartat företag med målsättning att lansera en ny typ 

av matkassetjänst anpassad efter och riktad till konsumentgruppen studenter.  

2.2 Produktbeskrivning 

Den tänkta tjänsten kommer vara webbaserad och konceptet innebär att kunden 

plockar ihop sin egen matkasse inför veckan genom att välja bland de recept som finns 

tillgängliga. Såväl antalet portioner som antal recept kunden önskar för veckan är 

valfritt. Varor till de beställda recepten levereras sedan hem till kunden på den tänkta 

leveransdagen. Om det skulle visa sig att det finns en efterfrågan på att också kunna 

köpa andra varor, till exempel frukostmat, finns tankar på att även tillhandahålla ett 

sådant kompletterande bassortiment, men fokus ligger på recepten.  
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3 Omvärldsanalys 

I omvärldsanalysen har PETS-modellen använts. PETS är en akronym som står för 

politiska, ekonomiska, tekniska och sociala faktorer. Användande av PETS-modellen 

innebär att dessa faktorer undersöks för att få en uppfattning om hur omvärlden ser ut 

för ett företag. 

3.1 Politiska (legala) faktorer  

E-handelsverksamhet i Sverige regleras av ett flertal olika lagar. Några av de lagar som 

gäller för de flesta e-handlare är: e-handelslagen (SFS 2002:562), Distans- och 

hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), Prisinformationslagen (SFS 2004:347) och 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) (Tillväxtverket 2015). Utöver dessa lagar så finns 

det specifika lagar som livsmedelsföretag måste följa, den främsta är Livsmedelslagen 

(2006:804).  

För att få starta en livsmedelsverksamhet krävs det att anläggningen där verksamheten 

ska bedrivas registreras till miljökontoret i den aktuella kommunen. Utöver detta krävs 

det också att verksamheten har ett fungerande system för egenkontroll. Egenkontroll 

innebär att verksamhetsutövaren är ansvarig för att livsmedlen som säljs är säkra att 

äta och har rätt märkning. (Stockholms stad 2016) 

3.2 Ekonomiska faktorer  

Svensk e-handel har haft en hög tillväxt de senaste åren och år 2014 omsatte svensk e-

handel 42,9 miljarder svenska kronor och hade en tillväxt på 16 %. Totalt stod e-

handeln för 6,4 % av den totala detaljhandeln år 2014. Under åren 2010-2014 har 

svensk e-handel haft en tillväxt mellan 11-17 %, vilket är snabbare än tillväxten för den 

totala detaljhandeln (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research 2014). Denna 

tillväxtskillnad leder till att e-handeln blir en allt större andel av svensk detaljhandel. HUI 

Research räknar med att tillväxten inom e-handel kommer att fortsätta och under år 

2015 kommer svensk e-handel omsätta 50 miljarder och utgöra 7 % av totala 

detaljhandeln (HUI Research 2015b). 

Den bransch som har haft högst tillväxt inom e-handeln under år 2014 med en tillväxt 

på 41 % är livsmedelsbranschen. HUI Research förväntar sig att tillväxten kommer att 
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vara fortsatt kraftig under år 2015 med en tillväxt på 40 %. Denna tillväxt kommer dock 

från mycket låga nivåer och en lågt penetrerad marknad. Under år 2014 omsatte 

livsmedelsförsäljningen på nätet 3 miljarder kronor, vilket bara motsvarar drygt 1 % av 

den totala livsmedelshandeln som omsatte 275 miljarder kronor. Detta kan jämföras 

med Storbritannien, som har kommit längst med försäljning av livsmedel på nätet, där 

livsmedelsförsäljningen på nätet står för 5 % av den totala livsmedelsförsäljningen. Av 

de 3 miljarder kronor som omsattes från köp via nätet så uppskattar HUI Research att 

50 % kommer från matkassar eller specialvaruköp och att 50 % av omsättningen består 

av lösplock (HUI Research 2015a). 

3.3 Tekniska faktorer  

För att kunna driva en framgångsrik e-handel så finns det många tekniska aspekter att 

ta hänsyn till. Search Engine Optimization (SEO) är ett viktigt verktyg för att skapa billig 

marknadsföring och driva in trafik till webbapplikation. Genom att aktivt jobba med att 

komma högt upp i sökresultat bland söktjänster så kan stora konkurrensfördelar fås 

eftersom en stor andel av den inflödande trafiken till en hemsida kommer från 

söktjänster (Google 2010). Även  laddningstider, design och innehåll är viktiga för att 

generera en trevlig användarupplevelse för besökarna. Dessa faktorer är också viktiga 

för att generera en så hög konvertering som möjligt, det vill säga att få kunderna att 

faktiskt handla. Genom väl genomtänkta designval som tydligt visar hemsidans 

värdeerbjudande och ett tydligt flöde mot kassan så ökar konverteringsgraden 

(Bigcommerce 2015). 

3.4 Sociala faktorer  

En ökande trend inom svenskars internetbeteende är att allt fler personer använder 

mobiler och surfplattor för att surfa på internet. Att använda mobila enheter 

(mobiltelefon eller surfplatta) i syfte att handla på internet har blivit allt vanligare. Av 

samtliga konsumenter så var det totalt 14 % som hade handlat varor med sin 

mobiltelefon under Q4 2014. Andelen som hade handlat med en mobil enhet under 

samma period var 27 %. Hos de yngre konsumentgrupperna är det allt vanligare att 

göra ett köp via mobilen. Bland samtliga 30-49 åringar så hade 20 % handlat varor med 

en mobiltelefon under Q4 2014, medan det var 24 % bland 18-29 åringar under samma 
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period. Mobiltelefonen används också allt oftare för att hitta information om en fysisk 

vara. Detta har medfört att allt fler e-handlare utvecklar mobilanpassade 

webbapplikationer. Vid slutet av år 2014 så hade 37 % av e-handlarna mobilanpassade 

webbapplikationer vilket kan jämföras med endast 29 %.året innan (Postnord, Svensk 

Digital Handel & HUI Research 2014). 

Allt fler har börjat handla mat på nätet och den största kundgruppen är kvinnor mellan 

30 och 49 år (PostNord, Svensk Digital Handel & HUI Research 2015). 

Huvudanledningen till att handla livsmedel på nätet är att det är bekvämt. Den viktigaste 

fördelen enligt de som har handlat mat på nätet är att de tjänar tid på det och den näst 

viktigaste faktorn är att varorna blir hemlevererade och att kunden därmed slipper bära 

på matkassar. Den största nackdelen med att handla mat på nätet är fraktkostnaden 

och den näst största är att varorna är dyrare än i den fysiska livsmedelsbutiken (HUI 

Research 2015a). 

Av de som har handlat mat på nätet så är det 77 % som skulle rekommendera andra att 

göra det. Den största anledningen till att inte handla mat på nätet (bland personer som 

aldrig har gjort det) är att personen vill se varorna själv i butik. (HUI Research 2015a) 
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4 Konkurrentanalys 

Det finns idag tre huvudsakliga koncept för försäljning av dagligvaror på nätet. Den 

fullsorterade dagligvarubutiken, färdiga middagslösningar (matkassar) och 

specialvarubutiker. I en rapport skriven av HUI Research på uppdrag av Svensk Digital 

Handel redovisas resultatet från en konsumentundersökning om digital mathandel 

genomförd i maj år 2015. I undersökningen angav 50 % av de som handlat mat på nätet 

att de handlat från en fullsorterad dagligvarubutik, 40 % att de handlat från en 

specialvarubutik och 31 % att de handlat middagslösningar. (HUI Research 2015a) 

4.1 Marknadsaktörer 

De fyra största aktörerna med fysiska butiker på den svenska dagligvarumarknaden var 

år 2014 (med uppskattade marknadsandelar i parantes): ICA (50,8 %), COOP (20,5 %), 

Axfood (15,8 %) och Bergendahls (7 %) (Delfi, DLF & HUI Research 2015). De två 

största aktörerna som tillhandahöll färdiga matkassar på nätet var år 2015 Mathem och 

Linas matkasse (Ström 2016).  

4.1.1 ICA 

ICA erbjuder idag ett flertal olika matkassar för avhämtning i vissa butiker (ICA 2016b) 

och en del av dessa erbjuder möjlighet till hemleverans (ICA 2016a). Ett antal av ICAs 

butiker erbjuder även e-handel där sortiment och möjligheten till leverans skiljer sig 

mellan butikerna (ICA 2016c). ICA planerar nu att koppla samman företagets receptsajt 

med e-handeln och därmed möjliggöra för kunder att köpa allt som krävs till ett visst 

recept genom ett klick (Ström 2016). 

4.1.2 COOP 

COOP har en fullsortimentsbutik online som erbjuder hemleverans i några utvalda 

städer. Företaget erbjuder även ett antal olika matkassar som kan hämtas i alla COOP-

butiker eller levereras hem i vissa områden. (COOP 2016)   

4.1.3 Axfood 

Företaget Axfood med butikskedjor som Willys och Hemköp bedriver för tillfället 

testverksamhet med e-handel till konsumenter. Från ett fåtal Hemköpsbutiker i 

Stockholm erbjuds möjlighet till avhämtning eller hemleverans av matvaror beställda på 
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nätet. Sedan tidigare bedriver Axfood e-handel med mat, riktad till företag. (Axfood 

2015) 

4.1.4 Bergendahls 

Bergendahls erbjuder under sin butiksprofil City Gross matkassar för avhämtning i butik 

eller hemleverans. (City Gross 2016) 

4.1.5 Mathem 

Mathem är den största aktören för livsmedel online (Leijonhufvud 2015). På 

webbapplikationen finns det möjlighet att beställa enskilda produkter, hela recept eller 

matkassar. Maträtter och produkter är samlade, där det är precis som en fysisk butik 

men online, medan matkassekonceptet är separat. Tanken bakom webbapplikationen 

verkar vara att det ska fungera som en komplett ersättare till traditionella matbutiker. 

Upplägget påminner mycket om en vanlig affär. (Mathem 2016) 

Webbapplikationen kräver att kunden hittar allt själv, ingen tydlig struktur finns med 

möjlighet att till exempel först välja några recept och sedan direkt komma till 

komplettering med basvaror. Recepten ligger separat vilket kräver att konsumenten 

aktivt letar på hemsidan. Recepten som kommer från olika receptskapare (till exempel 

Arla Köket) ligger under en separat meny och inte i en gemensam receptportal. 

(Mathem 2016) 

4.1.6 Linas Matkasse 

Det finns flera olika matkassar att välja mellan, som är tänkta att passa många olika 

kunder. Ett exempel är den lättlagade matkassen, med ett pris på 52 kr per portion. 

(Linas Matkasse 2016b) Genom val av billiga ingredienser trots högre pris, kan 

företaget få bra marginaler. 

Konceptet med matkassar ger väldigt liten valmöjlighet, det går att byta kasse eller 

hoppa över sin beställning 8 dagar innan (Linas Matkasse 2016c), men ingen möjlighet 

att byta enskilda maträtter om det är någon som inte önskas. Det finns inte heller någon 

möjlighet att själv justera portionsantalet, att frysa in rester ges som förslag men det 

finns inget som garanterar att alla de rätter kunderna får alltid är lämpliga att spara och 

värma upp på till exempel kontoret, vilket begränsar möjlighet för mindre hushåll att bli 
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kunder (Linas Matkasse 2016a). Konceptet riktar sig därmed främst mot kunder som är 

villiga att betala högt pris, kan äta allt som serveras och äta 4 portioner på en gång. 
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5 SWOT 

 

  

Positiva faktorer 

 

Negativa faktorer 

 

 

 

Interna faktorer 

Styrkor 

 Mycket kunskap om 

studenters vanor och 

agerande.  

 Stort kontaktnät. 

Svagheter 

 Okänt varumärke. 

 Ingen tidigare 

erfarenhet av mat 

eller näthandel. 

 Nyetablerade inom 

nytt 

marknadssegment. 

 

 

 

 

Externa faktorer 

Möjligheter 

 Positiva trender inom e-

handel. 

 Ouppfyllda behov hos 

studenterna. 

 Utvecklingsmöjligheter till 

andra marknadssegment. 

 Nytt koncept. 

Hot 

 Konkurrenterna 

växer. 

 De stora 

mataktörerna tar 

över även 

matnäthandeln  

 Trender kan ändras 

snabbt. 

 Studenter handlar 

ändå andra varor i 

mataffärerna och 

därför onödigt med 

näthandel. 
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5.1 Styrkor 

En stor styrka inom företaget är att det innehar mycket kunskap om studenters vanor 

och beteende. En fördel som kan dras av detta är att det med större sannolikhet kan 

förutspås vad som kommer uppskattas av just studenter. Konceptet kan då utformas för 

att möta efterfrågan och därmed bli mer lyckat.  

En annan fördel som kunskapen medför är vetskap om hur en lyckad marknadsföring 

kan genomföras. Denna kunskap kommer att utnyttjas vid utformandet av 

marknadsföringsplanen. Att till exempel besöka universiteten och marknadsföra sig på 

plats har tidigare varit lyckat och väldigt effektivt, då detta innebär att budskapet snabbt 

når ut till många på en gång. Vetskap om att studenter pratar mycket med varandra och 

är aktiva på sociala medier kommer också att tas i beaktande. Till exempel finns det 

Facebook-grupper på universiteten där många av de som läser samma program är 

med, till vilka det utan svårighet kan fås tillgång. 

Att företaget drivs av 8 studenter som därmed har ett stort kontaktnät på ett stort 

universitet underlättar också mycket för spridning av konceptet. Konceptet kommer då 

snabbt kunna nå ut till en stor mängd studenter. När det har nått ut till en grupp kommer 

det inte ta lång tid innan det nått ut till många fler. 

5.2 Möjligheter 

Eftersom det är en växande marknad med mathandel på nätet ses flera möjligheter.  

Marknaden växer stadigt och än så länge finns det relativt få stora aktörer. Så oavsett 

vad konceptet skulle vara och vilket marknadssegment som väljs finns det stora 

möjligheter att lyckas. Det tänkta konceptet med egenvalda recept och justering av 

portionsantal finns visserligen hos några av de befintliga aktörerna. Som nämnts i 

konkurrensanalysen har till exempel företaget Mathem den tjänsten. Det finns dock 

ingen aktör på marknaden som idag har det som sitt huvudfokus.  

En stor möjlighet för koncept ses först och främst hos studenterna. Det finns inget 

liknande som är riktat till studenter i dagsläget. Den genomförda undersökningen (se 

bilaga 2) bekräftar att det finns en efterfrågan hos studenter. De flesta som tillfrågades 

var studenter och större delen har svarat att de skulle kunna tänka sig att beställa en 
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matkasse på nätet, många av de övriga svarade att det var för dyrt. Konceptet att de 

skulle vilja välja bland recept och portionsantal själva var också populärt. 

En annan möjlighet skulle vara att marknadsföra och eventuellt ändra konceptet lite för 

att nå utanför studentmarknaden. Då skulle dels marknadsandelar kunna tas av 

konkurrenterna men det skulle även finnas goda möjligheter till att hitta helt nya 

marknader. Detta genom att sikta på att nå ut till dem som ännu inte hittat ett koncept 

som passar, till exempel låginkomsttagare eller mindre hushåll. 

5.3 Svagheter 

En svaghet inom företaget är det svaga varumärket. Det är ett nystartat företag som 

ingen känner igen. Detta gör det generellt svårt att få konceptet att sprida sig och få 

människor att vilja prova även om det är en väldigt bra idé. Dock är en av styrkorna att 

det finns en stark marknadsföringsplan och därmed borde denna svaghet kunna 

elimineras till viss del om det är så att det faktiskt är ett efterfrågat koncept. 

Att företaget kommer vara nyetablerat inom ett nytt marknadssegment kan också vara 

en svaghet. Ingen av de inblandande parterna har någon erfarenhet av konceptet. Det 

finns inte heller någon kunskap angående mathandel och e-handel överhuvudtaget 

inom företaget, och det kan därmed vara svårt att förutse vilka problem som kan komma 

att uppstå. Det är också mycket svårare att tillfredsställa behoven som finns om inte 

konceptet tidigare är provat. Det är dock inte ett helt nytt koncept utan liknande koncept 

har tidigare provats. 

5.4 Hot 

Ett stort hot är om de befintliga konkurrenterna blir större, framförallt Mathem, som 

redan erbjuder det tänkta konceptet. Om de blir för stora och till exempel också skulle 

börja ha en studentvariant skulle det vara svårt att ta sig in på marknaden. Dock finns 

skillnader om jämförelsen görs idag. Hos Mathem är recepttjänsten inte särskilt tydlig 

och det krävs att kunden själv letar upp den. Tanken med Studentkassens koncept är 

att recepten är huvudfokus och att recepten därmed kommer finnas tydliga redan på 

förstasidan. Då detta, enligt genomförd undersökning, verkar vara ett efterfrågat 

koncept ger det möjlighet att nå ut till de människor som gillar idén. 
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Det som också är en risk är att de stora aktörer som dominerar mathandeln idag även 

gradvis kommer att ta över näthandeln med olika koncept som passar alla. Det kommer 

då vara i stort sett omöjligt för små aktörer att ta sig in på marknaden. Det som skulle 

kunna göra detta till ett mindre hot är att inriktningen sker just mot studenter där mycket 

kunskap finns och att företaget därmed marknadsför sig inifrån. Genom detta skulle 

ändå ett förtroende kunna skapas hos studenterna.  

Ytterligare ett hot är om konceptet  ”handla mat på nätet” bara är ett nyhetens behag 

och trenderna plötsligt vänder igen. Det har inte funnits i så stor utsträckning under 

någon längre tid än och det är därmed fortfarande osäkert vad kunderna kommer att 

tycka i längden. Som tidigare nämnts spås tillväxten dock fortsätta. 

Det sista hotet är om kunder provar konceptet men upplever att de ändå måste gå och 

handla andra saker och därmed slutar handla på nätet. Det företaget kommer att göra 

för att minska den risken är att eventuellt även erbjuda basvaror att komplettera 

handlingen med.  
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6 Segmentering, urval och positionering 

6.1 Segmentering 

Eftersom företaget valt att rikta den nya tjänsten mot konsumentgruppen studenter är 

denna grupp utgångspunkt för vidare segmentering. Inledningsvis har en geografisk 

segmentering baserad på land genomförts. Därefter har dessa kunder delats in efter 

den geografiska variabeln boendeort, stad med stor andel studerande invånare eller 

annan boendeort. En demografisk indelning i grupperna hemmaboende hos föräldrar 

eller inte hemmaboende hos föräldrar följde sedan. Slutligen har ytterligare en 

demografisk segmentering genomförts med indelning i studenter med låg inkomst och 

studenter med högre inkomst. 

6.2 Urval 

Den svenska livsmedelshandeln på nätet är under stark tillväxt och var under år 2014 

den del av den svenska e-handeln med högst tillväxt, även om det skedde från låga 

nivåer. Marknaden består av ett antal renodlade e-handelsaktörer utöver de aktörer 

som är etablerade på den fysiska delen av den svenska dagligvarumarknaden. Bland 

dessa marknadsaktörer finns inga aktörer med ett uttalat koncept riktat mot studenter. 

Tjänsten bör därför rikta sig till studenter vid svenska universitet och högskolor. 

Företaget Studentkassen har även kunskap om svenska studenters behov och 

önskemål. 

För att säkerställa ett tillräckligt kundunderlag bör företaget fokusera på de studenter 

som är bosatta i städer med stor andel studenter. Detta ger både logistiska (effektiva 

leveranser) och marknadsföringsmässiga fördelar om målgruppen till stor del återfinns 

inom samma geografiska område. 

För att säkerställa att studenten är den person i hushållet som ansvarar för inköp av mat 

bör företaget rikta sig till studenter som inte är hemmaboende hos sina föräldrar. Det är 

möjligt att det finns studenter som är hemmaboende hos föräldrar och ansvariga för 

matinköp, men sannolikheten anses högre att det då är studentens föräldrar som är 

huvudansvariga för hushållets matinköp. 
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Enligt en rapport från Universitets- och Högskolerådet har den genomsnittliga svenska 

heltidsstudenten en låg inkomst (10700 kr/mån). Den genomsnittliga deltidsstudenten 

har en högre inkomst än heltidsstudenten (18700 kr/mån) (Finnerman, Holmvall & Dalin 

2015). Företagets tjänst bör därför rikta sig till studenter med låg inkomst för att inte 

exkludera de svenska heltidsstudenterna ur kundunderlaget. 

Företagets målgrupp för tjänsten bör därmed vara icke-hemmaboende studenter med 

låg inkomst bosatta i städer med hög andel studerande invånare. 

6.3 Positionering 

Det nya konceptet är tänkt att kombinera ett lågt pris tillsammans med en större valfrihet 

där kunden själv ska kunna välja veckans recept i matkassen och antal portioner av 

respektive recept. Det finns redan idag marknadsaktörer som tillhandahåller möjligheten 

att själv välja ingående recept i matkassen men ingen som tydligt riktar sig mot 

studenter. 

I en nyligen genomförd marknadsundersökning (se bilaga 2), där en majoritet av de 

svarande var studenter, angav 74 % att de kunde tänka sig att handla en matkasse på 

nätet. 56 % av de svarande angav att de vid köp av en matkasse på nätet ville 

komponera matkassen själv genom att välja bland färdiga recept och ange antal recept 

och portionsantal för varje recept. Som främsta anledningar till att inte vara intresserad 

av att köpa en matkasse på nätet angavs för högt pris och att den svarande hellre 

planerade sin mat själv. Det bör alltså vara ett rimligt antagande att den valda 

målgruppen kan tilltalas av det nya konceptet.  

För att tydligt positionera tjänsten bör fokus därför ligga på att kommunicera tjänstens 

fördelar som stora valmöjligheter och det lägre produktpriset. 
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7 Marknadsmix 

7.1 Produkt/koncept 

Tanken är att kunden väljer bland de tillgängliga recepten, justerar antalet portioner av 

varje rätt och på så sätt kombinerar ihop sin egen matkasse. Kunden behöver alltså inte 

lägga tid på att räkna ut hur mycket och vad som behöver inhandlas utan det sker 

automatiskt och varorna levereras sedan hem. Det kommer alltså vara möjligt att till 

exempel välja två recept och justera antalet portioner så att det ändå täcker upp för hela 

veckans behov.  

Det finns mycket som tyder på att människor ofta vill få det bekräftat att det köp de 

gjorde var rätt beslut och denna känsla kan skapas genom att få veta att även andra 

som köpt samma sak är nöjda (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Därför kommer det 

att finnas ”populära rätter” som fått höga betyg av andra kunder. 

Eftersom det ofta behövs även andra varor i ett hushåll ses det som en 

utvecklingsmöjlighet att erbjuda kunden att lägga till varor ur ett bassortimentet. I detta 

kommer det att finnas varor som till exempel mjölk, fil, bröd, frukt, kaffe, godis och 

toalettpapper. Dessa varor kommer dock endast vara tillgängliga vid beställning av 

något från det vanliga sortimentet.  

7.2 Pris 

Eftersom den primära målgruppen ska adresseras med ett lågpriskoncept så är 

ambitionen att hålla ett så lågt pris som möjligt. Detta möjliggörs genom bra avtal med 

grossister och optimerade utkörningsrutiner. Utkörning till kunder sker alltid på måndag 

eftermiddag. Det kommer även att finnas en möjlighet att hämta sin matkasse på 

campus till en något lägre kostnad om kunden önskar ett ännu lägre pris.  

7.3 Plats 

Som nämnts ovan sker inköp och transport med hjälp av externa parter. Tjänsten 

kommer endast att finnas tillgänglig på nätet, men fungerar lika bra på såväl dator som i 

mobilen. Det kommer med andra ord inte att finnas någon fysisk butik att besöka. 
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7.4 Promotion 

Som nämnts i SWOT-analysen så kommer kunskap om studenters behov och beteende 

att utnyttjas för att lyckas marknadsföra konceptet på ett så bra sätt som möjligt. För att 

marknadsföra tjänsten kommer till att börja med campus att besökas under lanseringen 

för att informera om konceptet.  

Tanken är att så kallad buzz-marketing ska kunna utnyttjas så mycket som möjligt, det 

vill säga att människor pratar gott om tjänsten och på så vis inspirerar andra till att 

också prova (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Det gäller alltså att skapa 

igenkänning och alltid leverera ett gott resultat för att kunna få dessa effekter. Som 

nämnts finns möjlighet att få tillgång till olika Facebook-grupper med mycket studenter 

och tanken är att i dessa sprida information om konceptet.  

7.5 Process 

Ett av våra huvudfokus kommer att ligga på att få beställningen av en matkasse att 

upplevas som smidig och rogivande. Från det att kunden bestämt sig för att testa 

tjänsten, tills att beställningen är genomförd ska det inte ha upplevts som en 

ansträngande process. 

Det ska finnas möjlighet att beställa veckans middagar på några få knapptryck. Det ska 

vara enkelt att hitta den information som söks och det ska vara tydligt hur tjänsten 

fungerar. Om en kund har beställt tidigare ska vissa uppgifter finnas sparade för att 

förenkla kommande köp. 

Det är alltså av största vikt att utforma en webbapplikation som anses användbar. 

7.6 People (webbapplikationen) 

Webbapplikationen kommer utgöra tjänstens närmaste kontakt med kunden. Därmed 

ställs krav på att tjänsten bemöter kunden på ett bra sätt, med till exempel tydligt 

strukturerad information och korrekt språk. Kontakt med kundtjänst kommer vara möjlig 

via ett kontaktformulär på webbapplikationen. Svar skickas sedan till den av kunden 

angivna e-postadressen. Snabba, trevliga och välformulerade svar ska vara en 

självklarhet vid kundtjänstkontakt. 
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Bilaga 3 - Produktbacklogg 
 

 Användarberättelse Prioritet Status 

US1 Som användare vill jag att uppgifter om till exempel 
leveransadress sparas så att jag slipper fylla i 
dessa flera gånger.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US2 Som användare vill jag kunna hitta mer detaljerad 
information om tjänstens koncept efter att jag 
bekantat mig med grundidén så att jag verkligen vet 
vad det är som erbjuds.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US3 Som användare vill jag enkelt kunna navigera mig 
mellan sidans olika delar så att jag kan hitta den 
information jag söker.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US4 Som användare vill jag att sidans navbar alltid finns 
kvar så att jag vet att jag fortfarande är kvar på 
sidan.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US5 Som användare vill jag kunna registrera ett konto 
så att jag kan logga in på tjänsten.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US6 Som användare vill jag kunna se bilder på 
produkterna så att jag får en tydligare bild över vad 
jag köper.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US7 Som användare vill jag kunna se de olika 
produkterna presenterade på ett tydligt sätt så att 
jag snabbt kan identifiera vad jag vill ha.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US8 Som användare vill jag ha möjligheten att hitta mer 
detaljerad information om en produkt med ett enkelt 
knapptryck så att jag kan utvärdera produkten 
ordentligt.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US9 Som användare vill jag kunna göra köp baserade 
på innehållet i varukorgen så att jag inte behöver 
köpa en sak i taget.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US10 Som användare vill jag kunna lägga till och ta bort 
varor i min varukorg så att jag kan ångra vissa val 
utan att behöva börja om från början.   

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US11 Som användare vill jag att min kundkorg 
uppdateras och visas så att jag kan se vilka 
produkter jag valt och vad de kostar.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US12 Som användare vill jag se den totala kostnaden för 
mitt köp så att jag vet att jag har råd.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US13 Som användare vill jag få en lista över tidigare köp 
så att jag inte behöver komma ihåg det själv.   

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US14 Som administratör vill jag enkelt kunna lägga till, ta 
bort och ändra i produkt-sortimentet så att sidan är 
uppdaterad med rätt sortiment via "online 
editering".  

Måste 
finnas 

Utvecklad 

US15 Som användare vill jag att tjänsten ska vara 
tillgänglig och anpassad för flera plattformar så att 
jag kan använda den oavsett vart jag är.  

Måste 
finnas 

Utvecklad 



US16 Som administratör vill jag enkelt kunna svara på 
användares frågor så att de får svar snabbt och blir 
nöjda.   

Borde 
finnas 

Till viss 
del 

utvecklad 

US17 Som användare vill jag enkelt kunna få svar på 
mina frågor om tjänsten i en FAQ-sektion så att jag 
slipper vänta på svar via mejl.  

Borde 
finnas 

Utvecklad 

US18 Som användare vill jag få en tydlig uppfattning om 
tjänstens koncept direkt när jag besöker sidan för 
första gången så att jag inte lägger tid på något jag 
ändå inte vill ha.  

Borde 
finnas 

Utvecklad 

US19 Som användare vill jag kunna bestämma antal av 
en produkt i min varukorg genom att klicka på en 
öka-/minska-knapp så att jag inte behöver 
anstränga mig genom att fylla i siffror.  

Borde 
finnas 

Utvecklad 

US20 Som användare vill jag kunna filtrera sortimentet 
(utifrån produkternas tillhörighet till en uppsättning 
kategorier och subkategorier jag väljer mellan i en 
lista) så att jag inte behöver söka igenom allt om 
jag vet ungefär vad jag vill ha.  

Borde 
finnas 

Utvecklad 

US21 Som användare vill jag kunna få tag i en email-
adress till kundservice så att jag kan skicka och få 
svar på sådant jag undrar över.  

Borde 
finnas 

Ej 
utvecklad 

US22 Som användare vill jag kunna söka på vilka varor 
eller recept jag vill köpa så att jag snabbt får veta 
om det jag önskar finns tillgängligt.   

Borde 
finnas 

Utvecklad 

US23 Som användare vill jag få förslag utifrån mina 
tidigare inköp så att jag inte behöver ansträng mig 
mer än nödvändigt.  

Önskvärt 
Ej 

utvecklad 

US24 Som användare vill jag få allmänna matlagningstips 
för att förbättra resultatet av min matlagning.  

Önskvärt 
Ej 

utvecklad 

US25 Som användare vill jag att förslag dynamiskt 
genereras när jag använder sökfältet så att 
sökningen går snabbare.  

Önskvärt Utvecklad 

US26 Som användare vill jag kunna gilla mina favoritvaror 
medan jag kollar igenom recept och varor så att jag 
kan markera allt som verkar intressant. (De hamnar 
i en tillfällig särskild lista som man kan gå via och 
sedan lägga i kundkorgen.)  

Önskvärt 
Ej 

utvecklad 

US27 Som användare vill jag kunna planera hela veckans 
inköp av mat på mycket kort tid så att jag sedan 
kan utnyttja min tid till något annat.  

Önskvärt Utvecklad 

US28 Som användare vill jag kunna registrera mina 
allergier så att jag varnas för att köpa rätter jag inte 
tål.  

Önskvärt 
Till viss 

del 
utvecklad 

US29 Som användare vill jag kunna registrerar mig som 
vegetarian/vegan så att jag endast får förslag på 
sådant jag äter.   

Önskvärt 
Till viss 

del 
utvecklad 

US30 Som användare vill jag kunna se näringsinnehåll, 
märkning och ursprung på alla varor så att jag vet 
vad jag köper.  

Önskvärt 
Ej 

utvecklad 



US31 Som användare vill jag kunna ställa frågor via 
textmeddelanden i kontakt-sektionen så att jag 
slipper logga in på mitt mejlkonto för att kunna 
skicka en fråga.  

Önskvärt Utvecklad 

US32 Som användare vill jag kunna logga in via en extern 
tjänst som till exempel Google eller Facebook så att 
slipper registrera ett nytt konto/komma ihåg ännu 
ett lösenord.  

Önskvärt 
Ej 

utvecklad 

US33 Som användare vill jag efter registrering få en 
illustrativ steg-för-steg-guide för hela processen så 
att jag sparar tid.   

Önskvärt 
Ej 

utvecklad 

US34 Som användare vill jag ha möjlighet att kunna 
återhämta ett glömt lösenord när jag försöker logga 
in så att jag enkelt kan komma igång med tjänsten 
igen vid glömt lösenord.  

Önskvärt 
Ej 

utvecklad 

 

Nya användarberättelser 
 

 Användarberättelse Status 

US35 
Som användare vill jag veta hur lång tid en viss rätt tar att laga 
så att jag vet om det är ett relevant val. 

Utvecklad 

US36 
Som användare vill jag veta priset per portion så att jag kan 
jämföra olika alternativ. 

Utvecklad 

US37 
Som administratör vill jag kunna uppdatera flikarna på recept-
sidan så att endast relevanta kategorier finns. 

Utvecklad 

US38 
Som användare vill jag kunna ändra mitt lösenord så att 
säkerheten förbättras. 

Utvecklad 

US39 
Som användare vill jag kunna förändra mina uppgifter så att 
jag inte behöver skapa en ny inloggning om jag skulle flytta. 

Utvecklad 

US40 
Som användare vill jag bekräfta mitt lösenord innan min 
användare skapas så att jag är säker på att jag skrev in rätt. 

Utvecklad 

US41 
Som användare vill jag att innehållet i varukorgen sparas även 
om jag uppdaterar eller förlorar anslutning så att jag inte 
behöver börja om igen. 

Utvecklad 

US42 
Som användare vill jag inte att innehållet i min varukorg sparas 
om de varor som finns där inte längre finns tillgängliga så att 
jag inte blir besviken senare. 

Utvecklad 

US43 
Som användare vill jag kunna navigera med framåt/bakåt-
pilarna som jag är van vid. 

Ej 
utvecklad 

 



Bilaga 4 – Prototyper 

Första prototypen 

 

Andra prototypen 

 



Tredje prototypen 

 



Bilaga 5 - Användbarhetstest 

Första intrycket 
 
1. Jag förstod vilken typ av tjänst som erbjöds direkt när jag besökte 
applikationen? 
 
Ja/nej 
 
2. Jag skulle kunna tänka mig att handla från e-shopen?  
 
Ja/nej 
 
3. Om nej på fråga 2, berodde detta på att: 
 
Applikationen gav ett för oseriöst och opålitligt intryck? 
 
Jag förstod inte vad tjänsten innebär? 
 
Konceptet är inget för mig? 
 
Flera alternativ är möjliga.  
 

Registrera en medlem 
 
4. Uppstod några problem vid skapandet av en användare?  
 
Ja/nej 
 
5. Om ja på fråga 4, vad upplevdes som ett problem?  
 
 

 
6. Valde du att fylla i alla uppgifter? 
 
Ja/nej 
 
7. Om ja på fråga 6, varför? 
 
Förstod inte att endast vissa fält var obligatoriska 
 
Lika bra att ha det sparat 
 

Genomföra ett köp (välja ut rätter för till exempel 4 
måltider/en vecka?) 
 
7. Den detaljerade beskrivningen av rätterna känns användbar?  



 
Ja/nej  
 
8. Används filtrerings och sorteringsfunktionen? 
Ja/nej 
 
 
8. Köpprocessen krävde för många klick? 
 
Ja/nej 
 

Allmän upplevelse 
 
9. Sidan kändes onormalt långsam? 
 
Ja/nej 

 
10. Var det något på applikationen som kändes irrelevant?  
 
Ja, _____________________________________________________________________________________________ 
 
11. Var det något som inte fungerade som förväntat och borde ändras?  
 
Ja, ______________________________________________________________________________________________ 
 
12. Finns det någon funktionalitet som saknas?  
 
Ja, ______________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 6 – Individuella erfarenhetssammanfattningar 

Här presenteras de processrelaterade och tekniska erfarenheter som teamets 

medlemmar erhållit under projektet.  

Emelie Aspholm 

Processrelaterade erfarenheter 

Det här arbetet har gett mig många nya erfarenheter gällande det agila arbetssättet 

och att arbeta i en större grupp med ett stort projekt. Att arbeta med arbetssättet 

scrum, Trello och med sprintar var helt nytt för mig. Även att arbeta i grupp om åtta 

personer varav två på distans och med ett så här stort projekt var något jag inte hade 

gjort tidigare. I början av projektet var det bland annat utmanande att alla i gruppen 

skulle motiveras till scrummöten och Trello, det märktes även senare under projektet 

att uppgifterna på Trello inte bröts ner så mycket utan var relativt stora. Det var också 

svårt att få till alla scrummöten framförallt med utlandsstudenterna. Arbetet blev även 

väldigt ineffektivt, med många inblandande och med två på distans blev det många 

konversationer men lite som faktiskt hände. I början hade jag själv svårt att motiveras 

till scrum och var med och diskuterade mycket men bidrog inte till att gruppen skrev 

ner de tankar som vi hade.  Senare under projektet blev rollfördelningen tydligare och 

inställningen till scrum och Trello mycket bättre.  

Det märktes att arbetssättet var nytt för samtliga medlemmar i gruppen. Jag kände 

och tror att alla andra också kände sig lite avvaktande i början och inte tog så mycket 

egna initiativ. Detta eftersom man inte visste var man hade gruppen då ingen kände 

varandra sedan tidigare. Alla kände sig också nya med arbetssättet scrum och Trello 

och hade svårt att se varför det skulle vara nödvändigt att använda sig av det. Det 

kändes till exempel konstigt att stå upp under möten när man lika gärna kunde sitta 

ner.  Alla var nya med att arbeta med distansstudenter också och var relativt 

främmande med Skype, vilket gjorde att alla kände sig obekväma med den biten. 

Vissa gruppmedlemmar hade aldrig träffat varandra innan och skulle nu prata på 

Skype varje dag.  

Det positiva med arbetssättet var att hela tiden avstämningar gjordes med scrum och 

att det hela tiden levererades färdiga funktioner vid varje sprint vilket gjorde att man 

tidigt kände att arbetet var på väg i rätt riktning. Trello var positivt då arbetet kunde 
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brytas ner till små delar som därefter kunde delas upp och lösas en och en. Detta 

gjorde att alla fick en överblick över projektet men samtidigt kunde arbeta med sitt. 

Det som blev svårt först var att allt var nytt för alla på en gång, både arbetssätt, 

gruppsammansättningen, distans och uppgiften.  

Det som hände till en början var att alla redan hade sitt sätt att arbeta i grupp på och 

hantera sina uppgifter på och till exempel var vana med att på möten sitter man ned. 

Så har man arbetat under alla år på grupparbeten i skolan och helt plötsligt skulle 

man arbeta på ett nytt sätt och man såg inte riktigt fördelen med det. Det är vanligt att 

individer vid förändringar visar motstånd till en början men sedan accepterar 

förändringen (Bruzelius & Skärvad 2011). Acceptans var förmodligen fallet senare 

under projektets gång. Stående scrummöten visade sig vara positivt för att mötena 

då gick snabbare och detta började förmodligen gruppen känna av och därmed 

acceptera det. Scrummöten bör gå snabbt, helst inte ta mer än 15 minuter för att ge 

bästa resultat (Cervone 2014). Och när det senare visade sig att det var effektivt med 

Trello började man acceptera användningen av det. Vissa i gruppen kom dock aldrig 

riktigt in i denna fas vilket kan ha att göra med att gruppen inte tänkte på att desto 

mindre varje kort är desto mer användning fås av Trello. Korten borde alltså ha varit 

mindre för att få alla att acceptera användningen av det.  

Tekniska erfarenheter 

Många tekniska erfarenheter har också fåtts från detta projekt. Html, Javascript, 

Python och databashantering som använts var till största del nytt för alla i gruppen 

och förvirring i början skapades. Hur var det bäst att hantera varje funktion, på front-

end eller back-end? Och hur skulle man kommunicera mellan dem? Vi var lite dåligt 

insatta i hur vissa processer ”bör” implementeras och valde till exempel att hantera 

varukorgen på back-end till en början och fick sedan lägga mycket tid på att flytta den 

till front-end. 

Jag har arbetat både på front-end och back-end under arbetets gång. Till en början 

arbetade jag mest på front-end med javascript och html och andra gruppmedlemmar 

hade också vissa arbetsområden som de arbetade inom. Det var roligt att arbeta 

inom ett visst område då djupare kunskap inom det området fås och arbetet blev 

effektivare för gruppen. Det blev dock problem när vissa fastnade för länge inom ett 

område och därmed inte lärde sig övriga tekniker. Arbetade man på back-end lärde 

man sig till exempel ett helt nytt programmeringsspråk i Python och fick tillämpa 
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hanteringen av databaser som man lärt sig i databaskursen. Medan om man bara 

arbetade på front-end lärde sig väldigt djupt om detta men det blev ganska smalt. 

Senare under projektet bytte vi ansvarsområden och tog på oss uppgifter från andra 

delar.  

Det jag kände i början var att ingen hade koll på allt och vi behövde bara komma 

igång med projektet. Detta kände övriga i gruppen också vilket ledde till att alla tog 

på sig någon viss uppgift som de kände sig relativt bekväma med. Senare kände jag 

och vissa andra i gruppen att det blev lite för smalt att bara hålla på med en specifik 

sak och ville därför byta uppgifter. Jag kände till exempel att jag ville jobba mer i 

back-end. Det som blev problemet då var dock att de som var nöjda med sina 

uppgifter hellre ville ha kvar dem och det skulle självklart bli ineffektivare att byta 

uppgifter. 

Nackdelen med att alla arbetade med sin egen process från början var alltså att alla 

då inte lärde sig allt och fick en förståelse inom alla områden och det blev ett stort 

steg att senare byta. Fördelen var dock att det gick väldigt snabbt framåt och man 

behövde inte kommunicera så mycket mellan gruppmedlemmarna. Det var också 

alltid känt vem man skulle prata med om man hade någon fråga inom området.  

Det jag kommer ta med mig in i projekt i framtiden är att om tanken är att jag ska lära 

mig olika delar ska jag inte vänta för länge med att ta mig an problem inom områden 

jag känner mig obekväm. Jag ska också se till att övriga i gruppen tar på sig uppgifter 

inom olika delar.  Det var dock väldigt bra att ha en ansvarig inom varje stort område 

så man visste att man kunde fråga denne om problem uppstod. Så det bästa skulle 

nog vara att kombinera metoden vi använde med en expert inom varje område 

tillsammans med att alla arbetar inom olika områden. Hade man tidigt tagit sig an 

uppgifter inom olika delar hade det inte blivit alls lika tidskrävande att sätta sig in i 

dem senare i projektet. Projektet växte snabbare än jag trodde att det skulle göra. 

Individuella mål 

Innan kursen satte jag upp som mål för mig själv att jag skulle förstå hela tekniken 

bakom skapandet av en webbapplikation. Jag ville inte nöja mig med att lära mig 

vissa bitar utan jag ville lära mig alla delar och inte bara ytligt utan på djupet. Till en 

början gjorde detta att jag framförallt när vi satt i skolan blandade mig i allas 

utveckling lite mycket. Varje gång någon stötte på ett problem ville jag hjälpa till med 
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det och sätta mig in i det. Detta gav en stor överblick över projektet och många 

”punktkunskaper”, men inte bredden av kunskap för ett helt steg och inte alltid 

kunskap på djupet. Det var också väldigt tidskrävande vilket gjorde att jag inte kom 

så fort framåt med de uppgifter jag tagit på mig som mina egna. Under projektets 

gång insåg jag att det var ineffektivt att göra det och jag började istället ta på mig 

uppgifter inom olika områden. Detta gjorde att man genom att sätta sig in på djupet 

på ett problem även kom i kontakt med det de andra gjort som hade med liknande 

saker att göra och det resulterade oftast i att jag förstod mycket inom det området 

ändå. Jag tyckte dock fortsatt att det var roligt att sätta mig in i andras problem och 

fortsatte göra det en del men inte till lika stor grad som innan. Genom att ta på mig 

uppgifter från olika delar har jag till största del uppnått mitt uppsatta mål. Ännu 

djupare kunskap hade förmodligen fåtts inom vissa områden om jag tagit på mig 

uppgifter inom de områdena redan från början istället för att försöka sätta mig in i det 

ändå.  
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Richard Berg  

Jag hade hört ordet Scrum tidigare, men inte förstått vad det faktiskt var för något, 

och jag blev förvånad när jag förstod att det var ett arbetssätt. Scrum verkade 

spännande och jag var nyfiken på att lära mig mer om så jag tog mig an rollen som 

Scrum Master. Scrum Master-rollen innebär att vara både en coach, fixare och 

dörrvakt, det vill säga att ge scrumteamet bästa möjliga förusättningar för att nå 

sprintmålen. 

Det är Scrum Master som är ansvarig för att efter varje sprint hålla Sprint review med 

scrumteamet. Jag ledde inte sprintretrospektiven på något särskilt sätt, utan det var 

mer att hela teamet kändes gemensamt ansvariga för dem. I efterhand inses att 

eftersom jag var Scrum Master borde jag ha tagit på mig mer ansvar och hållat i 

sprintretrospektiven. Jag förstod först efteråt att det faktiskt är min roll att leda 

sprintretospektiven. Oavsett så genomfördes de efter varje sprint så det var inte ett 

så stort misslyckande. 

En viktig roll för att undanröja hinder för att uppnå sprintmålen var att ta reda på 

problem teamet har just nu och även som kan komma upp framöver, som kunde ta 

upp på de veckovisa scrummötena. Scrumteamet uppmuntrades att lyfta problem 

och ta fram frågor som jag kunde ta upp på mötena. Efter varje veckovisst 

scrummöte sammanställdes svaren på problemen i ett dokument som alla i teamet 

hade tillgång till, och jag gick också igenom svaren tillsammans vi fått på våra 

problem med teamet. Detta upplevdes som den kanske viktigaste scrummaster-

uppgiftenvar i att undanröja hinder så teamet kunde nå sprintmålen, och jag tror det 

var uppskattat av resten av teamet. 

Angående scrumtteamets storlek så anser Schwaber (1995) att scrumteamet bör 

bestå av maximalt 6 personer. Scrumteamet var i detta fall 8 personer och varken jag 

eller någon annan heller tror jag upplevde att det på något sätt skulle vara sämre än 

att vara 5-6 stycken. Det fanns nästan alltid tillräckligt många arbetsuppgifter att 

utföra så alla hade något att jobba med. Hade det dock inte funnits tillräckligt många 

arbesuppgifter kan jag förstå att det blir ineffektivt att vara för många. 

I scrumtteamet var det två personer av åtta totalt som jobbade på distans med 6 

timmars tidsskillnad (hädanefter ”distansmedlemmarna”). I det stora hela funkade det 

bra, även om det försvårade arbetet på vissa sätt. Ett problem som upplevdes var 
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hålla distanstudenterna uppdaterade på nuvarande läget i sprinterna. Eftersom det 

inte var praktiskt möjligt för distansstudenterna att vara med på varje scrummöte 

teamet hade och även när teamet satt och arbetade tillsammans, krävdes det att 

distansstudenterna kontinuerligt hölls uppdaterade om projektets läge. Plattformen 

Trello var till stor hjälp där. Genom Trello var det möjligt att fördela arbetsuppgifter till 

distansstudenterna utan att kontakta dem stup i kvarten och berätta hur arbetet låg 

till. Distansstudenterna var också duktiga på att ta initiativ att uppdatera sig själva när 

de till exempel inte kunnat vara med på ett scrummöte. I det stora hela fungerade 

samarbetet mycket bra, vilket överenstämmer med Bannerman, Hossain och Jeffery 

(2007), som menar att Scrum är ett bra arbetssätt för arbete på distans. 

Angående scrummöten så såg jag som scrummaster till att de utfördes, dock bara i 

den absolut nödvändigaste utsträckningen.  Syftet med scrummötena är att bibehålla 

flytet i arbetet och undanröja eventuella hinder, men scrumteamet satt och arbetade 

så pass mycket tillsammans att vi redan var medvetna om hur alla låg till i arbetet 

och eventuella hinder var i mångt och mycket synliga. Scrummötena kändes mest 

som ett onödigt ont och jag anser inte att det bidrog till att bibehålla flytet i arbetet. 

Det drog snarare ner flytet i arbetet eftersom även om dem var korta så blev det ett 

irritationsmoment som tog tid och energi som vi ville använda till att utveckla.  

En annan anledning till att scrummötena inte blev så lyckade kan också vara att vi 

var dåliga på att bara fokusera på de tre frågorna: vad som gjorts sedan förra 

scrummötet, vad som ska göras framöver och eventuella hinder. Det hände ofta att 

personen som höll på att prata blev avbruten och det började diskuteras om ett 

problem som personen i fråga tog upp. Sådana diskussioner ska ju tas efter 

scrummötet mellan inblandade parter, så att inte resten av teammedllemmarna störs. 

Jag tar med mig att som scrummaster måste ta större ansvar tas för att se till att 

varje medlem får tala utan att bli avbruten så att scrummötet går fort. Hade det gjorts 

bättre kunde scrummötena blivit mer givande. 

En till processrelaterad erfarenhet som jag tar med mig är att lägga mindre tid på att 

undersöka hur något ska göras, till exempel kolla på videolektioner på YouTube hur 

POST-anrop med jQuery fungerar, och istället lägga mer tid på att faktiskt bara göra 

det. Den samlade vetenskapen är överens om att det mest kraftfulla lärandet alltid 

sker vid övning på det som man vill bli bättre på. Mitt lärande var som bäst när jag 

försökte utveckla något; det blev fel, jag sökte runt på Google, och sen till slut löste 
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det. Det gav mig ett kraftfullare lärande än att observerare andra lösa samma 

problem. Det jag tar med mig är att arbeta mer efter arbetsmetodiken Trial-and-Error. 

Angående versionhantering så var arbetet med Git svårt under laborationsserien och 

det hindrade mig från att utveckla. Till en början att användes PyCharm att utveckla i 

men texteditorn Sublime 2 valdes när jag insåg att det faktiskt var väldigt lätt att köra 

igång en pythonserver själv, vilket är enda anledningen till att använda PyCharm 

egentligen som jag ser det. Eftersom jag inte använde PyCharm längre fick jag också 

börja använda Git genom Gitterminalen istället för genom PyCharm (Sublime 2 har 

inget Gitplugin inbyggt), och det hjälpte mig verkligen att lära mig om och uppskatta 

Git. Genom att använda Gitterminalen tror jag att jag har fått en mer detaljerad 

förståelse för hur Git fungerar. Det kanske viktigaste är skillnaden mellan working 

directory, staging area och repository, och hur övergången mellan dessa sker genom 

stage och commit, och även skillnaden mellan git fetch följt av git merge, jämfört med 

git pull.  

Min Git-arbetsgång var oftast att skapa en egen branch att jobba i. När något 

betydande gjorts commitade jag med en bra kommentar. Jag tog kontinuerligt ner 

commits från masterbranchen för att undvika stora merge conflicts i senare skede. 

När jag var nöjd med den funktion som skulle implementeras gjorde jag en sista git 

pull master från min egen branch, åtgärdade eventuella konflikter och gjorde sedan 

git checkout master och git pull minbranch. Genom att följa denna process såg jag till 

att masterbranchen alltid fungerade som den skulle eftersom nytt innehåll kunde 

testas i minbranch innan innehållet lagts ut på master. 

En Gitfunktion som användes mycket var git diff. Det hände ofta att jag var osäker på 

vad som jag ändrat i en fil sedan senaste commiten, det vill säga vad som var 

skillnaden mellan working directory och HEAD för en viss fil. Genom att skriva till 

exempel git diff statis/js/main.js fick jag reda på just den skillnaden. Det viktigaste jag 

tar med mig med allt detta är förståelsen för hur Git fungerar och att jag känner mig 

trygg med att använda Git även i andra sammanhang när det till exempel inte är 

möjligt att använda Git genom PyCharm. 

Vad gäller att hålla en läsbar kodbas så hade vi gruppen en del problem med det. 

Eftersom alla jobbade med olika delar av webbapplikationen blev strukturen och 

språket annorlunda, vilket gjorde det besvärligt att sätta sig in i kod som man inte 

själv hade skrivit. Det blev något bättre när gruppen kom igång med 
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kodrefaktoreringen, men den gjordes inte i tillräcklig utsträckning för att den skulle 

göra så stor skillnad. Hade gruppen lagt ner mer tid och energi på kodrefaktoreringen 

tror jag utvecklingen hade blivit mer effektiv, vilket stöds av Kim, Zimmermann och 

Nagappan (2014). 

Mina huvuduppgifter under utvecklingen var användarregistrering, uppdatering av 

användaruppgifter, design av orderhistorik och kundkorg i mobilläge. Genom 

uppgifterna fick jag göra följande: 

        skriva funktioner i ren JavaScript (till exempel som validerar e-

postadresser), 

        göra POST- och GET-anrop med jQuery, och hantera dessa anrop på 

både server och klientsidan, 

        validera formulär med dels Bootstrap och dels jQuery Validation Plugin, 

        formatera element genom att ge id:en och klasser CSS-kod, 

        göra queries med SQLAlchemy, till exempel för att ta fram om det finns 

någon i databasen med en viss e-postadres, 

        använda Bootstraps klasser för att styra vad som ska visas beroende på 

skärmstorleken, och även göra samma sak med Media query i CSS:en, 

        använda Mustache templates och Jinja2 för att rendrera HTML med 

dynamiskt innehåll, 

        göra databasklasser med Flask.  

Jag är nöjd med att jag känner att jag rätt så väl behärskar de tekniker som använts 

för att utforma webbapplikationen, och att jag har testat på i princip alla delar som 

ingick i att utveckla webbapplikationen. Om mer tid funnits hade jag gärna gjort fler 

och mer avancerade SQLAlchemy queries. 

Mina personliga mål som jag satte upp i början av projektet var att dels behärska alla 

delar som ingår i att utveckla en webbapplikation, och dels att kunna jobba i ett 

verkligt projekt enligt Scrum. Det första målet är i princip uppfyllt. Undet utvecklingen 

av webbapplikationen har jag lärt mig behärksa tillräckligt med tekniker för att kunna 

utveckla en webbapplikation. Jag känner dock inte att jag kan riktigt hur 

webbapplikationen kan driftsättas på till exempel OpenShift. Hade jag gjort om 
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projektet igen skulle jag vilja vara mer involverad i den biten. Det andra målet tycker 

jag är helt uppfyllt. Genom teori om Scrum och praktisk övning känner jag mig 

bekväm med arbetssättet och kan absolut tänka mig att jobba med det i framtiden.  
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Vidar Duvnäs 

Det här dokumentet har i syfte att förmedla över mina erfarenheter och reflektioner 

från utvecklingen av webbapplikationen Studentkassen. Dokumentet är uppdelat upp 

i tre delar: Processrelaterade erfarenheter, tekniska erfarenheter och personliga mål. 

Processrelaterade erfarenheter 

Mitt deltagande i gruppen var otroligt lågt till en början. Jag var i Stockholm och 

arbetade många timmar över ett normalt heltidsjobb. Jag försökte bidra till gruppen 

sent in på nätterna efter jobbet. Det här resulterade i att jag hamnade efter i 

nedlagda timmar och att gruppen hade en resurs mindre än planerat. Det kändes 

som att jag nästan inte bidrog med någonting de första sex veckorna samtidigt som 

jag slet ut mig själv. Jag förklarade min situation lite för sent för gruppen för att skapa 

förståelse till varför jag inte hade bidragit initialt. 

När mitt jobb var slut i Stockholm begav jag mig ned till Linköping för att arbeta igen 

mina förlorade timmar. Det var lite svårt att sätta mig in i hela situationen när mina 

gruppmedlemmar hade arbetat tillsammans under nästan två månader utan mig. Det 

här bidrog negativt till gruppen. Jag försökte ta på mig fler saker när jag kom tillbaka, 

men tyvärr gjorde jag det i för låg utsträckning som jag kanske borde ha gjort. Jag 

insåg att det inte går att göra för tidskrävande saker vid sidan av studierna som inte 

påverkar andra människor. Det krävs att jag planerar mitt liv mer efter skolarbeten 

mer än att jag planerar skolarbeten utifrån mitt övriga liv. 

Det är första gången jag har arbetat i ett projekt med åtta projektmedlemmar. Alla i 

gruppen kom in med olika erfarenheter, vilket gör att ansvarsområden kan delas upp 

utifrån vad respektive medlem har kunskap inom. Effektiviteten maximeras när varje 

person jobbar med det den redan är duktig på. Däremot var gruppens medlemmar 

måna om att lära sig, vilket ledde till att vi skiftade mellan olika ansvarsområden. 

Personligen hade jag nästan enbart ansvar för frontend-området; det här ledde till att 

min inlärning blev djupare snarare än bredare, något som jag inte anser är fel. Jag 

tror att det är bra att mixa arbetet med saker man redan kan och saker man vill lära 

sig. 

Det var få i gruppen som kände varandra sedan tidigare. Det här var något som 

begränsade hur respektive medlem vågade yttra sig i form av åsikter och idéer, 

åtminstone för mig själv. I och med att tiden gick och vi arbetade långa dagar 
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tillsammans lärde vi känna varandra bättre. Vi hade även olika event med gruppen 

som var utanför projektets ramar för att svetsas samman som grupp. Det kändes 

som att ju bättre vi lärde känna varandra, desto bättre kunde vi även arbeta 

tillsammans. En lärdom jag kommer ta med mig från det här är att när man kommer 

in i en grupp med obekanta människor, så är det viktigt att göra saker utanför 

projektet i form av kick-off-event och dylikt.  

Jag har aldrig tidigare arbetat utifrån arbetsmetodiken Scrum, vilket gjorde att jag 

först behövde förstå vad exakt Scrum innebar. Initialt var det svårt att se varför 

Scrum skulle vara effektivt. Det var en liten startsträcka att sätta mig in i den 

arbetsmetodiken. När vi hade kommit en bit in i arbetet kunde jag se tillbaka och 

förstå att Scrum kan vara ett bra ramverk att arbeta efter. Den stora fördelen, enligt 

mig, är att vi hade kontinuerliga iterationer i gruppen; det blir lättare att upptäcka 

problem i tid och varje gruppmedlem kan få input på sitt arbete i god tid. För att 

ytterligare förenkla arbetet använde vi Trello för att spalta ned vad som ska göras och 

av vilka personer, något som jag tidigare inte har använt mig av. Trello användes för 

lite de första veckorna, men kom till stor nytta när arbetsbelastningen ökade. Jag 

kommer definitivt att använda mig av Trello framöver. 

Vi använde oss av en så kallad produktbacklogg där vi skrev en prioriterad lista med 

önskemål (user stories) på funktioner som användaren vill ha; det funktionsönskemål 

med högst prioritet skrevs högst upp. Det här var ett arbetssätt som jag tidigare inte 

har testat. När vi samlade på oss många user stories insåg jag vikten av att dels ha 

en tydlig lista på funktioner som ska ingå på webbapplikationen och dels att ha en 

tydlig prioritet på respektive funktion; det blir enklare att prioritera sitt eget arbete. Ju 

högre prioritet, desto mer välraffinerad och detaljerad ska en user story vara 

(Schwaber 2004). Jag anser att det Schwaber säger inte helt nödvändigtvis måste 

vara det optimala. En user story med låg prioritet skulle likväl kunna vara detaljerad; 

vad är poängen med att ha en user story ingen förstår? 

Tekniska erfarenheter 

Min tidigare erfarenheter inom webbprogrammering är på en grundläggande nivå. 

Jag har har gjort relativt simpla hemsidor i HTML och CSS för att lära mig grunderna. 

Däremot har jag programmerat en del i Java, men jag vill påstå att det inte var 

mycket till hjälp. Jag har alltid velat lära mig att bli bra på webbprogrammering, så jag 

såg fram emot att få lära mig mer.  
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Vi använde HTML, CSS och Javascript för att hantera frontend-specifika moduler, 

vilket jag kände att jag snabbt kunde sätta mig in i tack vare mina tidigare 

erfarenheter. När det kommer till server-delen och det mer backend-specifika kände 

jag att jag inte hade mycket att bidra med. Min specialitet var frontend. Jag ville dock 

lära mig mer inom Python och ramverket Flask, men startsträckan var för lång när vi 

hade tagit oss in en bit i projektet. Å andra sidan vill jag påstå att frontend är det 

område jag tycker är mest stimulerande och intressant. I kommande projekt ska jag 

tidigare ta på mig ansvaret för områden som jag har få tidigare erfarenheter från. 

Jag utvecklade en metodik för hur jag skapade och implementerade designen. Först 

ritade jag prototyper på de olika sidorna i PowerPoint för att se hur alla HTML-

element ska struktureras. Sedan skapade jag skelettet i HTML. Till sist 

implementerade jag designen på skelettet med CSS-kod. Eftersom jag fokuserade 

mest på frontend-delen blev jag otroligt effektiv efter ett tag och gång på gång följde 

samma struktur. Det kan alltså vara bra att fördjupa sig inom ett specifikt område för 

att arbeta mer effektivt. 

Som relativt ny inom webbprogrammering tyckte jag att det var svårt att strukturera 

kodstycken och skriva ”snygg” kod. Det här var något som jag hela tiden försökte 

tänka på, men gång på gång när jag hade överflödig kod så sköt jag upp att rensa 

den. Till slut staplades det upp en otrolig mängd kod som dels var ostrukturerad och 

dels överflödig. Det här gjorde det svårt för gruppen att hitta, förstå och ändra 

befintlig kod. Min rekommendation är att från början ta fram en standard för hur kod 

ska skrivas så det blir enkelt att följa och inte skjuta upp rensning av kod; det staplas 

upp otroligt snabbt. Exempel på en standard är att alltid använda kommentarer 

ovanför kodstycken som förklarar vilka element som koden berör och vad koden gör 

med elementet för att förenkla identifiering av och förståelse för kodstycken. 

Personliga mål 

Innan vi startade projektet hade jag inte satt upp några tydliga mål eftersom jag hade 

missat hela starten av projektet på grund av mitt jobb i Stockholm; jag hade svårt att 

lägga fokus på skolan en period. När jobbet var klart började jag att skapa mig en 

vision på hur jag tänkte att hemsidan skulle kunna se ut grafiskt, då jag hade tagit på 

mig ansvaret för dess utseende. Jag bestämde mig direkt för att skapa en riktigt 

designmässigt tilltalande hemsida. I slutändan blev designen inte riktigt som jag hade 
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tänkt mig då viss funktionalitet tog över och tidsbrist uppstod. Däremot vill jag påstå 

att jag är nöjd i det stora hela med resultatet. 

Något som jag tidigt kände var att jag ville förstå hur man bygger en hemsida från 

grunden och som inte enbart är programmerat med HTML och CSS. Jag har aldrig 

riktigt reflekterat över hur pass många rader kod som kan krävas för att få, till synes, 

relativt enkla funktioner. Nu i slutet har jag verkligen skapat en förståelse för hur 

tidskrävande det är att utveckla webbapplikationer med funktionalitet som jag som 

användare förväntar mig ska finnas på en hemsida.  

Jag har alltid trott att arbeta i en grupp på åtta personer skulle vara en utmaning. 

Eftersom man, relativt ofta i arbetslivet, jobbar i större projektteam såg jag det här 

projektet som bra förberedelser inför arbetslivet och det stora projektarbetet 

programmeringsutvecklingsmetodik, som är en kurs jag har till hösten. Till en början 

var det relativt svårt att arbeta effektivt när man var ett team på åtta personer varav 

två befann sig på andra sidan jorden. Ju mer vi arbetade tillsammans desto bättre 

blev vi på att jobba självständigt och dela upp arbetet. I slutändan var blev vi ett 

väldigt effektivt team och de lärdomar jag har fått med mig är att tydligt dela upp 

arbetet och arbeta med frihet under ansvar. 

Referenser 
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Frida Fjellström 

Nedan följer reflektioner kring de erfarenheter jag fått tack vare projektet. 

Reflektionerna är baserade på egna upplevelser och behöver med andra ord inte 

delas av de andra medlemmarna involverade i projektet. 

Processrelaterade erfarenheter 

En intressant fråga att ställa sig är hur lämpligt det är att genomföra ett projekt enligt 

Scrum, när projektgruppen består av, för varandra mer eller mindre okända, 

människor med relativt begränsade kunskaper inför uppgiften. Lägg därtill att de inte 

heller är bekanta med Scrum-metodiken. Dessa faktorer kan bidra till en stor 

osäkerhet i början då varken vad eller hur något ska göras är klart. I det genomförda 

projektet gjorde de begränsade kunskaperna inom projektområdet att ingen 

egentligen visste vilket angreppssätt som skulle användas för bästa resultat. I början 

upplevdes arbetet därför som mycket ineffektivt och det kändes som att projektet inte 

gick framåt som det borde.  

Att ingen i teamet hade erfarenhet från arbetssättet gjorde att det framförallt i början 

var svårt att tillämpa alla koncept och därmed kunna dra fördel av dessa. Till exempel 

upplevdes de dagliga avstämningsmötena inte bidra särskilt mycket, trots att 

förväntningarna var höga. De förväntade positiva effekterna från dessa möten var att 

de skulle bidrar med en helhetssyn av projektets nuvarande status och möjliggöra att 

individuella hinder lyftes tidigt och kunde få en lösning. Båda dessa aspekter 

upplevdes som särskilt viktiga för ett team vars kompetensnivå var relativt låg. 

Utfallet blev dock annorlunda och mötena kändes till viss del krystade och enbart 

tidskrävande. En trolig orsak till detta kan ha varit att medlemmarna endast berättade 

väldigt kort och översiktligt vad som hänt sedan senast. Vissa gånger hade inte heller 

något speciellt gjorts och vad som skulle göras härnäst var okänt, varför det inte 

fanns något att rapportera. Det som var positivt med mötena var mest att proceduren 

vandes in och mötena kändes lite mer naturliga allt eftersom projektet löpte på. Den 

uteblivna effekten kan också ha berott på att mötets syfte inte var tydligt. Det skulle 

även kunna förklaras med att alla i teamet kanske inte delade uppfattningen om att 

mötena faktiskt kunde vara givande. För att dagliga avstämningsmöten ska fylla en 

funktion bör syftet vara tydligt och en fördel skulle nog vara om alla i teamet arbetar 

heltid i projektet, så att det alltid finns något att rapportera. I dessa fall antas möten 
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kunna vara mycket givande och något som egentligen kan tillämpas i alla typer av 

projekt.  

Även sprintplaneringsmötena kändes ostrukturerade och att prioritera och estimera 

tidsåtgång för olika uppgifter var svårt. Svårigheter att uppskatta tidsåtgången kan 

bero på avsaknaden av erfarenheter av liknande arbetsuppgifter och att det därmed 

inte var helt klart varken hur en viss uppgift faktiskt skulle implementeras eller hur 

lång tid det skulle ta. Det upplevdes också som svårt att veta vilka uppgifter som 

lämpligtvis borde genomföras först för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. 

Prioriteringen hade dock blivit enklare om det hade funnits en produktägare, vilket 

det normalt gör i projekt som utförs enligt Scrum.  

Något som arbetssättet förde med sig och som däremot fungerade mycket bra redan 

från början, även för ett oerfaret team, var retrospektiven. Dessa tillfällen gav 

möjlighet att reflektera över den tidigare arbetsprocessen och sedan komma med 

konkreta förslag på vad som kunde förändras. Detta bidrog till att arbetsmetodiken, 

liksom gruppdynamiken, succesivt kunde förbättras. Denna typ av kontinuerlig 

uppföljning skulle med fördel kunna tillämpas på projekt även utanför ramen för 

Scrum, och upplevs extra viktig för team som inte arbetat tillsammans tidigare.  

Att arbeta agilt innebär att teamen är självgående och att det inte finns någon 

projektledare eller rollfördelning. För en utvecklingsgrupp där kompetensen inom 

både arbetsområdet och metodiken är låg, skulle det dock kunna vara en fördel om 

projektet faktiskt hade en projektledare. Denna hade då kunnat bidra till att 

arbetsprocessen strukturerades upp bättre och sett till att arbetet inte stannade upp 

på grund av att ingen visste vilket nästa steg skulle vara. Enligt den forskning som 

gjorts på grupputveckling råder ofta en stor osäkerhet hos medlemmarna i den 

inledande fasen. En projektledare förväntas då vara relativt styrande och göra tydligt 

vad som ska göras och av vem. (Tonnquist 2014)  

Det som skulle kunna vara negativt med att ha en projektledare är att det skulle 

kunna hämma inlärningen och ansvarstagandet hos teammedlemmarna. Att teamet 

lite lämnats åt sitt öde gjorde att det ställde krav på att teamet utökade sina 

kunskaper och därmed maximerade inlärningen, såväl inom tekniken som inom 

metodiken. Att arbeta utan tydliga roller möjliggör också att varje individ kan 

utvecklas inom de områden denne önskar, utan att behöva inkräkta på någon 

annans område. Det negativa är att det kan bli lägre effektivitet än om alla ägnar sig 
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åt sin specialitet. Att arbeta självgående ställer dock krav på ett gemensamt 

ansvarstagande och att alla bidrar. I projektet fungerade detta oftast mycket bra, men 

det skulle kunna uppstå problem om arbetsfördelningen blir ojämnt fördelad. Det 

behöver inte vara nödvändigt med en projektledare även om teamet har begränsade 

kunskaper, men en produktägare är att föredra i en sådan situation. Detta för att få 

någon typ av stöd för hur arbetet ska struktureras, utan att för den delen hämma 

individernas förmåga att utveckla självständighet för hur uppgifterna ska utföras.  

Att arbeta enligt Scrum när kompetensen är begränsad upplevs som lämpligt, då 

flexibiliteten gällande roller och retrospektiv möjliggör potential till att både som 

individ och grupp utvecklas. Om några i teamet hade haft tidigare erfarenhet av 

Scrum, hade de kunnat förmedla sina kunskaper om metodiken och således bidra till 

ännu bättre resultat. I ett vidare perspektiv hade detta bidragit till att dels de 

genomförda aktiviteterna hade blivit mer tidseffektiva, dels att dess fördelar hade 

kunnat utnyttjas mer och redan i inledningen av projektet. Den erfarenhet som tas 

med är att Scrum är ett tilltalande arbetssätt, men bör bestå av en eller flera individer 

som redan är bekanta med metodiken. I synnerhet om kompetensen är begränsad, 

vilket bara det innebär ett visst tvivel. Denna slutsats drogs även i en studie av 

Government Accounting Office (2012) som menar att ett agilt team bör bestå av 

någon medlem med tidigare erfarenhet av arbetssättet.  

Tekniska erfarenheter 

Att som individ med kraftigt begränsade förkunskaper inom webbutveckling ställas 

inför ett projekt som innebär utveckling av en e-handel gör att en stor 

kompetensinhämtning är nödvändig. Projektet gav därför stora möjligheter att utöka 

kunskaperna inom flera olika områden såsom utveckling av front-end, back-end och 

databas.  

De personliga målen innebar att utvecklas så mycket som möjligt och att ha bidragit 

till resultatet. Att detta uppnåddes kan förklaras med bland annat en flexibel 

rollfördelning som innebar möjligheter att testa olika områden, att vissa i teamet hade 

en del erfarenhet de kunde dela med sig av samt att teamets inställning till att hjälpa 

varandra och tillåta fel var mycket god. Framförallt tillåtenheten att göra fel bidrog till 

att nya lösningar vågade testas, vilka inte alltid fungerade så bra och således kanske 

inte bidrog till ett effektivt arbete i fråga om output för projektet, men däremot 
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upplevdes det som ett mycket bra sätt att utvecklas individuellt, vilket i ett framtida 

perspektiv och projekt kan inverka positivt på effektiviteten.  

Något som utvecklandet av webbapplikationen krävde var att den kördes via 

OpenShift. En problemsituation som uppstod var att koden inte alltid betedde sig på 

samma sätt lokalt som när den lagts upp på OpenShift. Trots noggranna tester lokalt, 

inträffade det i princip varje gång att något inte fungerade vilket resulterade i att 

applikationen inte kunde köras. Det var framförallt kodstycken relaterade till 

databasen som låg bakom detta. Detta ledde till att felsökning krävdes vilket ofta tog 

mycket tid. Dels eftersom felmeddelandena var svåra att tyda, dels eftersom det tog 

tid att testa nya lösningar. Även om de fungerade lokalt så fanns ingen garanti att det 

skulle fungera globalt. Det som ändå upplevas som positivt var att felsökningen 

innebar att man var tvungen att sätta sig in i koden och verkligen förstå vad den 

innebar och sedan hitta nya lösningar. Detta innebar därmed ett tillfälle att som 

relativt oerfaren lära sig mera. Detta blev lite av ett refaktoreringstillfälle, vilket enligt 

(Kim, Zimmermann & Nagappan 2014) bland annat kan öka produktiviteten hos 

utvecklarna. Positivt var också att kunskaperna om hur det fungerade på OpenShift 

hela tiden ökade, vilket naturligtvis kunde dras nytta av senare. Inget ont som inte har 

något gott med sig.  

I efterhand inses att flera åtgärder hade kunnat vidtas för att förhindra situationen. 

Kanske inte felen i sig, men tidsåtgången för att lösa dessa. Som exempel hade 

koden kunnat läggas upp på OpenShift betydligt oftare än vad den gjorde. Detta 

skedde i princip endast i samband med sprintens slut, vilket innebar att mycket ny 

funktionalitet lades upp på en och samma gång. Det fanns därför många potentiella 

felkällor. Grundorsaken var helt enkelt att koden testades i sin rätta miljö alldeles för 

sällan. Det borde ha varit en självklarhet att en viss funktionalitet inte fick anses som 

klar innan den faktiskt fungerade i sitt rätta sammanhang. Detta ses som en viktig 

erfarenhet som framförallt belyser vikten av att testa ofta och på flera olika sätt och 

situationer. I det givna exemplet handlade det om lokalt och globalt, men det kan 

också gälla annat.  
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Olof Höjvall 

I detta stycke tas Olof Höjvalls erfarenheter upp under projektarbetet. Erfarenheterna 

är uppdelade i processrelaterade och tekniska, där de främre syftar främst på 

lärdomar från arbetssättet Scrum och de senare lärdomar från programmerandet. 

Processrelaterade erfarenheter 

Vi har haft som uppgift att genomföra ett projektarbete inom datateknik. Projektet har 

innefattat utvecklingen av en webapplikation för näthandel. Som krav i projektet ska 

ett agilt arbetssätt används, i detta fall byggt på metodiken Scrum. Arbetet har utförts 

i en grupp med åtta medlemmar. Jag och en annan medlem arbetade på distans från 

Singapore. Övriga var på plats i Linköping. De sista veckorna kom vi som var i 

Singapore till Linköping och arbetet sköttes i gemensam grupp. 

Scrum är det arbetssätt som använts. Det har innefattat användandet av 

användarberättelser, olika Scrumaktiviteter  och Sprint artefakter. Exempel på 

Scrumaktiviteter har varit scrummöten tre gånger i veckan, sprintplaneringsmöte och 

sprintåterblickar. Jag närvarade på aktiviteterna via Skype. Sprint artefakterna är 

produktbacklogen och sprintbackloggen.  

Webbapplikation har utvecklats med fokus på användbarhet, vilket genomsyrat hela 

utvecklingen. För att uppnå kraven på ska slutresultatet vara en fungerande 

webapplikation med delar som är fullt funktionella. Vidare krav har varit att 

refaktorering genomförts för att förbättra koden vid behov. 

Utvecklingen har genomförts i tre huvudsakliga delar. I det första skedet samlades 

teori in och metod undersöktes.  Dessutom bestämdes vad för webapplikation som 

skulle utvecklas. Det största arbete följde sedan, då själva webapplikationen 

utvecklades. Den avslutande tiden sammanställdes och diskuterade resultatet.  

Det två största nyheterna för mig i sättet arbeta vad dels Scrum metodiken och dels 

att arbeta på distans. Till en början kändes det väldigt ovanligt att arbeta med Scrum 

och det tog ett tag att sätta sig in i alla delar. Det verkade vara något gemensamt för 

alla i gruppen, vilket märktes då det var en del slarvande med dela av Scrum 

arbetssätten. Det främsta var kanske tydlighet med vad alla arbetade med. Tanken 

var att använda Trello för att hålla reda på vad alla gjorde, vad som skulle göras och 

vad som var gjort. Posterna på Trello stämde inte riktigt med verkligheten, till 

exempel så var uppgifter ofta påbörjade utan att posten tagits och uppgifter var ofta 
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lämnade utan att posten markerats som slutförd. Med tiden förbättrades Trello 

användandet, i takt med att behovet av Trello blev allt mer tydligt. 

Att jag var på distans gjorde det svårare att hänga med när Scrum-metodiken inte 

fullt ut tillämpades. Ibland blev det dubbelt jobb och ibland saknades något att göra. 

Det gjorde de regelbundna mötena allt viktigare. Att de flesta var i samma rum och 

jag bara var med via en dator försvårade deltagandet. Jag märkte snabbt att det 

krävdes att jag var väldigt tydlig när jag vill prata för att få uppmärksamhet. Min 

frånvaro kan också försvårat arbetet för de hemma, då det krävdes tydligare 

planering från de där hemma. Om de sa något utanför mötestid, krävdes de att de 

alltid tänkte på om de var något även vi behövde veta. 

Det var sex till sju timmar tidsskillnad under tiden jag var i Singapore, om de hade 

möte på morgonen var det på eftermiddagen för mig. Det gjorde schemat enklare, då 

mötena sällan krockade med mina lektioner i Singapore.   

Till en början lades väldigt mycket tid till möten. Att komma fram till en idé var den 

första stora utmaningen. I slutändan stod två förslag mot varandra och gruppens 

åsikter var nästan jämt splittrade. Förslaget jag stod bakom övergavs, delvis då det 

var en minoritet för det och delvis då beslutet verkade viktigare för de som stödde 

andra förslaget. 

Fördelarna med Scrum uppkom främst en bra bit in i projektet. Till en början gjordes 

framsteg långsammare än det tagit mig vid liknande projekt, då moment som 

scrummöten och retrospektiv tog upp mycket extra tid. Men flera av nackdelarna med 

Scrum kan bero på att det deras fördelar inte märks. Till exempel kändes de ständiga 

scrummötena kändes ibland överflödiga. Men avsaknaden av de momenten hade 

kunnat leda till fler problem som nu inte märktes.  

Främsta fördelen med användningen av Scrum arbetssättet är nog för framtiden. Det 

har gett tydliga ramar för hur ett agilt arbetssätt kan gå till, vilket kan vara till stor hjälp 

vid framtida projekt. Jag har lärt mig vilka moment som  är viktiga och varför. 

Bristerna i vår tillämpning i projektet ger vidare möjlighet att justera hur jag arbetar 

med arbetssättet i framtiden. Vidare upplevde jag att Scrum arbetssättet är 

användbart för framtida projekt som ska ske på distans, speciellt i användandet av 

Trello för att  strukturera arbetsbördan. Mina observationer stämmer väl överens med 
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en studie av Bannerman, Hossain, Jefferey (2007) som har visat att Scrum har klara 

fördelar för att överkomma geografiska utmaningar.  

Tekniska erfarenheter 

Utvecklingen av webapplikationen har skett i en rad olika språk och verktyg. I 

programmeringen av webapplikation har främst Python och ramverket Flask används 

till back-end, HTML och CSS till designen och jQuery för att binda samman alla olika 

delar. All utveckling har skett i integrerade utvecklingsmiljön PyCharm. För att 

möjliggöra att vi alla arbetade med samma kod har versionshanteringsprogram Git 

använts. 

Sedan tidigare hade jag kunskaper i Python och lite grundläggande HTML, men 

mycket saknades. I början av projektet genomfördes en labbkurs för att vi skulle lära 

oss det nödvändiga. För att klara av labbkursen och under utvecklandet av själva 

webapplikationen har mycket inlärning utförts, främst genom att söka lösning till 

konkreta problem. 

Under utvecklingen har jag arbetat med många olika delar. Jag har skrivit kod i 

Python till bland annat databasstrukturen och admin-sidan. JQuery användes till 

exempel för programmering av sökrutan som ger automatiska förslag direkt vid 

skrivande. Sökrutan byggde på JavasSript biblioteket typeahead.js utvecklat av 

Twitter. Jag använde HTML och CSS för att bland annat göra så att navbaren och 

alla dess delar skalas med alla skärmstorlekar.  

Den största tekniska utmaningen för mig vara att lära mig all den kunskap som 

krävdes. Två av de delar som jag gjorde använde existerande bibliotek. Ena 

biblioteket, flask-admin var väl dokumenterat och det var smidigt att använda 

tillsammans med vårat projekt. Det andra, typeahead.sj, vad betydligt svårare att 

förstå sig på. Det saknades exempel på hur det användes tillsammans med ajax-

anrop och databas. Mycket tid spenderades på att försöka förstå hur det fungerade, 

vilket skapade frustration. Det krävdes för att möjliggöra anpassning till vårat projekts 

förutsättningar. 

Git är något som orsakade problem för gruppen, främst i början. Det var väldigt oklart 

exakt hur git fungerade och därmed blev det mycket att testa sig fram och hopas på 

det bästa. Under projektet gång gick det bättre och bättre, i takt med att vi lärde oss 

av felen.  
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En annan händelse som störde utvecklingen var när kod fick kastas, tror att mycket 

tid lagts ner. För mig inträffade det under utvecklingen av admin-sidan, då jag efter 

att ha lagt mycket tid på att utveckla en egengjord sida hittade biblioteket flask-

admin, som passade våra behov väl. 

Det största frustrationsmomentet under projektet var när det gick långsamt framåt, 

när problem inte kunde lösas. Det bidrog också att jag arbetade på distans, och 

därmed hade svårare att be om hjälp. Samtidigt var det roligt att prova på att utveckla 

ett större projekt, vilket jag inte gjort förut, och i större projekt kommer framstegen 

ofta i vågor. 

För att minska problemen med långsam utveckling hade de nog hjälpt med en bättre 

grundförståelse kring hur webapplikationer är uppbyggda. Speciellt med hur allt 

laddas in och kopplas ihop, till exempel för att förstå när script i jQuery aktiveras. Nu 

var de mycket testande tills det funkade, både under labbarna och under den stora 

utvecklingen. Det kan ha berott på dels att jag var på distans och inte närvarade 

mycket föreläsningar och labbar i början. En annan anledning vore avsaknaden av 

en ren webprogrammeringskurs. Genom att jag på egen hand läst på mer om 

grunderna till webapplikationens uppbyggnad, hade långsiktigt tid kunnat sparas. 

Viktigaste lärdomen för mig är hur nyttigt det är att ha bra koll på grunderna inom 

programmering. När jag arbetade med Python och databaser, som jag sedan tidigare 

har väldigt bra förståelse för flöt arbetet på bra. Men när jag satt och skulle få 

JavaScript att fungera tillsammans med HTML tog allting mycket längre tid. Så i 

framtida projekt ska jag se till att jag verkligen förstår det fundamentala, och det 

gäller nog inte bara programmering. Dessutom ska jag, om jag fortsätter utveckla 

webapplikationer, se till att använda allt jag lärt mig under projektets gång för att 

verkligen förstå mig på webapplikationernas uppbyggnad. 
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Gustav Kvick 

I avsnittet nedan presenteras egna tanktar kring processrelaterade och tekniska 

erfarenheter kring utvecklingen av webbapplikationen Studentkassen. 

Processrelaterade erfarenheter 

Under arbetets process så har jag befunnit mig i Singapore. Genom att jag har varit i 

Singapore så har kommunikationen med de övriga gruppmedlemmar skett mestadels 

via digitala medier så som Facebook och Skype, tidsskillnaden mellan Sverige och 

Singapore är 6 timmar.  

Kandidatarbetet har skett efter arbetsmetodiken Scrum. Scrum är en agil och vertikal 

arbetsmetodik, vilket innebär att man jobbar med olika delat av projektet samtidigt. 

Ingen I gruppen hade tidigare jobbat med Scrum Under projektets gång användes 

verktyget Trello. Trello användes för att få en tydlig struktur på statusen av olika 

deluppgifter som vi behövde utföra.  

Projektet börjades med en förstudie, även kallat sprint 0. Huvudmålet med sprint 0 

var att komma på en idé till den webbapplikation som skulle utvecklas. Utöver detta 

så handlade sprint 0 om att lära sig de tekniska delarna samt att lära sig känna 

gruppmedlemmarna. I början av sprint 0 var jag sjukhuslagd med begränsad 

uppkoppling till internet. Sprint 1 till 3 gick ut på att implementera den 

webbapplikation vi hade kommit fram till att vi skulle utveckla vid sprint 0.  

Att jobba vertikalt via Scrum är något som jag mestadels upplevt som positivt, genom 

att detta har varit väldigt öppna roller har jag som gruppmedlem haft möjligheten att 

jobba med det jag tyckte var intressant och har haft möjligheten att byta 

arbetsuppgifter under projektet gång.  

Jag upplevde att våra scrummöten inte gav så mycket. Huvudorsaken till detta tror 

jag beror på att vi hade inte brutit ner arbetsuppgifterna tillräckligt mycket. Detta 

ledde till att det var ofta gruppmedlemmar som jobbade på samma sak som inför 

tidigare scrummöten. Därav så erhölls ingen ny information, vilket enligt mig tog bort 

mötenas mening. En annan orsak till att jag upplevde att scrummöterna inte gav så 

mycket kan också ha varit att jag har jobbat på distans. Att delta på ett möte via 
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skype har lett till en lägre delaktighet från min sida, det har ibland varit svårt att 

hänga med in diskussionen framförallt vi specifika frågor.  

Genom att vi inte hade brutit ner uppgifterna i minde beståndsdelar så tillförde Trello 

inte lika mycket som som det hade kunnat, vissa uppgifter följdes med under flertalet 

sprintar/iterationer. Att vi hade inte brutit ner uppgifterna i minde beståndsdelar ledde 

till att det var också svårare att testa det vi hade utvecklat, detta kan vara en 

förklaring till varför vi fortfarande har designbuggar i vår webbapplikation.   

Då vi utbytesstudent hade annat schema än de från Linköping resulterade detta till 

en del schemakrockar, som innebar att vi som var utomlands inte kunder närvara på 

alla möten. Detta är något som kan leda till sämre kommunikation med det som är 

utomlands. Ett sätt för att motverka detta är att se till att en i gruppen har mer ansvar 

för att kommunicera med de som är utomlands och se till att de är medvetna över alla 

praxis som gäller. Tidsskillnaden är något som jag trodde skulle vara ett problem. 

Dock så kan tidsskillnaden vara en fördel, genom tidsskillnaderna kan man se till att 

mötestiderna sker under kvällstid för de som är längst öster ut, vilket i sin tur innebar 

färre schemakrockar.   

Det finns en del implementationsförbättringar som vi hade kunnat göra för att nå 

Scrums fulla potential, så som mer detaljerad nedbrytning av uppgifterna. Dock så 

har individer i gruppen upplevt Scrum som något positivt. De som har varit på 

utbytesstudier upplevde att kommunikationen och arbetet har varit relativt smidigt 

grund av den vertikala arbetsmetodiken och den tydliga struktur över vad man faktisk 

arbetar med genom Trello. Detta är något som Bannerman, Hossain, and Jeffery 

(2007) bekräftar i deras uppsatts ”Scrum practice mitigation of global software 

development coordination challenges: A distinctive advantage?”  

Tekniska erfarenheter 

Inför projektet hade jag liten kunskap inom programmeringsspråken HTML, CSS, 

JavaScript, SQL, Java och ADA. De två sistnämnda programmeringsspråken har inte 

varit relevant för detta projekt. Utöver detta så hade jag lite erfarenhet att jobba med 

Oracle, MySql och Git. 

Mina kunskaper inom HTML, CSS och JavaScript kommer från gymnasietiden samt 

att jag har jobbat lite med språken på egen hand efter det. SQL, Oracle, MySql och 

Git berörde jag under en databaskurs i Singapore som jag läste i höstas.  
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Jag har arbetat med den integrerade utvecklingsmiljön PyCharm genom hela 

projektet, något som jag inte hade gjort tidigare. Att komma gång med PyCharm och 

alla dess inställningar var något som tog tid och jag fick ofta fråga om hjälp från mer 

tekniska kompisar. Jag har mestadels jobbat med frontend under projektet, det vill 

säga HTML, CSS och JavaScript.  

Sprint 0 handlade mestadels om att komma upp till en tillräckligt bra teknisk nivå för 

att kunna börja utveckla webbapplikationen under sprint 1. Detta gjordes genom 

labbar samt egen research.  

Vid sprint 1 så fokuserade vi på att skapa ett yttre skal till webbapplikationen, alla 

gruppmedlemmar började jobba på sitt utan att vi hade definierat en kodstandard. 

Under denna sprint hade jag problem PyCharm och GitLab, problemen med 

PyCharm och GitLab minskades under tiden av utvecklingen. 

Projektet rullade på i samma tempo under sprint 2, större strukturella förändringar 

skedde inte all egenskriven JavaScript hamnade i en fil och all egenskriven CSS i en 

annan, det var väldigt få kommentarer i vår kod. 

 Det var först vid slutet av sprint 2 som vi bestämde oss för att skapa en kodstandard 

och bestämde oss för att vi behövde kommentera koden bättre. 

Då vi hade mycket utvecklingsarbete kvar att göra vid sprint 3 fortsatte jag jobba med 

frontend, det var också först vid sprint 3 vi mer aktivt började genomföra tester på det 

vi utvecklade. 

Genom att vi inte satte upp någon kodstandard och utvecklingsstandard i början blev 

utveckling av arbetet ineffektivt, detta var speciellt märkbart när utvecklingen svällde. 

Då vi hade all egenskriven JavaScript i samma fil blev det väldigt svårt att hitta 

efterfrågad information. Vi inte hade skapat en grafisk tydlig designstruktur i början, 

detta resulterade i att mycket tid ägnades åt refaktoreringsarbete vid senare sprintar. 

Då utvecklingen inte hade från första början ett tydligt fokus på att vara responsiv 

krävdes det en hel del efterarbete gällandes detta. Att vi inte utförde tester på det vi 

utvecklade resulterade i att vi har haft en massa buggar på hemsidan som vi har 

behövt hanterat i ett senare skede. 

Det som jag har lärt mig mest från det tekniska är att det är viktigt att man i början av 

ett utvecklingsstadium sätter upp praxis som måste följas vid utvecklingen. 
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Personliga Mål 

Inför projektet satte jag upp en rad personligamål mål. Mina personliga mål var: 

 Utveckla mina kunskaper inom webbprogrammering till den utsträckning så att 

jag kan skapa en liknande produkt i framtiden 

 Skapa en produkt som på affärsmässiga grunder och designmässiga grunder 

kan lanseras på marknaden. 

 Ha roligt 

Projektet har varit väldigt lärorikt, men jag skulle anse att jag har inte riktigt uppnått 

mitt första mål. Under projektets tid arbetade jag främst med HTML, CSS och 

JavaScript.  Kopplingen mellan backend och frontend är något som jag nu i efterhand 

hade önskat att jag hade jobbat mer inom, och jag tror inte att jag skulle på egen 

kunna utveckla en liknande webbapplikation utan en hel del stack overflow.   

Förutom en del designbuggar så tycker jag att vår produkt uppfyller nästan mitt andra 

mål, att sälja mat på nätet är en idé som jag verkligen tror på, det finns en det 

modifikationer gällandes leveranstider som inte har behandlats som kanske skulle ha 

varit relevant för att lansera tjänsten. Att jag har tyck idén har varit bra är något som 

har gjort projektet roligare.  

Sammanfattningsvis så har detta kandidatprojekt varit extrem roligt och givande och 

därmed så har jag uppnått det viktigaste målet att ”ha roligt”. 
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Henrik Lundström 

Process 

Scrum var för mig ett nytt arbetssätt innan detta projekt. Det gick dock fort att komma 

in i och jag upplevde det som effektivt och meningsfullt. Scrum-mötena upplevde jag 

mest viktiga för kommunikation med gruppmedlemmarna på distans, vi andra 

arbetade i mycket hög utsträckning i samma lokal och hade därför inte alls samma 

behov av mötena då kommunikationen oss emellan var mer kontinuerlig. Därför 

tyckte jag att scrum-mötena ofta blev krystade och onödiga i de fall då 

distansstudenterna inte deltog och vi andra setts under hela dagen. 

Beträffande det iterativa arbetssättet har jag bara positiva anmärkningar. Det 

underlättade utvecklingen mycket, framförallt gällande prioriteringar. Även att 

formella roller saknades, vilket specificeras i scrum-metodiken av Cervone (2014), 

var något jag uppskattade då det tillät roller att formas naturligt och dessa blev mer 

flexibla och anpassade till situation än vad jag tror formella roller hade blivit. Då de 

flesta av gruppens medlemmar inledningsvis inte kände varandra och då vi alla hade 

begränsade förkunskaper inom webbutveckling var det oklart vem som passade för 

en viss roll i och med att allas kunskaper skulle komma att utökas på ett oförutsett vis 

i olika riktningar. Av denna anledning anser jag att det var fördelaktigt att låta roller 

byggas upp organiskt, då det även låter dem omformas organiskt. 

Trello var nytt för mig, men det är å andra sidan inte ett komplicerat system varför 

anpassning till det förväntades vara i stort sett omedelbar. Detta visade sig dock inte 

vara fallet. Trello användes ineffektivt under den första sprinten, men användningen 

blev bättre och mer omfattande med tiden. Jag tror att större fokus borde lagts på att 

gruppens alla medlemmar kontinuerligt skulle använda Trello redan från ett tidigt 

stadium, eftersom Trello senare visade sig vara mycket användbart.  

Teknik 

Vid projektets början hade jag mycket begränsade färdigheter inom webbutveckling. 

De kunskaper jag besatt behandlade mestadels objektorienterad programmering, 

men jag hade även vaga insikter om hur den övergripande strukturen av en 

webbapplikation ser ut. Inledningsvis lade jag mycket tid på att bättra på mina 

allmänna kunskaper om webbutveckling för att förstärka min överblick och på så vis 
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kunna ta fram visioner för hur applikationen skulle struktureras, mest i form av hur 

ändpunkterna i kommunikationen mellan server och klient skulle designas. 

Tidigt i projektet antog jag mig ett stort ansvar för utvecklingen i backend, eftersom 

det var det område jag hade störst intresse för. Jag lärde mig därigenom mycket om 

databaser, SQLAlchemy, Python och Flask. Mest jobbade jag med att bygga upp 

modeller i databasen för olika objekt som var nödvändiga för applikationen och 

sedan skriva routes som gjorde queries till databasen och returnerade specificerat 

innehåll, vanligen i form av JSON. Detta krävde mycket kommunikation med 

personer som arbetade med funktionalitet i frontend som hängde på att rätt 

information returnerades i anropen och mycket tid lades därför ner på att besluta om 

hur anropen skulle utformas så att båda parter var överens om vilken information de 

skulle skicka och vilken de hade att förvänta sig inkomma. Dessa diskussioner var 

nödvändiga för att applikationen skulle fungera överhuvudtaget, men det var 

dessutom vanligen under dessa den övergripande lösningen till ett visst problem togs 

fram, detta i och med att sättet att lösa ett problem i webbutveckling är så starkt 

kopplat till hur ändpunkterna i kommunikationen mellan server och klient är 

utformade. Dessutom gav dessa diskussioner mig en viktig inblick i hur frontend-

arbetet gick, vilket hindrade mig från att snöa in mig för mycket i backend och jag 

kunde därmed bibehålla överblicken. 

I den tidiga delen av projektet lärde jag mig mycket nytt genom att studera andras 

lösningar på mina problem, främst i form av video på exempelvis youtube. När jag 

blev mer säker i min kunskap gick min inlärning över mer mot att söka upp mer 

specifika problem på exempelvis stackoverflow. Båda alternativen använde jag mig 

av under hela projektet, men mot slutet var stackoverflow mycket dominant. 

Den senare delen av projektet tog jag mig an mer problem i frontend. Detta eftersom 

jag ville förbättra mina kunskaper i det området, men också för att låta andra 

gruppmedlemmar ta större ansvar för backend, vilket några av dem efterfrågat. Detta 

skifte tror jag var nyttigt för alla inblandade. Mina främsta arbetsområden i frontend 

var dock logiken; anrop till servern, funktioner, beräkningar, lagringar, det vill säga 

inte så stort fokus på design. Exempelvis arbetade jag aldrig i CSS och skrev mycket 

lite ren HTML. Som resultat av detta lärde jag mig inte särskilt mycket CSS under 

projektet, jag vet vad det används till och vad det kan och inte kan göra, men skulle 

även idag inte kunna sätta mig rakt av och börja använda det. HTML däremot har jag 



 29 

en betydligt djupare förståelse för sedan tidigare, denna har även utvecklats något 

under projektet. Att det blev på detta vis var helt ett resultat av medvetna val jag gjort, 

jag var och är helt enkelt mer intresserad av logiken och funktionaliteten än den rena 

designen. Däremot går det lite i strid med det mål jag satte upp för mig själv vid 

projektets början, nämligen att efter avslutat projekt vara kapabel att på egen hand 

utveckla enkla webbapplikationer. Där har jag i och med mina begränsade 

färdigheter i CSS, dock beroende av hur enkla definieras, en bit kvar. Jag kan dock 

säga att jag är nöjd med hur nära mitt mål jag kommit och tror inte jag skulle ha svårt 

att vid behov snabbt kunna bättra på mina färdigheter där det behövs. 

Webbutveckling är inget man kan fullända, det finns alltid något nytt att lära sig och 

det handlar om att ständigt utvecklas i och med att webbutveckling i sig gör 

detsamma. Fokus har jag ändå lagt på att lära mig de bitar jag själv anser mest 

avgörande och intressanta, nämligen vad som kan och borde göras på frontend 

respektive backend och vilka fördelar och nackdelar som finns att lösa ett särskilt 

problem på respektive sätt. Att komma på sätt att lösa ett problem och sedan försöka 

avgöra vilket tillvägagångsätt som är mest lämpligt har varit mitt största nöje i detta 

projekt och jag skulle gärna se hur andra grupper valt att tackla liknande problem. 
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Emil Ohlsson 

I avsnitten nedan presenteras reflektioner över egna tekniska och processrelaterade 

erfarenheter från genomfört projektarbete.  

Processrelaterade erfarenheter 

Kan en arbetsmetodik problemfritt införas i projekt där teammedlemmarna 

saknar tidigare erfarenhet av arbetsmetodiken?  

Den agila arbetsmetodiken Scrum tillämpades under projektarbetet. Metodiken var 

inte bekant för teammedlemmarna sedan tidigare utan var vid starten av 

projektarbetet ny och okänd för det nyligen sammansatta teamet. 

Vid projektteamets inledande möten där alla teammedlemmar deltog på plats eller via 

Skype uppstod situationer med beslutsvakuum vilket skapade ineffektiva möten. Alla 

teammedlemmar var mycket måna om att följa den nya scrummetodiken. Enligt 

metodiken ska scrumteamet inte ha något fast ledarskap (Cervone 2014). Därmed 

fanns det inte någon utsedd projektledare i teamet som kunde avgöra när en fråga 

var färdigdiskuterad och när ett beslut var fattat. Ingen teammedlem ville därför ta på 

sig rollen att driva mötet framåt, avsluta diskussioner eller fastställa majoritetens 

åsikter i form av ett beslut.  

Situationen skapade en känsla av frustration över den uppkomna ineffektiviteten 

eftersom mötena blev onödigt långa. Upplevelsen var att tillämpningen av metodiken 

hämmade arbetet med projektet och att ett traditionellt arbetssätt hade varit mycket 

effektivare och enklare. I de situationer som uppstod kunde majoriteten av gruppen 

vara i stort sett överens kring beslutet i en viss fråga utan att beslutet uttryckligen 

togs och mötet därefter kunde fortsätta. Den personliga uppfattningen var att flera 

teammedlemmar upplevde samma frustration över de uppkomna situationerna. 

Den positiva aspekten av upplevelsen var att uppleva en ny typ av arbetssituation, att 

bryta de normala strukturerna för ett projektarbete. Detta gav ett nytt perspektiv på 

hur arbete i grupp ofta bedrivs gällande beslutsfattande och ledarskap. Det negativa 

med upplevelsen var de uppkomna känslorna av frustration och den mötestid som 

kunde ha använts till mer värdeskapande arbetsuppgifter. 

Det är troligt att det inte bara var viljan att följa den nya arbetsmetodiken som 

skapade situationerna. Med stor sannolikhet inverkade även att de flesta 



 31 

gruppmedlemmarna inte kände varandra sedan tidigare och att 

teamsammansättningen var ny. 

Beslutsfattandet effektiviserades efter att en gemensam beslutsmodell tagits fram 

som kunde användas för att lösa den låsning som tidigare hade kunnat uppstå. 

Modellen blev i längden tidskrävande att använda för annat än större beslut. Under 

den senare delen av projektarbetet upplevdes den överflödig och beslutsfattandet 

fungerade tillfredsställande ändå. Förmodligen för att teammedlemmarna lärt känna 

varandra, funnit sina informella roller i gruppen och eftersom de största och mest 

avgörande besluten för projektarbetet redan fattats under inledningen av 

projektarbetet. 

Den generella slutsatsen av de upplevda situationerna och hur de sedan kom att 

lösas är att ha tålamod vid implementation av en ny arbetsmetodik. Det går inte att 

förvänta sig att alla delar kan fungera perfekt direkt från start. Detta stöds även av 

Cervone (2014) som menar att det tar tid att implementera metodiker som Scrum i 

organisationer som saknar erfarenhet av att använda dem. 

För att minska känslan av frustration bör förväntningarna på produktiviteten vara 

lägre i inledningsfasen av arbetet med en ny arbetsmetodik. Det går inte heller att 

förvänta sig full produktivitet när teamsammansättningen är helt ny.  

I framtida situationer av liknande karaktär ska förväntningarna på produktiviteten 

under ett projekts uppstartsperiod sänkas och ett större tålamod finnas för att det 

krävs en viss tid för att finna rätt arbetsformer vid användning av en ny 

arbetsmetodik. Det är alltså inte rimligt att anta att en arbetsmetodik kan införas utan 

att problem uppstår om teamet som ska tillämpa den saknar tidigare erfarenhet av 

arbetsmetodiken. 

Tekniska erfarenheter 

Hur säkerställs en webbapplikations kompatibilitet med webbläsare under en 

utvecklingsprocess? 

Vid testning av den utvecklade webbapplikationen under senare delen av 

projektarbetet upptäcktes att vissa av applikationens funktioner fungerade sämre 

eller inte alls i andra webbläsare än Safari. Problemen visade sig bero på att olika 

webbläsare inte tolkade JavaScript på samma sätt. Händelsen skapade en situation 

där grundläggande funktionalitet hos webbapplikationen saknades i vissa 
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webbläsare. Detta kom att innebära oplanerat extra arbete för att försöka avhjälpa 

den bristande grundläggande funktionaliteten som att exempelvis inte kunna 

registrera en användare.  

Det positiva med händelsen var den ökade insikten om vikten av att kontinuerligt 

testa utvecklad funktionalitet i olika webbläsare. Samt att det är en mycket god idé att 

alltid verifiera att använda tekniker stödjs av de webbläsare som används av en 

applikations tänkta användare. Händelsen innebar också en negativ känsla av 

osäkerhet över om målet med utvecklingsarbetet skulle nås under den kvarvarande 

tiden eftersom omfattningen och orsaken till problemen inte inledningsvis var kända. 

Händelsen positiva inverkan väger dock tyngst eftersom de viktigaste felen visade sig 

kunna avhjälpas på kort tid. 

Inför framtida projekt finns nu insikten om att det är av stor vikt att kontrollera olika 

teknikers kompatibilitet med webbläsare. Att denna kan skilja mellan olika versioner 

och att testning från början ska genomföras i olika webbläsare. För att undvika att 

problemet uppstår kan det vara bra att kartlägga och bestämma vilka webbläsare och 

versioner av dessa som ska stödjas och säkerställa att testning sker systematiskt i 

dessa. Hade detta genomförts hade problemen upptäckts tidigare under 

utvecklingsarbetet och den negativa osäkerheten undvikits vilket är till fördel för 

resultatet av utvecklingsarbetet.  

Att vid starten av utvecklingen av en webbapplikation kartlägga vilka webbläsare och 

versioner av dessa som ska stödjas av applikationen är en mycket god idé. Detta 

möjliggör att därefter systematiskt och kontinuerligt kunna testa och säkerställa 

funktionalitet i valda webbläsare under utvecklingsprocessen. Denna åtgärd är därför 

något som i kombination med att välja tekniker med brett webbläsarstöd personligen 

kommer förordas i liknande framtida situationer.  

Vilken betydelse har kontinuerlig och ändamålsenlig dokumentation vid 

webbutvecklingsprojekt bestående av f lera teammedlemmar?  

Under utvecklingsarbetet arbetade teamet parallellt med att skriva kod och utveckla 

webbapplikationens funktionalitet. För att möjliggöra parallellt arbete delades 

arbetsuppgifter i mindre delar vilka sedan behövde kunna samverka med varandra 

för att skapa en fungerande helhet. Då projektteamet bestod av 8 teammedlemmar 

som arbetade parallellt medförde det att mängden filer och kod i projektet snabbt 
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växte sig mycket stor. Under den första delen av projektet kommenterades skriven 

kod mycket sparsamt. Därmed uppstod problem att förstå den kod som skrivits 

tidigare eller av andra och som behövde förstås för att kunna slutföra den aktuella 

arbetsuppgiften. 

Konsekvensen av situationen blev att arbetstid som kunnat användas till att utveckla 

ny värdeskapande funktionalitet istället gick åt för att sätta sig in i redan skrivna 

kodstycken. Samt att den kod som skrivits inte alltid fungerade tillfredställande med 

övriga delar av webbapplikationen när dessa väl sammanfogades. 

Det negativa med situationen var att den hämmade produktiviteten och minskade 

entusiasmen för arbetet eftersom bristande dokumentation försvårade det egna 

arbetet. Däremot belyste situationen verkligen vikten av att dokumentera skriven kod 

med tydliga och ändamålsenliga kommentarer vilket var positivt. 

För att undvika de negativa effekterna av situationen skulle all skriven kod ha 

kommenterats på ett av utvecklingsteamet förutbestämt sätt för att möjliggöra för alla 

teammedlemmar att enkelt kunna förstå alla delar av den skrivna koden. Det hade 

underlättat utveckling av ny funktionalitet, felsökning och förbättringar av redan 

skriven kod. Den positiva delen av händelsen, insikten om vikten av att dokumentera 

skriven kod, är mycket värdefull inför framtida liknande arbeten. Genom att kunna 

framhålla vikten av dokumentation redan från start kan liknande situationer undvikas. 

Ytterligare något som kunnat förbättra läsbarheten och möjligheten att förstå 

applikationens olika koddelar hade varit att refaktorera skriven kod mer frekvent. I en 

studie av Kim, Zimmermann och Nagappan (2014) angav tillfrågade utvecklare ökad 

läsbarhet som en av de observerade fördelarna med att refaktorera. Det är alltså 

troligt att även mer frekvent refaktorering kunnat bidra till att förbättra läsbarheten. 

Den generella slutsatsen av erfarenheten är att det är viktigt att säkerställa kodens 

läsbarheten vid utvecklingsarbete med flera deltagande teammedlemmar genom 

kontinuerlig dokumentation. Detta för att inte försvåra arbetet eller skapa kod som 

inte fungerar vilket tillsammans hämmar produktiviteten i arbetet. 
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