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Sammanfattning	

Denna rapport beskriver projektprocessen och resultatet av utvecklingsarbetet med 
webbapplikationen AnteckningsBlocket. AnteckningsBlocket är en e-butik och en plattform där 
studenter kan köpa, sälja och dela med sig av studiehjälpmedel som de själva har skrivit. Arbetet 
har utgått från att, baserat på gjord marknadsundersökning, utveckla en användbar webbutik 
för att därmed besvara frågeställningen ”Hur kan en e-butik för studiehjälpmedel kopplat till 
kurser vid Linköpings universitet utformas för att skapa en användbar samlingsplats för relevant 
studiehjälpmedel?” Rapporten syftar till att redogöra för implementationen av den 
funktionalitet som en sådan applikation kräver. Den ämnar beskriva systemets uppbyggnad och 
diskutera utfallet av de tekniska val som gjorts under utvecklingsprocessen. Rapporten beskriver 
även arbetsförloppet av arbetsmetoden Scrum som använts med syfte att kontinuerligt lyfta fram 
och prioritera önskad funktionalitet i olika utvecklingsfaser. Med stark grundfunktionalitet, ett 
tydligt fokus på användbarhet och en attraktiv webbdesign har teamet lyckats skapa en 
webbapplikation där studenter kan mötas och dela med sig av sina kunskaper.  

 

Abstract	

This report describes the work and result of developing the web application AnteckningsBlocket. 
AnteckningsBlocket is an e-shop and a platform where students can buy, sell and share self-
written study aids. Based on a market survey, the work has focused on developing a usable online 
shop to help answer the question “How can an e-shop for study aids connected to courses at 
Linköping university be formed to create a usable gathering point for relevant study aids?” The 
report aims to account for the implementation of the functionality that such an application 
requires. It also aims to explain the structure of the system and to discuss the result of the 
technical choices that have been made during the development. The report describes the work 
process of the Scrum method, which has been used to continuously emphasize and prioritize 
functions in the different phases of the development. With a strong fundamental functionality, 
a clear focus on usability and an attractive design the team has succeeded in creating a web 
application where students can meet and share their knowledge. 
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1 Inledning	
Följande avsnitt syftar till att ge en kort introduktion av projektet genom att först motivera 
beslutet bakom den produkt som har utvecklats. Därefter uppges projektets syfte samt 
frågeställning. Slutligen presenteras de avgränsningar som har gjorts inom projektet.  

1.1 Motivering	
Det studerar cirka 27  000 studenter på Linköpings universitet (Linköpings universitet, 2015). En 
genomförd studie visar att en stor andel av dessa skriver föreläsningsanteckningar och 
kurssammanfattningar för att underlätta sina studier inför tentamensperioder (se bilaga 1). 
Många använder sig också utav anteckningar och sammanfattningar som andra studenter har 
skrivit (se bilaga 1).  

I nuläget finns det ingen samlingsplats för kursrelaterade dokument skrivna av studenter 
specifikt till kurser vid Linköpings universitet. Följaktligen har inte alla studenter samma 
möjlighet att få tag på alla former av studiehjälpmedel. Teammedlemmarnas personliga 
erfarenheter vittnar om att Facebook-bekantskap eller tillträde till medlemssidor ofta är ett krav 
för att få tillgång till kursmaterial skrivet av en annan student. Därför ställer sig teamet frågan: 
”ska en students bekantskapskrets påverka dennes förutsättningar att klara av en kurs?” Det 
självklara svaret är nej.  

Ytterligare ett problem med studentskrivet kursmaterial är att det ofta går förlorat efter kursens 
slut. Detta begränsar utbudet av studiehjälpmedel för nästkommande termins studenter trots 
att majoriteten av kurserna vid Linköpings universitet inte genomgår några betydande 
förändringar från termin till termin.  

Den e-butik som följande rapport avser att redogöra utvecklingen av, AnteckningsBlocket, har 
som mål att lösa ovanstående problematik. AnteckningsBlocket har även som förhoppning att 
uppmuntra delning av studiehjälpmedel genom att erbjuda studenter möjlighet till erkännande 
och finansiell ersättning för sitt deltagande.  

Anteckningsblockets vision är att vara en naturlig samlingspunkt för studentskrivet 
studiehjälpmedel samt att vara ett starkt komplement till den rekommenderade 
kurslitteraturen. 

1.2 	Syfte	
Syftet med arbetet är att utveckla en e-butik i form av en webbapplikation där studenter kan 
dela studiehjälpmedel för kurser vid Linköpings universitet.  

1.3 	Frågeställning	
”Hur kan en e-butik för studiehjälpmedel kopplat till kurser vid Linköpings universitet utformas 
för att skapa en användbar samlingsplats för relevant studiehjälpmedel?” 

1.4 Avgränsningar	
Den huvudsakliga avgränsningen är att endast design och funktionalitet av mjukvaran kommer 
att utvecklas. Med det menas att inget faktiskt studiehjälpmedel kommer att vara tillgängligt för 
försäljning eller delning på AnteckningsBlocket. Användaren kommer därmed inte kunna ladda 
ner något material från webbapplikationen och det kommer inte heller vara möjligt att 
genomföra en betalning för ett köp. 
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Med studiehjälpmedel avses kurssammanfattningar, föreläsningsanteckningar och annat 
studentskrivet material. 

Ytterligare en avgränsning är att kundgruppen för AnteckningsBlocket har begränsats till 
studenter på Linköpings universitet. De genomförda förstudien utgår således enbart från denna 
kundgrupp.  

1.5 	Struktur	
I den teoretiska referensramen presenteras de vetenskapliga teorier som är av nytta för projektet. 
Teori som ligger till grund för de utvecklingsbeslut som har tagits under projektets gång och de 
metoder som för arbetet är lämpliga att använda beskrivs i avsnittet. 

I metoden redogörs det arbetssätt och de verktyg som teamet har nyttjat under projektets gång. 
Även beslut gällande design och implementering underbyggs i denna del.  

Projektets resultat presenteras i avsnittet med samma namn. Där beskrivs utfallet av 
webbapplikationen AnteckningsBlocket samt den utvecklingsprocess som använts.  

I diskussionen granskas projektets metod och resultat kritiskt. Det resoneras kring eventuella 
konsekvenser av brister i metoden och skillnader mellan resultat och teori diskuteras ingående. 
I diskussionen beskrivs också arbetet i ett vidare sammanhang, där etiska och samhälleliga 
aspekter tas upp.  

Slutsatsen ger en slutlig återkoppling till syfte och frågeställningar. I avsnittet besvaras 
frågeställningarna och det redogörs för om syftet har uppnåtts. Utöver det redogörs det för hur 
arbetet med webbapplikationen skulle kunna gå vidare.  
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2 Bakgrund	
Projektet utgår från ett antal tekniska och principiella krav. Uppdraget innefattade utvecklandet 
av en e-butik som ett webbaserat affärssystem.  

Nedan följer de tekniska kraven på e-butiken. E-butiken ska: 

• vara en single page application (härefter webbapplikation)  
• vara utvecklad för olika skärmstorlekar 
• vara implementerad i HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, CSS, Python, Flask och AJAX 
• lagra data i en dynamisk databas skapad med ett Python-script 
• versionshanteras på gitlab.ida.liu.se 
• driftas på openshift.ida.liu.se 

Följande tekniska krav ställdes på utformandet av webbapplikationen: 

• Användarinloggning 
• Visning av produkter 
• Genomförande av flera samtidiga produktinköp 
• Orderhistorik 
• Administratörsbehörighet för att editera produktsortimentet 
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3 Teoretisk	referensram	
Det finns ett flertal faktorer som bör tas hänsyn till vid utveckling av en webbapplikation ämnad 
för e-handel. Nedan redovisas vetenskapligt framtagen teori som ligger till grund för 
webbapplikationen AnteckningsBlockets utformning. 

3.1 Marknad	E-handel	
Idag har nästan alla svenskar tillgång till internet, vidare så börjar handel över internet bli vanligt 
bland de svenska konsumenterna. Under 2015 hade 93 procent av svenskarna tillgång till internet 
och utav dessa hade 79 procent köpt och betalat för varor eller tjänster via internet, så kallad e-
handel. Än så länge utgör e-handeln en bråkdel av den svenska handeln men står inför en 
imponerande tillväxt utan tydliga tecken på att det håller på att avta. Enligt Findahl (2015) ökade 
detaljhandeln över internet under 2015 med 16 procent och uppgick till 6.4 procent (42.9 Mkr) 
av den totala omsättningen. (Findahl, 2015) 

Även trenden för mobil e-handeln är uppåtgående. Från mobila enheter har handeln ökat med 
163 procent på tre år och drygt fyra av tio konsumenter handlade från mobila enheter de tre sista 
månaderna under 2015 (DIBS, 2015). I takt med att de mobila enheterna växer i andel börjar 
konsumenterna ställa krav. Enligt DIBS årliga rapport (2015) har fyra av tio avbrutit ett köp på 
grund av att sidan inte var mobilanpassad. Detta speglas i andelen e-handelsföretag som valt att 
mobilanpassa sin hemsida. Under 2014 uppgick andelen till 37 procent, en ökning med 8 
procentenheter sedan tidigare år (PostNord, 2014). 

3.2 Kompatibilitet		
I och med den kraftiga tillväxten av mobil e-handel är det av yttersta vikt för en webbapplikation 
att vara kompatibel för alla skärmstorlekar (DIBS, 2015). Efter en analys av kundbeteende på 
eBay dokumenterar Einav et al. (2014) mobilanvändningens effekt på e-handel. I rapporten 
beskrivs mobila kunder som mer impulsiva i sitt köpbeteende. I och med den begränsade 
skärmstorleken på mobila enheter är det dock svårare att noggrant inspektera bilder och andra 
förhandsvisningsobjekt, uppger Einav et al. Detta medför att det är mindre troligt att en kund 
genomför ett förstaköp på mobilen. Återkommande kunder använder dock mobila enheter i en 
stor utsträckning. (Einav et al., 2014). För att främja kundlojalitet är det därför väsentligt att 
tillgodose kundernas allt högre förväntningar på vad som ska kunna åstadkommas med en mobil 
enhet (Nielsen, 2012a).  

Jacob Nielsen (2012a) skriver att en mobilanpassad webbapplikation kräver en annan design än 
en datoranpassad webbapplikation. Detta för att skapa en så bra användarupplevelse som 
möjligt för mobila användare. Han rekommenderar också en tredje design för små plattor, såsom 
Amazon Kindle och iPad mini, för att optimera upplevelsen för alla typer av användare.  

Några designriktlinjer som Nielsen pekar ut för mindre skärmstorlekar är: 

• Ta bort funktionalitet som inte är kritisk för mobilanvändare 
• Ta bort innehåll för att minska antalet ord  
• Förstora gränssnittselement för enklare användning på tryckskärmar 

Kostromins och Baltmanis (2014) påpekar att vi lever i en teknologisk era där smartphones är 
människans främsta dagliga hjälpmedel. De anser att en mobilanpassad version är ett krav för 
alla nyutvecklade webbsidor eller webbapplikationer. I linje med Nielsens (2012a) 
designriktlinjer rekommenderar de följande för en mobilanpassad webbapplikation: 
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• En-kolumnslayout, d.v.s. att layouten endast består av en kolumn	
• Stora användargränssnitt för att förenkla interaktion och datainmatning	
• Stor textfont 	
• Undvik popup-fönster och siduppdateringar	

Nielsen identifierar några utav utmaningarna med att ta bort funktioner och innehåll utan att 
begränsa produktutbudet. Trots det står han fast vid att en mobilanpassad webbapplikation 
kommer att uppfylla fler krav och behov från mobilanvändare än en icke-mobilanpassad 
webbapplikation. Han rekommenderar dock en länk mellan de olika webbapplikationerna så att 
mobilanvändare som önskar mer funktionalitet enkelt kan ta sig till den datoranpassade 
webbapplikationen. (Nielsen, 2012a) 

3.3 Användbarhet	
The International Organization of Standardization (ISO) har tagit fram en standarddefinition av 
användbarhet. ISO 9241-11 (2010) definierar användbarhet som ”den utsträckning i vilken en 
specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang.” ISO 
9241-11 (2010) definierar därefter ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse som följande: 

• Ändamålsenlighet: ”användare uppnår specificerade mål med noggrannhet, 
fullständighet och utan negativa konsekvenser.”  

• Effektivitet: ”förhållandet mellan den uppnådda ändamålsenligheten och de resurser 
som använts.” 

• Tillfredställelse: ”en positiv attityd och positiva känslor uppstår vid användningen.” 

(ISO 9241-11, 2010) 

Quesenbery (2003a) hävdar att användarbarhet är ett komplext begrepp där ISO 9241-11:s 
definition är en godtagbar mall för att skapa och mäta användbarhet i enklare 
webbapplikationer. Däremot konstaterar hon att ISO 9241-11:s definition av användbarhet inte 
är tillräckligt bred för att appliceras på användarcentrerade produkter såsom e-butiker eller 
sökmotorer. Detta beror, enligt Quesenbery (2003a), på att ISO 9241-11 inte förser en tillräckligt 
bred syn på människa-datorinteraktion för att kunna beskriva en e-shoppares eller 
informationssökandes användbarhetsmål.  

En snävare definition av användbarhet ges av ISO/IEC 25010 (2011). Definitionen utgår ifrån ISO 
9241-11 men har utvecklats för att kunna kopplas till system- och programvarukvalitet. För att en 
produkt ska uppnå god användbarhet erkänner ISO/IEC 25010 sex underkategorier till 
användbarhet.  

• Begriplighet: ett mått på den utsträckning en användare kan känna igen om en produkt 
är lämplig för att uppfylla dennes behov. 

• Lärbarhet: anger huruvida en användare kan lära sig att använda produkten eller inte 
och till vilken grad. 

• Hanterbarhet: fastställer till vilken utsträckning produktens funktionalitet bidrar till att 
produkten blir enkel att använda och kontrollera.  

• Användarfelhantering: mäter till vilken grad systemet skyddar användaren mot att göra 
fel. 

• Användargränssnittsestetik: anger till vilken grad användargränssnittet möjliggör 
glädjande och tillfredställande interaktion för användaren. 
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• Tillgänglighet: till vilken grad en produkt kan användas av en person, oberoende av 
egenskaper och förmåga, för att uppnå ett bestämt mål i ett givet 
användningssammanhang. 

(ISO/IEC 25010, 2011) 

3.4 Kundbehov	e-handel	
I en amerikansk studie där användbarhet har analyserats i en business-to-consumer (B2C) e-
handelsmiljö framkommer det att kredibilitet, navigerbarhet samt kontaktbarhet är centrala 
faktorer när det kommer till att kunden ska genomföra ett köp. Med kredibilitet menas att 
webbsidan är säker och tillförlitlig. Navigerbarhet, som kan kopplas till ISO/IEC 25010:s (2011) 
definition av användargränssnittsestetik och lärbarhet,  inkluderar bland annat enhetlig design, 
förutsägbara kopplingar mellan olika sidor och att en tillräcklig mängd information anges. En 
kontaktbar webbsida erbjuder svar på FAQ:s samt återkoppling genom till exempel ett 
kontaktformulär, en livechatt eller telefon. För att en webbsida ska uppnå god kontaktbarhet 
bör den även hindra användaren från att begå vanliga misstag och ge stöd när det blir fel, något 
som även uppmärksammas i ISO/IEC 25010 (2011). Av respondenterna i undersökningen var 89 
procent i åldern 18-25, varav en stor andel var studenter på universitetsnivå. Studien påvisade 
att kredibilitet, navigerbarhet och kontaktbarhet är starkt relaterade till kundens avsikt att 
genomföra ett köp på webbsidan. De simulerade köpen genomfördes i en betydligt större 
utsträckning i e-butiker där användaren upplevde att behov inom alla tre områden uppfylldes. 
Användarens förtroende för e-butiken sjönk kraftigt i de fall då användaren ansåg att den 
saknade kredibilitet. I dessa fall genomfördes inga köp. (Green & Pearson, 2011)  

PostNord (2014) beskriver att det är viktigt för konsumenter att en e-butik är trygg, snabb och 
smidig. Konsumenter som handlar via internet upplever en större risk än andra kunder eftersom 
de varken kan se eller testa produkten innan de har fått den levererad. Detta leder till att kunden 
kan ha svårt att bilda en uppfattning om produktens kvalitet. Kunder tenderar därför att söka 
upp information om produkten och läsa produktrecensioner innan de bestämmer sig huruvida 
de ska köpa eller ej. Detta leder också till att flera online-butiker fokuserar på att bygga 
förtroende hos kunden. (Pappas, 2016) Tydliga, enkla och enhetliga villkor gentemot kund samt 
ett betygssättnings- och recensionssystem av produkterna gör att en e-butik uppfattas som mer 
trygg av kunderna (Trygg E-Handel, 2016; Pappas, 2016).  

Enligt en undersökning av Google (2016a) lämnar många kunder en mobil- eller 
webbapplikation om de ombeds att registrera sig för att genomföra ett köp. Google (2016a) 
hävdar att detta beror på att kunden anser att registreringsprocessen är omständlig och onödig 
om inga ytterligare köp är planerade. Google (2016a) identifierar möjligheten att genomföra ett 
köp som gästanvändare som ett enkelt sätt att undvika detta problem. I en liknande studie som 
Google har utfört i samarbete med AnswerLab (2016) ansåg studiedeltagarna att genomförandet 
av ett e-köp som gäst var ”bekvämt”, ”enkelt”, ”smidigt” och ”snabbt”.  

En Single Page Application (SPA) är en webbapplikation eller webbsida som laddar alla 
komponenter och resurser som krävs för att navigera genom applikationens olika sidor första 
gången den laddas. Syftet är att efterlikna en dator- eller mobilapplikation på webben. Det finns 
många fördelar med en SPA i jämförelse med en traditionell webbsida. Mikowski och Powell 
(2012) diskuterar några av dessa i sin publikation Single Page Web Applications. De förklarar att 
en SPA kan leverera det bästa av två världar: snabbhet som en dator- eller mobilapplikation och 
tillgänglighet oberoende av plattform likt en webbsida. (Mikowski & Powell, 2012) Fowler et al. 
(2015) skriver att moderna webbapplikationer är kraftigt dynamiska och hävdar att Single Page-
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applikationer är mest lämpliga för modern webbutveckling. Då en SPA består av endast en sida 
med dynamiskt innehåll kan laddningstiden för navigation på webbapplikationen elimineras 
(Borgström & Gerdin, 2013). Även svarstiden minimeras med en SPA. Detta sker genom att så 
lite data som möjligt skickas mellan servern och webbläsaren. Endast validering, autentisering 
och lagring av data måste hanteras av servern. (Mikowski & Powell, 2012) Med detta öppnar en 
SPA upp för enkel och snabb interaktion mellan användare och webbapplikation (Borgström & 
Gerdin, 2013). 

Angående faktorer som påverkar genomförandet av köp konstaterar PostNord (2014) att de tre 
viktigaste faktorerna hos webbutiker för konsumenter är: 

• Att kunden känner sig trygg med att handla från sajten (73 %) 
• Att det är enkelt att handla  (61 %) 
• Att betalningen går smidigt och enkelt (43 %)  

Denna trend är även synlig när det gäller avbrutna köp. DIBS (2015) anger i sin rapport att de 
fyra största anledningarna till avbrutna e-handelsköp är:  

• Inte för kunden passande betalsätt (34 %) 
• Jobbig registrering (30 %) 
• Betalprocessen (28 %)  
• Otydliga villkor (28 %) 

Två faktorer som har stor påverkan på huruvida kunden väljer att handla eller inte är pris och 
kvalitet. I takt med att priset ökar blir den upplevda risken för att köpa en viss produkt större. Å 
andra sidan är korrelationen mellan produktpris och kvalitet ett generellt antagande. Detta leder 
till att ett högre pris i vissa fall kan öka trovärdigheten för en viss produkt. (Pappas, 2016)  

3.5 Kundorientering	
När det gäller e-handel är det viktigt att knyta lojala och återkommande kunder.  För att 
kunderna ska uppvisa lojalitet gentemot företaget är det essentiellt att uppnå 
kundtillfredsställelse (Chen, 2012; Martins Gonçalves & Sampaio, 2012). Även pålitlighet, 
kompetens och integritet är viktiga element för att kunden ska vara tillfreds, så väl som att locka 
till ett aktivt deltagande (Chen, 2012). Som nämnt i föregående avsnitt är det också essentiellt 
att webbapplikationen är kompatibel med mobila enheter (Nielsen, 2012a).  

Kundtillfredsställelse nås generellt genom att e-butiken motsvarar kundens förväntningar och 
ger en bra upplevelse. Kognitiva element som stimulerar till aktivt deltagande är viktigt, menar 
både Chen (2012) och Ilsever, Cyr och Parent (2006). Vidare är även användbarhet, lättillgängligt 
innehåll och kvalitet på design aspekter som bör tas hänsyn till när det gäller 
kundtillfredsställelse (Ilsever, Cyr & Parent, 2006).  

Två viktiga faktorer för att förutse kundens avsikt att handla är kundens uppfattning om 
webbutikens pålitlighet och möjligheten att interagera med användargränssnittet. Basso et al. 
(2001) konstaterar att interaktion mellan kund och webbsida indirekt kan påverka kundens 
intresse att återvända till webbsidan eller dela med sig av information. Detta överensstämmer 
väl med ISO/IEC 25010:s (2011) definition av användargränssnittsestetik som en del av 
användbarhet. I studien av Basso et al. (2001) har respondenterna enbart kontakt med webbsidan 
i fem minuter. Detta tyder på att förtroende utvecklas snabbt hos en kund och att denne redan 
efter fem minuter har hunnit skapa sig en uppfattning angående webbutikens pålitlighet. En 
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kunds första intryck är därför viktigt och påverkar i allra högsta grad framtida besök och köp. 
(Basso et al., 2001) 

För att kunna en omvandla ny kund till en återkommande kund krävs dels att informationen e-
butiken förmedlar om produkten till stor del stämmer överens med den första produkt som 
kunden har köpt. Därtill ska köpprocessen vara så smidig som möjligt. För e-butiken är det en 
balansgång mellan att ange information som attraherar kunden till köp och att 
produktbeskrivningen ska stämma väl överens med verkligheten. Att kunden upplever att sidan 
är pålitlig och säker är grundläggande. (Johansson & Julkunen, 2013)   

3.6 Designstrategi	
En studie av Bäck Karlander och Eriksson (2013) behandlar den grafiska designens påverkan på 
en kunds första intryck. Författarna undersökte hur kunder uppfattar okända webbsidor utan 
välkända varumärken genom att använda lågprisflygbolag som opererar i Asien. Av de 
deltagande respondenterna var en övervägande majoritet 20-30 år och alla hade handlat i en e-
butik minst fem gånger tidigare. Slutsatsen är att färg, bild och logotyp har stor inverkan på 
huruvida kunden känner att webbsidan är intressant eller inte. Temafärg ska väljas beroende på 
vad webbsidan vill förmedla då kulören är ett viktigt hjälpmedel för att förstärka budskap. Att 
bilder i webbapplikationen fungerar väl i sin kontext är centralt för att den inte ska uppfattas 
som oseriös. På logotypen ställs krav på både färg och form då den måste smälta in och vara 
enhetlig. Om en kund som besöker hemsidan har uppfattat den som oseriös är det ovanligt att 
denne byter åsikt. Att därför ha en enhetlig och väl designad hemsida är kritiskt för att göra ett 
bra första intryck och i förlängningen skapa förtroende hos kunden. (Bäck Karlander & Eriksson, 
2013)  

Två professorer vid University of Missouri, Hall och Hanna, har undersökt hur text- och 
bakgrundsfärgskombinationer påverkar läsbarhet, estetik och kundbeteende på webbsidor. I 
studien fick 136 amerikanska universitetsstudenter granska en pedagogisk och en kommersiell 
webbsida i olika färgkombinationer för att sedan svara på frågor angående både webbsidans 
innehåll och personliga upplevelser av webbsidan. Studien visar att en hemsidas läsbarhet är 
proportionell mot kontrastnivån mellan text- och bakgrundsfärg. Enligt Hall och Hanna (2004) 
är gula och blå kombinationer näst intill likvärdiga med vita och svarta när det kommer till 
läsbarhet. Detta styrks av en studie av Wang et al. (2002), där text- och 
bakgrundsfärgskombinationer för rullande textavsnitt undersökts. Vidare hävdar Hall och 
Hanna (2004) att färger med kort våglängd såsom blått och grönt är mer estetiskt tilltalande på 
en webbsida än färger med lång våglängd, där rött och gult räknas in. I rapporten framgår det 
att detta troligtvis beror på att färger med lång våglängd kan framkalla känslor av oro medan 
färger med kort våglängd kan verka lugnande. Slutligen fann Hall och Hanna (2004) att 
deltagarna i studien konsekvent ansåg att kromatiska färgkombinationer var mer tilltalande och 
stimulerande än svartvita färgkombinationer, vilket för de kommersiella webbsidorna 
resulterade i att deltagarna upplevde sig mer lockade till köp. (Hall & Hanna, 2004) 

Sedan 2012 har platt design varit en stadigt uppåtgående trend när det kommer till utformning 
av en hemsidas användargränssnitt. Till skillnad från en traditionell skeuomorphisk (3D) design 
använder sig platt design inte av visuella dimensioner. Fokus ligger istället på minimalism och 
enkelhet, med stora element och mycket tom yta. Detta gör designen kompatibel för olika 
skärmstorlekar då de flesta elementen kan förminskas eller förstoras utan hinder. (Fichter & 
Wisniewski, 2014) Det har dock påvisats att platt design är underlägsen skeuomorphisk design i 
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vissa aspekter. Burmistov et al. (2015) hävdar bland annat att det i platt design tar längre tid att 
navigera på sidan.  

De Troyer och Leune (1998) beskriver användarcentrerad design som modellering av en 
applikation där designen utgår från dess användare. De hävdar att en användarcentrerad design 
medför en högre användbarhet och större tillfredsställelse hos användarbasen. Strukturen av 
applikationen och dess förmedlande av information är ur en användbarhetsaspekt viktigt. För 
ökad tilltro och en mer positiv upplevelse hos användaren måste strukturen tillgodose 
tillgänglighet, konsistens och enkel underhåll av information. Användaren tappar lätt tilltro till 
hela applikationen om denne anser att information inte är tillräckligt tillgänglig. För ökad tilltro 
så är det även viktigt att information som anges på olika delar av applikationen är 
överensstämmande och konsistent. En tydlig struktur minskar dessa problem och ökar därav 
användarupplevelsen. (De Troyer & Leune 1998) 

3.7 Sökfunktion	
Jakob Nielsen (2012b) refererar till vad han kallar ”Den första lagen för e-handel” och skriver: 
”Om en användare inte kan hitta en produkt, kan användaren inte heller köpa produkten.”  

Quesenbery (2003b) skriver att två saker måste hända innan användaren kan skriva ett sökord i 
sökfältet. Användaren måste först besluta att en sökning är den rätta strategin för att gå vidare. 
Sedan måste användaren hitta och förstå sig på sökfunktionen. Quesenbery (2003b) 
rekommenderar en så kallad ”front-and-center”-placering, där sökfunktionen placeras synligt på 
webbsidans startsida. Med detta kan en högre grad av tillgänglighet uppnås, vilket enligt 
ISO/IEC 25010:s (2011) definition bidrar till en webbsida eller webbapplikations användbarhet.  

En forskningsstudie på sökupplevelser vid e-handel publicerad av Baymard Institute 2014 
(refererad i Paul Nelson, 2015) visar att 34 procent av sökningar på stora e-handelssajter inte 
producerar några användbara resultat. Detta kan leda till både förlorade köp och förlorade 
kunder om en konkurrerande sida kan erbjuda en bättre upplevelse. Rapporten lyfter fram ett 
antal scenarion som får användare att känna irritation vid produktsök på en e-handelsajt: 

• Irrelevanta resultat 
• Bristande synonymigenkännande 
• Opassande automatiska ordkompletteringar 

I rapporten nämns även ett vanligt irritationsmoment som i många fall får användare att lämna 
e-butiken helt och hållet: ordföljden ”Din sökning genererade 0 resultat” som inte följs av förslag 
på relaterade produkter eller annan form av sökhjälp. (Nelson, 2015)  

Google och AnswerLab (2016) kommer med liknande förslag och rekommendationer baserat på 
en forskningsstudie där de undersökte vad som utmärker en bra mobilsida. Studien visar även 
att användare i stor utsträckning förlitar sig på en filtreringsfunktion för att snabbt hitta vad de 
söker, framförallt när det beträffar e-butiker. Google och AnswerLab (2016) rekommenderar 
därför att filtrerings- och sorteringsfunktioner ska placeras ovanför sökresultaten, lättillgängligt 
från toppen av sidan. 

3.8 Enkätmetodik	
Enkätundersökningar brukar främst genomföras på två olika sätt. Antingen genomförs de 
genom att en tränad intervjuare genomför en strukturerad intervju eller så kan respondenterna 
fylla i frågeformuläret själva. En fördel med att ha intervjuare som genomför enkäten är att frågor 
och oklarheter kring frågans utformning kan klargöras. Dock kan både avsaknad av anonymitet 
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och den tid det tar att boka och genomföra en intervju avskräcka respondenter från att bli 
intervjuade. En ytterligare nackdel är att den både är svårare och dyrare att genomföra då den 
dels kräver tillgång till tränade intervjuare och dels tar varje intervju mycket tid att genomföra. 
En fördel med att genomföra en undersökning där respondenterna fyller i enkäten själva är att 
det ger ett större underlag och är billigare att genomföra. (Williams, 2003) 

Vid utformningen av frågor anser Williams (2003) att dessa ska vara korta, enkla och specifika. 
Det är viktigt att alla respondenter uppfattar frågorna lika och att språket är tydligt (Rubin & 
Chisnell, 2008). Svårare frågor tenderar att ge sämre underlag men kan även leda till att 
respondenten inte fullföljer enkäten överhuvudtaget. Frågor ska heller inte innehålla antagande, 
i de fall där ett specifikt ärende förutsätts är det därför bättre att dela upp frågan i två delar där 
första handlar om själva antagandet och andra är utformad i stil med ”om ja på föregående fråga, 
…”. (Williams, 2003) 

Gällandes utformning av svar finns främst två tillvägagångssätt; det är antingen öppna eller 
stängda frågor. Stängda frågor innebär att respondenterna väljer bland ett antal 
förhandsdefinierade svar. Det kan exempelvis vara antingen ja/nej eller en skala mellan ett till 
fem där fem betyder ”håller helt med” och ett betyder ”håller inte med alls”.  

Stängda frågor går snabbt att genomföra och brukar ofta leda till högre svarsfrekvenser. Dock 
finns risken att svaren guidar respondenten till ett svar som annars ej hade getts genom att det 
finns lättillgängligt på listan. (Williams, 2003) 

Fördelen med öppna frågor är att exempelvis nya idéer och mer uttömmande svar kan erhållas. 
Öppna frågor tenderar dock att ta längre tid vilket medför risken att de förblir obesvarade eller 
att enkäten inte genomförs. (Williams, 2003) 

3.9 Prototyp	
En prototyp är en initial modell vars avsikt ofta är att testa design eller funktion i praktiken. En 
prototyp kan vara viktig att ta fram för att dess designer ska avgöra produktens användbarhet.  
(Hackney Blackwell & Manar, 2015) 

Prototyper kan generellt sett delas in två kategorier, de med hög respektive låg exakthet. 
Prototyper med låg exakthet syftar oftast till att ta fram design, layout och generellt redogöra 
över produktens utseende. De är ofta framtagna med exempelvis papper och penna och har 
därmed begränsad funktionalitet och möjlighet till interaktion. Prototyper med hög exakthet 
tenderar att vara interaktiva och innehålla funktionalitet. Att skilja en prototyp med hög 
exakthet från den faktiska produkten kan därmed ofta vara svårt. (Rudd, Stern & Isensee, 1996) 

Fördelar med att ta fram prototyper med låg exakthet är att framtagandet kan påbörjas tidigt 
och att det går snabbt. Tack vare att framtagningsprocessen är enkel krävs exempelvis inga 
programmeringskunskaper hos designern. En förenklad prototyp förväntas lösa 80 procent av 
problemen kopplade till ett användbart gränssnitt. (Rudd, Stern & Isensee, 1996) Garrett (2010) 
menar att en illusion av den färdiga produkten i from av en skiss eller visuell klick-prototyp är 
en lämplig prototyp för en webbapplikation. Å andra sidan konstaterar Rudd, Stern och Isensee 
(1996) att prototyper med låg exakthet ofta är dåligt lämpade för användartestning, vilket är en 
viktig del av användarcentrerad webbutveckling (Quesenbery, 2003a).  

En fördel med prototyper av hög exakthet är att de har väl utvecklad funktionalitet, är interaktiva 
och ger en bättre bild av slutprodukten jämfört med prototyp av låg exakthet. De är därför väl 
lämpade för användartester och som riktlinje för programmerare gällandes design. Det främsta 
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tillkortakommandet för denna typ av prototyp är att de är mycket dyrare och tar mer tid att 
utveckla än en prototyp av lägre exakthet. (Rudd, Stern & Isensee, 1996) 

Framtagandet av prototyper kan ske evolutionärt i iterativa cykler där första steget i respektive 
cykel är framtagandet av ett ändamålsenligt urval. Efterföljande steg är själva konstruktionen 
som därefter utvärderas med grund i felrapporter och användbarhetsrelaterade problem som 
anmälts. Slutligen görs en utvärdering som utformar hur vidare utveckling av prototypen skall 
ske. (Bleek et al., 2004)  

En stor fördel med prototyputveckling är att kostnader relaterade till felbedömningar och 
produktförändringar kan minimeras. Eftersom att högfunktionella prototyper itereras snabbt 
och billigt så är den finansiella förlusten av att avveckla eller omarbeta en prototyp liten i 
jämförelse med att avveckla eller omarbeta den slutliga produkten. (Floyd et al., 2007).  

3.10 Användartester	
Användartester ska åtminstone genomföras i slutskedet av utvecklingen, företrädesvis bör dock 
alla skeden i utvecklingen efterföljas av iterativt testande. Dessa görs i syfte att ge belägg för 
produktens användbarhet och tillgänglighet, eller avsaknaden av dessa. Inför varje test väljs 
lämpliga användare som hör till målgruppen. Användaren genomför ett antal fördefinierade och 
representativa uppgifter med minimal hjälp från utvärderaren för att fånga användarens genuina 
reaktioner. Användartester kan struktureras annorlunda beroende på vad testet avser att 
resultera i. Det finns generellt sett två metoder som används; formativ och summativ evaluering. 
(Petrie et al., 2009) 

Formativa evalueringsmetoder syftar till att öka förståelse för problem relaterade till 
användarens beteende, förväntningar och avsikter och bör appliceras tillsammans med "tänka 
högt”-protokollet. Användaren ombeds då att tänka högt under testets gång för att dela med sig 
av sina genuina reaktioner, känslor och tankar till observatören. Denna struktur lämpar sig väl 
för att utforma användartester för att i ett tidigt skede upptäcka problem och 
förbättringsmöjligheter kopplade till design och användbarhet. (Petrie et al., 2009) 

Summativa evalueringsmetoder syftar till att mäta en produkts användbarhet. Användartesterna 
kan i detta fall utgå från exempelvis ISO 9241-11 (2010) där effektivitet, ändamålsenlighet samt 
tillfredsställelse mäts. (Petrie et al., 2009) 

Användartester kan genomföras på många olika sätt. Kostromins och Baltmanis (2014) beskriver 
fem av de vanligaste metoderna för att utvärdera en webbsida.  

Metod Beskrivning Syfte 
Kontextuell 
uppgiftsanalys 

Testanvändaren får undersöka 
webbsidan medan en teammedlem 
iakttar och noterar de verktyg som 
stödjer användaren i att nå de mål som 
satts upp.  

Skapa förståelse för hur 
användare kan komma att 
använda webbsidan för 
att nå sina mål.  

Fokusgrupper En teammedlem demonstrerar en 
produkt eller ett koncept för en liten 
grupp på fyra till åtta personer. 
Testdeltagarna uppmanas sedan att ge 
förslag och åsikter på vad som kan 
förändras eller förbättras.  

Finna 
förbättringsområden för 
att öka användarbarhet.  
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Enskild intervju Testanvändaren får undersöka 
webbsidan medan en teammedlem 
iakttar arbetet. Efter det hålls en 
intervju med testanvändaren för att 
följa upp observationerna och klargöra 
det som bevittnades.  

Utvärdera en webbsidas 
användarbarhet. 

Enkäter Enkäter används främst som ett verktyg 
för att få kunskap om vilka behov och 
önskemål som för målgruppen är 
viktigast. Med en enkät kan kvantitativa 
uppgifter om användarnas åsikter om 
en webbsida eller en webbapplikation 
samlas in. 

Skapa förståelse för 
kundens önskemål.  

Användbarhetstest För att använda denna metod måste 
först en målgrupp identifieras. Varje 
deltagare ges sedan enkla uppgifter 
varifrån deras användningsmönster kan 
avläsas.  

Utvärdera en webbsidas 
användbarhet. 

Tabell 1 - Utvärderingsmetoder för webbapplikationer. 

Kostromins och Baltmanis (2014) beskriver också de bedömningskriterier som de anser är mest 
relevanta för användartester av webbapplikationer, oavsett metodik. Dessa är: 

• Generella aspekter såsom tydlig struktur och konsistent design 	
• Lätt identifierbar logotyp och tillgänglig information om webbapplikationen	
• Koncist och tydligt språkbruk	
• Igenkännlig och lättanvänd sökfunktion	
• Användarstyrt gränssnitt och korrekta valideringar	
• Alla bilder tillhandahåller mervärde	

Beroende på sannolikheten för användaren att upptäcka problem samt antalet existerande 
sådana brukar vanligtvis fyra till 28 personer ge upphov till upptäckten av 90 procent av de 
existerande problemen. Det enklaste sättet att mäta kundens tillfredsställelse och produktens 
användbarhet är genom frågeformulär med betygsskalor. (Petrie et al., 2009) 

3.11 Scrum	
Scrum är en agil arbetsmetod som framförallt används vid mjukvaru- och systemutveckling, men 
även i andra typer av projekt. Metoden är utformad för att sätta kundens behov i fokus 
(Tonnquist, 2014). Enligt definitionen av Scrum bör teamet värdera individer och interaktioner 
framför processfokus, fungerande programvara framför omfattande dokumentation och 
anpassning till förändring framför att följa en plan, även om de senare nämnda punkterna också 
anses viktiga för ett lyckat resultat (Beck et al., 2001). 

3.11.1 Roller	

Ett scrumteam har varken givna projektroller eller projektledare. Istället är scrummastern, 
scrumteamet och projektägaren centrala. Scrummastern ser till att teamet fokuserar och att 
projektet utvecklas mot de utsatta målen. Förutom produktansvar har scrumteamet gemensamt 
ansvarar för att utvecklingen drivs framåt. Produktägaren ser till att teamet arbetar med rätt 
saker utifrån ett affärsperspektiv. Dessutom åligger det produktägaren att förvalta 
produktbackloggen. (CollabNet, 2012b) 
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3.11.2 Arbetssätt	

Enligt scrummetoden arbetar utvecklingsteamet i korta iterationer kallade sprintar. En sprint 
pågår under tre till 30 dagar och teamet ska i slutet av sprinten ha producerat en färdig och fullt 
fungerande delprodukt. Denna produkt benämns sprintens inkrement. Varje sprint består av ett 
sprintplaneringsmöte, dagliga scrummöten, ett utvärderingsmöte samt ett sprintretrospektiv, 
vilka beskrivs mer ingående under avsnitt 3.11.4 Möten. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

3.11.3 Backlogg	

En grundläggande princip i Scrum är att det i början av projektet skrivs en ”att göra-lista” i 
prioritetsordning, så kallad produktbacklogg, som innehåller information om all funktionalitet 
som ska finnas med i slutprodukten i form av user stories (hädanefter användarberättelser). 
Dessa är beskrivningar av den efterfrågade funktionaliteten utifrån ett användarperspektiv och 
kan utvecklas med mallen:  

Som <en roll> vill jag kunna <ett mål> så att <ett värde>.  

De högst prioriterade punkterna plockas inför varje ny sprint ut till en sprintbacklogg där de 
bryts ned till konkreta aktiviteter, vilka implementeras under kommande sprint. (CollabNet, 
2012a) 

3.11.4 Möten	

De vanliga mötestyperna i Scrum är sprintplaneringsmöte, dagligt scrummöte och 
utvärderingsmöte. Under sprintplaneringsmötena skapas och behandlas sprintbackloggen. 
Denna ligger sedan till grund för hela kommande sprints arbetsgång. (Softhouse) 

De dagliga scrummötena, så kallade daily scrums, syftar till att alla i teamet ständigt ska vara 
informerade om vad medarbetarna gör samt vilka problem som uppstått så att en gemensam 
lösning kan tas fram. Dessa möten bör hållas kortfattade och utförs därför ofta stående. Samtliga 
teammedlemmar svarar i tur och ordning på följande frågor:   

1. Vad gjorde du igår?  
2. Vad kommer du att göra idag?  
3. Finns det några hinder för att kunna uträtta ditt planerade arbete?  

Utvärderingsmötena är till för att demonstrera den fungerande programvaran för samtliga 
intressenter. Erfarenheterna från utvärderingsmötet används sedan i ett retroperspektiv, där 
sprintarbetet utvärderas och lägger grunden till efterföljande sprint. (Softhouse) 

3.12 Utveckling	
I detta avsnitt ges en introduktion till de verktyg, processer och principer som teamet har använt 
sig av i utvecklingen av AnteckningsBlocket.  

3.12.1 Git	

Git är ett versionshanteringssystem som är anpassat för utvecklingsprojekt med öppen källkod. 
Ett versionshanteringssystem registrerar och sparar förändringar i en fil vilket gör det möjligt 
att hämta och gå tillbaka till en äldre version av filen vid behov. (Git) 

Gitlab är ett webbaserat kodhanteringssystem för mjukvaruutveckling som erbjuder publicering 
på World Wide Web för utvecklare som inte har tillgång till en egen offentlig webbserver. Gitlab 
använder sig av versionshanteringssystemet Git för att ge stöd för både parallell utveckling och 
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revisionshantering. Detta sker med hjälp av så kallade grenar, där varje gren är en kopia av 
huvudgrenen vid förgreningstillfället. Inuti grenarna kan utvecklare arbeta ostört med 
funktioner utan att riskera sammanfogningsproblem. Dessa grenar kan sedan sparas lokalt 
(commit) eller sparas på servern (push). Personer som har tillgång till utvecklingsprojektet på 
Gitlab har också möjligheten att hämta grenar som ligger sparade på servern (pull) och antingen 
sammanfoga dessa med sin lokala gren (merge) eller skriva över sin lokala gren (rebase). (Gitlab) 

3.12.2 Utvecklingsmiljö	

PyCharm är en integrerad utvecklingsmiljö speciellt utformad för utveckling i Python. 
Programmet stödjer också bland annat språken JavaScript, SQL, HTML och CSS samt ramverket 
Flask och är kompatibelt med Git. PyCharm visar filstrukturer på ett enkelt och tydligt sätt som 
möjliggör snabb navigation mellan filer. PyCharm erbjuder även ett stort antal inbyggda 
utvecklingsverktyg. För att ytterligare förenkla mjukvaruutveckling assisterar PyCharm med till 
exempel felmarkeringar och snabbfixar samt kodkomplettering. Dessutom är PyCharm 
plattformsoberoende, vilket betyder att miljön kan utnyttjas av både Mac-, Windows- och Linux-
användare. (JetBrains, 2016) 

3.12.3 Refaktorering	

Att refaktorera kod innebär att strukturera om den utan att påverka funktionalitet. 
Refaktorering görs först och främst för att öka läsbarheten av koden. Lång och komplicerad kod 
kan dessutom bli dyrt för datorn att köra i form av komplexitet. Genom att sammanfoga 
liknande kod och ta bort upprepningar kan koden bli mer effektiv och genom att skriva om lång 
kod till kortare funktioner kan koden bli mer lättförståelig. Att kommentera varje funktion som 
skrivs underlättar kodförståelsen ytterligare för andra utvecklare. (Trucchia, 2010) 

3.12.4 Hashning	

Hashning är ett sätt att med en matematisk algoritm generera ett värde från en textsträng. Att 
hasha lösenord är en säkerhetsåtgärd för webbapplikationer som lagrar lösenord. Vid hashning 
fås en kompatibel nycklel beroende på det hashade värdet som därefter lagras i databasen. 
Genom att tillämpa en hashnings-algoritm så säkerställs att lösenord inte kan läckas från 
databasen. (The PHP Group) 
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4 Metod	
Utvecklandet av en komplex applikation kräver en mängd tekniska verktyg och en strukturerad 
arbetsplan. Detta avsnitt beskriver teamets arbetssätt och valda hjälpmedel, i termer av både 
tekniska och kommunikativa verktyg. Vidare motiveras de beslut som tagits i design- och 
implementeringsväg.   

4.1 Förstudie	
Nedan presenteras metoden av den förstudie som lade grunden för arbetet. Avsnittet börjar med 
att beskriva och motivera den använda metodiken för enkätundersökning och fortsätter sedan 
med prototyp och produktbacklogg.  

4.1.1 Enkätundersökning		

För att få en klarare bild av marknadens behov gjordes en enkätundersökning (se bilaga 1). Den 
syftade till att undersöka intresset för handel av kursrelaterade sammanfattningar och 
anteckningar online och vilken typ av funktionalitet som en sådan applikation hade kunnat 
erbjuda. Intresset låg även i att låta studenter uttrycka vad de ansåg vara tillfredsställande 
funktionalitet för en sådan tjänst, vilket därefter skulle användas till att generera en prototyp 
och en produktbacklogg. 

Beslutet att genomföra en enkätundersökning i form av ett frågeformulär istället för till exempel 
intervjuer, grundade sig i att teamet hade en strikt tidsram att arbeta inom och att ett 
frågeformulär enligt Williams (2003) ger ett större underlag. Vidare minskade det även risken 
för att respondenter skulle bli avskräckta från att besvara enkäten eftersom de kunde förbli 
anonyma och genomföra undersökningen vid den tid som passade dem själva bäst. För att öka 
möjligheterna för en hög svarsfrekvens innehöll enkätundersökningen majoriteten slutna frågor 
då dessa går fortare att besvara än öppna frågor där respondenten måste formulera ett svar. 
(Williams, 2003) Vid ställningstagandefrågor erbjöds fyra svarsalternativ för att förmå 
respondenten att antingen välja den övre eller den undre halvan av skalan. Förhoppningen var 
att sådan data skulle bli mer lättolkat.  

För att undvika vinklade svar genom att endast erbjuda förbestämda svarsalternativ ställdes även 
öppna frågor i syfta att erhålla mer uttömmande svar (Williams, 2003). Detta tillämpades bland 
annat för att samla information om önskad funktionalitet i applikationen. De öppna frågorna 
tillät respondenterna att framföra sina åsikter med egna ord (Brace, 2013). 

Med tidigare erfarenheter av Google Forms valdes detta som verktyg för att skapa en 
internetbaserad enkät. Fördelen med att använda Google Forms var att programmet automatiskt 
genererade dels en sammanställning av resultatet men också möjligheten att visa samtliga 
dokument med varje svar för sig. På så sätt blev resultatet lättolkat och lättanvänt. Enkäten 
delades i diverse studentgrupper på Facebook som var relaterade till studenter vid Linköpings 
universitet. Detta ansågs vara den största tillgängliga kommunikationskanal som riktade sig mot 
den valda kundgruppen. Målet var att enkätundersökningen skulle nå ut till studenter från olika 
fakulteter, sektioner och årskurser men på grund av teammedlemmarnas begränsade behörighet 
att dela enkäten i olika typer av grupper var teamet medveten om att både målgruppen och 
resultatet av undersökningen kunde bli vinklad. 

Resultatet av enkätundersökningen (se bilaga 1) gav en första indikation på hur en 
webapplikation för detta ändamål kunde utformas för att studenter skulle vilja använda den.  
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4.1.2 Produktbacklogg	

Konceptgenereringsmötet tillsammans med utfallet av enkätundersökningen lade grunden för 
användarberättelserna och därmed även produktbackloggen. Samtliga av de i 
enkätundersökningen nämnda funktionerna formulerades till användarberättelser som därefter 
sattes in i produktbackloggen. På så sätt innefattade produktbackloggen alla de ur ett 
användarperspektiv efterfrågade funktionaliteterna. Därtill skapades ytterligare 
användarberättelser som antingen var betydande för applikationens grund och teamets fortsatta 
arbete, tekniska krav eller av intresse för teamet och med syfte att utveckla en användbar 
webbapplikation. 

Efter att alla användarberättelser hade formulerats arrangerades de i prioritetsordning. En 
användarberättelse fick högre prioritet då den var en del av det kronologiska 
programmeringsarbetet, alternativt om den av teamets medlemmar ansågs viktig för att uppnå 
de uppsatta målen för applikationen. Samtliga användarberättelser i prioritetsordning återfås i 
bilaga 5. 

Antalet användarberättelser som inför varje sprint plockades från produktbackloggen till 
sprintbackloggen berodde på vad teamet ansåg vara en rimlig arbetsbelastning för gällande 
sprint. 

4.1.3 Prototyp	

Vid utformandet av prototypen beaktades dels användarberättelserna i produktbackloggen och 
dels den teori som framtagits om grafisk designstrategi. En grafisk prototyp skapades i form av 
en digital bild i enlighet med Garretts (2010) teori. Fördelen med detta var att prototypens fokus 
låg på design och layout snarare än funktionalitet, vilket istället betonades senare i utvecklingen. 
Denna prototyp kan även liknas vid vad som Rudd, Stern och Isensee (1996) kallar en prototyp 
med låg exakthet, en prototyp som endast redogör för produktens utseende och layout. På så vis 
skapades ett tidigt skal för de funktioner som skulle implementeras och därmed undveks en del 
stora designbeslut i början av utvecklingsprocessen. Detta medförde i sin tur en smidigare 
implementationsstart. Att skapa prototypen utifrån produktbackloggen och teori om design 
resulterade i en klarare bild av den framtida applikationen. Därmed skapades även ett tydligt 
mål att arbeta mot och som dessutom stämde överens med sådant enkätundersökningens 
respondenter ansåg vara viktigt för att de skulle vilja använda tjänsten.  

Den prototyp som togs fram redogjorde för applikationens layout, vilket är något som Rudd, 
Stern och Isensee (1996) kallar en prototyp med låg exakthet. Detta val grundade sig i att 
prototypen togs fram tidigt i projektet innan utvecklingen påbörjats och att teamet ansåg den 
vara tillräcklig för sitt ändamål. Att ta fram en prototyp med hög exakthet hade varit för 
tidskrävande men hade i enlighet med Rudd, Stern och Isensee (1996) kunnat öppna upp för 
användartester på prototypen innan utvecklingsarbetet började och modifikationer hade kunnat 
göras på prototypen till ett lägre pris än om de skulle utföras på den riktiga produkten.  

I framtagandet av prototypen valdes färger, bilder och logga i enlighet med Bäck Karlanders och 
Erikssons (2013) teori för hur den grafiska layouten påverkar en användares första intryck av en 
webbapplikation.  

4.2 Implementation	
Denna del avser förklara de metoder och verktyg som användes i projektet samt hur dessa 
utnyttjades av teamet.  
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4.2.1 Versionshantering		

Vid utvecklingen av applikationen AnteckningsBlocket användes Git som kodhanteringssystem.  
För varje ny funktion gjordes en ny gren utifrån funktionerna i produktbackloggen. Mer 
komplicerade funktioner som kunde delas in i underfunktioner delades också upp i ytterligare 
grenar. På så sätt undveks kompatibilitetsfel mellan tillagda funktioner och huvudapplikationen. 
Ett sådant arbetssätt underlättade även parallell utveckling.   

För att undvika icke-fungerande funktionalitet i huvudapplikationen pushades endast 
färdigställda funktioner upp i Git. Däremot sparade utvecklaren koden lokalt efter varje 
programmeringssession och efter varje färdigställd del utav funktionen (commit). Hämtning av 
kod från Git gjordes när utvecklaren var i behov av en grens funktionalitet (pull). Vid push och 
commit kommenterades kod och funktioner tydligt så att övriga utvecklare förstod de 
versionsändringar som gjorts.  

För att enkelt kunna administrera progressionen i Git och för att få en överblick av hela projektet 
användes programvaran Gitlab. Denna användes också för att skapa och dela projektet i Git och 
för att alla teamets medlemmar skulle ha tillgång till all funktionalitet. 

4.2.2 Utvecklingsmiljö				

PyCharm användes som utvecklingsmiljö i detta projekt. En av anledningarna till valet var dess 
plattformsoberoende egenskap som lämpade sig väl för teamet där användandet av 
operativsystem inte var enhetligt. En andra fördel med PyCharm är dess kompabilitet med Git 
där versionshanteringsfunktioner är integrerade. (JetBrains, 2016)  

4.2.3 Front	end		

De front end-verktyg och -språk som användes under utvecklingen var HTML, CSS, JavaScript, 
Bootstrap, AJAX och jQuery.  

HTML användes för att strukturera webbapplikationens innehåll, vilket sedan designades med 
hjälp av CSS. Användarinteraktiv funktionalitet tillades i webbapplikationen genom JavaScript; 
ett dynamiskt skriptspråk som används till att programmera webbsidor och applikationers 
beteende (w3schools, 2016).  

För mer effektiv utveckling av funktionalitet i JavaScript använde jQuerys färdigdefinierade 
funktioner. JQuery är ett JavaScript-bibliotek som används för att förenkla HTML- och CSS-
modifikation samt för att underlätta AJAX-anrop till servern (w3schools, 2016). AJAX användes 
för att skicka data mellan server och klient.  

Vid utveckling av formulärvalidering och design användes Bootstrap. Bootstrap är ett ramverk 
för HTML, CSS och JavaScript vars grafiska utformning lämpar sig väl för olika skärmstorlekar 
och bidrar till kompatibilitet med flertalet olika webbläsare (w3schools, 2016).  

4.2.4 Back	end		

Applikationslogiken utvecklades i det objektorienterade programmeringsspråket Python med 
hjälp av mikroramverket Flask. Dessa var lämpliga val eftersom Flask tillhandahåller verktyg, 
bibliotek och hjälpmedel för att enkelt kunna bygga webbapplikationer (Das, 2008).  

För att underlätta utvecklingsarbetet i back end hämtades flertalet verktyg och tillägg. Ett av 
dessa var WTForms; ett Flasktillägg som används för att enkelt skapa och validera textformulär 
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(WTForms). Under utvecklingen hämtades även biblioteket PILLOW (Python Imaging Library) 
som gör det möjligt för Python-tolken att behandla bilder i över 30 olika filformat (Lundh & 
Clark, 2016), samt Datetime; en Python-modul som hanterar datumformat och används till 
exempel för att spara publicerings- eller registreringsinformation (Python Software Foundation). 
Flask-Bcrypt är ett tillägg som tillhandahåller verktyg för hashning. Tillägget är avsiktligt 
konstruerat för att vara långsamt för att, av säkerhetsskäl, försvåra knäckning av de hashade 
textsträngarna. (Flask Bcrypt) Utvecklingsteamet valde därför att använda sig utav Flask-Bcrypt 
för att hasha lösenord.  

För att skicka data från servern till webbapplikationen användes Jinja2, ett mallverktyg för 
Pyhton som möjliggör visning av serverdata i presentationsvyn. 

4.2.5 Databas	

SQLite användes vid lokalt utvecklande av AnteckningsBlocket. SQLite är ett relationsbaserat 
databashanteringssystem som skapar, lagrar och hanterar datalagring i programmeringsspråket 
SQL (SQLite, 2016).  

För enklare buggsökning användes tillägget SQLAlchemy som är ett ORM, Object Relational 
Mapper, för användning av SQL-databasers funktionalitet direkt i Python. SQLAlchemy 
översätter sina Python funktioner till SQL syntax automatiskt innan vid körning. Den 
Flaskanpassade version som användes inom projektet kallas Flask SQL Alchemy, vilket är en 
SQLAlchemy-version anpassad för integration med Flaskramverket. ORM:et abstraherar 
datalagret till att bättre vara integrerat med applikationslogiken. (SQLAlchemy)  

Servern på OpenShift använde sig av databashanteringssystemet PostgreSQL istället för SQLite. 
OpenShift är en molnbaserad plattform för webbtjänster som kan hjälpa utvecklare att på ett 
automatiserat sätt köra och hantera webbapplikationer i molnet (RedHat). I övrigt är 
PostgreSQL ett relationsbaserat databashanteringssystem likt SQLite (PostgreSQL).  

4.2.6 Kommunikationsverktyg	

Under arbetet med utvecklingen av webbapplikationen AnteckningsBlocket befann sig två av 
teammedlemmarna på andra geografiska platser och deltog därför i möten via videosamtal. 
Inledningsvis satt Linköpingsstudenterna tillsammans med en dator för videosamtal men då 
detta resulterade i svårigheter för distansstudenter att delta i mötet och höra vad som sades 
delade gruppen upp sig och varje teammedlem satt istället vid varsin dator. Detta ökade 
flexibiliteten för alla teammedlemmar att arbeta på distans men resulterade samtidigt i att 
effektiviteten på mötena minskade. Den kontinuerliga kommunikationen inom teamet mellan 
möten skedde i en gruppchatt där möjligheten fanns att skapa separata ämnesspecifika trådar 
för olika typer av diskussioner. På så sätt kunde specifika meddelanden hittas lättare i 
gruppchatten och en tydligare struktur för kommunikationen skapades. För delning av filer 
inom teamet användes en molnbaserad plattform som möjliggjorde för teamet att samtidigt 
redigera dokument. 

4.2.7 Scrum	

Eftersom arbetet i detta projekt följde en scrummodell fanns det ingen projektledare, utan 
teamet hade istället gemensamt ansvar. Däremot skilde sig arbetet från traditionella 
scrumprojekt då produktägare saknades. Vid utvecklingen av applikationen AnteckningsBlocket 
agerade istället utvecklingsteamet själva produktägare. I övrigt bestod projektrollerna av själva 
teamet och en scrummaster.  
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Varje vecka påbörjades med ett veckoplaneringsmöte där kommande veckas arbetstider och 
arbetsgång diskuterades. Vidare höll även dagliga scrummöten där teamet uppdaterades om 
varandras arbete samt vilka problem som stötts på sedan föregående möte. 

4.2.8 Projektaktivitetshantering		

I utvecklingen av applikationen AnteckningsBlocket användes en webbaserad anslagstavla för 
hantering av produktbackloggens användarberättelser. Detta gjordes för att få en tydligare 
överblick över arbetets upplägg. Inledningsvis fördes alla användarberättelser in i en kolumn 
nämnd produktbacklogg och för varje sprint flyttades en mängd av de som var högst prioriterade 
in i kolumnen sprintbacklogg. Antalet som flyttades in avgjordes av teamets egen uppfattning 
om hur många användarberättelser som skulle rymmas inom tidsramen för den kommande 
sprinten. Därefter kunde användarberättelsen flyttas mellan kolumnerna project open, in 
progress, testing och done. Kolumnen project open användes för uppgifter som ännu inte var 
påbörjade, in progress innehöll påbörjade användarberättelser och testing användes när 
utvecklaren själv ansåg sig vara klar och funktionen skulle testas. Slutligen flyttades 
användarberättelser till kolumnen done när de blivit testade och godkända som klara lokalt. Det 
sistnämnda kom att användas som definition of done under projektets gång.  

4.2.9 Sprintar	

Genom projektet följde samtliga sprintar samma struktur. Varje sprint inleddes med ett 
sprintplaneringsmöte där den kommande sprintens arbete planerades och ansvarsområden 
tilldelades. Detta gjordes genom att användarberättelser flyttades in i sprintbackloggen och 
ansvaret för dem tilldelades någon teammedlem. Till varje användarberättelse tilldelades även 
en medhjälpare ur teamet som deltog i ansvaret för utvecklingen och lätt kunde bistå den 
ansvarige med hjälp om denne stötte på problem eller om arbete behövde omfördelas. 

Löpande under alla sprintar ägnade teamet sig åt testning av utvecklad kod innan den 
sammanställdes med den redan befintliga koden i master-grenen, samt kommentering och 
refaktorering av kod. Allt eftersom olika funktionaliteter färdigställdes, påbörjades ett arbete 
med att göra alla delar responsiva för att applikationen skulle kunna användas på enheter med 
olika skärmstorlek. 

4.2.9.1 Sprint	0	

I enlighet med Scrum inleddes den första sprinten, sprint 0, med ett kickoff-möte där teamet 
träffades för första gången och ett gruppkontrakt upprättades. Vidare hölls ett brainstorming-
möte där grundidén till detta projekt föddes och vissa ansvarsområden, så som scrummaster, 
utsågs inom teamet. Det var under denna sprint som den ovan beskrivna förstudien 
genomfördes (se avsnitt 4.1) för att fastställa ett underlag för utvecklingen av e-butiken 
AnteckningsBlocket. 

4.2.9.2 Sprint	1	

Fokus i  sprint 1 var att bygga upp en bra infrastruktur i Git och  Gitlab  för utveckling av 
applikationen.  Som  inledande  arbete  med  själva  utvecklingen  påbörjades  arbetet  med Open-
Shift som serverplattform. Därmed ägnades mer tid åt arbete med back end såsom databas och 
server samt funktionalitet för användarregistrering, inloggning och utloggning  och mindre tid 
åt design och utseende. Det var under denna sprint som utvecklingen av funktionalitet som 
kommentarer och betygssättning av material påbörjades. Teamet valde att påbörja denna 
funktionalitet tidigt då det framgått ur enkätundersökningen (se bilaga 1) att detta ansågs viktigt 
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av respondenterna. Några centrala front end-delar som påbörjades under sprint 1 var 
informationssidan och arbetet med mina sidor.  Även en vy över en samling produkter samt hur 
varje enskild produkt skulle presenteras på applikationen utvecklades. Teamet ansåg att en tidig 
utveckling av denna funktionalitet medförde en tydligare bas för vidareutveckling av annan 
funktionalitet som ansågs viktig av enkätundersökningens respondenter. 

Parallellt med utvecklingen ägnades även tid åt att bättre förstå utvecklingsverktygen och att 
varje teammedlem skulle känna sig bekväm med funktionerna push och pull i Git. 

4.2.9.3 Sprint	2	

Under sprint 2 fortsatte arbetet med utveckling av funktionalitet och mer fokus lades vid front 
end-arbete och applikationens design. Även arbetet med några av applikationens mest centrala 
funktionaliteter såsom sökfunktion och utcheckning till kundkorg påbörjades. Arbetet med 
kommentering av material avslutades men arbetet med betygssättning fortsatte sprinten ut. 
Syftet i denna sprint var att bygga upp applikation för att ge en bättre uppfattning av hur 
slutresultatet skulle kunna komma att se ut. Därför påbörjade utvecklingsteamet 
implementeringen av ett stort antal användarberättelser, vilket resulterade i att en del inte hann 
färdigställas utan utvecklingsarbetet fick fortsätta i sprint 3.  

4.2.9.4 Sprint	3	

I den avslutande sprinten, Sprint 3, fortsatte teamet med utvecklingsarbetet av applikationen. 
Under denna sprint inleddes arbetet med filtrering av studiehjälpmedel. Denna 
användarberättelse sparades till sprint 3 då dess prioritet var lägre än andra användarberättelser. 
Dessutom liknade filtreringsfunktionens utvecklingsarbete till stor del sökfunktionens som 
utvecklades i sprint 2. På så sätt undveks dubbelarbete. Vidare arbetade teamet med att åtgärda 
buggar i koden som upptäcks vid tidigare testning samt med att implementera resterande 
funktionalitet. Majoriteten av projektets kodrefaktoreringsarbete utfördes löpande under denna 
sprint då flera liknande delar kod utvecklats, exempelvis sorteringsfunktionen och 
filtreringsfunktionen. En annan central funktionalitet som behandlades i sprint 3 var 
uppladdning av material. Det var under denna avslutande sprint, när stor del av funktionaliteten 
var implementerad, som teamet påbörjade användartestningen av applikationen. Detta beskrivs 
närmre under avsnitt 4.3.2. 

4.2.10 Acceptanstester	

Under utvecklingen av AnteckningsBlocket skedde acceptanstester kontinuerligt. Teamet 
arbetade med att integrera nyutvecklad funktionalitet så fort den ansågs funktionell och 
kompatibel med övrig kod, det vill säga då användarberättelsen blivit flyttad från kolumnen in 
progress till testing. De acceptanstester som genomfördes gjordes inom teamet, vanligtvis av 
utvecklaren själv. Denne utsatte koden för olika testfall för att säkerställa att den fungerade som 
önskat, varefter koden vid godkännande integrerades med huvudapplikationen i Git. Efter 
sammanslagning av kod testades åter sammanställningen för att säkerställa att inget fel hade 
skett på vägen och att applikationens alla funktionaliteter fortfarande fungerade som ämnat. Det 
var först när en användarberättelse blivit godkänd av teamet som den flyttades från från 
kolumnen testing till done. 
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4.3 Utvärdering	
I följande avsnitt behandlas de utvärderingsmetodiker som använts under utvecklingen av 
webbapplikationen AnteckningsBlocket. Detta avser både hur teamet under projektets gång 
arbetat tillsammans och hur applikationen testats. 

4.3.1 Sprintretrospektiv	

Som avslut på varje sprint höll teamet ett sprintretrospektiv. I detta utfördes en teamutvärdering 
i vilken varje medlem skulle besvara ställningstagandefrågor med en femgradig skala där ett 
motsvarade ”instämmer inte alls” och fem ”instämmer helt”. Formuläret var uppdelat i sju delar. 
Varje medlem fyllde individuellt i utvärderingen och sedan gick teamet gemensamt igenom och 
lyfte fram de frågor som besvarats med två eller mindre, för diskussion. För dessa frågor 
diskuterades grunden till varför någon teammedlem inte instämde med påståendet och vad 
teamet kunde göra för att åtgärda problemet. I varje sprintretrospektiv jämfördes resultatet med 
resultat från tidigare sprintretrospektiv för att tydligare kunna se teamets utveckling. Därefter 
uppdaterades riskanalysen för projektet (se bilaga 6). 

4.3.2 Användartester	

Användartester utfördes dels i utvärderingssyfte och dels för att undersöka den framställda 
produktens användbarhet. Testpersonerna tilläts framföra sina åsikter gällande specifik 
funktionalitet och gällande applikationens generella utformning ur ett 
helhetsintrycksperspektiv. Användartestning påbörjades under sprint 3, då huvudparten av 
AnteckningsBlockets funktionalitet började bli färdigimplementerad.  

I enlighet med Kostromins och Baltmanis (2014) teori utformades ett användartest där en 
blandning av de olika beskrivna metoderna användbarhetstest, kontextuell uppgiftsanalys och 
enskild intervju användes. Ett användbarhetstest utfördes och varje testperson ombads i enlighet 
med Petries et al. (2009) teori att utföra ett antal förutbestämda uppgifter, beskrivna nedan. 
Detta möjliggjorde för utvecklingsteamet att notera testpersonernas genuina reaktioner (Petrie 
et al., 2009) och tillät även för en utvärdering av applikationens tillfredsställelse. Genom att 
kontrollera hur testpersonerna uppnådde de mål uppgifterna avsåg tillät det för teamet att 
utvärdera webbapplikationens ändamålsenlighet. Genom att uppmana testpersonen att först 
själv navigera runt i webapplikationen och samtidigt ”tänka högt” tillämpades en blandning av 
det som av Kostromins och Baltmanis (2014) kallas kontextuell uppgiftsanalys och enskild 
intervju samt det protokoll som Petrie et al. (2009) rekommenderar för ökad förståelse. Detta 
bidrog till att teamet fick en större förståelse för hur en oberoende person skulle komma att 
använda applikationen och vilken funktionalitet som var viktig. 

I detta skede användes ingen enkätundersökning då målet med användartesterna inte var att 
samla information om ny funktionalitet som kunde tillföras utan snarare hur den redan 
implementerade funktionaliteten upplevdes och kunde förbättras. (Kostromins & Baltmanis, 
2014) Efter användartesterna hade utvecklingsteamet en diskussion om huruvida hänsyn skulle 
tas till den givna feedbacken, om åtgärder var möjliga samt hur dessa i sådant fall skulle 
prioriteras. Deltagarna i testningen av webbapplikationen valdes ut genom att 
utvecklingsteamet kontaktade vänner och bekanta med en förfrågan om att delta. För att 
testpersonerna skulle representera målgruppen var majoriteten av de tillfrågade studenter.  

Användartestet var utformat som följande: 

1.   En teammedlem berättade om AnteckningsBlockets idé och vision för användaren.  
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2.   Användaren startade på webbapplikationens förstasida och blev uppmanad att ”tänka högt” 
när denne utförde användartestet. 

3.   Användaren fick frihet att navigera runt på webbapplikationen för att få en känsla över hur 
den var uppbyggd.  

4.   Användaren ombads att återvända till förstasidan. 

5.   Användaren ombads att söka efter studiehjälpmaterial. 

6.   Användaren ombads att lägga till en produkt i kundkorgen. 

7.   Användaren fick navigera på olika studiehjälpmedel och lägga till valfritt antal i kundkorgen.  

8.   Användaren ombads att ta bort en produkt ur kundkorgen. 

9.   Användaren ombads att försöka genomföra ett köp med eller utan att registrera sig. 

10.  Om användaren ej registrerade sig ombads denne att göra detta nu. 

11.  Användaren fick besöka sina sidor och se vilka möjligheter som fanns där. 

12.  Användaren ombads att leta rätt på användarvillkoren för att ladda upp studiehjälpmedel. 

13.  Användaren ombads att försöka ladda upp en egen sammanfattning.  

14.  Användaren ombads att betygsätta och lämna kommentarer på valfritt studiehjälpmaterial. 

15.  Användaren fick åter igen frihet att navigera på webbapplikationen för att upptäcka 
eventuella buggar eller förbättringsområden.  

16.  Användaren diskuterade webbapplikationen med en teammedlem.  
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5 Resultat		
Följande avsnitt beskriver projektets resultat. Till att börja med presenteras resultatet av 
projektets förstudie. Därefter redovisas det slutliga systemet och resultatet av de utvärderingar 
som gjorts.   

5.1 Förstudie	
Nedan beskrivs resultatet av den förstudie som gjordes i början av projektet. Avsnittet innefattar 
resultatet av enkätundersökningen, skapandet av produktbacklogg samt beskrivning av den 
prototyp som utformades.  

5.1.1 Enkätundersökning		

Den enkätundersökning som gjordes bestod av 18 frågor varav 15 var obligatoriska för 
respondenterna att svara på. Totalt deltog 62 personer i undersökningen. Nedan visas en 
sammanställning av resultaten. De fullständiga frågorna och svaren återfås i bilaga 1.   

Av de som svarade på enkätundersökningen studerade 94 procent på Industriell Ekonomi. Dessa 
94 procent var fördelade över programmets fem årskurser.    

 

Figur 1 - Fördelning över respondenternas programtillhörighet. 

 

Enkätundersökningen visade även att nära 40 procent av de tillfrågade använder andras 
sammanfattningar som komplement i sina studier och cirka 21 procent skriver egna 
sammanfattningar. Ungefär 33 procent uppgav att de både använder andras sammanfattningar 
och skriver egna. Knappt 5 procent skriver varken egna eller använder andras sammanfattningar.   

I diagrammet nedan (figur 2) visas resultatet av de enkätfrågor som rörde applikationens 
funktionalitet. Frågorna ställdes i form av påståenden med fyra svarsalternativ, .  Nära 90 
procent av de tillfrågade hade uppskattat en samlingsplats för studentskrivet studiehjälpmedel. 
Betygssättning och kommentarer från andra användare hade uppskattats av 80 till 90 procent 
av svarspersonerna, medan endast ca 60 procent själva hade velat betygssätta och kommentera. 
Mellan 80 och 85 procent tycker det är viktigt med förhandsvisning och innehållsförteckning för 
studiehjälpmedlet. Vidare anser 50 procent av respondenterna att det är viktigt att veta vem som 
har författat materialet. 
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Figur 2 - Fördelning av önskad funktionalitet. 

På frågan om vilket pris respondenterna hade kunnat tänka sig betala per produkt svarade 
majoriteten mellan 0 och 40 kr. Därtill svarade 16 procent 40-60 kronor, 8 procent 80-100 kronor 
och endast 2 procent 60-80 kr, (se figur 3).  

 

Figur 3 - Fördelning av svarsalternativ för kostnad per studiehjälpmedel. 

5.1.2 Produktbacklogg		

Totalt formulerades 51 stycken användarberättelser. Följande tabell visar fördelningen av 
användarberättelser inför varje sprint. US02 och US03 avsåg kompatibilitet respektive 
laddningshastighet, vilket teamet arbetade med kontinuerligt under hela projektet. 

Sprint Användarberättelser 

1 US01-US11 

2 US12-US35 + US02, US03 

3 US36-US50 + US02, US03 

Tabell 2 - Fördelning av användarberättelser per sprint. 
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På grund av tidsbrist och otillräcklig planering, speciellt inför sprint 3, uteblev en del av den 
funktionalitet med låg prioritet som planerades i början av projektet. Totalt sju 
användarberättelser förblev outvecklade, varav en påbörjades men bedömdes ta lång tid i 
jämförelse med den förväntade nyttan. Vidare uteblev även delar av funktionalitet som innehöll 
olösta buggar. Dessa kan därför inte anses vara slutförda. En del användarberättelser fungerar 
endast lokalt och kan därför inte heller räknas till den levererade slutprodukten. Nedan visas en 
lista på uteblivna funktionaliteter för AnteckningsBlocket. I avsnitt 5.2 beskrivs dessa 
funktionaliteter närmare.   

ID Funktionalitet Användarberättelse Status 

US02 Kompatibilitet ”Som kund vill jag att e-butiken fungerar lika bra 
på alla typer av enheter så att jag kan ladda ner 
material till vilken enhet jag vill.” 

Delvis 
implementerad 

US15 Sök ”Som kund vill jag kunna söka på kurskod, 
kursnamn och författare så att jag kan hitta 
studiehjälpmaterial för just min kurs.”  

Implementerad 
lokalt 

US17 Sortering ”Som kund vill jag kunna sortera 
studiehjälpmedel på betyg, relevans, popularitet 
och pris så att jag kan hitta vad som är rätt för 
mig.”   

Delvis 
implementerad 

US18 Registrering ”Som kund vill jag kunna skapa en inloggning på 
hemsidan så att mina uppgifter sparas.” 

Implementerad 
lokalt 

US20 Inloggning/registrering ”Som kund vill jag ha möjlighet att skapa en 
inloggning med mitt Facebook-konto till 
hemsidan så att andra kunder vet vem jag är och 
mina uppgifter sparas.” 

Avvecklad 

US29 Köp ”Som kund vill jag få ett bekräftelsemail efter 
genomfört köp så att jag vet att allt har gått rätt 
till.”  

Ej 
implementerad 

US36 Mina uppladdningar ”Som författare vill jag att det är lätt att ladda upp 
studiehjälpmedel så att jag klarar av att göra det 
utan extra instruktioner.” 

Implementerad 
lokalt 

US41 Mina uppladdningar ”Som författare vill jag kunna radera mitt 
uppladdade studiehjälpmedel så att det inte finns 
tillgängligt på Anteckningsblocket längre än jag 
vill.” 

Ej 
implementerad 

US42 Mina uppladdningar ”Som författare vill jag kunna uppdatera mitt 
uppladdade studiehjälpmedel så att det alltid 
stämmer överens med nuvarande kurs.” 

Ej 
implmeneterad 

US43 Mina uppladdningar ”Som författare vill jag kunna se säljhistorik på 
mitt studiehjälpmedel så att jag vet om någon har 
köpt mitt delade material.” 

Ej 
implementerad 

US45 Sökalternativ ”Som kund vill jag få förslag på sökord när jag 
börjar söka så att jag lättare kan hitta det jag 
söker efter.” 

Ej 
implementerad 

US46 Notifikationer ”Som författare (medlem) vill jag ha möjlighet att 
få notifikationer när köpare lämnar kommentarer 
på mitt studiehjälpmedel så att jag kan besvara 
eventuella frågor.” 

Ej 
implementerad 
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Tabell 3 - Uteblivna användarberättelser. 

5.1.3 Prototyp		

Prototypen är ett resultat av den sammanställda teorin och den framtagna produktbackloggen. 
Användares första intryck är enligt Basso et al. (2001) viktigt för att de ska vilja fortsätta använda 
e-butiken, vilket var grund till att stort fokus lades på AnteckningsBlockets startsida. Som Bäck 
Karlander och Eriksson (2013) konstaterar är det viktigt med logotyp, bilder och temafärg. Därför 
lades även fokus på framtagandet av dessa attribut. Att få applikationen att se enhetlig ut fick 
hög prioritet med syfte att skapa ett seriöst intryck hos användarna. Prototypens färgval 
motiveras med Hall och Hannas (2004) och Wangs et al. (2002) studier på att färger med kort 
våglängd är mer estetiskt tilltalande än färger med lång våglängd. Prototypens design är platt 
med fokus på minimalism och enkelhet, vilket enligt Fichter och Wisiniewski (2014) bidrar till 
att designen blir kompatibel med olika skärmstorlekar.  

Baserat på Quesenberys (2003b) ”front-and-center”-rekommendation samt Nielsens (2012b) 
”första lag för e-handel” placerades sökfunktionen centrerat på webbapplikationens startsida (se 
figur 4, till vänster). Detta syftar till att underlätta för användaren att hitta och använda 
sökfunktionen. Även filtrering och sortering bör vara lättåtkomliga enligt Google och 
AnswerLab (2016). Detta ligger till grund för hur listvyn (figur 4, till höger) är framtagen, där 
såväl filtrering och sortering som sökfunktion är lättillgängligt efter sökningen.  

 

Figur 4 - Prototyp över startsida till vänster och vy över studiehjälpmedel till höger. 

5.2 Implementation	
Systemet för AnteckningsBlocket består av tre lager. Det översta presentationslagret är synligt 
för applikationens användare. I figur 5 nedan representeras presentationslagret av klienten och 
består av vyer som är konstruerade i HTML5, CSS3 samt JavaScript. Presentationslagret 
kommunicerar med applikationslogiken via AJAX asynkrona anrop. Det mellersta lagret faller 
under back end och är därav logik på serversida som svarar på klientens anrop med 
presentationsvyer konstruerade av Jinja2. En stor del av det mellersta lagret är logik hämtad från 
externa insticksprogram. Applikationslogiken ansvarar för att koordinera och behandla 
användarens interaktion.  

Längst ned är datalagringsnivån. När klienten gör anrop till applikationslogiken behövs ibland 
data som lagras i den nedersta nivån. Statiska filer sparas i fillagringssystem medan 
objektrelaterad data lagras i en SQL-databas. Applikationslogiken kommunicerar med 
databasen via Flask SQL Alchemy vid hämtning eller insättning av data.  
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Figur 5 - Kommunikationsflöde mellan AnteckningsBlockets olika beståndsdelar. 

Nedan beskrivs det översta lagret i systemet först och det understa sist för en ökad visuell bild.  

5.2.1 Presentationslager	

I följande avsnitt presenteras resultatet av AnteckningsBlockets presentationslager. Dess 
huvudfunktion är att omvandla bakomliggande applikationslogik till ett gränssnitt som 
användaren kan förstå. Systemet är uppbyggt så att en användare kan navigera i applikationen, 
söka på studiehjälpmedel och visa detaljerad information. Att själv ladda upp material samt att 
kommentera och betygsätta andras material kräver inloggning och därmed även 
medlemsregistrering. Att genomföra ett köp kan däremot göras som gästanvändare, i enlighet 
med de resultat som Google (2016a) fick från sin undersökning på ämnet. 

5.2.1.1 Startsida	

Figur 6 visar webbapplikationens startsida. Startsidan består enbart av en navigeringsmeny och 
ett sökfält. Loggan är stor med syfte att fånga uppmärksamhet och fastna hos användaren, i 
enlighet med Bäck Karlander och Erikssons (2013) teorier. Quesenbery (2003b) och Nielsen 
(2012b) berör även vikten av en lättillgänglig sökfunktion. Huvudmenyn används för att navigera 
till applikationens olika delar och har därför en fast position på toppen av sidan.   
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Figur 6 - AnteckningsBlockets startsida. 

Sökfältet kan användas för att söka på författares för- och efternamn, studiehjälpmedelstitel, 
delar av dess beskrivningstext eller kurskoder kopplade till kursmaterialet. Det går även att söka 
på kurskoder som är taggade till en viss produkt. Sökfunktionen genererar rätt sökresultat vid 
sökning lokalt men dessvärre fungerar endast en andel av dessa sökalternativ i den resulterande 
webbapplikationen som laddats upp på IDAs OpenShift-server. Nedan följer en tabell som visar 
sökfunktionens varierande funktionalitet beroende på söksträng. 

Söksträng Lokalt OpenShift 

Kurskod (titel) Ja Nej 
Del av kurskod (titel) Ja Nej 
Beskrivning Ja Nej 
Del av beskrivning Ja Ja 
Författarens förnamn Ja Ja 
Författarens efternamn Ja Ja 
Författarens för- och efternamn Ja Ja 
Kurskod med liknande innehåll (tagg) Ja Ja 

Tabell 4 - Sökfunktionens resulterande funktionalitet, lokalt och på OpenShift, baserat på söksträng. 

Sökfunktionen anses endast vara delvis implementerad då den innehåller dessa fel vid 
användning på servern.   

5.2.1.2 Studiehjälpmedel	

Produktvyn i figur 7 nedan kan nås antingen genom att söka på kursmaterial från startsidan och 
få relaterade träffar eller via fliken Studiehjälpmedel i menyn. Den senare visar samtliga 
tillgängliga produkter medan den förra endast visar sökresultatet. Resultaten visas i en listvy. 
Där får användaren information om kursmaterialet i form av dess namn, författare och pris. Även 
produktens omslagsbild, betyg, beskrivning och relaterade kurskoder visas.    

Användaren kan i denna vy dynamiskt påverka vilken typ av studiehjälpmedel som visas samt i 
vilken ordning dessa listas. Genom att ändra sökorden i sökfältet fås nya träffar. Utöver 
sökfunktionen finns, i enlighet med studien från Google och AnswerLab (2016), alternativet att 
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filtrera på vilket typ av studiehjälpmedel som ska visas. Anteckningsblocket har fyra typer av 
material; sammanfattningar, anteckningar, tentamensmaterial och laborationsmaterial. Genom 
att klicka på något av dessa alternativ under "Filtrera" begränsas sökningen till den typ som valts. 
Om inga filtreringsalternativ är valda visas samtliga typer av studiehjälpmedel.  

Användaren kan även sortera i produktlistan, vilket enligt Google och AnswerLab (2016) också 
bidrar till högre användbarhet. Alternativen som finns att sortera på är betyg och pris, där pris 
ordnas stigande och betyg fallande. Applikationen sorterar felfritt på dessa två alternativ. 
Därefter är sorteringsfunktionen bristfällig i jämförelse med dess användarberättelse då varken 
möjligheten att sortera på popularitet eller relevans är implementerad. Idén med att sortera på 
relevans var att applikationen skulle ordna sökträffar efter hur väl de mötte de angivna sökorden. 
Sortering på popularitet skulle utgå ifrån antalet gånger som produkterna köpts av andra. 

  

 

Figur 7 - Presentationsvy för studiehjälpmedel. 

Från listvyn kan användaren ta sig vidare till en detaljerad vy (se figur 8) genom att klicka på ett 
studiehjälpmedels titel i produktlistan.  
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Figur 8 - Detaljerad produktvy. 

Från den detaljerade produktvyn kan användaren se all detaljerad information om ett 
studiehjälpmedel, inklusive upp till sex bilder, en detaljerad innehållsbeskrivning, materialets 
typ, alternativa kurskoder och pris. Under den detaljerade vyn finns även betyg och 
kommentarer. Alla användare kan läsa kommentarer men endast inloggade användare kan 
betygsätta och kommentera. En användare kan endast betygsätta ett studiehjälpmedel en gång. 

5.2.1.3 Varukorg	

När en användare vil köpa ett studiehjälpmedel klickar denne på "Köp" från produktlistan eller 
på "Lägg till i kundkorg" från den detaljerade vyn. Då visas varukorgen som ett popup-fönster 
det övre högra hörnet. Därifrån kan användaren antingen välja ett fortsätta handla eller att gå 
till kassan. Kassan är uppbyggd av sektioner, vilka är en skärmstorleks höjd vardera och har olika 
färger (se figur 9). I kassan visas först en vy över produkterna i varukorgen. Där kan användaren 
överskåda sina kommande köp och även välja att ta bort studiehjälpmedel från varukorgen. 
Genom att klicka på "Nästa" skrollas användaren automatiskt ner till följande sektion för att fylla 
i personuppgifter. Om användaren inte är inloggad måste denne i detta steg antingen ange sina 
uppgifter alternativt logga in eller registrera sig. Om användaren är inloggad är dennes uppgifter 
redan angivna. Det tredje steget nås genom att skrolla ner eller genom att återigen klicka på 
"Nästa" under användaruppgifterna. I detta steg väljs betalsätt och köpet bekräftas.   
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Figur 9 - Varukorg och betalning. 

5.2.1.4 Information	

Informationsvyn är åtkomlig från navigeringsmenyn. Sidan består av fyra sektioner; Om oss, 
FAQ, Användarvillkor och ett kontaktformulär (se figur 10 nedan). Navigering mellan de olika 
sektionerna sker genom att antingen scrolla med musen eller att klicka på en av 
sektionsrubrikerna som fästs på toppen av sidan vid scroll nedåt. Vid klick på en av 
sektionsrubrikerna scrollas sidan automatiskt till den sektion som rubriken är kopplad till. Varje 
sektion är en skärmstorlek stor och har en egen färg.   

Användare kan via kontaktformuläret under informationsfliken välja ett ärende och skicka ett 
meddelande direkt till Anteckningsblockets kontaktmail. 

 

Figur 10 - Informationsvy med fyra sektioner; FAQ, om oss, användarvillkor och kontakt. 
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5.2.1.5 Registrera	och	logga	in		

Knapparna för registrera och logga in ligger väl synliga överst i huvudmenyns vänstra hörn. 
Syftet är att underlätta för användaren både genom registreringsprocessen och vid inloggning. 
En användare registrerar sig som medlem med fullständigt namn, en e-mailadress och ett 
lösenord och loggar in med e-mail och lösenord. När registreringen är klar loggas användaren 
automatiskt in och är omedelbart behörig att ladda upp studiehjälpmedel och kommentera och 
betygsätta produkter. Dessutom blir inloggningsskyddade "Mina sidor" tillgänglig. Vid 
registrering kan användaren via en länk läsa AnteckningsBlockets användarvillkor, vilka måste 
godkännas för att registreringen ska gå igenom. Om en befintlig användare har glömt bort sitt 
lösenord kan det åtgärdas med ett enkelt knapptryck. Vid klick på ”Glömt lösenord”-knappen 
skickas ett mail med ett nytt, slumpmässigt genererat lösenord till den e-mail som användaren 
har angett. Användaren kan sedan logga in med det nya lösenordet.  

Utvecklingen av funktionen "Facebook-registrering" påbörjades med syfte att göra inloggning 
enklare och snabbare för användaren. Detta ansågs vara svårt att implementera och 
bortprioriterades därför till förmån för högre prioriterade funktioner. 

 

Figur 11 - Popup-fönster för registrering och inloggning. 

5.2.1.6 Mina	sidor	

Vid registrering eller inloggning navigeras användaren direkt till "Mina sidor". Vyn är även 
åtkomlig från navigeringsmenyn, där den inloggade användarens förnamn dyker upp. "Mina 
sidor" består likt informationssidan utav sektioner (se figur 12), där varje sektion är en fullskärms 
storlek och har sin egen färg. "Mina sidor" har fem sektioner; Välkommen, Mina uppgifter, Mina 
köp, Mina uppladdningar och Inställningar. I sektionen "Mina uppgifter" kan den inloggade 
användaren ändra sina personliga uppgifter, inklusive namn, email och lösenord. Under "Mina 
köp" visualiseras en lista med historik över användarens tidigare köp. Denna länkar till det 
gällande studiehjälpmedlets detaljerade vy. Därifrån ska användaren kunna ladda ned det köpta 
dokumentet, men någon sådan funktionalitet är inte implementerad eftersom produkten inte 
ska levereras.  

Under "Mina uppladdningar" kan en användare se sina uppladdade produkter, vilka därifrån är 
länkade till deras respektive detaljerade vyer. Här ges även en länk till uppladdningssidan 
varifrån användaren kan ladda upp nytt kursmaterial. Den levererade produkten anses endast 
vara delvis implementerad då en användare inte kan ladda upp bilder till sitt material på servern. 
Denna funktion är dock felfri lokalt. 

Längst ner finns inställningar för e-mailutskick och notifikationer.  
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Figur 12 - Mina sidor där fyra av dess fem sektioner; Mina uppgifter, mina köp, mina uppladdningar och 
inställningar. Välkomstsektionen är exkluderad i figuren. 

5.2.1.7 Responsivitet		

I enlighet med Nielsens (2012a) designriktlinjer har applikationen anpassats för mindre 
skärmstorlekar. Storlekarna som valdes var 930 pixlars bredd och 600 pixlars bredd utifrån 
applikationens utformning och layout. I båda versionerna har överflödig funktionalitet tagits 
bort, innehåll har komprimerats och de klickbara elementen har förstorats för högre 
användbarhet. I versionen för maximalt 930 pixlars skärmbredd har främst menyn gjorts om så 
att den upptar mindre vertikal del av skärmen. Menyalternativen har komprimerats till en 
dropdown-lista, vilket möjliggör större textstorlek på länkarna och därmed är de lättare att 
klicka på. Dessutom har texten i loggan tagits bort så att endast figuren är kvar. I övrigt ser 
applikationen likadan ut som för fullstor datorskärm, med undantaget att bredden på 
sidmarginalerna är mindre för att hela innehållet ska få plats på en skärmstorleks bredd. Menyn 
för maximalt 600 pixlars skärmbredd har samma utseende som för 930 pixlar. Däremot är de 
olika vyerna anpassade efter en liten skärm, till exempel är startsidans sökfält förenklat med 
borttagen logga för tydligare budskap. Kontaktformulären och den detaljerade vyn ändrades 
från horisontellt upplägg till vertikalt för att anpassas för mobila enheter. I den slutliga 
produkten är webbapplikationen endast responsiv för olika storlekar på datorns webbläsare. På 
mobila enheter används felaktigt applikationens ursprungliga CSS-fil istället för någon av de två 
CSS-filerna för mindre pixelstorlek. 
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Figur 13 - Designändringar beroende på skärmstorleken i pixlar. 

5.2.2 Applikationslogik		

Applikationslagret ansvarar för att koordinera och behandla användarens interaktion. Här görs 
logiska beslut med användarens inmatning som grund. Den mellersta nivån förflyttar även data 
till och från de två över- och underliggande nivåerna. Nedan genomförs en fullständig 
demonstration av registrering, uppladdning, sökning, köp och administrering.  

Den fullständiga applikationslogiken är alltför omständlig att demonstrera som följd av att 
användarinteraktionen inte förutses vara koncis. Istället har nedanstående funktioner valts som 
utgör kärnfunktionaliteten i applikationen.     

Funktionernas logikflöde är visualiserade i korsfunktionella diagram längst ned i respektive 
funktions avsnitt. Diagrammen syftar till att visa hur applikationslogiken överför information 
mellan lagren och vad som utlöser flödets delprocesser. För att enklare förstå flödet har en grov 
uppdelning gjorts mellan front och back end. Dessa är sedan indelade i ytterligare beståndsdelar 
för att betona vart exakt delprocesserna sker i applikationssystemet.  

Händelser i korsfunktionella diagrammen är siffersatta i en stigande ordning som följer den 
kronologiska ordningen i vilken de inträffar. I de fall där händelser sker parallellt så delar de 
samma siffra men skiljs åt genom en bokstav. Bokstäver används generellt till att särskilja olika 
delar i diagrammen.  

5.2.2.1 Registrering		

Användare kommer åt registreringsformuläret via navigeringsfältet, som beskrivet i avsnitt 
5.2.1.5.   

När formuläret är ifyllt (1) valideras respektive fält kontinuerligt i JavaScript (2) för en ökad 
smidighetskänsla, som är en viktig faktor ur användarens synpunkt (PostNord, 2014). När fälten 
är godkända skickas ett anrop till serversidan där en registreringsfunktion (3) tar emot data från 
klienten (4). En sökning i databasen efter användarobjekt med den angivna e-postadressen 
initieras (5) som säkerhetsåtgärd för att förhindra dubbelregistreringar på samma e-
postadresser. Beroende på huruvida e-postadressen är upptagen går flödet i olika riktningar. Om 
sökningen resulterar i en träff genereras ett felmeddelande som återsänds till klienten (6b) och 
en omstart av logikflödet sker (1). Återfås ingen matchning fortgår registreringen och ett 
användarobjekt initieras (6a) som fylls i med data som mottagits från klienten. Det angivna 
lösenordet hashas vid initieringen som en skyddsåtgärd. Användarobjektet lagras sedan i en 
session via ett tillägg för inloggning (7). Därefter separeras flödet in i två parallella flöden (8a, 
8b). Det initierade användarobjektet lagras i databasen (8a) medan mallen för den 
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nyregistrerade användarens Mina sidor skapas med  användarspecifika attribut som lagrats i 
sessionen (8b).  

 

Figur 14 - Korsfunktionellt logikflöde för registrering av ny användare. 

5.2.2.2 Uppladdning		

Registrerade användare kommer åt uppladdningsformuläret genom att navigera till Mina sidor 
efter inloggning, som beskrivet i avsnitt 5.2.1.6.   

Under ifyllningen av uppladdningsformuläret (1) skickas de uppladdade bildfilerna kontinuerligt 
till ett API i JavaScript (2) som tillfälligt lagrar bilderna. Bildelement skickas därefter tillbaka (3) 
för förhandsvisning. När klienten bekräftar uppladdningen görs ett anrop till servern (4) där 
uppladdningen av materialet som helhet initieras. En uppladdningsfunktion (5) tar emot 
klientens anrop och dess data. Bildfilerna instansieras som PILLOW-objekt (6) för att få tillgång 
till respektive bilds egenskaper som höjd, bredd och filformat. Bildfilernas och det uppladdade 
huvuddokumentets filformat kontrolleras och jämförs (7) med förutbestämda format som 
godkänns. Här delas logikflödet i två separata aktiviteter (8a, 8b) beroende på om kontrollen är 
godkänd. Om filformatet som tagits emot från klienten avviker från de format som accepteras 
skickas ett felmeddelande tillbaka till klienten (8b) och flödet avbryts för att börja om. 

Om kontrollen är godkänd fortgår istället processen och ett sammanfattningsobjekt instansieras 
(8a). Objektet erhåller värden som mottagits från klienten. Objektet får även relationer till 
författaren samt bilderna som ominstansieras från PILLOW-objekt till ett internt bildobjekt. 
Objekten lagras därefter i databasen (9a) varvid bildfilerna lagras i filsystemet (9b). Åtkomst till 
bildfilerna ges av de lagrade bildobjekten som i databasen bland annat består av en sökväg på 
serverns fillagringssystem.   
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Åtkomst till bilderna fungerar lokalt men implementationen fungerar idag inte på liveversionen 
av applikationen. 

 

Figur 15 - Korsfunktionell logikflöde för uppladdning av nytt material. 

5.2.2.3 Sökning	

Oavsett om sökningen sker från startsidan eller från menyalternativet Studiehjälpmedel 
omdirigeras klienten till sidan för studiehjälpmedel varifrån sökresultaten visas.  

När sökorden anges och sökningen initieras (1) sker en komplettering av indatat för sökningen i  
JavaScript (2). Kompletteringen av uppgifterna skiljer sig beroende på vart sökningen är gjord. 
En sökning initierad från startsidan består enbart av sökord och kompletteras med förvalda 
sorterings- och filtreringskriterier som erfordras av servern. På samma sätt används dessa 
förvalda kriterier vid uteblivna val om sökningen gjorts från studiehjälpmedelsvyn. Efter att 
kompletteringen är gjord skickas ett anrop till serverns sökfunktion (3) och indata tas emot från 
klienten. En sökningen initieras därefter i Flask SQL Alchemy (4) som söker efter 
sammanfattningsobjekt i databasen vars egenskaper tillfredsställer de angivna kriterierna. 
Resultat som matchar kriterierna returneras därefter från databasen (5) varvid anpassandet av 
sortering görs efter det angivna sorteringskriteriet (6). Därefter initieras den egentliga 
sorteringen av sammanfattningsobjekten som valts i föregående steg (7).  

Beroende på vart sökningen ursprungligen initieras av klienten returneras två olika mallar fyllda 
med sökresultaten av servern (8). För att öka användarupplevelsen uppdateras enbart 
sökresultaten i sidan för studiehjälpmedel (9a) om sökningen ursprungligen gjordes där. Om 
sökningen istället utfördes i startsidan så returneras hela sidan för studiehjälpmedel inklusive 
sökresultaten till klienten (9b).  
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Figur 16 - Korsfunktionellt logikflöde för sökning av studiehjälpmedel. 

Vid sökning sänds alltid en söksträng, sorterings- och filtreringskriterium till servern (a). 
Sökalgoritmen söker dels på sammanfattningar (c) men även relaterade objekt som 
sammanfattningars kurskoder (b) och författare (d). 

Om söksträngen matchar med någon kurskod returneras alla sammanfattningar som använder 
den kurskoden. Söksträngen jämförs även med användares för- och efternamn för att returnera 
dess uppladdade sammanfattningar. Utöver dessa fås träffar även om söksträngen matchar 
någon del i sammanfattningens titel, beskrivning eller dess relaterade kurskoder. 
Sökningsstrategin syftar till att minska irritationsmomentet som följer av att inga resultat 
genereras vid sökningar (Nelson, 2015). Algoritmen är dock konstruerad på sådant vis att samma 
sammanfattningsobjekt inte returneras i multipla exemplar även om söksträngen matchar flera 
av dess attribut.  

Ett strikt kriterium som måste tillfredsställas är sammanfattningstypen som i figur 17 är 
rödmarkerad. Detta attribut är en uppräknad typ och representerar antingen sammanfattning, 
anteckningar, laborations- eller tentamensmaterial. När användaren gör en sökning från sidan 
för studiehjälpmedel finns möjligheten att välja vilka typer sökresultaten ska bestå av exklusivt. 
Filtreringen minskar irrelevanta resultat och ökar därmed användarupplevelsen (Baymard 
Institute, 2014).   

Från sidan för studiehjälpmedel finns även sorteringstillval vid sökning. Sorteringen görs efter 
antingen priser i stigande ordning eller betyg i fallande. Det går att välja relevans och popularitet 
som sorteringskriterium idag men någon egentlig sorteringsfunktionalitet för dessa två kriterier 
är inte implementerade.  

Sökningen är generell i syfte att hitta så många potentiellt intressanta objekt som möjligt för att 
därefter överlåta sorteringen till användaren. På så sätt minskar antalet sökningar som inte 
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genererar någon träff vilket kan minska användarens tilltro till applikationen i ett tidigt stadie. 
Samtidigt genereras relevanta resultat och överlåtandet av sorteringskriterium anpassar 
relevansen efter sökarens personliga preferenser för en ökad användarupplevelse (Nelson, 2015).  
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Figur 17 - Sökparametrar som nyttjas vid sökning. 

5.2.2.4 Köp	

Produkter för köp är åtkomliga från studiehjälpmedelssidan samt respektive produkts 
detaljerade vy, varifrån de kan läggas i kundkorgen (se avsnitt 5.2.1.3).  

När en sammanfattning läggs till i kundkorgen (1) uppdateras kundkorgen via JavaScript (2). Ett 
anrop till servern görs sedan (3a) parallellt med att kundkorgen markeras (3b) för att ge 
användaren en visuell återkoppling till att kundkorgen uppdaterats. När servern tar emot 
klientens förfrågan sparas den aktuella kundkorgen med dess tillagda produkter i en session. 
Kundkorgens tillstånd blir därav konsistent oavsett var användaren befinner sig i applikationen 
och antalet gånger applikationen omladdats. Processen med att lägga till produkter i 
kundkorgen och uppdatera sessionen samt den visuella korgen är sluten. Den repeteras antalet 
gånger som nya produkter läggs till. Flödet fortsätter när användaren går till kassan (4) då ett 
nytt anrop görs till servern.  

När servern tar emot klientens förfrågan (5) görs en kontroll för att avgöra om den begärts av en 
inloggad användare. Om köparen är en inloggad användare skickas användaruppgifterna 
integrerat med vyn för bekräftelse av köp som sker i tre steg. Första steget i bekräftelsen är en 
verifiering av kundkorgen (6a) där köparen ges möjligheten att ändra kvantiteten av de valda 
produkterna (6b). Därefter verifierar köparen sina personuppgifter (7a) som mottagits från 
servern om användaren är inloggad. Om köparen är anonym ifylls dessa uppgifter manuellt (7b). 
Slutligen fyller användaren i sina betalningsuppgifter (8) och bekräftar köpet (9) varvid ett anrop 
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görs till servern för hanteringen av köpet. Servern tar sedan emot klientens förfrågan om köp 
(10) och lagrar köpet i databasen (11). Om köpet är gjort av en registrerad användare lagras även 
relationer mellan köpen och användaren. Relationen avser att ge användarna en historik över 
gamla köp.  
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Figur 18 - Korsfunktionellt logikflöde för köp av studiehjälpmedel. 

5.2.2.5 Administratörspanel	

Administratörspanelen är tillgänglig för medlemmar med administratörsrättigheter via 
"/admin" -länken efter inloggning. Panelen är konstruerad med hjälp av ett externt 
tillsticksprogram, Flask Admin. Från panelen kan administratören söka efter registrerade 
användare samt uppladdade kursmaterial. Det är möjligt att lägga till nya objekt, redigera och 
ta bort gamla sådana från panelen.   

Hantering av övriga objekt som är relaterade till användare och sammanfattningar går enbart 
att ta bort. En mer robust hantering av de relaterade objekten ansågs vara redundant.   

 



40 
 

 

Figur 19 - Administratörspanelen med en listvy över produkterna till vänster och en redigeringsvy för en 
sammanfattning till höger. 

5.2.3 Datalagringsnivå		

Denna nivå är det lägsta lagret i systemet. Förutom att lagra och returnera information görs även 
en abstraktion i denna nivå. Abstraktionen syftar till att generalisera och replikera verkliga 
objekt till datamodeller med relationer som överliggande nivåer kan arbeta med. För att få en 
mer verklighetsbaserad abstraktion har modellerna skalats ned till att innefatta sina 
kärnattribut. Avskalningen har resulterat i att många relationer mellan objekten skapats.   

Nedan redogörs användar- och sammanfattningsmodellerna. Dessa objekt är kärnobjekten i 
applikationen och har relationer till nästan samtliga existerande objekt. En fullständig 
genomgång av databasen och applikationsmodellernas relationer görs senare.  

5.2.3.1 Kursmaterial		

AnteckningsBlocket kretsar huvudsakligen kring distribution av kursmaterial. Objektet som 
innehåller information om varje kursmaterial, Note, har skalats ned till att enbart bestå av 
attribut som direkt är relaterat till kursmaterialet. Ytterligare information om kursmaterial 
appliceras genom dess relationer till andra objekt. 

Kursmaterial har förutom sina egna attribut såsom titel och beskrivning relationer till följande 
objekt, som beskrivet i figur 20 nedan:  

• Författare (User)  
• Bildobjekt (Image)  
• Kurskoder (CourseCode)  
• Kommentarer (Comment)  
• Betygsättningar (Rating)   

Varje sammanfattning har en författare. Om en användares konto tas bort tas även de författade 
sammanfattningarna bort ty relationen kräver en författare strikt. Varje sammanfattning kan 
även ha ett obestämt antal bildobjekt. Anledningen till att bilderna utgör egna objekt är just för 
att inte sätta en teknisk begränsning på hur många bilder en sammanfattning kan ha på denna 
låga nivå. Istället skjuts begränsning upp till applikationslogiken som avgör hur en sådan 
begränsning sätts.  

Sammanfattningar har vidare en relation till kommentarsobjekten. Varje sammanfattning kan 
ha ett obegränsat antal kommentarer skrivna av olika användare. Varje kommentar måste dock 
vara kopplad till en sammanfattning. Slutligen har alla sammanfattningar betyg som sätts av 
användare. Som icke-registrerad användare är det inte möjligt att betygsätta kursmaterial. 
Samma användare kan dessutom enbart ha ett betyg på respektive sammanfattning. 
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Begränsningarna syftar till att förhindra förvrängning av de satta betygen genom att samma 
personer betygsätter samma sammanfattning multipla gånger. Kommentering och 
betygsättningen syftar till att öka transparens på applikationen och därav även bygga kundens 
förtroende för applikationen (Trygg E-Handel, 2016; Pappas, 2016).     

 

Figur 20 - EER diagram över modellerna i databasen. Modellernas attribut är exkluderade i diagrammet. 

5.2.3.2 Användare	

Applikationens användarobjekt (User) utgör tillsammans med kursmaterial applikationens 
huvudobjekt. Resterande objekt är kopplade till dessa två. Användare har följande relationer (se 
figur 20):  

• Uppladdat kursmaterial (Published notes)  
• Gjorda köp (Purchased notes)  
• Betygsättningar (Rated notes)  
• Kommentarer (Published notes)  

Interna krav på att applikationen skall vara skalbar har påverkat valet av abstraktionen som 
gjorts. För att få en omfångsrik bas av kursmaterial har ansvaret för uppläggning av dessa getts 
applikationens registrerade användare. Relationer har skapats mellan användare och 
sammanfattningar där en användare dels kan författa kursmaterial men även inneha en 
äganderätt till gjorda köp.  

Utöver uppladdning och gjorda köp kan en användare även interagera publicerade 
sammanfattningar genom att kommentera och betygsätta.   

5.2.3.3 Databas	

Databasen består av åtta tabeller totalt (se figur 21). Varje tabell representerar en modell förutom 
SubmitMessage där meddelanden från kontaktformuläret på applikationen lagras.  

Respektive modell har åtminstone en relation till en annan modell. De flesta har multipla 
relationer, vilket är ett resultat av att tillbakarefereringar görs mellan dessa. Author i Note är en 
främmande nyckel till User, samtidigt har varje User en referens från pub_notes till Note. 
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Comments och Ratings fungerar i det avseendet på samma sätt. Tillbakarefereringarna avser att 
underlätta hantering av relationer i applikationslogiken. Genom dessa möjliggörs åtkomsten till 
det relaterade objektet från respektive ände. Från User kan respektive relaterad sammanfattning 
via pub_notes erhållas medan samma åtkomlighet finns via Note där User är åtkomlig via author.  
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Figur 21 -  UML-diagram över databasen. 

5.2.4 Sprintar	

Under sprint 1 började utvecklingen av webbapplikationen. Den prototyp som hade framställts 
var inte fullständig då den inte inkluderade applikationens alla delar. Detta gjorde att oklarheter 
med påföljande konflikter angående design och representation uppstod. Beslutsvägen var lång 
och ingen i teamet tog initiativ till beslutsfattande, vilket bidrog till ineffektivitet i 
arbetsprocessen. 

I början av sprint 2 var effektiviteten och produktionstakten låg, något som förbättrades mot 
slutet av sprinten. Det upplevda problemet med trögt beslutsfattande i föregående sprintar 
löstes genom större fokus på samarbete.  

Sprint 3 präglades av problemlösning och snabba beslut. Effektiviteten var hög och problem 
löstes snabbt och med goda resultat. En del användarberättelser stod orörda efter sprint 2 och 
dessutom var vissa av de implementerade funktionerna bristfälliga och buggiga. Beslutet togs 
att i sprint 3 lägga fokus på tekniska krav och på att färdigställa ofullständig funktionalitet.  

5.2.5 Acceptanstester		

Tack vare acceptanstesterna kunde flertalet buggar och potentiella problem korrigeras före 
merge med mastern. Ett typproblem under utvecklingen var att objekt i olika grenar hade 
tilldelats samma ID. Andra buggar som upptäcktes vid acceptanstester hade i många fall att göra 
med funktionalitet skild från den som utvecklats i grenen. Till exempel kunde 
inloggningsfunktionen ha slutat fungera i en gren där betygssystemet utvecklats. När buggar av 
denna typ upptäcktes försökte teamet i första hand åtgärda problemet i den aktuella grenen. 
Om det inte lyckades arbetade de involverade teammedlemmarna tillsammans för att slå ihop 
de två delarna så försiktigt som möjligt. Ett av acceptanstesten som genomfördes påvisade 
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avsaknaden av funktionalitet för att visa kundkorgen som en tillfällig popup-ruta vid tillägg av 
produkter. Dessutom var visningen av användarens aktuella kundkorg vid klick på 
kundkorgsikonen en funktionalitet som lades till som följd av acceptansester. Även bristen på 
funktionalitet för glömt sitt lösenord upptäcktes. Samtliga acceptanstester gjordes lokalt. 

5.3 Utvärdering	
Användartesterna gjordes lokalt på teammedlemmarnas datorer och medförde främst positiv 
respons och men även en del värdefulla anmärkningar. Totalt deltog 15 personer i testerna som 
alla resulterade i muntlig feedback. Majoriteten av användarna bedömde webbapplikationen 
som enkel att förstå, lätt att navigera och bra utformad för sitt ändamål. Användarna ansåg även 
att startsidans utformning gjorde sökningen enkel och lättillgänglig. Utvecklingsteamet fick 
dessutom höra att designen är snygg och att färgvalet gör AnteckningsBlocket minnesvärd.  

En del söksträngar som testades av användarna resulterade i en tom produktlista. Detta var 
enligt användarna förvirrande och testet resulterade i en allmän önskan om antingen förslag på 
sökalternativ eller en "menade du …"-funktion. Ytterligare ett alternativ var att åtminstone låta 
användaren veta att söksträngen inte genererade några träffar och att ge generella exempel på 
hur sökningen hade kunnat förbättras. En användare belyste att webbapplikationen var 
inkonsekvent vid benämning av studiehjälpmedel, som på olika platser i webbapplikationen 
kallades både kursmaterial och studiehjälpmedel. En annan användare belyste att namnet 
"Studiehjälpmedel" för knappen till produktvyn var missvisande. Däremot tyckte majoriteten av 
användarna att "Studiehjälpmedel" är ett tydligt beskrivande namn för den typ av produkter som 
AnteckningsBlocket erbjuder.  

En del användare nämnde att den detaljerade vyn var snygg och mestadels tydlig att förstå och 
att använda. Däremot var det förvirrande med två olika platser med stjärnor för betygsättning 
och nuvarande betyg. Denna synpunkt berörde endast de produkter som inte hade blivit 
betygssatta sedan tidigare och som därmed inte hade ifyllda stjärnor på någon av platserna. 
Därtill anmärkte några på att de hade önskat kunna förstora bilderna för en bättre 
förhandsgranskning.  

Samtliga användare lyckades genomföra ett produktköp utan problem och flera av dem nämnde 
att den kronologiska följden från kundkorg till genomfört köp var tydlig och snyggt utformad. 
Vid registrering och inloggning framgick det att användarna hade svårt att välja användarnamn. 
En del angav sin e-mailadress som användarnamn och flera anmärkningar gjordes på att en e-
mailinloggning hade varit smidigare. 

Majoriteten av användarna ansåg webbapplikationen vara väl planerad och hittade lätt till såväl 
"Användarvillkor" under informationsfliken som till "Mina sidor". Även 
uppladdningsfunktionen bedömdes fungera felfritt. Flera användare var positiva till att 
produktbeskrivningen skrevs i fritext medan några trodde det att en helt användarskapad 
beskrivning skulle kunna skapa oklarheter och leda till inkonsekvens mellan de olika 
produktbeskrivningarna. 

I några av användartesterna framkom buggar som tidigare hade förbigåtts av utvecklingsteamet, 
vilket kunde leda till både design- och funktionsmässiga förbättringar som skulle göra 
AnteckningsBlockets webbapplikation mer användbar. Bland annat upptäcktes ofullständig 
information i "FAQ" under informationsfliken och avsaknaden av en "glömt lösenord"-knapp 
kommenterades.  



44 
 

Utvecklingsteamet prioritetsordnade användarnas åsikter och gjorde en avvägning för att sedan 
implementera det som ansågs viktigast för ökad användbarhet utan att offra annan 
funktionalitet. Sammanfattningsvis framlyftes och implementerades de åsikter som kan avläsas 
i tabell 5 nedan. 

 
Funktion 

Status 

Byte från användarnamn till e-mailregistrering och –inloggning Implementerad 

Omplacering av ”Till kassan”-knappen Implementerad 

Namnbyte på knapp från Studiehjälpmedel till Produkter för att öka 
förståelse 

Ej implementerad 

Förvirrande med olika stjärnor för betygssättning och nuvarande betyg Ej implementerad 

Ofullständig information under FAQ-fliken Implementerad 

Tillägg av en "glömt lösenord"-knapp Implementerad 

Förslag på sökalternativ eller tydligare information vid misslyckade 
sökningar 

Ej implementerad 

Tabell 5 - Förbättringsförslag för större användbarhet. 
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6 Diskussion	
I detta avsnitt granskas projektets resultat i förhållande till det material som togs upp i den 
teoretiska referensramen, till teamets egna förväntningar och till frågeställningen. Metoden 
diskuteras kritiskt och eventuella konsekvenser av denna tas upp. Slutligen diskuteras etiska och 
samhälleliga aspekter som är av relevans för projektet. 

6.1 Resultat	
Nedan diskuteras det huruvida projektets resultat överensstämmer med inhämtad teori och 
teamets förväntningar eller inte, och vad det i så fall kan bero på. Det resoneras även kring vad 
som hade kunnat göras annorlunda. 

6.1.1 Förstudie	

I följande avsnitt diskuteras den förstudie som låg till grund för detta projekt, inklusive 
enkätundersökning, prototyp, design och produktbacklogg. 

6.1.1.1 Enkätundersökning		

Utfallet från enkätundersökningen överensstämmer väl med teamets förväntningar och 
bekräftade att ett behov och intresse för en produkt som AnteckningsBlocket existerar bland 
studenter vid Linköpings universitet. Teamet hade dock önskat en högre svarsfrekvens och 
större spridning av studieprogram bland respondenterna. 

Utbildningen Industriell Ekonomi är en av civilingenjörsutbildningarna vid Linköpings 
universitet, vilka alla innefattar kurser inom teknik, matematik och naturvetenskap 
(Studiehandboken 2016, 2015). Majoriteten av utbildningarna vid Linköpings universitet 
innehåller grundläggande undervisningsformer såsom föreläsningar, tentamen, laborationer, 
seminarium och lektioner (Linköpings universitet, 2015). Då studiehjälpmedel avser material 
från dessa undervisningsformer anser teamet att den homogena respondentgruppen kan 
generaliseras med försiktighet till att representera majoriteten av studenterna vid Linköpings 
universitet. 

Den angivna årskursen bland respondenterna är väl fördelad. Samtliga årskurser mellan ett och 
fem finns jämnt representerade i utfallet. Då det inte finns någon påtaglig skillnad i svar mellan 
de olika årskurserna drar teamet slutsatsen att studentens årskurs inte påverkar huruvida en 
student är intresserad av en tjänst som AnteckningsBlocket eller inte.  

Nämnvärt är att enkätundersökningen utformades i ett tidigt stadie av projektet, innan 
utvecklingsteamet hade klart för sig vad som behövde undersökas för att få tillräckligt med 
underlag till utvecklingen av AnteckningsBlocket. Teamet gjorde en avvägning mellan 
flervalsfrågor och öppna frågor i utformningen av enkäten. I enlighet med Williams (2003) teori 
om att flervalsfrågor ger högre svarsfrekvens togs beslutet att majoriteten av frågorna skulle vara 
flervalsfrågor. I efterhand anser teamet att enkätundersökningen var delvis bristfällig. Hade 
enkäten utförts i dagsläget hade teamet inkluderat fler öppna frågor för att uppmuntra 
respondenterna att bidra med egna tankar och idéer. Teamet hade också valt att distribuera 
enkäten på ett annat sätt än Facebook-delning i förhoppning att öka svarsfrekvens och 
spridning, exempelvis genom att dela ut enkäten till studenter på universitetsområdet. 

6.1.1.2 Prototyp		

Den prototyp som skapades i början av projektet baserades på utfallet av enkätstudien samt på 
utvecklingsteamets grundidé. Prototypen skapades med låg exakthet, enligt Rudd, Stern och 
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Isensee (1996) och redogjorde därför endast för utseendet på startsidan och produktsidan, vilket 
under utvecklingsprocessen ledde till oklarheter vid design och utveckling av de övriga delarna 
av webbapplikationen. Prototypen uppdaterades inte heller under projektets gång när 
utvecklingsarbetet med övriga sidor tog vid. Om en mer utförlig prototyp hade skapats i ett 
tidigt skede, alternativt om den hade uppdaterats i takt med att designidéer tillkom, hade 
komplikationer och designkrockar kunnat undvikas för att spara tid och energi i 
utvecklingsprocessen. Exempel på detta är den detaljerade produktvyn, mina sidor och 
informationssidan. Om en prototyp med högre exakthet hade skapats hade den kunnat 
användas till att göra iterativa användartester(Rudd, Stern & Isensee, 1996), vilket hade minskat 
problem och buggar och därmed kunnat öka användbarheten i den slutliga produkten.  

Funktionaliteten för att på startsidan kunna filtrera enligt olika parametrar presenterades i 
prototypen. Dessa val flyttades under utvecklingsprocessen till produktsidan för att skapa ett 
renare och mer attraktivt intryck. Dessutom anger Google (2016a) i en undersökning att sök-, 
sorterings- och filtreringsalternativ högst upp i en produktlistvy ökar användbarheten och gör 
sökalternativen och därmed produkterna mer lättillgängliga. Valet att filtrera på universitet togs 
bort i enlighet med de avgränsningar som gjordes (se avsnitt 1.4) och då marknadsplanen (se 
bilaga 2) syftar till att AnteckningsBlockets tjänst i en primär fas endast ska innefatta innehåll 
kopplat till kurser vid Linköpings universitet. 

6.1.1.3 Design	

Den huvudsakliga webbdesignen för AnteckningsBlocket är lik den som presenterades i 
prototypen. Logotyp, typsnitt och färger som skapades användes genomgående i den slutgiltiga 
designen efter Green och Pearsons (2011) rekommendationer gällande enhetlig design för ökad 
användbarhet. Användartesterna visar att den övergripande designen för webbapplikationen var 
tilltalande och hade en viss grad av användarestetik. Däremot hade ett mer frekvent testande av 
designen och därigenom tillgången till fler externa synpunkter skapat ett bättre underlag för 
applikationsdesignens utformning, vilket hade kunnat bidra till en högre användbarhet hos 
AnteckningsBlocket. 

6.1.1.4 Produktbacklogg	

Stundvis uppstod oklarheter inom teamet gällande definitionen av en färdig användarberättelse 
och därmed när den skulle flyttas till kolumnen done i produktbackloggen. Detta gällde främst 
användarberättelser som avsåg applikationens utseende, som till exempel den detaljerade vyn 
och listvyn. Båda dessa användarberättelser påbörjades i sprint 1 och återupptogs i sprint 3, när 
teamet hade fått en klarare uppfattning om hur slutresultatet skulle se ut. Vidare innehöll även 
produktbackloggen användarberättelser som sträckte sig över flera sprintar, utan bestämmelse 
kring när uppgiften skulle vara klar. Exempel på sådana är de användarberättelser som avser 
applikationens effektivitet och responsivitet. För att inte riskera att någon av dessa försummades 
i senare sprintar togs beslutet att sådana användarberättelser skulle lämnas i kolumnen in 
progress tills projektets slut. Detta bidrog till otydligheter om huruvida arbetet hade blivit utfört 
för den aktuella sprinten. Istället för att endast skapa en användarberättelse för sådan 
funktionalitet hade den kunnat periodiseras med en användarberättelse för varje sprint, vilket 
hade gett en mer rättvis bild av det arbete som skulle utföras. 

Den otydliga definitionen av färdiga användarberättelser bidrog också till att viss funktionalitet 
som ansågs vara slutförd inte kunde levereras i den slutliga produkten. Anledningen till detta 
var att en del funktioner fungerade korrekt lokalt men var bristfälliga eller uteblivna på 
OpenShift. Detta kan sammankopplas med webbapplikationens hanterbarhet och tillgänglighet, 
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vilka båda har minskats till följd av ofullständig funktionalitet (ISO/IEC 25010, 2011). Därmed 
har även AnteckningsBlockets användbarhet minskat.  

Vid utvecklingens avslut innehöll produktbackloggen icke-utvecklade användarberättelser. 
Dessa hade prioriterats lågt och deras nytta bedömdes under projektets gång ovidkommande i 
förhållande till det arbete det skulle innebära för teamet att implementera dem. 
Produktbackloggen innehöll även högre prioriterade användarberättelser som påbörjats men 
inte avslutats samt användarberättelser med endast delvis fungerande funktionalitet. Detta var 
till följd av att vissa användarberättelser var placerade i samma sprint trots att deras utveckling 
byggde på varandra. Därmed kunde arbetet med den andra användarberättelsen inte påbörjas 
förrän den första var färdigställd. Detta berodde på missbedömning i svårighetsgrad och 
tidsåtgång. 

6.1.2 Implementation	

Nedan diskuteras implementationsprocessen och webbapplikationens funktionalitet. 

6.1.2.1 Sökfunktion	

Den största implementeringsutmaning som teamet bemötte var utvecklingen av sökfunktionen 
som visade sig vara mer komplex än förväntat. Det som framförallt påverkade den resulterande 
sökfunktionen var skillnaderna i hur databasverktygen SQLite och PostgreSQL läste in strängar 
och tolkade olika karaktärer. Lokalt fungerade sökfunktionen korrekt men i den resulterande 
webbapplikationen på OpenShift-servern lyckades inte teamet felsöka och åtgärda problemen 
med sökning på kurskod, del av kurskod eller beskrivning (se avsnitt 5.2.1.1). Anledningen var 
att teamet inte besatt tillräcklig kompetens för att felsöka via servern och inte heller var insatta 
i de tidigare nämnda inläsningsskillnaderna. Acceptanstesterna var i detta fall bristfälliga då 
sökfunktionen endast testades lokalt. Detta ledde till att problem på OpenShift-servern 
upptäcktes för sent i projektet och inte hann åtgärdas. 

Sökfunktionen utgör grundstommen i AnteckningsBlockets tjänst och en ickefungerande sådan 
skulle kunna påverka användarens tillgång till det studiehjälpmedel som denne eftersöker. Det 
faktum att sökfunktionen inte fungerar på det sätt som användaren förväntar sig kan resultera i 
en minskning av både webbapplikationens hanterbarhet och användarfelhantering (ISO/IEC 
25010, 2011) samt den tillfredställelse som användaren upplever (ISO 9241-11, 2010).  Även den 
utsträckning i vilken en användare kan använda AnteckningsBlocket för att uppnå ett specifikt 
mål, som i detta fall är ett produktsök, minskar (ISO 9241-11, 2010). Om samma databasverktyg 
hade använts lokalt och på servern hade dessa problem kunnat undvikas och bidragit till en mer 
användbar sökfunktion där användaren fått tillgång till relevant material i relation till dennes 
sökning.  

6.1.2.2 Sorteringsfunktion	

Sorteringsfunktionen i den slutgiltiga webbapplikationen saknar funktionalitet för två av de fyra 
sorteringsalgoritmerna som beskrivs i användarberättelserna. Applikationen kan inte sortera 
produkter på relevans eller popularitet. Avsaknaden av dessa beror främst på tidsbrist och att 
teamet hade svårigheter i utformandet av de algoritmer som skulle ta fram värdet av de nämnda 
attributen. I efterhand kan det konstateras att popularitet hade kunnat baserats på till exempel 
antal gånger en produkt köpts och i så fall lagts till som attribut för produktklassen. Relevans 
hade kunnat kopplas till några extra av användaren registrerade attribut, så som årskurs och 
program. Därtill hade applikationen kunnat använda sig av universitetets programplaner för de 
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olika utbildningarna för att ta fram relevanta sökalternativ för enskilda användare. 
Implementationen av dessa funktioner hade kunnat underlätta för användare att hitta sökt 
material genom att öka materialets tillgänglighet. På så sätt hade webbapplikationens 
effektivitet och hanterbarhet kunnat förbättras, vilket hade resulterat i en högre grad av 
användbarhet (ISO 9241-11, 2010; ISO/IEC 25010, 2011). 

6.1.2.3 Uppladdning	av	bilder	

Ytterligare en utmaning vid utvecklingen av webbapplikationen var den 
uppladdningsfunktionalitet som krävdes för att en användare skulle kunna ladda upp 
förhandsvisningsbilder för en produkt. Lokalt kan en användare ladda upp samt koppla bilder 
till en produkt men på servern är det endast möjligt att lägga till produkter utan bilder i 
databasen. Komplikationerna grundade sig i de serverproblem som uppstod vid definiering av 
sökvägen till bilderna. Denna problematik upptäcktes mycket sent i utvecklingsprocessen och 
på grund av tidsbrist och svårigheten att felsöka på servern bortprioriterades funktionaliteten 
till förmån för lösningar av mer angelägna applikationsbuggar i projektets slutskede. Detta 
problem hade kunnat undvikas om arbetet med uppladdningsfunktionaliteten hade 
tidigarelagts i sprintplaneringen. Dessutom hade problemen kunnat upptäckas tidigare med 
hjälp av mer frekvent utförda acceptanstester. Pappas (2016) hävdar att en kund som inte har 
möjlighet att se en produkt före köp upplever en större risk än andra kunder. Avsaknaden av 
förhandsvisningsbilder för de studiehjälpmedel som kan köpas i AnteckningsBlockets 
webbapplikation kan därför ha en negativ inverkan på en kunds avsikt att genomföra ett köp. 
Det är också troligt att avsaknaden av förhandsvisningsbilder har en negativ effekt på  
intressenternas uppfattning om studiehjälpmedlets kvalité och dess innehåll. Vidare gällande 
bilder i webbapplikationen togs beslutet att placera förhandsvisningsbilder och övriga bilder i 
filsystemet och inte i databasen. Beslutet grundades främst på det faktum i att binär data, så som 
bilder, snabbt ökar databasens storlek och försvårar möjligheten att kontrollera dess expansion 
(Oracle, 2008). Det skulle även kunna ge upphov till längre laddningstider då bilderna måste 
skapas från binär data varje gång de hämtas från databasen. Med samma motivering borde även 
dokument för studiehjälpmedel ha sparats i filsystemet istället för i databasen, speciellt eftersom 
de uppskattas ta större plats än bilderna. 

6.1.2.4 Medlemsinloggning	och	registrering		

En grundidé för AnteckningsBlocket var att maximalt underlätta användandet av applikationen. 
Därför ville utvecklingsteamet satsa på att förutom standard registrerings- och 
inloggningsfunktionalitet även implementera alternativet att koppla en registrering till en 
användarens Facebook-konto. Det gränssnitt och den funktionalitet som fanns tillgänglig från 
Facebook var svår att knyta samman med AnteckningsBlockets funktioner. Framförallt bestod 
problemet av att hämta information om användaren från dess Facebook-konto för att 
automatiskt registrera  medlemmen i AnteckningsBlockets tjänst. Teamet tog ett gemensamt 
beslut att avveckla denna funktionalitet då de ursprungliga funktionerna för inloggning och 
registrering redan var implementerade och var fullt fungerande. Denna typ av ”social-login” 
hade enligt Sharma (2014) underlättat för användaren vid registrering och inloggning och hade 
därmed kunnat öka applikationens hanterbarhet, vilket enligt ISO/IEC 25010 (2011) ger en högre 
grad av användbarhet. På så vis hade möjligheten att logga in via Facebook kunnat bidra till ökad 
användbarhet för.  

Kravet på medlemsinloggning för kommentering och betygsättning av produkter skapades för 
att kunna sammankoppla en produkts kommentarer med en användare men också för att 
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undvika skräpkommentarer och oönskad extern reklam. Alternativt hade ett antispamverktyg 
kunnat användas för att autentisera användaren som människa eller spamrobot. I dagsläget hade 
AnteckningsBlocket kunnat utsättas för så kallade botregistreringar och vid överbelastning 
riskerat en serverkrasch. Google (2016b) rekommenderar i sina kvalitetsriktlinjer användandet 
av reCAPTCHA-system för att hindra automatiserade program från att registrera och autentisera 
användare på webbapplikation. ReCAPTCHA är ett robotfilter som använder ett test som 
urskiljer mänskliga användare från botar och på så sätt förhindrar obehörig åtkomst och spam 
(Google, 2016c). Denna typ av autentisering hade det kunnat minska risken för oönskade 
registreringar och kommentarer. På så vis hade en bättre miljö för kunnat skapas för användaren 
och ökad tillfredsställelse vid användning av webbapplikationen.  

6.1.2.5 Responsivitet	

Webbapplikationens responsivitet för olika plattformar utvecklades kontinuerligt under 
projektet och är anpassad för olika pixelproportioner. Det bör dock uppmärksammas att den 
applikationsvy som visas i en smartphone är den version som ska visas för datorskärmar. Vid 
ändring av proportionerna i ett webbläsarfönster fungerar dock responsiviteten korrekt och rätt 
CSS-stil används vid rätt proportioner.  

Avsaknaden av en enhetsanpassad design har en negativ inverkan på webbapplikationens 
tillgänglighet och användargränssnittsestetik, som båda är underkategorier till användbarhet 
(ISO/IEC 25010, 2011). E-shoppar skulle statistiskt sett kunna förlora 4 av 10 kunder på grund av 
webbapplikationens mobilutseende (DIBS, 2015). AnteckningsBlocket hade därför kunnat 
förlora en ansenlig mängd köpare på grund av den fallerande funktionaliteten för 
mobilanpassning. Om villkoren för de olika applikationsvyerna hade baserats på information 
om användarens enhet, snarare än på skärmens pixelstorlek, hade applikationens utseende 
kunnat anpassats efter olika enheter på ett korrekt sätt. Ytterligare ett alternativ hade varit att 
skapa en specifik URL för just mobila enheter och i den adressen skapa ett specifikt utseende. 

6.1.2.6 Navigering	

AnteckningsBlocket är utvecklad för att vara en single-page-application (se avsnitt 3.4). 
Navigeringen i webbapplikationen sker endast med hjälp av knappar och menyn inuti 
webbapplikationen. Problem uppstår när användaren trycker på tillbakaknappen i sin 
webbläsare varpå denne inte stannar kvar på webbsidan utan transporteras tillbaka till den 
webbsida som besöktes innan AnteckningsBlocket. Denna funktionalitet hade kunnat 
implementerats med hjälp av att med HTML5 API och använda webbläsarens historik för att 
navigera fram och tillbaka på sidan (Mozilla, 2016). Green och Pearson (2011) hävdar att 
förutsägbara kopplingar mellan olika sidor ökar en webbapplikations användbarhet. Därför är 
det troligt att tillbakaknappens nuvarande funktionalitet påverkar AnteckningsBlockets 
användbarhet negativt, vilket också överensstämmer med vad ISO/IEC 25010 (2011) uttrycker om 
en minskad hanterbarhet. 

6.1.3 Kodrefaktorering	och	kodstruktur	

Kodrefaktorering skedde inte tillräckligt kontinuerligt under projektets gång. Kontrollering och 
förbättring av befintlig kod prioriterades lågt, framförallt i början av projektet. Under slutskedet 
av utvecklingen behövde stora mängder kod sammanställas. Detta gav upphov till flertalet 
fullösningar till de problem som uppstod vid sammanfogning av de olika grenarna. Om koden 
hade granskats kontinuerligt under utvecklingen hade många av dessa problem kunnat lösas på 
ett bättre sätt vilket hade resulterat i en mer lättläslig kod.  
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Kodstrukturen i projektet hade i större utsträckning kunnat omarbetats under projektets gång. 
Specifik kod hade kunnat separerats mer och delats upp i fler funktion- eller sidspecifika filer 
för att skapa en mer lättläst och övergripande struktur. Framförallt skulle den ursprungliga CSS-
filen och scriptet delats upp i mindre och därmed mer överblickliga filer. En genomgående bättre 
struktur och kontinuerlig refaktorering hade troligtvis skapat fler möjligheter och mer tid för 
teamet att implementera ny funktionalitet och felsöka icke-fungerande funktionalitet, vilket i 
sin tur hade resulterat i att en mer färdigställd webbapplikation hade kunnat levererats.  

6.2 Metod	
I följande avsnitt diskuteras den använda metoden i utvecklingen av webbapplikationen 
AnteckningsBlocket. Här diskuteras både konsekvenser av metoden och 
förbättringsmöjligheter. 

6.2.1 Arbetssätt	

Att arbeta enligt metoden Scrum ansåg teamet vara en fördel i utvecklingen då det iterativa 
arbetet tillät ständig förbättring av redan utfört arbete. Att önskemål för hur applikationen 
skulle se ut löpande kunde framföras och adderas till produktbackloggen som 
användarberättelser främjade arbetet och ökade teamets chanser för att implementera 
funktionalitet som användare ansåg vara viktig för applikationens användbarhet. Detta 
främjades också av användningen av en prioritetsordnad produktbacklogg eftersom den 
funktionalitet som ansågs vara viktigast implementerades först. Detta minskade risken för att 
sådan funktionalitet förblev obehandlad, vilket hade kunnat leda till en applikation som var 
mindre önskvärd att använda. Detta ansåg teamet i enlighet med Tonnquist (2014) satte kundens 
behov i centrum och möjliggjorde att utveckla en användbar produkt. Vidare lämpade sig 
metoden även då teamet i projektets början besatt begränsad kunskap om webbutveckling och 
det iterativa arbetet tillät för teamet att för varje sprint utnyttja nyförvärvad kompetens inom 
området för att fortsätta utvecklingen av applikationen. 

Däremot ser teamet i efterhand förbättringsmöjligheter i sättet på vilket Scrum tillämpades. 
Genom att i slutet av varje sprint flytta de användarberättelser som ännu inte blivit behandlade 
till nästa sprint förändrades den förväntade arbetsbördan för resten av projektet. Detta bidrog 
vidare till att de användarberättelser som var lågt prioriterade på grund av tidsbrist inte 
behandlades och att delar av applikationen inte utvecklades. Att fokus skulle ligga på fungerande 
programvara (Beck et al., 2001) och att teamet i slutet av varje sprint skulle leverera en 
fungerande produkt (Schwaber & Sutherland, 2013)  var något som hade kunnat beaktas med 
större varsamhet. Istället för att i slutet av varje sprint fokusera på att sammanställa en 
fungerande produkt fortsatte teamet arbetet med utvecklingen. Genom att använda metoden på 
detta vis försakades möjligheten att tidigt i projektet utföra användartester och låta oberoende 
personer utvärdera produkten. Om metoden istället hade tillämpats på ett sätt så att denna 
möjlighet funnits hade teamet haft en chans att skapa ett bredare underlag för 
förbättringsmöjligheter och därigenom fortsätta utvecklingen mot en användbar produkt. 

För att förhindra endast delvis implementerade användarberättelser vid sprintens slut hade 
dessa kunnat delas upp i flera mindre användarberättelser. Flera mindre omfattande 
användarberättelser hade kunnat färdigställas lättare var för sig möjligheten att leverera en 
fungerande produkt i slutet av sprinten hade kunnat ökas. Vidare hade teamet även kunnat 
fastställa en deadline för varje sprint då ingen mer funktionalitet skulle implementeras utan 
fokus istället skulle ligga på att sammanställa en fungerande produkt. 
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Vid arbetets början hade teamet mycket begränsad kunskap om arbetssättet Scrum och istället 
för att fokusera på att lägga en grundläggande förståelse i projektets början började teamet 
tillämpa metoden till den utsträckning förståelsen tillät. Att den planering som gjordes inför 
varje sprint inte hölls kan delvis bero på sättet på vilket sprintplaneringsmötet hölls. Den plan 
som upprättades på sprintplaneringsmötena hade kunnat bli mer representativ för den verkliga 
tidsåtgången om teamet hade tillämpat ett planeringsverktyg som exempelvis planning poker 
som  Schwaber och Sutherland (2013) föreslår. Planning poker är ett planeringsverktyg där varje 
teammedlem får estimera den tidsåtgång som varje användarberättelse kommer kräva 
(Schwaber & Sutherland, 2013). Genom att använda planing poker hade varje teammedlem fått 
framföra sin estimering utan att påverkas av någon annan teammedlems estimering vilket hade 
kunnat öppna för diskussion inom teamet. Detta hade kunnat resultera i en mer genomtänkt 
sprintplanering som teamet hade kunnat hålla.  

Under planeringen av sprintar togs ingen större hänsyn till omgivningens händelser. Exempelvis 
avbröts sprint 2 av en två veckors tentaperiod då teamet inte hade möjlighet att fortsätta med 
arbetet. Detta var något som inte beaktades i planeringen utan lika stor arbetsmängd planerades 
ändå att utföras under sprinten. Om någon form av planeringsverktyg använts och en mer 
detaljerad plan upprättats så hade teamet kunnat planera för att färre användarberättelser skulle 
komma att utföras i sprinten och därmed ha en tydligare bild av den arbetsbörda om återstod 
till resterande sprintar.  

6.2.2 Kommunikationsverktyg	

Under projektets gång var teamet inkonsekvent i sin användning av de kommunikationsverktyg 
som användes. Teamet hade under sprintarna stora svårigheter med att hålla scrummöten 
tillräckligt ofta och distansstudenterna upplevde emellanåt att de inte var lika delaktiga i teamet 
som Linköpingsstudenterna. Den webbaserade anslagstavlan som fungerade som en digital 
arbetsyta för produktbackloggen användes inte heller på ett optimalt sätt. Det fanns flertalet 
fördelar med arbetsytan som inte utnyttjades till fullo. Anslagstavlan tillhandahöll bland annat 
funktionalitet för att underlätta överblickande av ett arbete, uppföljning av avslutat arbete samt 
för teammedlemmar att följa varandras framsteg (MeisterTask, 2016). Detta är något som teamet 
inte har använt sig av, då teamet i stort sätt endast har använt anslagstavlan under 
sprintplaneringsarbetet. Hade rutinerna för planering av arbetet genom den webbaserade 
anslagstavlan använts mer konsekvent genom projektet så hade teamet kunnat få en bättre 
indikation på vilken arbetsbörda som återstod. På så vis hade teamet kunnat planera arbetet 
därefter med möjlighet till att implementera mer funktionalitet och behandla fler 
användarberättelser. Gruppchatten var det enda kommunikationsverktyget som användes flitigt 
under hela projektet och fungerade enligt teamets förväntan. Peter Larsson (2005) menar att 
tydlig och regelbunden kommunikation är ett av kärnvärdena i högpresterande team. Teamet 
hade alltså haft bättre förutsättningar för att slutföra de kvarvarande användarberättelserna och 
på så sätt utvecklat en färdigställd produkt om de olika kommunikationsverktygen hade använts 
mer frekvent under projektets gång.  

6.2.3 Utvecklingsverktyg	

Teamet bestämde sig tidigt för att minimera användandet av ramverket Bootstrap för att 
utveckla applikationens design. Istället skulle egna CSS-filer användas för att designa 
webbapplikationens grafiska utseende. Att använda sig av media queries för att få olika CSS-filer 
att köras vid olika skärmstorlekar visade sig vara ett lätthanterligt verktyg för att göra 
applikationen responsiv. Däremot visade det sig vara svårare med layouten av moduler än vad 
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det hade varit om Bootstrap hade använts. Beslutet att minimera användandet av Bootstrap 
visade sig vara kostsamt för utvecklingsarbetet då det tog betydligt mycket mer tid och 
arbetskraft att skriva CSS-kod för responsivitet än vad teamet hade räknat med. 

Teamet anser att versionshantering i Git var essentiellt för det resultat som uppnåddes. Genom 
att dela upp arbetet i grenar, där varje gren representerade antingen en enskild 
användarberättelse eller ett fåtal användarberättelse i nära relation till varandra, kunde mycket 
funktionalitet utvecklas parallellt. Till följd av detta växte webbapplikationen snabbt. Grenarna 
möjliggjorde också för teammedlemmarna att på ett enkelt sätt hjälpa varandra vid behov 
genom att ta del av den berörda grenen. Teamet har dock fått erfara att det kan vara svårt att 
lära sig att använda Git. I början av utvecklingen hade teamet begränsad förståelse för hur 
versionshantering fungerade och borde användas. På grund av okunskap gjorde teamet ingen 
tydlig uppdelning om vad som skulle utvecklas i varje gren. Detta resulterade i att flera 
teammedlemmar arbetade i samma gren vid samma tillfälle, vilket orsakade förlorad kod vid 
sammanfogningar. Om teamet hade lagt tid på att skapa djupare förståelse för Git och 
versionshantering redan i början av projektet hade både ovanstående och andra problem kunnat 
undvikas. I detta fall hade teamet till en högre grad kunnat dra nytta av Gits funktioner samt 
fått en bättre struktur på arbetet, vilket i sin tur hade gett mer tid till att utveckla funktionalitet.  

6.2.4 Tester	

I detta avsnitt diskuteras de tester som genomfördes under utvecklingen och hur de påverkat 
resultatet. 

6.2.4.1 Acceptanstester	

De acceptanstester som genomfördes under utvecklingen bidrog till att teamet kunde 
sammanställa och kontinuerligt bygga på en fungerande applikation. Innan integration av 
nyutvecklad funktionalitet med huvudgrenen var teamet hårda i bedömningen av den 
nyutvecklade funktionaliteten. På så sätt undveks att funktionalitet som inte var fullt utvecklad 
integrerades. Även tester av huvudgrenen efter integration skedde mycket kritiskt. Däremot 
skedde testerna inte på ett så strukturerat sätt som planerat.  

Den största bristen i de acceptanstester som genomfördes var att de skedde lokalt på 
mastergrenen på någon av teammedlemmarnas datorer och inte på OpenShift. Detta resulterade 
i att vid sprintarnas slut då applikationen på OpenShift uppdaterades upptäcktes problematik i 
applikationen som redan hade godkänts i acceptanstesterna. Därmed behövde arbete med 
funktionalitet som teamet utgått var klart återupptas. Genom att tillämpa en mer kontinuerlig 
integration av applikationen på OpenShift så hade även en kontinuerlig och mer noggrann 
testning av den slutliga produkten tillåtits. På så sätt hade teamet tillåtits ha en konstant 
uppfattning av vad som fungerade i applikationen och vilket arbete som behövde utföras för att 
utveckla en fungerande webapplikation.  

För att hantera den situation som uppstod då godkänt funktionalitet inte fungerade på 
OpenShift hade teamet mer utförligt kunnat använda projektaktivtetsverktyget som var avsett 
för just detta. De användarberättelser som lagts i kolumnen done och sen visats vara 
ofullständiga hade kunnat mer konsekvent flyttas tillbaka till kolumnen in progress för att ge 
teamet en bättre överblick över vilka problem som krävde åtgärder. I efterhand förstår teamet 
att mer tid hade behövt läggas på att ta fram en fullständig definition of done i sprint 0. Detta 
hade underlättat genomförandet av acceptanstesterna och bistått teamet i såväl målsättning 
som utveckling. Acceptanstesterna borde även ha genomförts oftare och mer konsekvent.  
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6.2.4.2 Användartester		

Sättet på vilket användartesterna genomfördes ansåg teamet resultera i god återkoppling på det 
utförda arbetet. Genom den återkoppling som gavs ansåg teamet att en bredare förståelse för 
applikationens användarbarhet och navigerbarhet erhölls, vilket är i linje med Kostromins och 
Baltmanis (2014) teori för de använda modellerna. Om teamet hade lagt upp arbetet på ett sätt 
så att mer tid funnits åt utveckling även efter det att användartesterna genomförts så hade även 
en enkätundersökning kunnat förbättra möjligheterna att utveckla en användbar applikation. 
Genom en enkätundersökning hade fler önskemål och förbättringsmöjligheter kunnat lyftas 
fram till teamet (Kostromin & Baltmani, 2014) och en större chans att utveckla en användbar 
applikation hade funnits. 

Teamet valde att utföra användartesterna sent i utvecklingsprocessen efter ett resonemang om 
att mer värdefull respons skulle erhållas då webbapplikationen var nära sin slutgiltiga form. 
Risken med att utföra testerna sent och därmed försaka chansen att utnyttja en 
enkätundersökning ansågs inte vara av stor vikt då en enkätundersökning med just detta mål 
redan hade utförts innan utvecklingen började. Testerna påvisade dock en del buggar och 
förbättringspunkter. 

En förbättringsmöjlighet som lyftes fram var förslag på liknande sökningar då en sökning inte 
genererade något resultat, som en typ av användarfelhantering. Den irritation som uppstår vid 
sökningar utan resultat kan enligt Nelson (2015) leda till att användare lämnar 
webbapplikationen. En funktionalitet som ger förslag på liknande sökningar som genererar ett 
resultat hade underlättat för användaren att hitta det sökta materialet trots att exakt rätt 
söksträng inte skrivits in. Detta hade ökat möjligheten för användarna att uppnå sitt mål med 
användningen av applikationen, det vill säga applikationens ändamålsenlighet, och även öka 
applikationens effektivitet genom att förbättra produktens tillgänglighet. Genom att öka 
produktens tillgänglighet och applikationens användarfelhantering, ändamålsenlighet och 
effektivitet hade en mer användbar webbapplikation kunnat erhållas. (ISO 9241-11, 2010; ISO/IEC 
25010, 2011) 

Den generella inställningen till AnteckningsBlocket utformning var mycket positiv. Positiva 
kommentarer erhölls under användartesterna gällande designen i form av färgval och struktur. 
Testpersonerna ansåg det vara lätt att genomföra ett köp till följd av den kronologiska ordningen 
i vilken det genomfördes och applikationens tydliga struktur. Detta tyder på en god 
användargränssnittsestetik, hanterbarhet och tillfredsställelse hos webbapplikationen. Däremot 
visade användartesterna även på att det finns utrymme för förbättring hos AnteckningsBlockets 
begriplighet. Genom att åtgärda förbättringsmöjligheterna gällande betygssättningsstjärnornas 
placering och möjliggöra förstoring av bilder hade en större begriplighet och därmed 
användbarhet kunnat uppnås. (ISO/IEC 25010, 2011; Green & Pearson, 2011) 

Alla de användartester som genomfördes gjordes lokalt på teamets datorer och inte på den 
version som låg på OpenShift. Därmed testades inte den produkt som slutligen skulle levereras 
utan endast den lokala versionen. Detta var ytterligare ett resultat av en bristande planering och 
att ingen kontinuerlig med OpenShift skedde. Likt acceptanstesterna hade även 
användartesterna kunnat bidra till att ännu fler buggar och felaktigheter upptäckts på den 
slutliga produkten om de utförts på en version på OpenShift. 
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6.2.5 Källkritik	

För insamling av information under projektet användes ett antal olika källor, bland annat i form 
av vetenskapliga artiklar, webbsidor, videor och rapporter från företag. Totalt har över 50 olika 
källor använts och inom varje område som den teoretiska referensramen behandlar använde sig 
teamet av flera olika källor för att bilda sig en bra och nyanserad uppfattning. 

Rapporter från företag användes för att skapa en bild av hur marknaden såg ut samt vad 
kunderna förväntar sig. Detta är ett område som företag är intresserade av samt besitter stor 
kunskap inom. Därför ansåg teamet att källorna passade. 

Andra viktiga källor var vetenskapliga artiklar och rapporter. Teamet använde sig av allt från 
publicerade artiklar i vetenskapliga journaler till en kandidatuppsats. Anmärkningsvärt är att 
kvaliteten på dessa undersökningar antagligen skiljer sig åt då elever som skriver en 
kandidatrapport troligtvis inte har lika mycket erfarenhet som en redan disputerad forskare. 
Kandidatrapporten beskriver dock resultatet av ett vetenskapligt projekt och kan därför anses 
ge en fingervisning. Den påstår inget kontroversiellt och dessutom kan andra artiklar som 
används stödja dess påståenden. 

Mjukvaruteknik är ett område som har utvecklats snabbt och genomgått stora förändringar på 
kort tid. Därför är det särskilt viktigt att inom detta område ta hänsyn till publiceringsdatum för 
rapporterna. Teamet har därför valt att använda så nyutgiven forskning som möjligt. Dock har 
några äldre källor som publicerades för över tio år sedan. Dessa har dock alltid använts 
tillsammans med andra yngre källor för att dubbelchecka att det som sägs fortfarande stämmer 
i dagsläget. Majoriteten av de källor som teamet har utnyttjat i rapporten är dock publicerade år 
2012 eller senare.  

För inhämtande av mer teknisk expertis har teamet använt framförallt välkända 
utbildningswebbsidor och videor. Efter en avvägning kom teamet fram till att praktisk 
information och beskrivningar som kan hittas på sådana webbsidor passade väl till teamets 
ändamål. Ett exempel på detta är w3schools.com där stora mängder information om HTML, 
JavaScript och CSS finns samlat. Teamet har då dragit slutsatsen att informationen på dessa typer 
av webbsidor och videor är tillförlitliga då de frekvent används av människor världen över som 
vill lära sig programmering. 

De bloggar som använts kommer från personer som har relevant erfarenhet inom området och 
anses vara erkända auktoriteter.  

6.3 Arbetet	i	ett	vidare	sammanhang	
I följande avsnitt diskuteras etiska och samhälleliga aspekter som är relaterade till arbetet.  

6.3.1 Datasäkerhet	och	medlemskap	

Anteckningsblockets användare och medlemmar förser webbapplikationen med känslig 
information om sig själva. Därför är det viktigt att att skydda dessa uppgifter från extern åtkomst. 
Användarens lösenord hashas (se avsnitt 3.12.4) och skyddas från att kunna avslöjas i sin helhet. 
För att undvika hantering av användarens bankuppgifter betalas den eventuella vinsten ut till 
säljaren via Swish där endast ett telefonnummer krävs (se bilaga 4), vilket teamet anser vara 
mindre känslig information.  

Om en användare vill få sin profil eller information raderad kan de kontakta 
AnteckningsBlockets administratör och låta denne radera informationen i databasen via 
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administrationssidan. Funktionalitet för att medlemmen att på ”mina sidor” själv skulle kunna 
radera sin användarprofil med tillhörande information var en användarberättelse som 
bortprioriteras till förmån för viktigare funktionalitet.  

6.3.2 Fildelning,	urkundsförfalskning	och	juridiska	aspekter	

Användarna som köper studiehjälpmedel får möjlighet att ladda ned produktfilen. Därför finns 
risken att de senare sprider verket på ett olagligt vis. En student skulle kunna köpa en produkt 
och senare sprida den vidare till andra studenter och på så sätt bryta mot upphovsrättslagen 
(SFS 1960:729) och samtidigt utesluta dessa som potentiella kunder hos AnteckningsBlocket. En 
ytterligare komplikation skulle uppstå om en användare väljer att ladda upp en produkt som 
denne inte äger rättigheterna till, som till exempel en sammanfattning som någon annan student 
har skrivit. Även denna handling bryter mot upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Denna 
urkundsförfalskning kommer inte att upptäckas av AnteckningsBlocket eftersom produkterna 
som laddas upp inte kontrolleras. Tanken är att de skall regleras med hjälp av betygs- och 
kommenteringssystemen och med hjälp av dem informera användarna om dokumentens 
riktighet och att säljaren innehar de rättigheter som krävs för att sälja produkten.  

Det finns även en risk för att användare laddar upp material som enligt instruktioner från 
kursledningen och den aktuella institutionen på Linköpings universitet inte får delas. Det kan 
till exempel vara laborationsmaterial, tentamensvar och tentamaterial som inte får spridas 
mellan studenter. AnteckningsBlocket förutsätter att användarna förhåller sig till de regler och 
restriktioner som kurserna påvisar.  

Vid arbetet med marknadsplanen (se bilaga 2) rådfrågades en jurist vid Linköpings universitet 
som hävdar att det inte finns några generella regler för vad som får delas eller ej och att det är 
specifikt för de olika institutionerna. Eftersom AnteckningsBlocket är en extern aktör och att 
verksamheten inte samarbetar med Linköpings universitet så är det upp till varje användare att 
efterfölja instruktionernas regler. (Taube, 2016) 

AnteckningsBlocket motsätter sig dessa olagliga handlingar och frånsäger sig ansvaret för dessa 
med hjälp av de användarvillkor som användarna godkänner vid köp och registrering. Dessa 
användarvillkor har skrivits av ingenjörsstudenter utan juridisk utbildning, vilket kan påverka 
dokumentets riktighet. För att skydda författarna av de uppladdade verken samt verksamheten 
själv hade dessa villkor kunnat författas med rådgivning från eller i sin helhet av en person med 
juridisk utbildning och erfarenhet. 

Funktionalitet för att kontrollera och säkerställa att dessa regler och lagar uppföljs skulle kunna 
implementeras men teamet anser att detta är för komplicerat och skulle ta för lång tid att 
genomföra men skulle bidra till mer relevant studiehjälpmedel i utbudet och i framtiden vara en 
fördel om verksamheten skall drivas vidare.  
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7 Slutsats	
Genom utvecklandet av webbapplikationen AnteckningsBlocket har frågeställningen ”Hur kan 
en e-butik för studiehjälpmedel till kurser vid Linköpings universitet utformas för att skapa en 
användbar samlingsplats för relevant studiehjälpmedel?” besvarats. Med fokus på grundläggande 
funktionalitet och design skapades en användbar plattform där studenter kan ladda upp och 
köpa studiehjälpmedel. Genom ett tydligt fokus på användbarhet har en plattform skapats för 
studenter. AnteckningsBlocket möjliggör på så sätt att det uppladdade studiehjälpmedlet lever 
vidare och blir tillgängligt för alla, därmed anses även syftet uppfyllt. 

Genom enkätundersökningen utreddes studenternas behov och preferenser. Utfallet av 
enkäten (se bilaga 1) visade att studenter vid Linköpings Universitet använder sig av 
sammanfattningar och att ett behov av en samlingsplats för kursmaterial finns. Enkäten ledde 
även till insikten att funktioner rörande förhandsvisning, betygsättning och kommentering var 
viktiga för användaren.  

Att AnteckningsBlocket tillhandahåller beskrivning, betygssättning och kommentering av 
studiehjälpmedel ger användaren en mer rättvisande bild av produkten. Detta gör att kundens 
förväntningar av studiehjälpmedlet och den upplevda kvaliteten efter köp överensstämmer 
bättre, vilket enligt Pappas (2016) är en viktig faktor för att bygga förtroende hos kunden. Genom 
användning av dessa funktioner ökar även applikationens begriplighet och lärbarhet, på så sätt 
ökar användbarheten i linje med ISO/IEC 25010 (2011). 

Under de användartester som genomfördes framkom det att placeringen av sökfunktionen 
centralt på webbapplikationens startsida gjorde e-butiken lätt att använda. Testanvändarna 
ansåg även att sökningen var lättillgänglig och enkel att förstå sig på. Detta är i linje med vad 
Quesenbery (2003b) och Nielsen (2012b) skriver om att en e-butik bör göra produktsök enkelt 
för användaren. Sökfunktionen utformades generellt för att generera många träffar och 
möjligheterna att filtrera och sortera gör det enkelt för användaren att hitta vad denne söker 
utifrån egna preferenser. Möjligheten att anpassa visning av resultat sållar bort för användaren 
irrelevanta produkter och ökar därmed den upplevda relevansen. Därmed undviks den irritation 
som användare kan uppleva genom irrelevanta resultat, i enlighet med Nelsons (2015) teorier. 
Sökfunktionen uppfyller dock inte önskad funktionalitet på OpenShift. Detta beror troligtvis på 
en kombination av att två olika databashanteringssystem användes under utvecklingen och att 
acceptanstester skedde lokalt. Basso et al. (2001) påstår att en otillfredsställande interaktion 
mellan användare och webbsida påverkar användarens förtroende negativt och enligt ISO/IEC 
25010:s (2011) så är användargränssnittsestetik en grundläggande beståndsdel av användbarhet. 
Det faktum att AnteckningsBlockets sökfunktion är bristfällig har alltså en negativ effekt på 
webbapplikationens användbarhet. Om teamet hade förfogat över ytterligare tid så hade 
ytterligare arbete lagts på att öka sökfunktionens kompabilitet med OpenShift för att undvika 
problem med identifiering av sökord.  

Den återkoppling som användartesterna resulterade i var värdefull för resultatet men nyttjades 
inte helt. Den avvägning som gjordes kring att senarelägga testerna gav begränsad tid till att lösa 
de buggar som upptäcktes. En synpunkt som kom fram under användartesterna var exempelvis 
att betygsfunktion och nuvarande betyg uppfattades som otydliga, vilket inte hann åtgärdas på 
grund av tidsbrist. På grund av detta försämrades webbapplikationens 
användargränssnittsestetik och hanterbarhet. Detta resulterade i sin tur i en lägre grad av 
användbarhet enligt den definition som går att finna i ISO/IEC 25010 (2011). För att kunna nyttja 
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återkopplingen bör testerna i framtida arbeten tidigareläggas och specifika tester bör utvärdera 
enskilda funktioner så att tillräcklig tid att åtgärda eventuella buggar finns.  

Enligt Nielsen (2012a) krävs en applikationsversion anpassad för mobila enheter för att optimera 
upplevelsen för alla typer av användare.  Den särskiljning som gjordes mellan enheter baserades 
på fönstrets pixlar. Då mobila enheter kan ha samma antal pixlar som en datorskärm skiljs dessa 
inte åt. Därmed kan exempelvis en mobil enhet få samma applikationsversion som en dator trots 
att det finns en avsedd design för den typen av enhet. Avsaknaden av  enhetsanpassande har lett 
till att applikationens tillgänglighet och användargränssnittsestetik blivit sämre, det i sin tur har 
försämrat applikationens användbarhet. I framtida arbeten bör därför användarens enhet utgöra 
grunden för valet av design, inte antalet pixlar. 

Den definition of done som användes var likställd med att funktionaliteten blev godkänd i de 
lokala acceptanstester som genomfördes. Detta medförde att funktionalitet som ansågs vara 
färdigutvecklad inte alltid fungerade på OpenShift. De problem med sökfunktionen och  
uppladdning som beskrivs ovan härrör från detta. För att unvika detta bör acceptanstester i 
framtida arbeten ske på OpenShift och att den definition of done som används definieras 
därefter.  

Fortsatt arbete bör fokusera på att förbättra användbarheten genom att till exempel förfina och 
vidareutveckla sök- och sorteringsfunktion med förslag på liknande kurser eller sökord. 
Utvecklingspotential finns även i att utveckla "Mina sidor" med exempelvis notifikationer vid 
kommentarer, information om försäljning och möjlighet att uppdatera eller koppla 
användarkonton till Facebook. Arbetet bör även granskas och förbättras ur säkerhetssynpunkt, 
till exempel att i enlighet med Google (2016c) låta användare bekräftas med hjälp av 
reCAPTCHA. 
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Bilaga	1:	Enkätundersökning	
I följande avsnitt presenteras enkäten och utfallet av denna.  

Enkät	

Följande enkät skickades ut till studenter vid Linköpings universitet och är utformad för att 
undersöka intresse och önskad funktionalitet för Anteckningsblocket, en samlingsplats för 
inofficiellt studiehjälpmedel för kurser vid Linköpings universitet.  
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Utfall	

Enkäten besvarades av 62 studenter i åldrarna 18-27 år. Majoriteten av dessa (58 studenter) 
uppgav att de studerade Industriell Ekonomi, vilket var väntat då alla sju medlemmar i 
projektteamet studerar det programmet. Alla årskurser (1-5) var väl representerade i 
svarsstatistiken. 

Utfallet av enkäten, grafiskt representerat nedan, bekräftade att det finns ett behov vid 
Linköpings universitet för en samlingsplats för studentskrivet studiehjälpmedel. Utfallet gav 
även teamet en förståelse för de funktionaliteter som studenter prioriterar högst för en tjänst 
som AnteckningsBlocket.  
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”Någon form av kontroll av materialet så att det är korrekt.” 

”Lättnavigerad.” 

”Otroligt bra sökfunktionalitet.” 

”En topplista för att se vem som skriver bäst sammanfattningar.” 

”Något som säkerhetsställer att sammanfattningarna stämmer med årets upplaga av kursen och 
att chansen till höjt betyg förbättras.” 
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”Att få sammanfattningen i ett schysst format, typ PDF så att jag kan ladda ner den till laptop, 
Ipad och inte vara bunden till att läsa den i ett webbläsarfönster-” 

”Köpa/ladda ner äldre tentor som ej ligger uppe på hemsidan.” 

”Ranking för de användare som laddat upp mest och fått bäst betyg. Någon sorts cred bör de få 
och det bidrar troligen också till att fler laddar upp material och ser till att materialet är så 
välstrukturerat och pedagogiskt som möjligt. Det skulle även kunna finnas olika kategorier av 
sammanfattningar, exempelvis en samling av tentor och lösningar och en separat för 
föreläsningsanteckningar.” 

”Gratis.” 

”Lite roliga bilder kanske.” 

”Enkelhet att söka sig till sammanfattningar av en speciell kurs.” 

”Nej, inte direkt. Men boken finns redan, skulle hellre se fler användare till den och nytt material 
där. Dessutom finns notegoat, där man kan köpa sammanfattningar, anteckningar mm. Och den 
tjänsten verkar inte vara så populär trots att grundaren lade ned mycket energi på att 
marknadsföra det. Mitt tips: försök bli sponsrade av reklam eller något annat och ha gratis 
sammanfattningar, sen betala några kronor till den som laddade upp. T.ex. man får ladda ned 
en sammanfattning om man tittar på en viss video av en reklamfilm eller något i den stilen, som 
Spotify kör för gratisanvändare på mobilen m.fl. Lycka till :)” 
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Bilaga	2:	Marknadsplan	
Nedan presenteras marknadsplanen för webbapplikationen AnteckningsBlocket. 

Sammanfattning	

Marknadsplanen är skriven med utgångspunkt att lyfta fram och belysa de förutsättningar som 
verksamheten står inför när det gäller utveckling och implementering av affärsidén. 

Verksamhetspresentation	

Anteckningsblocket är en icke vinstdrivande organisation som möjliggör för studenter att köpa 
och sälja studiehjälpmedel online. Anteckningsblockets vision är att vara en naturlig 
samlingspunkt för studentskrivet studiehjälpmedel samt att vara ett viktigt komplement till den 
rekommenderade kurslitteraturen. Den digitala plattformen ger kunderna möjligheten att på ett 
enkelt sätt både köpa kursmaterial och sedan ladda ned såväl som att ladda upp eget. De som 
väljer att ladda upp och sälja material kommer på ett smidigt sätt kunna välja att få sin förtjänst 
utbetald.  

Anteckningsblocket kommer initialt att lanseras på Linköpings universitetet men kommer 
kunna utökas till fler lärosäten i Sverige. Den digitala plattformen skapar fördelaktiga 
förutsättningar för expansion och tack vare universitetens homogenitet är skalbarhetsfaktorn 
hög.  

Omvärldsanalys	

För att ta fram en framgångsrik marknadsplan är det viktigt att man tar hänsyn till företagets 
omvärld. Omvärldsanalysen belyser vilka utomstående krafter som påverkar produkt och 
koncept. 

Anteckningsblocket har inhämtat information om marknaden och dess kunder främst genom 
en marknadsanalys genomförd på Linköpings universitet men även genom att studera 
konkurrenter. Anteckningsblocket ska med hjälp av denna information ta reda på vilka som är 
intresserad av produkten och vilka specifika behov och krav som ska tillfredsställas. 

PESTEL-analys	

En PESTEL-analys belyser vilka externa faktorer som är viktiga att ta i beaktning för 
Anteckningsblocket.  

8.1.1.1 Politiska	faktorer	

Då Anteckningsblocket endast erbjuder digitala varor så skall försäljning skattemässigt 
behandlas som försäljning av tjänst. Om en person regelbundet säljer material på 
Anteckningsblocket är personen skyldig att redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om 
personen i fråga har tjänat en mindre summa pengar. Inkomsten skall redovisas som 
hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet beroende på verksamhetens omfattning. 
Momsen för digitala varor i detta fall är 25 %. (Skatteverket) 

8.1.1.2 Ekonomiska	faktorer	

För att kunna avgöra vad man kan sätta för rimliga prisalternativ för försäljarna på 
Anteckningsblocket så undersöks studenternas disponibla inkomst. En heltidsstudent har ett 
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studiemedel på maximalt 49250kr för 20 veckors heltidsstudier och då ingår både studielån och 
studiebidrag (Centrala Studiestödsnämnden, 2016a). Detta ger ett snitt på ca 10550kr i månaden 
och ska täcka studentens levnadskostnader. Under 2015 var lånebenägenheten 74 % bland 
studenter på eftergymnasial nivå (Centrala Studiestödsnämnden, 2016b). Om en parallell dras 
till det som i allmänhet brukar kalla existensminimum, i vilken boendekostnad är exkluderad, 
ligger normalbeloppet under 2016 på 4679kr (Kronofogden). Det vill säga att om studenten har 
en boendekostnad på 5870kr så lever denne på existensminimum. Det kan därför antas att 
studenten vill lägga så lite pengar som möjligt på studiehjälpmedel och att dennes budget för 
studiehjälpmedel inte är särskilt hög.  

Anteckningsblocket ger studenter möjlighet att kunna tjäna pengar genom att sälja sina 
anteckningar och sammanfattning vilket kan bidra till att förbättra studentens ekonomiska 
situation. För att prissättning av material ska ske effektivt och marknadsmässigt så anser 
Anteckningsblocket att användarna själva ska ansvara för prissättning av material så priset blir 
rimligt och att det ryms inom ramen för studenters studiehjälpmedelsbudget. 

8.1.1.3 Sociokulturella	faktorer	

För att undersöka kundernas studievanor, deras inställning till digitala studiehjälpmedel och en 
plattform för delning av densamma skickades en enkät ut till studenter vid Linköpings 
universitet. (Enkätundersökning, se bilaga 1) 

Enkätsvaren visade att tre av fyra studenter använder sig av studentförfattade sammanfattningar 
och att drygt hälften av studenterna skrev egna sammanfattningar. Dryga 60 % av dem som 
svarade att de skrev sammanfattningar var även positivt inställda till att sälja dessa vidare till 
andra studenter om ett sådant tillfälle gavs. Endast 5 % angav att de inte använder 
sammanfattningar. (Enkätundersökning, se bilaga 1) 

Studenterna påpekade även vikten av kunna kommentera och betygsätta sammanfattningar för 
att på sätt kvalitetssäkra studiehjälpmedel innan eventuellt köp. Det är alltså viktigt för 
kunderna att det finns en kontroll för huruvida materialet uppfyller deras krav eller ej. 

I en studie gjord på Södertörns högskola svarade 34 % av de tillfrågade studenterna att de 
regelbundet använde sig av digitalt kursmaterial i sin utbildning och 38 % av studenterna 
påpekade avsaknaden av digitalt kursmaterial i sin utbildning (Danieli & Erenrot Blücher, 2014). 
Tillgången till studiehjälpmedel online kan således anses som betydlig och kan hjälpa 
studenterna i sin vardagliga utbildning. 

8.1.1.4 Tekniska	faktorer		

Av alla sysselsättningar så ägnar studenter mest tid på internet med ett genomsnitt på 36 timmar 
i veckan. Tillgång till internet utgör en viktig del i vardagen och 73 % av svenskarna anser att 
internet är en mycket viktig del i deras studier eller arbete. Andelen svenskar som har tillgång 
till uppkopplingsbara enheter ökar, svenskens tillgång till dator, surfplatta och smartphone ökar 
och en majoritet har tillgång till alla tre (Findahl & Davidsson, 2015). 

Svenskarna använder i större omfattning internet till att konsumera varor och produkter. Den 
svenska e-handeln ökade med 19 % under 2015 och 4 av 10 e-handlar varor minst en gång i 
månaden (PostNord, 2015). Den stigande trenden ger goda förutsättningar för lansering av en 
webbaserad delningstjänst för studiehjälpmedel.  
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8.1.1.5 Legala	faktorer	

Personuppgiftslagen: 

Anteckningsblocket får enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samla in personuppgifter för 
särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål. Det ska framgå vad personuppgifterna ska 
användas till och syftet med insamlingen ska vara bestämt innan uppgifterna samlas in. Det ska 
utses en personuppgiftsansvarig med det yttersta ansvaret för personuppgifterna. (SFS 1998:204) 

Om uppgifterna som samlas in är i kundadministrationssyfte eller icke-känsliga behövs inte 
användarens samtycke. Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. 
(Datainspektionen, 2003) 

Anteckningsblockets syfte med att samla in uppgifter om användarna kommer vara 
kundadministration. Uppgifter som kan tänkas samlas in är exempelvis e-postadress, namn, 
universitet och program. Personuppgiftsansvarig är Anteckningsblocket. För att uppgifterna inte 
ska sparas längre än nödvändigt kommer uppgifterna raderas när en användare avregistrerar sig.  

Upphovsrätt och fildelning: 

De som väljer att ladda upp sina sammanfattningar etc. på Anteckningsblocket har ett skydd i 
form av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Den gäller även för elektroniska 
verk och ingen slags registrering av författaren behövs för att lagen skall gälla. Kunder som sedan 
köper och laddar ned materialet måste ta i beaktning att privatpersoner får framställa några få 
exemplar av offentliga verk men att de inte får användas till annat än för privat bruk (SFS 
1960:729; Linköpings Universitet, 2008). Om kunder som köpt och laddat ned material och väljer 
att sprida det vidare bryter alltså mot denna lag och upphovsmannens rätt att få betalt för det 
han eller hon har skapat. Särskilt om en användare köper material och sedan lägger upp till ett 
lägre pris och på så sätt stjäler ett arbete kan Anteckningsblocket utan förbehåll stänga av denna 
användare direkt och förtjänsten ska tillfalla användaren som laddat upp materialet. 

E-handelslagen och köplagen: 

E-handelslagen omfattar Anteckningsblocket vilket betyder att information om 
Anteckningsblockets namn, adress, e-mail och eventuellt organisationsnummer tydligt ska 
framgå på hemsidan. Enligt lagen ska tjänsteleverantören förse kunden med följande: 

• Lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel så att denne kan genomföra en beställning 
och samtidigt möjliggöra för kunden att hitta och ändra inmatningsfel. 

• Det ska tydligt framgå vilka språk kunden kan göra sin beställning på. 
• Kunden ska direkt efter köp få en bekräftelse via e-post.  
• Avtalsvillkoren gäller för köpet ska vara tillgängliga för att kunna sparas ned. 

(SFS 2002:562) 

Ovanstående gäller alltså för Anteckningsblocket när en kund lägger upp material och inte när 
en kund köper material från en annan användare. 

Konsumentköplagen och e-handelslagen omfattar Anteckningsblocket i den mån att det rör de 
annonsplatser man tillhandahåller användare som laddar upp material. Själva försäljningen av 
material sker mellan användare och det är handel mellan privatpersoner som sker på sidan. 
Handel mellan privatpersoner utgår från köplagen och i den inkluderas exempelvis inte 
ångerrätt (SFS 1990:931). 
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Linköpings universitets regler för delning av studiehjälpmedel och förfalskning 

Linköpings universitet har i dagsläget inga restriktioner gällandes spridning av inofficiellt 
studiehjälpmedel. Det vill säga att i dagsläget finns inga intressekonflikter mellan universitetet 
och Anteckningsblockets användare. (Caroline Taube, 2016) 

8.1.1.6 Miljöfaktorer	

Faktorer som rör ekologi och miljö har en minimal påverkan på Anteckningsblocket och dess 
verksamhet. Anteckningsblocket är i likhet med det moderna samhället i behov av elektricitet 
vars tillgång förutsätts vara god. 

Anteckningsblockets faktorer som påverkar miljön är främst förbrukning av den elektricitet som 
krävs för att driva webbsidan. För att minska avtrycket på miljön kan exempelvis el från 
förnybara källor användas.   

Konkurrensanalys	

Anteckningsblockets främsta konkurrent är studenterna själva. Kursmaterial sprids mellan 
studenterna och det finns ett flertal olika inofficiella men institutionskopplade plattformar där 
studenter vid olika institutioner laddar upp kursmaterial. Förutom studenterna själva så 
konkurrerar Anteckningsblocket med liknande nationella onlinetjänster. De främsta 
konkurrenterna inom detta område är följande: 

• Anteckningsbanken.se: Anteckningsbanken har funnits sedan 2011 och är en e-tjänst 
för köpare och säljare av kursmaterial. Personer kan ladda upp material för försäljning 
och säljaren erhåller 50 % av försäljningspriset som kan väljas mellan 10, 20 och 50kr. 
Vinsten betalas sedan ut till användarens Paypal- eller bankkonto efter att säljaren nått 
en kickback på 300kr. Kunden betalar med sms med telefonen ansluten till tjänsten 
WyWallet. Senaste tecken på aktivitet är nyheter från Anteckningsbanken daterade 2013-
11-15.  (Anteckningsbanken.se) 

• StudentApan.se: Studentapan är en stor marknadsplats online för begagnad 
kurslitteratur men låter kunden både köpa och sälja studiehjälpmedel som 
sammanfattningar, instuderingsfrågor, mattelösningar och anteckningar. 
Försäljningspriserna varierar mellan 0-500kr och säljaren väljer själv vilket pris varan 
skall säljas till. Säljaren erhåller 50 % av priset vid försäljning. Betalning sker via 
betalningstjänsterna Payson eller Paypal. Utbetalningar till säljare kan göras närsomhelst 
via Swish men vid utbetalningar under 100kr tillkommer en administrativ avgift på 15kr. 
Sidan lanserades hösten 2014 och påstår sig idag ha över 324 000 dokument under 
rubriken studiehjälpmedel. Senaste uppladdningen är daterad 2016-04-23. 
(Studentapan.se) 

• Kursanteckningar.se: Kursanteckninar.se är en e-handelsplats för handel, 
efterfrågning och delning av kursanteckningar framförallt för juristprogrammet. Säljaren 
kan sätta priset själv och erhåller hela vinsten förutom en avgift på 10kr per annons. Dock 
är allt material som ligger uppe på sidan i februari 2016 är gratis att ladda ned och det 
fungerar inte att logga in. Senaste uppladdningen är daterad 2013-03-06 och 
Kursanteckningars Facebooksida visar på inaktivitet sedan mars 2013. 
(Kursanteckningar.se) 

• NoteGoat.se: NoteGoat var en webbplats där studenter vid Linköpings universitet kan 
köpa och sälja digitalt studiehjälpmedel. Sidan uppmanade den 28e december 2015 sina 
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användare att göra uttag på sina NoatGoat-konton och att sidan snart skulle stängas ned. 
Sidan går inte att komma in på 2016-04-27 och verkar vara nedlagd. (Facebook.com) 

• Studynet.se: Studynet är en plattform där meningen är att studenter kan köpa och sälja 
litteratur, dela kursmaterial och söka jobb. Sidan lanserades hösten 2015 men det finns 
inga tydliga tecken på aktivitet då en administratör lagt upp allt material som finns på 
sidan. Ingenting nytt har skett under 2016. (Studynet.se)  

SWOT	

En SWOT-analys redogör för interna styrkor och svagheter såväl som externa möjligheter och 
hot.  

Styrkor 
• Låga driftskostnader 
• Inte vinstdrivande 
• Brett utbud 
• Lättillgänglig produkt 
• Närhet till produkt 
• Koppling mellan användare, av 

studenter för studenter 

Svagheter 
• Beroende av användarna 
• Ingen möjlighet eller kompetens 

att kontrollera kvalitet 
• Endast digital hantering av 

material  
• Betalning och provision 

Möjligheter 
• Bidra till förbättrade studieresultat 
• Samhällsnytta bidrar till fler 

möjliga intressenter.   
• Expansion till andra lärosäten 
• Hög efterfrågan på 

sammanfattningar/anteckningar 
• Ersättning till upphovsman 
• Alternativ till olaglig fildelning 

Hot 
• Ingen vill ladda upp material 
• Ingen vill köpa material 
• Folk använder inte 

sammanfattningar 
• Dålig eller osäkerhet angående 

kvalitet 
• Piratkopiering och otillåten 

delning av material 
• Reglering från universitet 

Tabell 1. SWOT-analys. 

8.1.1.7 Styrkor	

Till följd av att Anteckningsblocket är en helt och hållet webbaserad verksamhet så kommer 
driftkostnader vara låga. Det kommer främst vara kostnader exempelvis för server och underhåll 
av hemsidan. Låga kostnader kombinerat med en icke vinstdrivande approach gör att fokus kan 
flyttas från avkastning till att möjliggöra satsning för vidare utveckling av plattformen.  

Det finns goda möjligheter att skapa en bred kundkrets genom att ha ett brett utbud. Därför är 
det centralt att Anteckningsblocket satsar på att locka material och uppladdare i ett tidigt stadie. 
När antalet uppladdat material ökar kan positiva nätverkseffekter innebära ökningar av det 
totala antalet användare, både vad gäller köpare och uppladdare (Pindyck & Rubinfeld, 2009). 
Det ökade antalet användare innebär bättre mångfald av material och utökad efterfrågan vilket 
möjliggör för Anteckningsblocket att hela tiden utvecklas och förbättras.  

Materialet som ämnas att säljas på Anteckningsblocket är relativt lättillgängligt i den mening att 
det i dagsläget finns en stor del studenter som skriver sina egna sammanfattningar och som 
skulle kunna tänka sig att sälja denna vidare till andra studenter (se bilaga 1).  
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Med en webbaserad plattform för inofficiellt kursmaterial möjliggör Anteckningsblocket för 
studenter en tillgång på studiehjälpmedel i större utsträckning, enskilda studenter blir inte lika 
beroende av kontakter eller att studera vid ett visst universitet. Exempelvis gör möjligheten att 
ladda upp köpt material till molnet materialet mer lättillgängligt. 

Då Anteckningsblocket till en början endast riktar sig mot studenter vid Linköpings universitet 
finns en tät koppling mellan både kunder och leverantörer, då dessa oftast läser samma kurser. 
Material som säljs är producerat av studenter som själva läst kursen vilket kan skapa ett 
förtroende hos kunden. Det är sannolikt att den som själv läst kursen och exempelvis studerat 
inför dess tentamen vet vad som bör vara med i materialet. 

8.1.1.8 Svagheter	

Det största problemet med denna modell är att den förlitar sig helt och hållet på användarna. 
Svårigheter kan uppstå vid inträde på marknaden då det i dagsläget redan cirkulerar mycket 
material av samma typ som vad ämnas att säljas på Anteckningsblocket. Övergången från 
användandet av gratismaterial till att utnyttja de tjänster Anteckningsblocket erbjuder kan till 
en början gå något trögt. Eftersom Anteckningsblocket inte är en vinstdrivande verksamhet 
kommer troligtvis inte tillräckliga resurser finnas för att effektivt kunna påverka och katalysera 
processen.  

Ytterligare en svaghet som föreligger är avsaknaden av möjlighet och kompetens att utföra en 
kvalitetskontroll av det material som säljs. Det lämnas därmed helt åt köparen att avgöra 
materialets kvalitet genom förhandsvisning, innehållsförteckning och utvärderingar från 
tidigare användare. Detta kan även påverka säljaren som inte kan få någon bekräftelse från 
Anteckningsblocket som intygar kvalitet på dennes material.  

Vidare sker det på Anteckningsblocket endast hantering av digitalt material och därmed 
överlämnas all fysisk hantering av material åt användarna som själva måste skriva ut och scanna 
in. Detta kan innebära mer arbete för användaren vilket kan resultera i att både potentiella 
kunder och användare drar sig för att använda Anteckningsblocket utan vänder sig till andra 
medel istället. 

Vad beträffar betalningstjänster finns det hinder både vad det gäller köp och utbetalning. Då 
summorna vid köp med stor sannolikhet kommer vara små finns det risk för att betaltjänsten 
och den provision Anteckningsblocket tar ut för underhåll och utveckling av tjänsten äter upp 
en för stor del av ersättningen. Vilket i sin tur leder till att uppladdaren inte känner sig tillfreds 
med ersättningen. Uppladdare kan även känna osäkerhet inför att låta Anteckningsblocket ta 
hand om betalning i den mening att det blir lite mindre flexibelt om man jämför mot att sälja 
själv och ta betalt genom exempelvis Swish. Till en början kommer endast betalning via kort 
stödjas vilket kan innebära förlust av potentiella kunder.  

8.1.1.9 Möjligheter	

Anteckningsblocket har visionen att bidra till ökade och förbättrade studieresultat vid 
Linköpings universitet. Detta är något som vidare öppnar möjligheten för att etablera ett bredare 
kund- och intressentunderlag. Ett förbättrat studieresultat och mer effektivt studerande för de 
som använder Anteckningsblocket ger incitament åt andra studenter att börja utnyttja tjänsten. 
Intressenter begränsas för Anteckningsblocket inte endast till företag och personer med 
finansiella intressen utan exempelvis Linköpings universitet så väl som studentföreningar har 
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ett intresse i att förbättra studieresultat vilket utökar Anteckningsblockets investerings- och 
marknadsföringsmöjligheter.  

Att universiteten är relativt homogena i den mening att utbildningar, kursupplägg och 
kursinnehåll tenderar att vara lika ger bra möjligheter till expansion då det inte krävs mycket 
förändring av Anteckningsblockets plattform eller affärsmodell. Den höga skalbarheten betyder 
att Anteckningsblocket kan etableras på andra universitet utan att behöva förändra produkt eller 
koncept.  

Att ersättning ges till uppladdare vid försäljning kan bidra till att en bredare leverantörsgrund 
skapas genom att fler intresseras för att både skriva och ladda upp. Detta i sin tur leder till 
incitament för uppladdare att se till att en hög kvalitet hålls på det material de laddar upp för 
att vara konkurrenskraftiga. 

En annan positiv aspekt Anteckningsblocket skapar är att verksamheten ger användarna ett 
alternativ till olaglig fildelning och att människor som skriver bra sammanfattningar får 
ersättning för sitt arbete.  

8.1.1.10 Hot	
Att studenter inte skulle vilja ladda upp sitt material på Anteckningsblocket för försäljning till 
andra studenter innebär ett stort hot. Analogt finns risken att studenter inte vill köpa material, 
särskilt inte om det kostar. Att inofficiellt studiehjälpmedel redan finns tillgängligt kan bidra till 
ytterligare resistans mot att köpa material.  

Eftersom ingen kvalitetskontroll av material görs av Anteckningsblocket finns risken att material 
inte ligger på en tillfredsställande nivå vilket kan leda till att användare blir missnöjda och får 
en negativ inställning till Anteckningsblocket och studentskrivet material. 

Att Anteckningsblocket ger registrerade medlemmar obegränsad tillgång till material medför 
ökade risker för piratkopiering och otillåten delning. I teorin skulle det räcka med att en kund 
köper en produkt och sprider vidare vilket skulle skada Anteckningsblocket så väl som 
uppladdaren.  

Som tidigare nämnt har Linköpings universitet just nu inga regler som begränsar användandet 
av inofficiellt material. Dock skulle systematiskt användande av material för att exempelvis klara 
labbar eller andra examinationsmoment få universitetet att försöka påverka spridningen och 
användningen av dessa. 

8.1.1.11 Sammanfattning	

Vid framtagning av strategi för Anteckningsblocket finns det vissa punkter i SWOT-analysen 
som kräver extra fokus för att skapa ett attraktivt erbjudande.  

• Låga kostnader och inget vinstintresse möjliggör lågkostnadsstrategi. 
• Brett utbud och lättillgänglig produkt. 
• Det starka beroendet av användarna är viktigt att adressera genom att ge incitament för 

att ladda upp många och bra sammanfattningar genom att t.ex. subventionera och 
kvalitetssäkra dessa.  

• Genom att ta kontakt med universitet och studentföreningar kan Anteckningsblocket 
penetrera marknaden och expandera mer effektivt genom utökade marknadsförings- och 
investeringsmöjligheter. 
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• Genom att göra det attraktivt för köpare att betygssätta och kommentera material kan 
en kvalitetsstämpel sättas på välskrivet material.  

Marknadsstrategi	

Anteckningsblocket är icke-vinstdrivande vilket gör att marknadsstrategin främst kretsar kring 
kostnadsledarskap och eftersom affärsidén bygger på att användarna är aktiva och laddar upp 
material är det viktigt att kostnaderna minimeras så en så låg provision som möjligt krävs för att 
underhålla sidan. Studenternas internetvanor (Findahl & Davidsson, 2015) och studievanor (se 
bilaga 1) tyder på att efterfrågan av en tjänst som Anteckningsblocket är hög. Strategin innefattar 
också en odifferentierad marknadsföring genom att erbjuda hela segmentet, i det här fallet alla 
studenter, samma erbjudande i form av tillgång till digitala studiehjälpmedel.  

Marknadsstrategin ska läggas upp så att marknaden utvecklas snabbt och att mycket material 
uppladdas på webbsidan så att det finns ett brett utbud i ett tidigt skede. Då studenter på olika 
program ofta läser olika kurser är det viktigt att det finns en stor mångfald så att alla studenter 
finner material för just sina kurser och i förlängningen finner sidan värdefull för att klara kurser 
i fortsättningen. En stor grupp användare och ett brett utbud är viktigt för att kunna åtnjuta 
både positiva nätverkseffekter och kundlojalitet. Positiva nätverkseffekter uppnås genom att en 
tillräckligt stor kundbas finns vilket gör det värt för användare att skriva och ladda upp material 
(Pindyck & Rubinfeld, 2009). Ett brett prisvärt utbud av kurser gör det möjligt för användarna 
att återkomma och hitta material för nya kurser vilket leder till nöjda kunder och i sin tur 
kundlojalitet (Kotler et al., 2011). 

Anteckningsblockets erbjudande består av den webbsida och plattform som användarna kan 
använda för att söka, köpa och ladda upp material. Webbsidan skall bygga på hög användbarhet, 
modern design och funktionalitet samt möjlighet till produktutvärdering genom en betyg-och 
kommenteringsfunktion.  

Målet är att marknaden för studiehjälpmedel för studenter vid Linköpings universitet direkt vid 
lansering ska utvecklas och penetreras så att Anteckningsblocket direkt får en betydande 
marknadsandel och sedan successivt kan expandera till andra universitet.  

Segmentering	

Det är av största intresse för verksamheten att undersöka vilken marknad och vilka kunder som 
den skall rikta sig till i lanseringen av Anteckningsblocket. För att ringa in och begränsa den 
primära marknaden och kundgruppen analyseras geografiska, demografiska, psykografiska och 
beteendemässiga variabler. Det är sedan en kombination av dessa variabler som utgör det 
slutgiltiga segmentet. (Kotler et al., 2011) 

För att kunna utvärdera om Anteckningsblockets affärsidé är realiserbar och möjligheten till 
applicering på andra marknader skall verksamheten i en initial fas provas vid Linköpings 
universitet. Linköpings universitet består av flera olika campus men på grund av och det 
betygande antalet studenter och den geografiska närheten mellan till Campus Valla, Campus US 
och Campus Norrköping så skall Anteckningsblocket begränsa sig främst till dem. Dessa tre 
campus har tillsammans ca 26100 studenter som enligt Anteckningsblocket alla anses som 
potentiella kunder (Linköpings Universitet, 2015). Studenterna på Linköpings universitet 
varierar i ålder men en majoritet är i åldern 18-25. Det är just dessa som har starkast tycke för 
och relation till internet av alla åldersgrupper i Sverige. Då majoriteten av studenter på LiU 
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återfinns i denna åldersgrupp ses dem som den primära åldersgruppen utan att för den delen 
exkludera övriga studenter.  

Studenters ekonomiska situation och inkomst redogörs i PESTEL-analysen och hur situationen 
varierar sinsemellan anser inte Anteckningsblocket påverka segmenteringen och valet av 
målgrupp. På grund av att studiehjälpmedel ofta är en ofrivillig kostnad antar 
Anteckningsblocket att studenten vill minimera denna och att den inte är elastisk relativt 
förändringar i studentens inkomst (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Då Anteckningsblocket är tänkt 
att förbättra och effektivisera målgruppens sysselsättning och studiehjälpmedel antas vara 
viktigt för studenten. 

Målgrupp	

I den initiala fasen riktar sig Anteckningsblocket enbart mot studenter vid Linköpings 
universitet då de enligt enkätundersökningen idag skriver sammanfattningar och 
förläsningsanteckningar samt vill kunna sälja och köpa dessa till ett rimligt pris online. 
Studenter i åldersgruppen 18-25 är de primära målgruppen men studenter i övriga åldrar 
exkluderas inte på något sätt. Tillgång till internet ökade under 2015 med en procentenhet från 
92 till 93 procent (Findahl & Davidsson, 2015) och tillväxten för e-handelsbranschen ”böcker och 
media” under 2015 hamnade på +7 procent (PostNord, 2015). Detta tyder på att det inte finns 
någon anledning för verksamheten att förutspå en negativ förändring i målgruppens e-handel 
eller inställning till internet.  

Idealkunden är en student som vill använda sig av inofficiellt material i vissa kurser och skriver 
eget material i de andra. Studenten anser att inofficiellt material är ett effektivt och värdefullt 
sätt för att förstå och klara av kurser. Ett pris på 0-40kr tycker studenten är ett attraktivt pris när 
det gäller både att köpa och sälja material. Studenten känner även att denne bidrar till något 
positivt genom att verka på Anteckningsblocket genom att köpa och ladda upp material. På så 
sätt bidrar studenten även till höja andra studenters effektivitet och samhällets fortbildning.  

Positionering	

Anteckningsblockets positioneringsstrategi skall vara framtagen så att den matchar 
målmarknaden och så att varumärket väl förankrat hos kunden. Målet är att Anteckningsblocket 
ska ha en naturlig plats i varje students verktygslåda när det gäller att klara kurser. Att 
Anteckningsblockets tjänst enbart existerar på internet och att innehållet och produkterna på 
webbsidan laddas upp av en annan part så måste positioneringsstrategin kretsa kring själva 
varumärket. För att positionera sitt varumärke på bästa möjliga sätt studeras de fyra olika 
faktorerna: Klarhet, Trovärdighet, Jämnhet och Konkurrensmässighet. (Kotler et al., 2011) 

Klarhet	

En tydlig klarhet påvisas i Anteckningsblockets verksamhet av det faktum att det är en tjänst för 
studenter av studenter. Det skall lysa igenom att organisationen är icke-vinstdrivande och den 
symboliska summa som debiteras per transaktion endast är avsedd för att täcka administrations-
, underhålls- och marknadsföringskostnader.  

Trovärdighet	

För att konsumternerna skall uppfatta tjänsten som trovärdig är det viktigt för 
Anteckningsblocket att med webbsidan göra ett professionellt intryck på kunden. För att åtnjuta 
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kundens förtroende är det viktigt erbjuda en säker och yrkesmässig betalningstjänst och 
behandla person- och kontouppgifter på ett förtroendeingivande sätt.   

Jämnhet	

Jämnhet uppnås genom en konsekvent design och användbar plattform samt att produkterna 
kvalitetssäkras av användarna genom betyg och kommenteringssystemet. Det är viktigt att 
värdet på de uppladdade materialet återspeglar det satta priset för att kvalitetsnivån ska vara 
jämn.  

Konkurrensmässighet	

Anteckningsblockets värdeerbjudande differentierar sig genom att leverera en digital och 
lättanvänd lösning för delning av studiehjälpmedel. Målet är att användare skall uppleva att 
Anteckningsblocket positiv inverkan på studier, att på ett snabbare sätt få tillgång till det 
kursmaterial som de eftersöker och att det går smidigt och fördelaktigt att ladda upp och sälja 
material. Gentemot aktörer på den nationella marknaden som erbjuder liknande webbaserade 
tjänster skall Anteckningsblocket konkurrera med modern design och funktionalitet, hög 
användbarhet och bra pris och kvalitet på uppladdat material. 

Marknadsmix	

Marknadsmixen består av en mängd dynamiska marknadsföringsverktyg som kan användas för 
att nå ut till kunden (Kotler et al., 2011). Anteckningsblocket kan genom att fokusera på 
nedanstående punkter påverka så att verksamheten når ut till marknaden och kunderna på bästa 
sätt. Dessa verktyg styr i allra högsta grad hur Anteckningsblocket ska åstadkomma en 
varumärkesidentitet, en stor mängd trafik på webbsidan med hög försäljning och nedladdning 
och locka studenter till att ladda upp eget studiehjälpmedel.  

Produkt	

Anteckningsblockets produkter består av tillhanda hålla en plattform för uppladdning och köp 
av studentförfattat studiehjälpmedel. Studiehjälpmedel laddas upp för antingen gratis delning 
eller försäljning. Användare ska kunna söka och leta efter studiehjälpmedel till kurser som de är 
intresserade av. Studiehjälpmedlet kan till exempel vara kurssammanfattningar, 
föreläsningsanteckningar, tentasvar eller lösningsgångar. Tjänsten skall bidra till att underlätta 
studierna för studenter på en vardaglig basis, leda till ett effektivt lärande, en förbättrad 
förståelse och en möjlighet att tjäna pengar på sina sammanfattningar. 

Pris	

Enligt den enkätundersökning som gjordes av Anteckningsblocket framgick det att tre 
fjärdedelar av de tillfrågade kunde tänka sig betala 0-40kr för att ladda ned en sammanfattning 
eller liknande produkt (se bilaga 1). Efter att ha studerat denna och analyserat konkurrenternas 
prissättning skall Anteckningsblocket låta studenten som laddar upp sitt studiehjälpmedel för 
försäljning kunna välja mellan att dela materialet gratis eller sätta ett pris. Av priset användaren 
satt så kommer Anteckningsblocket endast ta ut transaktionskostnader genom att debitera en 
summa på 25 % av försäljningspriset för att täcka verksamhetens kostnader. Initialt kan denna 
summa komma att subventioneras för att göra uppladdningar mer attraktiva och på så sätt 
katalysera fler. 
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Plats	

Platsen för Anteckningsblocket utgörs framförallt av den faktiska webbapplikationen men det 
är studenter vid Linköpings universitet som kommer att bidra med och ladda ned materialet på 
hemsidan. Anteckningsblockets verksamhet kan vid goda resultat expanderas till andra 
lärosäten i Sverige i framtiden. 

Påverkan	

Sociala medier och ”buzz marketing” kommer vara viktiga kanaler där Anteckningsblocket kan 
sprida sin produkt. Dessa kanaler ligger i linje med den kostnadsminimering 
Anteckningsblocket vill uppnå då de är väldigt effektiva i förhållande till kostnad. Planscher för 
lokal affischering på Linköpings Universitet och utdelning av flyers kommer utgöra 
Anteckningsblockets sekundära marknadsföringskanaler. Med hjälp av dessa kanaler kommer 
Anteckningsblocket att informera om existens och upplysa konsumenterna om sitt erbjudande. 
Initialt kommer fokus ligga på att snabbt penetrera marknaden och på så sätt bli en naturlig 
tjänst för studenter att använda när de söker inofficiellt studiehjälpmedel. (Kotler & Keller, 2012) 

Personal	

För att driva verksamheten krävs en eller några få personer som arbetar med administration av 
webbapplikationen. Det kan exempelvis vara hanteringen av utbetalningar till försäljare, svara 
på frågor och reklamationer eller att marknadsföra tjänsten i de olika 
marknadsföringskanalerna.  

Fysiska	bevis	

Det är av stor vikt att Anteckningsblockets webbsida har en lockande modern design, snabb och 
lättanvänd funktionalitet samt en trygg och säker betalningstjänst för att verksamheten skall 
övertyga konsumenten att köpa eller sälja kursmaterial. 

Process	

Anteckningsblocket skall locka så många studenter som möjligt att använda deras tjänst genom 
att ha en ha en snabb och smidig process, både för den som vill köpa och den som vill sälja 
studiehjälpmedel. Nedan följer en beskrivning av användningsprocessen för både säljaren och 
köparen av materialet som Anteckningsblocket tillhandahåller.  

Säljaren av materialet registrerar sig först på Anteckningsblockets webbapplikation. Säljaren 
laddar sedan upp sin produkt på Anteckningsblockets webbsida i ett visst filformat som .pdf, 
.doc eller .xls. Ett formulär med information om materialet och säljaren själv skall sedan fyllas i 
och till sist får säljaren välja mellan att sätta ett pris eller att dela materialet gratis. Sedan överförs 
materialet automatiskt till Anteckningsblockets och görs tillgängligt för kunder att söka på, köpa 
och ladda ned.  

Köparen går in på sidan och söker efter intressant material. När intressant material lagts i 
kundkorgen kan välja om denne vill registrera sig på webbsidan eller ej. Det är inte nödvändigt 
med registrering för att kunna köpa en produkt men det är obligatorisk för att kunna betygsätta 
och kommentera produkter. Därefter genomförs köpet och om kunden är registrerad så får 
denne obegränsad tillgång till materialet via Anteckningsblocket. Genomförs köpet som gäst 
laddas materialet ned direkt efter köpet. 
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Bilaga	3:	Prototyp	

 

Figur 1. Prototyp för startsida  

 

Figur 2. Prototyp för produktsida 	
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Bilaga	4:	Användarvillkor	
AnteckningsBlocket är en plattform där medlemmar kan köpa och sälja studiehjälpmedel från 
medlemmar. Man kan även köpa studiehjälpmedel utan att vara medlem men man kan icke 
sälja.   

Det är endast privatpersoner över 18 år som har tillåtelse att nyttja AnteckningsBlockets tjänster.  
AnteckningsBlocket själva är inte försäljare av produkterna på hemsidan utan försäljningen sker 
mellan köpare och säljare. 

När du registrerar dig som medlem eller genomför ett köp anger du dina personuppgifter. I 
samband med detta godkänner du att AnteckningsBlocket sparar och använder dina 
personuppgifter. Anteckningsblocket behandlar dina personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen och i och med att du godkänner dessa så samtycker du att 
AnteckningsBlocket behandlar dina uppgifter om dig i enlighet med det ovanstående. 
AnteckningsBlocket är ansvarig för uppgifterna och de sparas fram tills att användaren raderar 
sitt konto eller meddelar AnteckningsBlocket om att dem skall tas bort.  

Genom användandet av AnteckningsBlocket förutsätter vi att du som användare: 

• Inte bryter mot några svensk lagar och eller mot Anteckningblockets policy. 
• Inte bidrar med felaktig information om produkten du laddat upp. 
• Endast diskuterar det enskilda materialet i kommentarerna och inte skriver några 

kränkande kommentarer. 
• Betalar förekommande skatter för de vinster kan uppstå vid försäljning via vår tjänst. 
• Att du äger fullständiga rättigheter till det material du laddar upp. 
• Att du efter nedladdning inte sprider vidare materialet på olovligt sätt och som inte är 

förenligt med lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
• Vid uppladdning av material är det upp till säljaren att själv sätta ett rimligt pris för sin 

produkt. Vid försäljning av en produkt så tar Anteckningsblocket ut en administrativ 
kostnad på 25% av det av säljaren bestämda priset, vilket dras av vid försäljningen. Den 
övriga vinsten betalas sedan ut till säljaren via tjänsten Swish. Säljaren kan även lägga ut 
materialet för nedladdning utan kostnad varpå det inte uppstår någon administrativ 
kostnad. 

Detta avtal gäller hemsidan: www.antekningblocket-ourdomain.ida.liu.se. 
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Bilaga	5:	Produktbacklog	
 

ID Funktionalitet User Story 
US01 Meny 

    Meny 
”Som kund vill jag ha en meny med länkar till hem, om oss, 
köpvillkor, FAQ och logga in/registrering så att jag lätt kan 
navigera på hemsidan.” 

US02 Kompatibilitet 
    Kompatibilitet 

”Som kund vill jag att e-butiken fungerar lika bra på alla typer 
av enheter så att jag kan ladda ner material till vilken enhet jag 
vill.” 

US03 Ordo 
    Ordo 

”Som kund vill jag att hemsidan laddas snabbt så att jag vet att 
allt fungerar korrekt.” 

US04 Flik 
    Om oss 

”Som kund vill jag se information om AnteckningsBlocket 
under ”om oss” så att jag vet vilken typ av företag det är.” 

US05 Flik 
    Kontakt 

”Som kund vill jag kunna kontakta administratörerna så att jag 
kan framföra feedback eller ställa frågor.” 

US06 Flik 
    FAQ 

”Som kund vill jag kunna hitta svar på vanliga frågor under FAQ 
så att jag slipper kontakta administratörerna med småfrågor.” 

US07 Flik 
    Användarvillkor 

”Som kund vill jag kunna läsa om ”Användarvillkor” under ”om 
oss” så att jag kan känna mig säker i mitt köp.” 

US08 Flik 
    Mina sidor 

”Som medlem vill jag ha en länk till ”mina sidor” så att jag kan 
se mina uppgifter.” 

US09 Flik 
    Information 

”Som kund vill jag kunna läsa om Anteckningsblockets 
uppladdningspolicy under informationsfliken så att jag inte 
laddar upp något olämpligt.” 

US10 Produktlista  
    Produktlista 

”Som kund vill jag se alla produkter i en lista så att jag får en 
överblick av utbudet.” 

US11 Produkt 
    Produkt- 
    beskrivning 

”Som kund vill jag kunna klicka på ett alternativ i en lista för att 
se mer information om det studiehjälpmedlet så att jag kan få 
en bättre helhetssyn.” 

US12 Rating 
    Betygssättning 

”Som kund vill jag kunna se vilket betyg studiehjälpmedlet har 
fått från tidigare köpare så att jag lättare kan jämföra olika 
alternativ.” 

US13 Rating 
    Kommentarer 

”Som kund vill jag kunna läsa kommentarer tidigare köpare har 
lämnat om ett studiehjälpmedel så att jag kan veta vad andra 
tyckte om studiehjälpmedlet.” 

US14 Kundkorg 
    Kundkorg 

”Som kund vill jag ha en kundkorg så att jag kan köpa flera saker 
samtidigt.” 

US15 Sök 
    Sökfunktion 

”Som kund vill jag kunna söka på kurskod, kursnamn och 
författare så att jag kan hitta studiehjälpmaterial för just min 
kurs.” 

US16 Sök 
    Produkt- 
    representation 

”Som kund vill jag få upp en lista med studiehjälpmedel som 
matchar min sökning där titel, betyg och en kort beskrivning är 
synligt så att jag får en bra överblick över mina alternativ.” 

US17 Sortering 
    Sortering 

”Som kund vill jag kunna sortera studiehjälpmedel på betyg, 
relevans, popularitet och pris så att jag kan hitta vad som är rätt 
för mig.” 

US18 Inloggning 
    Registrering 

”Som kund vill jag kunna skapa en inloggning på hemsidan så 
att mina uppgifter sparas.” 
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US19 Säkerhet 
    Lösenords- 
    säkerhet 

”Som kund vill jag att mitt lösenord ska hashas så att det inte 
kan avkrypteras.” 

US20 Inloggning 
    Registrering 

”Som kund vill jag ha möjlighet att skapa en inloggning med 
mitt Facebook-konto till hemsidan så att andra kunder vet vem 
jag är och mina uppgifter sparas.” 

US21 Inloggning  
    Inloggning 

”Som medlem vill jag kunna logga in på hemsidan så att jag kan 
se mina sidor och genomföra köp.” 

US22 Profil 
    Kunduppgifter 

”Som medlem vill jag kunna spara namn, program, årskurs, 
email och kortuppgifter.” 

US23 Säkerhet  
    Säkerhet 

”Som medlem vill jag inte att mina personuppgifter skall 
missbrukas eller spridas så att jag kan känna mig säker med att 
lämna ut mina uppgifter.” 

US24 Profil 
    Kunduppgifter 

”Som medlem vill jag kunna ändra mina uppgifter så att de 
alltid är aktuella.” 

US25 Inloggning 
    Inloggning 

”Som administratör vill jag kunna logga in på hemsidan så att 
jag kan administrera den.” 

US26 Administratör 
    Kontroll 

”Som administratör vill jag kunna ta bort användare som inte 
följer direktiven så att e-shopen håller en hög standard.” 

US27 Administratör 
    Kontroll 

”Som administratör vill jag kunna ta bort olämpligt material så 
att e-shopen håller en hög standard.” 

US28 Köp 
    Köp 

”Som kund vill jag kunna genomföra ett köp utan att bli 
medlem så att jag sparar tid.” 

US29 Köp 
    Bekräftelse 

”Som kund vill jag få ett bekräftelsemejl efter genomfört köp så 
att jag vet att allt har gått rätt till.” 

US30 Beskrivning 
    Innehålls- 
    förteckning 

”Som kund vill jag kunna se en innehållsförteckning på 
studiehjälpmedlet så att jag vet om det innehåller allt jag 
behöver.” 

US31 Beskrivning 
    Produkt- 
    beskrivning 

”Som kund vill jag veta om studiehjälpmedlet jag funderar på 
att köpa är handskrivet eller datorskrivet så att jag lättare kan 
fatta ett beslut om köp.” 

US32 Beskrivning 
    Förhands- 
    granskning 

”Som kund vill jag kunna förhandsgranska studiehjälpmedel så 
att jag är säker på att jag vill köpa materialet.” 

US33 Rating 
    Betygsättning 

”Som medlem vill jag kunna betygsätta studiehjälpmedel jag 
har köpt så att andra studenter får hjälp i sitt val av 
studiehjälpmedel.” 

US34 Rating 
    Kommentarer 

”Som medlem vill jag kunna lämna kommentarer på 
studiehjälpmedel jag har köpt så att andra studenter får hjälp i 
sitt val av studiehjälpmedel.” 

US35 Behörighet  
    Behörighet 

”Som medlem vill jag både kunna köpa och sälja 
studiehjälpmedel så att jag slipper skapa två olika typer av 
användare.” 

US36 Profil 
    Uppladdning 

”Som författare vill jag att det är lätt att ladda upp 
studiehjälpmedel så att jag klarar av att göra det utan extra 
instruktioner.” 

US37 Profil 
    /Mitt material 

”Som författare vill jag kunna se mina uppladdningar under en 
flik på mina sidor så att jag lätt kan komma åt dem.” 

US38 Administratör 
    Självdrift 

”Som administratör vill jag inte behöva göra något när 
författare laddar upp nytt material för försäljning så att e-
shopen är till största del självdriven.” 
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US39 Profil 
    /Mina köp 

”Som medlem vill jag kunna gå tillbaka och se på min 
köphistorik så att jag vet hur mycket jag har köpt.” 

US40 Inloggning 
   Glömt lösenord 

"Som användare vill jag ha en funktion för att återskapa mitt 
lösenord om jag glömt bort det så att jag kan logga in oavsett." 

US41 Profil 
    /Mina  
    uppladdningar 

”Som författare vill jag kunna radera mitt uppladdade 
studiehjälpmedel så att det inte finns tillgängligt på 
Anteckningsblocket längre än jag vill.” 

US42 Profil 
    /Mina  
    Uppladdningar 

”Som författare vill jag kunna uppdatera mitt uppladdade 
studiehjälpmedel så att det alltid stämmer överens med 
nuvarande kurs.” 

US43 Profil 
    /Mina köp 

”Som medlem vill jag kunna ladda ner en fil jag har köpt flera 
gånger så att jag kan få studiehjälpmedlet på flera enheter utan 
att betala flera gånger för samma produkt.” 

US44 Profil 
    /Inställningar 

”Som medlem vill jag ha möjlighet att kunna styra mina 
inställningar (notifikationer, …) så att jag bara behöver ta del av 
information som är relevant för mig.” 

US45 Profil 
    /Mina  
    uppladdningar 

”Som författare vill jag kunna se säljhistorik på mitt 
studiehjälpmedel så att jag vet om någon har köpt mitt delade 
material.” 

US46 Sök 
    Sökalternativ 

”Som kund vill jag få förslag på kurser som liknar den jag har 
sökt på så att jag kan hitta ytterligare material.” (andra har även 
tittat på) 

US47 Sök 
    Sökalternativ 

”Som kund vill jag få förslag på sökord när jag börjar söka så att 
jag lättare kan hitta det jag söker efter.” 

US48 Profil 
    Notifikationer 

”Som författare (medlem) vill jag ha möjlighet att få 
notifikationer när köpare lämnar kommentarer på mitt 
studiehjälpmedel så att jag kan besvara eventuella frågor.” 

US49 Betalning 
    Utbetalningar 

”Som författare vill jag få min ”lön” senast den 25e varje månad 
så att jag kan planera mina utgifter.” 

US50 Säkerhet 
    Säkerhet 

”Som kund vill jag inte att Anteckningsblocket missbrukar 
mina konto- och betaluppgifter så att jag vill delge mina 
uppgifter vid betalning.” 

US51 Filtrering  
    Filtrering 

”Som kund vill jag kunna filtrera mina sökresultat på program, 
årskurs och termin så att jag kan hitta de kurser som är 
intressanta för mig.” 
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Bilaga	6:	Riskanalys	
 

Riskanalys - slutgiltig version 

N
r   

Händelse   Beskrivning   Ri
sk  
 
(1-
5)   

Konse
kvens  
 (1-5)   

Riskf
akt.  
 
(R*K
)   

Förebygg
ande   

Åtgärd   

1   Längre frånvaro   Sjukdom,familj
erelaterat    

1   4   4   -   Hjälpas åt och 
diskutera i fall 
av händelse   

2   Svårighet med 
schemaläggnin
g   

Andra 
engagemang, 
olika 
tidszoner,     

4   2   8   Anpassni
ng, 
framförhå
llning, 
planering. 
(Planera 
kom.veck
as möten 
på 
fredagar?)   

Gruppkontrakt, 
föra 
anteckningar, 
uppdatera 
varandra.   

3   Misskötsel   Ogiltig 
frånvaro, 
oseriös 
prestation,    

2   3   6   Taansvar, 
framförhå
llning   

Gruppkontrakts
brott, faller 
dock tyvärr ej 
under allmänt 
åtal.(riktlinjer/k
onsekvens i 
gruppkontrakte
t?)   

4   Tekniska 
problem 1   

Datorer, 
surfplattor osv.   

2   2   4   Ta väl 
hand om 
materiel.F
örvara allt 
online.   

Släng och köp 
nytt.   

5   Tekniska 
problem 2   

Moln-och 
servertjänster   

1   4   4   -   -   

6   Problem 
m.utv.verktyg   

HTML, CSS, 
Git,Pycharmos
v.   

4   3   12   Alla hjälps 
åt, 
gemensa
mt 
kunskaps
mål   

Tas upp snarast 
på möten.    

7   Dåligt upplägg   Naiv tidsplan, 
ojämn 
arbetsfördelni
ng, 
dubbelarbete   

3   3   9   Framförh
ållning, 
gemensa
mt 
ansvarsta
gande, 
transpare

Tas upp snarast 
på möten för 
omfördelning 
och 
revidering.Före
bygga så det blir 
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ns, 
kommuni
kation,   

fler av samma 
typ.   

8   Miss av intern 
deadline   

-   
   

3   2   6   Ovanståe
nde   

-   

9   Miss av extern 
deadline   

-   1   5   5   Ovanståe
nde   

Be på knä 
tillAseel.   

1
0   

Konflikter   Interna 
konflikter 
inom team.   

4   2   8   Behandla 
varandra 
med 
respekt, 
vara 
sakliga 
och 
tydliga.   

Diskutera, hitta 
orsak inte 
syndabock, 
vända blad   

11   Tidsbrist      3   3   9   Planera   Ta ikapp, bra 
kontakt 
medhandl.   

1
2   

Kommunikatio
nsproblem   

Oklara besked, 
arbetsfördelni
ng, “falla 
mellan 
stolarna”    

4   3   12   Tydlighet, 
alla är 
överens 
om beslut, 
bekräfta 
att 
budskap 
går 
fram.Fråg
a en gång 
extra vid 
oklarheter
. Extern 
mick?   

Hjälpas 
åt,åtgärda så 
detejupprepas.   

1
3   

Tenta-p   -   2   3   6   Planera.    -   

1
4   

Kortare 
frånvaro   

Sjukdom, övrig 
frånvaro   

5   3   15   Säga till i 
förväg om 
man får 
förhinder.    

Täcka upp för 
varandra. Dela 
upp arbetet så 
det inte hänger 
på en person.   

1
5   

Slöseri med tid   Ineffektivt 
arbete, 
problem med 
någon annans 
kod.   

4   2   8   Inte vara 
rädda för 
att fråga 
om hjälp. 
Jobba 
mycket 
tillsamma
ns i 
Linköping   

-   
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Bilaga	7:	Gruppkontrakt		
   

Gruppkontrakt för kandidatgrupp 10  

”Det huvudsakliga syftet med att upprätta ett gruppkontrakt är att alla i gruppen ska vara 
överens om mål och arbetssätt för det fortsatta arbetet. Utarbetandet av ett gruppkontrakt leder 
till diskussion och reflektion kring frågor som är viktiga för gruppens arbete och trivsel. Vid 
utformandet av gruppkontraktet är det viktigt att alla i gruppen deltar aktivt och att hänsyn tas 
till alla gruppmedlemmars synpunkter och önskemål. Ett gruppkontrakt ska vara underskrivet 
av samtliga projektmedlemmar.”  

Rutiner   

• Gruppen träffas 3-5 gånger i veckan.  
• Möten är så långa de behöver vara (följer scrum).  
• Möten hålls på förmiddagen så att de som är utomlands kan delta.  
• Akademisk kvart tillämpas om inget annat sägs.   

Kommunikationen i gruppen   

• Kommunikationen ska vara öppen. Samtliga gruppmedlemmar ska kunna framföra sina 
åsikter.  

• Medlemmarna i gruppen ska respektera varandra.  
• Följande verktyg ska användas  
• Google hangouts  
• Slack  
• MeisterTask  
• GitLab  
• Google formulär för tidsrapportering  
• Office 365 OneDrive för projektrapport och andra dokument  

Frånvaro  

• Frånvaro ska meddelas så fort gruppmedlemmen får reda på det.   
• Det är okej att befinna sig någon annanstans eller jobba på annan ort ifall det har 

meddelats innan.  
• Tider ska hållas. Försening kan ske av misstag, dock ej upprepade gånger.  

Roller   

• Det förväntas att samtliga gruppmedlemmar vill närvara och göra sitt bästa.   
• Gruppen arbetar som en enhet, inte som enskilda individer. Det innebär att vi alltid 

samarbetar och hjälps åt.   
• Roller följer scrumarbetssättet.  

Beslutsformer   

• Metoder för beslutsfattande följer scrumarbetssättet. Samtliga gruppmedlemmar har 
lika stor beslutsmakt.   

• Vid beslutsfattande bör gruppmedlemmar framföra sakliga argument.  
• Alla i gruppen ska få möjlighet att framföra sin åsikt.  
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Arbetsinsats och ansvar  

• Samtliga gruppmedlemmar förväntas närvara på möten och göra sitt bästa.   
• Olika gruppmedlemmars styrkor ska lyfta gruppen.  
• Ansvaret ska fördelas enligt scrummetoden.   

Konflikter och brott mot bestämmelserna i gruppkontraktet  

• Konflikter och brott mot bestämmelserna i gruppkontraktet ska lösas genom att prata 
om det ansikte mot ansikte för att undvika missförstånd.   

• Konfronterande ska ske på ett konstruktivt sätt.  
• Gruppen ska jobba för en god stämning och konflikter ska om möjligt undvikas.  

  

Detta kontrakt har den 29/1-2016 upprättats av:   
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Bilaga	8:	Erfarenhetssammanfattning	Anna	Olajos	
  

I denna erfarenhetssammanfattning belyses och diskuteras på ett individuellt plan några utvalda 
erfarenheter och reflektioner som uppkommit under arbetet med utvecklingen av 
AnteckningsBlocket. Processrelaterade såväl som tekniska erfarenheter belyses och slutligen 
diskuteras de individuella mål som satts upp inför arbetet.  

Processrelaterade	erfarenheter	

Hur kan ett teams arbete påverkas av att de utan tidigare erfarenhet tillämpar det agila 
arbetssättet Scrum och hur kan teamet hjälpas av att arbeta iterativt? 

Vid utvecklingen av applikationen AnteckningsBlocket tillämpades det agila arbetssättet Scrum 
av ett team som saknade tidigare erfarenhet av arbetssättet. I projektets början rådde oklarheter 
gällande de verktyg och rutiner som det agila arbetssättet medförde. Följaktligen lades 
inledningsvis stor fokus vid att lära sig hur Scrum fungerade och att tillämpa det på ett korrekt 
vis, på viss bekostnad av arbete med rapportskrivning och applikationsutveckling. En stor 
osäkerhet förelåg inom teamet till följd av att ett för teamet okänt arbetssätt skulle tillämpas. 
Denna osäkerhet bidrog till ett bristande initiativtagande inom teamet, ineffektivt 
beslutsfattande och en oförmåga att föra arbetet framåt. De dagliga scrummötena tillämpades 
på ett inkorrekt vis där eventuella lösningar på de problem som lyftes fram började diskuteras 
utan att några beslut togs. Vidare höll sig inte teamet kortfattat utan mötet drog ut på tiden och 
en känsla av att de inte tillförde något uppstod.  

Enligt Schwaber och Sutherland (2013) ska gruppen under sprintretrospektivet utvärdera den 
gångna sprinten med avseende på teamets medlemmar, de relationer som finns inom teamet, 
processen och de verktyg som använts. Genom detta ska det identifieras vad som fungerat bra 
och vilka förbättringsmöjligheter som finns inom gruppen varefter en åtgärdsplan ska tas fram. 
(Schwaber & Sutherland, 2013) Att arbeta iterativt tillät för teamet att i enlighet med Schwaber 
och Sutherland (2013) genomföra ett sprintretrospektiv där diskussioner gällande 
ansvarstagande, problem och förbättringsmöjligheter kunde föras och en möjlighet till åtgärder 
möjliggjordes. Dessa nyttjades väl och teamet tog sig tiden att komma till botten av olika 
problem och diskuterade därefter vilka åtgärder som skulle vidtas för att teamet skulle bli mer 
effektivt och välfungerande. Genom att diskutera den ineffektiva beslutsfattningen, förvirringen 
kring Scrum och ineffektiviteten på scrummötena kunde detta i nästkommande sprint 
förbättras.  

För varje iteration möjliggjordes nya diskussioner kring teammedlemmarnas relationer och allt 
eftersom projektet framskred fann teamets medlemmar sina roller och ett större gemensamt 
ansvar för arbetet samt en vilja att driva arbetet framåt uppstod. Att teamet framförde en 
gemensam åsikt om att den bristande strukturen på scrummötena påverkade arbetet negativt 
möjliggjorde för teamet att göra en gemensam ansats till att på ett korrekt vis genomföra. Den 
öppna kommunikation om fördes under sprintretrospektiven bidrog till att teamet kunde finna 
en gemensam grund att stå på i den fortsatta utvecklingen och en större teamanda uppstod. 

En annan aspekt med att arbeta i iterationer som kan tyckas vara viktig är den att begränsad 
kompetens och erfarenhet inom området fanns i teamets i projektets början. Att arbeta i 
iterationer gav teamet möjlighet att allt eftersom ny kunskap och kompetens förvärvades, 
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förbättra det arbete som utförts under någon tidigare sprint. Att redan efter den första sprinten 
leverera en fungerande sammanställd produkt som sedan kunde utvecklas och förbättras för 
varje sprint visade tydligt för teamet den kompetensutveckling som skedde inom teamet och 
denna bekräftelse bidrog till att den initiala osäkerheten försvann. Med den konstant utvecklade 
kompetensen tilläts ett mer parallellt arbete inom teamet och då mer fokus låg på utvecklingen 
och teamet hade mer arbete att genomföra började även scrummötena hållas på ett korrekt och 
effektivt vis där endast relevanta aspekter lyftes fram. 

En erfarenhet som kan medtas från detta är vikten av en god och ärlig kommunikation inom en 
grupp och vikten av att lyfta orsaken till ett problem innan åtgärder börjar vidtas. Vidare bör en 
tydlig struktur skapas tidigt i en grupp och tydliga rutiner bör diskuteras, speciellt om ett nytt 
arbetssätt ska tillämpas. Detta kan vara svårt att göra i förväg då tidigare erfarenhet saknas och 
därför bör en öppen kommunikation förespråkas för att teamet ska kunna dra nytta av det 
iterativa arbetet.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att effektiviteten i teamets arbete inledningsvis blev 
lidande av den bristande erfarenheten av arbetssättet. Det iterativa arbetet möjliggjorde för 
teamet att utveckla relationer men även att kontinuerligt dra användning av den 
kompetensutveckling som skedde under projektets gång. 

Tekniska	erfarenheter	

Hur kan uppdelningen av ansvarsområden påverka arbetet med utvecklingen av en 
webbapplikation och hur kan det påverka olika teammedlemmars individuella 
kompetensutveckling? 

Vid utvecklingsarbetet med AnteckningsBlocket delades arbetet till viss grad upp så att 
mängden front end-arbete och back end-arbete som utfördes varierade mellan olika 
medlemmar. Att en person under hela utvecklingsarbetet ansvarade för att arbeta med 
responsiviteten och se till att applikationen var kompatibel med flera olika skärmstorlekar ledde 
till att denne nästan enbart arbetade med front end. En risk med en sådan uppdelning är att 
kompetensutvecklingen inom de olika delarna i webbapplikationsutveckling blir ojämn inom 
teamet. En fördel med att dela upp arbetet på detta vis var att en person utvecklade viss 
kompetens inom området och teamets resterande medlemmar behövde inte ägna tid åt att själva 
sätta sig in i detaljerna. Däremot bidrog det samtidigt till att andra medlemmar i teamet inte 
utvecklade lika stor kompetens inom området och att den som ansvarade för just detta område 
försakade viss möjlighet till kompetensutveckling inom andra områden. 

Att en person ansvarade för responsiviteten hade även vissa individuella för- och nackdelar. Den 
största fördelen var att en stor kompetens utvecklades inom området för front end-arbete. Stor 
del av detta arbete baserades på vad andra gruppmedlemmar hade utvecklat vilket innebar att 
mycket tid ägnades åt att sätta sig in i och förstå andra utvecklares kod. Detta försvårades av att 
kommentering av funktioner genomgående i projektet skedde mycket begränsat, vilket gjorde 
det svårt att förstå vad viss kod. Att spendera mycket tid på att förstå syftet med denna kod kan 
däremot i längden ha bidragit till en större förståelse. Däremot bör enligt Trucchia (2010) 
kommentering, som en typ av refaktorering, av varje funktion ske för att underlätta 
kodförståelsen för andra utvecklare, något som inom team förbisågs eftersom det sällan var 
någon annan som faktiskt behövde sätta sig in i och förstå någon annans kod. För att på ett 
individuellt plan hantera situationen annorlunda hade mer löpande försök till att förstå kod till 
funktionalitet som utvecklades kunnat ske.  
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Genom att tidigt planera för arbetsuppdelningen hade andelen arbete i front end och back end 
kunnat bli mer jämn och bidragit till en mer jämn kompetensutveckling inom teamet. Däremot 
hade det krävt att mer tid lades på att alla inom teamet skulle lära sig varje del, på bekostnad av 
applikationens fortsatta utveckling. Om alla teamets medlemmar hade haft en jämnare 
kunskapsnivå inom de olika delarna så hade det bidragit till en större flexibilitet inom teamet 
då en viss uppgift inte behövt utföras av en specifik teammedlem. Vidare hade även kunskap 
inom båda områden bidragit till en bättre förståelse för helheten, något som bör bäras med till 
framtida projekt. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utvecklingen av olika funktionalitet visade sig ske 
snabbare genom att dela upp arbetet medan den individuella kompetensutvecklingen hos 
teammedlemmar inte blev jämn och vissa teammedlemmars övergripande förståelse försakades 
och teamets flexibilitet påverkades negativt.  

Personliga	mål	

Inför detta projekt ställdes tydliga individuella mål upp, både gällande den tekniska kompetens 
som önskades förvärva men också gällande hur projektet skulle komma att genomföras och vilka 
erfarenheter som kunde tas med från arbetet.  

Utan tidigare erfarenhet av webbutveckling var de tekniska målen mer övergripande än 
djupgående och ett av de tekniska mål som ställts upp var att genom projektet förvärva 
kunskaper inom och öka förståelsen för både back end och front end och sambandet dem 
emellan i applikationsutveckling. 

Även då många nya tekniska kunskaper erhållits genom projektet anses inte målet vara uppfyllt 
helt och hållet till den grad som önskats. Den bristande aspekten som det faller på är back end-
delen och interaktionen mellan front end och back end. Att förvärva dessa kunskaper sattes upp 
som mål för att de på ett obehindrat sätt skulle kunna tillämpas i framtiden. 

Ett processrelaterat mål som sattes upp inför arbetet var att dra lärdom av hur samordningen 
inom teamet fungerade med ett så stort team där medlemmar befann sig på olika geografiska 
platser och hade många olika personliga åtaganden vid sidan av projektet. Målet var att få en 
tydligare inblick i hur det skulle fungera att arbeta i detta team och därmed ta med kunskapen 
till kommande projekt, något som anses vara uppfyllt i projektets slut.  

Sammanfattningsvis målen vara uppfyllda till den gram som anses rimligt inom den angivna 
tidsramen. För att erhålla en djupare och bredare teknisk kompetens, innefattande alla de delar 
som satts upp som mål, så hade det krävts att mer tid ägnades åt ändamålet än vad som på ett 
individuellt plan kändes möjligt. Med de nyförvärvade kunskaper som finns i projektets avslut 
kan det betraktas som ett lyckat och givande projekt. 
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Bilaga	9:	Erfarenhetssammanfattning	Anton	Ernstig	
Nedan följer en erfarenhetssammanfattning av de erfarenheter som förkovrats genom 
utvecklandet av Anteckningsblocket. I sammanfattningen kommer processrelaterade och 
tekniska erfarenheter redogöras, detta kommer ske med hjälp av den reflektionsmodell Gibbs 
(1988) utvecklat. 

Processrelaterade	erfarenheter	

I stora och komplexa projektarbeten är Scrum en bra arbetsmetod att använda sig av då den 
möjliggör hög grad av kreativitet och produktivitet. Metoden är lätt att förstå men ändock svår 
att bemästra. (Schwaber & Sutherland, 2013) Utveckling av projekt av denna typ kan även 
kompliceras av att arbetet sker på distans, vilket skett i detta fall.  

Gruppen sattes ihop utan medlemmarnas påverkan och innehöll fem studenter i Linköping och 
två studenter på utbyte. Under arbetet hölls många möten med syfte dels att lära känna varandra 
och dels att utveckla, uppdatera och planera arbetet. I projektet användes arbetssättet Scrum 
och dagligen hölls så kallade Daily Scrum där varje gruppmedlem under några minuter 
förklarade vad man gjort sedan förra mötet, vad man ska göra till nästa och om det finns något 
hinder (Schwaber & Sutherland, 2013). Mötena hölls allt som oftast på Google Hangouts och 
ibland medverkade alla i Linköping från samma dator och ibland använde alla medlemmar en 
egen enhet. 

Ganska snabbt märkte gruppmedlemmarna att det var svårt att kommunicera väl över video-
/röstsamtal. För de personerna som var utomlands var det ofta svårt att hänga med i 
diskussionen de tillfällen då de i Linköping, av förklarliga skäl, satt vid samma dator. En 
diskussion kunde lätt springa iväg och det kunde då bli svårt att flika in kommentarer eller 
synpunkter. Detta åtgärdades efter ett retrospektiv genom att alla medlemmar vid vissa möten 
var tvungna att använda en egen dator. Detta gjordes för att förbättra kommunikation och 
graden av delaktighet men även projektets transparens och det gemensamma ansvaret 
förbättrades.   

Att en majoritet av kommunikationen skedde med hjälp av video-/röstsamtal gjorde det svårare 
att kommunicera än om man träffats i verkligheten. Ibland kunde det handla om att en medlem 
satt långt ifrån kommunikationsenheten vilket innebar att distansstudenten enbart hörde 
enstaka ord. En negativ aspekt var att detta ledde till att denne inte var lika delaktig alla gånger, 
exempelvis kunde nivån av delaktighet i samtalen variera. Användandet av arbetssättet Scrum 
eliminerade dock många andra kommunikationsproblem som hade kunnat uppstå, exempelvis 
att medlemmar inte berättar vad man jobbar med eller vilka problem man står inför som kan 
försvåra arbetet. Efter ett tag blev det naturligt för gruppen att ha Scrum-möte där vad som 
gjorts och vad som ska göras gicks igenom, vilket förbättrade och effektiviserade arbetssättet.  

Efter att det i ett retrospektiv konstaterats att förtroendet och samhörigheten var hög men 
kvaliteten på möten var bristande började gruppen jobba medvetet för att eliminera dessa 
skillnader i förutsättningar genom att exempelvis frekvent jobba tillsammans över Skype. 
Jarvenpaa och Leidner (1998) menar att virtuella team som har en högre nivå av förtroende är 
bättre på att hantera osäkerhet, komplexitet och förväntningar om man jämför med team som 
har låg nivå av förtroende. Team med högre nivå av förtroende och med tillgång till enbart 
elektronisk kommunikation klarar av att lösa problem och konflikter (Jarvenpaa & Leidner, 
1998). För att förbättra situationen ytterligare kan medlemmar i en grupp jobba mer med 
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varandra och variera arbetspartner. Genom att jobba närmare med varje medlem kan bättre 
kommunikation, samarbetsförmåga och relation utvecklas. Gruppmedlemmar som använder sig 
av social kommunikation som komplement även kan stärka förtroendet (Jarvenpaa & Leidner, 
1998). 

Att vara med i en grupp där kommunikation och samarbete ställdes på prov gav många 
utmaningar. Detta bidrog mycket positivt till förmågan att arbeta på distans; att kontinuerligt 
arbeta med hur kommunikations- och samarbetsegenskaper kan förbättras är utmanande. Att 
bli bättre på att använda en agil arbetsmetod kan leda till högre produktivitet. 

Tekniska	erfarenheter	

Genom att gruppen genomförde gemensamma övningar i form av labbar underlättade 
svårigheterna med att komma igång med de utvecklingsverktyg som var tänkta att användas vid 
utvecklingen av AnteckningsBlocket. På så sätt skapas en bra teknisk grund, vilken även fungerar 
som miniminivå inom teamet.  

För att teammedlemmar skulle kunna jobba parallellt med utveckling användes Git för 
versionshantering. Under utvecklingen jobbade teammedlemmar med utveckling av olika 
funktionaliteter som var oberoende av varandra och därmed utvecklades i olika brancher. När 
arbetet i en branch var klart slogs denna ihop med mastern vilken var den branch där all den 
färdiga funktionaliteten var sammansatt.  

Versionshanteringen var dock i början bristfällig då medlemmarna gjorde enkla misstag under 
själva versionshanteringen vilket störde projektet. Ibland kunde filer bifogas felaktigt vilket 
kunde störa arbetet i en branch. I takt med att gruppen förstod hur verktyget skulle användas 
blev versionshanteringen allt mer effektiv och produktiviteten höjdes.  

Genom användning av versionshantering kunde produktiviteten höjas då arbete skedde 
parallellt. De gjorde även att effektiv felsökning kunde ske exempelvis genom att mastern kunde 
jämföras med branchen där utveckling skett för att på så sätt upptäcka felaktigheter eller 
eventuella buggar. Till en början försvårades versionshanteringen då medlemmarna felaktigt 
bifogade filer och på så sätt störde både versionshantering och teamets förståelse för den.  

Versionshantering var ett värdefullt verktyg av vid utveckling av AnteckningsBlocket. Genom 
att utveckla kunskaper om hur versionshantering fungerar och används hade problemen som 
upplevdes angående versionshantering kunnat undvikas. I de framtida arbeten där användare 
saknar erfarenhet inom versionshantering bör därför en gemensam genomgång av hur 
versionshantering ska användas genomföras. Användandet av versionshantering höjde 
produktiviteten vid utvecklandet vilket även Atkins et al. (2001) konstaterar i en kvantitativ 
studie. Versionshantering har en betydande påverkan på effektiviteten vid mjukvaruprojekt och 
produktiviteten höjs markant (Atkins et al., 2002). 

Att vara ansvarig för en grundläggande funktion exempelvis kundkorg gav förståelse för flertalet 
tekniker som återfanns i applikationen. Utvecklandet av kundkorg inkluderade att ta fram själva 
sidan i HTML och ta fram interaktionsfunktioner i jQuery men främst att med hjälp av Python 
spara kundens valda objekt i webbläsarsessionen och att spara köp- och kundinformation i en 
SQL-databas. Det fokus på back end detta resulterade i att en annan medlem tog över ansvaret 
för designen i CSS.  

Implementation av kundkorgen var centralt i utvecklingen av webbapplikationen och det var av 
stor betydelse att den fungerade felfritt. Därmed krävdes det att mycket tid lades ned och 
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djupare kunskaper utvecklades inom back end. En annan teammedlem hade det 
övergripandeansvaret för design och denne tog även över designansvaret för kundkorgen.  

Att ha ansvaret för en central funktionalitet gjorde att såväl kunskaper som 
problemlösningsförmåga ökade. Att få förståelse för hur de tekniska verktyg samverkade var 
viktigt för att få den kunskap och problemlösningsförmåga som de komplexa projektet krävde. 
Utveckling av djupare expertis inom vissa områden möjliggjorde att svåra problem kunde lösas 
och att andra gruppmedlemmar kunde assisteras vid problem. Denna typ av kunskapsutveckling 
kombinerat med ett agilt arbetssätt låg i linje med teamets mål om hög produktivitet. Då 
arbetsuppgifter kunde omfördelas utifrån medlemmars kunskaper.  

Inom ett projekt är det även viktigt att djupare expertis utvecklas men även att teamet får 
kunskaper om medlemmarnas expertis. Att expertisen koordineras optimalt utifrån de uppgifter 
som ska utföras. Faraj & Sproull (2000) menar att expertis höjer effektivitet men inte teamets 
produktivitet. För att öka produktiviteten krävs koordinering av den expertis och kunskap en 
grupp besitter (Faraj & Sproull, 2000). Till framtida arbeten inom mjukvaruutveckling bör det 
därför klargöras vilken expertis medlemmar innehar för att dessa sen ska kunna utnyttjas på 
bästa möjliga sätt.   

Personliga	mål	

Personliga mål som utformades innan projektet påbörjades var att utveckla förmågan att arbeta 
i ett större projekt. Även att utveckla kunskaper inom utveckling av webbapplikationer och de 
verktyg som används var mål som sattes.  

Under projektets gång har väldigt många viktiga tekniska erfarenheter och kunskaper inhämtats 
vilka kommer att bli användbara i framtiden. Utvecklingen har skett både genom förkovran 
inom olika programmeringsspråk och ramverk men även inom utvecklingsprocesser och 
arbetssätt. Kunskaper har även fåtts inom kommunikation, projektarbete och hur det är att 
arbeta på distans. En införskaffad erfarenhet som tas med till framtida arbeten är vikten av att 
ha högt i tak, respektera alla medlemmar och att ta ansvar. Dessa tre har stor betydelse för en 
grupps prestation.  

Summeras projektet är alla mål uppfyllda och att se en applikation gå från prototyp till färdig 
produkt var extremt spännande och motiverande.  
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Bilaga	10:	Erfarenhetssammanfattning	Douglas	Thorell	
Nedan följer en individuell erfarenhetssammanfattning som presenterar tankar och reflektioner 
kring kandidatprojektet och som redogör för de erfarenheter som kom att skaffas under 
utvecklingsprocessen och under kandidatarbetet i sin helhet.  

Processrelaterade	erfarenheter	

Arbetsmetoden Scrum har under projekts gång försett teamet med verktyg för arbetsplanering 
och mötesteknik. Med dessa förutsättningar har det ändå uppstått komplikationer i planeringen 
av arbetet i de olika sprinterna och kommunikationen mellan teammedlemmarna har tidvis varit 
bristfällig. Schemaläggningen fallerade och teamet hade svårt att genomföra dagliga 
scrummöten då det i praktiken blev inte gick att samordna dem. Detta berodde främst 
tidsskillnaden på sju respektive åtta timmar för de två utbytesstudenterna i teamet men också 
på de tekniska komplikationer som uppstod vid möten via videolänk. Detta fick 
teammedlemmarna som befann sig utomlands att känna sig exkluderade från det initiala 
planeringsarbetet vilket påverkade teamets samhörighet och samarbete på ett negativt sätt 
redan från arbetets början. Arbetsmetodens rutiner kom dock att falla in mer och mer naturligt 
i gruppens vardagliga arbete varpå tiden gick och kommunikationen mellan gruppens 
medlemmar förbättrades. Schwaber och Sutherland (2013) redogör för vikten av de konsekventa 
scrummöten som skall hållas för att statusuppdatera arbetsgruppen. Dessa konstateras vara ett 
måste för att skapa transparens i ett utvecklingsteam som arbetar enligt denna arbetsmetod och 
var en påtaglig faktor till att samarbetet i teamet utvecklades och fungerade väl under den senare 
delen av projektet. Till potentiella framtidsprojekt rekommenderas  ett frekvent utnyttjande av 
de dagliga vilket kommer leda till en bättre sammanhållning och samarbete inom teamet.  

I efterhand så har användandet av digitala mötesplatser varit en bidragande faktor till ett 
välfungerande samarbete men samtidigt skapat irritationsmoment inom teamet. Teamet 
uppskattade möjligheten till att alltid kunna mötas via videolänk för på detta vis skapades lika 
kommunikationsförutsättningar för alla teammedlemmar, vilket dem värderade högt. Däremot 
var dessa möten svåra att genomföra då utomstående faktorer som uppkoppling, mikrofoner 
och högtalare och position påverkade möteskvalitén. Dialogen i dessa möten hämmades av 
dessa störningsmoment och teammedlemmarna kände sig frustrerade när de hördes eller inte 
fick tala till punkt. Detta påverkade frekvensen av scrummöten negativt vilket hämmade den 
totala kommunikationen i teamet. Om gruppens teammedlemmar befunnit sig på samma plats 
eller arbetat med mindre tidsskillnader hade dessa möten kunnat hållas oftare och skapat ett 
bättre informationsflöde inom teamet. Hossain, Babar och Paik(2009) bekräftar att globala 
scrumteam ställs inför stora kommunikationsutmaningar och att dessa team ofta behöver 
modifiera arbetsmetoden och komplettera med lokala möten, kommunikationspolicy och även 
synkroniserade arbetstider. Det kan därför konstateras att agila projekt med teammedlemmar 
som befinner sig utomlands kräver mer uppmärksamhet och engagemang från teamet för skapa 
en bra sammanhållning och ett bra samarbete, men som med de rätta verktygen kan arbeta lika 
väl som ett team som är placerat på samma plats.  

Scrummasterns uppgift var till en början mycket otydlig i teamet. Det framgick inte att 
scrummastern skulle fungera som en coach för utvecklingsteamet utan befogenhet att ta beslut. 
Teamet förlitade sig istället på scrummastern att styra teamet i rätt riktning och bestämma i 
svåra frågor. Detta komplicerade rollen då teamet fick svårt att uppfatta skillnaden mellan en 
scrummaster och en projektledare. Scrummastern själv hade svårt att inte axla rollen som 
teamets ledare. Teammedlemmarna kan ha känt sig frustrerade över att scrummastern inte 
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agerade neutralt samtidigt som vissa teammedlemmar visade sig positivt inställda till att någon 
tog kommandot.  

Men allt eftersom gruppen mognade och medlemmarna naturligt tog mer plats så kunde 
scrummastern anpassa sig till en mer passiv roll med fokus på att istället lyfta fram teamet. I 
framtida projekt värderas scrummasterns neutralitet och likvärdiga befogenhet under projektets 
början för att på så sätt låta gruppen tillsammans få växa in i ett gemensamt beslutsfattande.  

Under utvecklingsprocessen och implementeringen fungerade gruppen som bäst. 
Gruppmedlemmarna arbetade aktivt, både i team och individuellt, och åstadkom ett mycket 
effektivt arbetssätt där de snabbt kunde lösa de problem som uppstod i utvecklingen. 
Kommunikationen och samarbetet skedde under denna period naturligt och gruppen kunde 
utnyttja varandras kunskaper så att webbapplikationen kunde utvecklas enligt de mål vi arbetat 
efter. 

Tekniska	erfarenheter	

Utvecklingsarbetet med webbapplikationen delades upp inom gruppen efter funktionalitet. 
Under hela implementeringen så arbetade några teammedlemmar med front-end och den 
grafiska designen av AnteckningsBlocket medan andra gruppmedlemmar under projektet 
fokuserade mer på konstruktionen av databasen och relationen mellan de olika objekten samt 
funktionaliteten för inloggning och registrering av  medlemmar. Detta ledde till en ojämn 
kompetensutveckling och förståelse inom teamet då till exempel dem som arbetade med front-
end programmerade i HTML/CSS och  inte fick ta del av utvecklingen av databasen i SQL och 
vice versa. Komplikationer uppstod när gruppmedlemmar försökte skaffa sig en översiktlig bild 
av applikationen.  När kod från de olika delarna skulle sammanfogas hade teammedlemmarna 
svårt att felsöka kod som dem inte var insatta i vilket ledde till irritation och överflödig 
tidsåtgång. Dessa komplikationer kunde ha undvikts om teamet varierat arbetsuppgifterna inom 
teamet och om teammedlemmarna kontinuerligt satt sig in i varandras kod. Ett sådant 
scrumteam med dynamiska arbetsuppgifter men som även utnyttjar varandras kompetenser 
skulle kunna skapa transparens och översiktlighet i applikationsstrukturen.  

En av teammedlemmarna var ansvarig för att hantera applikationen på serversidan. Denne fick 
i uppgift att lösa många problem som inte påträffats lokalt. Då teamet aldrig arbetat med servrar 
och i synnerhet inte med OpenShift tidigare så öppnande denna roll upp för en väldigt lärorik 
process. Komplikationerna som upptäcktes vid uppladdning till servern felsöktes med hjälp av 
RHC-verktygen. Denna felsökning var dock oerhört komplicerad och otroligt tidskrävande. 
Frustration skapades inom teamet då lokalt fungerande funktionalitet inte fungerande på 
servern. En känsla av hjälplöshet uppstod då teammedlemmarna inte lyckades finna de problem 
som påverkade funktionaliteten på OpenShift-servern. Dessa problem har genomsyrat 
utvecklingsprocessen och kan demonstreras i resultatet av applikationens sökfunktion. Dessa 
komplikationer hade kunnat undvikas om teamet skaffat sig större kunskap i hur felsökning på 
servrar går till och i framtida projekt skall funktionalitetstester genomföras med större frekvens 
på servern.  

Versionshanteringen var något som kontinuerligt skapade problem i teamets 
utvecklingsprocess. Under projektets början men öven löpande under hela projektet användes 
Git-verktygen felaktigt vilket gav upphov till att mycket funktionalitet gick förlorad och skrevs 
över. För att undvika sådana problem skapades en roll med uppgiften att ansvara för  master 
branchen och bistå vid sammanslagning av kod från övriga brancher.  
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Personliga	mål	

De personliga tekniska mål som uppfördes i samband med projektet var att framförallt utvecklas 
inom front-end webbprogrammering men att även få större insikt i databas- och 
serverhantering. Ett ytterligare mål var att öka kunskaperna om webb- och userexperiencedesign 
som framförallt görs i HTML och CSS. Dessa mål har under projekts gång uppnåtts till viss del i  
form av inlärning och erfarenhet. Ytterligare kunskaper om positionering/centrering och en 
ännu större förståelse för databaser hade dock uppskattats för att komplettera kunskapsbasen. 

Ett annat mål var att skapa en bredare insikt i agilt projektarbete och att kunna applicera en 
sådan arbetsmetod i verkligheten. Att under projektet fått möjligheten att arbeta i Scrum har 
erbjudit de nödvändiga verktygen för att kunna arbeta i iterativa utvecklingsprocesser. 
Ambitionen att utvecklas som teammedlem och fungera i ett modernt utvecklingsteam med 
medlemmar som arbetar från olika platser i världen har även den uppnåtts. Erfarenheten från 
projektet har skapat en förmåga att hantera situationer och utmaningar som en ett 
utvecklingsteam ställs inför och har givit insikten i värdet av god kommunikation och en bra 
sammanhållning inom teamet. Det har skett en stor utveckling på ett personligt plan och 
erfarenheterna från grupprocessen och utvecklingsprocessen kan användas i framtida projekt 
och team.  
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Bilaga	11:	Erfarenhetssammanfattning	Gabrielle	Ågren	
Nedan diskuteras mina personliga erfarenheter och lärdomar från projektet enligt Gibbs (1988) 
reflektionsmodell.  

Individuella	mål	

Alla projektets teammedlemmar har vid tidigare tillfällen arbetat i grupparbeten tillsammans 
med personer som inte har utfört det arbete som de har fått i uppdrag att göra. Inför detta 
projekt tilldelades grupper slumpmässigt. Av den anledningen kände inga av 
teammedlemmarna varandra när projektet påbörjades. Teammedlemmarna visste alltså inte 
huruvida teamet skulle arbeta bra tillsammans eller inte. Ett av mina personliga mål med arbetet 
blev därför att arbeta tillsammans med mitt team i projektet, oavsett ambitionsnivå på teamet. 
Det visade sig att dock att teamet arbetade väldigt bra tillsammans.  

Baserat på tidigare erfarenheter av teamarbeten gick flertalet av teammedlemmarna in i 
projektet med en positiv men skeptisk inställning. Teammedlemmarna var ivriga att få utveckla 
en e-butik från grunden men oroliga över huruvida grupparbetet skulle fungera eller inte. När 
teamarbetet sedan fungerade bra blev stämningen väldigt positiv i teamet. 

En positiv aspekt av att teammedlemmarna var skeptiska till teamarbetet till en början var att 
skillnaden blev väldigt påtaglig. Det märkes tydligt att alla teammedlemmar tyckte om att arbeta 
med projektet tillsammans med resten av teammedlemmarna. En negativ aspekt är att 
teammedlemmarna gick in i projektet med förutfattade meningar.  

Scrum var ett arbetssätt som fungerade och passade teammedlemmarna väldigt bra på en 
personlig nivå. Teamet upplevde scrum som ett hjälpmedel som underlättade kommunikation 
och kunskapsutveckling. Utöver det anser teammedlemmarna att scrum bistod teamet i att hålla 
en god ton och uppmuntra varandra. Flexibiliteten i scrum gjorde att arbetssättet kunde 
anpassas efter teamets individuella behov, och majoriteten av teammedlemmarna uppskattade 
att arbeta enligt en sådan arbetsmetodik.    

Rebecca Pope-Ruark vid Elon University (2012) hävdar att majoriteten av studenter ser negativt 
på teamarbeten. Den bakomliggande orsaken är att studenter inte litar på varandras ambition 
och förmåga, skriver hon. Pope-Ruark identifierar scrum som en arbetsmetodik som 
understödjer studenter att uppskatta och bli bättre på att arbeta i team. Hon skriver även att 
scrum bistår personlig utveckling och samarbete. 

Teamets personliga erfarenheter vittnar om att Pope-Ruarks teori är korrekt; scrum 
understödjer studenter att uppskatta och bli bättre på att arbeta i team. Teammedlemmarna 
kommer av den anledningen att ha som avsikt att arbeta enligt den agila arbetsmetoden scrum 
i alla liknande projekt hädanefter. Jag kan också säga att jag har uppnått mitt mål med att arbeta 
tillsammans med mitt team i projektet.  

Processrelaterade	erfarenheter	

I projektet har teamet arbetat enligt det agila arbetssättet scrum. Teamet hade stora svårigheter 
med produktbackloggen, både när det kom till att skriva tillräckligt detaljerade 
användarberättelser och när det kom till att förflytta ut lagom många användarberättelser till 
sprintbackloggen. Många användarberättelser var otydliga och teammedlemmarna kunde vid 
utvecklingstillfället inte alltid förstå vad som skulle göras. Det var också svårt för teamet att 
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planera tidsåtgången för användarberättelserna inför påbörjan av en ny sprint. Många 
funktioner överlappade varandra och var betydligt större och mer tidskrävande än vad som 
uppfattades vid en första anblick.  

De svårigheter som teamet upplevde med produktbackloggen gjorde att sprintplaneringsarbetet 
kändes svårt och många diskussioner uppstod. Det var påfrestande att inte ha klara direktiv över 
vad som behövde utvecklas i projektet. Å andra sidan var det på samma gång intressant för 
teamet att själva få besluta vad som skulle implementeras.  

Från arbetet med produktbackloggen och sprintarbetet har teamet utvecklat en stark 
gruppdynamik och förståelse för varandras åsikter. Teamet har också lärt sig att ta vara på 
skillnader i värderingar. De stora problemen med användarberättelserna resulterade dock i att 
teamet inte alltid leverera en färdig delprodukt i slutet av sprintarna. Vid utvecklingens slut var 
inte heller alla användarberättelser i produktbackloggen utvecklade. 

Enligt Sutherland och Schwaber (2013) är det produktägarens ansvar att se till att 
produktbackloggen är fullständig och aktuell samt att uppdatera den vid behov. Mer ingående 
beskriver de att produktägarens ansvar inkluderar att:  

• Tydligt uttrycka användarberättelserna i produktbackloggen 
• Prioritetsordna användarberättelserna i produktbackloggen så ett sätt som främjar 

utvecklingsteamet att fullända uppdraget och uppnå målen 
• Optimera värdet av det arbete som utvecklingsteamet utför 
• Försäkra att produktbackloggen är synlig, transparent, tydlig för alla samt att 

produktbackloggen visar vad utvecklingsteamet ska arbeta med härnäst 
• Försäkra att utvecklingsteamet har en tillräckligt djup förståelse för 

användarberättelserna i produktbackloggen  
 

I projektet fanns det ingen uttryckt produktägare. Istället var alla teammedlemmar lika 
ansvariga över produktbackloggen. Dock tog ingen teammedlem på sig ansvaret att se till att 
ovanstående punkter uppfylldes, vilket troligtvis är den bakomliggande anledningen till de 
problem som teamet upplevde med produktbackloggen.  

I efterhand anser teamet att en teammedlem borde ha tilldelats ansvaret för produktbackloggen 
och de relaterade ansvarsområdena. På så sätt hade många av de problem som teamet upplevde 
kunnat undvikas.  

Tekniska	erfarenheter	

Under projektet användes PyCharm som utvecklingsmiljö, ett program som ingen av 
teammedlemmarna hade någon tidigare erfarenhet av att använda. Utvecklingsspråket som 
användes, Python, var också nytt för alla teammedlemmar. För versionshantering använde 
teamet Git genom Gitlab. Vid flertalet tillfällen under utvecklingen, speciellt i de tidiga 
sprintarna, gick viss kod förlorad vid sammanfogning av grenar. Vid flertalet av dessa tillfällen 
hade mycket funktionalitet utvecklats i den lokala grenen vilket resulterade i stora skillander 
mellan den lokala grenen och mastergrenen. Många problem uppstod även på grund av syntax-
fel i Python.  

Teamet hade begränsade erfarenheter inom webbutveckling vilket gjorde att de flesta 
teammedlemmar kände sig osäkra när det kom till versionshanteringen. Merge var ett element 
som teammedlemmarna oroade sig särskilt mycket över. Då problem uppstod och kod försvann 
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hanterades detta mycket olika av teammedlemmarna. En medlem blev ledsen medan en annan 
blev arg. En tredje teammedlem tog ut sin irritation på resten av teamet.  

Det var till en början svårt för teamet att hantera alla nya webbutvecklingsverktyg, där Git 
troligtvis var det svåraste. Att det uppstod dispyter i teamet på grund av problem som uppstod 
var negativt för teamets gruppdynamik. Dock har teamet utvecklat sin kompetens allt eftersom 
och har efter utvecklingens slut lärt sig att använda alla de tekniska verktyg som användes i 
projektet.  

De erfarenheter som teammedlemmarna har fått av att arbeta med för dem tidigare okända 
verktyg är först och främst en utvecklad kompetens inom området. Detta tar teammedlemmarna 
med sig in i framtida projekt där många av de problem som uppstod i början av detta projekt 
kommer att kunna undvikas. Teammedlemmarna kan dessutom ta sig an svårare och större 
projekt än detta. Teamet borde dock ha förutspått att Git-problem skulle ske och försökt att 
förebygga detta på ett mer utförligt sätt. Bland annat borde lokala grenar troligtvis ha 
sammanfogats med mastergrenen oftare. Detta är alltså något som skulle kunna ha gjorts 
annorlunda i projektet. Teammedlemmarna tar med sig den kunskapen och kommer i framtida 
projekt att agera annorlunda.  

Den största erfarenheten som teammedlemmarna tar med sig från att ha arbetat i ett projekt 
med en så stor del okända verktyg är att ingenting är omöjligt. Teamets initiala svårigheter med 
att använda Git på rätt sätt har påvisat viken av att sammanfoga grenar kontinuerligt och att 
inte utveckla fler funktionaliteter i samma gren. 

Om teamet ställs inför ett projekt i framtiden där många eller alla av verktygen är okända för 
teammedlemmarna kommer teamet inte att påbörja arbetet med projektet förrän alla 
teammedlemmar är insatta i området. Möjligtvis kunde en medlem läsa på om varje verktyg för 
att sedan hålla en presentation för resterande teammedlemmar. På så sätt kunde 
teammedlemmarna på ett snabbt och enkelt sätt lära sig grunderna om alla verktyg som ska 
användas.  
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Bilaga	12:	Erfarenhetssammanfattning	Hazir	Magron	
Nedan följer en sammanfattning av de lärdomar och erfarenheter som jag fått under projektets 
gång.  

Processrelaterade	erfarenheter	

Två medlemmar i teamet befann sig utomlands genom hela projektets gång. Den betydande 
geografiska distansen hade en rad negativa effekter på interaktionen mellan dessa och 
resterande medlemmar i teamet. Utlandsmedlemmarna var frånvarande under kick-off mötet 
vilket i ett tidigt skede av projektet bildade stora gap i samhörighetskänsla inom gruppen. Allt 
eftersom arbetet fortlöpte byggdes en allt starkare teamkänsla upp mellan medlemmarna som 
befann sig i hemma. Utlandsmedlemmarna kände sig allt mer isolerade och avlägsna arbetet 
vilket bidrog till att samarbetet mellan medlemmarna hemma blev lidande. I slutändan 
resulterade det i att utbytesstudenterna till viss del tappade motivation och inte kände sig lika 
delaktiga. Samarbetet med resterande medlemmar blev allt sämre och tilliten mellan 
medlemmarna hemma kom att bli svag. 

Medlemmarna utomlands kände sig avlägsna kärngruppen hemma. Betydande tidsskillnader i 
samband med den redan begränsade interaktionen med resterande medlemmar bidrog till en 
ökad känsla av avlägsenhet. Att inte aktivt kunna följa arbetets utveckling likväl som teamets 
utveckling bidrog till att samhörighetskänslan med resterande medlemmar hemma blev 
begränsad. Detta blir speciellt påtagligt för utlandsmedlemmarna när de ständigt jämförde sig 
med resterande medlemmar hemma som hade bättre förutsättningar för att bygga upp en 
teamkänsla.  

I ett tidigt skede när utlandsmedlemmarna aktivt försökte komma in i gruppen ansågs det som 
en börda för medlemmarna hemma. Dessa hade hunnit få ett försprång att bygga upp en 
samhörighetskänsla och därav även ett bättre samarbete som en naturlig följd av att de befann 
sig tillsammans. Utlandsmedlemmarna buntades ihop till ett eget team när arbeten delades upp 
i grupper om två. Detta ökade hängivenheten för dessa som kände sig som en börda snarare än 
en tillgång. Genom att med tiden ta allt större avstånd från gruppen minskade tilliten mellan 
medlemmarna hemma och utomlands. Tilliten påverkade samarbetet än mer negativt mellan 
dessa grupper. 

Att försumma tillgången till utlandsmedlemmarna som gemensamt utgjorde två sjundedelar 
av teamet bidrog till att arbetsbördan blev allt mer påtaglig för medlemmarna hemma. Utöver 
att arbetsbördan blev högre än det fall där ett engagerande av samtliga medlemmar hade gjorts 
påverkades teamkänslan som helhet negativt. Den höga arbetsbördan skapade en ohållbar 
situation där extraarbetet ökade stress och frustration och därmed även otålighet och osämjor 
för medlemmarna hemma. 

Utlandsmedlemmarna potential till att bidra till arbetet kom inte att användas utnyttjas. Detta 
resulterade i att arbetet inte kom fram i den takt den hade potential till att göra. Med tiden 
påverkades samtliga medlemmarnas negativt som ett resultat av diverse effekter uteslutande 
av utlandsmedlemmarna kom att få på arbetet som helhet. 

Att utesluta utlandsmedlemmarna var ur ett kortsiktigt perspektiv ett naturligt val. Att 
spendera mer tid med de personer man skulle komma att arbeta mest med ansågs vara dels 
mest praktiskt på grund av tidsskillnaderna men även ur ett emotionellt perspektiv. En 
angelägenhet fanns att ha bra relationer med de man skulle spendera mycket tid med. Detta 
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synsätt hade inget beaktande för att utlandsmedlemmarna skulle känna att de hamnade efter 
vad gäller samhörighet.  

Arbetet hölls inte på en professionell nivå, i samband med projektstarten blev många inom 
teamet vänner på ett mer personligt plan. Detta bidrog till skapandet av preferenser som rådde 
inom teamet för vilka medlemmarna hemma ville arbeta med. Redan i ett tidigt skede startades 
en negativ spiral där de hemma fick en allt bättre teamkänsla och förmåga att samarbeta effektiv. 
Dessutom började dessa tidiga samarbeten som var fokuserade på specifika delar i applikationen 
nischa respektive medlems arbete mot ett relativt isolerat område i utvecklingen och med 
spetskunskapen som erhållits vilket begränsade möjligheten till att byta samarbetspartners. 
Resultatet blev att samarbetet med utlandsmedlemmarna försvårades. 

Judith A. Holton (2001) beskriver att samarbetsförmågan inom en grupp är en kärnkompetens i 
en lärande organisation. Isolering av medlemmar försämrar förutsättningar för effektivt 
samarbete. Framförallt är tillit en viktig egenskap för att förbättra förmågan att samarbeta. Tillit 
byggs upp genom ständig interaktion där medlemmarna utbyter tankar, idéer och bekymmer. 
Den gemensamma tilliten inom teamet kräver att medlemmarna lär känna varandra på ett mer 
personligt plan. (Holton, 2001).   

För att ta tillvara till teamets gemensamma resurser i form av medlemmar bör samtliga 
medlemmar gemensamt försöka engagera respektive medlem. Ju sämre förutsättningar en 
medlem har att engagera sig med resterande i teamet, desto viktigare är det att en extra 
ansträngning görs för att engagera denna medlem.  

Sinande motivation påverkar teamet som helhet negativt. Charles Margerison (2001) beskriver 
att ett team är lika bra som sin svagaste länk. Förutom att mindre arbete utfördes som en följd 
av att utlandsmedlemmarna hade mindre motivation påverkades även teamets synergi negativt. 
Genom att kombinera medlemmars styrkor kan synergier bildas som ett resultat av en bra 
kombination av dessa. Genom att begränsa samarbetet mellan utlandsmedlemmarna och de 
hemma har potentialen för en sådan kombination av styrkor minskat avsevärt. (Margerison, 
2001) 

I liknande situationer är det viktigt att ta hänsyn till att handlingar kan få långvariga och 
betydande konsekvenser för teamet. Det är viktigt att i ett tidigt skede inkludera samtliga 
medlemmar i teamet i lika stor utsträckning oavsett förutsättningar.  

Tekniska	erfarenheter	

Uppbyggnaden av JavaScript -funktionerna följde ett ickemodulärt tillvägagångssätt inom 
projektet. Respektive medlem arbete vid något tillfälle i ett samlat skriptdokument där samtliga 
funktioner i JavaScript utvecklades utan någon förutbestämd struktur. Att arbete i dokumentet 
kom att bli allt svårare i och med att dokumentet växte och flera medlemmar hade satt sin 
personliga prägel på dess utformning. Förståelsen av funktionerna och deras inbördes relationer 
blev allt svårare att identifiera. Det bidrog till att ändringar i vissa funktioner kunde påverka 
andra funktioner och i många fall starta en kedja där en liten ändring fick en stor del av den 
totala funktionaliteten att sluta fungera, som följd av deras beroenden. För att undvika detta 
betonades vikten av att ha god förståelse för funktionen man skulle ändra. Ju större dokumentet 
blev desto fler beroenden uppkom dock vilket ökade tiden för förståelse till den grad att det blev 
såpass ohållbart att ändringar innebar att buggar tillkom som följd.   
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Avsaknaden av struktur samt ett ickemodulärt uppbyggande av dessa funktioner innebar att 
teamet tvunget avsatte värdefull tid på processer som inte bidrog till produktens förädlande. 
Istället användes tiden till att förstå gammal kod och dessas beroenden. 

Genom att utveckla logiken modulärt hade funktionalitet kunnat isoleras. Det skulle ta bort 
beroenden mellan funktionerna då modulerna är självständiga och enbart har interna 
beroenden. Det hade medfört att mindre tid hade behövts avsättas för att identifiera de 
relationerna mellan funktionerna.  

Genom att bunta ihop sammanhängande funktioner till moduler hade det underlättat 
förståelsen för koden. Det underlättar även korsfunktionellt samarbete då modulerna kan 
åsyftas mellan medlemmar som ansvarar för olika utvecklingsområden såsom logik och design 
(Herbsleb et al., 1995) 

Att åtgärda buggar hade också förenklats då buggarna skulle varit direkt relaterade till moduler 
som kan angripas snarare än eventuella beroenden som annars är en viktig faktor för buggars 
uppkomst. 

Vid komplexa kodprojekt som involverar många rörliga delar och medlemmar som aktivt arbetar 
med samma kod korsfunktionellt är ett modulärt tillvägagångssätt fördelaktigt. Det förbättrar 
kommunikation inom teamet då ett internt språk för koden utvecklas som innefattar 
modulerna. Det underlättar samarbete korsfunktionellt eftersom att koden abstraherats till 
moduler som samtliga led inom teamet arbetar med, från design till funktionalitet. (Herbsleb et 
al., 1995)   

Individuella	mål	

Inför projektstarten såg jag fram emot att förkovra framförallt processrelaterade kunskaper inom 
webbutveckling. För mig var projektet ett unikt tillfälle att erfara utvecklandet av en applikation 
med ett relativt stort team. Jag ville framförallt lära mig hur utveckling i grupp skiljer sig med 
individuellt utvecklande.  

Jag lyckades uppnå mitt mål trots att gruppens arbetssätt för det gemensamma utvecklandet 
inte var felfritt. Jag har lärt mig en hel del från de misstag som begicks i utvecklandet av 
applikationen. Jag har idag en relativt bra förståelse för hur ett större utvecklingsprojekt i 
samverkan med andra borde genomföras. Utöver att lära mig från gruppens misstag i att 
nonchalera strukturen i applikationen så har jag även lärt mig vikten av modulärt kodande när 
man jobbar med ett komplext mjukvaruprojekt i grupp.  
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Bilaga	13:	Erfarenhetssammanfattning	Rebecca	Persson	
 

Nedan följer en sammanfattning av erhållna erfarenheter och reflektioner kring det arbete som 
utförts i utvecklingen av webbapplikationen AnteckningsBlocket. Sammanfattningen innefattar 
såväl processrelaterade som tekniska erfarenheter, samt personliga mål. För analysen av dessa 
erfarenheter används Gibbs (1988) reflektionsmodell.  

Processrelaterade	erfarenheter	

Detta kandidatarbete gjordes i en grupp om sju personer, varav fem befann sig i Linköping och 
två i Asien. Agila arbetsmetoder var för teamet sedan tidigare okänt och trots den i förväg 
studerade teorin tog det ett tag att bli införstådda med det agila arbetssättet i praktiken. Detta 
bidrog i början till en del oklarheter, främst gällande arbetsfördelning och mötesformer. 
Däremot anpassade teamet sig snabbt och började tidigt med dagliga scrummöten. 

Till en början utformades de dagliga mötena på så vis att Linköpingsstudenterna satt vid en 
gemensam dator som var uppkopplad via video- eller röstsamtal till Asien. Efter bara några få 
möten framkom det att distansstudenterna upplevde svårigheter att delta i diskussioner 
eftersom de inte alltid hörde vad som sades, vilket fick dem att känna sig exkluderande. Dålig 
ljudupptagning var något som vi i Linköping inte hade ägnat en tanke åt tidigare. Det 
gemensamma beslutet togs att alla i gruppen skulle delta i mötena på ”distans” genom att istället 
vara uppkopplade på varsin enhet. På så vis var förutsättningarna lika för alla. Resultatet blev att 
distansstudenterna kände sig mer involverade men också att mötena tog längre tid och var 
mindre effektiva än tidigare. Den långa beslutsvägen och att mötena ofta drog över tiden 
medförde frustation, vilket till slut märktes i teammedlemmarnas arbetssätt. Att endast ha 
möten över videosamtal kändes i synnerhet i början av projektet stjälpande för gruppdynamiken 
och speciellt i kombination med andra yttre faktorer. Till exempel hade teammedlemmarna 
olika scheman, vilket ibland kunde resultera i att gruppen inte träffades alls.  

Shannon-Weavers kommunikationsmodell beskriver kommunikationsförloppet från avsändare 
till mottagare i en kommunikationskanal. Sändaren kodar budskapet och mottagaren avkodar 
det. Däremellan sker naturliga störningar av olika slag (Tonnquist, 2014). Enligt Argyle (1988) är 
dessa störningar större i kommunikationskanaler som exempelvis just telekommunikation. 
Dessutom är budskap ofta extra svåravkodade för personer som precis träffats och därmed 
kanske varken förstår varandras fysiska språk eller jargong (Argyle, 1988). Denna teori stämmer 
överens med det avstånd som teammedlemmarna upplevde mellan varandra i början av och en 
bit in på projektet. Först när teamet började arbeta tillsammans på samma ort ökade samarbetet 
och det upplevda avståndet började avta, vilket medförde att gruppdynamiken utvecklades till 
det bättre. 

Den viktigaste erfarenheten ifrån projektstarten är vikten av god och tydlig kommunikation, 
framförallt i början av projekt då risken för missförstånd är större. Teamet har inför kommande 
projekt fått betydelsefulla erfarenheter av att arbeta i en grupp med stor geografisk spridning, 
däribland större tålamod och ökad förståelse för andras situation och agerande. 

En iterativ utvecklingsmetod kändes stundvis både passande och opassande för projektet. Å ena 
sidan uppskattades möjligheten att kontinuerligt kunna förbättra applikationen men samtidigt 
hade teamet svårt att släppa taget om och gå vidare ifrån funktionalitet som inte var helt 
färdigställd. Dessutom misslyckades gruppen med att fastställa en tydlig definition of done i 
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början av projektet, vilket bidrog till ytterligare oklarheter angående färdigställandet av 
funktionalitet. Detta skapade stress och påfrestning hos teammedlemmarna då det aldrig kändes 
som att användarberättelser avklarades och därmed att utvecklingen inte gick framåt i den takt 
som önskades. Detta var speciellt tydligt i de första sprintarna, men avtog sedan mot slutet av 
projektet då teamet dels lärde sig använda de tekniska verktygen på ett korrekt sätt och dels 
vande sig vid arbetssättet Scrum. I framtida agila projekt bör därför extra tid ägnas åt att skapa 
en personlig detaljplan inför varje sprint samt att understryka fastställandet av tydligare kriterier 
för definition of done. 

Tekniska	erfarenheter	

Utvecklingsarbetet delades upp mellan gruppens medlemmar utefter funktionalitet. Som mall 
för den första delen av webbapplikationen användes en av gruppens resultat från 
laborationsserien, vilken var uppbyggd med en del Bootstrapkomponenter. Redan då togs 
beslutet att inte använda Bootstrap eftersom en del av gruppen ansåg att det skulle vara ett 
hinder för att sätta en egen prägel på applikationen. Därför togs mycket Bootstrapfunktionalitet 
bort. I sprint 1 fick en del av gruppen ansvaret för att utveckla informationsfliken under menyn, 
vilken var en av de första synliga presentationsdelar som utvecklades för applikationen. 
Därigenom fastslogs vissa designmässiga standarder som sedan följde med genom hela 
projektet. Avvecklandet av Bootstrap gjorde att teamet behövde sätta sig djupare in i HTML, CSS 
och delvis även JavaScript, vilket resulterade i att kunskaper utvecklades snabbt och att delar av 
teamet redan efter första sprinten kände sig väldigt säkra på dessa verktyg.  

Inför kommande sprintar åtog sig därför samma personer ansvaret för designen för hela 
webbapplikationen, vilket gjorde att dessa gruppmedlemmar fastnade med front end. Detta 
medförde en säkerhet hos övriga gruppmedlemmar som kunde få ”expertråd” i den egna 
utvecklingen men samtidigt formades en tydlig uppdelning av teamet och arbetets 
ansvarsområden, vilket delvis skapade problem då någon gruppmedlem var frånvarande.  

Expertis är enligt Faraj och Sproull (2000) den viktigaste resursen i mjukvaruutvecklingsteam 
men för att det ska leverera resultat krävs det koordination. Detta innebär att det inte räcker att 
endast inneha expertis utan det krävs även insikt i vilken typ av expertis som finns, vem som har 
den samt när och hur den ska användas. Inför kommande projekt hade samtliga 
teammedlemmar kunnat arbeta för att utveckla lika djupa kunskaper inom alla områden. 
Alternativt bör större fokus läggas på att förutbestämma expertisområden, och därigenom även 
förankra dessa i teamet. Detta hade kunnat bidra till att uppdelning mellan teamets medlemmar 
undveks, samtidigt som att produktiviteten och teamets prestation i en sådan situation ökas 
markant, enligt Faraj och Sproull (2002). Teammedlemmar i utvecklingsteam bör således arbeta 
för att förstå varandra och varandras expertis. Åtagande av olika ansvarsområden hade kunnat 
hjälpa till att öka förståelsen för andra teammedlemmars arbete.  

Personliga	mål	

De tekniska målen var att tillsammans utveckla en webbapplikation som teamet var stolt över 
och att erhålla djupare kunskaper i webbprogrammering, såväl front end-utveckling som back 
end och tekniker kring skapandet och hanterandet av en databas. Ett vidare mål var att få en 
tydligare helhetssyn över en webbapplikations utformning samt dess möjligheter till att 
upprätthållas på webben. De största processrelaterade målen var att vara en god gruppmedlem, 
att utveckla initiativförmågan och att lära känna nya människor.  
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Sammanfattningsvis har samtliga processrelaterade mål uppfyllts. Alla i teamet har arbetat för 
en positiv stämning i gruppen, vilket har resulterat i en känsla av god grupptillhörighet och en 
närmare relation till den övriga gruppen. Som följd av detta har även initiativförmågan 
utvecklats då teamet varit öppet med att låta alla ta beslut och att driva utveckling framåt. Vidare 
är teammedlemmarna nöjda och stolta över den utvecklade webbapplikationen. Teamet har 
erhållit en övergriplig förståelse i hur en webbapplikation kan utformas med såväl front end- 
som back end-verktyg. Målet att få djupare kunskaper i webbprogrammering har delvis uppfyllts 
då delar av teamet har fått djupare kunskaper i front end medan andra teammedlemmar har fått 
djupare kunskaper i back end. Då arbetet tidigt delades upp i ansvarsområden som följde med 
genom hela projektet var förutsättningarna för att variera arbetsuppgifter dåliga. Detta är ett 
personligt mål och utvecklingsmöjlighet som teammedlemmarna kommer ta med sig till 
kommande projekt. 
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Bilaga	14:	Erfarenhetssammanfattning	Victor	William-Olsson	
 

Nedan följer en sammanfattning av erfarenheterna som erhållits från skapandet av 
webbapplikationen anteckningsblocket. Sammanfattningen är uppdelad i tre områden, 
processrelaterade erfarenheter, tekniska erfarenheter och personliga mål. 

Processrelaterade	erfarenheter	

En stor utmaning var att få medlemmarna som studerade utomlands att känna sig inkluderade 
i gruppen samt att sköta ett bra samarbete med dem, då medlemmarna utomlands var få relativt 
till hela gruppen så uppfattades situationen som värre för de utomlands än de i Sverige. 
Problemet löstes genom att teamet kontinuerligt kommunicerade skriftligt genom 
kommunikationsverktyget Slack samt så hölls varje vecka åtminstone tre Scrum-möten för att 
hålla koll på vad som hände. Under mindre intensiva perioder hölls dock inte möten varje dag 
då det kunde kännas som onödigt tidsfördriv och inget vettigt sades. Det är ett vanligt fenomen 
att ett dagligt möte inte nödvändigtvis alltid behövs(Stray, Sjøberg & Dybå, 2016). Den 
kontinuerliga kommunikationen var vital för projektets fortgång. 

Då tidsskillnaden mellan Sverige och Japan/Sydkorea är väldigt hög(7-8h beroende på datum) 
så kunde de utlandsstuderande ibland bli frustrerade då tiderna för möten och arbete var väldigt 
opassande, dessutom hade de andra kurser att studera på dagen förutom projektet. Detta fanns 
det dock ingen lösning för utan fick accepteras, de utlandsstuderande var dessutom medvetna 
om detta innan projektet började och var mentalt förberedda. Detta visar på att vissa 
omständigheter är bara att acceptera och att det är viktigt att inte ge sig in i ett projekt utan att 
tänka över vad det på riktigt innebär. 

Den initiala artigheten och stelheten som rådde över gruppen i början kunde leda till att viktig 
information inte presenterades och att åsikter inte luftades, därför bestämde sig gruppen för att 
vi ska vara väldigt ärliga. Arbetet gick då bättre på det stora hela, gruppen var väldigt flexibel 
och förstående men då dessutom ärlig, om en teammedlem en dag var upptagen så litade de 
andra på att medlemmen hade en anledning och var inte superkritiska. Om problem uppstod så 
pratade man om dem istället för att hålla dem inne. Detta ledde till en bekväm stämning så 
medlemmarna i lugn och ro kunde arbeta utan att behöva oroa sig om vad teamet tycker/tänker. 
Det har visat sig att ärlighet är väldigt viktigt, däremot måste man också försöka vara förstående 
och flexibel. 

Tekniska	erfarenheter	

I början av projektet kunde teamet skapat sig en klarare bild av hur produkten skulle se ut, 
prototypen blev dock inte färdig förrän i sprint 2. Detta ledde till en oklar bild av vad vi skulle 
arbeta mot i början vilket i sin tur resulterade till en långsam utvecklingsprocess. I framtiden 
borde man tänka på att skapa en prototyp innan man börjar med utvecklandet av produkten då 
man sparar tid på att inte slösa massa tid på saker som sedan måste bort. 

Koden kommenterades inte så mycket och när den väl kommenterades var det kortfattat. Detta 
ledde till en situation där ingen i projektet riktigt förstod hur hela applikationen samverkade, 
detta ledde till ökad svårighet att implementera och refaktorera funktioner. I framtiden borde 
man beskriva exakt vad varje funktion gör och vad den kräver för input och vad den ger för 
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output, att kommentera mer komplicerade stycken kod i en funktion kan också vara bra för att 
enkelt kunna förstå den. 

I början kunde ändringar  och uppdateringar i applikationen gå förlorade då medlemmarna 
arbetade på samma gren, detta upptäcktes tidigt och därför bestämde sig teamet för att varje 
större funktion skulle implementeras i en egen gren för att senas sammanfogas med 
huvudprojektet. Detta var ett väldigt viktig beslut då utvecklingen av applikationen annars kulle 
varit väldigt rörig. Det visade sig att det redan i ett tidigt stadium hjälper något oerhört att dela 
upp utvecklingen av olika funktioner i olika grenar. 

  

Personliga	mål	

Det tekniska målet för detta projekt var att lära sig hur man kan skapa en webapplikation från 
grunden vilket är exakt vad teamet gjorde, kunskap om hur man från grunden kan skapa en 
hemsida har anskaffats. 

Ett annat mål för projektet fanns också med och det var att studera gruppdynamik och vad som 
gör så att en grupp fungerar bra. Detta blev till viss del uppfyllt, då grupparbetet utfördes på 
distans var interaktionen med gruppen begränsad. Erfarenheterna från detta projekt gav dock 
en god förståelse för hur det är att jobba i ett stort projekt under en längre period och hur det är 
att jobba på distans. Erfarenhet av distansarbete är bra då det i takt med den teknologiska 
utvecklingen blir allt vanligare bland företag att folk placerade i olika områden arbetar 
tillsammans. 
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