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Sammanfattning 

Denna rapport redogör för ett projekt vars syfte var att utveckla en webbapplikation tänkt att 
förmedla samåkning mellan studenter i Sverige. Webbapplikationen har utvecklats som en e-
butik där målet var att utforma den för att få en återkommande kundbas samt att tjänsten 
skulle upplevas trygg. Teori angående samåkning, delningsekonomi, säkerhetsaspekter, 
kundlojalitet, design och webbapplikationers arkitektur har undersökts och presenteras. Denna 
teori lade grunden till webbapplikationen Bila Nu, som är projektets resultat. Genom att 
studera tidigare forskning, utveckla webbapplikationen och diskutera dess resultat kom 
utvecklingsteamet fram till slutsatser angående hur en online samåkningstjänst för studenter 
bör utformas för att upplevas trygg och få återkommande kunder. Detta genom att 
implementera ett ratingsystem samt att webbapplikationen utvecklas till att vara snabb, 
lättnavigerad och ha en tilltalande design. 

 
  



Abstract 
 
This report presents a project whose purpose was to develop a web application that could 
mediate carpooling services between students in Sweden. The web application has been 
developed as an online marketplace, allowing customers to sell their carpooling services to 
each other. The goal of the web application was to develop it in such a way that it would be 
perceived as safe and receive a returning customer base. A literature review regarding 
carpooling, sharing economy, safety aspects, customer loyalty, design and architecture of web 
applications has been examined and presented. This literature review laid the foundation of 
the web application Bila Nu, which is the result of the project. By reviewing previous 
research, develop the web application and discuss the result, the development team has 
reached conclusions regarding how an online carpooling services should be developed to be 
perceived as safe and generate returning customers. This can be done by implementing a 
rating system and develop the web application so that it is performant, easy to navigate and 
have an appealing design. 
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1. Inledning 
Det ökade klimathotet har lett till en större miljömedvetenhet bland konsumenter i Sverige. 
Samtidigt blir vi allt mer vana vid att transportera oss snabbt och billigt över hela världen. I 
Sverige står inrikes transporter för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Utsläppen har 
minskat med nio procent de senaste 25 åren. (Trafikverket, 2014) Trots detta finns det 
fortfarande transportresurser som är felfördelade eller outnyttjade. För bilar visar det sig att 
flera passagerarsäten ofta inte används. Enligt myndigheten Trafikanalys (2016), på uppdrag 
av statistiska centralbyrån, var 4 669 063 personbilar registrerade i Sverige år 2015. Det 
innebär att det fanns 475 stycken bilar per 1 000 invånare. Eftersom bilar i regel har fem säten 
resulterar detta i många outnyttjade platser vid varje färd. 

Det ligger i hela populationens intresse att minska sina transportkostnader. Enligt Statistiska 
Centralbyråns hushållskonsumtionsindikator var transport den näst högsta utgiften och stod 
för 13.1 procent av hushållens utgifter (Lennartsson, 2013). Ännu mer relevant blir det för 
priskänsligare grupper i samhället, såsom studenter. En undersökning av Nordea visar att 
varannan student har det svårt att klara ekonomin (Hugo, 2012). Att hitta en miljövänlig resa 
till ett lågt pris är i dagsläget svårt för de priskänsliga studenterna. Därför vore det fördelaktigt 
om det fanns fler tjänster som erbjuder lägre priser samt bidrar till grönare transportsätt. Idag 
gör många studenter inlägg på sociala medier för att hitta resepartners till planerade bilresor, i 
brist på en bättre samåkningstjänst. 

För att de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med samåkning ska ge effekt behöver 
tjänsten nyttjas många gånger. Det är därför viktigt att tjänsten får återkommande kunder. Ett 
problem som uppstår vid utformning av tjänster som bygger på förtroende för främlingar är 
den säkerhetsmässiga aspekten (Who's driving you?, 2016). För att användare ska vilja nyttja 
tjänsten måste den upplevas som trygg. Studien undersöker därför hur en samåkningstjänst 
kan utformas för att upplevas som trygg och generera återkommande kunder. Kunskaperna 
ska dessutom användas för att utveckla en sådan webbapplikation. 

1.1 Syfte 
Detta arbete har som syfte att ta fram en webbapplikation i form av en e-butik som förmedlar 
samåkning studenter emellan. 

1.2 Frågeställning 
Hur kan en webbapplikation för samåkning mellan studenter utformas så att tjänsten upplevs 
trygg och genererar återkommande användare? 
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1.3 Bakgrund 
Den webbapplikation som togs fram under detta arbete hade vissa externa minimikrav att ta 
hänsyn till. Webbapplikationen var enligt dessa krav tvungen att ha följande funktionalitet: 

• Användarinloggning 
• Visning av produkter 
• Genomförande av flera samtidiga produktinköp 
• Orderhistorik 
• Onlineeditering av produktsortimentet i e-butiken för behöriga administrativa 

användare 

Ett tekniskt krav var att e-butiken skulle vara utvecklad för olika enheter med avseende på 
skärmstorlekar och fungera som en Single Page Application. Utvecklingsprojektet skulle 
utföras genom att tillämpa arbetsmetoden Scrum. 

1.4 Avgränsningar 
Webbapplikationen avgränsades till att inte kunna slutföra köp med en fullständig transaktion 
genom att ingen betalningstjänst kopplades till e-butiken. Däremot kommer 
webbapplikationens användargränssnitt fungera som om alla funktioner var helt 
implementerade ur en användares perspektiv. 

Ytterligare en avgränsning som gjordes var angående juridiska aspekter. Rapporten tar ej 
hänsyn till sådana då webbapplikation inte ämnas tas i bruk, samt för att juridiska aspekter 
ofta är mycket omfattande och öppna för tolkning. Rapporten syftar mer till det faktiska 
framtagandet av webbapplikationen. 
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2. Teoretisk referensram 
I rapportens teoretiska referensram presenteras inledningsvis en definition av samåkning och 
vad tjänsten innebär. Därefter följer en beskrivning av delningsekonomi för e-handel med 
syfte att jämföra samåkning med liknande tjänster. Sedan presenteras de säkerhetsmässiga 
utmaningar som samåkning kan medföra, hur samåkningstjänsten har utvecklats och vilken 
roll kundbeteende har. Därefter redogörs hur designen av webbapplikationen påverkar 
användares beteende och hur webbapplikationers arkitekturer är utformade. Avslutningsvis 
presenteras teorier kring användartester, arbetsmetodiken Scrum och refaktorering. Genom 
hela teoriavsnittet kommer fakta presenteras för att kunna föra ett resonemang för hur en 
samåkningstjänst riktad mot studenter kan utformas för att få återkommande användare. 

2.1 Samåkning 
Samåkning innebär att dela på en bil för att åka till en eller flera specifika platser. En typ av 
samåkning är att samåka dagligen. Nästan 80 procent av den dagliga samåkningen av 
personer som åker till och från arbetsplatser. En majoritet av dessa 80 procent samåkte med 
kollegor eller redan bekanta personer. (Neergaard, Envall och Ekman, 2002) Den typ av 
samåkning som denna rapport fokuserar på är mellan personer som färdas längre sträckor vid 
enstaka tillfällen. Dessa resor antas inte vara regelbundna och skiljer sig därmed från de resor 
som utförs av den dagliga samåkaren. (Sauvant, 2015) 

Samåkning har blivit ett allt mer populärt transportalternativ i Europa. Exempelvis har 
samåkningskonceptet på den franska marknaden under de senaste åren vuxit och tagit 
marknadsandelar från konkurrerande färdmedel. Samåkning för långdistansresenärer 
konkurrerar i huvudsak med tåg, bussar och självständigt resande med egen bil. (Sauvant, 
2015) 

I Sverige har Näringsdepartementet under år 2015 tillsatt en utredning för att se över reglerna 
för samåkning. I utredningen är utgångspunkten för laglig samåkning att verksamheten 
bedrivs ideellt eller att kostnaderna delas mellan berörda parter. All trafikverksamhet som 
drivs under yrkesmässiga former eller i vinstsyfte ska inte kunna klassificeras som samåkning 
utan omfattas av reglerna för taxitrafik. (Dir. 2015:81) 

2.2 Delningsekonomi 
Delningsekonomi är ett samlingsnamn på aktiviteter där tillgång till varor och tjänster delas i 
syfte att minska åtgången av en eller flera resurser. Samåkning ingår därför i begreppet 
delningsekonomi eftersom individer delar en gemensam bil för att minska transportkostnaden. 
(Dir. 2015:81) Den ökade digitaliseringen i samhället har haft positiv effekt för många typer 
av delningsekonomi, eftersom digitaliseringen har möjliggjort att privatpersoner enklare kan 
ta kontakt med varandra för att utbyta tjänster (Zekanovic-Korona och Grzunov, 2014). 

Tjänsten Airbnb erbjuder sina användare en onlineplattform för att hitta logi hos andra 
privatpersoner. Användarna kan själva hyra eller hyra ut plats i sina hem. En 
enkätundersökning riktad till tjänstens användare gjordes i syfte att undersöka fördelar och 
nackdelar med onlineplattformar för delningsekonomi liknande Airbnb. Slutsatsen var bland 
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annat att en av de största nackdelarna med tjänsten var att hyresvärdarna kan dra sig ur i sista 
sekund. Några av de fördelar som nämndes var möjligheten att ändra bokningsdatum, 
funktionaliteten och användbarheten kring informations- och kommunikationssystem. 
(Zekanovic-Korona och Grzunov, 2014) 

2.3 Säkerhetsmässiga aspekter 
Taxicab, Limousine och Paratransit Association (TLPA) har skapat en kampanj med syfte att 
lyfta fram den bristande säkerheten individer utsätts för när de samåker med främlingar. 
Kampanjen heter Who’s driving you? och har sammanställt nyhetsartiklar som tar upp 
incidenter som involverar de alternativa taxibolagen Uber och Lyft. Kampanjen ifrågasätter 
också de privata förarkontroller som dessa tjänster använder sig av och menar att dessa inte 
kan garantera samma kvalitet som hos etablerade taxibolag. (Who's driving you?, 2016) 

Även för taxibolag uppstår situationer där kunder måste förlita sig på främmande personer, 
det vill säga taxichaufförer. På den svenska marknaden finns dock organisationer som 
kontrollerar taxibolagen. Svenska Taxiförbundet har tagit fram ett kvalitetsledningssystem 
baserat på den internationella standarden ISO 14001 som fokuserar på trafiksäkerhet och 
service. Utifrån detta system har de listat de certifierade taxicentraler som uppfyller den 
rekommenderade kvaliteten. (Svenska Taxiförbundet, u.å.) 

Även andra tjänster inom delningsekonomi kan ha kunder som upplever en osäkerhet kring att 
sätta sig i en situation där de måste förlita sig på en främmande person. I syfte att motarbeta 
denna osäkerhet krävs det av företagen att de kan garantera individens säkerhet samt få 
kunden att lita på den garantin. Airbnb hanterar detta med hjälp av betygssystem och id-
verifikationssystem hos både kund och värd. (Zekanovic-Korona och Grzunov, 2014) 

2.4 Samåkningstjänster 
Tjänsteutveckling har som huvuduppgift att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en 
tjänst så att dess processer är välfungerande och kan leverera ett gott kundresultat. En 
förutsättning för att en tjänst ska lyckas är att kundbehov och tjänsteerbjudande matchar. 
Därför är det viktigt att utgå från kunden när en tjänst utvecklas, då det är kundens 
uppfattning om tjänsten och dess levererade resultat som bestämmer kundresultatets kvalitet. 
(Edvardsson, 1996) 

Energikontor Sydost har tagit fram en rapport kring samåkning där viktiga faktorer för 
samåkningstjänster identifierats. För individen är det viktigt att tjänsten inte medför någon 
kostnad och att den är enkel att använda. Att tjänsten har tillräckligt många användare för att 
det ska lyckas uppstå en matchning mellan individens behov och tjänstens utbud är också 
mycket viktigt för individen. (Alvånger, 2014) En av de faktorer en långdistansresenär väger 
in vid val av färdmedel för en långdistansresa är antalet valbara avgångar, alltså färdmedlets 
flexibilitet. Till en början attraherar en samåkningstjänst endast kunder med stor flexibilitet då 
utbudet av resor är begränsat på grund av det låga antalet användare av tjänsten. När tjänsten 
lockar till sig fler användare ökar också flexibiliteten. (Sauvant, 2015) 
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När den tyska samåkningstjänsten Mitfahrgelegenheit år 2013 ville ta ut en avgift för resor 
med färdsträcka över 100 km förlorade de en signifikant del av sina kunder. Över 5000 
användare bojkottade sidan och flera sökte sig till andra gratistjänster. (Wagner, 2013) 
Företagets VD Markus Barnikel menade att avgiften, samt att tvinga användare att registrera 
sig, var nödvändigt för att garantera säkerheten. I protest mot Mitfahrgelegenheit skapades en 
ny hemsida som inte tog avgifter eller krävde registrering och som fokuserade på enkel design. 
På en vecka hade den nya hemsidan 7000 upplagda resor. (Löwenstein, 2013) 

I Sverige grundades sidan Samåkning.se 1  år 2004 och har över 100 000 registrerade 
användare och är därmed Sveriges största samåkningstjänst. Tjänsten tar ut en procentsats för 
varje resa.  

2.5 Kundlojalitet 
Kundlojalitet är något som lägger grunden för återkommande kunder varför begreppet utgör 
en central del i rapporten. Kundlojalitet är resultatet av kundens tillfredsställelse med ett 
företags produkter (Kotler, Armstrong och Parment, 2012). Lojala kunder förser företag med 
konsistenta intäktskällor tack vare återkommande köp och med kostnadssänkningar som ett 
resultat av minskade marknadsföringskostnader. De är villiga att fortsätta köpa varor eller 
tjänster även om det finns attraktiva konkurrenskraftiga alternativ, spendera pengar för att 
prova på andra produkter i företagets sortiment, rekommendera företagets varor eller tjänster 
till andra kunder och ge företaget uppriktig återkoppling om deras behov och förväntningar. 
(Reichheld och Earl Sasser, 1990)  

Lojala kunder är viktigt då en samåkningstjänst blir mer konkurrenskraftig med större 
användarbas (Sauvant, 2015; Alvånger, 2014). Forskning har även visat att företag spenderar 
mer än fem gånger så mycket resurser på att finna nya kunder än att behålla existerande 
(Kotler och Keller, 2006; Wills, 2009). 

En produkt kan utvecklas så att den uppmuntrar kunden att använda produkten kontinuerligt. 
Detta sker i slutfasen av konsumentens beslutsprocess, som är ett begrepp inom 
marknadsföringsteori. Processen består av fem steg: medvetenhet, intresse, utvärdering, 
försök och anpassning. Medvetenhet syftar till då kunden får reda på produktens existens, 
utvärdering syftar till när kunden jämför produkten med dess konkurrenter, försök är då 
kunden prövar produkten och anpassning är när kunden regelbundet återkommer för att 
använda den. (Kotler, Armstrong och Parment, 2012) 

För att påskynda konsumentens beslutsprocess, så att kunden snabbare når anpassningsstadiet, 
kan produkten utformas efter fem faktorer. Faktorerna är: 

• Relativa fördelar (Relative advantage) syftar till det kunden upplever som fördelaktigt 
i jämförelse med konkurrerande produkter. Ju fler fördelar desto bättre. 

                                                

1 http://www.samakning.se/om-samakning/ 
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• Kompatibilitet (Compatibility) handlar om hur väl produkten kan nyttjas. Ju mindre 
som krävs för att använda produkten optimalt desto mer kompatibel är produkten. 

• Komplexitet (Complexity) syftar på hur svårt det är att förstå produkten, vad den gör 
och vad dess syfte är.  

• Testbarhet (Divisibility) syftar på hur lätt det är att testa produkten. Hög kostnad 
minskar kunders benägenhet att testa produkten. 

• Kommunicerbarhet (Communicability) handlar om hur lätt produktens syfte och 
funktion är att förmedla till andra, något som är viktigt för att göra folk medvetna om 
produktens existens.  

(Kotler, Armstrong och Parment, 2012) 

2.6 Design 
Design är formgivningen av en produkt, ofta i syfte att göra produkten så attraktiv som 
möjligt för att kunna konkurrera med andra liknande produkter. Eftersom det bara krävs några 
klick för att byta till en konkurrerande webbapplikation är utformandet och designen av 
webbapplikationen viktig. I västerländsk kultur har det visat sig att minimalistisk design 
efterfrågas medan i österländsk kultur uppskattas inte den typen av design. Söktjänsten 
Google, som har en minimalistisk design, har därför visats ha ett större användarantal i 
europeiska länder och i USA jämfört med i Sydkorea. (Reinecke och Bernstein, 2013) 

Användbarhet definieras som produkten av de två samverkande faktorerna nytta och 
användarvänlighet. Förutom hur enkelt det är för användare att navigera på sidan, samt antal 
problem som användaren stöter på, har även design en avgörande betydelse. Tydlighet i 
designen bidrar dels till enklare navigering för användaren men påverkar också huruvida 
denne känner förtroende eller ej för webbapplikationen. En produkt som inte är användbar 
kommer inte att uppskattas av användarna, och de kommer att finna ett substitut till denna 
produkt. (Sundström, 2005) Därför är det viktigt att utveckla webbapplikationen efter kundens 
behov, något som kallas användarcentrerad utveckling. (Constantine och Lockwood, 2002) 

Nielsen (1995a) har tagit fram tio heuristiker för hur användargränssnitt bör designas för att 
bli användarvänligt. Enligt dessa riktlinjer bör en webbapplikation bland annat designas 
estetiskt och minimalistiskt, samt hjälpa användaren att snabbt återhämta sig från misstag. En 
minimalistisk design hjälper användaren genom att endast visa relevant information. Helst bör 
en webbapplikation vara utformad så att det faller sig naturligt för användaren hur den ska gå 
tillväga för att utföra uppgifter, men i de fall där detta inte är möjligt är det viktigt att 
dokumentation som guidar användaren finns tillgänglig. (Nielsen, 1995a) Det finns också en 
stark korrelation mellan hur snabbt en användare lyckas göra en uppgift och dennes 
tillfredsställelse med webbapplikationen (Nielsen, 2012a). 

Idag besöks webbapplikationer både via datorer andra sorters mobila enheter. Därför är det av 
betydande vikt att en webbapplikations design ska fungera för en mängd olika skärmstorlekar. 
Detta kan lösas genom att utveckla responsiv design. Några av huvudmålen för responsiv 
design är: 
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• Anpassa en webbsidas layout till olika skärmstorlekar 
• Ändra storlek på bilder för att matcha upplösningen 
• Göra knappar och dylikt större och mer touchvänliga för mobiltelefoner 
• Gömma oväsentliga detaljer på mindre skärmar 

(Harb et al., 2011) 

För att skapa responsiv design finns olika tekniker att använda. Istället för att ange bredd och 
höjd för olika element i pixlar så kan storlek anges i procent av den totala layouten, så att 
storleken på olika element ändras i proportion till varandra beroende på skärmstorleken. (Harb 
et al., 2011; Mohorovičić, 2013)  

2.7 Webbapplikationers arkitektur 
Vid utvecklingen av webbapplikationer används en tvålagers-arkitektur: front-end och back-
end. I denna rapport refereras front-end som klientsidan och back-end som serversidan. Vid 
utformning av en webbapplikation måste utvecklare bestämma hur de ska hantera hur 
kommunikationen mellan server och klient ska ske eftersom det finns flera sätt. 

Ett sätt att utforma en webbapplikation är efter en Single Page Application-struktur (SPA). En 
SPA är en webbapplikation utvecklad så att den endast laddar in nödvändig information vid 
en inladdning. Vid en SPA-lösning sköts kommunikation mellan server och klient dynamiskt. 
(Jaewon et al., 2013) Eftersom att en SPA endast laddar in nödvändig information direkt 
innebär att den inte behöver ladda om hela sidan när nytt innehåll ska skickas eller hämtas, 
istället laddas och skickas bara delar av sidan. På så vis skickas mindre information än vad en 
traditionell webbapplikation gör och går därför snabbare. En SPA påminner om program 
installerade direkt på datorn då den har förmågan att ta beslut lokalt på klientsidan. 
Traditionella hemsidor behöver hämta hem informationen till serversidan för bearbetning. 
Detta leder till en tidsfördröjning på flera sekunder för klienten, något som hade undvikits vid 
en SPA-lösning. (Mikowski och Powell, 2012) 

2.8 Användartester 
Alvånger (2014) menar att en viktig faktor för individen när ett samåkningssystem utvecklas 
är att det är enkelt att använda. Ett sätt att säkerställa detta är genom att utföra användartester.  

Generellt syftar användartester till att låta representativa användare testa och utvärdera en 
produkt. Målet är att identifiera vilka problem användaren stöter på, samt att göra en 
bedömning av hur pass tillfredsställd användaren verkar vara med produkten. Ofta utförs 
dessa tester på webbapplikationer genom att testpersonen får uppgifter som den ska utföra 
genom att använda webbapplikationen. (Usability.gov, u.å.) En observatör kan med fördel 
observera när användaren utför testet, men rapportering från användare kan också ske 
skriftligt eller muntligt efter testet. En effektiv metod vid användartester är att försöka få 
testpersonen att ”tänka högt”, för att en observatör ska kunna analysera djupare hur 
användaren upplever produkten. Detta lämpar sig dock inte när tiden det tar för användaren 
för att utföra ett moment ska mätas. (Rubin, 2008) 
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Användare stöter vanligtvis på olika problem vid användartestning. Därför kan användartester 
med fördel utföras på flera testpersoner. Det finns ett samband mellan antalet identifierade 
problem och antalet deltagare. Detta samband visar att antal nya identifierade problem inte 
ökar vid ett visst antal deltagare. Nielsen menar att fem testdeltagare anses vara det optimala 
antalet i avseende på tid och kostnad, då det upptäcks allt färre problem efter detta antal 
deltagare. (Nielsen, 1995b; Nielsen, 2012b) 

Inom användarcentrerad utveckling anses användartestning vara en avgörande del för att 
kunna bygga användbara webbapplikationer, eftersom den har användaren i fokus. Enligt 
Petrie och Bevan (2009) är det viktigt att användartesta iterativt. Deras iterativa process utgår 
ifrån att försöka förstå sig på användarna, sedan designa och skapa en prototyp av 
webbapplikationen. Därefter utvärdera prototypen med hjälp av användartester och till sist 
antingen integrera prototypen med den färdiga produkten eller återgå till att försöka förstå 
användaren och designa om prototypen. Den typiska processen brukar innehålla 4-5 
iterationer, men det kan bli många fler. (Petrie och Bevan, 2009)  

Användarcentrerad utveckling har genomgående användaren i fokus vilket kritiseras av 
Constantine och Lockwood (2002) då de anser att det är lätt att missta användarens 
önskningar mot användarens faktiska behov. Istället anser de att webbapplikationer bör 
utvecklas utifrån ett fokus på användning och användarens faktiska behov, något som kallas 
för användningscentrerad design, en modellbaserad utvecklingsform.  

Göransson, Gulliksen och Boivie (2003) anser att användarcentrerad utveckling har brister 
men anser ej att en modellbaserad utvecklingsmetod är bättre då den inte involverar 
användarna i utvecklingen. Att användarna deltar i utvecklingen är en nyckelfaktor till ett 
framgångsrikt utvecklingsprojekt. Författarna anser även att varje utvecklingsprojekt har ett 
eget individuellt behov av information från användarna. Agila projektmetoder kan kräva 
mycket mindre information än en större, mer strukturerad projektmetod. (Göransson, 
Gulliksen och Boivie, 2003) 

2.9 Arbetsmetoden Scrum 
Inom agila arbetsmetoder delas arbetet upp i tidsbestämda etapper där resultatets egenskaper 
kan förändras. Ett agilt arbetssätt passar projekt där slutresultatet är okänt vid start, om snabba 
resultat önskas eller när situationen är föränderlig. Scrum är en agil arbetsmetod som lämpar 
sig för mjukvaru- och systemutveckling. (Tonnquist, 2014) 

Inom Scrum delas arbetet upp i tidsperioder, sprintar, som maximalt bör omfatta 30 dagar. För 
att minska behovet av möten och skapa viss regelbundenhet i arbetet utförs inom Scrum 
särskilda aktiviteter. Viktiga aktiviteter är kickoff, sprintplanering, dagliga scrummöten, 
utvecklingsarbete, sprintgranskning samt sprintretrospektiv. (Schwaber och Sutherland, 2013) 

De tre viktigaste rollerna inom Scrum är produktägaren (product owner), scrummästaren 
(scrum master) och utvecklingsteamet (development team). Produktägaren är den som 
initierar ett projekt och därefter ansvarar för att det levererade resultatet är av god kvalitet. 
Produktägaren kan ingå i utvecklingsteamet som under projektets gång genomför det som ska 
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uppnås. Utvecklingsteamet är en självgående arbetsgrupp där det inte finns någon 
projektledare. Scrummästaren har till uppgift att se till att teamet följer Scrum som 
arbetsmetod, exempelvis genom att se till att tider hålls under möten. Scrummästaren ska även 
ansvara för att undanröja eventuella problem som hindrar gruppens arbete. (Schwaber och 
Sutherland, 2013) 

Ett projekt inleds med att en produktbacklogg utformas. Det är en lista med allt som kan 
tänkas behövas i den färdiga produkten som ska tas fram under projektet. Inför varje sprint 
görs en sprintplanering grundat på produktbackloggen med avseende på vad som ska utföras 
under sprinten. (Schwaber och Sutherland, 2013) 

Dagligen hålls scrummöten, vilka karakteriseras av sin korta varaktighet, cirka 15 minuter. 
Dessa möten syftar till att samordna arbetet i utvecklingsteamet samt till att planera arbetet 
inför den kommande dagen. Varje teammedlem besvarar under mötet följande tre frågor: 

• Vad har teammedlemmen gjort sedan förra scrummötet? 
• Vad planerar teammedlemmen att göra härnäst? 
• Har teammedlemmen stött på några hinder i arbetet? 

(Schwaber och Sutherland, 2013) 

I slutet av varje sprint görs en sprintgranskning där det som åstadkommits under sprinten 
granskas. Utifrån resultatet kan eventuellt ändringar göras i produktbackloggen. Under ett 
sprintretrospektiv utvärderar sedan utvecklingsteamet sitt eget arbete för att kunna förbättra 
arbetet under kommande sprint. (Schwaber och Sutherland, 2013) 

I agila utvecklingsprojekt tillämpas kontinuerlig integration, vilket innebär att när en uppgift 
är implementerad så integreras den med den redan färdiga koden så att systemet byggs ut. En 
viktig del i denna metod är att testa koden så snabbt som möjligt, för att kunna identifiera 
buggar och problem i ett så tidigt skede som möjligt. Att kontinuerligt integrera kod minskar 
generellt de risker som annars kan uppstå vid slutet av projektet när koden sammanfogas. 
(Hamdan, 2015) 

2.10 Refaktorering 
Refaktorering är ett sätt att omstrukturera kod. Syftet med att refaktorera är att dels förbättra 
designen av mjukvaran, göra koden lättare att förstå, lösa buggar och få programmet att köra 
snabbare. Refaktorering är alltså ett sätt att optimera och städa i koden. (Veerraju, Srinivasa 
Rao och Murali, 2010) 

Det finns tre typer av refaktoringsstrategier: iterative refactoring, refactoring when is 
necessary och not refactor. Iterativ refactoring innebär att koden refaktoreras regelbundet, 
refactortoring when is necessary vid behov och not refactor att det inte görs någon 
refaktorering. Sedan finns det tre typer av refaktorering: code refactoring, database 
refactoring och UI refactoring. Code refactoring innebär att källkod refaktoreras, medan 
database refactoring syftar till att göra förändringar i databaser och UI refactoring syftar till 
att göra förändringar i användargränssnittet. Alla tre typerna av refaktorering lämnar 
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webbapplikationens funktionalitet och design oförändrad. (Veerraju, Srinivasa Rao och 
Murali, 2010) 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer en beskrivning om hur utvecklingen av webbapplikationen har gått till. 
Metoden börjar med att förklara projektets arbetsform. Därefter beskrivs den utförda 
förstudien. Sedan presenteras implementationen av projektet och avslutningsvis beskrivs de 
sätt som projektet har utvärderats på. 

3.1 Arbetsform 
Följande avsnitt ämnar beskriva den arbetsform och utvecklingsprocess som tillämpats i 
projektet. Även rollfördelning, arbetsutvärdering och planeringen av projektet beskrivs. 

3.1.1 Iterativ utveckling 
För projektet tillämpades den agila arbetsmetoden Scrum som enligt Tonnquist (2014) lämpar 
sig bra vid mjukvaruutveckling där kraven ofta ändras. Projektet var uppdelat i olika 
tidsperioder om totalt fyra iterationer. Sprint 0 fungerade som en förstudie till projektet. En 
marknadsundersökning utfördes och låg till grund för utvecklingen av projektidén och en 
projektplan togs fram. Under de tre efterföljande sprintarna, Sprint 1-3, låg huvudfokus på 
implementationen av webbapplikationen. I slutet av varje sprint genomfördes ett 
sprintretrospektiv där gruppens arbete utvärderades för att kunna genomföra förbättringar till 
nästkommande sprint.  

3.1.2 Ansvarsfördelning och roller 
Alla sju medlemmar i utvecklingsteamet ansvarade tillsammans för projekts genomförande. 
Gruppen valde att inte dela ut specifika roller förutom en scrummästare, vars huvudsakliga 
uppgift var att se till att mötesordningen följdes och att kommunikationen fungerade. Då 
ingen extern produktägare fanns tog hela gruppen rollen som produktägare. 

3.1.3 Produktbacklogg 
Under förstudien samt början av implementationen tog utvecklingsteamet fram en 
produktbacklogg för projektet. Denna bestod av en lista med funktionalitet som planerades 
ingå i webbapplikationen. Den funktionalitet som togs upp var baserad på resultatet från en 
marknadsundersökning som utfördes under förstudien samt vad gruppmedlemmarna själva 
ansåg vara viktigt för en samåkningstjänst. Den slutgiltiga produktbackloggen presenteras i 
bilaga 3. 

För all funktionalitet i produktbackloggen skrevs även användarberättelser (user stories). 
Användarberättelser är påhittade citat av webbapplikationens tänkta användare vars syfte är 
att beskriva vilken funktionalitet som är viktig för användaren och oftast även varför denna är 
viktig. 

Under projektets gång utvidgades produktbackloggen med fler användarberättelser och vissa 
omprioriteringar gjordes. Detta då nya insikter om vilken funktionalitet som var viktig eller 
mindre viktig för tjänsten uppstod.  
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3.2 Förstudie 
Följande avsnitt ämnar beskriva den förstudie som utfördes i projektets initiala fas. Förstudien 
bestod av en marknadsundersökning och framtagning av en prototyp. 

3.2.1 Marknadsundersökning 
Under projektets förstudie gjordes en enkätundersökning och en marknadsplan. I 
marknadsplanen gjordes analyser, baserade på inhämtad sekundärdata, av tjänstens omgivning 
både på makro- och mikro-nivå. Att utgå från sådan information kan dock inte anses 
tillräckligt för att kunna dra slutsatser om specifika marknadsföringssituationer och därför är 
det ofta aktuellt att göra egna marknadsundersökningar. Den mest använda 
primärdatainsamlingsmetoden är att utföra enkätundersökningar då de anses vara den bästa 
för att få deskriptiv information. (Kotler, Armstrong och Parment, 2012) Utvecklingsteamet 
valde att göra en enkätundersökning då det var ett enkelt sätt att nå ut och få åsikter från 
många i målgruppen. 

Marknadsundersökningen gjordes för att undersöka den tilltänkta målgruppens, studenters, 
syn på samåkningskonceptet samt för att ge underlag för bedömning huruvida 
samåkningstjänsten skulle kunna vara attraktiv för den valda målgruppen. Undersökningen 
bestod dels av en enkätundersökning om studenters samåkningsvanor och användande av bil 
samt en marknadsplan där marknaden för studentsamåkning analyserades. Utdelningen av 
enkäter gjordes både fysiskt och digitalt över internet via Google Forms. Enkäten delades ut 
på Campus Valla vid Linköpings universitet samt spreds i olika studentgrupper på Facebook i 
ett försök att endast nå ut till målgruppen.  

Enkäten (se Bilaga 1) var kort och bestod endast av åtta frågor. Detta var för att se till att den 
gick snabbt att svara på och för att behålla de svarandes intresse. De sju första frågorna var 
enkla slutna frågor varav fyra hade olika svarsalternativ. Den avslutande frågan var en 
frivillig öppen fråga om vad respondenten tyckte om tjänstens koncept och samåkning 
generellt. Detta för att ge den svarande möjligheten att ge mer kvalitativ information. 

Baserad på enkätsvaren, togs en marknadsplan (se Bilaga 2) fram. Den består av:  

• en inledning med produktbeskrivning 
• en beskrivning av den utförda marknadsundersökningen 
• en omvärlds- och SWOT-analys 
• en marknadsstrategi med mål 
• ett avsnitt om segmentering 
• ett avsnitt om urval och positionering 
• en beskrivning av marknadsmixen (produkt, pris, plats, påverkan, personal, process 

och fysiska miljön) vilket lämpar sig bäst vid utveckling av en tjänst.  
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3.2.2 Prototyp 
Att utforma en prototyp innebär att bygga en småskalig version av ett komplext system för att 
ta reda på kritisk information innan det implementeras på riktigt. Prototypen är ett viktigt 
verktyg för att reducera kostnad och risk vid systemutveckling. Den kan byggas på många sätt 
med många olika verktyg, allt från papper och penna till avancerade modellbaserade verktyg. 
Två viktiga egenskaper vid valet av verktyg är att det bör vara enkelt att använda och enkelt 
att utföra ändringar. (Szekely, 1994)  

Gruppen valde att utforma webbapplikationens prototyp i PowerPoint då det tillhandahåller 
tillräcklig funktionalitet för att kunna rita upp enklare prototyper som lätt kan modifieras. 
Prototypen utgick från produktbackloggens funktionaliteter samt utvecklingsteamets vision 
och låg till grund för utvecklingen under Sprint 1. Utvecklingsteamet valde under ett senare 
skede att till stor del frångå den framtagna prototypen i takt med att kunskapen inom området 
ökade. När produktbackloggen förändrades uppdaterades inte prototypen utan bara designen 
på webbapplikationen. Den fullständiga prototypen finns tillgänglig i bilaga 4. 

3.3 Implementation 
Följande avsnitt ämnar beskriva den metod som tillämpades för implementationen av 
projektet. Implementationen är uppdelad i Programvara och verktyg, Systemuppbyggnad, 
Klient-och Serverkommunikation, Single Page Application, Refaktorering och 
Prestandaförbättringar. 

3.3.1 Programvara och verktyg 
I syfte att strukturera arbetet skapades en scrumboard i den webbaserade tjänsten Trello. 
Scrumboarden fungerade som underlag för prioritetsordning och arbetsfördelning. Varje 
uppgift fick ett tillhörande kort. Korten i sin tur låg i en av följande kategorier: 

• Produktbacklogg 
• Sprintbacklogg 
• Arbetas på just nu 
• Behöver testas/granskas 
• Done sprint 0 
• Done sprint 1 
• Done sprint 2 
• Done sprint 3 

Varje utvecklare kunde sätta sitt namn på korten och på så vis kunde dubbelarbete undvikas. 
Det blev också en tydlig ansvarsfördelning.  

Den huvudsakliga utvecklingen skedde i utvecklingsmiljön PyCharm utvecklad av 
mjukvaruföretaget JetBrains. Serverplattformen som användes var OpenShift utvecklad av 
Red Hat. Versionshantering skedde med hjälp av programmet Git och koden lagrades med 
hjälp av tjänsten GitLab tillhandahållen av GitLab Inc. 
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3.3.2 Systemuppbyggnad 
I detta delavsnitt presenteras metoden för hur webbapplikationen är uppbyggd på klient- 
respektive serversida samt hur kommunikationen mellan dem sköts och hur strukturen bygger 
upp en Single Page Applikation. Även refaktoreringsmetoder och 
prestandaförbättringsmetoder presenteras. 

Klientsida 
Följande stilmallar, märk- och programmeringsspråk användes för klientsidan under 
utvecklingen: 

• HyperText Markup Language2 (HTML5) 
• Cascading Style Sheets2 (CSS3)  
• JavaScript3 

HTML5 är ett märkspråk för att strukturera element på en webbapplikation. CSS3 är en 
stilmall för att ge instruktioner till webbläsaren hur olika element visuellt ska se ut. CSS-
mallar hanterar oftast saker såsom vilken färg, storlek och typsnitt olika element ska ha. 
Utvecklingsteamet använder CSS media querys som möjliggör användandet av olika layout 
för samma HTML-kod beroende på skärmstorlek (Mohorovičić, 2013). Detta för att hantera 
den responsiva designen. 

JavaScript är ett dynamiskt skriptspråk som klientens webbläsare exekverar. Skriptspråk är ett 
tolkat programspråk som kräver en exekveringsmiljö för att köras. I detta fall tillhandahålls 
den miljön av webbläsaren. Under utveckling var JavaScriptkoden placerad i en egen fil 
särskild. 

Till dessa språk har följande bibliotek använts: 

• Bootstrap4 
• jQuery5 

Bootstrap är ett ramverk för klientsidan som består av HTML- och CSS-mallar för att 
underlätta utvecklingen av dynamiska hemsidor för olika skärmstorlekar. 

jQuery är ett bibliotek för JavaScript som tillhandahåller funktioner som gör det enklare att 
modifiera HTML- och CSS-mallar. Utöver det så använder sig jQuery av tekniken AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML). AJAX utnyttjas för kommunikationen mellan server- 
och klientsidan. 

Serversida 
I serversidan användes programmeringsspråket Python6. Python är ett programspråk med stöd 
för både objektorienterad och funktionell programmering.  
                                                

2 https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss 
3 https://www.w3.org/standards/webdesign/script 
4 http://getbootstrap.com/ 
5 https://api.jquery.com/ 
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Följande verktyg och ramverk användes för utvecklingen av serversidan: 

• Flask7 (inklusive Jinja28 & Werkzeug9) 
• SQLAlchemy10 

Flask är ett mikroramverk skrivet i Python för webbutveckling. Det är också det ramverket 
som körs på servern. Under utvecklingen har serversidan utvecklats utifrån ett skript i flask. I 
detta skript har utvecklingsteamet deklarerat vilka URL:er som ska kunna nås från klientsidan 
samt vilka funktioner som ska kallas då dessa URL:er hämtas. Detta görs med hjälp av 
ramverket Werkzeug. Utvecklingsteamet har även använt sig av Jinja2’s funktion som återger 
HTML-mallar. När HTML-mallen återges kan Jinja2 tolka eventuell pythonkod i mallen. 
Utvecklingsteamet kunde utnyttja det här genom att låta klientsidan anpassa sig efter data från 
serversidan. 

Databasen byggdes med hjälp utav Flasks utbyggda version av SQLAlchemy. SQLAlchemy 
är ett verktyg för relationsdatabaser som omvandlar pythonkod till SQL’s programspråk.  

Under utvecklingen användes databasen SQLite för den lokala exekveringen av applikationen 
medan databasen PostgreSQL används på serverplattformen. Då SQLAlchemy är kompatibelt 
för båda dessa databaser kunde samma kod användas. 

3.3.3 Klient- och serverkommunikation 
All kommunikation mellan klient- och serversidorna görs med AJAX-anrop. AJAX tillåter 
asynkrona anrop till serversidan utan att sidan behöver laddas om. Detta innebär att 
användarens webbläsare kan skicka och be om information och fortsätta exekvera 
nästföljande kod tills att serversidan svarar anropet.  

3.3.4 Single Page Application 
Webbapplikationen var tänkt att utformas som en Single Page Application och 
utvecklingsteamet valde därför att utveckla den efter en modulärprincip där varje modul 
representerades av en HTML-mall. Varje modul hade ett enskilt specifikt syfte och kunde 
laddas vid behov. Redan vid utformningen av prototypen hade filstrukturen skapats för 
webbapplikationen, där JavaScript, CSS- och HTML-mallar hade delats upp. 

3.3.5 Refaktorering 
Av de tre refaktoreringsstrategierna presenterade i teorin har iterative refactoring använts i 
kombination med refactoring when is necessary under projektets gång. Tid har regelbundet 
avsatts till refaktorering men endast genomförts vid behov. Den typ av refaktorering som 
framförallt användes var code refactoring där källkoden granskades.  

                                                                                                                                                   

6 https://docs.python.org/3/tutorial/index.html 
7 http://flask.pocoo.org/docs/0.10/ 
8 http://jinja.pocoo.org/docs/dev/api/ 
9 http://werkzeug.pocoo.org/ 
10 http://www.sqlalchemy.org/ 
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3.3.6 Prestandaförbättring 
Under utvecklingen strukturerades filer upp så att prestandaförbättringar kunde göras vid ett 
senare skede och när implementationen var klar så vidtogs åtgärder för en snabbare 
webbapplikation. Utvärderingen av prestandan gjordes med hjälp av tjänsten WebPageTest11. 
De största prestandaförbättringarna gjordes när webbapplikationen var färdigutvecklad. Även 
de kontinuerliga refaktoreringstillfällena, som bidrog till att mängden kod reducerades, har 
lett till prestandaförbättringar. 

3.4 Utvärdering 
Följande avsnitt ämnar beskriva hur projektet kontinuerligt har utvärderats. Utvärderingen 
bestod av användartester och acceptanstester.  

3.4.1 Användartester 
För att få ett underlag till hur användbar webbapplikationen var samt för att identifiera 
eventuella förbättringsåtgärder utfördes användartester med fem personer inom den tänkta 
målgruppen. Ett krav på de utvalda testpersonerna var att de inte besökt webbsidan tidigare. 
Mellan varje användartest korrigerades testarens synpunkter och applikationen uppdaterades. 

Efter att ha fått grundläggande information om tjänstens syfte, ombads testpersonen att utföra 
uppgifter i enlighet med vad Usability.gov (u.å.) föreslår. De ombads “tänka högt” under 
utförandet. Observatörerna antecknade de problem testpersonen stötte på samt vad denne sa. 
Användartesterna bestod av sex uppgifter som beskrivs i Bilaga 6. Testet avslutades med att 
observatörerna ställde frågor om användarens upplevelse på webbapplikationen. 
Användartesternas längd varierade beroende på hur duktig testaren var men tog ungefär 15 – 
20 minuter i snitt. 

3.4.2 Acceptanstester 
Vid varje ny funktionalitet i webbapplikationen tillämpades kontinuerlig integration där 
utvecklingsteamet genomförde acceptanstester innan funktionen integrerades. De 
grundfunktionaliter som testades vid varje ny implementation var: 

• Registrering och inloggning 
• Lägga upp resa 
• Söka på resa och lägga till i varukorgen  
• Genomföra köp av resa 

Vid eventuella upptäckta problem åtgärdades dessa innan integration. Vid lyckat test, ansågs 
den nya funktionaliteten accepterad och kunde därmed integreras.  

                                                

11 http://www.webpagetest.org/ 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras inledningsvis resultatet av förstudien med marknadsundersökningen 
och prototypen. Därefter följer resultatet från implementationen med bland annat exempel på 
systemuppbyggnad och systembeskrivning. Slutligen presenteras även resultatet från 
utvärderingen av projektet. 

4.1 Förstudie 
Följande avsnitt ämnar beskriva den förstudie som gjordes under projektets första sprint och 
som låg till grund för implementeringen av webbapplikationen. Resultatet från förstudien 
delas upp i marknadsundersökning och prototyp. 

4.1.1 Marknadsundersökning 
Enkätundersökningen (se Bilaga 1) som var en del av marknadsundersökningen under 
projektets förstudie genererade 171 svar varav 159 från studenter. Den visade att den 
viktigaste faktorn för studenter vid val av transportmedel är kostnad följt av restid. Därefter 
kommer komfort och flexibilitet. Av de studenter som har tillgång till bil kan 79,4 procent 
tänka sig att skjutsa och 75,5 procent av alla studenter, oavsett tillgång till bil, kan tänka sig 
att bli skjutsade för att minska på transportkostnaden. Enkäten visade överlag att den 
allmänna attityden till samåkning bland studenter är positiv, i genomsnitt 3,96 på en 
femgradig skala. 

Från resultatet av enkäten framkom det också att genomsnittsstudenten vid Linköpings 
universitet reser hem drygt 1.7 gånger per termin. Beräknat från cirka 17 400 heltidsstudenter 
vid Linköpings Universitet år 2015 (Frode Blomberg, 2015) innebär det att det approximativt 
gjordes cirka 30 000 resor från Linköping, varav 3000 av dessa gjordes med bil.  

Ett resultat som marknadsplanen (se Bilaga 2) genererade var att tjänsten är unik på 
marknaden då den erbjuder något som tidigare inte funnits: en samåkningstjänst framtagen för 
endast studenter. 

  



18 
 

4.1.2 Prototyp 
 

 

Figur 1: Prototyp för webbapplikationens startsida 

Vid starten av projektet bestämdes att tjänsten skulle få namnet Bila Nu och samtidigt togs en 
prototyp (se Figur 1) av webbapplikationen fram. Prototypen var ett resultat av den framtagna 
produktbackloggen. Dess design utvecklades som ett resultat av sammanslagningar av olika 
gruppmedlemmars designidéer. I Bilaga 4 presenteras den fullständiga prototypen som togs 
fram.  

 

Figur 2: Startsida, version 1 

Den första versionen av webbapplikationen (se Figur 2) utvecklades utifrån prototypen. I 
samband med ny funktionalitet valde utvecklingsteamet att bearbeta en ny design och 
frångick till stor del den framtagna prototypen. Beslutet att frångå prototypen grundade sig i 
dennes avsaknad av stöd från framtagen teori om design. Designen förändrades för att bli mer 
minimalistisk, i enlighet med Nielsens (1995a) heuristiker. Många av funktionerna i den 
slutgiltiga versionen av webbapplikationen har dock fortfarande stora likheter med den 
framtagna prototypen.  
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4.2 Implementation 
Följande avsnitt ämnar presentera utfallet från implementationssprintarna. Avsnittet tar upp 
webbapplikationens slutgiltiga systemöversikt, ett avsnitt om mobilanpassning och responsiv 
design följt av systemets uppbyggnad. Slutligen presenteras även ett delavsnitt angående 
refaktoreringsresultat. 

4.2.1 Systemöversikt 
I detta delavsnitt redogörs det visuella resultatet vid användande av tjänsten.  

Startsida 
Den slutgiltiga versionen av startsidan (se Figur 3), som tidigare nämnts, skiljer sig från 
prototypen. Startsidan utvecklades efter användarberättelsen: 

“Som användare vill jag kunna få ett gott första intryck av en trevlig och seriös förstasida så 
att jag vill komma tillbaka” 

 

Figur 3: Startsida 

Mitt på sidan finns två textfält som fungerar för de båda alternativen ”Åk med” eller ”Ta 
med”. När användaren klickar på ett av alternativen tas denne till sökresultat respektive ett 
formulär för att lägga upp en resa.  

I den övre, högra kanten på sidan finns en meny bestående av användarregistrering, 
inloggning och ”Hur funkar det?”. “Hur funkar det?” ger användaren en förklarande text till 
hur tjänsten Bila Nu fungerar. Syftet med upplägget av sidan var att på ett intuitivt sätt kunna 
förstå tjänsten för att snabbt kunna börja använda den, i enlighet med Nielsens (1995a) 
heuristiker. När användaren är inloggad ändras menyn till alternativen ”Min profil”, “Mina 
resor”, ”Varukorg” och “Logga ut”. Alternativet “Hur funkar det” kvarstår. 

Bakgrundsbilden valdes utifrån kriteriet att den skulle väcka associationer till bilresor ur ett 
miljöperspektiv. Detta då enkätundersökningen (se Bilaga 1) visade att miljöaspekten var 
viktig för målgruppen. Därför valdes en bild med en bilväg i frodig natur. 
Webbapplikationens färgtoner valdes till gröna och vita då utvecklingsteamet ansåg att färgen 
grön associerar till miljö och natur medan den vita färgen ger ett ljust och välkomnande 
utseende. 
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Registrering och inloggning 
Registrering- och inloggningsalternativen ligger båda under startsidans meny. Vid 
registreringen måste användaren fylla i ett formulär och då uppge ett unikt användarnamn, 
och mailaddress samt ett lösenord. 

Vid inloggningen anger användaren sitt användarnamn och lösenord. Här sker en kontroll att 
det registrerade användarnamnet och lösenordet stämmer överens. Om felaktiga uppgifter har 
angetts, eller om formulären inte är ifyllda, kommer ett felmeddelande upp. Är allting 
däremot korrekt ifyllt loggas användaren in och förblir inloggad tills användaren loggar ut. 
Att genomföra köp och lägga upp resor går endast om användaren är inloggad. Att exempelvis 
lägga upp en resa utan att vara inloggad ger ett felmeddelande om en uppmaning att logga in 
först. 

Användarprofil 
Under sidan “Min profil” kan en användare lägga till och uppdatera information om sig själv. 
Här visas också vad andra har gett för betyg och kommenterar till användaren. ”Min profil” 
utvecklades från användarberättelsen: 

"Som användare vill jag ha en personlig profil på sidan och kunna se andra användares 
profiler för att veta vem jag åker med." 

 

Figur 4: Profilinformation 

Valet att lägga upp profilbild (se Figur 4) är frivilligt. Profilbilden laddas upp genom att ange 
en bildadress vilket görs med knappen “Byt profilbild”. Alternativet hade varit att ladda upp 
en bild i databasen, men det hade tagit mycket mer datautrymme på webbapplikationens 
begränsade server. 
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Figur 5: Redigera profilinformation 

Knappen “Redigera profiluppgifter” öppnar ett formulär (se Figur 5) där användaren anger 
sina uppgifter. De uppgifter som är obligatoriska att uppge för att kunna genomföra köp eller 
lägga upp resor är namn, personnummer och telefonnummer. Att dessa uppgifter är 
obligatoriska är för att öka säkerheten och trovärdigheten av andras profiler. Som förare finns 
även alternativet att uppge mer information om sin bil. Den information föraren kan ange är 
bilmodell, färg och registreringsnummer. Alternativet gjordes valbart eftersom det kan tänkas 
ge mervärde för passageraren i form av trygghet eller komfort, samtidigt som förarna inte ska 
vara tvungna att ange informationen ifall de saknar bil eller exempelvis kör med en hyrd bil. 
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Att lägga upp en reseannons 
 

 

Figur 6: Uppläggning av reseannons 

För att lägga upp en annons fyller användaren på startsidan i avreseort ”Från” och 
slutdestination ”Till" i textfälten och väljer alternativet ”Ta med”. Då kommer ett formulär 
upp där användaren får lägga till information som: datum, tid, antal platser i bilen och pris per 
säte (se Figur 6). Informationen ansågs nödvändig för att kunna ge en köpare tillräckligt med 
information om resan. Dessutom finns ett formulär med “Ev. reseinfo” om användaren vill 
lägga till någon extra information om resan. Det implementerades då viss information kan 
vara bra att meddela från början, till exempel begränsat bagageutrymme eller speciell 
upphämtningsaddress.  

"Som säljare av resa vill jag kunna lägga till extra information om till exempel 
upphämtningsplats eller allergier." 

Om användaren fyller i allting korrekt läggs resan upp och det visas en bekräftelse med 
information om resan, annars visas ett felmeddelande som indikerar vilket fält som är felaktigt 
ifyllt. Resan läggs sedan till under ”Mina resor”. Skulle användaren sedan ångra sin resa finns 
möjligheten att ta bort den. 

Administratör 
Administratören är en särskild användare med samma egenskaper som en vanlig användare, 
med tillägget att den kan ta bort andras resor. Denna typ av användare implementerades så att 
det skulle finnas möjlighet att som ägare av webbapplikationen kunna redigera 
produktsortimentet. Genom att ha en administratör ökar även säkerheten på sidan, då 
användares annonser kontrolleras och kan tas bort. 
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Att boka en resa 
 

 

Figur 7: Sökning efter resa 

Vill användaren istället boka en resa, börjar bokningsprocessen då användaren trycker på “Åk 
med”-knappen som visar sökresultatet med avseende på de städer som angivits i textfälten. 
Sökresultatet är uppdelat i två fält där det första visar de exakta resorna användaren har sökt 
efter. Det andra visar närliggande resor som finns med avseende på upplagda annonser som 
har närliggande koordinater till de angivna städerna (se Figur 7). Detta eftersom användaren 
kan vara intresserad av resor som ligger i närheten av den önskade ressträckan. 

Om användaren får sökträffar kan vidare information om resorna fås genom att klicka på 
respektive annons. Då visas information angående datum, pris, antal lediga säten samt 
information om föraren. När köparen har bestämt sig kan resan reserveras genom att trycka på 
knappen “Lägg till i varukorgen”. Ett meddelande kommer då upp och hänvisar till menyn där 
varukorgsknappen finns.  

En av de användarberättelser som utvecklandet av varukorgen grundade sig i var: 

“Som kund vill jag kunna se en varukorg för att hålla koll på vad jag tänker köpa och 
kostnaden.” 
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Figur 8: Varukorg steg 1                     Figur 9: Varukorg steg 2 

Varukorgen är uppdelad i tre steg. Överst i varukorgen visas vilket steg som användaren 
befinner sig på. Detta för att tydliggöra hur långt i processen användaren har kommit. I det 
första steget ser användaren innehållet i varukorgen (se Figur 8). Här finns möjligheten att ta 
bort resan genom att trycka på krysset bredvid det visade priset. I nästkommande steg ombeds 
användaren att fylla i sina kortuppgifter (se Figur 9). Kortuppgifterna går igenom en 
valideringsfunktion som säkerställer att det är ett giltigt Visa-kort. Knapparna 
“Avbryt”, ”Tillbaka”, “Fortsätt” hjälper användaren att navigera mellan varukorgens olika 
steg. 
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Figur 10: Varukorg steg 3        Figur 11: Varukorgens bekräftelseruta 

I varukorgens tredje steg visas en summering av de valda resorna, användarens egen 
information, totalpriset som ska betalas samt information om vad köparen binder upp sig till 
(se Figur 10).   
 
När användaren slutligen klickar på “Slutför bokning” uppmärksammar webbapplikationen 
användaren med en bekräftelseruta (se Figur 11). Då föraren har möjlighet att acceptera eller 
neka köparen är det viktigt att användaren får reda på hur han kan se sin bekräftelsestatus. Ett 
meddelande i röd text visas för att fånga användarens uppmärksamhet där texten förklarar 
nästa steg i proceduren. Genom att sedan klicka på “Gå direkt till mina resor” flyttas 
användaren till den delen av webbapplikationen där information om användarens resor finns.  

Mina Resor 
Vid klick på "Mina resor” under menyn tas användaren till en sida med orderhistorik av 
tidigare resor och kommande resor. Två användarberättelser som motiverade utvecklandet 
av ”Mina resor" var: 

"Som användare vill jag kunna se min orderhistorik för att veta vad jag har gjort för tidigare 
inköp från sidan." 

"Som förare vill jag kunna hålla koll på vilka resor jag har sålt och se information om dessa.” 

 

Figur 12: Reseinformation 

Genom att klicka på en köpt eller såld resa visas en ny ruta kallad “Din resa” (se Figur 12) 
med mer information om denna. Efter ett köp av en resa måste föraren godkänna passageraren. 
Detta implementerades med motiveringen att även föraren borde kunna välja vilka den ska 
åka med av trygghetsskäl. Som köpare av resa finns resestatusen synlig under 
“Reseinformation”. Som säljare av resa finns istället möjligheten att godkänna eller neka 
passagerarna här. 

Under “Din resa” finns även möjligheten att se profiler och chatta med alla medresenärer. 
Syftet med denna funktion är att användarna ska kunna bestämma till exempel 
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upphämtningsplats eller lösa andra frågor. En användarberättelse som motiverar 
chattfunktionen är: 

"Som deltagare i en resa vill jag på ett smidigt sätt kunna skicka meddelanden till övriga 
deltagare på samma resa." 

Även möjligheten att kommentera och betygsätta medresenärer finns under “Din Resa”. 

Ratingsystem och kommenteringsalternativ 
Ratingsystemet och kommenteringsalternativet utvecklades med syfte att öka 
webbapplikationens trygghet och säkerhet utifrån följande användarberättelser: 

“Som användare vill jag kunna kommentera användare för att rekommendera andra att åka 
med dem.” 

“Som användare vill jag kunna betygsätta andra användare efter deras insatser.” 

Kommenteringsalternativet och ratingsystemet görs tillgängligt för en användare när en resa 
har köpts eller sålts. Som medresenär finns möjligheten att ge sin förare eller en annan 
passagerare ett betyg i form av stjärnor mellan 1-5 (5 är högsta). Det går även att lämna en 
förtydligande kommentar om hur resan upplevdes. Även föraren kan betygsätta sina 
medresenärer och ge kommentarer enligt samma system. 

 

Figur 13: Visning av förarens profil 

Information om en användares betyg och kommentarer finns synliga under användarens profil. 
De blir även synliga när en person vill köpa en resa och vill ha mer information om föraren. 
Detta för att personen ska kunna bedöma huruvida förarens resa ska väljas eller inte. På 
liknande sätt kan föraren se omdömen om medresenär innan bokningen ska godkännas. På 
bilden (se Figur 13) syns informationen som visas när en användare söker på en resa och vill 
veta mer om föraren.  
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4.2.2 Responsiv design 
Webbapplikationens design har utvecklats med avseende på att vara responsiv i enlighet med 
Harb et al. (2011) och ser olika ut för olika skärmstorlekar. Med hjälp av olika funktioner i 
både CSS och JavaScript får webbapplikation sin responsivitet. 

 

Figur 14, viewport 

 

Figur 15, kodexempel på responsiv design 

“Viewporten” (se Figur 14) känner av storleken på enheten och skalar sedan applikationen 
proportionellt. Applikationens komponenter är även responsivt designade med hjälp av 
Bootstraps grid-system och attribut som anger storleken med procentenheter (se Figur 15).  

 

Figur 16: Startsida i mobilversion                   Figur 17: Mobilversion, registrering 

Menyn på startsidan är stängd för mindre skärmar för att förbättra användarbarheten (se Figur 
16). För att komma åt alternativ som registrering och inloggning måste användaren först 
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klicka på menyknappen för att öppna denna. Vid inloggning och registrering skalas även 
skärmen upp så att texten blir tydligare samt att knapparna upplevs som större (se Figur 17). 

4.2.3 Systemuppbyggnad 
I detta delavsnitt följer en redogörelse över webbapplikationens systemuppbyggnad. Med 
hjälp av exempel kommer detta avsnitt att ta upp hur den slutgiltiga versionen av 
applikationen är uppbyggd på klient- respektive serversidan samt hur kommunikationen 
mellan dessa sköts. Slutligen presenteras ett avsnitt angående asynkrona jQuery-anrop samt 
ett avsnitt om databasens struktur. 

Klientsidan 
Applikationens klientsida består av komponentuppdelade HTML-mallar vars design sköts av 
en gemensam CSS-fil tillsammans med Bootstraps CSS för att garantera enhetlig design. 
Webbapplikationen använder sig av tre olika Application Program Interfaces (API). Google 
Maps API används för kartfunktionen. För kalenderfunktionen vid uppläggning av resor 
används ett Datepicker API. Även ett API för kakor används. Alla dessa resulterar i att 
användarbarheten förbättras. Även de skript som inte är tillhandahållna av API körs på 
webbapplikationen genom en gemensam JavaScript-fil. 

Användandet av jQuery resulterade i en väldigt nästlad asynkron kod men gav också enkla 
uttryck för att uttrycka JavaScript och AJAX-anrop.  

Serversidan 
Webbapplikationens serversida består framförallt av en pythonfil kallad flaskapp.py. Denna 
fil innehåller främst route()-funktioner samt koden för databasen. 

Route()-funktionerna används främst till två saker: lägga till och hämta data från databasen 
och att återge HTML-mallar. Att återge HTML-mallar görs med hjälp av funktionen 
render_template(), som Flask tillhandahåller, som i sin tur görs med Jinja2. Detta möjliggör 
att HTML-mallar kan innehålla pythonkod vilket var väldigt användbart under utvecklingen, 
exempelvis för generiska mallar vars innehåll varierade beroende på vilken användare som 
var inloggad. 

Även koden för databasen är skriven i denna pythonfil. Tillägg i, redigering, sökning samt 
definering av databasens tabeller gjordes med SQLAlchemys medföljande funktioner.  

Klient- och serverkommunikation 
För att webbapplikationen ska fungera krävs kommunikation mellan klient- och serversidan. 
Mycket av Bila Nu:s funktionalitet bygger på att användaren utför någon handling på sidan 
som sedan hanteras genom skript på klientsidan. Skriptet i sin tur skickar och tar emot 
information från databasen på serversidan. Informationen används sedan för att svara på 
användarens handling genom att ladda in ett nytt fönster på klientsidan, i användarens 
webbläsare.  

Ett exempel på hur detta har implementerats visas nedan. Exemplet demonstrerar hur det går 
till när en användare skickar ett meddelande i chattfunktionen. 
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Figur 18: Chattfunktion 

Användaren Bertil ska precis ställa en fråga till föraren Frida (se Figur 18) och skriver därför 
in frågan i textfältet och exekverar sedan anropet genom knappen “Skicka”. I skriptfilen 
registreras knapptrycket och funktionen sendmsg() körs. 

 

Figur 19: Behandling av chattmeddelande i JavaScript på klientsidan 

I sendmsg() sparas textfältets innehåll i en variabel (se Figur 19). Sedan tidigare finns en 
annan variabel med resans id som används för att skilja den aktuella resan från andra. Båda 
dessa variabler skickas sedan till serversidan via ett jQuery-postanrop. 



30 
 

 

Figur 20: Behandling av chattmeddelande på serversidan 

På serversidan tas meddelandet och resan emot (se Figur 20). Meddelandet läggs sedan in i 
databasen tillsammans med information om resa, avsändare, avsändares profilbild och 
avsändningstid. Efter detta söks databasen igenom efter alla chattmeddelanden från samma 
resa. Dessa läggs sedan in i en pythonordbok som skickas tillbaks till klientsidan. 

 

Figur 21: Chattkonversation innan skickat meddelande 

På klientsidan uppdateras ett HTML-dokument upp som med hjälp av Jinja2 får tillgång till 
all chatthistorik. Detta dokument laddas sedan in på sidan i chattfönstret via skriptfilen. 
Skriptfilen ser även till att textfältet bredvid knappen skicka töms och att det senaste 
meddelandet visas längst ner. Bertils meddelande är nu skickat och visas i chattfönstret (se 
Figur 21). 
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AJAX-anrop  
Kommunikationen mellan klient och server sköts i JavaScript-filen genom AJAX-anrop med 
hjälp av jQuery-biblioteket.  Asynkrona anrop medför fördelen att efterkommande kod kan 
köras utan att behöva vänta på att den tidigare koden ska köras klart, vilket har bidragit till att 
snabba upp webbapplikationen. 

 

Figur 22: Kod från serversidan 

 

Figur 23: Behandling av koden på klientsidan 

Ett problem som dock kunde uppstå med de asynkrona anropen var att den efterföljande 
JavaScript-koden krävde variabler, som servern tillhandahåller, för att exekvera rätt 
kommandon eller ge rätt information till användaren. Oftast löstes detta problem genom att 
servern tillhandahöll färdig HTML-kod som direkt kunde skrivas ut på sidan när anropet var 
klart (se Figur 22; Figur 23).  

 

Figur 24: Synkroniserat kodstycke 

I ett fall kunde detta problem inte lösas på detta vis. Då användaren redigerar sin profil 
valideras om dennes personnummer är unikt. Då användaren väljer att spara sina uppgifter 
skickar klienten uppgifterna till servern. Servern returnerar därefter ett heltal som verifierar 
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om personnumret är unikt eller ej. Detta anrop behövdes således göras synkront för att 
undvika att flera användare angav samma personnummer (se Figur 24). 

Databasens struktur 

 

Figur 25: Databasens struktur 

Strukturen för den slutgiltiga databasen kan ses i Figur 25. Databasen är byggd efter de två 
huvudsakliga entitetstyperna användare och resor. Båda dessa behöver spara en mängd 
egenskaper och har därför en hel del attribut sparade. Mellan användare och resor finns ett 
samband som för varje resa talar om vilken användare som är säljare. En användare kan sälja 
flera resor. 

För att representera resor köpta av användare finns entitetstypen användarresor. Varje 
användarresa kan liknas vid ett säte köpt av en person i en bil. Denna entitetstyp har samband 
till både användare och resor där varje användarresa måste representeras av en användare och 
en resa. Sätena kan dock representeras flera gånger på de båda andra entitetstyperna. 

De två återstående entitetstyperna sparar meddelanden och tillhörande information för 
chattfunktionen samt användares betyg och kommentarer. Chattmeddelanden sparas med 
avsändningstid, profilbild samt koppling till vilken användare som skrev och under vilken 
resa det skedde. Betygen består av det faktiska betyget samt en kommentar och är kopplad till 
vilken användare som betygsatte och vilken användare betyget gäller. Det finns även ett 
samband mellan resor och betyg då det endast går att betygsätta en användare en gång per 
resa. 
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4.2.4 Refaktorering 
Refaktorering gjordes kontinuerligt enligt metoden iterative refactoring och refactoring when 
is necessary för att tydliggöra samt effektivisera programkoden. Fokus låg först och främst på 
JavaScript-filen trots att serversidans programkod, HTML-filerna och CSS-filen 
refaktorerades och systematiskt kommenterades. Nedan redogörs några resultat av 
refaktoreringen. 

Refaktorering av JavaScript-filen gjordes med målet att minimera koden genom att skapa 
funktioner av upprepad kod. 

I CSS-filen standardiserades vissa typer av färger, storlekar, typsnitt och andra effekter för 
olika klasser och id:n så att webbapplikationen skulle bli mer enhetlig. 

 

Figur 26: Usertrips innan refaktorering 

 

Figur 27: Usertrips efter refaktorering 

I pythonfilen för serversidan krävdes iterative refactoring eftersom databasen utvecklades 
under projektets gång. En stor refaktorering som gjordes var när användarresorna (se Figur 25) 
gjordes om från att endast vara en relation till en egen tabell (Model i SQLAlchemy) eftersom 
mer information behövde sparas i dessa (se Figur 26; Figur 27). Detta krävde mycket 
omskrivning av ett antal funktioner för att passa den nya databasstrukturen, men utvecklingen 
underlättades och funktionaliteten förbättrades när det var gjort.  

Serverplattformen använde sig av en annan databas och pythonversion än de som utvecklarna 
testade med lokalt. Koden behövde därför ofta modifieras för att passa båda plattformarna. 
Exempelsvis så tolkades tecken i UTF-8-format lokalt medan OpenShift-versionen endast 
kunde tolka ascii-tecken, så om detta hade missats behövde koden skrivas om för att fungera. 

Refaktorering av JavaScript-filen gjordes med målet att minimera koden genom att skapa 
funktioner av upprepad kod. På så sätt blev koden mer lättläslig och kompakt. Filen blev 
också avsevärt mindre till följd av refaktoreringen. 
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4.2.5 Prestandaförbättringar 
I slutet av projektet, när all funktionalitet var implementerad, så utfördes 
prestandaförbättringar av hela webbapplikationen. Prestandan kunde utvärderas med hjälp av 
tjänsten WebPageTest som ger betyg i alfabetisk ordning från A-F där A är högsta betyg och 
F är underkänt. 

 

Figur 28: Prestandan innan prestandaförbättringar 

Prestandan innan förbättringarna återfinns i Figur 28. De prestandaförbättringar som gjordes 
var bildkomprimering och förbättring av first byte time. Bildkomprimeringen skedde med 
hjälp av tjänsten TinyPNG12. Tjänsten minskar storlekar på bilder avsevärt genom att reducera 
antalet färger och ta bort onödig metadata, såsom datum och geolocation samt andra 
kamerainställningar. Tjänsten sparar också bilderna i det komprimerade formatet Portable 
Network Graphics (PNG).  

First byte time förkortades efter principen flush early. Detta innebär att visa så mycket av 
dokumentet som möjligt och skicka den första datan till klienten innan serversidan behöver 
göra någon exekvering. 

 

Figur 29: Prestandan efter prestandaförbättringar 

Resultatet av prestandaförbättringarna (se Figur 29) blev mindre överförd data mellan server 
och klient och således en snabbare inläsning av webbapplikationen. 

4.3 Utvärdering 
Följande avsnitt ämnar presentera de utvärderingar som gjorts av projektet. Resultatet 
kommer att delas upp i utfallet från de utförda användar- och acceptanstesterna. 

4.3.1 Användartester 
De första testerna som gjordes gav tydlig kritik till navigeringen på sidan. De menade att det 
generellt var svårt att veta vad nästa steg i användarprocessen var. Bland annat hade 
användaren svårt att hitta till varukorgen. Alla synpunkter uppmärksammades och justerades 
                                                

12 https://tinypng.com/ 
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till nästa test, vilket förbättrade utfallet. I de senare användartesten framkom att sidan var lätt 
att följa och att instruktionerna var tydliga. 

Angående designen var all feedback positiv. Övriga resultat användartesterna gav var att 
chattfunktionen var enkel att förstå samt att ratings var viktiga då det går att lita mer på en 
person med bra rating. Samtliga testpersoner uppgav att de kunde tänka sig att använda 
tjänsten, vid en eventuell lansering. 

4.3.2 Acceptanstester 
Genom användandet av kontinuerlig integration gick implementationen av ny kod oftast utan 
större problem. Testerna av de olika grundfunktionaliteterna gjorde att buggar och problem 
som uppstått i samband med den nya implementationen snabbt kunde åtgärdas. I början av 
projektet krävde felen längre tid att åtgärda men i slutet integrerades implementationerna 
bättre och mindre ändringar gjordes mer frekvent. 
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5 Diskussion 
Detta kapitel ämnar diskutera rapporten med avseende på resultat, metod och arbetet i ett 
vidare sammanhang. 

5.1 Resultat 
Detta avsnitt ämnar diskutera kopplingar mellan de framtagna teorierna och det faktiska 
resultatet från projektet. 

5.1.1 Tjänstens utformning 
Följande delavsnitt ämnar diskutera tjänstens utformning. Först kommer tjänstens struktur och 
design diskuteras där bland annat designprinciperna minimalism och tydlighet kommer vägas 
mot varandra. Därefter diskuteras tjänstens förmåga att skapa trygghet för användarna och hur 
kontroller av vilka som använder sig av tjänsten ska ske. 

Tjänstens struktur och design 
De fyra centrala delarna: startsida, ”Min profil”, ”Mina resor” och varukorg har namngivits 
för att väcka associationer till deras respektive uppgift. Användartesterna som utfördes har 
visat på att användaren kan intuitivt bedöma vad varje specifik del har för funktion, i enlighet 
med vad Nielsen (1995a) anser. Denna intuitiva förståelse för applikationen tyder på att sidan 
skulle vara kompatibel med den valda målgruppen, studenten. Det tyder också på att sidan är 
kommunicerbar för andra då användare lätt kan beskriva sidan. 

En minimalistisk design har legat grund för webbapplikationens utformning. Startsidan, ”Min 
profil”, ”Mina resor” och varukorgen har alla implementerats så att de ska visa så lite 
information som möjligt efter Nielsens (1995a) rekommendation. Genom att bygga 
webbapplikationen på det här sättet har utvecklingsteamet eftersträvat att göra sidan tydlig. 
Som beskrivet i teorin, är en tydlig sida förtroendeingivande, något som en konsument kan se 
som en fördel mot andra samåkningstjänster. (Sundström, 2005) Kunder kan känna en 
osäkerhet inför att använda samåkningstjänster. För att användaren ska kunna känna tillit till 
säkerhetsfunktioner såsom betygsättningsfunktionen, måste kunden också känna förtroende 
till webbapplikationen. 

Vidare är tydlighet centralt för navigeringen (Sundström, 2005). Webbapplikationen 
kombinerar text, en automatisk scrollfunktion och bilder för att tydliggöra för användaren vad 
nästa steg är. Dessa typer av hjälpmedel ökar antalet element i webbapplikationen och gör den 
mindre minimalistisk, varför tydlighet och minimalism inte alltid går hand i hand. Resultatet 
från användartesterna visar på att guidande information var nödvändigt för att användaren 
skulle kunna slutföra “Åk med”-funktionen. Då webbapplikationens funktionalitet i vissa fall 
kunde uppfattas som komplex blev den minimalistiska designen till viss del lidande till 
förmån för tydlig information. Tydlighet har därför prioriterats framför det minimalistiska då 
det påverkar förtroendet och förbättrar navigerbarheten för webbapplikationen (Sundström, 
2005). 

Från denna diskussion är det uppenbart att tydlighet minskar webbapplikationens komplexitet 
och gör sidan enklare att förstå. Tydlighet har således en positiv påverkan på kundens 
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beslutsprocess vilket gör att kunden snabbare blir en återkommande kund. (Kotler, Armstrong 
och Parment, 2012). 

Att föraren måste acceptera en användare som vill köpa resan gör webbapplikationen mer 
komplex. Lösningen gör att föraren kan kontrollera vilka som ska åka med. Problem med 
denna implementering kan vara att användaren inte accepteras förrän precis innan 
avfärd.  Samtidigt om en användare skickar förfrågan till flera resor, så finns inte en möjlighet 
att avboka från användarens sida. Konsekvenserna kan bli att användare känner sig 
tveksamma då avbokningsmöjlighet ej ges. Sena avbokningar var ett problem som kunderna 
hos Airbnb upplevde (Zekanovic-Korona och Grzunov, 2014). Bila Nu har därför utformats 
så att inga avbokningar kan göras. En bättre lösning för att undvika sena bekräftelser eller 
avbokningar skulle kunna vara att implementera en tidsbegränsning på förfrågan. Om 
exempelvis föraren inte svarar inom en angiven tidsperiod, anges statusen “inte accepterad”. 
Då kan användaren söka efter en ny resa alternativt hitta ett annat färdmedel. 

En annan implementering som inte gjordes men hade bidragit till bättre funktionalitet hade 
varit att användaren skulle få ett mejl med en uppdatering om statusen ändrades. På så sätt 
skulle användaren inte behöva ta sig till ”Mina sidor” ständigt för att avvakta resestatusen och 
tjänsten skulle bli mer användarvänlig. 

Vad gäller prissättningen på resorna får föraren som lägger upp en resa själv sätta priset på 
resan. Fördelen med det systemet är att priserna kan anpassa sig till marknaden och 
efterfrågan. Om priset sätts för högt finns risken att ingen vill köpa resan. Nackdelar är att det 
kan vara svårt att uppskatta kostnaderna i förväg samt veta hur många platser i bilen som 
kommer bli köpta. Ett för högt satt pris skulle eventuellt också kunna leda till juridiska 
komplikationer. Om priset sätts ur ett vinstgenererande syfte anses det ej längre vara en 
samåkningstjänst (Dir. 2015:81). Dock bör detta problem ej uppstå då ett för högt pris ej 
lockar de priskänsliga studenterna, vilket resulterar i priser på en skälig nivå. 

Tanken med samåkningstjänsten är att priset ska vara lågt och att pengar sparas på att åka 
tillsammans. För studenterna är priset en avgörande faktor visar marknadsundersökningen (se 
Bilaga 2). Studenterna har dessutom enligt en undersökning från Nordea redan har en tuff 
ekonomisk situation och torde därför finna tjänsten attraktiv (Hugo, 2012). Ett problem är att 
tjänsten själv inte kan reglera var prisnivån hamnar eftersom förarna själva bestämmer priset. 
Alltså bygger hela systemet på att användarna själva vill hålla priserna nere och tjänsten kan 
egentligen inte garantera att alternativet är ett billigare alternativ än att resa med till exempel 
buss eller tåg. 

Funktionen “Närliggande resor” bidrar till att en sökning kan få fler sökträffar. Det är en 
mycket viktig funktion för att få potentiella kunder att använda tjänsten då den ökar antalet 
matchningar en sökning kan ge. Hittar inte kunden en lämplig resa så kan den än mindre köpa 
någon. Denna funktion kan ses som speciellt viktig innan tjänsten fått en bred kundkrets då 
antalet sökträffar är särskilt kritiskt. En bredare kundkrets skulle bidra till en 
konkurrenskraftigare tjänst (Sauvant, 2015; Alvånger, 2014). Dessutom skulle en bred 
kundkrets innebära fler recensioner och därmed en mer pålitlig betygssättning vilket skulle 
vara bra ur ett trygghetsperspektiv. 
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Användarnas trygghet 
En av de största utmaningarna för samåkningstjänster är svårigheten att kontrollera förare och 
passagerare (Who's driving you?, 2016). En sådan tjänst kan aldrig garantera till hundra 
procent att dess användare är seriösa och har goda avsikter. 

Webbapplikationens betygsättningssystem och kommenteringsalternativ är utvecklade för att 
underlätta för användare i bedömningen av andra användare, likt det system som Airbnb 
använder sig av (Zekanovic-Korona och Grzunov, 2014). Dessa bygger på att användare 
redan använt tjänsten eftersom de kan bli betygsatta och kommenterade först efter att en resa 
har köpts eller sålts. Detta är en nackdel för nya användare då det innebär en större risk att ta 
med eller åka med. Då bedömningssystemet tillför mycket i tillitsskapande mellan användare 
har utvecklingsteamet bortsett från att det skulle kunna försvåra för nya användare att ansluta 
sig till tjänsten. En lösning på detta problem är chattfunktionen som både nya och befintliga 
användande kan nyttja för att ta personlig kontakt med varandra och på så vis skapa sig en 
uppfattning om det finns tillräckligt förtroende för att acceptera en passagerare. 

Så fort en användare betygsätter och kommenterar någon annan så kommer det att synas på 
den betygsattes profil och visa vem som är recensent. Detta betyder att om någon part 
misskött sig under resan, till exempel passageraren, och föraren ger den ett negativt betyg så 
skulle passageraren kunna hämnas genom att betygsätta föraren negativt, trots att föraren kan 
ha betett sig utomordentligt. På det viset finns det risk att betyg och kommentarer kan bli 
missvisande. Dessutom är betygssättning alltid mycket personlig. Vad en användare 
uppskattar kanske inte alls stämmer överens med vad någon annan skulle föredra hos en 
samåkningspartner. Att kunna skriva en helt personlig recension kan även tilltala användaren 
som får chansen att tycka till om tjänsten något som torde motivera användaren till att 
återkomma. Detta genererar lojala kunder vilket är viktigt för en samåkningstjänst (Sauvant, 
2015; Alvånger, 2014). 

Ett problem med betygsystem är att de kan utnyttjas genom att användare låter sina vänner ge 
missvisande betyg för att ge användaren bättre rating än den förtjänar. Detta är ett problem 
som är svårt att åtgärda då det kan vara svårt att identifiera de falska betygen. Problemet löser 
dock sig själv när användarna blir betygsatta av många andra användare då dem missvisande 
betygen får mindre påverkan. För att uppnå många betygsättningar krävs många resor och 
därmed många kunder som återkommande använder tjänsten. 

För att öka säkerheten ytterligare skulle tjänsten kunna ha ett ID-verifikationssystem i 
enlighet med Airbnbs (Zekanovic-Korona och Grzunov, 2014). Detta skulle dock kräva mer 
av användarna och på så sätt inte göra det lika enkelt och snabbt att köpa eller sälja en resa. 
Det kan även tänkas att tjänsten skulle vara tvungen att ta ut en avgift för att utveckla och 
upprätthålla ett sådant system. Tjänstens kompatibilitet och relativa fördelar skulle alltså 
påverkas och därmed inte ha positiv inverkan på konsumentens köpbeslutsprocess (Kotler, 
Armstrong och Parment, 2012). Den tyska samåkningstjänsten Mitfahrgelegenheit förlorade 
många användare vid införande av en avgift (Wagner, 2013). Tillsammans med den utförda 
enkätundersökningen (se Bilaga 1) tyder detta på att priset är mycket viktigt för en 
samåkningstjänst och att attityden kring en potentiell avgift är negativ. Därför anses inte ett 
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kostsamt system för att identifiera användare passa en samåkningstjänst som syftar till att få 
återkommande kunder och inget sådant har implementerats. En enklare validering av 
personnummer när användare fyller i sina uppgifter skulle kunna vara ett bra komplement till 
detta, alternativt möjligheten att koppla sin användare till andra virtuella konton, såsom 
Facebook. Dessa alternativ bör dock vara frivilliga så att inte kunder väljer bort tjänsten på 
grund av att den känns omständlig att använda. 

Webbapplikationens formulär har valideringar som i första hand syftar till att kontrollera vad 
användaren skriver in i fälten till exempel när denne lägger upp en annons. Den extra 
funktionalitet som administratören har tillgång till kan ses som en förlängning av dessa, då 
administratören har möjlighet att ta bort oseriösa resor. Vid utveckling av webbapplikationen 
skulle administratörens funktionalitet med fördel kunna utökas så att denne får befogenhet att 
ta bort även användare. Det skulle öka förtroendet för tjänsten eftersom det då går att 
kontrollera användarna bättre. 

5.1.2 Användartester 
Utfallet från användartesten resulterade i att webbapplikationen gjordes mer användarvänlig. 
Detta berodde främst på utformningen av användartesten genom att fokus låg på att identifiera 
svårigheter i navigering. 

Eftersom testen genomfördes i slutet av utvecklingsprocessen hade utvecklingsteamet vid den 
tidpunkten utformat en webbapplikation med funktionalitet utvecklad efter de 
användarberättelser som produktbackloggen innehöll. Således syftade testerna mest till att 
förbättra de redan implementerade funktionerna. Användartesten var av stor betydelse då de 
gav feedback om detaljer som utvecklingsteamet missat och identifierade det som inte var 
självklart för helt nya användare. Resultaten från de första testen visade just på detta, då 
användarna upplevde vissa svårigheter att navigera på webbapplikationen. 

Om användartesten hade genomförts i ett tidigare skede av utvecklingsprojektet hade utfallen 
förmodligen genererat mer omfattande förbättringsförslag syftande till ny funktionalitet. Det 
kan tänkas att utfallet hade blivit mer spritt då olika testpersoner skulle kunna föreslå olika 
lösningar på samma problem, vilket hade kunnat vara svårt att ta hänsyn till. Utfallet hade 
förmodligen också haft en större påverkan på slutproduktens utformning. De tester som 
gjordes syftade mer till åtgärder i form av finjusteringar än större förändringar.  

Inför varje nytt test korrigerade utvecklingsteamet de synpunkter som tidigare erhållits. Detta 
gjorde att utfallet av navigeringen och användarbarheten blev bättre och bättre för varje test. 
De sista testpersonerna var mycket positiva till tjänsten och svarade ja på om de skulle kunna 
använda tjänsten. Att de svarade så kan också bero på det intresse som finns hos studenter för 
en samåkningstjänst, vilket marknadsundersökningen visade på.  

Feedbacken angående den slutgiltiga designen var nästan enbart positiv. Detta kan förklaras 
genom att stort fokus under utvecklingen låg på att utforma webbapplikationen minimalistisk, 
intuitiv och guidande enligt Nielsens (1995a) heuristiker för användarvänliga 
användargränssnitt. 
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5.2 Metod 
Detta avsnitt ämnar diskutera de metoder som använts för projektet. Avsnittet har delats upp i 
arbetsform, förstudie, implementation, utvärdering och källkritik. 

5.2.1 Arbetsform 
Valet att strukturera projektet efter arbetsmetoden Scrum medförde många fördelar. Då det 
vid projektstarten inte var helt klart för gruppen vad det slutgiltiga målet skulle vara eller hur 
det skulle nås lämpade sig det agila arbetssättet eftersom det gav nya planeringsmöjligheter 
när nya insikter uppstod (Tonnquist, 2014). De olika verktyg som scrumramverket medför har 
alla påverkat arbetsmetoden för projektet och därmed även dess resultat. 

Förutom att strukturera upp och rangordna arbetsuppgifter gav scrumboarden även 
möjligheten att enkelt få en överblick över projektet. Genom att använda scrumboarden kunde 
teamet undvika att flera medlemmar omedvetet arbetade med samma uppgift samt ge 
medlemmarna möjlighet att själva välja uppgifter efter kompetens och intresse. Detta bidrog 
med stor sannolikhet till att projektet blev utfört i tid samt att så mycket funktionalitet hann 
implementeras innan deadline. 

Många av scrumboardens kort baserades på användarberättelser. Genom att formulera dem 
tydliga och mer utförligt hade funktionalitetens syfte enklare kunnat förmedlas till gruppens 
medlemmar 

Indelningen av arbetet i fyra sprintar visade sig vara ett bra upplägg som i stor mån bidrog till 
projektets resultat. Den första sprinten sågs som en förstudiesprint och innebar en naturlig 
planeringsfas. Detta medförde att teamet kunde fokusera på att ta fram en utförlig projektplan 
och sätta upp tydliga spelregler, något som kanske hade undvikits om implementationen av 
webbapplikationen startat direkt. En ofullständig planering hade kunnat innebära 
konsekvenser, i form av tidsbrist eller konflikter, i de senare delarna av projektet. 
Sprintuppdelningen underlättade även för gruppen att sätta delmål och milstolpar, vilket hade 
stor inverkan på projektets slutresultat. 

Scrummötena medförde ett enkelt sätt för medlemmarna att uppdatera varandra om sina 
framsteg. Gruppen märkte stor skillnad på effektiviteten och samordningen av arbetet när 
mötena hölls frekvent jämfört med perioder då mötena inte hölls på lika regelbunden basis. 
Önskvärt hade varit att hålla möten varje dag det vill säga oftare än vad minimum för 
scrummetodiken innebar (Schwaber och Sutherland, 2013). 

Sprintretrospektiven var en viktig del i arbetet då det kom fram både vad teamet gjorde bra 
men framförallt vad som kunde göras bättre (Schwaber och Sutherland, 2013). Det togs även 
fram åtgärder till förbättringsområdena, vilka sågs till implementeras under nästkommande 
sprint. Eftersom gruppens svagheter identifierades och i de flesta fall kunde lösas genom 
åtgärdsförslagen påverkades projektet positivt av sprintretrospektiven. 

Beslutet att hela gruppen tog på sig rollen som produktägare motiverades med att alla skulle 
känna lika och delat ansvar. En nackdel med detta var att produktägarens synvinkel inte alltid 
beaktades då det glömdes bort när ingen tog direkt ansvar för det. Att dela ut ansvaret till en 
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gruppmedlem hade kunnat förenkla vissa beslut då det hade tydliggjort vad som gällde. Det 
delade ansvaret medförde dock troligtvis inte några större negativa konsekvenser. 

5.2.2 Förstudie 
Detta delavsnitt ämnar diskutera förstudien till projektet. Diskussion kommer att föras kring 
hur utvecklingen har följt prototypen samt det underlag som marknadsundersökningen har 
gett. 

Prototyp 
Webbapplikationens prototypdesign grundade sig i gruppmedlemmarnas egna idéer snarare än 
vetenskaplig teori vilket ledde till att designen behövde omarbetas efter insikter om brister i 
den. Genom att noggrannare studera designteori innan arbetet med prototypen hade den 
kunnat göras ännu mer användbar. Trots att den slutgiltliga prototypen inte följde de 
ursprungliga planerna helt, så fyllde prototypen ändå en viktig funktion. Ett alternativ hade 
varit att utforma en ny prototyp i och med de nya insikterna. Detta alternativ hade varit att 
föredra då prototypen hade kunnat uppdaterats i takt med de förändrade målen. Vilket enligt 
Tonnquist (2014) är vanligt i mjukvarutvecklingsprojekt. En uppdatering av prototypen hade 
kunnat resulterat i att utvecklingsteamet hade en mer gemensam bild av slutresultatet. 

Marknadsundersökning 
Enkätundersökningen gav ett positivt utfall för tjänsten där de allra flesta respondenterna var 
positivt inställda till samåkning och skulle kunna tänka sig att använda tjänsten. 
Undersökningens objektivitet kan dock ifrågasättas på vissa punkter. Urvalet av de svarande 
var inte tillräckligt stort för att kunna ge statistiskt säkerställda resultat. Det var även 
geografiskt begränsat då de flesta svarande studerade i Linköping medan tjänsten är tänkt för 
studenter över hela Sverige. Urvalet skulle även kunna anses vara en aning partiska då en del 
av de svarande på något sätt var bekanta med utvecklarna. Det går även att diskutera huruvida 
frågorna var en aning vinklade för att ge fördelaktiga svar för tjänsten. För att få ett rättvisare 
resultat från undersökningen hade fler personer behövt tillfrågas och de hade behövt spridas 
över ett större geografiskt område med mer slumpvalda tillfrågade, med det ansågs inte 
prioriterat under detta arbete. 

Marknadsplanen som skrevs i samband med undersökningen visade också på positiva 
förutsättningar för tjänsten. Marknadsplanen utformades efter ett upplägg rekommenderat vid 
Linköpings universitet med kända marknadsföringsteorier och metoder. Datat som 
marknadsplanen bygger på kommer framförallt från enkätundersökningen och externa källor 
men även vissa antaganden om studenter, vilket till viss mån skulle kunna ifrågasätta 
legitimiteten. Något som talar för dessa antaganden är att utvecklarna själva är studenter. 

5.2.3 Implementation 
Versionshanteringsprogrammet GitLab möjliggjorde sammanfogningen av dessa parallella 
utvecklingsområden och underlättade arbetet på distans. Biblioteket Bootstraps funktioner var 
till stor hjälp när gruppen att kom fram till hur designen av applikationen skulle se ut 
(Bootstrap, 2016). Nackdelen var att utvecklandet av applikationen låste sig till Bootstrap och 
i samband med att applikationen växte blev den grundläggande designen ett hinder för fortsatt 



42 
 

utveckling. Detta resulterade i en ständig avvägning mellan om problem skulle lösas med 
hjälp av Bootstraps funktioner eller med egna funktioner. 

Eftersom att felloggen på OpenShift uppfattades otydlig blev problem svåra att analysera och 
lösa. Ett misstag gruppen gjorde i implementeringen var att använda version 3.5 i Python 
lokalt medan OpenShifts server körde version 2.7. När detta upptäcktes blev en del buggar 
analyserade och kunde lösas med omarbetningar och refaktorering. Genom att tidigare bredda 
kunskapen i de programmeringsspråken som skulle användas under projektet hade fel som 
dessa kunnat undvikas. 

I projektet användes kontinuerlig integration för att undvika större konflikter vid 
implementeringen av kod (Hamdan, 2015). Genom att utvecklingsteamet sammanfogade 
koden ofta kunde större konflikter undvikas och en bra struktur upprätthölls. Dessutom gjorde 
de regelbundna acceptanstesterna att fel och buggar kunde lösas smidigt. Hade kontinuerlig 
integration inte tillämpats hade konsekvenserna kunnat bli väldigt svårlösta konflikter och 
osynkad kod. Detta hade förmodligen lett till en mer ineffektiv arbetsgång. 

JavaScriptet som innehöll mestadels jQuerykod blev generiskt genom att kod som användes 
på fler ställen lyftes ut i egna funktioner som sedan kunde exekveras på önskade ställen. 
Detsamma gällde CSS-koden där klasser sågs över och blev generiska för liknande 
komponenter över hela applikationen. Denna refaktorering gjordes för att få en mer enhetlig 
design. Genom att tidigt undersöka vilka funktioner som kommer användas flera gånger under 
projektets gång hade dessa egenskrivna funktioner kunnat implementeras tidigare vilket 
eventuellt hade sparat tid. Att helt strunta i refaktorering var inte ett alternativ då det troligtvis 
inte hade varit hållbart vid ett stort projekt som detta. Kombinationen av iterative refactoring 
och refactoring when is necessary ansågs som mest lämplig där en avvägning mellan tid och 
struktur gjordes. Hade mer tid funnits hade iterative refactoring troligtvis varit att föredra så 
länge refektoreringen sparar mer tid än vad den tar. 

5.2.4 Utvärdering 
Valet att göra fem användartester grundade sig på Nielsens (1995b; 2012b) rekommendation. 
Då åtgärder gjordes mellan de olika testerna hade fler användartester kunnat utföras vid varje 
iteration. Tidsbrist och svårighet att hitta lämpliga testpersoner bidrog till att inte fler 
användartester gjordes. För att få en säkrare bedömning av webbapplikationens användbarhet 
hade fler tester kunnat utföras. 

För att få så värdefulla testresultat som möjligt valdes personer som inte hade använt 
webbapplikationen tidigare så att alla svårigheter skulle stötas på för första gången. Enligt 
Rubin och Chisnell (2008) är ett effektivt sätt att ta fram användares tankar och åsikter genom 
att låta dessa tänka högt. Det skulle kunna tänkas att detta kunde upplevas som ett 
störningsmoment för vissa användare om de tvingades koncentrera sig mycket på att tänka 
högt istället för på uppgiften, men detta märktes inte av. Tillvägagångssättet visade sig vara 
mycket effektivt då flera viktiga insikter kom fram som påverkade slutresultatet. 
Användartesterna hade inte avseende att mäta tidsåtgång. Detta eftersom kombinationen av 
att ”tänka högt” och tidmätning inte ansågs effektiv (Rubin och Chisnell, 2008). Prioritering 
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låg i att höra användarnas direkta åsikter framför att mäta tidsåtgången, då 
webbapplikationens processer för uppläggning av resor och bokningar redan ansågs rimligt 
snabb. Användartesterna anses ha varit ett mycket värdefullt verktyg för projektet. 

I praktiken utfördes inte alltid acceptanstester innan ny kod integrerades med den redan 
befintliga. Detta medförde att många buggar uppstod utan att identifieras i ett tidigt skede 
(Hamdan, 2015). När de väl identifierades var de ofta mycket svåra att förstå och att lösa då 
det inte längre var självklart vad som hade orsakat dem. Om mer tid hade lagts på att 
genomföra utförligare acceptanstester hade många buggar kunnat lösas snabbare och mer 
fokus hade kunnat läggas på att implementera ny funktionalitet.  

5.2.5 Källkritik 
Projektet syftade till att ta fram en webbapplikation för en relativt ny typ av samåkningsform 
som vuxit fram på grund av digitaliseringen som skett i samhället. Därför finns det väldigt lite 
forskning om denna typ av samåkning. Källor hämtades därför i stor utsträckning inom andra 
delar av samåkning och andra typer av delningsekonomi som är relaterade till ämnet. I de 
fallen konkreta exempel har hämtas har källorna tagits från redan etablerade och liknande 
samåkningstjänster. 

Vid undersökning av tekniker och produkter har kritiken mot källorna mildrats. Det finns inte 
mycket forskning och opartiska studier kring många av teknikerna som använts, då forskning 
tenderar att undersöka övergripande tekniker och inte specifika implementationer av dessa. 
Därför är många av dessa källor från organisationerna som utvecklat produkterna. Dessa 
organisationer är partiska och ovetenskapliga, framförallt när de har ett kommersiellt intresse. 
Oftast användes dock dessa källor endast för att beskriva produkten kortfattat och ej för att 
jämföra eller diskutera teknikerna. 

5.3 Framtida arbete 
Den slutprodukt som levererades i detta projekt har flera förbättringsområden. På grund av 
projektets tidsramar tvingades utvecklingsteamet prioritera bland den funktionalitet som var 
viktig för tjänsten. Framförallt tre förbättringsmöjligheter har identifierats och 
rekommenderas vid vidare utvecklingen av tjänsten. Dessa syftar till att implementera 
sökfiltreringsalternativ, erbjuda passagerare att lägga upp annonser samt förbättra 
webbapplikationens prestanda. 

Tjänstens förmåga att skapa tillit mellan främmande förare och passagerare ansågs vara en av 
tjänstens främsta utmaningar (Who's driving you?, 2016). Därför prioriterades 
betygsättningssystem och kommenteringsalternativ före till exempel olika sökfiltreringar 
bland resor med avseende på tid, datum, användarbetyg etc. När en samåkningstjänst får en 
stor användarbas så ökar vikten av att kunna utföra mer filtrerade sökningar bland resor. För 
att tjänsten ska få återkommande användare även när den nått ut till en större kundkrets så är 
dessa sökfiltreringsalternativ en nödvändighet (Alvånger, 2014). I annat fall är risken stor att 
en potentiell kund väljer bort tjänsten då den inte kan finna en relevant resa. 
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I nuläget tillåter tjänsten endast förare att lägga upp reseannonser. En vidare utveckling av 
tjänsten skulle kunna vara att även erbjuda passagerare att lägga upp annonser för att finna en 
förare till en önskad resa. Det skulle öka antalet matchningar mellan lämpliga resepartners 
som tjänsten kan ge upphov till, vilket Alvånger (2014) menar är viktigt för en 
samåkningstjänst på individnivå. Att öka antalet matchningar som kan uppstå skulle även öka 
sannolikheten för att en kund som är intresserad av att använda tjänsten faktiskt hittar en 
lämplig resa, och därmed öka sannolikheten att denne faktiskt nyttjar tjänsten. Alltså skulle 
tjänsten få fler användare och underlätta för användare att återkomma. 

Då en användares tillfredsställelse med en webbapplikation korrelerar starkt med hur snabbt 
denne kan utföra en uppgift, bör prestandan för webbapplikationen vara hög (Nielsen, 2012a). 
Därför fanns det fler åtgärder som borde vidtagits för en snabbare webbapplikation om tiden 
och möjligheten hade funnits. Förutom att komprimera datan i bildfiler kunde även de större 
filerna i applikationen komprimerats, men i detta avseende skulle detta inte medföra någon 
märkbar skillnad. Dessutom skulle webbapplikationen kunna använda sig av Content Delivery 
Network (CDN) i större utsträckning. CDN är ett nätverk av servrar (istället för en) som är 
geografiskt utspridda och därför närmare den genomsnittliga användaren. På så vis kan data 
skickas kortare sträckor och en enkel server avlastas från arbete. Alla importerade bibliotek 
såsom Bootstrap och jQuery använder sig av CDN, men inte de statiska filer som 
webbapplikationen består av. Detta på grund av ekonomiska skäl då gruppen varken hade 
tillgång till att hyra ett CDN eller möjlighet att tillhandahålla egna servrar. 

Två ytterligare förbättringar som begränsades av att utvecklingsteamet inte hade tillgång 
OpenShifts serverinställningar var implementationen av cache och ett så kallat keep-alive 
beteende. Keep-alive använder sig av stabila anslutningar, som inte öppnar och stänger 
anslutningen vid varje ny begäran. På så vis skulle färre anslutningar vara öppna simultant 
och därmed använda sig av mindre minne. 

Cache ser till att statiska filer sparas lokalt så att klienten inte behöver hämta om dem vid 
återbesök av applikationen. Då de statiska filerna finns tillgängliga lokalt för klienten kan 
dem nås snabbare. De dynamiska filerna bör inte sparas lokalt då datan kan vara olika för 
varje nytt besök av applikationen. 
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5.4 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Följande avsnitt ämnar diskutera projektet i ett vidare sammanhang. Där kommer områdena 
etiska- och samhälleliga aspekter diskuteras med avseende på hur tjänsten är utvecklad och 
vad som bör beaktas vid en faktisk lansering. 

5.4.1 Etiska aspekter 
Vid utvecklingen av en samåkningstjänst finns det många etiska aspekter att ta i beaktning. En 
svårhanterad aspekt är att kunna erbjuda användarna en säker resa. Tjänsten kommer varken 
kunna certifiera förarna eller granska passagerarna. Som tidigare nämnt använder sig tjänsten, 
likt diverse liknande tjänster, av ett betygsättningssystem (Zekanovic-Korona och Grzunov, 
2014). Att fullständigt garantera användaren en säker tjänst är dock ett praktiskt svårt problem. 
Detta eftersom oavsett vilka kontroller som görs kan föraren eller passageraren begå brott. 
Flertalet kontroller kommer också göra tjänsten mindre kompatibel med användaren (Kotler, 
Armstrong och Parment, 2012). 

Om något skulle hända under en resa ligger ansvaret hos passagerare och förare vilket kan 
göra potentiella användare skeptiska till att nyttja tjänsten (Who's driving you?, 2016). Bila 
Nu avser inte heller att försäkra passagerarna eller föraren då detta ej skulle vara hållbart ur 
ett ekonomiskt perspektiv då tjänsten är ideell vilket resulterar i avsaknad av kapital för 
sådana händelser. Återigen kan detta vara något som skapa skepticism hos potentiella 
användare. Dessa två faktorer kan givetvis skapa osäkerhet hos användaren men då det i 
dagsläget saknas tydliga konkurrenter på studentmarknaden bör kundbasen snabbt kunna 
utvidgas. Något som kommer generera ett bra betygsättningssystem och på så sätt motverka 
tvivelaktigheter hos potentiella användare. 

En annan etisk aspekt är att behandla användarnas uppgifter. I Sverige finns en lagstiftning, 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), som bedömer vad som är lagligt och inte när det gäller 
hantering av personuppgifter. Då vi har valt att avgränsa oss från de juridiska aspekterna så 
kommer vi inte att undersöka denna juridiska del. Däremot är den viktigt ifall en faktisk 
lansering skulle ske. Då denna avgränsning har gjorts har ingen vikt lagts vid att säkert bevara 
användarens uppgifter genom kryptering eller liknande. Detta hade definitivt varit ett 
förbättringsområde om mer tid funnits.  

5.4.2 Samhälleliga aspekter 
Det finns en rad samhälleliga aspekter som bör tas i beaktning i samband med detta projekt. 
Den mest uppenbara är givetvis om tjänsten helt och hållet är laglig i Sverige. 
Näringsdepartementet belyser i ett kommittédirektiv att problem och risker såsom 
skatteundandragande och behandling av personuppgifter kan uppstå i tjänster som utnyttjar 
delningsekonomi (Dir. 2015:81). De nämner också att utövarna kan stå utanför 
arbetsmiljölagstiftning och anställningstrygghet. I en utredning som Näringsdepartementet har 
tillsatt så är utgångspunkten att trafik som drivs under yrkesmässiga former eller i vinstsyfte 
inte ska kunna klassas som samåkning utan omfattas av reglerna för taxitrafik. De menar att 
samåkning som bedrivs ideellt eller där kostnaderna delas bör vara tillåten. Utredning har som 
syfte att se över, och eventuellt föreslå ändringar tillägg av de regler som gäller för samåkning 
idag. Det innebär att dessa regler kan komma att ändras inom en snar framtid. 
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Tjänsten skulle i praktiken inte ha några förare anställda utan endast tillhandahålla en 
marknad för privatpersoner. En risk som uppstår då är att förare kommer börja använda sig av 
tjänsten i vinstsyfte och på så vis bedriva verksamhet som klassas som olaga taxitrafik 
(Svenska Taxiförbundet, u.å.). Detta skedde när den liknande tjänsten Uberpop lanserades av 
taxiföretaget Uber i Sverige 2014. Tjänsten var enligt Uber en samåkningstjänst som inte 
krävde taxilicens. Polisen menar att verksamheten i själva verket är olaga taxitrafik. I maj 
2016 hade tingsrätten dömt 30 personer som varit anslutna till Uberpop för olaga taxitrafik 
och brott mot taxilagen (Larsson, 2016). Renman, F. och Staf, L. (2016) rapporterade 
dessutom att ytterligare 70 Uberpop-förare kan komma att åtalas. Huruvida Uberpop är lagligt 
eller ej är oklart men tjänsten har inte blivit åtalad eller dömd för något brott. Tjänsten har 
dock varit väldigt kontroversiell och lades ner i maj 2016. (Renman, F. och Staf, L., 2016) 

Det återstår att se vad utredningen som Näringsdepartementet tillsatt bestämmer. Men enligt 
rättspraxis kan det konstateras att förare som skulle använda Bila Nu i vinstsyfte utan att 
betala skatt skulle klassas som olaga taxitrafik. Olagligheter är inget denna tjänst ska 
förknippas med, så vid eventuell lansering eller fortsatt studie bör en rigorös kontroll eller 
annan åtgärd införas så att förare endast använder tjänsten för att dela på kostnader. 
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6 Slutsatser 
I denna rapport har utvecklingen av en webbapplikation som förmedlar samåkning studenter 
emellan beskrivits. Tillsammans med utvecklingen har även en studie utförts för att undersöka 
hur en webbapplikation kan byggas för att upplevas trygg och genererar återkommande 
kunder. 

Studien har visat på att en webbapplikation som är lättnavigerad och tydlig är centralt för en 
samåkningstjänst. Det finns en stark korrelation mellan hur snabbt en användare lyckas utföra 
en uppgift och dennes tillfredställelse med webbapplikationen (Nielsen, 2012a). Genom att 
därför ha fokus på en webbapplikations navigerbarhet och prestanda kan webbapplikationen 
utvecklas för att bli mer attraktiv för användaren. Tillämpning av användarcentrerad 
utveckling iterativt kan förbättra navigationen i webbapplikationer, något som visats i denna 
studie. 

För att en tjänst ska upplevas som trygg måste webbapplikationens ha någon typ av 
säkerhetssystem, till exempel ett ratingsystem (Zekanovic-Korona och Grzunov, 2014). För 
att få ett fungerande ratingsystem måste en bred och lojal kundbas skapas. Detta skulle leda 
till fler användarrecensioner och utgöra en tryggare och mer gedigen grund för användaren att 
avgöra om denne vill samåka eller inte. Eftersom navigerbarhet och prestanda har visats göra 
webbapplikationer mer attraktiva kan dessa utnyttjas för att ytterligare bredda kundbasen. 
Således kan webbapplikationer för samåkning utvecklas med fokus på navigerbarhet och 
prestanda i syfte att få en bred kundbas, något som skulle leda till en samåkningstjänst som 
upplevs trygg och ger förutsättning för återkommande kunder. 
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8.1 Bilaga 1. Enkätundersökning 
Följande enkät har fysiskt delats ut till studenter vid Campus Valla i Linköping samt delats 
via sociala medier i grupper som riktar sig mot studenter vid Linköpings Universitet. Totalt 
besvarades den av 171 personer varav 159 var i den tilltänkta målgruppen (studenter). 

Enkät 

Denna enkät syftar till att kartlägga studenters transportvanor och attityd till samåkning. 
Utfallet kommer att ingå i en marknadsundersökning och ge ett underlag till en möjlig 
utveckling av en webbapplikation med syfte att förmedla samåkning mellan studenter. 
Affärsidén har utvecklats av en kandidatgrupp bestående av åtta studenter vid Linköpings 
Universitet. 

1. Är du student? 

o Ja 

o Nej 

 

2. Vilka TRE faktorer är viktigast för dig när du reser inom Sverige till och från din hemstad? 

o Pris 

o Komfort 

o Klimatpåverkan 

o Säkerhet 

o Flexibilitet (åka och stanna när man vill) 

o Restid 

o Bra resesällskap 

o Bagageutrymme 

 

3. Hur brukar du främst resa mellan din hemstad och din studieort? 

o Bil 

o Buss 

o Tåg 

o Flyg 

o Annat 

o Åker ej 

o Min studieort är min hemstad 
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4.  Hur många gånger åkte du bil mellan din hemstad och din studieort den senaste terminen? 
(HT15) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o Fler än 5 

 

5. Skulle du kunna tänka dig att åka med en person du inte känner för att reducera 
transportkostnaden? 

o Ja 

o Nej 

 

6.  Skulle du kunna tänka dig att skjutsa en person du inte känner för att reducera 
transportkostnaden? 

o Ja 

o Nej 

o Har inte tillgång till bil 

 

7. Hur förhåller du dig till samåkning? 

o 5: Tycker att det är riktigt bra! 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1: Gillar det inte alls 

 

8. Vad tycker du om samåkning? (frivillig) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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Utfall av enkätundersökningen 

Totalt svarade var 171 personer på enkäten varav 159 var studenter. Följande statistik baserar 
sig på de 159 svar från ovan presenterad enkät inom den tilltänkta målgruppen. 

 

Vilka faktorer är viktigast för dig när du resor inom Sverige till och från din studentstad? 

1. Pris, 154 personer (96.9%) 
2. Restid, 142 personer (89.3%) 
3. Komfort, 74 personer (46.5%) 
4. Flexibilitet (stanna och åka när man vill), 54 personer (34%) 
5. Säkerhet, 20 personer (12.6%) 
6. Klimatpåverkan, 16 personer (10.1%) 
7. Bra resesällskap, 10 personer (6.3%) 
8. Bagageutrymme, 10 personer (6.3%) 

 

Hur brukar du främst resa mellan din hemstad och din studieort? 

1. Tåg, 100 personer (62.9%) 
2. Buss, 24 personer (15.1%) 
3. Bil, 17 personer (10.7%) 
4. Linköping är min hemstad, 9 personer (5.7%) 
5. Flyg, 6 personer (3.8%) 
6. Annat, 2 personer (1.3%) 
7. Åker ej hem, 1 person (0.6%) 

 

Hur många gånger åkte du bil mellan din hemstad och din studieort den senaste terminen? 
(HT15) 

1. 0 gånger, 50 personer (31.4%) 
2. 2 gånger, 34 personer (21.4%) 
3. 1 gång, 32 personer (20.1%) 
4. 3 gånger, 22 personer (13.8%) 
5. Fler än 5 gånger, 11 personer (6.9%) 
6. 4 gånger, 9 personer (5.7%) 
7. 5 gånger, 1 person (0.6%) 
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Skulle du kunna tänka dig att åka med en person du inte känner för att reducera 
transportkostnaden? 

• Ja, 120 personer (75,5%) 
• Nej, 39 personer (24.5%) 

 

Skulle du kunna tänka dig att skjutsa en person du inte känner för att reducera 
transportkostnaden? 

• Har inte tillgång till bil, 83 personer (52.5%) 
• Ja, 60 personer (37.7%) 
• Nej, 16 personer (10.1%) 

Hur förhåller du dig till samåkning? (5: Tycker det är riktigt bra! – 1: Gillar det inte alls) 

• 5: 60 personer (37.7%) 
• 4: 47 personer (29.6%) 
• 3: 42 personer (26.4%) 
• 2: 5 personer (3.1%) 
• 1: 5 personer (3.1%) 

Vad tycker du om samåkning? Utvalda kommentarer av totalt 68 svar: 

“Mycket roligare än att köra själv” 

“Bra men krångligt ofta, man orkar inte fixa och trixa med det alltid” 

“Super!” 

“Bra, men gör det sällan själv” 

“Det är toppen! Kul sätt att träffa nya människor så länge de inte är för konstiga.” 

“Jag vågar inte med okända” 

“Kungligt! Samåkning åt folket!” 

“Bortsett från riskerna med att åka med en främmande person är jag mycket positiv” 

“Bra sätt att spara pengar” 

“Kallprat är något av det värsta som finns” 

“Det är en utmärkt kombination av socialt umgänge och prisreducerad transport” 

“Bra, helt ok om personen är rekommenderad av en vän” 

“Smidigt när det passar”  
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Slutsatser från enkätundersökningen 

• Totalt gjorde våra 159 svarande mer än 273 resor till sin hemstad under 
höstterminen 2015.  

• På höstterminen uppskattas den genomsnittliga studenten åka hem mer än 1.7 
gånger. (pessimistisk skattning då “Fler än 5” uppskattades som sex gånger) 

• Detta innebär det att av alla heltidsstuderande skedde fler än 29 840 färder hem 
under HT16. (Beräknat utifrån ca 17 400 heltidsstuderande år 2015) 

• Uppskattningsvis gjordes 3209 stycken av dessa färder med bil. 
• Vår undersökning visar att studenter förhåller sig positivt till samåkning, i 

genomsnitt 3.955 på en 5-gradig skala. Mer än 75% kan tänka sig att bli 
skjutsad för att reducera sina transportkostnader. 

• Pris och restid var absolut viktigast för studenterna (~90  procenttyckte att det 
var en av de tre viktigaste faktorerna) följt av komfort och flexibilitet. Endast 
10 % tyckte att klimatpåverkan var en av de tre viktigaste faktorerna. 
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8.2 Bilaga 2. Marknadsplan 
Inledning 

Persontransporter har länge varit en stor och viktigt del av Sveriges ekonomi. 
Transportstyrelsens analys av transportmarknaden fastställer att marknaden är tämligen stabil 
men att persontransporten långsiktigt har ökat. Mellan år 1950 och 2007 ökade resandet, mätt 
i personkilometer mer eller mindre oavbrutet. Sedan dess har trenden varit stabil. 
Transportmarknaden har, så länge tekniken och infrastrukturen funnits, varit en stor marknad 
och allt pekar på att den kommer fortsätta vara det. (Stridsberg och Brandström, 2016) 

Trots att marknaden är väldigt konkurrensutsatt är den långt ifrån effektiv. Idag finns det 
många resurser som är felfördelade eller outnyttjade. Om vi endast tittar på bilar så visar det 
sig att flera passagerarsäten ofta är tomma på varje färd. Enligt Trafa (på uppdrag av 
statistiska centralbyrån) var 4 585 519 personbilar registrerade under 2014. Det innebär att det 
finns 471 st bilar per 1 000 invånare (Trafa.se, 2016). Eftersom bilar i regel har fem säten så 
är det väldigt många bilar per invånare. Detta blir extra relevant eftersom att hela 70 procent 
av interregionala resor i Sverige görs med bil (Nelldal, Andersson och Fröidh, 2015).  

Det ligger i hela populationens intresse att minska sina transportkostnader. Enligt Statistiska 
Centralbyråns hushållskonsumtionsindikator var transport den näst högsta utgiften och stod 
för 13.1 procentav hushållens utgifter. (Lennartsson, 2013) Ännu mer relevant blir det för 
priskänsligare grupper i samhället, såsom studenter. En undersökning av Nordea visar att 
varannan student har det svårt att klara ekonomin (Hugo, 2012). För att ha en hållbar ekonomi 
behöver studenterna spara in på många kostnader. 

Beskrivning av tjänst 

Vi vill tillhandahålla en tjänst som gör det lättare för studenter att hitta någon att samåka med. 
Våra undersökningar visar att marknaden är stor men ineffektiv på grund av marknadsfriktion. 
Vi tror att detta beror främst att informationen är ofullständig och det är kostsamt att etablera 
kontakt mellan köpare och säljare. Tjänsten, som kommer vara en E-handelsplattform, gör det 
möjligt för studenter att enkelt och billigt lägga upp, söka och köpa resor, och på så vis 
minska friktionen på transportmarknaden. Priset som samåkningsresenärerna betalar bestäms 
av föraren men kan inte vara högre än att en passagerare ska acceptera prisnivån. I resten av 
marknadsplanen kommer vi underbygga varför detta är en bra affärsidé. 

Enkätundersökning 

I samband med denna marknadsplan gjordes en enkätundersökning för att få mer data som 
underlag. Utformandet av enkäten gjordes efter grundläggande teori om hur 
marknadsundersökningar bör vara för att behålla de svarandes intresse. Teorin säger att det 
finns två typer av frågor: öppna och slutna frågor. De slutna frågorna har svarsalternativ och 
går snabbt att svara på. Datan är enkel att sammanställa även om många svar erhålls. Öppna 
frågor måste respondenten själv svara på utan alternativ. Dessa ger mer utförliga svar och är 
viktiga när de svarandes egna tankar är viktiga. De tar dock längre tid att svara på och svaren 
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går inte att visualisera på samma sätt vid sammanställning. (Kotler, Armstrong och Parment, 
2013) 

Det är också viktigt att tänka på språket så att frågorna är enkla att förstå. Även ordningen av 
frågorna spelar roll. Det bästa är att börja med enkla och intressanta frågor och avsluta med 
tyngre och mer personliga. På så sätt kan den svarandes intresse behållas genom hela 
undersökningen. (Kotler, Armstrong och Parment, 2013) 

Enkäten som skapades rymdes på en sida och innehöll endast åtta frågor för att se till att den 
gick snabbt att svara på för att behålla de svarandes intresse. De sju första frågorna var enkla 
slutna frågor varav fyra hade olika svarsalternativ, två var ja- eller nej-frågor och en var en 
skalad fråga. Den avslutande fråga åtta var en öppen fråga om vad respondenten tyckte om 
tjänstens koncept och samåkning generellt. Frågan lämnades frivillig för att de som kände att 
de hade någon bra idé att bidra med skulle kunna delge denna medan de andra kunde hoppa 
över den om de ville. 

Utdelningen av enkäter gjordes både för hand och digitalt över internet via Google Forms. 
Eftersom målet med enkäten var att undersöka studenters tankar kring samåkning delades 
enkäten ut på Campus Valla samt spreds i olika studentgrupper på Facebook i ett försök att 
endast nå ut till målgruppen. Totalt erhölls 171 svar varav 159 från studenter. 

Resultat av enkätundersökning 

Enkätens resultat gav oss många intressanta insikter. Först och främst så visade det sig att 
studenten reser till annan ort minst 1.7 gånger på höstterminen. Detta innebär att av totalt ca 
17 400 heltidsstuderande vid Linköpings Universitet (Frode Blomberg, 2015) så gjordes 
approximativt 29 840 färder från Linköping och förmodligen lika många tillbaka. Enligt 
statistik från vår undersökning gjordes endast 3192 stycken av dessa 29 840 resor med bil 
trots att hela 47.5% av studenter har tillgång till bil.  

Attityd 

Den viktigaste faktorn vid val av transportmedel var priset (96.9 % av de svarande tyckte 
angav pris som en av de tre viktigaste faktorerna), strax därefter var restid en viktig faktor 
(89.3 % angav restid som viktigt). Komfort och flexibilitet var också viktigt (46,5 % 
respektive 34 %). På frågan hur studenter förhåller sig till samåkning på en skala från 1 
(“Gillar det inte alls”) till 5 (“Tycker det är riktigt bra!”) så var snittresultatet 3.96. Av de som 
hade tillgång till bil så kunde hela 79.4 % tänka sig att skjutsa någon de inte kände för att 
reducera sina transportkostnader. Vår undersökning visade även att 75.5 % av de svarande 
kan tänka sig att samåka med en person de inte känner för att reducera kostnaden.  

Kvalitativa resultat 

Vi fick en rad kvalitativa kommentarer (på den öppna frågan “Vad tycker du om 
samåkning?”). Nedan följer några urval av totalt 68 svar: 

“Mycket roligare än att köra själv” 
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“Bra men krångligt ofta, man orkar inte fixa och trixa med det alltid” 

“Bra, men gör det sällan själv” 

“Det är toppen! Kul sätt att träffa nya människor så länge de inte är för konstiga.” 

“Jag vågar inte med okända” 

“Kungligt! Samåkning åt folket!” 

“Bortsett från riskerna med att åka med en främmande person är jag mycket positiv” 

“Bra sätt att spara pengar” 

“Det är en utmärkt kombination av socialt umgänge och prisreducerad transport” 

“Bra, helt ok om personen är rekommenderad av en vän” 

Antagandet och approximationer 

Vi antar att ännu fler färder görs på vårterminen, som både är längre och innehåller fler 
högtider. På vårterminen är det också vanligt att många studenter åker till andra städer för 
intervjuer och andra företagsaktiviteter. 

Omvärldsanalys  

Mikroomgivningen 

En organisations mikroomgivning består av intressenter i organisationens närhet. Exempel på 
sådana aktörer är kunder, konkurrenter, leverantörer och marknadskanaler (Kotler, Armstrong 
och Parment, 2013). Eftersom denna E-butik inte har några direkta leverantörer eller 
andra marknadskanalsaktörer analyseras endast potentiella kunder och konkurrenter. 

Kunder 

Egentligen skulle vem som helst kunna vara kund till denna tjänst. Har du inte tillgång till en 
bil skulle E-butiken kunna fungera perfekt för att hitta andra personer som har det och är 
villiga att låta dig åka med. Om man istället har tillgång till bil så tillkommer alternativet att 
agera förare och hitta passagerare via tjänsten. Trots att alla människor i landet kan ses som 
potentiella kunder kommer troligtvis någon form av segmentering att göras för att 
underlätta ”startup” samt för att differentiera oss från konkurrenter. 

Konkurrenter 

Många aktörer på marknaden kan ses som konkurrenter. De direkta konkurrenterna är andra 
samåkningstjänster, exempelvis Samåkning.se som erbjuder en plattform för alla samåkare 
inom Sverige och Europa att hitta varandra. Dock saknar Samåkning.se en specifik nisch utan 
vänder sig till alla som är intresserade av samåkning till skillnad från Bila nu som nischar sig 
mot studenterna. Andra företag som kan ses som konkurrenter är de som erbjuder substitut till 
vår tjänst är exempelvis tåg-, buss- och taxibolag. Även tjänsten Uber, som använder sig av 
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delningsekonomins fördelar, kan ses som en konkurrent men de erbjuder främst resor för 
kortare sträckor och är i dagsläget endast verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
(Uber.com, 2016) 

Makroomgivningen 

Ett sätt att studera makromiljön som omger organisationer är genom att göra en s.k. PESTE-
analys vilket innebär att man analyserar politiska, ekonomiska, sociala, tekniska och 
ekologiska faktorer i omvärlden (ibland tas även legala faktorer med men detta har avgränsats 
i denna analys). (PESTLE Analysis, 2016) Här följer en sådan analys där det för varje faktor 
tas upp hur den rådande omgivningen påverkar vår produkt. 

Politiska omgivningen 

Den politiska omvärlden anser vi i nuläget ha väldigt liten påverkan på vår tjänst. Det som 
kan komma att påverka tjänsten är eventuella lagändringar vad gäller vad som klassas som 
samåkning och vad som klassas som en taxiverksamhet (Dir. 2015:81). Tjänsten minskar 
dock växthusgasutsläppen och detta ligger i politikernas intresse. Vi tror därför att politikerna 
kommer vara fortsatt positivt inställda till tjänsten.  

Ekonomiska omgivningen 

Samåkningsidén är ekonomiskt fördelaktig för alla aktörer inblandade i tjänsten: föraren som 
får en eller fler extra personer att dela bensinkostnader och övriga utgifter med samt 
passagerarna som inte behöver köpa dyrare tågbiljetter eller själva ta bilen. Hur mycket alla 
tjänar på det beror på föraren men vid rimlig prissättning kommer alla hur som helst att tjäna 
på det. Även om tanken med samåkning inte är någon nyhet så känns den högst relevant i 
dagens samhälle där delningsekonomitrenden blir allt vanligare. 

Ekologiska omgivningen 

Miljömedvetenheten blir allt större i Sverige och övriga världen och miljöfrågan är mycket 
viktig bland många studenter enligt vår enkätundersökning. Detta är positivt för vår tjänst 
eftersom samåkningstänket och miljötänket går hand i hand då det alltid är bättre att ta en bil 
istället för flera. Vi ser idag att många redan väljer att samåka för att spara på miljön och vår 
tjänst skulle säkert underlätta för andra som är intresserade att testa detta. 

Sociala omgivningen 

Den sociala omgivningen inkluderar sociala och kulturella faktorer såsom säkerhet, ålder och 
utbildning. Då vi som är utvecklare bakom E-butiken är unga studenter kan vi relatera till 
denna demografiska grupp och ser behovet för en tjänst som denna i detta demografiska 
segment. Omvärldens syn på säkerhet är en viktig fråga i detta fall då tjänsten innebär att man 
som kund ska sätta sig i en bil tillsammans med människor man aldrig träffat tidigare och det 
är viktigt att man känner sig trygg i ett sådant läge. Det går från vår sida självklart inte att helt 
garantera tjänstens upplevda kvalitet och användarnas säkerhet eftersom de beror av andra 
användare. Detta ser vi som en av tjänstens största utmaningar. En lösning för att gallra ut 
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vissa ”skummisar” är till exempel genom att tillämpa ett ratingsystem där man kan lämna 
omdömen. I och med att tjänsten nischar sig mot studenter så ökar förmodligen förtroendet för 
tjänsten då studenter ofta litar på varandra. 

Tekniska omgivningen 

Det finns egentligen inga tekniska begränsningar för vår produkt i dagens Sverige. I princip 
alla studenter har i någon form tillgång till internet och kan därmed utnyttja vår E-butik som 
kommer att vara tillgänglig för både datorer och smartphones. 

Dagens bilar besiktigas regelbundet och kan därmed anses genomgå en kontroll för att de är 
säkra att använda. Därmed finns en viss garanti gällande säkerheten för transportmedlet, 
däremot är det svårare för tjänsten att påverka kvalitén då det kan vara stor variation hos olika 
förares bilar gällande modell, prisklass och tillverkningsår. 

  



63 
 

SWOT - analys 

Styrkor: 
- Lågt pris 
- Träffa nya människor 
- Klimatsmart 
- Bättre bagageförvaring 
- Kort restid 

Svagheter: 
- Säkerheten 
- Mer utsläpp än tåg 
- Långt profilskapande 
- Omväg 

 

Möjligheter: 
- Stor efterfrågan hos målgruppen 
(studenter) 
- Få liknande produkter 

 

 

Hot: 
- Befintliga konkurrenter 
- Nya konkurrenter (liten inträdesbarriär) 

 

 

 

Styrkor 
Tjänsten gör det möjligt för personen med transportmedlet att reducera sin transportkostnad 
genom att sälja platser i fordonet till andra studenter. Att dela kostnaden med fler studenter 
gör att produkten blir synnerligen konkurrenskraftig i jämförelse med andra transportmedel så 
som tåg, flyg och buss med höga biljettpriser. Enkätundersökningen visade på att 97 % av de 
tillfrågade studenterna ansåg att priset var en av de tre viktigaste faktorerna vid resa och 
därför torde samåkning vara något som lockar studenterna. 

Denna tjänst erbjuder inte bara en resa till ett attraktivt pris utan även möjligheten att få 
kontakt med nya människor. Till skillnad från publika transportmedel som tåg och buss blir 
mötet med nya människor mer avskärmat och personligt då bilen används som transportmedel. 
Att få denna möjlighet att möta nya människor på ett personligt sätt är något som vår 
undersökning visar tilltalar studenterna då drygt 75 % av studenterna skulle kunna tänka sig 
att åka med någon denne inte känner för att reducera kostnaden. 

Utöver möjligheten att träffa nya människor bidrar samåkningen till en minskad 
klimatpåverkan vid transporten om man tänker sig att samåkarna annars hade åkt i var sitt 
fordon. Att dela fordon minskar utsläppen och tilltalar därför de klimatsmarta studenterna. 

Att färdas i en bil ger en större flexibilitet mätt i bagage och resväg jämfört med alternativa 
transportmedel. Transport i bil möjliggör upphämtning och lämning precis vid önskad 
destination vilket underlättar transport av tunga föremål. Dessutom är biltransport ett 
tidseffektivt transportmedel och kommer locka kunder som ett tidssparande alternativ. 
Undersökningen vid Linköpings universitet visade på att 89 % av de tillfrågade studenterna 
ansåg att resetiden var en av de tre viktigaste faktorerna när de reser. 
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Svagheter 
Att inte vara säker på vem man kommer dela bil med är en osäkerhet som kommer påverka 
många studenter. För att säkerhetsställa att säkerheten bibehålls kommer det krävas en 
verifiering och en noggrann profilbeskrivning av användarna vilket är något som kommer 
påverka enkelheten i tjänsten. Att koppla kontot på tjänsten till Facebook eller liknande skulle 
kunna påskynda registreringsprocessen för att göra tjänsten mer attraktiv för den tidseffektiva 
studenten. 
 

Trots att samåkningen bidrar till minskade utsläpp är det fortfarande inte lika miljövänligt 
som transport med tåg. Tjänsten kan ändå marknadsföras som klimatsmart ur perspektivet att 
det minskar utsläppen markant jämfört med om passagerarna tagit egna bilar. Att åka bil ger 
även en mer kundanpassad tjänst då den kan ta passagerarna från dörr till dörr. Detta är dock 
något som kan påverka restiden för föraren som måste ta en omväg. Dock kan föraren själv 
sätta priset på tjänsten vilket ger denne incitament genom att kunna ta betalt för hela resvägen. 

Möjligheter 
Studenterna är en priskänslig målgrupp som attraheras av låga priser. Enligt en undersökning 
från Uka finns det idag ca 420 000 studenter i Sverige. (Uka.se, 2016) Detta ger oss många 
potentiella kunder. Utöver antalet potentiella kunder är de olika användningsområdena något 
som kan locka dessa kunder. Tjänsten behöver nödvändigtvis inte endast användas till 
hemresa utan kan locka studenter som vill hälsa på vänner eller liknande men samtidigt vill 
resa billigt och klimatsmart. 

I dagsläget finns egentligen bara en konkurrent som erbjuder ett renodlat substitut till denna 
tjänst. Denna konkurrent heter Samåkning.se och erbjuder, även de, människor med plats kvar 
i bilen ett sätt att koppla ihop dem med andra som är i behov av transport. Att konkurrera med 
detta väletablerade företag kommer bli utmanande men vår hypotes är att vår nisch mot 
studenterna kommer hjälpa oss att snabbt nå ut till detta segment av marknaden. Dessutom 
tror vi att vår position mitt i en studentstad ger oss en god möjlighet att nå ut till studenterna 
snabbt och gör att vi snabbt kan anpassa E-butiken efter deras behov.  

Hot 
Att inträdesbarriären till denna marknad är låg innebär ett hot från nya aktörer. För att 
motverka detta är det viktigt att snabbt överta en stor del av marknaden och i detta fall nischa 
oss mot studenterna för att snabbt erövra detta marknadssegment. En stor etablerad kundbas 
bestående av studenter som finner denna tjänst nyttig kommer reducera antalet användare som 
byter till eventuella nya aktörer. 

Att de befintliga aktörerna inom transportindustrin sänker sina priser för att konkurrera med 
denna tjänst är ett hot då just prissättningen är bland de största fördelarna hos denna tjänst. 
För att våra potentiella kunder inte ska välja alternativ hos befintliga aktörer är en åtgärd att 
under initieringsfasen av denna tjänst erbjuda ett rabatterat pris eller någon slags bonus vid 
första köpet. Detta för att skapa lojalitet hos kunderna för att öka sannolikheten för fortsatta 
köp av tjänsten. 
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Summering av SWOT 

Styrkorna med denna tjänst är många och tilltalar synnerligen de priskänsliga studenterna. 
Den avgränsade kundgruppen, studenter, gör att svagheter som trygghet och kvalité motiveras 
av att reducera transportkostnaden. Dessutom implementeras funktioner för att motverka 
svagheterna till största möjliga mån i form av rankingsystem med mera. Möjligheterna är 
dessutom stora då det ej kommer ske några större förändringar i det stora antalet studenter i 
Sverige eller deras ekonomiska situation. 

 

Marknadsstrategi och marknadsmål 

Denna del av marknadsplanen ska svara på frågorna: vad ska uppnås och på̊ vilket sätt? Det 
handlar inledningsvis om att definiera en marknadsstrategi och sätta upp marknadsmål för att 
sedan bygga vidare på detta i efterkommande avsnitt. 

E-butiken som ska utvecklas är tänkt att bli en tjänst för samåkning. Tanken är att 
applikationen ska fungera som en mötesplats där förare och passagerare kan hitta varandra. 
Målet från utvecklarnas sida är att utveckla tjänsten så bra som möjligt för att skapa 
förutsättningar för att få återkommande kunder. Det finns redan liknande sajter för samåkning 
som riktar in sig på att försöka täcka hela marknaden bestående av vuxna personer i Sverige. 
Eftersom detta projekt kan ses som ett startup-företag som ska slå sig in på en ny marknad där 
det finns etablerade konkurrenter kan det bli svårt att satsa på marknadspenetrering och 
diversifiering får därför anses som ett rimligare alternativ. 

Vår idé är att differentiera oss genom att satsa på studenter eftersom de har ett behov av 
tjänsten då den sparar pengar åt dem samt att studenter reser mycket. En annan fördel att satsa 
på studenter är att studenter ofta går bra ihop och litar på varandra. Frågan som behöver 
besvaras är dock huruvida studentsamåkningsmarknaden är mottaglig för denna typ av tjänst. 
Syftet med denna marknadsplan och tillhörande marknadsundersökning blir därför att 
undersöka hur många som skulle vara intresserade av en applikation som denna samt hur man 
utformar tjänsten för att den ska tillgodose de flesta studenternas behov. 

Segmentering och Positionering 

Det finns många sätt att segmentera den inhemska resemarknaden. Vi har valt att endast rikta 
in oss mot studenterna. Detta av två anledningar. För det första så anser vi ej denna tjänst 
konkurrenskraftig mot de befintliga premiumtjänster så som flyg och tåg som främst vänder 
sig mot de konsumenter som ej är lika priskänsliga. Den andra orsaken är att differentiera oss 
från den befintliga aktören Samåkning.se som har en tjänst som är väldigt lik vår. För att göra 
detta har vi valt att göra en tjänst som ska tilltala Sveriges studenter. Att börja med att försöka 
nå ett segment av student-marknaden, de som studerar på annan ort, kommer vara mer 
realiserbart än att försöka nå ut till alla studenter på en gång. Efter att dessa nåtts är det dock 
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även intressant att försöka nå ut till resterande studenter då även dessa kan finna tjänsten 
tilltalande. 

För att nå den tilltänkta målgruppen kommer tjänsten utformas så att den tilltalar studenter. 
Detta underlättar utvecklandet då en parameter så som att ta hänsyn till den äldre generationen 
som ej är lika exponerade för digitaliseringen kan strykas. Vikt kommer främst att läggas vid 
att göra tjänsten enkel, snabb och pålitlig då vi tror att detta är parametrar som studenterna 
finner viktiga. 
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Marknadsmix 

En sju P-analys av tjänsten har gjorts för att ta fram en marknadsmix. 

Produkt 

Denna E-butik är unik på marknaden då den erbjuder något som tidigare inte funnits: en 
samåkningstjänst framtagen för endast studenter. Det finns ett tydligt behov av en tjänst som 
denna då det exempelvis ofta görs inlägg på Facebook av studenter som vill åka mellan 
hemstad och studentstad och undrar om någon kan tänka sig att åka med för att dela på 
kostnaderna. Enkätundersökningen som gjordes i samband med denna marknadsplan 
bekräftar detta då utfallet blev att de flesta studenterna kan tänka sig att skjutsa eller åka med 
någon annan för att reducera kostnader. E-butiken ger studenterna helt nya möjligheter att 
hitta varandra eftersom det är en plattform utvecklad endast för detta syfte, till skillnad från 
sociala medier. Tjänsten kommer även troligtvis att vara mer attraktiv för studenter än andra 
samåkningsalternativ, som t.ex. Samåkning.se, då den inriktar sig specifikt mot denna 
målgrupp. Targeting mot studenter anses rimligt i detta fall då studenter ofta är ekonomiskt 
begränsade och därmed intresserade av lågkostnadsalternativ som detta, samt att studenter 
ofta reser liknande sträckor och tycker om varandras sällskap. 

Pris 

Priset för att använda tjänsten är inte fast utan varierar beroende på föraren. Denne får själv 
sätta priset efter vad som anses rimligt vilket kan bero på framförallt avståndet men även till 
exempel på bilen. Priset kan dock så klart inte sättas allt för högt eftersom att resan är 
beroende av att passagerarna accepterar det. Samåkningstjänsten kan ses som ett 
lågkostnadsalternativ jämfört med andra färdmedel såsom tåg, flyg och att köra ensam som är 
vanliga enligt vår undersökning. Detta är positivt för E-butiken då undersökningen visade att 
97 % av de tillfrågade studenterna ansåg att priset var en av de viktigaste faktorerna när de 
reste mellan hem- och studentstad. 

Plats 

Eftersom det är en studenttjänst så kommer den mesta trafiken förmodligen gå mellan 
studentstäder och andra städer där studenterna kommer ifrån. Det finns dock ingen 
begränsning på vilka sträckor som kan köras. Eftersom tjänsten förmedlas genom en E-butik 
kommer den att finnas tillgänglig överallt i Sverige så länge användaren har en dator, 
surfplatta, smartphone eller liknande till hands. 

Påverkan 

I nuläget finns inga noggrant utarbetade marknadsföringsstrategier eftersom produkten ännu 
är under utveckling. Det finns dock en del tankar om hur detta skulle kunna göras. Eftersom 
det är en applikation för studenter bör det mesta av den direkta marknadsföringen, i form av 
annonser eller personlig marknadsföring, göras på campus eller på andra populära 
studentställen. I övrigt är annonsering online ett kraftfullt verktyg, särskilt eftersom det är en 
webbapplikation som ska marknadsföras. Även marknadsföring på sociala medier kan vara en 
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bra idé då det händer att studenter idag försöker anordna samåkning på Facebook utan en 
tjänst som hjälper dem. 

Eftersom denna E-butik bygger på att köpare och säljare möts är det extra viktigt i detta fall 
att ha många användare. Det är ett mål att göra applikationen attraktiv för studenter så att de 
känner att de tjänar på att använda den och gillar den. Om det går att få igång den bland ett 
antal studenter initialt så skulle den säkert kunna spridas per automatik genom att studenterna 
meddelar sina vänner om den. Det skulle dock krävas mer organiserad marknadsföring i 
början. 

Personal 

Produkten tillhandahåller en tjänst i form av en webbapplikation (som inte direkt beror av 
personalstyrkan). Indirekt är visserligen webbapplikationen utvecklad av personalen på Bila 
nu. Ett problem skulle kunna vara att personalstyrka inte är fullt så kompetent som 
konkurrenter och andra personalstyrkor som tillhandahåller hemsidor. Detta anser vi dock inte 
vara ett så stort problem då tjänsten utvecklas stegvis under 5 månader och utvärderas 
kontinuerligt. I takt med att vår personalstyrka blir mer kompetent så blir förhoppningsvis 
även tjänsten bättre. 

Process 

Vi kommer arbeta hårt för att göra processen och upplevelsen enkel och smidig. Med 
användartester och designutveckling strävar vi efter att leverera processen på så bra sätt som 
möjligt.  

Designen av E-butiken är en viktig faktor för att göra tjänsten attraktiv. Det kommer att 
läggas mycket fokus på att skapa en användarvänlig applikation genom att göra den enkel att 
använda och en stilren design. Funktionalitet som kommer att finnas i webbapplikationen är 
bland annat användarinloggning och ett ratingsystem för användare som förhoppningsvis 
kommer bidra till att tjänsten ger ett tryggare intryck. 

Fysiska bevis (Physical evidence) 

“Miljön” som tjänsten utförs i kan delas upp i två delar. Den ena miljön är själva 
webbapplikationen, en virtuell plats som vi starkt vill förknippa med Bila nu. Denna kommer 
vara en stor del av tjänsten och också påverka vårt varumärke avsevärt. Vi kommer därför 
värna om webbapplikationens utseende.  

De andra miljöerna som bör tas i beaktning är bilarna som kunder kommer åka i. Dessa kan 
vara av varierande kvalité och utformning. Bila nu har inga ambitioner att reglera detta så det 
finns stora risker att vissa bilupplevelser inte håller ett bra mått. Det är därför viktigt att Bila 
nu visar att tjänsten ej ska förknippas med bilarna i sin kommunikation. En dålig upplevelse 
ska i så stor utsträckning som möjligt inte förknippas med Bila nu utan endast studenten som 
skjutsar. Detta för att bevara Bila nu’s varumärke och för att vi ej har kontroll över denna 
aspekt. 
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Slutsats 

Vi har i denna marknadsplan argumenterat varför Bila nu är en tjänst med stor potential på 
marknaden. Efter en granskning av både interna och externa faktorer så anser vi att det finns 
utrymme på marknaden för denna tjänst. Våran enkätundersökning undersökte både 
kvantitativt och kvalitativt attityden till en sådan tjänst hos studenter var väldigt positivt. I vår 
analys har vi bemött flertalet risker och hot och försökt bemött dem med lösningar. 
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8.3 Bilaga 3. Produktbacklogg 
Nedan presenteras den produktbacklogg som webbapplikationen byggdes efter. Backloggen 
består av funktionalitet med tillhörande användarberättelser. I kolumnen G/A är det markerat 
om funktionen anses vara grundläggande eller avancerad. Den grundläggande funktionaliteten 
var sådan som gruppen ansåg helt nödvändig eller som krävdes för att uppnå de externa 
kraven. Den avancerade funktionaliteten var sådan som skulle implementeras i mån av tid. I 
tabellen finns även en kolumn där det specificeras om det blev utvecklat eller inte. Totalt 
utvecklades 22 av de 25 användarberättelser som togs fram. 

 

# G/A Funktionalitet Användarberättelse Status 

1 G Startsida Som användare vill jag kunna få ett gott 
första intryck av en trevlig och seriös 
förstasida så att jag vill komma tillbaka 

Utvecklad 

2 G Varukorg Som kund vill jag kunna se en varukorg 
för att hålla koll på vad jag tänker köpa 
och kostnaden. 

Utvecklad 

3 G Orderhistorik Som användare vill jag kunna se min 
orderhistorik för att veta vad jag har 
gjort för tidigare inköp från sidan. 

Utvecklad 

4 G Lägga upp resa Som bilägare vill jag kunna annonsera 
mina resor för att andra ska kunna åka 
med. 

Utvecklad 

5 G Skapa 
moderator/administratör 

Som moderator vill jag ha en speciell 
typ av konto för att kunna redigera 
innehållet på sidan. 

Utvecklad 

6 G Kundinloggning Som användare vill jag kunna logga in 
på sidan för att kunna ta del av tjänsten. 

Utvecklad 

7 G Databas Som utvecklare vill jag ha tillgång till en 
databas för att på ett smidigt och säkert 
sätt kunna lagra applikationens 
användardata. 

Utvecklad 

8 G Sök resa Som användare vill jag ha tillgång till en 
sökfunktion för att snabbt hitta det jag 
letar efter. 

Utvecklad 

9 A Filtrera sökresultat efter Som användare vill jag, efter att jag har 
gjort min sökning, kunna filtrera 

Ej 
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datum resultaten efter datum.  utvecklad 

10 A Kommenteringsalternativ Som användare vill jag kunna 
kommentera användare för att 
rekommendera andra att åka med dem. 

Utvecklad 

11 A Profiler Som användare vill jag ha en personlig 
profil på sidan och kunna se andra 
användares profiler för att veta vem jag 
åker med. 

Utvecklad 

12 A Ratingsystem Som användare vill jag kunna betygsätta 
andra användare efter deras insatser. 

Utvecklad 

13 A Kartfunktion Som passagerare skulle det vara trevligt 
att se en karta över hur resan jag 
beställer kommer att se ut. 

Utvecklad 

14 A Viafunktion Som förare vill jag kunna plocka upp 
passagerare i flera städer för att fler ska 
kunna åka med. 

Ej 
utvecklad 

15 A Emailverifikation Som kund tycker jag att det känns 
tryggare om jag får en bekräftelse av 
mitt köp via mail. 

Ej 
utvecklad 

16 A Acceptering av 
passagerare 

Som förare vill jag kunna fatta beslut 
om mina passagerare efter att jag har 
sett deras profiler. 

Utvecklad 

17 A ”Hur funkar det?”-avsnitt Som användare vill jag kunna få tag på 
översiktlig och lättåtkomlig information 
om sidans innehåll. 

Utvecklad 

18 A Närliggande sökresultat Som passagerare vill jag även kunna 
hittar resor i närheten av de platser jag 
sökte efter då jag ofta har möjlighet att 
ta mig dit. 

Utvecklad 

19 A Chattfunktion Som deltagare i en resa vill jag på ett 
smidigt sätt kunna skicka meddelanden 
till övriga deltagare på samma resa. 

Utvecklad 

20 A Upplagda annonser Som förare vill jag kunna hålla koll på 
vilka resor jag har sålt och se 
information om dessa. 

Utvecklad 
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21 A Responsiv design Som mobilanvändare vill jag att sidan 
ska se bra ut och fungera även på 
mindre skärmstorlekar. 

Utvecklad 

22 A Sociala medierlänkar Som utvecklare vill jag att användare 
lätt ska kunna hitta våra sociala medier 
för att få mer information och stärka 
intresset för tjänsten. 

Utvecklad 

23 A Övrig reseinformation Som säljare av resa vill jag kunna lägga 
till extra information om till exempel 
upphämtningsplats eller 
allergiinformation. 

Utvecklad 

24 A Information om kön Som användare av tjänsten vill jag 
kunna se information angående andra 
användares kön (härlett från 
personnummer) då jag kan föredra ett 
visst kön på mina medresenärer (av 
exempelvis trygghetsskäl). 

Utvecklad 

25 A Redigera profiluppgifter Som användare vill jag på ett enkelt sätt 
kunna redigera mina uppgifter ifall 
någon ändring uppstår. 

Utvecklad 
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8.4 Bilaga 4. Prototyp 
Startsida 

 

Logga in 
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Sida för ”Åk med” 

 

Sida för ”Ta med” 
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Varukorg – Steg 1 

 

Varukorg – Steg 2 
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Varukorg – Steg 3 

 

Varukorg – Steg 4 
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Sida för ”Min profil” 
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8.5 Bilaga 5. Riskanalys 
Riskanalysen har utgått från miniriskmetoden där varje risk bedöms utifrån sannolikhet att 
den inträffar och förväntad konsekvens vid inträffande. Dessa två mått har betygsatts på en 
skala från 1 till 5 och därefter har de två talen multiplicerats med varandra för att ge en total 
bedömning av risken. För att förebygga riskerna har åtgärdsförslag tagits fram och 
ansvarsposter utsetts. 

SAN Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1 - 5  

KON Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1 - 5 

R/V Riskvärde (sannolikhet * konsekvens) 

Riskanalys Sprint 0 

Identifierad risk SAN KON R/V 

R1 Överskriden deadline  1 5 5 

R2 Ojämn arbetsfördelning 4 3 12 

R3 Konflikter i gruppen 2 4 8 

R4 Dålig kommunikation 4 3 12 

R5 Dålig närvaro 3 2 6 

R6 Programmeringsproblem 5 4 20 

R7 Tekniska kunskaper fattas 4 3 12 

R8 Personliga “förhinder” 1 5 5 

R9 Projektmedlemmarna kan ej avsätta tillräckligt 
mycket tid  

2 5 10 

R10 Projektdefinitionen är inte förankrad inom 
projektet  

2 5 10 

 

Uppdaterad riskanalys Sprint 1 

Identifierad risk SAN KON R/V 

R1 Överskriden deadline  1 5 5 

R2 Ojämn arbetsfördelning 4 2 8 

R3 Skilda åsikter (som leder till konflikter) 3 2 6 
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R4 Dålig kommunikation 4 3 12 

R5 Dålig närvaro 2 2 4 

R6 Programmeringsproblem 5 3 15 

R7 Tekniska kunskaper fattas 4 3 12 

R8 Personliga “förhinder” 1 5 5 

R9 Projektmedlemmarna kan ej avsätta tillräckligt 
mycket tid  

3 3 9 

R1
0 

Projektdefinitionen är inte förankrad inom 
projektet  

4 5 20 
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Uppdaterad riskanalys Sprint 2 

Identifierad risk SAN KON R/V 

R1 Överskriden deadline  1 5 5 

R2 Ojämn arbetsfördelning 4 2 8 

R3 Skilda åsikter (som leder till konflikter) 3 2 6 

R4 Dålig kommunikation 4 3 12 

R5 Dålig närvaro 2 2 4 

R6 Programmeringsproblem 5 3 15 

R7 Tekniska kunskaper fattas 4 3 12 

R8 Personliga “förhinder” 1 5 5 

R9 Projektmedlemmarna kan ej avsätta tillräckligt 
mycket tid  

3 3 9 

R10 Projektdefinitionen är inte förankrad inom 
projektet  

3 5 15 

 

Riskhanteringsplan 

Risk  Åtgärd Ansvarig 

R1 Överskriden deadline  RÅ1 Planera i tid, “mjuka deadlines” Matilda 

R2 Ojämn arbetsfördelning RÅ2 Tidsrapportering, tydlig struktur, 
schema med frånvaro 

Axel 

R3 Konflikter i gruppen RÅ3 Öppen dialog, tydliga 
förhållningsregler, återkoppling 
till gruppkontrakt 

Rickard  

R4 Dålig kommunikation RÅ4 Regelbundna möten Isac  

R5 Dålig närvaro RÅ5 Undantag att missa ett möte, ska 
helst inte förekomma. 
Kommunikation 

Per  

R6 Programmering RÅ6 Hjälp av handledare, jobba 
tillsammans 

Alla 
ansvarar 
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R7 Tekniska kunskaper fattas RÅ7 Läsa på, utbilda varandra.  Alla 
ansvarar 

R8 Personliga “förhinder” RÅ8 Gruppen ställer upp Frederika  

R9 Projektmedlemmarna kan ej 
avsätta tillräckligt mycket tid 

RÅ9 Planera ansvar i tid, prioritera 
mha Scrum 

Jonathan 

R10 Projektdefinitionen är inte 
förankrad inom projektet  

RÅ10 Tydligt syfte och 
frågeställningar som gruppen är 
överens om 

Alla 
ansvarar 
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8.6 Bilaga 6. Användartest 
Användartestet är ett så kallat Think Aloud-test (”tänka högt”) där användaren berättar allt 
den tänker medan den arbetar på sidan. Under testets gång antecknar observatörer ner allt 
användaren säger och uppmärksammar eventuella problem. Testet avslutas med att 
testpersonen får svara på ett antal frågor som specificeras nedan. 

Förberedelse: Lägga upp relevanta annonser för resor så att testpersonen kan få sökträffar när 
denne ska köpa en resa samt informera kort om Bila.nu och webbsidans syfte. 

1. Köp av resa 

Instruktion: Gå in på hemsidan och köp en resa från Linköping - Stockholm. 

Eventuella problem användaren stöter på: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Upplevde du det enkelt att förstå hur du skulle gå tillväga för att köpa en resa? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. Betygsätt föraren och lämna en kommentar 

Instruktion: Utgå ifrån att resan har gått bra och att du nu ska betygsätta föraren och ge en 
kommentar. 

Eventuella problem användaren stöter på: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Upplevde du det enkelt att förstå hur du skulle gå tillväga för att betygsätta och lämna en 
kommentar? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Har du några tankar kring för- och nackdelar med ett ratingsystem? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Lägg upp en annons 

Instruktion: Lägg upp en annons för när du ska köra mellan Stockholm - Göteborg. 

Eventuella problem användaren stöter på: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Upplevde du det enkelt att förstå hur du skulle gå tillväga för att lägga upp en annons? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. Ge information till medpassagerare via chatten 

Instruktion: Du inser att du glömt kolla om medpassageraren är kattallergiker. Kontakta denne 
och fråga om detta innan du accepterar resan. 

Eventuella problem användaren stöter på: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Upplevde du det enkelt att förstå hur du skulle gå tillväga för att kontakta medpassageraren 
samt acceptera resan? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. Uppdatera profil 

Instruktion: Gå in på din profil och fyll i eventuell mer information eller uppdatera profilbild. 
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Eventuella problem användaren stöter på: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Upplevde du det enkelt att förstå hur du skulle gå tillväga för att uppdatera din profil? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Logga ut 

Instruktion: Logga ut från sidan. 

Eventuella problem användaren stöter på: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Upplevde du det enkelt att förstå hur du skulle gå tillväga för att logga ut från sidan? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7. Avslutande frågor 

Vad tycker du om webbsidans design? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Tycker du att webbsidan guidar dig bra när du ska använda den? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Övriga kommentarer? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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8.7 Bilaga 7. Individuella erfarenhetssammanfattningar 
8.7.1 Frederika Gustavson 
Nedan följer min erfarenhetssammanfattning från utvecklingsprojektet, reflektioner kring 
processrelaterade och de tekniska kunskaper samt mina personliga mål och utveckling. 

Processrelaterade erafarenheter 

Eftersom att alla i utvecklingsteamet deltog i ett agilt utvecklingsprojekt med arbetsmetoden 
Scrum för första gången hade alla samma förutsättningar. Kanske hade det varit lättare om 
någon hade vetat lite mer om arbetsmetoden men nu kunde teamet utveckla sitt eget sätt att 
arbeta på vilket säkert var lärorikt. I början var mötena lite ostrukturerade men i slutet av 
projektet blev det mycket bättre, speciellt gällande beslutsfattandet. Anledning till detta 
berodde förmodligen på den ovana som fanns med arbetssmetoden och det agila sättet att 
arbeta på. Metoden Scrum som arbetsmetod fungerade bra i vårt utvecklingsteam. 

Vad gäller ansvarsfördelningen i utvecklingsteamet var den lika fördelad och ingen annan roll 
än Scrum-master utsågs. Enligt Schwaber och Sutherland är utvecklingsteamet en självgående 
arbetsgrupp där det inte finns någon projektledare. (Schwaber och Sutherland, 2013) En 
fördel med att teamet inte bytte scrummaster under projektets gång gav en rutin och 
ytterligare en kommunikationsaspekt undveks att lösa.  

I många projektgrupper brukar det ofta finnas en projektledare. Därför kan det för ett team 
med vana att ha en ledare upplevas som konstigt och ovant till en början. En konsekvens av 
det blev att det ibland krävdes att någon i teamet tog lite extra kommando för att beslut skulle 
fattas. Det föll sig väldigt naturligt och den rollen varierades mellan teamets 7 medlemmar. 
Även om inga roller utsågs, kunde uppgifter delas upp mellan gruppmedlemmarna så att 
kanske två stycken ansvarade för att slutföra en uppgift. Det systemet upplevde jag fungerade 
väldigt bra eftersom jag tycker det lättare att komma framåt och fatta beslut tillsammans. 
Personligen trivs jag mer att bolla idéer och gillade därför arbetssättet att arbete i små grupper. 
Att dela på ansvarsfördelningen och inte ha någon specifik projektledare fungerade bra, och 
det fungerade eftersom att alla tog sitt ansvar. 

I metoden Scrum görs en sprintplanering av produktbackloggen i början av varje sprint och ett 
sprintretrospektiv i slutet av varje sprint. (Schwaber och Sutherland, 2013) Genom det fick 
utvecklingsteamet en mycket tydligare bild och en gemensam planering på vad som behövde 
prioriteras och inte. En styrka som fanns i teamet var att alla var väldigt kreativa. Jag upplever 
att alla fick möjligheten att komma med idéer och förslag för vad som skulle implementeras 
och hur webbapplikationen skulle utformas. Ifall utvecklingsteamet var oense om något, 
gjordes en omröstning vilket bidrog till en miljö där alla kunde yttra sig och allas åsikter 
uppmärksammades.  Med hjälp av sprintbackloggarna kunde teamet påminnas om att det 
viktigaste var att hålla sig till grundfunktionaliteterna och inte sväva iväg för mycket. 
Dessutom gav sprintbackloggen en bra översikt över hur mycket tid olika implementationen 
krävde. För teamet var dessa möten nog väldigt viktiga och utan de tror jag inte arbetet hade 
gått lika bra. Därmed tror jag att det är värt att lägga tid på att ha grundliga och strukturerade 
sprintplaneringsmöten. 
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Tekniska kunskaper 

Under arbetets gång var en stor del att få förståelse för kommunikationen mellan front-end 
och back-end. Utvecklingsteamet arbetade med bland annat HTML, Pyhton, Bootstrap, 
jQuery, Flask med SQLAlchemy och använde git. Teamet utgick från produktbackloggen och 
implementerade alla funktioner allt eftersom. I vårt utvecklingsteam hade alla ganska likande 
förkunskaper vad gällde programmering vilket skapade en bra och jämn start. Genom de 
bristande tekniska kunskaperna som fanns i teamet utvecklades en miljö där teamet kunde lära 
mycket av varandra. Vissa teammedlemmar kanske hade lite lättare än andra att ta till sig ny 
infomration. Med tiden blev det även att medlemmarna hittade sina ”specialområden” eller 
det något område som var extra roligt. Samtidigt varierades programmeringen i de olika 
områden bra och teamet bytte sammarbetspartners regelbundet vilket bidrog till ytterligare 
möjligheter att lära sig. 

Till versionshanteringen användes git, som var kopplat till både PyCharm och OpenShift. 
Implementeringarna gjordes via utvecklingsmiljön PyCharm och gick väldigt smidigt. I 
början hade flera i teamet dock en del tekniska svårigheter. Eftersom en vana i att jobba med 
ett utvecklingsprojekt saknades var det väldigt mycket att ta in och förstå hur alla system 
hängde ihop.  Med tiden blev teamet och jag säkrare på hur jag skulle integrera min kod med 
huvudgrenen via Git och vikten av kontinuerlig integration uppmärksammades (Hamdan, 
2015). Ibland kunde det uppstå flera konflikter som krävde flera i teamet var inblande för att 
hitta lösningar. En lärdom var att integrera grenarna ofta för att undvika att det skulle bli stora 
konflikter och att det blev mycket lättare när små ändringar integrerades istället för att vänta 
för länge, eftersom huvudgrenen ständigt uppdaterades.  

Syftet med att refaktorera kod är att dels förbättra designen av mjukvaran, göra koden lättare 
att förstå, lösa buggar och få programmet att köra snabbare. Refaktorering är alltså ett sätt att 
optimera och städa i koden. (Veerraju, Srinivasa Rao och Murali, 2010) Refaktorering 
försökte utvecklingsteamet göra regelbundet. Det tog dock lång tid tills teamet fick in en rutin 
i hur refaktoreringsmöterna skulle utformas. Problemet låg bland annat i att det var svårt att 
refaktorera sju personer, vilket löstes med att dela upp arbetet, t.ex. inom CSS, HTML och 
Java-script. I början av projektet fanns mycket kod som inte användes och Java-script filen 
var svår att följa. I slutet av utvecklingprojektet gjordes väldigt stora refaktoreringar eftersom 
det ansågs behövas. Här hade vi kunnat strukturera upp vår kod bättre från början och göra 
den mer enhetlig. Det hade säkert underlättat vid olika buggfix, eftersom det kunde vara svårt 
att sätta sig in i andras kod. Det jag tar med mig angående refaktorering är att ha en tydlig 
struktur från början, och endast refaktorera så att det inte tar mer tid än det effektiviserar. 

I övrigt trivdes jag ganska bra med att jobba i front-end och med att utforma och tänka design. 
Kunskaper om olika bibliotek och klasser som passade till vår hemsida hittades bland annat 
via Bootstrap. Utöver det gjorde jag en del valideringar till webbapplikationen och skrev 
funktioner i Java-script.  En svårighet jag upplevde var att koden var så känslig för små fel 
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vilket gjorde att jag kunde spendera väldigt mycket tid på att felsöka. Det jag lärde mig av det 
var att vara väldigt noggrann och att det ofta hjälpte att låta någon annan kolla på min kod. 

Trello användes för produktbackloggen och sprintbackloggarna. Översikten var tydlig och 
arbetsgången blev väldigt logisk att följa samtidigt som teamet kunde se vad de andra jobbade 
på.  

Personliga mål och utveckling 

Mina mål i början av projektet var att jag ville lära mig webbprogrammering och att ha roligt i 
ett utvecklingsteam och jobba tillsammans. 

Från en utgångspunkt att inte veta alls hur en webbapplikation eller databas fungerar har, vad 
gäller den tekniska biten och mina kunskaper inom programmering utvecklats oerhört. I 
början av ett projekt där alla medlemmar saknar erfarenhet och tekniska kunskaper kan det 
anses som svårt att genomföra. Dock genom att teamet i början var tvungna att på egen hand 
lära sig mycket tekniska metoder under en kort period gjorde att teamet tillgodogjorde sig 
mycket kunskaper snabbt. Personligen gjorde det att jag vågade prova mycket och inte ge upp 
just eftersom stämning i utvecklingsteamet var väldigt öppen och tillmötesgående. Även om 
koden jag skrev oftast kunde göras snyggare av någon annan testade jag mig gärna fram och 
lärde mig väldigt mycket av det. Nu känner jag mig mycket säkrare på hur 
webbprogrammering fungerar och har utvecklat ett intresse för det som jag hoppas kunna 
fortsätta jobba på i framtiden.  

För att ett team ska kunna prestera och leverera ett bra resultat underlättar det om teamet 
kommer bra överens och trivs tillsammans. Utvecklingen av webbapplikationen har varit 
väldigt spännande och själva skapandet av en produkt utan extren produktägare bidrog till en 
friare, kreativ miljö i utvecklingsteamet. För teamet var projektet förmodligen utmanande då 
det inte bara handlade om att skriva kod utan om att utveckla en idé och reflektera över hur 
tjänsten kunde fungera. Jag har försökt jobba tillsammans med alla i utvecklingsteamet och 
tycker samarbetet har fungerat bra. Så mitt mål att ha roligt och jobba tillsammans har helt 
klart uppfyllts. 

En utmaning för mig har varit att delta i utvecklingsprojektet på distans. Alla i teamet 
påverkades av att två personer var på distans och vikten av kommunikation blev extra tydlig 
då de på distans inte skulle missade saker. Vi i Tyskland var oftast med på möten eller när vi 
diskuterade och jobbade i par. Något som kanske bidragit till en bättre gemenskap hade varit 
att ha personerna på Skype oftare, även under ”tyst arbete”. Men överlag är jag väldigt positiv 
överraskad över hur bra det har gått tack vare alla regelbundna möten, uppdatering av 
informationsändringar och det delade ansvaret i teamet. Det har helt klart gett mig en ny 
erfarenhet och lärt mig mer om kommunikation.  

Sammanfattningsvis är det främsta jag tar med mig från utvecklingsprojektet kunskaper inom 
webbprogrammering, versionshantering, en förståelse för font- och back-end kommunikation 
samt hur man jobbar agilt med en metod som Srcum. 
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8.7.2 Per Lindquist 
I denna del följer min sammanfattning av erfarenheter från kandidatarbetet. Inom projektet 
har webbapplikationen Bila Nu utvecklats. Sammanfattningen består av mina viktigaste 
tankar och kunskaper jag har fått vid utvecklandet av applikationen och i projektets 
arbetsprocess. Detta är mina personliga erfarenheter och mål och resterande 
gruppmedlemmars erfarenheter behöver inte samstämma med dessa.  

Processrelaterade erfarenheter 

Det agila arbetsättet Scrum var till en början okänt för gruppen och frågan som ställdes var 
hur effektivt arbetet egentligen skulle kunna utföras med en platt organisationsstruktur, det 
vill säga en organisation utan en utsedd ledare. Frågan var speciellt aktuell i början av arbetet 
då gruppen hade svårt att effektivisera och fatta beslut på ett effektivt sätt, vilket berodde på 
organisationsstrukturen. Exempelvis fastnade gruppen vid småsaker som vid formulering av 
syfte och frågeställning, vilket hade kunnat ske mer effektivt om en ledare hade utsetts. Några 
av projektets medlemmar hade till en början lite svårt att inte ta på sig en ledarroll när det 
gällde att lösa de meningsskiljaktigheter som uppstod inom gruppen. Samtidigt var det andra i 
gruppen som inte tog den plats de behövde för att beslut skulle drivas framåt.  Men när själva 
utvecklandet av applikationen kom igång fick gruppen flyt och de mångsidiga fördelarna med 
Scrum-arbetssättet visade sig tydligt. Likaså började gruppmedlemmarna i samband med 
flytet att bli mer ödmjuka och besluten kunde fattas mer effektivt. Scrum har även givit insikt 
i hur en grupp kan arbeta agilt för att kunna anpassa sig mot uppdragsgivaren under projektets 
gång. Något som framtida projekt definitivt kommer att ha nytta av. 

I förstudiesprinten utarbetades en funktionsbaserad prototyp och produktbacklogg som till en 
början ansågs som väldigt optimistisk av gruppen. Detta på grund av den brist på kunskap 
gruppen hade, samt den till synes korta tidsperiod som applikationen skulle utvecklas på. Men 
i samband med att gruppen började applicera Scrum-metodiken visade det sig att ännu mer 
funktionalitet behövdes läggas till i prototypen. 

Applikationen blev till en succé mycket tack vare det agila arbetssättet, användandet av 
Scrum men framförallt för att gruppen slumpades fram med hjälp av lottning. Personligen var 
det en ny erfarenhet att få känna på hur gruppdynamiken fungerar i ett arbete så pass stort som 
detta projekt var, med personer jag inte hade arbetat med i vanliga fall. Gruppen utnyttjade 
fördelarna med pair programming. där ett samarbetande par som programmerar vid samma 
dator är mer effektivt än om varje individ programmerar var för sig, sett till om de bildar ett 
nominellt par (Balijepally et al., 2016). 

Två av de sju gruppmedlemmarna befann sig i Tyskland under arbetet. Det medförde en stor 
utmaning för hur gruppen skulle anpassa sig till kommunikation, arbetsfördelning och 
beslutsfattande. Under projektets gång har arbetet gått framåt i vågor beroende hur väl 
gruppen har tacklat denna utmaning, speciellt att få en kontinuerlig och effektiv 
kommunikation mellan medlemmarna som befann sig i Tyskland och de som befann sig i 
Linköping. Gruppmedlemmarnas arbetsfördelning i de olika delarna i projektet blev ojämnt 
av olika skäl, men i slutändan har ändå alla medlemmar tagit bra ansvar för att föra arbetet 
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framåt. Personligen har programmeringsdelen inom projektet varit en vital del för min 
personliga utveckling. 

Efter varje iteration av den iterativa processen som tillämpats praktiserade gruppen något som 
kallas för sprintretrospektiv, vilket ingick i arbetsmetoden Scrum. Dessa retrospektiv gagnade 
projektets arbetsform och utveckling på det sättet att gruppmedlemmarna fick tillfälle att 
delge hur gruppdynamiken fungerade för tillfället, vad gruppen behövde lägga mer fokus på, 
vilka åtgärder som fanns inför de problem som medlemmarna stod inför samt en uppdatering 
på vad kunden prioriterat. Den största vinsten som vi fick av retrospektiven var den 
nystartskänsla som uppstod. 

Tekniska erfarenheter 

De tekniska förkunskaperna som jag hade med mig var från tidigare skolarbeten inom Ada, 
Java och C++. Webbprogrammering, som detta projekt innebar, hade jag enbart stött på i liten 
utsträckning. För mig har därför utvecklingen inom det tekniska området varit stor. 

Det visade sig att utvecklingskurvan var brant efter den inledande laborationsserien. 
Implementationerna av användarberättelser och funktionaliteter blev avklarade fortare än 
planerat. Tidsplaneringen anpassade sig efter utvecklingskurvan och blev hållbar fram till i 
slutet av sprint tre då tidsplaneringen allt mer kritiskt började att peka på rapportskrivning. 
Erfarenheten blev att det krävdes mer tid för att utveckla avancerad funktionalitet till 
applikationen när komplexiteten i koden växte fram, en tid som kanske egentligen borde ha 
anpassats bättre mot rapportskrivande. 

En negativ erfarenhet som burits med från projektet var att utvecklandet av applikationen blev 
låst till att använda de programmeringsspråk, ramverk och bibliotek som gruppen hade dragit 
kunskaper från laborationsserien. Exempelvis visade sig biblioteket jQuery i slutet av sprint 
tre i samband med att applikationen blev större, ge en väldigt nästlad och rörig kod. Detta gav 
mig insikt och nyfikenhet till att bredda mina kunskaper inom andra klientbibliotek till språket 
JavaScript. Ett annat exempel var insikten i hur bra strukturerad kod Python och Flask bildade 
tillsammans på applikationens serversida. Erfarenheterna från denna del av projektet som tas 
med till kommande projekt blir att överväga att byta ut jQuery men behålla Python och Flask. 

Redan i början av projektet hade gruppen inbokade refaktoreringsmöten veckovis, sådana 
gruppen kallade för refactorfriday. Rent logiskt blev kodrefaktorering allt mer aktuellt i 
samband med att kunskapen blev större och applikationen blev växte. På grund av detta 
började gruppen applicera refactoring when is necessary, något varje utvecklare behöver göra 
för att bibehålla en hög kvalité, då många programmeringsproblem går att angripa på flertalet 
olika sätt (Veerraju, Srinivasa Rao och Murali, 2010).  

Till en början använde gruppen inte refaktoreringsmötena så flitigt, men när jQuery koden 
blev nästlad visade det sig vara en befrielse att kunna omarbeta koden och göra funktioner av 
koddelar. Den personliga erfarenheten är att refaktorering både ger större kunskap till bättre 
angreppssätt på problem och förbättrar läsbarheten markant. 
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De verktyg som användes i utvecklandet av Bila Nu var textredigeraren PyCharm av 
JetBrains och GitLab för versionshantering. En fördel med PyCharm var att 
versionshanteringen kunde behandlas i programmet, vilket ansågs vara mer intuitivt än att 
använda en bash-terminal. Personligen gillade jag mer att använda en bash-terminal och då 
blev PyCharm för komplex för ändamålet varför jag började kolla på andra textredigerare. 
Valet av programverktyg är en viktig del och kommer att tas med till framtida projekt. 
Versionshanteringen med hjälp av GitLab fungerade utmärkt, bra visualiseringar av 
grenstrukturen och enkelt att få en översiktlig bild på vad som hade hänt senast i utvecklingen. 
En väldigt viktig aspekt som behövdes tas i åtanke var att skriva bättre kommentarer på vad 
den senast uppladdade versionen innehöll, speciellt om gruppen består av så många som sju 
personer. Insikten blev att i större projektgrupper borde en kod- och kommenteringsstandard 
bestämmas vid varje nystartat projekt. 

Ett krux som uppstod var när någon i gruppen inte hade lagt upp sin senaste version till 
versionshanteringsprogrammet, samtidigt som andra inom gruppen hade gjort större 
refaktoreringar av samma kodparti. Det gav så kallade merge conflicts och tiden som 
behövdes för att reda ut konflikterna tog onödigt lång tid, något som bör redas ut innan större 
refaktoreringar startas. 

Personliga mål 

Inför kandidatprojektet hade jag en positiv och motiverad inställning samt tyckte det skulle bli 
spännande att verkligen få ta tag i en idé och förverkliga den inom ett stort projekt. Mina mål 
med kursen innefattade att bli bättre på att programmera i grupp, men även att få en plattform 
på hur en idé kan utvecklas till verklighet. 

Förkunskaperna från tidigare programmeringskurser har givit ett tänk som alla 
gruppmedlemmar kunde dra nytta av. I slutändan tycker jag att webbprogrammering har varit 
en utav de roligaste delarna inom den programmering vi tidigare har arbetat med, för att det är 
visuellt och väldigt intuitiv syntax. Det agila arbetsättet med Scrum som gruppen tillämpat i 
projektet har uppfyllt mitt mål med att bli bättre på programmering i grupp. 

Det har dessutom varit lärorikt att inom projektet tillämpa de ekonomiska aspekterna, såsom 
marknadsplan, projektplan och delar av marknadsföring. Detta tillsammans med utvecklandet 
har inspirerat till hur en idé kan utvecklas från ett idéstadium till verklighet. 

Som sammanfattning har projektet varit ett roligt projekt och knutit ihop säcken av kurser vi 
tidigare läst i programmet. Jag är nöjd med resultatet som gruppen har åstadkommit och 
medlemmarna har tillsammans skapat en bra gruppdynamik. Mina personliga mål har blivit 
uppfyllda och i framtiden bär jag med mig mängder av erfarenheter till kommande projekt 
och arbeten. 
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8.7.3 Rickard Lundén 
Här kommer jag att presentera och reflektera över de personliga erfarenheter som har uppstått 
under arbetet med webbapplikationen Bila Nu. Erfarenheterna har delats upp efter 
processrelaterade såväl som tekniska erfarenheter. Även de personliga mål som sattes i början 
av projektet och hur de uppfylldes kommer att tas upp. Avsnittet utgår från personliga tankar 
och det är möjligt att andra gruppmedlemmar inte håller med på alla punkter. 

Processrelaterade erfarenheter 

Kandidatprojektet var en ny erfarenhet som inte liknar något annat som tidigare har utförts 
under min studietid. Det har tidigare främst varit mindre projekt som har utförts inom olika 
kurser där en grupp på tre till fem personer har arbetat under några få veckor och skrivit något 
kortare kursrelaterat arbete. Oftast har dessa arbeten utförts i team där medlemmarna själva 
har fått välja varandra. 

Denna gång handlade det om ett mycket större arbete som skulle sträcka sig över en hel 
termin. Projektet skulle också genomföras i framlottade grupper vilket såklart ger andra 
förutsättningar än ett projekt där alla känner varandra. Att arbeta med personer man inte 
känner bidrog dock i detta fallet till att projektet upplevdes mer spännande och togs mer 
seriöst. 

Sättet att arbeta skiljde sig också mycket från tidigare projekt då den agila arbetsmetodiken 
Scrum, som är ett ramverk för att utveckla och underhålla komplexa produkter (Schwaber och 
Sutherland, 2013), tillämpades. Arbetssättet motiverades med att det anses vara särskilt 
lämpligt vid mjukvaru- och systemutveckling (Tonnquist, 2014). Gruppen hade sedan tidigare 
ingen erfarenhet inom detta sätt att arbeta så vi lärde oss om det och började tillämpa det 
tillsammans. En scrummaster valdes, för att styra möten och gå på möten med andra 
scummasters, men hade inte hade något övrigt ytterligare ansvar. Detta var den enda rollen 
som delades ut.  

Genom att läsa på om och tillämpa Scrum kunde insikter om vilka fördelar det kan ha för ett 
projekt som detta snabbt uppnås. Att dela upp arbetet efter sprintar medförde att olika fokus 
kunde ligga på olika delar av arbetet vid olika tillfällen, vilket gjorde det lättare att 
koncentrera sig på rätt saker samt att planeringsarbetet underlättades. Scrumboarden medförde 
att arbetet blev lätt att följa eftersom den visade vad som gjordes av olika medlemmar och vad 
som behövde göras härnäst. Scrummötena som hölls mer eller mindre varannan dag medförde 
också ett enkelt och effektivt sätt att hålla gruppmedlemmar uppdaterade om hur projektet låg 
till. 

De ovan nämnda bitarna och flera andra scrumverktyg var till stor hjälp under hela projektet. 
Det viktigaste som det agila arbetssättet medförde var troligtvis att det gav en förutsättning för 
att kunna jobba flexibelt och att kunna fatta nya beslut när nya insikter och ny kunskap 
uppstod. Det medförde att gamla och utdaterade idéer inte behövde hållas fast vid. Detta var 
särskilt viktigt då ingen i gruppen hade någon särskild erfarenhet från webbprogrammering 
sedan tidigare, vilket gjorde det svårt att planera allt utförligt från starten. 
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Det fanns inte många negativa aspekter med arbetssätet, förutom att det var nytt och att det 
behövde läggas en del tid på att komma in i det. En sak som kan upplevas som lite av ett 
problem är att det inte finns någon utnämnd projektledare utan alla delar på ansvaret. Detta 
kan leda till att möten och beslutsfattning blir mindre effektiva, särskilt om 
gruppmedlemmarna är ovana vid arbetssättet. Vår grupp hade till en början problem med att 
möten drog över på tiden och att beslut inte fattades när de skulle. Detta blev dock bättre med 
tiden, troligtvis dels för att vi lärde känna varandra bättre och dels för att Scrumfärdigheterna 
utvecklades. 

Det känns som om man i framtiden kommer att ha stor nytta av de processrelaterade 
erfarenheter som har erhållits och speciellt de från Scrum. Det är ett vanligt, och blir allt 
vanligare, arbetssätt även ute i arbetslivet och det känns därför som om det har varit en väldigt 
viktig upplevelse att få prova på det i detta projekt. Även om man inte skulle arbeta helt efter 
scrummetodiken i framtiden så kommer man ha stor nytta av delar från den, såsom 
tidsplaneringen, det nära grupparbetet och de korta men effektiva mötena. Jag anser att jag 
personligen har utvecklats på alla dessa områden. 

Tekniska erfarenheter 

Det presenterades tidigt under projektet att webbapplikationen skulle utvecklas med hjälp av 
språken och teknikerna HTML, CSS och JavaScript i frontend samt Python för backend och 
att databasen skulle byggas med SQLite samt PostgreSQL. Till  detta skulle även ramverken 
och verktygen Flask, Jinja, JQuery och Bootstrap användas. Dessa verktyg var relativt 
främmande för de flesta i gruppen och även för mig. 

Mycket av den tekniska inlärningen skedde genom labbserien under början av projektet. 
Denna serie gav grundläggande förståelse för de olika verktygen och genom att se till att ligga 
i fas med laborationerna gick det se till att alltid ha tid att lära sig nästa steg. Genom att ligga i 
framkant under labbarna var man även väl förberedd för att sätta igång med implementationen 
av webbapplikationen när det var dags. Under implementationssprintarna utvecklades de 
kunskaperna som börjat byggas under labbarna successivt och det kändes som om den 
personliga utveckligen verkligen gick framåt under denna fas.  

Mitt arbete och ansvar under utvecklingen har ändrat inriktning en del under tiden och jag har 
varit med på det mesta. Till en början satt jag mycket och byggde upp enkla HTML-templates 
i frontend och designade dessa med hjälp av CSS och olika bootstrapverktyg. Mitt intresse 
övergick senare mer till backend där jag jobbade mycket med att bygga upp databasen och 
styrde hur denna arbetade. Det blev även en naturlig del av arbetet att jobba med hela server-
klient-kommunikationen och jag arbetade mycket med att skriva kod på alla nivåer. Koden 
behövde ofta skrivas enligt en process från att användarna utför handlingar i frontend som 
behandlades av jQuery och sedan skickades till back-end och databasen som returnerar ett 
svar till frontend, vilket ofta visades för användaren snyggt formaterat med hjälp av Jinja. Då 
jag höll på mycket med alla dessa steg fick jag en ganska övergripande kunskap vilket gjorde 
att jag kunde ta mycket ansvar och jobba ganska självständigt med vissa avancerade 
funktioner, såsom ratingsystemet, framåt slutet av projektet. 
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Hela utvecklingsprocessen har varit väldigt utvecklande och man har lärt mig en hel del, med 
tanke på hur begränsade de personliga kunskaperna var i början. Mitt intresse för 
programmering har växt överlag och det känns som om dessa erfarenheter kommer kunna 
nyttjas i framtiden. 

Personliga mål 

Det personliga mål som jag satte upp inför det här projektet var framförallt att få erfarenhet av 
hur det var att genomföra ett större och mer seriöst projekt än vad som har genomförts 
tidigare under utbildningen. Ett annat mål var att lära mig webbprogrammering. En annan sak 
var att det skulle bli kul att lära känna och arbeta med nya människor. 

Efter att ha jobbat med det här projektet i ett halvår är vi, efter drygt 400 nerlagda timmar, i 
slutskedet med bara några dagar kvar. Projektet har innehållit många delar där gruppen har 
fått testa sina förkunskaper inom bland annat programmering, projektplanering och även lite 
marknadsföring. Projektet har verkligen varit det största och mest seriösa jag har genomfört 
och det känns som om det primära individuella målet har blivit uppnått. 

Mina personliga förkunskaper inom webbprogrammering var inget att prata om men nu känns 
det ändå som om det finns en minst sagt grundläggande kunskap inom ämnet som går att 
bygga vidare på. Projektet har än en gång väckt mitt intresse för programmering och jag ser 
fram emot fortsättningen på min tekniska inriktning. Just webbprogrammering har varit extra 
intressant och nu har jag planer på att även läsa den avancerade fortsättningskursen. Därmed 
känns även det tekniska målet uppnått. 

Grupparbetet har fungerat mycket bra. Alla har tagit ansvar och bidragit till projektets resultat. 
Samarbetet har fungerat bra mellan alla sju medlemmar och det har inte varit några problem 
att två av medlemmarna har varit med på distans från Tyskland. Vi har respekterat, stöttat och 
berömt varandra och vi har framförallt haft roligt tillsammans genom hela arbetet. Jag är 
väldigt nöjd med mitt team. 
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8.7.4 Isac Ottosson 
Nästkommande stycke är en sammanfattning av mina erfarenheter jag fått från 
utvecklingsprojektet med Bila Nu. Erfarenhetssamlingen delas upp i processrelaterade 
erfarenheter, tekniska erfarenheter och personliga mål där reflektioner kommer föras kring 
dessa områden.  

Processrelaterade erfarenheter 

Tidigare erfarenheter av att jobba i större grupper innan detta projekt var mycket begränsade 
hos teamets individer. Gemensamt för individerna var att tidigare utförda grupparbeten 
innefattat grupper om maximalt 4-5 personer. I detta projekt var det totalt sju personer som 
utgjorde utvecklingsteamet. Att arbeta i en stor grupp kombinerat med att jobba utifrån Scrum 
kändes initialt mycket utmanande. Teamet hade endast teoretisk kännedom om Scrum och 
hade aldrig tillämpat denna agila arbetsmetodik i tidigare projekt.  
Trots att de flesta i gruppen inte kände varandra innan projektet kom arbetet igång snabbt. 
Gruppens medlemmar var alla målinriktade och hade liknande ambitionsnivå något som tros 
ha bidragit till den effektiva starten. Gruppen diskuterade tidigt just dessa punkter, personliga 
mål och ambitionsnivå, något som skapade en tydlig målbild bland medlemmarna och var 
något som kunde refereras till under hela projektet. 

En annan bidragande faktor till att gruppen arbetade effektivt anses vara att arbetet utfördes 
efter arbetsmetodiken Scrum. Då projektet som utfördes var inom mjukvaruutveckling 
lämpade sig denna metod bra (Tonnquist, 2014). Att dela upp projektet i sprintar med 
kontinuerliga redovisningar tros ha bidragit till att gruppen höll ett bra arbetstempo genom 
hela projektet. Det jämna och höga arbetstempot gynnade kvaliteten på både produkten och 
framförallt på rapporten då den ständigt uppdaterades och granskades. Dessa sprintar tros 
också ha motiverat utvecklingsteamet då vi tillsammans kom fram till delmål för varje sprint. 
Att dela upp slutmålet i delmål i varje sprint gjorde att de kändes mer realiserbara.  

Gruppen delade på ansvarsområdena och den enda tydliga rollen som utsågs var den rollen 
jag fick som scrummästare. Ett exempel på vad som gjordes i rollen som scrummästare vara 
att se till att tidsbestämmelser under mötena hölls. Jag fick även bearbeta problem som 
motverkade utvecklingsteamets arbete något som stämde överens med Schwabers och 
Sutherlands (2013) beskrivningar av uppgifter som scrummästare. Att se till att gruppen följde 
det ramverk som scrummetodiken satte upp upplevdes endast utmanande under projektets 
initiala fas. Det saknades nämligen tidigare erfarenheter från denna arbetsmetodik bland 
gruppens medlemmar och därför var det svårt att motivera fördelarna med detta arbetssätt. 
Allt eftersom projektet fortskred och individerna i gruppen vart mer familjära med denna 
metodik var det enklare att påvisa fördelarna med Scrum. Denna insikt hos gruppens 
medlemmar underlättade användandet av Scrum då detta sågs som en naturlig komponent i 
projektet. Utöver att se till att arbetet följde det ramverk Scrum satte upp skötte jag som 
scrummästare kontakten med vår handledare. Denna kontakt skedde främst på 
scrummästarmöten där scrummästare från alla projektgrupper diskuterade utvecklingsproblem 
och andra projektrelaterade frågor tillsammans med handledaren. Att förmedla vidare det 
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kunskapsutbytet som skedde på dessa möten till utvecklingsteamet upplevdes hjälpa till vid 
utvecklingen av webbapplikationen då andra grupper ställdes för liknande utmaningar.  

Som Scrum-master fick jag även ta del av komplikationer som uppstod i gruppen. Exempel på 
ett sådant tillfälle var när en av gruppens medlemmar upplevde att kommunikationen inom 
gruppen ej fungerade som den skulle. Detta problem var något jag sedan lyfte på kommande 
Scrummöte med gruppen där vi diskuterade hur kommunikationen, främst med 
utbytesstudenterna, kunde förbättras. Att vara noga med att skicka ut information skriftligt till 
dem som ej kunde närvara vid möten var en åtgärd vi vidtog för att få alla att känna sig 
inkluderade och för att förbättra kommunikationen. Rollen som scrummästare tros ej ha 
påverkat resultatet av slutprodukten särskilt mycket. Det gav dock möjligheten att verkligen 
erfara arbetsmetodiken Scrum vilket tros generera nyttiga erfarenheter att ta med sig till 
framtida projekt. 

Tekniska erfarenheter 

Gruppens individer saknade innan projektet erfarenheter från webbprogrammering. Övriga 
kunskaper inom programmering var lika begränsade hos alla gruppens medlemmar där endast 
mindre projekt i språken Ada 95 och Java hade utförts. Den begränsade kunskapen sågs dock 
inte som ett problem utan snarare som en utmaning och motiverade lärandet av 
webbprogrammering hos gruppen. Den personliga reflektionen kring projektet är något som 
kommer beskrivas senare i personliga mål i denna bilaga. 

De språk och teknikerna som webbapplikationen skulle utvecklas med, bland annat JavaScript, 
CSS, och HTML (front-end) och Python för back-end, var främmande. Databasen byggdes 
sedan med bland annat SQLite och till hjälp för att göra webbapplikationen hade vi verktygen 
och ramverken Jinja, JQuery, Flask och Bootstrap. Även dessa redskap var något som 
gruppens medlemmar saknade erfarenhet från.  

Trots oron för de tekniska delarna insågs snabbt att de uppgifter som skulle utföras innan 
projektet gav möjligheten att verkligen lära sig grunderna för några av dessa redskap. De 
uppgifter som utfördes innan själva projektet gick igenom relevanta delar för att ge en säker 
grund att stå på när projektet sedan drog igång på allvar. Genom att tidigt definiera ett 
gemensamt mål och vara tydliga med våra ambitioner var alla överens om att det var viktigt 
att ligga i fas under de förberedande uppgifterna. Om det var någon delgrupp som hade 
svårigheter lyftes detta inom gruppen och övriga gruppmedlemmar avsatte tid för att bearbeta 
problemet. Detta gjorde att gruppen höll en jämn takt och att vi tillsammans kunde börja med 
projektet snabbt. 

När själva implementationen av webbapplikationen initierats utvecklades de grundläggande 
kunskaper som fåtts under labbserien. Detta skedde i takt med att webbapplikationen sakta 
började ta form. Utvecklingsteamet satt mycket tillsammans vilket gjorde att problem enkelt 
kunde lyftas så fort de uppmärksammades. Att kunna diskutera dessa problem direkt med 
utvecklingsteamet tros ha varit något som bidrog till gruppens branta inlärningskurva. 
Utvecklingsteamet lärde sig snabbt vilket gjorde det naturligt att snabbt kunna utveckla 
webbapplikationen på olika håll.  
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Genom att använda Trello kunde utvecklingen av både webbapplikation och rapport delas upp. 
Att arbeta parallellt på detta sett gjorde att framsteg snabbt gjordes med både rapport och 
framförallt med webapplikationen. De kontinuerliga framstegen tillsammans med att 
uppgifterna succesivt betades av bidrog till god stämning i gruppen och en hög arbetsmoral. 

Som scrummäster hade jag mycket processrelaterade uppgifter men hade även roller i själva 
utvecklingen av webbapplikationen. Initialt arbetade jag en del med designen på hemsidan, 
vilket resulterade i mycket arbete i CSS-filen. Strategin som användes var att ofta dela upp 
oss i par för att kunna bolla idéer med varandra vilket gjorde att man under projektets gång 
gjorde ganska skilda utvecklingsuppgifter i både front- och back-end. Avslutningsvis arbetade 
jag med att göra sidan tydlig för användaren.  

Personliga mål 

Det fanns två typer av personliga mål som sattes upp innan detta projektarbete. Det ena gällde 
att få nyttig erfarenhet vid arbete i en stor grupp och där projektet sträckte sig över en lång 
tidsperiod. Den andra typen av mål var att utveckla personliga programmeringskunskaper 
generellt men också att verkligen lära mig grunden inom webbprogrammering. 

Målen som rör de grupp-och processrelaterade bitarna med arbetet anses ha uppnåtts med råge. 
Efter att nu snart lagt ned fyra månader på detta projekt har upptäckten av hur mycket en 
sammansvetsad grupp på sju personer kan åstadkomma gjorts. Att ha fått tillämpa 
arbetsmetodiken Scrum är också något som värdesätts högt och något som definitivt kommer 
att tas med i framtida projektarbeten. Detta arbetssätt genererade också lärdomar kring hur en 
stor projektgrupp motiveras och hur arbetet effektivt kan delas upp mellan individerna. 

De programmeringsrelaterade erfarenheter som fåtts från detta projekt mötte även dem de 
personliga målen. Grundläggande kunskaper inom webbprogrammering har erhållits och att 
de generella programmeringskunskaperna har förbättrats. Detta projekt har väckt ett nytt och 
tidigare outforskat intresse för webbprogrammering vilket är något som kommer att tas med 
från detta projekt.  

Den färdigställda webbapplikationen, slutprodukten, är något jag är mycket nöjd med. Att 
resultatet blev så pass bra tros främst bero på det goda samarbetet i gruppen. Trots att två av 
de sju gruppmedlemmarna befann sig i Tyskland genomfördes hela projektet utan några större 
problem eller konflikter. Alla medlemmar har varit delaktiga genom projektet och gemensamt 
jobbat med motivera varandra. Framförallt så har vi haft väldigt kul tillsammans under 
projektets gång vilket tros har hjälpt oss att hålla fokus. Den goda stämningen tros även ha 
bidragit till att gruppens medlemmar har varit väldigt toleranta vid programmeringsmisstag 
eller då individer har haft andra prioriterade åtaganden. Denna tolerans anses har varit av vikt 
för att individerna i gruppen skulle få möjligheten att utvecklas i ett tempo som passade varje 
enskild individ. Ansvarsfördelningen har även den fungerat bra. Det var inte alltid den bästa 
inom till exempel ett visst programmeringsområde som gjorde just de uppgifterna. Arbetet har 
istället delats upp mellan medlemmarna som gavs utrymme att välja områden de ville lära sig 
mer av vilket gjorde att gruppens medlemmar uppnådde de personliga mål som satts innan 
projektet. 
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8.7.5 Axel Rantil 
Vi har under våren 2016 utfört ett kandidatarbete i datateknik i vid Linköpings Tekniska 
Högskola. Vår grupp består av sju personer varav fem av medlemmarna har befunnit sig i 
Linköping och de resterande två i Tyskland. Jag har under våren befunnit mig i Mannheim där 
jag befinner mig för utbytesstudier. Därför kommer delvis jag tala om mina erfarenheter att 
befinna mig i en grupp på distans. 

Processrelaterade erfarenheter 

Att genomföra ett sådant här stort arbete med en sådan stor grupp under lång tid är något 
ingen i vår grupp har gjort tidigare. Antingen har grupperna varit mindre eller så har projekten 
vi deltagit i pågått under kortare tidsperioder. En stor grupp innebär många möjligheter till 
nya lärdomar och få höra andra synvinklar, vilket har varit mycket utvecklande. Det innebär 
också många viljor, åsikter och erfarenheter. 

Det var många diskussioner främst i början av projektet, när viktiga avsnitt som syfte och 
frågeställningar skulle formuleras. Detta på grund av att de flesta hade olika syn på hur 
projektet skulle gå till. Med mycket diskussion och kompromissvilja, vilket är viktigt för att 
komma vidare, lyckades gruppen komma överens om hur projektet skulle gå till. Detta 
resulterade i djupt förankrade och bra målsättningar som alla kunde stå för och arbeta mot 
under resten av projektet. 

Projektet utfördes efter den agila arbetsmetoden Scrum, som innebär att man arbetar i kortare 
så kallade sprintar och lämpar sig mycket bra vid mjukvaruutveckling (Tonnquist, 2014). 
Gruppen hade scrummöten ungefär tre till fem gånger per vecka, där medlemmarna främst 
beskrev vad de gjort sen det senaste mötet, något som var en rimlig frekvens. Dessa möten var 
en ypperlig möjlighet att diskutera hur läget låg till och lära sig av andra. På möten berättade 
medlemmarna även om sina nuvarande utmaningar och fick möjlighet att diskutera och be de 
andra om hjälp. 

Mötena där sprintarna planerades var också mycket nyttiga, då de gav en bra och gemensam 
bild av var fokuset skulle ligga under den närmaste tiden och vilka mål som skulle nås. Under 
dessa planeringsmötena kunde man lyfta blicken från detaljer och abstrahera projektet. Oftast 
spekulerades det i hur man skulle implementera olika funktioner. Mötena var också nyttiga 
för oss medlemmar. De gav nämligen mycket motivation och klarhet inför den kommande 
perioden. 

Likt planeringsmötena av sprintarna var även retrospektiven, alltså mötena då den senaste 
sprinten utvärderades, en bra möjlighet att lyfta blicken från projektet och detaljer. De är 
också en möjlighet att inspektera sig själva och skapa en plan för förbättringar som kan 
implementeras under nästkommande sprint (Schwaber & Sutherland, 2013). Dessa möten 
kretsade mer kring gruppens processrelaterade situation snarare än det praktiska arbetet. 

Det som uppskattades mest i gruppen med Scrum var hur pass fritt det var. Om gruppen var 
överrens om att ändra något i planeringen så var inget skrivet i sten. Man kunde på så vis 
alltid ifrågasätta tidigare beslut och eventuellt komma fram till ett bättre tillvägagångssätt. 
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Som komplement till Scrum så användes kanban för arbetsprocessen som skulle utföras. 
Gruppen använde sig av hemsidan Trello där vi hade ett så kallat scrumboard. Här fanns alltid 
uppdaterad information av vilka uppgifter som behövde göras, som utfördes just då, som var 
klara och vem som var associerad med själva uppgiften. Det var effektivt för om man saknade 
något att göra så kunde man alltid vända sig till Trello för att ta nästa uppgift. I och med att vi 
hade en historia av tidigare utförda uppgifter med namn associerade så fick varje 
implementation informellt en ”ansvarig”. Det var mycket bra för om man hade några 
funderingar kring hur en implementation fungerade kunde man alltid vända sig till den 
personen. Mer abstrakt gav scrum också en känsla av hur pass mycket som fanns kvar att 
implementera och underlättade planeringen av den närmaste tiden. Jag kan verkligen 
rekommendera fler att använda Trello och Scrumboard, även för projekt som inte är för 
mjukvara. 

Gruppmedlemmarna uppskattade även andras arbete och påpekade ofta det. Detta tror jag 
ledde till en ”god spiral” där medlemmarna uppskattade varandras arbeten, som blev en 
motivation att fortsätta göra bra ifrån sig och så vidare. Detta är verkligen något som 
rekommenderas till andra projektgrupper att försöka göra i stor utsträckning. 

För mig var den största utmaningen att jag befann mig på distans under hela projektets gång. 
Kommunikationen har skötts på Skype, som till en början var väldigt bökigt och omständigt. 
Men gruppen vande sig och det blev snart ganska naturligt. Men det var stundtals begränsande 
att bara kunna prata med varandra. Mycket av människors kommunikation sker med 
kroppsspråk, tonläge och små nyanser som är svåra att upptäcka för både mig och resten av 
gruppen. Under vissa perioder fattades en del beslut också under perioder då vi inte talade 
över skype, och då kunde jag missa att få information. Med tanke på omständigheterna tycker 
jag det har gått bra, främst för att gruppen har varit tålmodig och duktiga på att informera om 
beslut som vi studenter i Tyskland missade. Oftast jobbade jag med implementationer som var 
oberoende av andra delar av arbetet, detta för att jag på så vis kunde jobba självständigt från 
resten av gruppen. Det är en lärdom som jag kan rekommendera till andra studenter som är på 
utbytestermin. 

Scrummötena och scrumboardet var två extremt viktiga verktyg för att jag skulle kunna hålla 
mig uppdaterad och jobba självständigt. 

Tekniska erfarenheter 

Kandidatarbetet började med laborationer där vi fick bekanta oss med verktygen som vi skulle 
använda oss av i projektet. Jag utförde laborationen med den andra medlemmen som befann 
sig i Tyskland. Vi gjorde laborationerna över Skype och efter den sista laborationen startade 
projektet. 

I början var laborationerna svåra utan handledning, för man hade ingen att vända sig till när 
man fastnade. Dessutom hade jag ingen kurskamrat i min närhet att vända mig. Men på grund 
av det, lärde jag mig snabbt att söka upp information själv och försöka förstå tekniken som låg 
till grund för projektet. Jag har definitivt blivit mycket bättre på att lösa 
programmeringsproblem självständigt genom att söka upp information på internet. Det är en 
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bra egenskap för att kunna programmera själv speciellt när det finns så mycket verktyg online 
som kan hjälpa en att lära sig. 

Att få lära sig frontend-utveckling var spännande och intressant. Dock visade sig relativt snart 
att verktygen vi var begränsade till inte alltid lämpade sig för större projekt. Jag syftar främst 
på jQuery som fungerar bra för enklare HTML- och CSS-modifikation samt AJAX-anrop. 
Men flerstegsprocesser eller lite mer avancerade implementationer resulterade i djupt nästlad 
och komplicerad kod. Den koden var både svår att läsa och som oftast inte var självständig 
från annan kod. Ofta när ändringar skedde i en del av koden kunde det påverka andra 
implementationer. Detta är extremt riskfyllt om projektet skulle fortsätta växa till en ännu 
större hemsida. Dessutom tvivlar jag på om prestandan blir särskilt bra vid så mycket och 
komplex kod som var tvungen att produceras. Därför skulle jag rekommendera andra att 
använda fler moderna och sofistikerade verktyg vid ett sådant här stort projekt. 

Det var även kul att få lära sig Python. Trots att den python-applikationen vi skrev inte var 
särskilt stor eller komplex så var det ett väldigt bra sätt att lära sig grunderna i språket och 
syntaxen. Även möjligheten att få lära sig grunderna i databas var nyttigt för mig, det var 
något jag inte hade någon erfarenhet av eftersom jag aldrig läst någon kurs i det. 

En mer abstrakt lärdom jag tar med mig är hur API:er är utvecklade och fungerar. I tidigare 
programmeringskurser har vi inte använt så många API:er i vår utveckling utan oftast byggt 
egna applikationer från grunden. Att använda sig av API:er och tidigare skriven kod ligger 
mer i linje med hur det ser ut med ”riktigt” utveckling. 

Personliga mål 

På ett personligt plan känner jag att jag har utvecklat mycket och definitivt nått mina mål 
under projektet. Främst syftar jag på de tekniska mål jag hade såsom att anförskaffa en relativt 
stor förståelse av webbutveckling. Det finns givetvis mycket kvar att lära mig, men jag känner 
att jag har god förståelse och en stabil grund att stå på om jag eventuellt skulle lära mig ett 
ramverk som exempelvis Node JS eller något annat populärt verktyg. 

Det andra jag kommer ta med mig är arbetsmetoden. Förutom att scrum är effektivt och 
smidigt så tycker jag dessutom att det var väldigt kul. Jag tror även att resten av gruppen 
gillade arbetssättet och vi använde det till och med för andra processer än utveckling, såsom 
rapportskrivning. Jag kommer definitivt ta med mig denna metodik till andra projekt, även 
projekt som inte innenär utveckling av programvara. 

Dessutom är det alltid utvecklande att jobba i projekt. Ett sådant här långt och stort projekt 
innebär dessutom annorlunda och större utmaningar. Under det senaste halvåret har vi 
investerat många timmar och mycket energi i denna webbapplikation och jag kan definitivt 
säga att jag är mycket nöjd och stolt över resultatet.  
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8.7.6 Jonathan Sundin 
Gruppen har varit produktiv och haft roligt under projekttiden något som lett till att resultatet 
blivit av god kvalité. För att bli en produktiv grupp måste gruppen passera en konfliktfas 
(Tuckman och Jensen, 1977). I gruppen fanns en period som skulle kunna benämnas 
konfliktfas då det fanns meningsskiljaktigheter kring projektets upplägg. Denna period var 
väldigt kort vilket är imponerande då projektet är väldigt seriöst, intensivt och där många har 
haft stort intresse för arbetet. Från detta projekt har viktig erfarenhet erhållits angående hur 
man i en grupp med delat ledaransvar snabbt kan lämna konfliktfasen och snabbare ta sig till 
de mer produktiva faserna. Det är en erfarenhet som prioriteras högt varför jag tänker börja 
med att diskutera den. Den kommer att diskuteras enligt Gibbs reflektionsmodell. 

Under den initiala delen av projektet, innan gruppen lärt känna varandra, var många 
främmande. Till skillnad från andra projekt hade gruppmedlemmarna i det här projektet inte 
samma förkunskaper och för flera var den här typen av projekt en ny erfarenhet. gruppens 
medlemmar hade säkerligen gjort sig en bild av hur projektet skulle gå till, men ganska snart 
upptäcktes att bilden kanske inte alltid stämde överens med resten av gruppens. Detta 
resulterade i diskussioner kring upplägget av projektet. Efter att diskussionerna var färdiga 
krävdes beslut för att komma vidare med projektet. Vardera gruppmedlem fick redogöra sin 
hållning och sedan togs beslut efter det förslag med flest röster. 

I konfliktfasen är det normalt att en arbetsgrupp känner frustration samt aversion inför möten. 
(Tonnquist, 2014) . Jag upplevde när jag inte fick medhåll för mina tankar, just en typ av 
frustration och skulle bli överraskad om inte de andra medlemmarna upplevde detsamma när 
de inte fick medhåll för sina. Någon aversion inför möten upplevde jag aldrig. Dessa 
”konflikter” var för små för det. Då mina förslag antogs kände jag ansvar för dem, något som 
jag också förväntade mig av andra när deras förslag antogs. Jag upplevde aldrig att gruppen 
fastnade i gamla frågor utan man släppte ofta frågan när den var färdigdiskuterad. 

Konfliktstadiet ledde till, som tidigare nämnt, att gruppen hade många diskussioner kring hur 
saker och ting skulle vara. Denna process vara ofta tidskrävande vilket i sig kan anses 
negativt. Däremot kan diskussionerna ha varit nyttiga därför att det resulterade i att många av 
besluten blev mer genomtänkta. Det fanns också alltid en plan B om något inte gick vägen 
vilket gav en trygghet till vilket beslut som en togs. 

En konfliktfas är ett nödvändigt ont. Om den inte passeras kan inte en arbetsgrupp nå sin 
effektiva fas. I Tonnquist påstås det att det finns en genväg som uppstår när 
gruppmedlemmarna är öppna med sina åsikter. (Tonnquist, 2014) Alltså skulle man kanske 
hävda att det är en sådan situation vi har hamnat i. Beslut togs dock fast inte alla var överens 
varför jag känner att man fortfarande kan kalla det för en konfliktfas. 

Det som kommer att tas med från detta är att öppenhet kring åsikter är det bästa för att snabbt 
ta sig vidare från konfliktfasen. Passivitet och att inte säga sin åsikt är istället motsatsen och 
kan vara något som försvårar för gruppen att lämna fasen. Att diskutera olika beslut ger också 
en plan B om den första idén inte verkar fungera. Det är en viktig lärdom att ta med sig då den 
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faktiskt visar på hur enkelt det är att låta någon annan prova sin idé något som 
rekommenderas andra som är i likartade projekt. 

Det behövs alltså inte göras något annorlunda i framtiden eftersom konfliktfasen är nyttig. 
Vad som är viktigt är att diskutera och argumentera sina idéer och våga stå för dem. För 
framtida arbeten där ansvaret är fördelat över gruppen bör uppsikt hållas efter passiva 
gruppmedlemmar då de riskerar att hålla kvar gruppen i konfliktfasen, istället bör dessa 
medlemmar uppmuntras till att diskutera. Detta går även att applicera på framtida grupper 
som har projektledare. Även där bör gruppen snabbt ledas ut ur en konfliktfas, men ansvaret 
ligger då hos projektledaren att uppmuntra till diskussion och låta medlemmarna uttrycka sina 
åsikter kring projektet. 

En rekommendation till andra som ställs inför liknande projekt är att värna om att gruppen är 
öppen med sina åsikter, att medlemmarna står på sig för det de tycker, men viktigaste av allt, 
att när något är färdigdiskuterat så är det faktiskt det, för om man inte släpper en konflikt kan 
man inte gå vidare från den. 

Ytterligare erfarenheter som tillkommit från den processrelaterade delen av projektet är 
erfarenheter kring projektstyrning. Projektmetodiken Scrum innebar att gruppen hade delat 
ansvar. Detta komplicerade saker och ting, hur skulle projektet kunna styras? 

Detta resulterade i en hel del erfarenheter kring olika verktyg för projektledning: Slack, 
Trello, Google Drive och Skype har alla visat sig användbara. Trello utgjorde en central del i 
projektuppföljningen. Innan Trello tillämpades skrevs ansvarsfördelning ner i mötesprotokoll 
eller liknande, något som inte gav en särskilt stor överblick över projektet. När gruppen väl 
kom igång med Trello kunde gruppen lätt se vem som hade ansvar för vad, vad som behövde 
granskas, hur mycket som var kvar och hur mycket som faktiskt hade gjorts; Trello var 
således mycket bättre. Slack visade sig nyttig då man kunde dela upp ämnesområden i olika 
kanaler för att inte tappa tråden kring viktiga ämnen. Drive visade sig vara väldigt kraftfullt 
när gruppen var så många som arbetade med rapporten. Att kunna lämna kommentarer och 
markeringar effektiviserade arbetet oerhört. Dessa kunskaper inom projektstyrningsverktyg 
kommer att tillämpas i framtida projekt och rekommenderas till andra grupper som har delat 
ansvar, att ha ett fokus på projektledningsverktyg för att underlätta styrning. I början kan det 
kännas trögt men efter ett tag underlättar dem närmast alltid. 

Det tekniska arbetet har varit lika utmanande som det har varit roligt. Vad som är så speciellt 
med programmering är att även om man inte kunnat Python, HTML eller CSS tidigare så 
följer dessa språk ett så förståeligt mönster att det går att lära sig själv. En särskild situation 
som uppstod under projektet var när gruppen delade upp arbetet och varje teammedlem fick 
ansvar för en särskild del av webbapplikationen. Den del som tilldelades mig hade inte så 
klara mål för vad den skulle innehålla och även om det fanns en bild över hur den kunde 
utformas så fanns inte tillräckligt med programmeringskunskaper. 

Alla de funktioner som skulle implementeras var väldigt svåra trots att de till synes gav en 
känsla av att vara lätta att programmera. Det skulle programmeras in animationer, en 
Googlekarta och scrolleffekter. Medan detta arbetades med detta så arbetade alla andra i 
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gruppen på med sina delar. Då de andra var duktiga programmerare, lade de tid på att arbeta 
med saker som de hade kunskaper om gick deras arbete mycket snabbare. 

Då deras arbete gick mycket snabbare upplevde jag en känsla av ineffektivitet. Den här 
känslan var inte trevlig att ha utan snarare stressade mig till att fortsätta, hur skulle jag annars 
motivera varför arbetet hade tagit så långt tid? Resten av gruppen verkade däremot inte så 
bekymrade. 

Under det här tillfället lärde jag mycket om programmeringstekniker i Python, Jinja2 och 
HTML. Jag lärde mig väldigt mycket som inte var relevant just då men som blev relevant 
senare. På så sätt var den här perioden väldigt lärorik och till fördel för mig. Men perioden var 
tillika ineffektiv. I slutet när alla andras delar var klara var det ganska lätt att bygga färdigt 
min del genom att använda klasser och datastrukturer som de andra gruppmedlemmarna 
använt sig av. 

Vad man kan ta med sig rent allmänt från detta är att inte försöka sig på för mycket nytt. Utan 
jobba från känd mark och undersök det nya lite i taget, annars riskerar man att inget blir 
färdigt. Jag kommer ta med mig denna lärdom i framtida mjukvaruutvecklingsprojekt. Det är 
också viktigt att ha en tydlig definition of done eller att ha en mall att arbeta efter. På så vis 
kan arbetet bli mer resultatorienterat och utvecklaren kan lättare se det gjorda arbetet, något 
som är bra för arbetsmoralen. 

Personliga mål 

Mina mål för det är projektet var dels att lära mig en agil arbetsmetod till den grad att jag kan 
tillämpa den inom arbetslivet, dels var det att lära mig hur man bygger en hemsida. Jag anser 
att båda målen uppfylldes. 
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8.7.7 Matilda Wedin 
Nedan följer en sammanfattning av mina erfarenheter från arbetet med Bila Nu. 
Sammanfattningen kommer att behandla processrelaterade erfarenheter, tekniska erfarenheter 
och personliga mål. Redogörelsen för dessa erfarenheter är högst personlig och kan tänkas 
sakna medhåll från andra medlemmar som ingått i projektgruppen. 

Processrelaterade erfarenheter 

Detta projekt har bedrivits av en projektgrupp om sju personer där ingen ledare har utsetts. I 
projektets initiala skede fanns en stor osäkerhet inom gruppen. Man var osäker på vad som 
skulle utföras och vad det slutgiltiga målet var. Detta tog sig i uttryck genom att det tog lång 
tid att fatta beslut och det arbete som utfördes var inte av särskilt god kvalitet. Det var många 
diskussioner som knappt ledde någonstans. Gruppens ovana vid arbetsmetoden var ett faktum. 
En central fråga som uppstod var hur fungerar en projektgrupp utan ledare? 

Att arbeta i en grupp utan en ledare kan vara en utmaning. Särskilt i ett projekts start då 
gruppens utvecklingsfas karaktäriseras av osäkerhet och brist på struktur (Tuckman och 
Jensen, 1977). Då är ledarskap mycket betydelsefullt. Det denna grupp hade behövt var en 
ledare som hjälpt med att fokusera på uppgiften, detta för att spara tid och resurser. Dock hade 
en ledare i denna fas möjligtvis ha kunnat minska kreativiteten något och låst gruppen vid en 
lösning i ett tidigt skede. De långa diskussioner som hölls rätade trots allt ut många 
frågetecken och fick gruppen att långsamt börja röra sig mot ett gemensamt mål, som hade 
kunnat se helt annorlunda ut om det funnits en ledare med i bilden. 

Ett uteblivet ledarskap gjorde att hela projektet genomsyrades av att olika projektmedlemmar 
naturligt intog olika roller. Vissa i gruppen specialiserade sig inom särskilda områden och fick 
därmed mer ansvar inom dessa. Någon hade en mer övergripande roll och bidrog till att alla 
arbetade i någorlunda likadana riktningar. Det fanns även relationsorienterade personer i 
gruppen. Även i en grupp med en ledare hade medlemmarna fått olika roller, men i detta fall 
kan det ha bidragit till att det uteblivna ledarskapet kompenserades av de olika rollerna. Att 
gruppen bestod av så pass olika individer tror jag hade stor positiv inverkan på slutresultatet. 
Diskussionerna som ofta drog ut på tiden må ha varit ineffektiva men olika infallsvinklar och 
erfarenheter från gruppmedlemmarna var mycket viktiga. 

Projektgruppen hade få stora konflikter och tog sig relativt smärtfritt igenom den 
utvecklingsfas som enligt Tuckman och Jensen (1977) kännetecknas av konflikt och 
rollsökning. Detta hade förmodligen grund i olika faktorer. Gruppens sammansättning med så 
olika individer gjorde att många roller intogs naturligt utan att konflikt uppstod. I och med att 
gruppen arbetade utifrån en arbetsmetodik ingen hade någon erfarenhet av fungerade 
upprättandet av arbetsstruktur lite som teambuilding då man var tvungna att samarbeta och 
fokusera på en gemensam uppgift, vilket stämmer med Tonnquists (2014) teori om att 
gemensam problemlösning kan bidra positivt till arbetet. Generellt så ökade gruppens 
effektivitet och medlemmarna blev säkrare ju bättre arbetsmetoden implementerades i 
projektet. Att enas kring en gemensam arbetsmetod kan alltså ha ett positivt resultat för 
gruppen, även om metoden är okänd. 



110 
 

Inför framtida projekt skulle en ledare förmodligen vara att föredra då detta skulle ge ett 
positivt bidrag till kostnaden mätt i tid. Denne hade självklart behövt anpassa sitt ledarskap 
beroende på gruppens utvecklingsfas. Under delmomentens (förstudie, implementation, 
rapportskrivning) initiala faser hade en ledare med fördel kunnat utöva ett mer deltagande 
ledarskap medan i delmomentens slutfaser när produktiviteten var högre och man visste vad 
som förväntades av var och en hade denne kunnat utöva ett mycket delegerande ledarskap i 
enligt med vad Tonnquist (2014) menar. Denne ledare hade varit särskilt viktig i projektets 
uppstart för att upprätta struktur kring arbetsmetoden. 

Genom större delen av projektet gjordes ingen tydlig ansvarsfördelning mellan 
gruppmedlemmarna. Inom gruppen var det gemensamma ansvarstagandet inget större 
problem, utan ökade förmodligen motivationen hos de flesta. Man fick ta sig an uppgifter 
inom de områden man var intresserad av och stämningen var sådan att alla kunde komma med 
åsikter inom alla områden. Under en period prövade man att dela ut ansvar, vilket bidrog till 
en jämnare arbetsfördelning inom gruppen samt en ökad kvalitet på det levererade resultatet 
eftersom man kände större ansvar för uppgiften. Det effektiviserade även färdigställandet av 
uppgifter vilket är något jag tar med mig till kommande arbeten. 

Tekniska erfarenheter 

Inför projektet saknade gruppmedlemmarna tidigare erfarenheter från webbprogrammering. 
Då ett genomgående drag inom gruppen var en ambitiös inställning och vilja att lära såg alla 
mycket fram emot att få påbörja implementationen. Under projektets implementationsprocess 
tillämpade gruppen kontinuerlig integration och medlemmarna var fria att ta sig an nya 
uppgifter allt eftersom de färdigställt de tidigare. Följande avsnitt behandlar mina erfarenheter 
kring vad man bör tänka på när man utvecklar en relativt stor implementation i grupp. 

Målbilden för implementationen som fanns inom gruppen var ifrån början otydlig. Genom att 
inte ha en fokuserad målbild i en implementationsprocess är det mycket svårt att hålla ihop 
arbetet. Man utvecklade design och funktionalitet efter personligt tycke och smak, och inte 
utefter väl genomtänkt material från en förstudie. 

Då motivationen i gruppen var hög skedde i vissa fall implementation av nya funktioner lite 
väl fort. Många gånger glömde man eller struntade i att utföra ordentliga acceptanstester i 
syfte att upptäcka buggar, varvid koden efter ett par sprintar fungerade långt ifrån felfritt. Då 
gruppen ändå var nöjda med att de åstadkommit så pass mycket funktionalitet så vidtogs 
egentligen inga större åtgärder mot detta. Problemet som uppstod var att koden kunde 
upplevas som mycket kaotiskt och oförståelig. Buggarna blev mycket svåra att åtgärda när de 
inte togs om hand i samband med att de uppstod. Under den sista sprinten upplevde jag 
webbapplikationen som mycket komplex och som att den ”sprungit ifrån” mig. 

Många av gruppens medlemmar hade som personligt mål att lära sig så mycket som möjligt 
om webbprogrammering så på det viset var det bra att mycket funktionalitet utvecklades. Sett 
enbart till projektets resultat så hade det förmodligen varit mer effektivt att skapa en tydligare 
målbild utifrån en bättre prototyp och mer genomtänkt produktbacklogg, samt att utgå lite mer 
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från less is more. Man borde fokuserat mer på att höja kvaliteten vid ny implementation än att 
fokusera på att producera så mycket som möjligt. 

Då många av de buggar som uppstod löstes genom att framförallt jQuery-filen refaktorerades 
och att funktioner gjordes generiska så skulle jag vilja poängtera refaktoreringens betydelse. 
Vid ett liknande projekt i framtiden kommer jag att sträva efter att utarbeta en tydligare 
gemensam strategi och målbild samt fokusera mer på kvalitet än kvantitet genom att avsätta 
mer tid åt refaktorering och ställa högre krav vid acceptanstester. 

Personliga mål 

Inför detta projekt hade jag två personliga mål. Det ena var att jag skulle lära mig så mycket 
som möjligt om webbprogrammering. Det andra var att var del i ett för mig stort projekt och 
praktisera en arbetsmetod. Nu i efterhand känner jag att jag uppfyllt dessa mål. 

Det första målet är egentligen något otydligt, ty jag konkretiserade aldrig hur pass mycket jag 
skulle vilja lära mig inom webbprogrammering eller om jag ville specialisera mig inom något 
område extra mycket. Nu i efterhand känner jag ändå att min kunskap inom området har ökat 
otroligt mycket, och känner mig nöjd med mina förvärvade kunskaper. Jag ser fram emot att 
fördjupa mig ytterligare genom att gå fler kurser inom webbprogrammering och engagera mig 
i spännande projekt inom webbutveckling. Jag skulle vilja prova att utveckla med andra språk 
och tekniker. 

Att vara en del av ett för mig stort projekt har varit utvecklande, både på grund av att det alltid 
är lärorikt att arbeta med nya personer, men även genom att gruppen var tvungna att tänkta 
igenom arbetsprocessen mer än i mindre projekt. Att samordna sju personer kräver mer än att 
samordna en mindre grupp. Jag har tidigare varit del av andra stora projekt men det blir lite 
speciellt när man ska skriva en rapport. Då samarbetet i gruppen utvecklades under projektets 
gång och vi blev mer och mer säkra på arbetsmetoden så anser jag att även detta mål har 
uppfyllts. 

Avslutningsvis känner jag att detta projekt har gett mig många nyttiga erfarenheter, både 
tekniska och processrelaterade, som jag kan tillämpa i kommande utvecklingsarbeten och 
andra projekt. 
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