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Abstract 
The report deals with the experiences and results that arose during the development of the web 
application Bakkassen, a web shop where visitors can order pre-portioned ingredients to bread and 
pastries. The main objective of the report is to answer a question about how to design a usable and 
trustworthy web application. A market plan and a survey was made to determine the target audience 
and what features that should be implemented on the web application. The agile work methodology 
Scrum was used during the development and the work resulted in an easy understandable interface 
with colors chosen with care. The study shows an example of how a usable and trustworthy web 
application can be developed, but because of the limited scope of the study it is hard to draw any 
general conclusions. 

  



Sammanfattning 

Rapporten behandlar de erfarenheter och resultat som uppkom under utvecklingen av 
webbapplikationen Bakkassen, en e-butik där besökaren kan beställa hem portionsförpackade 
ingredienser till bröd och bakverk. Rapporten syftar till att besvara frågeställningen om hur en 
användbar och förtroendeingivande webbapplikation kan utformas. För att bestämma målgrupp och 
vilka funktioner som skulle implementeras gjordes ett förarbete i form av marknadsplan och 
enkätundersökning. Utvecklingen följde den agila utvecklingsmetodiken Scrum och resultatet var en 
webbapplikationen vars struktur ämnade att underlätta för användaren genom ett lättöverskådligt 
gränssnitt och färger som valdes med omsorg. Studien visar ett exempel på hur en användbar och 
förtroendeingivande webbapplikation kan utvecklas, men några generella slutsatser är svåra att dra 
på grund av studiens begränsade omfattning.  
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1 Inledning  
I inledningen presenteras motivering till projektet, dess syfte och frågeställningar samt de 
avgränsningar som sattes upp för projektet.  

1.1 Motivering  
Bakning blir allt populärare i Sverige och år 2012 var det över 2,5 miljoner svenskar som hade det 
som hobby, mycket tack vare att folk anser det vara något som skapar lycka (Scandinfo 2012). 
Samtidigt ökar e-handeln av matvaror, både av bekvämlighetsskäl och då det är tidsbesparande 
(Svensk Digital Handel 2015). Idag finns det inte någon etablerad tjänst för hemleverans av 
färdigportionerade ingredienser tillsammans med recept - något Bakkassen vill ändra på. 

Bakkassens vision är att skapa en webbapplikation som gör att människor på ett enkelt sätt kan ha 
hembakat fika vid festligare tillfällen. Webbapplikationen ska tillhandahålla en enkel process för 
inköp så bakandet kan bli ett glädjande inslag i vardagen. 

Då utbudet för e-handel är stort och omfattande anser teamet bakom Bakkassen att användbarhet 
och förtroende är viktiga faktorer för att skapa en konkurrenskraftig webbapplikation. Därmed är 
rapportens fokus hur dessa aspekter kan implementeras i ett mjukvaruprojekt med ett agilt 
arbetssätt för att skapa ett komplett slutresultat. 

1.2 Syfte   
Syftet med denna rapport är att, genom utveckling av en e-butik som säljer ingredienser till bakverk 
och bröd, utreda hur en webbapplikation kan utformas för att vara användbar och inge förtroende 
hos dess besökare. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan en e-butik som säljer portionsförpackade ingredienser till bröd och bakverk med tillhörande 
recept utformas för att vara användbar i form av navigerbarhet, läsbarhet och enkelhet samt inge 
förtroende hos dess besökare?  

1.4 Avgränsningar 
Trots att tanken på lång sikt är att Bakkassen ska kunna expandera, har målgruppen under arbetet 
varit unga vuxna i Linköping. Då medlemmarna var verksamma i Linköping var det en naturlig 
avgränsning. 

Då konceptet inte har kommersialiserats har även en avgränsning gjorts vid betalningsdelen på 
webbapplikationen. Själva funktionaliteten har inte implementerats, det skulle dock vara 
högprioriterat vid kommersiell lansering av webbapplikationen. 

Begreppet användbarhet har i rapporten avgränsats till att endast fokusera på faktorerna 
navigerbarhet, läsbarhet och enkelhet. Beslutet grundas i att Lee och Kozar (2012) menar att dessa 
faktorer har visat sig ha en stor effekt på användares köpvilja. En annan bidragande faktor till 
avgränsningen är att navigerbarhet, läsbarhet och enkelhet kan utvärderas genom 
användbarhetstester. Den fullständiga lista på faktorer som påverkar en webbapplikations grad av 
användbarhet är enligt Lee och Kozar (2012) följande faktorer: konsistens, navigerbarhet, 
supporttillgänglighet, lärbarhet, enkelhet, interaktivitet, tele-närvaro, trovärdighet och läsbarhet. 

Då teamet inte lyckats hitta teori om incitament till att baka uppstod en påtvingad avgränsning. 
Därför tar inte rapporten eller Bakkassens koncept hänsyn till detta utan utgår istället från teamets 
åsikter samt den enkätundersökning som utfördes.  
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2 Teoretisk Referensram 
I avsnittet behandlas de teorier som användes i samband med arbetet med Bakkassen.  

2.1 Användbarhet 
Att utveckla en användbar webbapplikation är av yttersta vikt för att sälja varor och tjänster online. 
Eftersom konsumenter inte har möjlighet att fysiskt utvärdera produkter, måste de granska 
produkterna genom hemsidans gränssnitt. (Tung, Xu & Tan 2009) Användbara webbapplikationer 
bidrar till en positiv attityd till e-butiker i allmänhet, ökad besöksfrekvens och ökad köpvillighet 
online (Venkatesh & Agarwal 2006). ISO 9241-11 är en internationell standard där användbarhet 
definieras som den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett 
specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang (ISO 1998). 

Om inte hänsyn tas till användbarhet kan det leda till motsatsen, alltså att besökare inte kan utföra 
uppgifter effektivt och inte heller vet vad nästa steg är. Vidare kan avsaknaden av användbarhet 
medföra att besökare gör misstag och slutligen väljer att lämna webbapplikationen på grund av det 
dåliga intrycket. (Brinck, Gergle & Wood 2002)  

2.1.1 Navigation 
För att användare av en webbapplikation ska kunna hitta det som de söker behöver det finnas vissa 
verktyg för att navigera. Ett flertal studier menar på att benämningar är en grundsten för att ha en 
fungerande navigering på en webbapplikation. Dessa benämningar används för rubriker, kategorier 
och länkar. Samma benämningar bör användas genomgående på hela webbapplikationen för att inte 
skapa förvirring hos användaren. (Blackmon, Polson, Kitajima & Lewis 2002; Fons et al. 2003 se Issa 
& Isaias 2015) 

Det är en god designprincip att använda sig av en navigationsmeny på toppen av sidan. Genom att 
använda sig av en statisk meny, som är densamma oavsett var användaren befinner sig, blir det lätt 
att navigera runt till de olika delarna av hemsidan. Den kan innehålla länkar till de olika delarna på 
sidan och övergripande kategorier för det erbjudna sortimentet för en e-butik. Inom dessa kategorier 
kan subkategorier finnas. Vanligtvis är de integrerade i navigationsmenyn och i en nedfällningsbar 
lista. (Issa & Isaias 2015) 

En essentiell del i navigeringen är även att besökaren vet var den befinner sig på webbapplikationen. 
Det görs ofta med hjälp av en beskrivning som säger var i applikationens hierarki en användare 
befinner sig, till exempel med hjälp av rubriker och indexeringar. (Issa & Isaias 2015) 

2.1.2 Läsbarhet 
Med läsbarhet avses till vilken grad en hemsidas komponenter är välorganiserade samt lätta att läsa 
och förstå. Läsbarheten påverkas av textstorlekar, kontrasten mellan text och bakgrund, mixen av 
färger såväl som den strukturmässiga sammansättningen av webbapplikationen. (Lee & Kozar 2012) 

Användare läser inte på samma sätt på internet som de gör vanligtvis. Istället för att läsa linjärt 
skummar de igenom sidor efter ledtrådar om var informationen de söker befinner sig. Därför bör 
hemsidan utformas på ett sätt som tillåter en hög grad av överskådlighet och lättförståelse. Ett enkelt 
och koncist språk bör användas, så att varje användares läsförmåga och tid respekteras. (Yan & Guo 
2010)  

Typografi och färgval spelar en stor roll i att skapa ett bra första intryck vid besök av en hemsida 
(Nielsen & Loranger 2006). Genom typografi kan olika känslor och förväntningar förmedlas till 
användarna. Typsnitt kan förmedla olika intryck, allt från allvar till lekfullhet, medan textstorlek och 
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färgval kan framhäva innehåll och information. Yan och Guo (2010) hänvisar till följande fyra 
riktlinjer för användande av typografi:  

 Använd vanliga typsnitt med minst storlek 10 punkter (13pixlar). 
 Undvik röriga bakgrunder. 
 Skriv med svart text om det är en vit bakgrund. 
 Undvik att använda rörliga, helversala och grafiska texter i största möjliga grad. 

Typsnitten bör begränsas till antalet och användas konsekvent tillsammans med textstorlek och 
textfärg. (Yan & Guo 2010) 

2.1.3 Enkelhet 
Att utforma en hemsida med en hög grad av enkelhet innebär att minimera innehållet och antalet 
funktioner. Det bidrar dels till att skapa ett snabbare system och det krävs dessutom mindre 
ansträngning för användare att navigera på hemsidan. Flera studier understryker också att simpel 
webbdesign inte bara kan göra hemsidor visuellt mer tilltalande, utan att det också får en positiv 
effekt på laddningstider. (Lee & Kozar 2012; Rosen & Purinton 2004) 

För att informera användare om vad som händer vid interaktion med en hemsidas gränssnitt kan 
animationer användas. Det kan vara för att förstå sambandet mellan förändringar rent visuellt på en 
hemsida eller att uppmärksamma små förändringar som annars skulle gå obemärkt förbi. 
Animationer som kan distrahera eller som inte hjälper användare att slutföra en uppgift på hemsidan 
bör dock implementeras med försiktighet. (Mathis 2011) 

2.2 Förtroende i e-handelsapplikationer 
Att bygga en e-handelsapplikation på ett sätt så att kunden känner förtroende för den, är en direkt 
avgörande faktor för att öka sannolikheten att kunden vill utföra ett köp på applikationen, visar 
resultat från Kims, Ferrins och Raos (2009) rapport. Även kundens uppfattning om fördelar med e-
butiken påverkar viljan positivt, och på samma sätt påverkar uppfattningen om risker köpviljan 
negativt. Samtidigt påverkar besökarens förtroende för webbapplikationen indirekt uppfattningen 
om såväl fördelar som risker, vilket ytterligare betonar hur viktigt det är att fokusera på kundens 
förtroende för tjänsten. (Kim, Ferrin & Rao 2009) 

För att kunna bygga upp förtroende för en webbapplikation är utformning och kvalitet essentiella 
delar (Benjamin, Vance, Moody, Beckman & Read 2008). Det finns många olika komponenter för att 
definiera en webbapplikations kvalitet, men tre huvudpunkter är navigerbarhet (Loiacono, Watson 
& Goodhue 2003 se  Benjamin et al. 2008), grafisk utformning (Montoya-Weiss, Voss & Grewal 2003 
se Benjamin et al. 2008) och funktionalitet (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra 2002 se Benjamin et 
al. 2008). McKnight, Coudhury och Kacmar (2002 se Benjamin et al. 2008) menar att det är den 
enskilda individens uppfattning om navigerbarhet, grafisk utformning och funktionalitet som bidrar 
till att förtroende skapas. 

Samspelet mellan individens förtroende och webbapplikationens kvalitet och utförande stöds även 
av Everard och Galletta (2005) som menar att kvaliteten och utförandet bidrar till ökat förtroende 
under en kort period. De visar att upplevd kvalitet och funktion hos webbapplikationen ingjuter en 
känsla av förtroende hos individen. (Everard & Galletta 2005 se Benjamin et al. 2008) 

En webbapplikation som uppvisar hög kvalitet och funktionalitet skapar ett minne hos individen där 
positiva associationer och förtroende för applikationen lagras. En, för individen, okänd 
webbapplikation har svårt att skapa dessa positiva associationer och förtroende. Dock kan detta 
underlättas om utvecklarna väljer att designa webbapplikationen på ett sådant sätt att individen ser 
likheter mellan en känd webbapplikation som individen litar på. Detta gör att individen indirekt 
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associerar den okända webbapplikationen med en känd webbapplikation och därigenom kan 
positiva associationer och förtroende aktiveras för den okända webbapplikationen. (Benjamin et al. 
2008)  

Ba, Whiston och Zhang (1999) påstår att tillgängligheten av information är en grundsten för att 
etablera förtroende. De menar exempelvis att det finns en relation mellan trasiga länkar tillsammans 
med intetsägande bilder och användares missnöjdhet med webbapplikationens gränssnitt. Vidare 
menar Cheskin/Sapient Report (1999 se Yang, Hu & Chen 2005) att navigationshjälpmedel såsom 
promptar, guider och instruktioner kan hjälpa användare att hitta information på webbapplikationen 
och genomföra betalningar, vilket bidrar till ett ökat förtroende. Dessa påståenden styrks även av en 
undersökning från Svensk Digital Handel (2015), som konstaterar att den största utmaningen är att 
få kunder att handla trots att det inte finns möjlighet till att se eller känna på produkten innan köp. 
Även Alzola och Robaina (2005 se Tamimi & Sebastianelli 2015) menar att produktinformation ofta 
är en avgörande faktor för trovärdigheten hos en e-butik. En specifik och beskrivande 
produktinformation påvisar vilka positiva effekter konsumenter kan vänta sig av användandet av 
produkten, vilket hjälper till att utveckla ett större förtroende för en obekant e-butik (Yang, Hu & 
Chen 2005).  

Egger (2001) hävdar att genom märkesprofilering kan användarens förtroende för ett varumärke 
ökas. Det kan göras genom till exempel en logotyp och slogan för sin e-butik. Med detta skapas en 
igenkänningsfaktor, vilken kan framhäva företagets huvudsakliga säljargument för att väcka intresse 
hos konsumenterna. Genom att inkludera tredjepartscertifikat i sin design kan e-butiken försäkra 
sina användare att webbapplikationen är säker och tillförlitlig.  

2.2.1 Trygg e-handel  
I Sverige har branschorganisationen Svensk Digital Handel skapat en certifiering för e-butiker, kallad 
Trygg e-handel. Certifieringens syfte är att kunder ska känna sig säkra att handla i de e-butiker som 
är certifierade, samtidigt som Trygg e-handel ska öka kunskapen om konsumentens rättigheter vid 
e-handel. (Trygg e-handel 2016) 

För att få bli certifierad av Trygg e-handel ska 14 grundläggande punkter vara uppfyllda. Nedan följer 
en summering av de delar som måste beaktas vid design av en webbapplikation. (Trygg e-handel 
2016) 

 På webbapplikationen ska det tydligt framgå företagets namn, hur användaren kan kontakta 
dem vid eventuella klagomål och kundservice öppettider. 

 Konsumenten har rätt att få hjälp direkt av säljaren vid reklamationer och generellt sett ska 
säljaren svara på kundfrågor inom 48 timmar. 

 Det ska framgå tydligt vilka egenskaper varan/tjänsten har. Det är extra viktigt att 
egenskaperna tydligt framhålls innan köp. Vidare är det är lämpligt att kunden blir skickad 
från kassan till produkten om kunden klickar på en produkt när denne står i kassan.  

 Leveranstid, leveransbegränsningar och leveransalternativ ska tydligt framgå på hemsidan. 
Är beställningen försenad skall kunden informeras och kunden har då också rätt att häva 
köpet. Vidare skall företaget skicka ut ett e-mail eller brev med köpvillkoren som gällde vid 
köptillfället.  

 Gällande reklamation och ångerrätt ska det finnas tydlig information om reklamation, 
ångerrätt och vilka varor som undantas ångerrätten. Vid reklamation skall företaget betala 
eventuella merkostnader som uppstår och följa ARNs rekommendationer.  

 Vid betalning skall företaget som hanterar kortbetalning eller direktbetalning uppfylla 
kraven för PCI DSS, vilket är en säkerhetsstandard. Enlig lag krävs det även ett SSL-certifikat 
för att få hantera kortbetalningar på hemsidan.  
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 Det är även viktigt att: 
o Totalpriset tydligt framgår, inklusive avgifter såsom moms och eventuella 

leveranskostnader.  
o En manual eller bruksanvisning medföljer produkten.  
o Det framgår om varan finns i lager eller inte. 
o Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.  
o Företaget inte ingår avtal med personer under 18 år utan målsmans godkännande.  
o Det går att utläsa under vilka perioder som erbjudanden gäller. 
o Tydligt framgår vilka betalningsalternativ som finns.  

 Webbapplikationen ska vara anpassad för målgruppen och skall vara lätt att överskåda. På 
kundens förstasida ska det också finnas en flik eller liknande där information om 
betalningsalternativ och leveransbegränsningar finns. 

 Utöver dessa krav skall även svensk konsumentlagstiftning följas.  

2.2.2 Färgers påverkan 
I en studie av Björklund och Nestlander (2011) framkom det att stor vikt läggs vid en e-butiks design 
när det kommer till första anblicken. Exempelvis kan en e-butik i gälla färger ge ett oseriöst intryck. 
Studien visade även att färger som inte passar ihop ger kunden en känsla av otrygghet och osäkerhet 
kring e-butiken. Tidigare var det vanligt att designers valde färger helt utifrån egna preferenser, 
istället för att gå efter teorier kring vad som passar bäst vid varje tillfälle (Holtze 2006 se Issa & Isaias 
2015). Shneiderman och Plaisant (2010 se Issa & Isaias 2015) menar att en designer bör anpassa 
färger efter såväl tänkt målgrupp som det innehåll som ska visas. Dessutom framhäver de vikten av 
att inte använda för många färger, utan begränsa sig till ett fåtal.  

Färger kan delas in i olika kategorier, vilka kan användas för att förstå dess betydelse och utnyttjas 
för att bidra till en specifik känsla hos en användare. Kalla färger, som blått och grönt, associeras ofta 
med lugn och kan med fördel användas för att väcka känslor som exempelvis seriositet och ärlighet. 
Blått är även grunden för de färger som går under begreppet svala färger vilka ofta kopplas samman 
med lugn och tillit. Andra färger som kan blandas med blått för att uppnå denna känsla är rött och 
gult, vilket ger färger såsom mintgrön och violett. I motsats till kalla och svala färger finns varma och 
heta färger där rött är basfärgen. Heta färger kan ge ett aggressivt intryck och kan användas för att 
väcka uppmärksamhet eller få något att sticka ut. Om den röda färgen tonas ner och blandas med 
exempelvis gult fås färger som kan upplevas som mindre aggressiva och istället fås varma färger som 
förknippas med hjärtliga känslor såsom värme och trygghet. (Issa & Isaias 2015) 
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2.3 Metodteori 
I detta avsnitt förklaras de metoder som användes under projektet för att ge en tydligare bild av hur 
projektet har utförts. 

2.3.1 Scrum  
Scrum är ett processramverk som har använts inom programutveckling sedan tidigt 1990-tal. 
Ramverket utvecklades som ett alternativ till tidigare arbetssätt som hade svårt att hantera de 
ständigt föränderliga kraven som karaktäriserar programutvecklingsprojekt (Schwaber 1995). För 
att motverka detta kan Scrum användas då det förespråkar ett agilt arbetssätt (Schwaber & 
Sutherland 2013). I det agila manifestet står det bland annat att utvecklingen sker i iterationer med 
ett flexibelt mål, beroende på arbetets gång och de resurser som finns tillgängliga (Beck et. al. 2001). 
Detta innebär att små delmål av den slutgiltiga produkten färdigställs under varje iteration för att 
öka flexibiliteten och kunna anpassa sig till förändrade krav (Schwaber 1995). 

Det som ligger i fokus inom Scrum är scrumlaget, som består av en produktägare, en scrummaster 
och det resterande utvecklingslaget. Scrumlaget har ingen formell ledare utan laget bestämmer själva 
hur de bäst kan utföra sitt arbete. En viktig faktor för att scrumlaget ska vara framgångsrikt är att 
medlemmarna själva har all den kompetens som krävs för att utveckla projektet så att de kan utföra 
sitt arbete utan att förlita sig på andra utanför laget. Produktägaren är ansvarig för att maximera 
värdet av scrumlagets arbete och är den person som hanterar produktbackloggen. Scrummastern är 
ansvarig för att underlätta för resten av scrumlaget på flera olika sätt, bland annat genom att fungera 
som en länk mellan produktägare och utvecklingslag och även genom att se till att Scrum 
implementeras på ett effektivt sätt. Exempelvis behövs ett bra sätt att hantera alla uppgifter som ska 
göras. Vidare ska scrummastern se till att det inte finns några hinder för medlemmarna i deras arbete, 
detta kan exempelvis handla om att utvecklingslaget ska ha tillgång till nödvändiga resurser såsom 
mjukvara och kommunikationsverktyg. (Schwaber & Sutherland 2013) 

Enligt Sutherland (2014) är arbetsmetoden Scrum inte bara ett sätt att effektivisera en verksamhet 
utan också ett sätt att motivera gruppen då självbestämmandet ökar och individen kan ta kontroll 
över sin egen tillvaro.  

Scrum har ett antal scrumartefakter, där två av de viktigaste är produktbackloggen och 
sprintbackloggen. En produktbacklogg är en sorterad lista med allt som kan tänkas behövas för att 
slutföra produkten och bör vara sorterad efter vad som är viktigast för att tillgodose kundkraven. 
Produktbackloggen är aldrig färdigställd utan bör utvecklas allteftersom arbetet med produkten 
fortgår då scrumlaget med tiden kan få en bättre förståelse för vad som bör finnas med i produkten. 
(Schwaber & Sutherland 2013) Sprintbackloggen innehåller de krav som scrumlaget vill färdigställa 
under sprinten. För att definiera kundkraven i produktbackloggen är det vanligt att använda sig av 
användarberättelser som ofta är utformade på följande format: 

Som en <användare> vill jag kunna <funktion> så att <fördel/värde>. 

Användarberättelserna bör vara skrivna så att det är tydligt vilket värde de ger till användare och 
kund. De bör inte heller vara för stora då det försvårar implementeringen och bör då delas upp i 
mindre berättelser så det är tydligt vad som behöver göras för att ta fram de funktioner som krävs. I 
slutändan är det också viktigt att det är möjligt att testa användarberättelsen för att se om den är 
korrekt implementerad. (Cohn 2004) 

Scrumprocessen innehåller även ett antal huvudaktiviteter (Schwaber & Sutherland 2013): 

Sprinten är en central del av scrumarbetet och det är en tidsperiod på ungefär en månad eller mindre 
under vilken scrumlaget tar fram en fungerande produkt med en del av slutproduktens 
funktionalitet. En sprint kan ses som ett kort projekt då det är meningen att scrumlaget i slutet av 
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sprinten ska ha avklarat de uppgifter som placerats i sprintbackloggen. En ny sprint startar direkt 
efter den tidigare har avslutats. (Schwaber & Sutherland 2013) 

Sprintplanering sker i början av varje sprint och här planerar scrumlaget tillsammans vad som ska 
utföras under sprinten och hur arbetet ska ske. Under detta möte, som inte varar längre än åtta 
timmar, bör scrumlaget även tidsestimera alla användarberättelser i sprintbackloggen för att 
underlätta planeringsarbetet. (Schwaber & Sutherland 2013)  

Dagliga scrummöten är snabba möten på ungefär 15 minuter där scrumlaget kan synkronisera sitt 
arbete och ta fram en plan för vad som ska göras den närmaste tiden. Under scrummötet bör varje 
person svara på tre frågor: (Schwaber & Sutherland 2013) 

1. Vad du arbetat med sen senast för att hjälpa scrumlaget mot sprintmålen? 
2. Vad ska du göra nu för att arbeta mot sprintmålen? 
3. Vad har du stött på för problem som kan hindra scrumlaget från att nå sprintmålen? 

 

Sprintåterblick hålls i slutet av varje sprint för att inspektera hur arbetet har gått. Under denna 
aktivitet hjälps scrumlaget och andra intressenter åt att analysera det som gjorts för att kunna 
anpassa produktbackloggen för att den ska bli så bra som möjligt inför nästa sprint. (Schwaber & 
Sutherland 2013) 

Sprintretrospektiv hålls även detta i slutet av sprinten och ger scrumlaget möjlighet att reflektera 
över hur arbetet med avseende till lagmedlemmar, processer, verktyg och relationer har sett ut. 
Sprintretrospektiv bör användas till att få fram vad som gick bra under sprinten, vad som kan 
förbättras och hur eventuella förbättringar kan implementeras. (Schwaber & Sutherland 2013) 

2.3.2 NABC 
En NABC-analys är till för att beskriva hur en unik lösning kan användas för att fylla ett behov på 
marknaden. Analysen består av följande områden:  

 Needs – vilket behov affärsidén täcker. 
 Approach – vilket tillvägagångssätt som ska användas för att realisera idéen. 
 Benefits – vilka fördelar det finns med produkten. 
 Competition – vilken konkurrens som finns på marknaden.  

Analysen är bra vid inledande arbete för att identifiera en potentiell affärsidé. Eftersom det är en 
kortfattad analys är en annan fördel att det går snabbt att fortlöpande utföra nya iterationer för att 
komma fram till nya marknader och lösningar. (Carlson & Wilmot 2006) 

2.3.3 Brainwriting  
Brainwriting är ett sätt för att få en grupp att skapa idéer inom ett givet ämne. Det går ut på att varje 
person i gruppen har varsitt papper, börjar med att skriva ner tre idéer för att sedan skicka vidare 
pappret till nästa person i gruppen. Vidare fortsätter varje person att fylla i tre idéer, som bygger på 
idéerna från personen innan, och det fortsätter till alla personer i gruppen fyllt i tre idéer på varje 
papper. (University of Central Oklahoma 2003) 

Fördelarna med metoden är bland annat att den är enkel att utföra och gör det lätt för alla i gruppen 
att bidra med idéer, även för de som annars inte tar så mycket plats. En nackdel är att om det är för 
många personer i gruppen kan det bli tröttsamt och svårt att bidra med nya idéer under hela 
brainwritingen. (U.S. Masters Swimming 2012) 
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2.3.4 Enkät 
Enligt Eljertsson (2005) krävs ett gediget förarbete, såväl som noggrant konstruerade frågor och en 
utförlig analys av svaren, för att skapa en givande enkätundersökning. Det är viktigt att inleda 
processen med att tydliggöra syftet med undersökningen och veta vilken information den har som 
mål att samla in (Eljertsson 2005). Jakobsson och Westergren (2005) håller med i det ovanstående 
och poängterar vikten av att noga tänka igenom dessa punkter för att minska risken att någon viktig 
aspekt glöms bort. 

För att kunna dra nytta av en enkätundersökning är det även viktigt att fundera över vilka individer 
som ska svara på enkäten, alltså vilken målpopulationen är. Utefter denna grupp bör sedan språket 
anpassas. När enkätfrågorna ska konstrueras är det viktigt att tänka på att frågorna ska vara 
entydiga, ej ledande och endast fråga om en sak i taget. Att ha korta meningar, vilka fortfarande är 
tydliga, är även det viktigt. (Eljertsson 2005) Utöver dessa punkter bör även frågornas ordning 
funderas över, där det är viktigt att inte hoppa från ett ämne till ett annat. Tillsammans med frågorna 
spelar även svarsalternativen en viktig roll. Vid frågor med svarsalternativ som rör sig på en skala 
mellan "väldigt dålig" och "väldigt bra", finns det olika skolor angående att ha ett jämnt eller udda 
antal svarsalternativ. De som tycker ett jämnt antal svarsalternativ är bra menar att risken för att en 
individ väljer det mittersta alternativet på grund av lathet minskar. Den svarande tvingas genom 
detta att ta ställning. Detta är också det som kan tyckas vara fel, den svarande kanske inte kan svara 
precis efter eget tycke. (Jakobsson & Westergren 2005)  

En svårighet vid skrivande av enkätfrågor är att det är lätt att som enkätförfattare vara så inläst och 
inriktad på sitt ämne att frågorna formuleras på så sätt att läsaren inte tolkar frågan som det är tänkt. 
Ett sätt att minska risken för detta är att låta en eller flera pilotstudier äga rum. Till exempel kan en 
första pilotstudie innebära att enkäten går ut till vänner eller arbetskamrater som får komma med 
åsikter om vad som kan förtydligas, vilka sedan används för att omarbeta enkäten. (Eljertsson 2005) 

2.3.5 Modeller för funktionalitet och design 
Warfel (2009) beskriver tre modeller för att specificera design och funktionalitet, där detaljgraden 
skiljer dem åt. Den enklaste modellen är kravspecifikationen som med ord beskriver både tekniska 
och funktionella krav på systemet. För att bättre kunna visualisera dessa krav kan den modellen 
wireframe användas för att ta fram en  ritning av den tänkta slutprodukten genom att både visa dess 
struktur och hur de olika delarna hänger ihop. Den mest heltäckande av de tre modellerna är 
prototypen som innehåller både funktionalitet och design och är en representativ modell av 
slutprodukten. (Warfel 2009) 

Enligt Warfel (2009) är en av de största fördelarna med att göra en ordentlig prototyp att det minskar 
risken för missuppfattningar. Används endast en kravspecifikation finns det risk för misstolkningar 
då olika människor kan tolka kraven på olika sätt. Wireframen är visserligen bättre i detta avseende 
men den saknar fortfarande information om slutproduktens design och kan därför inte förmedla hela 
bilden. För att undvika dessa problem bör därför en prototyp tas fram eftersom den kan hjälpa till att 
förmedla en gemensam bild av slutprodukten till alla intressenter. Den gemensamma bilden bidrar 
också till att spara tid då det blir lättare för de som arbetar med produkten att veta vad de ska 
utveckla och hur det ska se ut. (Warfel 2009) 
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2.3.6 Användarutvärdering 
Nedan presenteras olika metoder för att utvärdera en webbapplikations användbarhet, vilka kan 
utföras med både gransknings- och testningsmetoder.  

 Granskning 
De olika granskningsmetoderna som Holzinger (2005) behandlar är heuristisk utvärdering, kognitiv 
genomgång och uppgiftsanalys. Metoderna skiljer sig åt gällande tidsomfång, vilken expertis som 
behövs och i vilket skede av utvecklingen de lämpar sig. Gemensamt för samtliga metoder är att de 
kan användas i tidiga stadier utav utvecklingen. Det möjliggör att synpunkter kan insamlas och 
ändringar göras i projektet. Det innebär att höga kostnader för förändringsarbete kan undvikas och 
kritiska designfel kan åtgärdas i ett tidigt skede. Fördelar med granskningsmetoder är att inga 
faktiska slutanvändare behöver användas utan kan göras med mindre testgrupper. Dessutom så 
krävs inte särskilt mycket utrustning för att utföra de olika granskningarna. Nackdelen med 
metoderna är att de är separerade från slutanvändarna, vilket gör det svårt att upptäcka okända 
användarbehov. (Holzinger 2005) 

Användbarhetstestning 
Användbarhetstest används för att utvärdera en produkt eller service med dess tilltänkta användare. 
Det ger ofta värdefull information om hur besökare använder applikationen och vilka problem de 
upplever med gränssnittet. (Holzinger 2005) Vanligtvis utförs testerna genom att användarna får 
uppgifter att genomföra, så kallade strukturerade användartester, vilka observeras för att kunna 
identifiera användarproblem (Dominques och Berndtsson 2016). Testerna syftar också till att samla 
kvalitativa och kvantitativa data samt bestämma deltagarens nöjdhet med produkten. Genom 
testerna kan problem identifieras i ett tidigt skede och därmed kan resurserna som behövs för att 
åtgärda problemet minimeras. Testerna kräver inget speciellt laboratorium utan kan genomföras 
med övervakning eller inspelning, vilket också kan ske på distans. Att genomföra tester är en iterativ 
process och bör därför göras flera gånger. (Usability.gov 2016)  

För att kunna genomföra användbarhetstest bör en testplan utvecklas. Här behöver omfattning, syfte, 
sessioner, utrustning, deltagare, scenarier, mätvärden och roller specificeras. Mätvärden som kan 
användas är bland annat hur många som klarar att slutföra en utsatt uppgift, kritiska fel, icke-kritiska 
fel, procent som klarar uppgiften, tiden det tar samt åsikter från deltagarna. (Usability.gov 2016)  

Även andra typer av tester kan användas för att utvärdera hur användarna navigerar på hemsidan. 
Första-klicket-testet kan användas för att se vad användaren först klickar på i steget mot att slutföra 
sin uppgift. Genom den här metoden kan länkstrukturen och navigerbarheten på webbapplikationen 
utvärderas. Användare som gör första klicket rätt slutför sin uppgift 87% av gångerna medan de som 
klickar fel endast gör det vid 46% av testtillfällena. (Usability.gov 2016) 

Andra metoder för att utvärdera användbarheten är partest och walk-up-and-use. Partester utförs 
med två personer som tillsammans testar systemet och hjälps åt att lösa ett antal uppgifter. En 
handledare ska passivt följa diskussionen och vid behov leda den i rätt riktning. Metoden passar bra 
om mycket information vill samlas in kring hur användare betraktar ett system. Walk-up-and-use 
genomförs på så sätt att användaren själv definierar och genomför testet. Handledaren ska 
uppmuntra testpersonen att "tänka högt" och ställa frågor. Fördelen med metoden är att systemet 
testas med användare som har mycket lite bakgrundsinformation om systemet, vilket ofta är fallet 
med publika produkter. Nackdelen är att eftersom användarna själva formar testar utmynnar det i 
att olika uppgifter testas och gör det svårt att dra generella slutsatser. (Dominques & Bernadtsson 
2016) 
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3 Metod 
I metodavsnittet beskrivs de metoder som användes i förstudie, implementation och utvärdering.   

3.1 Förstudie 
I detta avsnittet behandlas de metoder som användes i samband med det förberedande arbetet med 
Bakkassen. 

3.1.1 NABC-analys  
Teamet utvecklade tidigt en NABC-analys av affärsidén för att tydliggöra initialt viktiga 
beståndsdelar. Denna analys låg sedan till grund för marknadsplanen och det fortsatta arbetet med 
affärsidén. 

3.1.2 Brainwriting 
För att på ett kreativt sätt ta fram idéer till funktioner som skulle kunna implementeras på 
webbapplikationen genomfördes en brainwriting. Efter brainwritingen sammanställdes idéerna i ett 
exceldokument där de prioriterades efter önskvärda och nödvändiga funktioner. Gruppen 
diskuterade tillsammans hur kategoriseringen skulle utformas och vilka funktioner som skulle 
tillskrivas respektive kategori. Funktionerna som presenterades under brainwritingen låg till grund 
för de frågor som ställdes i enkätundersökningen.  

3.1.3 Enkätundersökning  
Som ett led i att kunna besvara frågeställningen och för att undersöka vilka funktioner som kunder 
efterfrågade, togs en enkät fram. Frågorna i enkäten togs fram utifrån de idéer gruppen hade kommit 
fram till under brainwritingen. Enkäten vände sig primärt till manliga och kvinnliga studenter i 
åldern 18-29 år. Respondenterna fick besvara olika demografiska frågor angående kön, ålder och 
sysselsättning samt frågor gällande en webbapplikations utseende och frågor om deras egna 
bakningsvanor. För att kunna utföra en kvantitativ analys av resultaten var en stor del av 
svarsalternativen stängda i form av antingen "Ja"/"Nej" eller en femgradig skala. Dock innehöll även 
enkäten öppna frågor för att även få med utförliga tankar. 

När undersökningen hade utformats skrevs den in i Google Forms för att på ett enkelt sätt spridas 
elektroniskt. Enkätundersökningen spreds via gruppmedlemmarnas privata Facebookkonton samt 
på  Facebookgruppen för studenter vid Industriell Ekonomi i Linköping. Således fick teamet en 
fingervisning i vilka funktioner som får en kund att stanna kvar på en e-butik och vad som kan vara 
viktigt för att kunden ska genomföra ett köp.  

3.1.4 Marknadsplan 
En marknadsplan togs fram för att kunna se vilka faktorer som påverkade den framtagna produkten 
och för att kunna bestämma målgruppen. För att kunna se vilka omvärldsfaktorer som påverkade 
produkten gjordes en PESTEL-analys samt en analys enligt Porter's Five Forces. Vidare gjordes en 
SWOT och en TOWS för att kunna analysera styrkor och svagheter. För att kunna bestämma 
målgruppen gjordes en segmentering, en målgruppsanalys och positioneringsstrategi. Slutligen 
bestämdes marknadsmixen enligt 7P: Produkt, Pris Plats, Påverkan, Fysiska bevis, Process och 
Personal. 

3.1.5 Prototyp  
En kravspecifikation utarbetades efter det som framkommit under NABC-analysen, brainwritingen, 
enkätundersökningen och marknadsplanen. Utifrån denna skapades under sprint 0 en enkel 
prototyp, som angränsar till att vara en wireframe, som visade grundläggande funktionalitet för den 
tänkta e-butiken. Denna förtydligades under sprint 1 till en prototyp där både funktionalitet och 
design visualiserades. För att finna inspiration till hur applikationen skulle kunna vara uppbyggd 
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undersöktes ett urval av för teamet välkända e-butiker som Zalando och Linas Matkasse. Dessutom 
söktes inspiration från Bakboxen, en e-butik som erbjuder tjänster inom bakning. I detta stadie 
användes även viss teori om förtroende och användbarhet från litteraturstudien för att utveckla 
prototypen. 

3.2 Implementation 
I avsnittet behandlas de metoder som användes vid implementationen av Bakkassen.  

3.2.1 Team  
Teamet bestod av nio personer varav åtta var fysiskt på plats i Linköping och en arbetade på distans 
från Kyoto i Japan. Teamet hade ett delat ansvar i enlighet med det agila arbetssättet Scrum. Under 
samtliga programmeringsdelar i projektet strävade teamet efter att arbeta två och två, för att kunna 
diskutera lösningar och hjälpas åt. Under hela arbetet satt teamet i stor utsträckning samlat i ett rum, 
förutom distansstudenten som ofta fanns med via IP-telefoni. Detta gjordes för att underlätta 
samarbetet och kommunikationen samt göra det enkelt för teammedlemmarna att hjälpa och ställa 
frågor till varandra.   

3.2.2 Scrum  
Projektet utfördes enligt den agila metodiken Scrum och hade ingen produktägare men däremot en 
scrummaster. Projektet delades in i fyra sprinter, där varje sprint varade cirka fyra veckor.  Efter 
varje sprint hade det producerats en fungerande produkt som sedan uppdaterades med nya 
funktioner samt förbättrades iterativt genom varje sprint.  

Scrummötena skedde ståendes, i cirka 15 minuter vardera. Mötena skedde i samband med de 
arbetspass som gruppen hade tillsammans, vilka ägde rum minst tre gånger per vecka. Varje 
gruppmedlem fick då kortfattat berätta om vad personen arbetat med, de problem som förelåg och 
vad som var nästa steg i arbetet.  

Baserat på den inledande förstudien med brainwriting och enkätundersökning kom teamet överens 
om ett antal funktionaliteter som borde utvecklas under projektets gång. Dessa funktionaliteter 
översattes till användarberättelser och ibland delades de upp i mindre användarberättelser för att 
det skulle vara tydligt vad som behövde utvecklas. Alla användarberättelser fick en prioritering och 
tidsuppskattades för att sedan läggas in i produktbackloggen.  

I början av varje sprint såg teamet över produktbackloggen och uppdaterade tidsuppskattningen på 
varje användarberättelse. Teamet kom sedan överens om ett rimligt antal av de högst prioriterade 
användarberättelserna som skulle flyttas in i den kommande sprintens backlogg. De 
användarberättelser som inte implementerades under en avslutad sprint fördes över till nästa, om 
dess prioritering kvarstod. 

Det digitala organiseringsverktyget Trello användes för att strukturera arbetet och implementera 
både produkt- och sprintbackloggen. Där visualiserades och organiserades de användarberättelser 
och uppgifter som fanns i projektet. Medlemmar  kunde ta på sig en uppgift genom att flytta den till 
”in progress” och markera uppgiften med sitt namn. Då uppgiften var genomförd flyttades den till 
”test” som markerade för andra medlemmar att de kunde gå in och testa så att funktionen fungerade 
som den skulle. Då funktionen hade testats klart flyttades funktionen till "redo för implementation". 
Efter genomförd implementation flyttades den vidare till "done". 

3.2.3 Webbapplikationens utveckling 
Vid implementation av webbapplikationen utgick arbetet dels från den prototyp som tidigare tagits 
fram. Dessutom användes teori om användbarhet och förtroende, för att ta utveckla 
webbapplikationen i linje med rapportens frågeställning. I slutskedet av implementeringsperioden 
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genomfördes användbarhetstester (se avsnitt 3.3.3.1), vilka bidrog med diverse implementerings- 
och utvecklingsförslag.  

3.2.4 Utvecklingsmiljö och webbtekniker 
Projektet använde sig av olika tekniker och verktyg för att utveckla e-butiken. Dessa innefattade 
utvecklingsmiljön PyCharm, versionshantering i Git samt ett antal olika programmeringsspråk och 
ramverk. 

PyCharm 
Pycharm är en Pythonbaserad utvecklingsmiljö med stöd för molnbaserad hämtning och lagring av 
kod (Pycharm 2016). PyCharm användes som utvecklingsmiljö då det fungerade som ett verktyg för 
att arbeta i diverse utvecklingsspråk, genom olika kod-bibliotek med redan fördefinierade 
kommandon. Dessutom var PyCharm integrerat med Git och hade ett gränssnitt för att utföra Git-
kommandon, den funktionaliteten användes dock endast för att undersöka gamla versioner av 
koden.  

Kodningsspråk och ramverk 
HTML och Bootstrap användes för att utforma själva webbapplikation. Bootstrap är ett ramverk som 
bygger på HTML, CSS och Javascript vars uppgift är att göra webbapplikationen responsiv (Bootstrap 
2016). HTML användes för att skapa strukturen samt de olika element som finns på 
webbapplikationen, exempelvis knappar och bilder. Utöver möjliggörandet av en responsiv 
webbapplikation användes Bootstrap för att formatera bland annat modaler, navigationsmeny, 
footer och knappar. 

CSS, som är ett designverktyg för webbapplikationer (CSS 2016), användes bland annat för att 
specificera och placera olika element på webbapplikationen. CSS användes också för att ändra 
designen där utvecklingsteamet inte var nöjda med Bootstraps fördefinierade utseende. CSS 
användes vidare för att ha en grå bakgrund på alla sidor förutom förstasidan, hantera hur vissa delar 
av innehållet skulle visas beroende på skärmstorlek samt för att specificera färgtemat på 
webbapplikationen.  

JQuery är ett JavaScript-bibliotek som används för att skapa bland annat händelser när en användare 
aktiverar ett objekt på webbapplikationen (jQuery 2016). JQuery användes för att behandla 
händelser som uppstod när en användare klickade på element på sidan exempelvis en kategori i 
menyn. Alla anrop som gjordes till serversidan, hädanefter kallad backend, hanterades med hjälp av 
olika AJAX-kommandon för att skicka, ta emot och hantera informationen rätt. 

Python, som är ett programmeringsspråk (Python 2016), användes för att implementera och 
använda databasen samt att skapa logik för backend. För att hela projektet skulle bli en 
webbapplikation användes Flask, som är ett ramverk designat för användning med Python (Flask 
2016). FlaskAdmin användes för att skapa en administratörsida och för att webbapplikationen skulle 
anpassa innehållet beroende på vilken användare som var inloggad, exempelvis en administratör och 
en vanlig användare, användes FlaskLogin. Jinja2, vilket är ett mallspråk för Python (Jinja2 2016), 
användes för att hantera data som skickades mellan webbapplikationens backend och frontend samt 
införde möjligheten att använda logiska funktioner i HTML-koden.  

Databas 
En databas implementerades för att lagra den information som var essentiell för att e-butiken skulle 
vara funktionell. För att kunna lagra och få åtkomst till information användes SQLAlchemy. Tillägget 
SQLAlchemy implementerades med Flask för att kunna köra databasen.  

Vid starten av projektet skapades ett första EER-diagram för att undersöka vilka olika entiteter samt 
relationer mellan entiteterna som behövdes för att lagra all information som e-butiken skulle behöva. 
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Innan själva implementationen av databasen skedde diskuterades EER-diagrammet och 
utvecklingsteamet kom fram till att vissa entiteter hellre kunde inkluderas i en annan entitet för att 
underlätta implementationen samt användningen av databasen. 

Versionshantering 
GitLab är en mjukvara som tillhandahåller bland annat möjligheten att lägga upp och dela kod mellan 
teammedlemmar i ett repository (GitLab 2016). Projektet inleddes med att skapa ett gemensamt 
repository på GitLab för hela projektet som alla gruppmedlemmar hade tillgång till. I projektet 
skapades nya grenar i Git för alla nya funktioner, vilket innebar att så fort en ny funktion skulle 
implementeras skapade utvecklaren en ny gren där allt arbete med den nya funktionen skedde. När 
den nya funktionen var färdigutvecklad och testad sammanfogades den med mastergrenen.  

Allt utvecklingsarbete skedde i praktiken på en lokal version av den skapade grenen och när 
utvecklaren var nöjd med sina ändringar skickades de till den externa repositoryn på GitLab med 
hjälp av Git. Utvecklingen skedde i flera grenar samtidigt och alla grenar sammanfogades sedan 
kontinuerligt med mastergrenen. Skulle något bli fel efter sammanfogningen användes Git för att gå 
tillbaka till en äldre, fungerande, version av koden. En förklarande bild av grenstrukturen i Git finns 
i figur 1. 

För att underlätta arbetet med Git och minska risken för störningar, sattes ett antal riktlinjer upp för 
hur processen skulle gå till. Riktlinjerna innefattande bland annat i vilken ordning Git-kommandon 
utfördes, hur nya grenar skapades och hur eventuella konflikter skulle hanteras.  

OpenShift 
OpenShift är en serverplattform (OpenShift 2016) som användes vilket gjorde det möjligt att 
distribuera webbapplikationen så att den var tillgänglig på en egen webbadress. Arbetet med att sätta 
upp OpenShift skedde först i utvecklandet av webbapplikationen och var sedan tillgänglig för 
medlemmarna via kommandotolken. För att underlätta arbetet med servern utnämndes en 
huvudansvarig för OpenShift, som hade i uppgift att distribuera fungerande kodversioner från det 
gemensamma Git repositoryn till OpenShift samt åtgärda eventuella problem.  

Webbläsare 
För att säkerställa webbapplikationens kompabilitet har gruppen under utvecklingen arbetat med 
att testa webbapplikationen i flera olika webbläsare. Detta genom att varje utvecklare i gruppen 
testat en egen standardwebbläsare som de var vana vid för eget bruk. Webbläsarna som gruppen 
arbetade med var främst Google Chrome, Safari och Mozilla Firefox men webbapplikationens 
funktionalitet säkerställdes även i Microsoft Edge samt Internet Explorer. 

Openshift 

Funktion a Funktion b 

Master 

Figur 1 - Förklaring av grenstruktur för projektet i Git 
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Med hjälp av ett utvecklingsverktyg som fanns inbyggt i webbläsarna inspekterade och manipulerade 
gruppen HTML-kod och CSS-kod i realtid utan att ändra i filerna och behöva starta om den lokala 
servern. Dessa förändringar påverkade alltså inte de lokala filerna utan gav endast en 
förhandsvisning av hur webbapplikationen skulle ändras med just den justeringen i koden. På detta 
vis kunde gruppen snabbt få en översikt av hur en förändring i koden skulle påverka 
webbapplikationens utseende och funktionalitet. Var utvecklaren nöjd med resultatet gick det sedan 
att skriva in koden i filen och göra förändringen permanent. Med verktyget gick det även att 
inspektera hur webbapplikationen skulle se ut över flera olika enheter för att vara säker på att den 
uppfyllde kravet om att vara responsiv på flera enheter. 

3.3 Utvärdering 
I följande avsnitt behandlas de utvärderingsmetoder som användes under projektets gång. Dels den 
projektmetodik som tillämpades, men också hur webbapplikationen testades och utvärderades lyfts 
fram. 

3.3.1 Arbetsgenomgångar 
För att hela gruppen skulle ges möjligheten att få god kännedom om alla delar i projektet hade teamet 
särskilda arbetsgenomgångar där varje medlem i detalj fick gå igenom vad denne hade gjort och 
övriga kunde ställa frågor. Detta gjordes både under rapportskrivandet och utvecklingen av 
webbapplikationen. Mötena skedde vid behov men då arbetet hade kommit igång skedde de i regel 
en gång per vecka eller varannan vecka, beroende på hur intensivt teamet arbetat samt behovet av 
en genomgång.  

3.3.2 Sprintretrospektiv 
Inför varje sprintavslut satt projektgruppen tillsammans och höll ett kombinerat sprintåterblick- och 
sprintretrospektivmöte. Syftet med dessa möten var att utvärdera sprintarna och förbättra det 
framtida arbetet. Under mötena fyllde varje gruppmedlem i en enkät (se bilaga 5), där gruppens 
arbete och andra aspekter bedömdes på en skala ett till fem. Ett motsvarade betyget undermåligt och 
fem motsvarade betyget enastående. De punkterna med lågt betyg hos någon gruppmedlem 
diskuterades i gruppen och resultaten av diskussionerna sammanställdes.  

Deltagarna fick även svara på frågorna "Vad är vi bra på?" och "Vad kan vi göra bättre?". Svaren 
skrevs upp på post-it-lappar som delades upp i kategorier. Förbättringsförslag togs fram enligt 
samma metod som ovan vilket ledde fram till fokuspunkter för nästkommande sprint. Mötet 
avslutades med en summering samt diskussion kring vad som fungerat bra under utvärderingen.  

3.3.3 Testning 
Avsnittet behandlar de testmetoder som användes i samband med arbetet med Bakkassen. 

Funktionstestning 
Under utvecklingen av webbapplikationen och dess olika funktioner tillämpade teamet fortlöpande 
testning och utvärdering med hjälp av Trello och dess användarberättelser. Här säkerställdes det att 
utvecklade funktioner och design uppfyllde kraven för webbapplikationen innan dessa kodavsnitt 
integrerades med mastergrenen. Funktionstestningen gick till på så vis att när en teammedlem var 
klar med utvecklingen av en viss funktion flyttades denna sin användarberättelse från "In progress" 
till "test" i Trello. När användarberättelsen var placerad i "test" blev den testad och utvärderad av 
minst två andra utvecklare som kom åt koden via Git. Uppfyllde funktionen de uppsatta kraven och 
höll sig inom målbilden gav de två utvärderarna sitt godkännande, i form av en signatur. Funktionens 
användarberättelse flyttades då till "klar för implementation" och ansågs hålla de krav teamet satt 
upp och även vara redo för implementation med mastergrenen. Om funktionen däremot inte 
uppfyllde de uppsatta funktionalitetskraven flyttades istället användarberättelsen tillbaka till "in 
progress" för fortsatt utveckling. 
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Användbarhetstestning 
När webbapplikationen i princip var färdigställd gällande funktionalitet och design, påbörjade 
teamet skapandet av ett strukturerat användbarhetstest för att utvärdera webbapplikationens 
användbarhet. Testet utfördes på cirka 15 personer från olika åldersgrupper, där en majoritet av 
testpersonerna var från Bakkassens målgrupp. På grund av bristande resurser övervakades testet 
enbart av en person som då fick agera både övervakare, testledare och vittne.  

Testet bestod av tio olika uppgifter som testaren gick igenom steg för steg. Uppgifterna behandlade 
olika delar av webbapplikationen, exempelvis skulle testaren beställa en produkt samt leta upp FAQ-
sidan som fanns. För att kunna mäta användbarheten analyserades såväl kvantitativ som kvalitativ 
data under testerna. Faktorer som mättes var tid och antal klick som krävdes att utföra uppgifter, 
likaså noterades vilket användarens första klick var efter att personen tilldelats uppgiften. 

Utöver mätningarna ombads även testpersonerna komma med kommentarer på uppgifterna samt 
generella kommentarer om webbapplikationen och huruvida de kände sig trygga med att både surfa 
och genomföra köp på webbapplikationen. Frågorna ställdes muntligt och observatören noterade 
både mätvärden och kommentarer. 

Prestandatestning 
I projektets slutfas utfördes prestandatestning av webbapplikationen där laddningstiden 
kontrollerades för att säkerställa prestandan på webbapplikationen i sin helhet. För att genomföra 
testningen användes Googles utvecklarverktyg PageSpeed Insights samt hemsidan WebPageTest. 
Efter genomförda tester kunde resultat utläsas som visade på vilka delar i applikationen som 
fördröjde laddningstiden och på vilka sätt de kunde åtgärdas. Dessa resultat togs i beaktning och 
modifikationer genomfördes för att förbättra webbapplikationens prestanda.  

3.3.4 Utvärdering av förtroende på webbapplikationen 
För att utvärdera förtroendet på webbapplikationen användes Trygg e-handels (2016) 
certifieringskrav. Dessutom analyserades förtroendet användarna upplevde för webbapplikationen 
genom frågorna "Tycker du att hemsidan ger ett seriöst intryck?" och "Skulle du våga beställa en 
produkt från hemsidan?" i enkäten för de användbarhetstest som genomfördes. 

3.3.5 Refaktorering 
Kodrefaktorering användes för att förbättra kvaliteten på projektet och för att skapa en läsbar och 
effektiv kod. Refaktorering av koden skedde löpande under arbetets gång, framförallt då behov 
identifierades. I sista sprinten genomfördes en större refaktorering då hela gruppen avsatte tid för 
att tillsammans förbättra koden och göra den mer läsbar. Under detta tillfälle fick en gruppmedlem 
enbart ägna sig åt testning av den refaktorerade koden för att säkerställa att funktionaliteten 
bibehölls.  

Huvudsakligen genomfördes refaktoreringen genom att identifiera överflödiga kodstycken som 
kunde tas bort samt kodstycken som kunde bli mer generella, mer läsbara eller bättre formulerade. 
Koden förbättrades därefter genom bland annat implementering av generella funktioner och mer 
strukturerad uppdelning av filer.  
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4 Resultat 
I detta avsnitt beskrivs de resultat som uppnåddes genom arbetet med Bakkassen. Resultatet behandlas 
i tre delar: förstudie, implementation och utvärdering. 

4.1 Förstudie 
I avsnittet beskrivs resultatet av de aktiviteter som genomfördes under förstudien.  

4.1.1 NABC 
I avsnittet redovisas resultatet av NABC-analysen som gruppen utförde. 

Needs 
Under NABC-analysen kom teamet fram till att behovet som skulle täckas grundades i att folk på ett 
enklare och mer effektivt sätt skulle kunna baka hembakade bröd och bakverk. Detta behov bröts 
även ned till tre delar, där den första var tidseffektiv bakning, den andra var efterfråga att köpa in 
mindre kvantiteter och den sista var enkelhet att baka. 

Approach 
Tillvägagångssättet för att möta det tidigare nämnda behovet mynnade ut i affärsidén Bakkassen. För 
att möta behovet var Bakkassens idé att skapa en webbapplikation där portionsförpackade 
ingredienser till bakverk och bröd, med ett medföljande recept, såldes. 

Benefits 
Fördelarna med Bakkassen var att kunderna skulle spara tid, minska spill på bakingredienser och 
alltid få använda ekologiska råvaror. För de mer oerfarna bakarna var även Bakkassens pedagogiska 
recept till stor fördel. 

Competition 
Teamet ansåg att de största konkurrenterna till Bakkassen var bagerier och matvaruaffärer. De 
konkurrerade inte med en liknande affärsidé, men teamet ansåg att det fanns risk att folk skulle 
fortsätta att köpa bröd på bagerier eller ingredienser i mataffärer istället för att använda Bakkassen. 
Även Linas matkasse och andra liknande aktörer identifierades som potentiella konkurrenter, då de 
redan sålde färdiga matkassar till en stor kundbas.  

4.1.2 Brainwriting 
Brainwritingen resulterade i över 100 funktioner som teamet till olika grad ville ha med. Av dessa 
var många funktioner uppskrivna flera gånger och vissa gick in i varandra, vilket minskade antalet 
unika funktionerFunktioner som presenterades under brainwritingen var exempelvis 
kategorisering, videorecept och kontakta oss. 

4.1.3 Enkätundersökning 
För att undersöka vad potentiella kunder för webbapplikationen hade för åsikter om idén utfördes 
en enkätundersökning (se bilaga 9) enligt teorin. Större delen av de som svarade på enkäten visade 
sig vara studenter (80,2 %) och mellan 18-25 år gamla (85,5 %) vilket stämde väl överens med den 
tilltänkta initiala målgruppen för webbapplikationen. Det var totalt 207 personer som svarade på 
enkäten, där fördelningen av män och kvinnor var nästintill likvärdig. Enkäten visade att det fanns 
vissa faktorer som de trodde skulle kunna få dem att baka mer. Framförallt ansåg de att 
portionsförpackade ingredienser (32,4 %) och hemleverans av dessa (27,1 %) skulle bidra till en 
ökad motivation att baka. 
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Förutom detta var det huvudsakliga resultatet från enkäten vilken funktionalitet som var viktigast 
för de tillfrågade ifall de skulle använda sig av en webbapplikation för bakning (se figur 2).  

 80 % ansåg att det är viktigt eller väldigt viktigt att det finns steg-för-steg instruktioner för 
tillvägagångssättet. 

 65 % ansåg att det var viktigt att kunna se hur lång tid ett recept tar att tillaga. 
 Över 70 % ansåg att det inte alls var viktigt med videorecept av bakverken. 
 Endast 26 % ansåg att det var viktigt eller väldigt viktigt att se svårighetsgraden av recepten. 
 71 % av de tillfrågade ansåg att det inte var särskilt viktigt att kunna byta mellan 

allergianpassade och vanliga recept. 
 Över 85 % av de tillfrågade ansåg att det inte var särskilt viktigt att kunna se hållbarheten av 

de färdigbakade produkterna. 

Vidare undersökte enkäten vilken funktionalitet som var viktigt för de tillfrågade när de använder en 
webbapplikation för e-handel (se figur 3).  

 97 % ansåg att det var viktigt eller väldigt viktigt att det finns ett säkert sätt att betala för 
produkterna. 

 75 % tyckte inte att det var särskilt viktigt att någon de kände hade använt sig av tjänsten 
tidigare. 

 Över 70 % tyckte att det var viktigt eller väldigt viktigt att det var få steg vid köp och 
betalning.  

 Över 70 % av de tillfrågade ansåg att det var viktigt eller väldigt viktigt att det går att ändra 
kvantitet av de beställda varorna i varukorgen. 

 Över 65 % ansåg att det inte alls var viktigt att det var möjligt att prenumerera på produkter. 
 De tillfrågade föredrog kreditkort och internetbank som betalningssätt. 

Det fanns även andra funktioner där de tillfrågade var av olika åsikter och ingen konkret slutsats 
kunde tas från resultaten av enkäten. I dessa fall blev utvecklingslagets egna åsikter styrande för att 
prioritera hur viktiga funktionerna var för webbapplikationen. I slutändan användes resultatet från 
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enkätundersökningen som ett stöd till vilka funktioner som skulle ingå i produktbackloggen och hur 
de skulle prioriteras. 

4.1.4 Marknadsplan 
Här presenteras de viktigaste resultaten från marknadsplanen, i bilaga 3 finns marknadsplanen 
bifogad i sin helhet. Resultatet av PESTEL-analysen var att det fanns goda förutsättningar för en tjänst 
som Bakkassen då många idag har tillgång till internet och blir alltmer positiva till att handla online, 
samtidigt som e-handeln för mat växer i snabb takt. Vidare fanns det inga företag som erbjöd samma 
tjänst som Bakkassen. Däremot fanns det ett fåtal företag som erbjöd liknande alternativ. Istället 
förväntades den största konkurrensen komma från bagerier och butiker.  

Bakkassens styrkor och möjligheter var framförallt att tjänsten var ny på marknaden, att det var 
skalbart, och att det fanns en stor potentiell kundbas. Samtidigt fanns hot och svagheter i form av att 
marknaden var osäker då tjänsten var ny och i form av att konkurrenterna hade väl etablerade 
tjänster såsom bagerier och butiker. 

Produkten som togs fram genom en marknadsmix bestod av en kasse med portionsförpackade 
ingredienser, med tillhörande recept för bröd eller bakverk. Priset valdes till självkostnadspris med 
ett litet pålägg med tanken att det skulle vara relativt billigt och på så sätt mer attraktivt att handla 
från Bakkassen än att gå till ett konditori. Målgruppen som Bakkassen initialt valde att inrikta sig mot 
var unga vuxna då det bland annat fanns stor representation i Linköping och denna målgrupp hade 
vana att handla online. Beställning och köp skulle ske via en webbapplikation och leverans skulle ske 
hem till kund.  

4.1.5 Produktbacklogg 
Under projektet implementerades 54 av totalt 59 användarberättelser i produktbackloggen (se 
bilaga 6). Vissa av produktbackloggens användarberättelser omformulerades under projektets gång 
för att stämma bättre överens med nya krav på webbapplikationen, dock togs inga bort av denna 
anledning. Då inga användarberättelser togs bort var det några som inte implementerades på grund 
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av att de inte stämde överens med kraven. Andra hade bara låg prioritet eller föll bort på grund av 
tidsbrist.  

Under projektets gång blev det tydligt att vissa användarberättelser var för stora och därför delades 
dessa upp i mindre delar vilket ledde till att sprintbackloggarna innehöll fler användarberättelser än 
de som tagits fram från början. Det dök även upp behov att utveckla nya funktioner som inte hade 
förutsetts i början av projektet, bland annat på grund av integreringsproblem mellan olika 
användarberättelser. Detta gav upphov till ännu fler nya användarberättelser i sprintbackloggarna 
och den slutgiltiga produktbackloggen. 

4.1.6 Prototyp 
Den första prototypen (se bilaga 8) presenterade framförallt den funktionalitet som teamet ville 
implementera medan den andra prototypen (se bilaga 8) presenterade ett mer detaljerat 
designkoncept. Teamet var tidigt överens om att det var viktigt med stora bilder för 
huvudkategorierna ”Bakverk” och ”Bröd” på startsidan för att presentera vad e-butiken inriktade sig 
mot och även kunna locka till sig potentiella kunder. Dessutom innehöll båda prototypernas startsida 
(se figur 4 och 5) en kort beskrivning om hur Bakkassens koncept fungerar samt en topplista med 
populära produkter. Båda protyperna hade en meny so som visade var användaren befann sig och 
visade en produktsida (se figur 4 och 5) där alla produkter presenterades som lättöverskådliga 
bilder.   

Figur 4 - Första prototypens startsida 
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Den andra prototypen presenterade en omarbetad och mer färgglad design av startsidan (se figur 5) 
med aptitretande bilder på huvudkategorierna, en kort men tydlig beskrivning av konceptet och en 
footer med extra information. Tanken med denna prototyp var att erbjuda en informativ startsida så 
att kunden snabbt skulle kunna bilda sig en positiv uppfattning om Bakkassens erbjudande. 
Prototypen domineras av en mintgrön färg i mitten men resten av prototypen var mestadels svart, 
vit och grå.  

  

Figur 5 - Andra prototypens startsida 
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4.2 Implementation 
I detta avsnitt presenteras Bakkassens e-butik och olika delar av webbapplikationen förklaras mer 
ingående för att redovisa resultatet av arbetet under projektet. 

4.2.1 Applikationens övergripande utformning 
Nedan presenteras de delar som berör hela webbapplikationen.                                  

Struktur och element 
På webbapplikationen implementerades en navigationsmeny innehållandes både en logotyp och 
länkar till olika delar av e-butiken (se figur 6). Menyinnehållet och dess utseende baserades på teori 
samt utvecklarnas samlade åsikter. När en användare höll muspekaren över ett av menyalternativen 
aktiverades det specifika alternativet genom att dess text- och inramningsfärg ändrades. Figur 6 visar 
hur menyn expanderades för att visa de underkategorier som fanns under ”Bakverk” respektive 
”Bröd”. När en länk i menyn klickades på renderades sidan som var kopplad till länken, medan menyn 
var konstant. På varje sida som renderades visades dess titel som en rubrik och i webbläsarens 
adressfält fanns sidans namn med u URL:en. Förutom detta var menyalternativets text- och 
inramningsfärg aktiverade så länge som användaren befann sig på en sida till valt menyalternativ.  

För att förbättra navigerbarheten implementerades en footer innehållande länkar till de olika 
sidorna, på samma sätt som i navigationsmenyn, även den var kvar då en ny sida renderades. I 
footern fanns även en knapp för att dela webbapplikationen på Facebook och en klickbar logotyp 
som tog användaren till Bakkassens förstasida. Vidare implementerades webbapplikationen så att 
användaren hade möjlighet att använda webbläsarens bakåt- och framåtknappar fastän det var en 
single page application. Dessutom lades det till bakåtknappar i gränssnittet på underkategorisidorna 
för bakverk respektive bröd och i mina sidor. Ytterligare navigeringsknappar fanns på utvalda platser 
i webbapplikationen, t.ex. i varukorgen och efter avslutade köp.  

Textstorleken på webbapplikationen var som minst av storlek 14 pixlar, med mörk textfärg mot ljus 
bakgrund och vice versa. Typsnittet som användes var Open Sans, vilket var det mest populära 
typsnittet i Google Fonts typsnittsbibliotek. Open Sans användes genomgående på hela applikationen 
med variation i storlek och fethet, anpassade till sitt sammanhang. 

Genomgående valdes sidornas uppbyggnad gällande struktur, bilder och texter med syfte att 
Bakkassen skulle ses som en seriös webbapplikation, vilken besökaren skulle få förtroende för. 
Bilderna som användes var därför tänkta att vara visuellt tilltalande, enhetliga och professionella. 

Färgsättning 
Bakkassen hade ett genomgående färgtema på hela applikationen, vilket syftade till att skapa en 
känsla av förtroende. Vitt och grått låg som grundsten för applikationen och utöver dessa valdes, med 
teori som underlag, även andra färger. Med målet att skapa en känsla av seriositet valdes färgerna 
blått och grönt, då Issa och Isaias (2015) menar på att dessa färger kan inge en känsla av seriositet. 

Figur 6 - Navigationsmenyn 
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Färgerna återfanns i Bakkassens logotyp och återkom sedan kontinuerligt i olika nyanser. På 
startsidan fanns färgerna representerade i de olika symboler som beskrev Bakkassens process samt 
de fördelar som Bakkassen visade för att locka användare. Den gröna färgen återfanns också på 
flertalet symboler på övriga sidor och båda färgerna användes på flera av Bakkassens knappar.  

I enlighet med Shneiderman och Plaisants (2010 se Issa & Isaias 2015) teori kring färgsättning har 
Bakkassen endast jobbat med ett fåtal färger, där utöver blått och grönt även grått och rosa har 
använts. För att lyfta fram den karusell som fanns för populära produkter användes en rosa färg. 
Detta för att den rosa färgen fungerade bra som komplementfärg mot den vita bakgrunden, samtidigt 
som uppdelningen av sidan blev tydlig. 

Bakkassen valde noga textfärg på alla olika delar på webbapplikationen, där det lades stor vikt på att 
bakgrund och textfärg tydligt kompletterade varandra. Detta för att främja läsbarheten på 
applikationen och därmed bidra till en god navigerbarhet. Ett exempel på detta var menyn, vilken 
hade en ljus grå bakgrund med en mörkblå textfärg. 

Mobilanpassning 
Webbapplikationen utvecklades för användning på olika typer av enheter (se figur 7). Högst upp i 
figur 7 syns menyn, som omvandlades till en rullgardinsmeny på små enheter. På flertalet ställen 
skedde, på små enheter, först en förminskning av sidans innehåll där elementen efter en viss gräns 
började omplaceras. Även detta sågs till exempel på startsidan. När bredden på webbläsarfönstret 
blev mindre än 768 pixlar placerades de element som tidigare låg horisontellt vertikalt. 

I vyn för små enheter var innehållet i footern ändrat jämfört med vyn för stora enheter. Citatet som 
visades på stora enheter var helt borttaget, samtidigt som de länkar som tidigare låg endast till höger, 
delvis flyttades till vänster sida. Även små anpassningar, som centrering och marginaljustering, 
gjordes på flertalet ställen på webbapplikationen.  

Figur 7 - Mobilvy 
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Databas 
Databasen användes för att lagra information. Till grund för den slutliga databasen låg EER-
diagrammet som åskådliggörs i figur 8. Allt eftersom arbetet fortskred förändrades dock databasen 
för att förenkla hanteringen av den. ”Address” togs bort och inkluderades istället i ”Users” samt att 
”Query” och ”Query (Not Users)” bytte namn till ”Questions” respektive ”UnknownQuest”. Utöver 
detta tillkom även vissa attribut samtidigt som vissa entiteter togs bort. Hur databasen såg ut när 
webbapplikationen var färdigutvecklad kan ses i figur 9.  

Entiteten ”Users” innehöll information om samtliga användare och administratörer. Om en besökare 
valde att skapa ett konto lagrades personens information i entiteten ”Users”. Då besökaren hade ett 
konto kunde denne logga in på webbapplikationen och hade också åtkomst till ”Mina Sidor”, 
inloggningen skedde genom att besökaren matade in sin e-mail och lösenord. Dessa kontrollerades 
mot de uppgifter besökaren angett när personen skapade användarkontot som återfinns i entiteten 
”Users”. Återfanns de angivna uppgifterna loggades besökaren in och om uppgifterna inte fanns fick 
besökaren istället se ett felmeddelande som uppmanade besökaren att kontrollera uppgifterna.  

Entiteterna ”Questions” och ”UnknownQuest” hade i princip samma funktion, med den enda 
skillnaden att ”Questions” hade en relation till ”Users”. Detta berodde på att ”Questions” var frågor 
ställda till administratörerna utav besökare som var registrerade på webbapplikationen. Detta tillät 
användare att se sina frågor samt eventuella svar under ”Mina Sidor”. Besökare som inte var 
registrerade och ställde frågor fick istället uppge sin mailadress och dessa frågor skulle bli besvarade 
via email. Detta implementerades dock inte fullt ut utan det gick bara att svara på de frågor som var 
ställda av användare.  

Entiteten ”Items” innehöll information om de olika produkterna som salufördes via 
webbapplikationen. Administratörer på webbapplikationen hade rättigheter att justera eller lägga 
till produkter, vilket gjordes via ”Admin”-sidan. Om några ändringar gjordes lades detta direkt in i 
entiteten ”Items”. När en besökare valde att gå in på en produktsida gjordes ett anrop till ”Items” där 
all information om produkterna hämtades och de visades därefter för besökaren.  

Figur 8 - Ursprungligt EER-diagram över databasen 
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Entiteten ”Basket” innehöll information om alla registrerade användares köp. När en registrerad 
användare valde att genomföra ett köp lagrades vilka produkter denne köpt, när köpet gjordes, vad 
kostnaden för köpet var och vilket transaktions-id som köpet tilldelades. Om den registrerade 
användaren ville se vilka köp denne hade gjort fanns möjligheten att gå till ”Mina köp”, som återfanns 
under ”Mina sidor”. Då gjordes ett anrop till ”Basket” som kontrollerade vilken användare det var 
som ville se sina tidigare köp och hämtade ut dessa. Därefter skrevs samtliga köp ut på sidan ”Mina 
köp”. 

 

Figur 9 - Slutgiltligt EER-diagram över databasen 
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4.2.2 Startsida 
I figur 10 och 11 syns övre och undre delen av Bakkassens startsidan. Nedanför navigationsmenyn, 
som var högst upp på varje sida på webbapplikationen, var det två stora bilder, varav en på bröd och 
en på bakverk, samt en beskrivning av Bakkassen. De stora bilderna fungerade också som länkar till 
kategorisidorna "Bakverk" och "Bröd" för att besökaren snabbt skulle kunna navigera vidare. 
Beskrivningen var primärt till för att nya besökare snabbt skulle få en uppfattning om Bakkassen. 
Under en kort beskrivande text visualiserades konceptet genom tre tydliga steg; "Utforska och välj", 
"Beställ och betala" och "Få hem och baka", med en ikon och en kort tydliggörande text under. 

Längre ner på startsidan fanns en karusell med populära produkter, också den i syfte att inspirera 
besökare till att baka. Det var även möjligt att klicka på bilderna i karusellen, och då få upp en modal 
med information om bakverket samt möjlighet att lägga produkten i varukorgen. Den nedre delen av 
startsidan bestod av en bild på en person som använt sig av Bakkassen och bredvid bilden fanns det 
sammanfattande information om fördelar med att använda Bakkassen. 

Figur 10 – Övre delen av startsida 
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4.2.3 Kategorier 
Bakkassens webbapplikation hade två kategorisidor, en för bakverk och en för bröd. Dessa sidor var 
alltid tillgängliga via menyn, men även genom de två stora bilderna "Bakverk" och "Bröd" på 
startsidan (se figur 10). Väl inne på respektive huvudkategori fanns det fyra underkategorier 
bestående av olika typer av bröd och bakverk. För att ge ett konsekvent intryck var 
underkategorisidorna snarlika huvudkategorierna och det var där användare kunde se produkterna 
(se figur 12). Även på de olika kategorisidorna var det fokus på att ha stora, bilder på bröd respektive 
bakverk.  

Figur 11 - Undre delen av startsidan 
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4.2.4 Produktinformation 
Vid klick på en produkt, vilket kunde göras från underkategorisidorna (se figur 12), karusellen på 
startsidan och från varukorgen, dök en modal upp med en bild på produkten och information om 
densamma. Val av vilken information som visades i produktmodalen baserades till stor del på svaren 
från enkätundersökningen (bilaga 9). I produktmodalen (se figur 13) fanns en kort beskrivning av 
produkten, i form av text och bilder, vilka gav information om svårighetsgrad, lagerstatus och tid för 
att baka produkten. 

Figur 12 - Underkategorisida för tårtor 

Figur 13 - Modal med produktinformation 
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Produktmodalen innehöll även en rullgardinsmeny där besökaren kunde välja antal portioner. Då 
portionerna var olika stora beroende på typ av bakverk eller bröd fanns även ett förtydligande om 
portionernas storlek med i beskrivningen. Vidare kunde besökaren välja att lägga produkten i 
varukorgen eller stänga ner produktmodalen och återgick då till vyn som visades innan klicket på 
produkten.  

4.2.5 Köpprocedur 
Besökaren kunde välja att lägga till en produkt i varukorgen genom att klicka på en knapp med texten 
”Lägg i varukorg”. Valde besökaren att lägga produkten i varukorgen ändrades texten på knappen till 
”Lagd i varukorg!” samt att knappen ändrade färg och blev grön. Därefter försvann produktmodalen 
och besökaren återvände till föregående vy. Från början var tanken att ha en animation av en 
flygande varukorg men då Mathis (2011) menar på att dessa typer av animationer kan distrahera 
användare valdes det alternativet bort. 

Vad som skedde rent tekniskt var att vid knapptrycket kontrollerades vilken produkt som besökaren 
tryckt på samt vilket antal portioner av produkten som användaren valt att beställa. Därefter 
aktiverades en jQuery-funktion som hämtade in vilken produkt som besökaren valt att klicka på och 
antalet portioner som besökaren valde. Dessa lagrades i en lista med objekt, kallat sessionStorage, 
där objekten i listan alltså bestod av en nyckel som representerade vilken produkt som valts och ett 
värde motsvarande antalet portioner besökaren valt. SessionStorage bevarade data så länge 
besökaren inte stängde webbfönstret eller öppnade ett nytt fönster. Om besökaren kände sig nöjd 
kunde denne välja att klicka på ”Varukorg” i menyn.  

När besökaren väl hade klickat på varukorgen delades sessionStorage-listan upp i två strängar, en 
bestående av produktidentiteter och en bestående av antal portioner som skickades till Flask. 
Därefter returnerade Flask en lista med produkter och en lista med antal portioner för varje produkt 
i varukorgen. Vidare uppdaterades varukorgen med hjälp av Jinja2 genom att skriva ut 
produktlistorna i rätt ordning så att produkternas namn, antal portioner och pris skrevs ut på 
webbapplikationen tillsammans med det totala priset. Utöver produktinformationen och det totala 
priset kunde en användare även ta bort en produkt, ändra antalet portioner, klicka på ”Fortsätt 
handla”-knappen för att handla vidare, klicka på de tillagda produkterna för att få fram 
produktinformation och även gå vidare till betalning av produkterna.  

Figur 14 - Varukorgen 
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Användare hade möjlighet att ta bort valda produkter från varukorgen genom att klicka på den 
papperskorgsikon som fanns jämte produkten. Detta skedde genom att en jQuery-funktion 
anropades som identifierade vilken produkt det var som skulle tas bort och sessionStorage söktes 
igenom för att ta bort den valda produkten från listan. Efter detta skapades återigen två strängar som 
skickades till samma del av Flask som när besökaren valde att klicka på varukorgen via ett AJAX-
anrop. Därifrån skedde samma procedur som vid klick på varukorgen och varukorgssidan 
uppdaterades exklusive den produkt som besökaren valde att ta bort. Nästan på samma sätt kunde 
antalet portioner ändras. Den enda skillnaden var att produkten lades in igen med rätt kvantitet i 
sessionStorage innan de två strängarna uppdaterades och skickades till Flask för att uppdatera 
varukorgen. 

När besökaren kände sig nöjd med de valda produkterna klickade besökaren på knappen ”Betala nu”. 
Om besökaren var inloggad visades betalningssidan, annars visades ett inloggningsformulär som 
uppmanade besökaren att logga in innan betalningssidan visades. Väl inne på betalningssidan fick 
besökaren mata in sina kortuppgifter och kunde sedan klicka på knappen ”Slutför köp”. Då hämtades 
kortuppgifterna in och lades i variabler. Utöver detta skapades, på samma sätt som när någon 
klickade på varukorgen, två strängar av sessionStorage-innehållet som skickades till Flask där de 
omvandlades till listor. Därefter plockades namn och pris för varje produkt fram, namnet lades i en 
sträng och priset för en portion multiplicerades med antal portioner för att få fram totalpriset som 
lades i en variabel. Strängen byggdes på för varje produkt som besökaren lagt i varukorgen och 
variabeln med pris adderades för att innehålla det totala priset för köpet. När alla produkter lagts till 
i strängen samt att det totala priset hade räknats fram skapades ett databasobjekt med strängen, 
priset, datum för köpet samt ett transaktions-id. Detta lades till i databasen via Flask och därefter fick 
besökaren se en sida med konfirmation om att köpet gått igenom samt vilken leveranstid som kunde 
förväntas. 

4.2.6 Användarprofil 
I webbapplikationen implementerades funktioner för att skapa och registrera en användare. När en 
användare registrerade sig på webbapplikationen skrevs uppgifterna in i databasen och den blev 
därefter inloggad automatiskt. Det var möjligt att ta sig till registreringssidan via ”Logga in”-menyn 
(se figur 15) men även genom den dedikerade “Logga in”-sidan (se figur 16). 

Under menykategorin "Mina sidor" implementerades funktioner så att användaren kunde komma åt 
och administrera sin personliga information hos Bakkassen. Orderhistoriken visades genom att 
klicka på "Mina köp", där varje köp samt information om köpet stod skrivet på varsin rad. Under 
"Mina frågor" kunde användaren se om den hade fått svar från Bakkassen och se frågorna ställda från 
kontaktformuläret. Användaren administrerade sina kontaktuppgifter under "Ändra uppgifter" och 

Figur 15 - Inloggning via mina sidor 
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kunde ändra sitt lösenord under “Ändra lösenord”. Hashning implementerades på lösenord och vid 
byte av lösenord var användaren tvungen att ange sitt gamla lösenord. Då varje användare hade ett 
eget unikt id i databasen och FlaskLogin höll reda på varje användares session laddades den unika 
informationen in för varje användare från databasen. 

4.2.7 Adminsida 
Adminsidan implementerades med hjälp av ett plugin för Flask kallat FlaskAdmin. Detta plugin 
bidrog med en väldokumenterad funktionalitet för att administrera olika tabeller ur en databas. Valet 
av detta plugin innebar mindre arbete för utvecklarna när de väl förstod sig på verktyget och det 
bidrog till att adminsidan var enkel och tidseffektiv att utveckla. 

Adminsidan innehöll förutom en startsida fyra olika sidor, så kallade ”views”. Dessa skapades genom 
att koppla en tabell ur databasen till en anpassningsbar ”view” med parametrar såsom vad som skulle 
visas på sidan, vad som skulle synas när ett nytt element i tabellen skapas eller om det ens skulle gå 
att redigera och lägga till nya element i databasen via denna sida. Slutresultatet innebar att 
användare med administratörsrättigheter enkelt kunde lägga till nya produkter, redigera bland de 
nuvarande användarna, svara på frågor och se alla köp som gjorts i e-butiken.  

4.2.8 Informationssidor 
Utöver den informativa startsidan implementerades flertalet förklarande sidor på 
webbapplikationen. Dessa bestod dels av en informationssida som delgav Bakkassens vision samt 
bilder på utvecklarna. Dessutom fanns en sida för villkor där Bakkassens kundkrav och regler för 
ångerrätt framgick samt en FAQ-sida med frågor och svar relaterade till e-butiken. För att besökare 
enkelt skulle kunna komma i kontakt med Bakkassen implementerades även en kontaktsida. Sidorna 
kunde nås via länkar i både navigationsmenyn och footern. 

  

Figur 16 - Inloggning via menyfält 
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4.3 Utvärdering 
I avsnittet nedan beskrivs utfallet av de tester och utvärderingar som genomfördes under projektets 
gång, samt efter webbapplikationens färdigställande. 

4.3.1 Funktionstestning 
Funktionstestningen resulterade i att fel och buggar kunde upptäckas på ett tidigt stadium samt att 
den gemensamma målbilden över Bakkassen blev tydligare.  

4.3.2 Användbarhetstestning 
Genom strukturerade användbarhetstester kunde gruppen enkelt identifiera små förändringar som 
gjorde stor skillnad för användbarheten. Länken för att registrera sig ändrades så att hela texten 
fungerade som länk, istället för att ha enbart en del av texten som länk. Flera användare klickade på 
fel del av länken vilket gjorde att ändringen blev given. Flera användare skrev mellanrum i 
postnumret när registreringen gjordes, vilket tidigare inte var tillåtet, så även här skedde en ändring 
för att minimera eventuella oklarheter för användaren. De felmeddelanden som fanns vid 
registreringen var på engelska vilket flera användare klagade på, de ändrades därför till svenska.  

Då användaren gavs uppgiften att hitta FAQ-sidan identifierades navigerbarhetsproblem då 
användaren ofta letade på fel delar av applikationen. Länken till FAQ-sidan låg då enbart i footern 
och lades därefter till under sidan "Information" i menyn. Att länken till FAQ-sidan fick ligga kvar i 
footern berodde på att det upplevdes som naturligt hos en del användare att leta där. 

Användaren ombads därefter att lägga en produkt i varukorgen och ändra kvantitet. Flera personer 
ändrade kvantiteten men missade att klicka på knappen för att uppdatera. På grund av det ändrades 
strukturen så att kvantiteten uppdaterades direkt efter ändring utan något extra knapptryck. När 
personen senare skulle fortsätta från varukorgen till betalning identifierades ett visst missnöje med 
namnen på knapparna, och "Continue shopping" ändrades därför till "Fortsätt handla" och "Checka 
ut" ändrades till "Betala nu". 

Efter genomförda uppgifter fick användaren ge spontana kommentarer om webbapplikationen. 
Sammantaget var kommentarerna positiva och många användare uppskattade designen. En 
användare identifierade att de gröna ikonerna på startsidan som påpekade fördelarna med att 
använda Bakkassen inte var centrerade i mobilvy, vilket ändrades då det gav en mer enhetlig design. 
Det uppdagades också att en användare var missnöjd med att det efter genomfört köp inte fanns 
någon dedikerad knapp för att komma tillbaka till startsidan och efter detta valde teamet att lägga 
till en sådan knapp på sidan.  

Vissa personer ville ha en mer informativ FAQ- och villkorssida vilka därför uppdaterades enligt 
rekommendationerna från Trygg e-handel (2016), som menar att FAQ och Villkor ska vara tydliga 
och innehålla information om exempelvis köpvillkor. Många testare klagade dessutom på att bilden 
på startsidan som föreställde två tjejer som bakade var stereotypisk och opassande vilket resulterade 
i att bilden byttes ut mot en föreställande en kille. 91 procent av användbarhetstestarna ansåg att 
webbapplikationen gav ett seriöst intryck och 82 procent skulle våga beställa en produkt från 
Bakkassen. 

4.3.3 Prestandatestning 
Testerna via WebPageTest visade på att det fanns förbättringar att göra gällande prestandan på 
webbapplikationen. Testet simulerade användandet av en klient med en uppkopplingshastighet på 
5/1 Mbps och fick en total laddningstid på 12.301 s. Från figur 17 framgår det att majoriteten av 
datamängden (91,5 %) bestod utav bildfiler. Googles PageSpeed Insights visade också på samma 
resultat, med rekommendationer att komprimera bilder, resultat finns i bilaga 4. För att optimera 
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laddningstiden komprimerades bildfilerna eftersom de utgjorde den största datamängden. Efter att 
bildfilerna komprimerats hade den totala laddningstiden reducerats till 6,663 s.  

 

  

  

Figur 17 -  Fördelning av datamängder som laddas in vid besök på 
webbapplikationen (WebPageTest 2016) 
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5 Diskussion 
I  avsnittet nedan diskuteras de metoder som användes för att utveckla webbapplikationen, det som 
utvecklingen resulterade i samt arbetet i ett vidare sammanhang.  

5.1 Resultat 
I avsnittet nedan diskuteras resultatet av arbetet med Bakkassen. Här diskuteras sambandet mellan 
resultatet utifrån de teorier använts. 

5.1.1 Användarberättelser och produktbacklogg 
Prioriteringarna i produktbackloggen (se bilaga 6) gjordes utefter hur svåra funktionerna bedömdes 
vara att implementera, hur viktiga de var för andra funktioner och efter hur viktiga de ansågs vara 
för slutresultatet. Eftersom detta arbete skedde i början av projektet, då utvecklarna hade lite 
erfarenhet av liknande projekt och visionen för webbapplikationen inte var färdigställd, skulle vissa 
av dessa prioriteringar visa sig vara felaktiga. Av den anledningen blev vissa användarberättelser 
som från början hade medium eller hög prioritet inte implementerade. Till exempel US13 (se bilaga 
6), om att kunna se vilka bakverktyg som behövs, hade en hög prioritering men utvecklades aldrig 
eftersom teamet kom överens om att nyttan av en sådan funktionalitet inte var lika hög som i den 
ursprungliga uppskattningen.  

Det var också svårt för teamet att i början av projektet avgöra hur lång tid det skulle ta att bli klar 
med en användarberättelse, vilket ledde till att ett fåtal användarberättelser inte implementerades 
på grund av tidsbrist. Ett exempel på detta är att det aldrig implementerades en sökfunktion (se US27 
i bilaga 6) då teamet insåg att det var för avancerat och tidskrävande. Det var inte heller något de 
potentiella kunderna från enkätundersökningen entydigt hade svarat att de ville ha. Detta beslut togs 
trots att en sökfunktion skulle kunna bidra med en ökad användbarhet men då det skulle vara en 
tidskrävande uppgift att implementera i slutet av projektet fanns risken att den inte skulle bli färdig 
och buggfri inom projektets tidsram. Teamet valde därför att prioritera andra delar men detta kan 
fortfarande ses som ett område med utvecklingspotential för webbapplikationen. 

Det tillkom även användarberättelser under projektets gång som inte fanns med i den ursprungliga 
produktbackloggen eftersom det var svårt att förutse all den funktionalitet som skulle krävas för att 
få de olika delarna av webbapplikationen att fungera tillsammans. Ny funktionalitet lades till som 
användarberättelser efter teamets egna funktionstester, till exempel utvecklades sidspecifika URL:er 
då användbarheten påverkades negativt av att webbläsarens egna fram- och bakåtknapparna inte 
gick att använda. På liknande sätt lades fler användarberättelser in i sprintbackloggarna för att 
förbättra den upplevda användbarheten och inge förtroende när användare utforskade 
webbapplikationen. 

5.1.2 Webbapplikationens utveckling mot användbarhet och förtroende  
I avsnittet nedan diskuteras hur webbapplikationen utvecklades för att skapa användbarhet och 
förtroende.  

Struktur och element  
En utmaning i utvecklandet av applikationen var att i adressfältet visa var någonstans användare 
befann sig i e-butiken. Implementationen av sidspecifika URL:er samt framåt- och bakåtknapparna 
gjordes då teamet ansåg att avsaknaden av dessa påverkade navigerbarheten negativt. Att 
användaren kan se var den befinner sig ökar enligt Issa och Isaias (2015) webbapplikationens 
navigerbarhet, vilket var den avsedda effekten med denna implementation. Detta tillsammans med 
en navigationsmeny, som Issa och Isaias (2015) menar är en god designprincip för att underlätta 
navigering, gav e-butiken bättre användbarhet. Att implementera funktionen tog mycket tid och 
gjorde att andra användarberättelser inte hann implementeras. Teamet ansåg dock att denna 
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funktionalitet var värd tiden då webbapplikationen blev mer intuitiv samt tillförde mycket för 
användbarheten, främst i form av navigerbarhet.  

För de textrutor som låg på produkt- och kategoribilden gjordes ett undantag mot 
rekommendationen av Yan och Guo (2010) om att undvika text på röriga bakgrunder. Trots detta 
valdes det att ha en text mot en rörig bakgrund i form av bilder på bröd eller bakverk, vilket alltså 
kan påverka läsbarheten negativt. Detta gjorde det dock möjligt att använda en animation, där den 
semitransparenta textrutan gjordes mindre transparent när muspekaren hölls över bilden, vilket 
tydligt illustrerade att bilden var klickbar. Enligt Benjamin et al. (2008) kan användares förtroende 
öka för en e-butik genom att använda element som återfinns på andra välkända e-butiker, vilket 
motiverade textrutans animation eftersom andra e-butiker har liknande funktioner för att illustrera 
klickbarhet. Enligt Yan och Guo (2010) är en annan riktlinje för typografi att undvika helversala 
texter, vilket togs i beaktning när brödtexterna på Bakkassens webbapplikation utformades. 
Däremot användes helversala rubriker, vilket går emot riktlinjerna, men efter diskussioner inom 
teamet ansågs rubrikerna bli mer tydliga, utan att påverka läsbarheten negativt.  

Egger (2001) hävdar att en logotyp och en slogan för ett varumärke kan medföra ett ökat intresse 
samt ett ökat förtroende för en e-butik. Med detta i åtanke konstruerades en logotyp redan vid ett 
tidigt skede i utvecklingen, däremot skapades ingen slogan. Det är en implementation som kunnat 
utföras, men teamet valde att istället framhäva loggan på ett tydligare sätt. Hade applikationen 
lanserats kommersiellt hade en slogan varit bra att utveckla, dels på grund av tidigare nämnda 
faktorer men även för att kunna användas i samband med marknadsföring.  

För att ge ett intryck av en snabbare webbapplikation skulle koden kunnat konfigurerats så att de 
bilder som visas direkt när en användare besöker förstasidan laddas in före andra delar av e-butiken. 
De delar som visas längre ned på förstasidan skulle då kunnat laddas in senare eftersom användaren 
ej nödvändigtvis behövde ta del av det innehållet direkt. Enligt Everard och Galletta (2005) kan en 
webbapplikation med god kvalitet inge förtroende, och om innehållet hade laddat in fortare hade 
kvaliteten kunnat öka och således även förtroendet.  

Lee och Kozar (2012) menar att enkelhet främjas genom att minimera innehållet på sidan. Det var 
dock svårt att arbeta endast med enkelhet då begreppet går in i navigerbarhet och läsbarhet.  
Funktioner som inte främjade enkelheten och inte tillförde något konkret för användaren valdes 
därför bort och innehållet gjordes koncist och tydligt.  

Att utgå från Trygg e-handels (2016) riktlinjer, som bland annat säger att besökaren bör kunna se 
företagsnamnet tydligt och bli skickad till produktsidan om denne klickar på en produkt i 
varukorgen, gav stöd i utformningen av e-butikens design för att göra den förtroendeingivande. För 
teamet var dock riktlinjerna svåra att använda eftersom e-butiken inte lanserades kommersiellt, 
exempelvis då vissa punkter rörde betalning vilket inte implementerades alls på applikationen. 
Riktlinjerna består av 14 tydliga punkter som är lätta att följa och utvärdera en e-butik utifrån. I 
Bakkassens fall vore det dock bra att ha granskat riktlinjerna noggrannare tidigare i arbetet för att 
se om det var passande för just det här projektet. Användningen av tredjepartscertifieringar och 
element som en användare känner igen från andra webbapplikationer inger dock förtroende och 
skapar trygghet (Egger 2001; Benjamin et al. 2008). Därav anser teamet att certifieringar är ett bra 
verktyg, både som interna riktlinjer och för att försäkra besökare om e-butikers tillförlitlighet.  

Färgsättning 
Den valda färgsättningen för e-butiken genomsyras av olika nyanser av blått och grönt, färger som 
enligt Issa och Isaias (2015) ofta förknippas med lugn och seriositet. Dessutom kan blått även kopplas 
samman med tillit, vilket var  en annan målsättning som Bakkassen arbetade mot. I utfört 
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användbarhetstest framgick det att många upplevde sidan som seriös, vilket tyder på att det var ett 
bra färgval som ingav förtroende för e-butiken.  

Färgvalen bidrog visserligen med att förmedla seriositet men det finns risk att teamets fokus på just 
grönt och blått kan ha bidragit till att e-butiken misslyckas att förmedla andra intryck till besökaren. 
Till exempel är de flesta knapparna i e-butiken blåa, vilket innebär en risk att de inte är tillräckligt 
iögonfallande då Issa och Isaias (2015) menar att rött är en färg mer lämpad för att dra till sig 
uppmärksamhet. Av samma anledning kan det argumenteras för att de gråa meddelanden som dyker 
upp när felaktig information skrivs in i formulär istället borde vara röda för att besökaren ska inse 
att något gick fel. Dessutom menar Shneiderman och Plaisant (2010 se Issa & Isaias 2015) att 
färgerna bör anpassas efter det e-butiken vill förmedla och även om vissa delar av Bakkassens e-
butik fokuserar på seriositet så finns det delar av butiken där andra känslor hade kunnat förmedlas. 
Till exempel hade en gul färg, som enligt Issa och Isaias (2015) förmedlar hjärtliga intryck, på 
produktsidorna kunnat vara mer passande för att locka besökare att köpa ingredienser till bakning 
för nära och kära.  

Startsida  
Redan då prototypen skapades var teamet överens om att det var viktigt med stora bilder för 
huvudkategorierna ”Bakverk” och ”Bröd” på startsidan (se bilaga 8). Detta för att presentera vad e-
butiken inriktade sig mot, öka läsbarheten och även kunna locka till sig potentiella kunder. Enligt 
Benjamin et al. (2008) kan förtroendet för en ny webbapplikation öka om den liknar andra kända 
applikationer, något som utnyttjades genom att använda konceptet med stora bilder som återfanns 
på flera framgångsrika webbapplikationer. Yan och Guo (2010) menar att en tydlig uppdelning av 
element kan öka läsbarheten för e-butiken. Enligt Ba, Whiston och Zhang (1999) leder detta också 
till ökat förtroende för webbapplikationen eftersom det blir enklare att hitta information i e-butiken, 
vilket implementerades genom att exempelvis dela in förstasidan i olika bakgrundsfärger.    

För att besökare enkelt skulle kunna bilda sig en uppfattning om tjänsten var tanken att en tydlig 
process skulle visas på startsidan. Vid jämförelse med framtagna prototyper fanns det skillnader för 
hur denna var utformad. På den färdiga applikationen tydliggjordes processen med hjälp av symboler 
kombinerat med beskrivningar i textform. Dessutom förtydligades konceptet ytterligare med hjälp 
av en övergripande textbeskrivning, placerad under rubriken ”Så här funkar det”. Motiveringen för 
dessa förändringar grundar sig i att ökad tillgänglighet av information ökar förtroende för 
webbapplikationen (Ba, Whiston & Zhang 1999), samt att en välstrukturerad webbapplikation ökar 
läsbarheten (Lee & Kozar 2012). Även fördelarna med Bakkassen presenterades med symboler och 
förklarande text. Detta koncept för att beskriva en e-butik återfinns i andra framgångsrika 
webbapplikationer, till exempel Linas matkasse. Enligt Benjamin et al. (2008) kan detta öka 
förtroendet för den egna e-butiken då positiva associationer kan överföras från den redan kända e-
butiken.   

Valet att använda stora bilder med kort text för att förklara köpprocess och fördelar på baserades 
även på målet att skapa en förstasida som var både läsbar och ingav en känsla av trygghet hos 
användarna. Enligt Yan och Guo (2010) läser inte användare allt på en webbapplikation, vilket 
innebär att det är viktigt att tänka på hur och var information placeras och framställs. I förlängningen 
syftade även den ökade läsbarheten och tillgängligheten av information till att öka förtroendet för e-
butiken då dessa faktorer enligt Ba, Whiston och Zhang (1999) och Cheskin/Sapient report (1999) 
kan inge förtroende för e-butiken.  

En ändring som gjordes mellan prototyp och färdig applikation var förekomsten av en topplista i 
form av roterande bilder i en karusell. Till den andra prototypen togs den bort i ett försök att öka 
enkelheten, då Mathis (2011) menar att rörliga animationer lätt kan distrahera användare från att 
fokusera på webbapplikationens innehåll. Till sist gjorde teamet ändå bedömningen att karusellen 
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skulle tas med eftersom den då kunde användas för att snabbare slutföra ett köp. Detta gjorde det 
enklare för besökaren att snabbt hitta information i e-butiken vilket enligt Yan och Guo (2012) kan 
förbättra webbapplikationens läsbarhet. För att skapa en webbapplikation helt i enighet med teorin 
hade dock topplistan kunnat visats som en lista istället för en karusell, vilket är en 
utvecklingspotential för att kunna förbättra enkelheten i framtiden.   

Kategori- och underkategorisidor  
Kategoridesignen utformades i likhet med förstasidans utseende, då en enhetlig design påverkar 
både läsbarheten (Lee & Kozar 2012) och navigerbarheten (Blackmon et al. 2002; Fons et al. 2003, 
se Issa & Isaias 2015) positivt. Vidare menar Benjamin et al. (2008) att den upplevda kvaliteten av 
en e-butik påverkar förtroendet för den och genom att ta egna bilder säkerställdes kvaliteten 
samtidigt som e-butiken blev ännu mer enhetlig. Det teamet valde att utöka underkategorisidorna 
med jämfört med prototypen var en väl synlig tillbakaknapp som tog användaren tillbaka till den 
överliggande kategorisidan. Den lades till eftersom denna typ av navigeringsverktyg kan främja 
navigerbarheten (Blackmon et al. 2002; Fons et al. 2003, se Issa & Isaias 2015).  

Vid produktmodalens utformning valde teamet att fokusera på läsbarhet och enkelhet eftersom det 
kan öka köpviljan hos användaren (Lee & Kozar 2012). Dessutom efterföljdes Trygg e-handels (2016) 
riktlinjer om till exempel lagerstatus och  produktbeskrivning för att e-butiken skulle uppfylla fler 
krav för certifieringen. För att främja läsbarheten skiftade även "lägg i varukorg"-knappen färg och 
texten ändrades till "lagd i varukorg". Teamet hade även planer på att implementera 
betygsättningsmöjligheter för användarna på de olika produkterna samt användarrecensioner, då 
detta kunde leda till ett ökat förtroende (Anderson 2014). Dessa implementationer avskrevs dock på 
grund av tidsbrist. Valet av att visa produktinformationen i en modal kan ha påverkat 
användbarheten negativt eftersom det inte fanns möjlighet att navigera direkt till produkten genom 
en specifik URL-adress. 

Mobilanpassning 
Under utvecklingen fokuserade teamet främst på utvecklingen av desktopversionen och därför 
hamnade mobilversionen ofta i skymundan. När elementen gjorts responsiva och fungerade till 
belåtenhet i mobilvy, till utvecklarens tycke, sågs det som avklarat. Resultatet av detta blev att just 
mobilanpassningens utseende och funktionalitet blev lidande. Även om webbapplikationen till 
utseendet såg bra ut i mobilvy, så var inte läsbarheten och enkelheten på en lika hög nivå som i 
desktopversionen. Konsekvenserna som blev var att innehåll kunde vara problematiska att 
överblicka och på vissa sidor även svårlästa. Teamet hade kunnat göra ett bättre förarbete där fokus 
skulle ha lagts på att ta fram mer teori kring mobilanpassad användbarhet och utifrån detta även 
skapat en mobilanpassad prototyp.  

Att en mobilanpassad prototyp förbisågs medförde att delar av webbapplikationen blev svårare att 
läsa i mobilvy då utvecklingsteamet inte hade en tydlig vision att gå efter. Lee och Kozar (2012) 
menar att den strukturmässiga sammansättningen är viktig för webbapplikationens läsbarhet och 
hade strukturen i mobilvy ändrats genom att ta bort mindre viktiga delar hade den kunnat bli mer 
läsbar och förbättrat enkelheten. Vidare hade teamet även kunnat utföra användartester som 
specifikt riktade sig mot att utvärdera den mobilanpassade användbarheten. 
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5.2 Metod 
I avsnittet nedan diskuteras de olika metoder som användes under projektet. Avsnittet inkluderar även 
olika delar om den testning som utfördes, arbetssättet som användes och källkritik. 

5.2.1 Teamet  
Valet att arbeta tillsammans så mycket som möjligt bidrog till ett bra samarbete och gjorde att teamet 
på ett enkelt sätt kunde kommunicera och hjälpa varandra. Vidare var valet att försöka arbeta två 
och två i utvecklingsarbetet även det något som hade både för- och nackdelar men det var något som 
uppskattades av teammedlemmarna just på grund av att det då var lättare att diskutera och hjälpas 
åt. Den största potentiella nackdelen, att arbetet blir ineffektivt, var inget som medlemmarna 
upplevde, snarare blev arbetet effektivare då det var enkelt att diskutera lösningar. På liknande sätt 
uppskattade medlemmarna valet att kunna skriva enskilt på rapporten. Fördelarna bestod av att 
medlemmarna kunde arbeta effektivt men samtidigt känna trygghet i att andra skulle ge feedback på 
deras arbete.  

5.2.2 Scrum 
Innan projektets start hade teamet begränsad erfarenhet av Scrum och endast ett fåtal hade arbetat 
enligt metodiken tidigare. Det innebar att de metoder som förespråkas i Scrum utfördes utan egna 
preferenser om deras effektivitet, vilket medförde att inget moment förbisågs. Den bristande 
erfarenheten av Scrum gjorde det inledningsvis svårt att utföra de olika momenten som ingick i 
metodiken men allteftersom gruppen fick mer erfarenhet av metoden kunde den utnyttjas bättre. 
Schwaber och Sutherland (2013) menar att viktiga faktorer för att scrumprocessen ska vara 
framgångsrik är att teamet har all kompetens som krävs för projektet och att scrummastern kan 
åtgärda eventuella hinder som uppstår gällande processen. För att motverka teamets bristande 
erfarenhet inom vissa av projektets områden hade tidig upplärning inom dessa områden kunnat 
tillämpas för att utnyttja metodiken på ett bättre sätt redan från början. Eftersom Scrum enligt 
Schwaber (1995) är välanpassat till den föränderliga kravbilden förknippad med utvecklingsprojekt, 
skulle bättre förståelse för metodiken haft positiv effekt på projektets resultat. 

Att arbeta agilt och i form av sprinter hade en positiv inverkan på projektet då det innebar att teamet 
kunde se över både de interna processerna och kraven på webbapplikationen. Det iterativa arbetet 
ledde till en slutprodukt som var bättre anpassad till de krav besökaren kunde tänkas ha. Dessutom 
hade teamet hunnit med att implementera fler funktioner än vad som hade planerats från början, 
vilket berodde på att teamet anammade Schwaber och Sutherlands (2013) tankar om att 
produktbackloggen aldrig är färdig. De menar även att teamet med tiden får en bättre förståelse för 
vad som bör finnas med i produkten. Detta märktes i projektet och var troligtvis en anledning till att 
vissa användarberättelser, som inte ansågs vara viktiga för slutprodukten, inte implementerades. 

Trots att större delen av produktbackloggen var implementerad i slutet av projektet skulle teamets 
arbete med den kunnat förbättras. Enligt Cohn (2004) ska användarberättelser vara av rätt storlek 
för att enkelt kunna implementeras och det blev tidigt uppenbart att de framtagna 
användarberättelserna inte alltid uppfyllde detta krav. Ibland delades de upp i mindre delar men ofta 
slutade det med att utvecklarna behövde implementera flera nya funktioner vilket innebar att de 
ibland arbetade väldigt länge med en och samma användarberättelse. Detta medförde att det ibland 
blev svårt att förstå exakt vad utvecklare arbetade med, vilket kan antas ha påverkat projektets 
effektivitet och resultat.  

5.2.3 Enkät 
Den inledande enkätundersökningen användes för att samla in information om potentiella 
användares åsikter kring Bakkassens koncept och den låg till grund för hur de olika 
funktionaliteterna prioriterades i produktbackloggen. Även om många av åsikterna var relativt 
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väntade var det givande att få ett utomstående perspektiv på de idéer som hade tagits fram då det 
var svårt att vara kritisk till egna tankar och det fanns funktioner som teamet hade prioriterat högt 
som försvann efter enkäten.  

Enkäten som skickades ut anses ligga nära tidigare studiers åsikter om enkäters utformning. 
Studierna lyfter bland annat vikten av att använda korta men tydliga meningar, frågor grupperade 
efter ämne och en genomtänkt skala för frågor med olika svarsalternativ (Eljertsson 2005; 
Westergren & Jakobsson 2005). Eftersom dessa etablerade riktlinjer efterliknades vid utformandet 
av enkäten antogs också resultatet från den vara trovärdigt. 

Undersökningen förmedlades framförallt via sociala medier till bekanta eller personer som hade 
någon koppling till Bakkassens team vilket innebar att det fanns risk att undersökningsgruppen inte 
var tillräckligt diversifierad. Det kan dock antas att den undersökta gruppen låg tillräckligt nära den 
tilltänkta målgruppen och det bedöms att resultatet av enkäten inte har påverkats nämnvärt av detta.  

Undersökningen togs fram när teamet var insatta i ämnet för e-butiken och hade skapat en egen bild 
över potentiella funktioner, vilket kan ha haft viss negativ påverkan på resultatets trovärdighet. Detta 
eftersom Eljertsson (2005) menar att enkätförfattare kan vara för inlästa på sitt ämne och att 
frågorna då formuleras på ett sätt som gör att  läsaren inte tolkar frågan som det är tänkt. För att 
undvika detta skickade enkätförfattarna ut enkäten till resten av gruppen och ett fåtal vänner för att 
kontrollera eventuella otydligheter. Vissa förbättringar kom fram men en bättre lösning hade varit 
att utföra en ordentlig pilotstudie där vänner och bekanta utan anknytning till Bakkassen fick komma 
med åsikter om vad som var otydligt. 

5.2.4 Prototyp 
Enligt Warfel (2009) räcker ofta inte en kravspecifikation för att förmedla en gemensam bild av 
slutprodukten då den är lätt att misstolka, vilket låg till grund för valet att också ta fram en prototyp 
utifrån dessa krav. Den första prototypen var väldigt enkel och innehöll väldigt få designidéer vilket 
innebar att även om den visualiserade en del av funktionaliteten så saknades ett gemensamt koncept 
för teamet att arbeta mot. Problemet understryks även av Warfel (2009) som menar att en mer 
komplett prototyp ofta behövs för att undvika missförstånd vilket motiverade teamet att ta fram en 
uppdaterad prototyp med mer designinnehåll.  

Även om den nya prototypen gav en tydligare bild av slutprodukten kunde den göras mer 
heltäckande. Till exempel kunde prototypen tagits fram med större fokus på hur färger kan påverka 
en användares upplevelse av webbapplikationen, då färgvalen i prototypen främst grundade sig i 
teamets egna preferenser. Enligt Shneiderman och Plaisant (2010 se Issa och Isaias 2015) bör en 
designer anpassa färger efter det e-butiken vill förmedla och om detta implementerats redan i 
prototypen hade tid kunnat sparas i senare delar av utvecklingen. Vidare hade tid även kunnat sparas 
genom att ta fram prototyper för fler delar av webbapplikationen då det till exempel saknades en 
mall för hur formulär skulle se ut, vilket kostade tid i form av ändringar och onödig utveckling. 

5.2.5 Funktionstestning 
I och med teamets kontinuerliga testning av diverse kodavsnitt kunde problem och avvikelser 
upptäckas vid ett tidigt skede. Därav behölls webbapplikationens funktionalitet och design inom 
teamets uppsatta målbild, trots att teammedlemmarna utvecklade olika delar av koden. 
Funktionstestningen gjorde det även smidigare för teamets medlemmar att arbeta på olika orter, då 
det gjorde det möjligt att snabbt få feedback och vägledning för vidare utveckling av funktionen. 

Att testa webbapplikationen ordentligt var av hög prioritet. Ba, Whiston och Zhang (1999) hävdar att 
exempelvis trasiga länkar försämrar användarens nöjdhet med webbapplikationen, likaså ansåg 
teamet att arbetets syfte uppfylldes bäst genom en buggfri webbapplikation. De buggar som 
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upptäcktes åtgärdades men då ingen i teamet var utbildad inom eller specialiserad på testning fanns 
ändå möjligheten att något fall inte testats, exempelvis i mobil- eller surfplattevy. Skulle konceptet 
utvecklas hade ytterligare kunskap inom testning varit att föredra och specialiserade verktyg hade 
kunnat användas. 

5.2.6 Användarutvärdering  
I avsnittet nedan diskuteras de metoder som användes för användarutvärdering av webbapplikationen. 

Granskning  
Webbapplikationen granskades inte av någon extern expert vilket hade varit att föredra då teamets 
utvecklare inte var så erfarna inom webbprogrammering. Extern expertis hade eventuellt kunnat 
bidra med att förkorta projekttiden eller till ett förbättrat slutresultat då det iterativa arbetet kanske 
hade kunnat vara mer fokuserat på utökad funktionalitet istället för att förbättra den redan befintliga. 
Anledningen till att ingen granskning genomfördes var att teamet inte såg behovet av det under 
utvecklingsperioden utan insåg först efteråt att det hade kunnat förenkla arbetet. 

Användbarhetstestning 
Teamet ansåg att användbarhetstestning var ett passande sätt att utvärdera webbapplikationen då 
det var i enlighet med både syftet och frågeställningarna. Enligt Dominques och Berndtsson (2016) 
kunde användbarhetstest genomföras som strukturerade användbarhetstest, partest eller walk-up-
and-use. Då teamet ville ha test som var lätt att genomföra, krävde få deltagare och där det var lätt 
att uppdaga problem som bidrog till försämrad användbarhet valdes metoden strukturerade 
användbarhetstest. 

Eftersom användbarhetstestningen påbörjades då webbapplikationen i princip var färdig, var det 
svårt att veta om det fastställda resultatet faktiskt blev så skräddarsytt för den slutgiltiga användaren 
som möjligt. För att göra resultatet mer användaranpassat hade teamet kunnat använda sig av ett 
användarcentrerat tillvägagångssätt, det vill säga att användaren skulle vara den underliggande 
motorn i utvecklingen. Ett sätt att göra detta på skulle kunna vara att efter varje iteration låta 
produkten genomgå ett användbarhetstest, vilket skulle göra det enklare att utveckla mot 
användarnas åsikter och behov. Detta är enligt Rogers, Sharp & Preece (2001) en metod att 
konsultera användare genom hela utvecklingsfasen och på så sätt hade deras synpunkter tagits i 
beaktning genom hela projektet.  

För mer precisa testresultat hade det varit att föredra att både en testledare, en övervakare och ett 
vittne närvarade vid själva testerna. Enligt Dominques och Berndtsson (2016) ska strukturerade 
användbarhetstester genomföras med dessa roller, eventuellt utan vittne. Då testningen 
genomfördes var det i den kombinerade rollen som testledare och övervakare svårt att vara alert för 
att se både första klicket, genomföra korrekt tidtagning, räkna klick, observera eventuella problem 
samt medla själva uppgiften till testdeltagaren. På grund av upplägget finns det risk att vissa data 
från användbarhetstestet inte är korrekta då teamet upplevde det svårt att sköta alla uppgifter 
samtidigt. Antalet testdeltagare kan också ifrågasättas då det enligt Holzinger (2005) ska vara minst 
20 för testningen i slutskedet. Det är dock osäkert vilken påverkan det skulle haft på resultatet då 
teamet upplevde att resultaten från testerna var ganska generella och många testare upplevde 
samma problem, men att själva antalet testare kanske är viktigare på större applikationer.   

Värdena från tidtagningen under användbarhetstesterna var inte så användbara i sig, däremot gjorde 
de att det gick att ifrågasätta utformningen av användbarheten på webbapplikationen vid de tillfällen 
då uppgifterna tog lång tid. Det som kan ifrågasättas är dock om själva tiden i sig behövdes då dessa 
problem eventuellt  lika gärna kunde identifierats av övervakaren genom att se hur testpersonen 
navigerade sig runt på sidan. De problem som uppdagades under användbarhetstestningen kom 
generellt inte från den kvantitativa datan utan var mer konsekvenser av det observatören observerat. 
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På grund av det gav användbarhetstesterna användbara resultat men i efterhand hade det kanske 
varit bättre att fokusera ännu mer på beteendet hos användaren istället för antalet klick och tiden 
det tog att genomföra en uppgift. Det hade eventuellt också varit bra att låta testaren få ge 
kommentarer om webbaplikationen skriftligt och anonymt, för att få personen att uttrycka sig öppet 
samt få fundera i lugn och ro.  

För att besvara frågeställningen var användarutvärderingar genom användbarhetstester ett bra 
verktyg för att tillgodogöra sig en bild av hur besökarna använde webbapplikationen samt vilka 
förändringar som kunde genomföras för att arbeta mot syftet med rapporten.  

5.2.7 Källkritik 
Källor inhämtades under arbetets gång och majoriteten av de som användes i rapporten var 
vetenskapliga artiklar, både sådana som granskats innan publicering och sådana som inte granskats. 
Då de icke granskade artiklarna generellt sett inte ansågs vara lika legitima som de granskade, lades 
då mer fokus på legitimiteten hos författarna och tidskrifterna de publicerats i. För att hitta artiklarna 
användes både Unisearch och Google Scholar. 

Då arbete med webbprogrammering är under ständig utveckling prioriterades nya källor. För att 
bedöma källornas aktualitet överlade gruppen, med hjälp av efterforskning och diskussion, huruvida 
vetenskapen ändrats sedan artikeln skrevs. Om så inte bedömdes vara fallet ansågs källan vara 
legitim. De områden som bedömdes extra känsliga för förändring var framförallt webbutveckling, 
design, användbarhet och e-handel. Källor som berörde agila metoder, Scrum och 
enkätundersökningar bedömdes inte lika mycket efter ålder då dessa områden ansågs som mindre 
föränderliga.  

I rapporten finns flera källor där nyare publikationer varit att önska, men då någon nyare forskning 
inom områdena inte påträffades sågs dessa ändå som legitima. Artiklarna granskades också efter hur 
de använts sedan publicering, bland annat om de citerats eller använts som källa i senare 
publikationer. Det som bedömdes som extra känsligt var exempelvis då artiklar behandlat trender, 
där opinionen förändras med tiden och där forskningsresultaten blir mer kortsiktiga istället för 
bestående. Yan och Guo (2010) beskrev vilka riktlinjer som används för design, här finns möjligheten 
att det finns mer aktuella trender som inte än hunnit publiceras som vetenskapliga artiklar. Att 
Bakkassens arbete till stor del varit trendkänsligt medförde att granskningen av källorna försvårades 
och att arbetet till viss del fick anpassas efter de webbtrender som uppfattades från liknande 
webbapplikationer istället för från vetenskapliga artiklar. 

Även internetkällor användes och då framförallt källor där skaparna eller utvecklarna av produkter 
och arbetssätt skrivit manualer eller manifest för att använda dessa, exempelvis The Scrum Guide 
(2013), Trygg e-handel (2016) och Usability.gov (2016). Sutherland (2014) refererades till från 
YouTube, vilket kan ifrågasättas då det är en öppen plattform, men då Sutherland är en av 
medförfattarna till det agila manifestet samt refereras till i andra vetenskapliga artiklar i rapporten 
anser teamet ändå källan som legitim.  

5.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
I avsnittet nedan diskuteras de etiska, samhälleliga och miljörelaterade aspekterna som berör 
Bakkassens arbete under projektet. 

5.3.1 Säkerhet 
Då arbetet med webbapplikationen skett under en begränsad tid har inte säkerhetsaspekter som 
inloggning, betalning och personuppgifter prioriterats. Vid en vidareutveckling av Bakkassen hade 
dock det arbetet varit något att bygga vidare på, speciellt då trygghet varit ett genomgående signum 
i arbetet.  
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Vid arbetets slut var de krav som fanns på lösenord enbart att de skulle bestå av minst 3 tecken. 
Lösenorden var hashade, en åtgärd som förebygger läckning av personuppgifter, och alltså inte 
synliga för adminanvändare. Hashningen var dock möjlig att låsa upp vilket gjorde det genomförbart 
att se lösenorden för någon som hade tillgång till databasen. För att Bakkassen skulle upplevas som 
helt trygg, både för användare samt ansvariga för applikationen, hade lösenorden behövt vara längre 
och innehålla krav på exempelvis siffror och stora bokstäver. Detta implementerades inte på grund 
av tidsbrist och är en utvecklingsmöjlighet. En annan förbättringsåtgärd är möjligheten för 
användaren att få ett e-mail då denne glömt lösenordet så att kontot inte går förlorat.  

För administratörerna borde det eventuellt genereras nya lösenord dagligen vilket skulle göra det 
väldigt svårt för utomstående att få tillgång till webbapplikationen. Ytterligare en åtgärd för att göra 
webbapplikationen säkrare hade varit att när lösenordet skrevs in och hämtades av jQuery borde det 
blivit hashat direkt istället för som det görs nu att det blir hashat först i backend. Vid en tilltänkt 
lansering av Bakkassen borde detta varit implementerat för att kunna skydda användarnas uppgifter 
på ett bättre sätt. Hashning hade också kunnat användas för övriga personuppgifter för att skapa ett 
bättre skydd även för dem.  

Databasen implementerades på ett sådant sätt att entiteten "Users" innehåller både användare och 
administratörer. Den enda skillnaden som gav en användare administratörrättigheter är ett attribut 
som anger "True" för administratörrättigheter och "False" om man inte har dessa. För att öka 
säkerheten vid en eventuell lansering bör detta implementeras på ett annat sätt, exempelvis genom 
att ha en egen entitet som är helt skild från vanliga användare som representerar administratörer.  

Betalningslösningen hade vid arbetets slut inte implementerats mer än att ett fiktivt kortnummer, 
datum, CCV-/CVC-kod och namn behövde skrivas in. Här fanns ingen validering utan formaten 
behövde inte stämma formateringsmässigt och datum som redan passerat kunde anges. Anledningen 
till att inte en säkrare betallösning implementerades trots att trygghet prioriterades var att teamet 
ansåg att vid lansering skulle en extern betallösning implementeras. 

5.3.2 Miljöperspektiv 
Bakkassens arbete kan ur ett miljöperspektiv analyseras från två olika infallsvinklar. Att ha 
hemleverans skulle kunna ses som problematiskt med ett hållbart synsätt, likaså användningen av 
engångsförpackningar till ingredienserna. Samtidigt är de portionsförpackade ingredienserna ett bra 
verktyg för att hålla nere spillet av livsmedel då hela innehållet används och inte orsakar något avfall.  

För att Bakkassens arbete ska vara så hållbart som möjligt bör leveransmetoder och förpackningar 
utformas på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras. Exempelvis skulle leveranser inom 
storstadsområden kunna ske med cykel, elcykel eller för längre sträckor med elbil. Alternativt skulle 
samarbete kunna ske med mataffärer, antingen genom att kunden hämtar varorna och recepten 
direkt i affären eller att Bakkassens leveranser samordnas med den ordinarie utkörningen av 
matvaror. Även företag som har liknande tjänster som Bakkassen, men med tjänster för matlagning, 
så skulle leveranser kunna samordnas. Samordning eller miljöanpassade fordon skulle förmodligen 
vara ekonomiskt lönsamt för Bakkassen då bränslekostnaderna hålls nere samt att det blir lättare att 
fylla transporter.  

För att minimera miljöpåverkan av förpackningarna skulle nedbrytbara alternativ kunna användas. 
Alternativt skulle Bakkassen kunna använda sig av ett pantsystem för förpackningar där de skickas 
tillbaka efter användning. Förpackningarna kan exempelvis hämtas upp vid nästa leverans, vilket 
dock kräver att kunden väljer att beställa från Bakkassen igen.  

Att portionsförpackade ingredienser minimerar spillet hos kunden innebär dock inte att det med 
säkerhet gör det hos Bakkassen. Företaget skulle behöva ha ett internt system för varuhantering som 
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fungerar på ett sätt så att varor beställs i rätt tid och med rätt kvantiteter. Det skulle dock behövas 
en strategi för de tillfällen då försäljning inte sker enligt prognos och varor som inte är sålda börjar 
närma sig bäst före-datum. Det skulle exempelvis kunna ske genom att varor läggs ut på e-butiken 
till nedsatt pris, både recept innehållandes ingredienser eller hela partier av varan. Samarbete skulle 
kunna ske med mataffärer som säljer ut varorna och slutligen skänkas bort till välgörande ändamål. 
Att undvika spill som prioritet bör genomsyra hela företaget för minimal miljöpåverkan.  

För att garantera ett vedertaget miljötänk samt att inge ökat förtroende hos kunden skulle 
miljöcertifieringar kunna användas, exempelvis skulle företaget kunna certifieras enligt ISO 14000 
(ISO 2016). Enligt Egger (2001) är tredjepartscertifieringar något som inger ökat förtroende och det 
återfinns likaså på flera andra webbapplikationer, vilket kan skapa positiva associationer och enligt 
Benjamin et al. (2008) öka förtroendet ytterligare.  

5.3.3 En webbapplikation för alla 
Under utvecklandet av webbapplikationen arbetades det genomgående med att undvika 
stigmatisering gällande normativa beteenden och stereotyper. Det var av största vikt att alla skulle 
känna sig välkomna att handla på webbapplikationen. Användare skulle inte behöva uppge några 
uppgifter som kunde upplevas som diskriminerade. Därför fanns enbart de uppgifter som behövdes 
för leverans av varorna med i registreringsformuläret, det vill säga namn, adress och telefonnummer.  

Webbapplikationen utvecklades på så sätt att den skulle vara riktad till alla. Färgerna valdes efter 
teori om hur tillit, trygghet och harmoni skapas och inte efter kön, sexuell läggning eller ursprung. 
Bilderna valdes även de för att tilltala alla, inte sexualisera, diskriminera eller stigmatisera. Ett 
exempel på detta var bytet av bild som skedde på startsidan. Efter gjorda användbarhetstester 
framgick det att bilden på startsidan, som från början föreställde två tjejer och gick i röda och rosa 
toner, uppfattades som stereotypisk. Bakkassen valde då att byta bild till en föreställandes en kille. 
Det här visade på att användbarhetstesterna bidrog till att förbättra applikationen, även ur ett 
jämlikhetsperspektiv.  

Under utvecklandet av Bakkassen låg ett stort fokus på att göra webbapplikationen lättnavigerad 
med tydlig struktur. Ambitionen var att göra webbapplikationen intuitiv och genom de 
användarutvärderingar som gjordes genom användbarhetstester kunde strukturen förenklas 
ytterligare. Vid användbarhetstesterna uppdagades flera små förändringar som gjorde stor skillnad 
för huruvida användaren behövde leta på applikationen eller om användaren klickade rätt vid första 
försöket. Då Bakkassen skulle vara så lättanvänd som möjligt var troligtvis även dessa förbättringar 
faktorer som skapade ytterligare inkludering.  

Att använda Bakkassen skulle kräva så lite datorkunskaper som möjligt och vara så tydlig att risken 
för att göra fel minimerades, allt för att skapa så stor trygghet och så mycket tillit som möjligt. Detta 
kontrollerades delvis genom användbarhetstesterna men då en stor del av de tillfrågade var i ungefär 
samma ålder som utvecklingslaget finns risken att resultatet inte representerar åsikterna för alla 
Bakkassens potentiella användare. En förbättringsmöjlighet hade därför varit att utföra fler 
användbarhetstester med en större spridning av användare. 
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6 Slutsats 
Projektet syftade till att utreda hur en användbar och förtroendeingivande webbapplikation kunde 
utformas och utifrån resultaten från användbarhetstesterna kan syftet ses som delvis uppnått. 
Arbetet mot att uppnå syftet inkluderade en tydlig uppdelning av elementen på applikationen, ett 
aktivt arbete med färgsättning och ett utformande för att främja god navigation på 
webbapplikationen. 

Webbapplikationen gjordes användbar genom att exempelvis dela in startsidan i tydliga delar 
beroende på vad informationen berörde, vilket resulterade i att sidans komponenter organiserades. 
Detta stöds av Lee och Kozars (2012) forskning som hävdar att välorganiserade komponenter bidrar 
till ökad läsbarhet. Vidare användes förklarande bilder för att fånga besökarens uppmärksamhet och 
därmed öka användbarheten. Yan och Guo (2010) menar att människor skummar igenom innehåll 
på webbapplikationer och söker efter ledtrådar om innehåll de letar efter. Förklarande bilder som 
fångar användarens uppmärksamhet kan exempelvis ses på "Mina sidor" där alla alternativ en 
användare kunde välja mellan hade en tillhörande förklarande bild.  

Det genomförda användbarhetstestet visade på att många upplevde e-butiken som 
förtroendeingivande. Den valda färgsättningen där blått och grönt användes genomgående på 
webbapplikationen kan antas ha bidragit till detta. Färgerna valdes utifrån Issa och Isaias (2015) 
teori som menar att blått och grönt kan inge en känsla av seriositet och tillit. Vidare kan enligt Rosen 
och Purinton (2004) samt Lee och Kozar (2012) enkelheten främjas genom att minimera innehållet 
på sidorna. Detta resulterade i att det på produkt- och kategorisidorna endast fanns bilder på 
produkterna med tillhörande bildtexter som förtydligade vad det var för produkt.  

Webbapplikationens meny fästes högst upp på applikationen oavsett var användaren befann sig för 
att bidra till navigerbarhet. Issa och Isaias (2015) menar att en meny som är densamma oavsett var 
användaren befinner sig bidrar till god navigation. De skriver även att en essentiell del i navigeringen 
är att besökaren vet var denne befinner sig. Detta kan ses då en användare klickar på en rubrik i 
menyn. Denna markeras då för att visa var användaren befinner sig. God navigerbarhet leder även 
till ökad kvalitet enligt Loiacono, Watson och Goodhue (2003, se Benjamin et al. 2008) som i sin tur 
leder till ökat förtroende enligt Benjamin et al (2008).  

Utifrån det genomförda arbetet är det svårt att dra några generella slutsatser kring syfte och 
frågeställning, då funktionerna i applikationen har grundat sig på en enkätundersökning som hade 
begränsat antal svar och då testerna av applikationen även de utfördes på ett litet antal personer. 
Med tanke på de positiva resultaten från användbarhetstesterna och att arbetet baserats på relevant 
teori skulle det kunna påpekas att en bra grund har skapats för vidare arbete. Rapporten kan dock 
ses som ett hjälpmedel för utveckling av webbapplikationer samt ge stödjande riktlinjer för hur en 
e-butik kan utformas  på ett användbart och förtroendeingivande sätt. Då rapporten behandlar alla 
steg i utvecklingen, från idé till färdig applikation, kan den användas som stöd för både studenter och 
praktiker verksamma inom webbprogrammering.  

För att kunna besvara frågeställningen och uppnå syftet fullständigt, hade en kommersialisering av 
Bakkassen varit tvungen att genomföras. Detta för att kunna göra ett mer gediget arbete gällande 
användbarhetstesterna och för att sätta användaren i realistiska situationer. Att kommersialisera 
Bakkassen kan också ses som en framtida utvecklingspotential, och då förslagsvis med de 
förbättringsåtgärder som tas upp i rapporten och de användarberättelser som ännu inte 
implementerats. 
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Bilaga 1 - Projektplan 
Bakgrund  
Projektet görs som kandidatprojekt för programmet civilingenjör i Industriell ekonomi med 
inriktning datateknik, kurskod TDDD83.  

Projektmål  
Projektets mål är att skapa en webbapplikation för försäljning av gör-det-själv-bakverk som 
underlättar för människor att lära sig och samtidigt skapar ett intresse för bakning. Genom projektet 
ska gruppen tillgodogöra sig kännedom om webbutveckling samt metodik för genomförande av 
större projekt, specifikt med hjälp av den agila metoden Scrum. Utöver detta ska kraven för godkänt 
i kursen uppnås och alla krav som kursmålen innefattar ska tillgodoses.   

Förutsättningar  
Teamet består av nio slumpmässigt valda deltagare som ska arbeta 480 timmar per person, ±10%. 
En av gruppmedlemmarna utgår från Kyoto i Japan medan resten jobbar tillsammans i Linköping. 
Budgeten för projektet är 0 kr och ska därmed kunna utföras utan extra material eller resurser än 
datorer och tid.   

Tidsplan  

  

DATE  MILESTONE  

16-01-18  Projektstart  
16-02-15  Deadline Sprint 0  
16-01-22  Projektbeskrivning klar  
16-02-01  Inlämning Sprint 0  
16-02-16  Start Sprint 1  
16-03-07  Inlämning Sprint 1  
16-03-08  Start Sprint 2  
16-03-16  Start Tentamensperiod  
16-03-23  Slut Tentamensperiod  
16-03-24  Start Självstudier  
16-03-28  Slut Självstudier  
16-03-29  Start Omtentaperiod  
16-04-11  Inlämning Sprint 2  
16-04-12  Start Sprint 3  
16-05-02  Inlämning Sprint 3  
16-05-17  Rapportinlämning Opponering  
16-05-25  Slutinlämning Rapport  
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Mission  
Missionen med projektet är att genom etablering av en ny affärsidé kunna väcka ett intresse hos 
människor som aldrig tidigare bakat och få dem att känna sig som fullgoda bagare genom tydliga 
instruktioner och guider.    

Vision  
Vår vision är att skapa en webbapplikation som gör att människor på ett enkelt sätt kan ha hembakat 
fika vid festligare tillfällen. Webbapplikationen ska tillhandahålla en enkel process för inköp så 
bakandet kan bli ett glädjande inslag i vardagen.  

Riskanalys  
Riskanalysen har genomförts enligt miniriskmetoden, för att på ett objektivt sätt kunna avgöra vad 
som egentligen är de största riskerna med projektet. Riskvärdet tas fram genom att multiplicera 
sannolikhet med konsekvens.  

 SAN Sannolikhet att händelsen inträffar, Skala 1 - 5.  
 KON Konsekvens om händelsen inträffar, Skala 1 - 5.  
 R/V Riskvärde (sannolikhet * konsekvens)  

Klassificering  
Kategori   Riskfaktor(S*K)   

Kritisk   16-25   
Signifikant   9–15   
Liten   4–8   
Försumbar   1-3   

 

Risk   SAN   KON   R/V   Klassificering   

Sjukdom   5   2   10   Signifikant   
Övrig frånvaro   5   2   10   Signifikant   
För många funktioner   4   5   20   Kritisk   
Meningsskiljaktigheter   4   3   12   Signifikant   
Bristande kommunikation   3   4   12   Signifikant   
Kunskapsbrist   4   4   16   Kritisk   
Ett "baktungt" projekt   3   3   9   Signifikant   
Gruppkontraktet följs ej   4   2   8   Liten   
Scrum inte följs   3   3   9   Signifikant   
Medlemmar hoppar av   1   2   2   Försumbar   
Svårighet att integrera student 
utomlands   

4   2   8   Liten   

Dålig dokumentation   4   5   20   Kritisk   
Svårighet att bedöma tidsåtgång för 
aktiviteter   

5   3   15   Signifikant   

Ineffektiva möten   4   4   16   Kritisk   
Ojämn arbetsfördelning i teamet   2   2   4   Liten   
Övriga akademiska åtaganden    3   3   9   Signifikant   
Tekniska problem   4   4   16   

   
Kritisk   
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Åtgärdsplan  
I åtgärdsplanen tas endast de risker som klassificeras som kritiska eller signifikanta upp. I och med 
scrummetodiken krävs det att alla medlemmar är medvetna om de risker som finns samt att 
medlemmarna är beredda på de åtgärder som ska sättas in när problem identifieras. Åtgärdsplanen 
innefattar både förebyggande aktiviteter och åtgärder efter inträffade hinder.  

Sjukdom  
Sjukdom kommer att inträffa under ett halvårs arbete och är inte något som kan förebyggas direkt. 
Däremot krävs kommunikation när det inträffar och en öppen dialog med både den drabbade och 
gruppen så att arbetet kan omfördelas.  

Övrig frånvaro  
Övrig frånvaro förebyggs genom att ha ett tydligt gruppkontrakt. Konsekvenserna minimeras genom 
en tydlig kommunikation inom gruppen om vilka aktiviteter som kan utföras enskilt.   

För många funktioner  
Det är sannolikt att gruppen kommer att vilja implementera många överflödiga funktioner i 
webbapplikationen. Det krävs då att gruppen försöker att jobba efter principen att kvalitet är 
viktigare än kvantitet. Framförallt måste det planeras och vara tydligt i produktbacklogen vilka 
funktioner som är värdefulla och måste göras. Den bör dessutom revideras med jämna mellanrum då 
insikter kan dyka upp under projektets gång som gör att vissa funktioner inte längre är relevanta och 
därför måste prioriteras om.  

Meningsskiljaktigheter  
Med gruppens storlek kommer också problemet med många skilda åsikter som kan försvåra arbetet. 
Detta är naturligt och förebyggs bäst genom att diskutera sina åsikter öppet så att alla kan göra ett 
ställningstagande och komma överens vid ett tidigt skede. Om man inte kommer fram till ett enhälligt 
beslut så kommer en omröstning ske. Resultatet av den godtas och man fortskrider på det utstakade 
spåret.  

Bristande kommunikation  
Bristande kommunikation är något som måste minimeras. Det görs bäst genom att hela tiden hålla 
en öppen dialog och tala om vad man tänker på. Det är också viktigt att följa upp så att alla parter 
jobbar enligt det man kommit överens om.  

Kunskapsbrist  
Gruppens förkunskaper vad det gäller webbprogrammering är ganska låga och en stor inledande del 
i projektet kommer vara att tillgodogöra sig den informationen som krävs för att genomföra 
projektet. Detta kommer dels ske genom de laborationer som finns i kursen men det kommer även 
ligga på individen att alla tar sitt ansvar och ser till att de har goda kunskaper inför Sprint 1 då 
programmeringsfasen kommer att inledas. Märker teamet att så inte är fallet kommer det krävas 
inledande workshops och internutbildningar från de deltagare som har en högre kunskapsnivå. I 
gruppkontrakten står det också att varje gruppmedlem ska ställa en fråga vid varje mötestillfälle, just 
för att alla ska hamna på samma kunskapsnivå och att ingen sitter på kunskaper som inte når hela 
teamet.  

Ett "baktungt" projekt  
I och med att projektet sträcker sig över hela terminen finns en signifikant risk att arbetsinsatsen för 
arbetet inte bedöms korrekt och att mycket bli kvar till slutet. För att förebygga detta är det viktigt 
att se till att de riktlinjer som finns för varje sprints arbete följs och att inget lämnas till senare. 
Dessutom ska varje gruppmedlem se till att de arbetar de timmar som ska krävs samt att den 
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tidsrapporteringen följs upp för att kontrollera om någon halkar efter i arbetstimmar. Det är också 
viktigt att gruppen är medveten om att det här är en risk som föreligger och att ansvaret ligger på 
hela gruppen för att se till att arbetet görs kontinuerligt under terminens gång.   

Scrum inte följs  
Scrum är för teamet en ny arbetsmetodik som kommer att kräva medvetenhet utav alla medlemmar, 
till exempel är det viktigt att alla sätter sig in i hur Scrum som arbetssätt fungerar och att teamet tar 
gemensamt ansvar för att återkoppla till metoden i det dagliga arbetet. Johan, som scrummaster, har 
det huvudsakliga ansvaret för att gå på de gemensamma scrummötena med de andra grupperna och 
ta med sig det som tas upp där tillbaka till resten av gruppen. Däremot finns ett gemensamt ansvar 
för att dagliga scrummöten hålls och sker inom korrekta ramar. Märker vi att det inte fungerar krävs 
det dock rapportering till Johan som då får göra processen mer organiserad under en period för att 
konceptet ska återupptas på ett korrekt sätt. 

Dålig dokumentation  
Projektets process är lång och kommer att kräva dokumentation i många olika typer av fall. Dels 
genom kommentarer i rapportskrivning samt kod och genom ett korrekt användande av backloggen. 
Riktlinjerna vi kommer att använda oss av när vi kodar är att varje funktion ska innehålla in- och 
utparametrar samt en kort beskrivning av vad den gör. Det ska inte finnas några funktioner som inte 
är beskrivna och vid minsta möjliga oklarhet ska en ordentlig kommentar skrivas. Alla i teamet ska 
kunna förstå koden och inte bara dagen den skrivs utan även en tid senare. Versionshanteringen i Git 
ska ha en kort och koncis beskrivning av vad som har hänt sedan den senaste committen. Varje 
medlem i teamet är ansvarig för att anteckna det som krävs av den själv och är sedan ansvarig för att 
det som blir bestämt under mötena efterföljs. Backloggen kommer att bedrivas via Trello och även 
där har varje medlem ett ansvar att allt i backloggen ligger under rätt delmoment. Om inte de 
uppsatta riktlinjerna för dokumentation följs måste det uppmärksammas och i värsta fall tas med till 
handledare för att få råd om hur processen kan förbättras.  

Svårighet att bedöma tidsåtgång för aktiviteter  
Då gruppens erfarenhet av både arbetsmetodiken och webbprogrammering är begränsad kommer 
det vara svårt att bedöma tidsåtgången för de olika aktiviteterna som ska genomföras. Då vi gör 
bedömningen kommer vi att behöva utgå från en något längre tid än vad vi egentligen tror är rimlig 
för att vara på den säkra sidan. Dock är detta inte något som ska inbjuda till långsammare arbete utan 
självklart är det bara positivt om arbetet slutförs tidigare än väntat. Tar en aktivitet längre tid än 
planerat behöver det framföras på scrummötena så gruppen är medveten om problemet och kan 
fördela om arbetet för att anpassa sig och förebygga större förseningar. Den ursprungliga planen är 
att arbetet på projektet enbart genomförs under kontorstid men tar aktiviteterna mycket längre tid 
än förväntat kommer övrig tid att behöva avsättas av teamet.    

Ineffektiva möten  
Mötena ska hållas effektiva och samtalsämnen som ej rör projektet ska lämnas utanför i största 
möjliga mån. För att undvika ineffektivitet ska en agenda för mötet upprättas och följas. Agendan 
fastslås under föregående möte eller i direkt anslutning till det aktuella mötets avslutade dagliga 
scrummöte. Konversationen under mötets gång rör endast den aktuella punkten på dagordningen 
och man avslutar den diskussionen helt och hållet innan man går vidare till nästa punkt. Alla 
medlemmar i gruppen tar ansvar för att strikt följa dessa regler och påminner varandra vid 
överträdelser.   

Övriga akademiska åtaganden   
I början av projektet kommer teammedlemmarna ha mer övriga akademiska åtaganden än på slutet 
och de flesta deltagarna har liknande scheman för dessa aktiviteterna vilket gör att det under 
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perioder kan bli väldigt mycket aktiviteter samtidigt. En dialog i teamet krävs om någon märker att 
arbetsbördan i andra kurser kommer vara tung under en viss period så att arbetet kan tidigareläggas 
eller planeras om.   

Tekniska problem  
Då gruppen använder sig av många olika plattformar för utveckling samt är väldigt beroende av 
datorer och fungerande teknologi kommer tekniska problem få stora konsekvenser. Dessa kan vara 
svåra att förutse men drabbas någon teammedlem krävs att de andra deltagarna omedelbart 
informeras, dels för att arbetet ska kunna planeras om men också för att någon kanske vet hur 
problemet kan lösas på ett smidigt sätt. Kan vi tillsammans i gruppen inte lösa problemet krävs det 
att vi snabbt tar kontakt med kursens teknikansvariga för att minska effekterna av problemet.  

Projektorganisation  
Teammedlemmar  

Namn  Telefon  Mail  

Sanna Nordqvist  0739573228  sanja470@student.liu.se  
Ludvig Billberg  0706115887  ludbi416@student.liu.se  
Markus Häggblad  0735090360  marha873@student.liu.se  
Linda Fredriksson  0707189251  linfr455@student.liu.se  
Niklas Nyberg  0768663110  nikny604@student.liu.se  
Viktor Stenström  0735553656  vikst868@student.liu.se  
Johan Nilsson  0735007217  johni111@student.liu.se  
Ivan Öhrman  0727105814, +817040376993  ivaoh618@student.liu.se  
Hampus Strandqvist  0709615034  hamst202@student.liu.se  

  

Ansvarsområden  
Johan Nilsson är scrummaster. Salsbokningen sköts primärt av Sanna Nordqvist med assistans från 
övriga teammedlemmar. I aspekter som anteckningar under möten, versionshantering och dylikt är 
gruppen som helhet ansvarig.   

Infrastruktur  
Webbapplikationen kommer att utvecklas med hjälp av HTML, Bootstrap, Jquery, CSS, Python, Flask 
och AJAX.  

Front End  

HTML  
HTML är den grundläggande standarden för webbsidor. HTML används för strukturen på 
webbapplikationen samt för att lägga in texter och rubriker.   

Bootstrap  
Bootstrap är ett gratis verktyg för webbutveckling, med färdiga verktyg för ett enkelt kunna göra en 
snygg och modern design. Här finns exempelvis knappar, menyer, CSS-verktyg och 
Javascriptfunktioner gruppen kommer att använda sig av för att få ut maximalt av både 
funktionaliteten och designen på webbapplikationen.   

JQuery  
JQuery är ett javascriptbibliotek som används för att snabba upp webbutveckling. Med metoder som 
get och load kommer gruppen kunna skapa en webbapplikation med verktyg för att undvika 
exempelvis inladdning av hela sidor vid varje knapptryck.   

mailto:sanja470@student.liu.se
mailto:ludbi416@student.liu.se
mailto:marha873@student.liu.se
mailto:linfr455@student.liu.se
mailto:nikny604@student.liu.se
mailto:vikst868@student.liu.se
mailto:johni111@student.liu.se
mailto:ivaoh618@student.liu.se
mailto:hamst202@student.liu.se
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CSS  
Språket CSS är det som utgör stilmallen för projektet. Här definieras utseende för objekten som grupp 
på webbapplikationen vilket gör att stilen för varje objekt inte behöver definieras för sig. Här 
definieras exempelvis färger och typsnitt och kan även användas då speciella verktyg för bättre 
responsiv design behöver användas.   

Backend  

Python  
Python är det grundläggande språket för backend-arbetet. Här kommer logiken att finnas och här 
kommer även databasen att hanteras.  

Flask  
Flask är webbservern som används för projektet.   

AJAX  
AJAX användas bland annat för att jobba med formulär och underlätta validering och kommunikation 
med exempelvis submitknappar som kan användas utan att ladda om hela sidor.  

Kommunikation  
Kommunikationen kommer främst att ske vid de dagliga scrummöten som hålls vid starten av varje 
planerat arbetstillfälle. I övrigt sker kommunikationen via Facebook, Facebook-chatten och via Slack. 
Handledarmöten kommer att hållas varje måndag med vår handledare Erik Berglund. En 
googlekalender kommer att användas för att boka möten och tillfällen då gruppen arbetar 
tillsammans för att koordinera samarbetet så bra som möjligt. Då en gruppmedlem, Ivan Öhrman, 
kommer att befinna sig i Japan under största delen av projektet kommer han att få deltaga via Skype 
på de möten han kan närvara vid.   

Scrum  
Den agila metoden Scrum kommer att implementeras i den utsträckning som är möjlig. Då det inte 
finns en produktägare kommer inte metoden att kunna implementeras fullt ut. Två Scrum boards 
kommer att användas, en för utvecklingsdelen av projektet och en för rapportdelen. Det verktyg som 
kommer att användas för att implementera dessa är Trello. De dagliga scrummötena kommer att 
inleda varje planerat arbetstillfälle. Scrum är uppdelat i sprintar och varje sprint kommer att inledas 
med ett sprintplaneringsmöte. Varje sprint kommer även att avslutas med en sprintgranskning och 
en sprintåterblick.   

Produktbacklog och användarberättelser   
I produktbackloggen finns de aktiviteter som är förknippade med projektet. Gruppen har valt att 
använda sig av två olika produktbackloggar, en för rapportskrivning och en för utveckling. 
Produktbackloggen för rapportdelen inkluderar det arbete som har med kandidatrapporten att göra 
och inte är förknippat med själva utvecklingen av webbapplikationen. Den innehåller alltså 
framförallt det arbete som gjordes för att ta fram en enkät, marknadsplan, projektplan och andra 
delar som ingick i kandidatrapporten.   

Produktbackloggen för utvecklingen är baserad på brainwritingen och enkätundersökningen som 
gruppen genomförde i början av projektet. Idéerna som framkom märktes med nödvändiga, 
önskvärda och onödiga och på slutet lades även kurskraven till. Då projektet utförs under begränsad 
tid valde gruppen att fokusera främst på det som är nödvändigt och det som vi starkt förknippar med 
webbapplikationens grundidé.  

De funktioner som togs fram i ett tidigt stadie av projektet användes senare för att skapa de 
användarberättelser som sedan kommer att användas i produktbackloggen för utvecklingsfasen. 
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Användarberättelserna skapades enligt formen som presenterades i teoriavsnittet om Scrum, 
nämligen:  

"As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>" 

Efter diskussion i gruppen togs dessa användarberättelser fram, sorterade i den ordning gruppen 
planerar att implementera dem.   

US  Beskrivning  

1  Som användare vill jag kunna komma in på webbapplikationen för att besöka 
webbapplikationen.  

2  Som användare vill jag kunna se menyn hela tiden för att enkelt kunna navigera på 
webbapplikationen.   

3  Som användare vill jag se vilka meny-alternativ som finns för att jag navigera enkelt.  
4  Som administratör vill jag ha en footer för att visa info.  
5  Som användare vill jag kunna se alla produkter för att kunna bestämma vilka produkter 

man vill beställa   
6  Som användare vill jag kunna ställa frågor för att lätt kunna kontakta de ansvariga för 

webbapplikationen.   
7  Som användare vill jag kunna kategorisera bakverken för att lätt kunna hitta de recepten 

jag är ute efter.    
8  Som användare vill jag kunna justera antalet portioner som jag vill beställa för att kunna 

beställa den mängd som jag vill ha.  
9  Som användare vill jag enkelt kunna komma åt varukorgen för att smidigt och effektivt 

kunna genomföra köp.    
10  Som användare vill jag ha tillgång till en varukorg för att kunna lägga till varor.  
11  Som administratör vill jag kunna logga in med administratörsrättigheter för att kunna 

administrera webbapplikationen.  
12  Som användare vill jag kunna logga in på webbapplikationen för att kunna spara mina 

uppgifter.  
13  Som användare vill jag veta vilka bakverktyg som receptet kräver för att veta om jag har 

allt som behövs.  
14  Som användare vill jag bli välkomnad med namn om jag är inloggad på 

webbapplikationen för att känna mig välkommen.   
15  Som användare vill jag kunna se svårighetsnivån på varje recept, för att kunna bedöma 

om jag klarar av att använda det.   
16  Som användare vill jag besöka en webbapplikationen med proffsiga bilder för att bli 

inspirerad och få ökat förtroende.   
17  Som användare vill jag kunna se hur lång tid det tar att baka ett visst recept, så att jag 

kan planera min tid.   
19  Som användare vill jag ha tillgång till recept bestående av bilder och utförliga 

beskrivningar för att veta hur bakningen går till.   
20  Som användare vill jag kunna betala för produkterna i min varukorg för att kunna få 

produkterna beställda.   
21  Som användare vill jag kunna se orderhistorik för att snabbt få en överblick över vad jag 

handlat förut.   
22  Som administratör vill jag ha databasen dynamisk med python-script av webbservern 

för att enkelt kunna administrera webbsidan.    
23  Som administratör vill jag kunna lägga till produkter i sortimentet via 

webbapplikationen för att enkelt kunna uppdatera data i databasen    
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24  Som administratör vill jag kunna ta bort produkter från sortimentet via 
webbapplikationen för att enkelt kunna uppdatera data i databasen    

25  Som administratör vill jag kunna ändra priser mm. i sortimentet via webbapplikationen 
för att enkelt kunna uppdatera data i databasen    

26  Som administratör vill jag ha data om sortiment och kunder lagrat i en databas för att 
enkelt kunna komma åt dessa uppgifter.  

27  Som användare vill jag kunna söka efter recept för att kunna hitta det recept jag är ute 
efter.   

28  Som användare vill jag se topplistor över populära bakverk för kunna inspireras till bra 
recept.    

29  Som användare vill jag kunna filtrera min sökning efter olika parametrar, för att hitta 
recept med eller utan specifika ingredienser.   

30  Som användare vill jag få en orderbekräftelse när jag genomfört mitt köp för att jag ska 
känna mig säker.  

31  Som användare vill jag ha ett lätthanterligt gränssnitt så att jag ska känna mig trygg med 
att använda webbapplikationen.    

32  Som användare vill jag kunna använda olika enheter för att besöka webbapplikationen 
för att kunna vara flexibel  i mitt användande av den.  

33  Som användare vill jag att webbapplikationen ska vara stilistisk konsekvent för att jag 
ska känna seriositet från webbapplikationen.  

34  Som användare vill jag att webbapplikationen ska vara buggfri för att jag ska kunna 
känna förtroende för webbapplikationen.  

35  Som användare vill jag ha videorecept tillgängliga, för att enkelt klara av att baka 
recepten.   

  

Versionshantering  
För att versionshantera använder vi oss av verktyget Git som har en inbyggd funktion för 
versionshantering när det gäller källkod och filer. För att göra det tydligt vad man har gjort för 
ändringar i källkoden ska en beskrivande kommentar skrivas till innan man "committar" arbete med 
koden som har utförts. Versionshantering av dokument kommer ske på One Drive där man 
exempelvis döper ett arbete med hjälp av dagens datum. I One Drive finns också inbyggd 
versionshantering vilket gör att vi lätt kan gå tillbaka till en specifik tidpunkt i ett dokument.   

Testning  
Testningen kan delas upp i tre undergrupper, dessa är funktionstestning, användbarhetstestning och 
prestandatestning. Funktionstestningen undersöker hur väl de olika implementerade funktioner 
fungerar med varandra. Användbarhetstestningen kommer undersöka hur enkelt det är för 
användare att använda webbapplikationen. Prestandatestningen utförs i slutet av 
webbapplikationens uppbyggnad för att kontrollera exempelvis hur snabb webbapplikationen är.   

Funktionstestningen kommer att utföras när en ny funktion har implementerats. 
Användbarhetstestningen kommer att utföras vid utvalda tidpunkter under projektets gång. 
Testningen ska om möjligt utföras av utomstående personer som inte har någon insyn i 
webbapplikationen för att få ett bra underlag för eventuella förbättringar och detaljer som annars 
kan missas om testarna är personer som redan är insatta i projektet.   

Prestandatestningen kommer att genomföras innan projektets presentation för att säkerställa 
kvaliteten på webbapplikationen. Testningen kommer att utföras av gruppen och resultaten kommer 
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att jämföras med andra webbapplikationer och jämföras med den forskning som finns pi vilken 
prestanda som krävs för att kunder ska fortsätta att utnyttja e-tjänster samt slutföra köp.   

Dokumentation  
Den plattform vi kommer att använda för att skriva rapport och övrig dokumentation är One Drive. 
Det kommer att finnas ett mappsystem för att enkelt kunna hitta delar av rapport och eller övrig 
dokumentation på One Drive. Planeringsverktyget Trello kommer att användas för att dela ut 
uppgifter och för kontroll av hur mycket arbete det är kvar under den aktuella sprinten. All 
dokumentation ska ha namn som gör det lätt för alla i teamet att hitta de delar som de söker efter. 
För versionshantering av dokument se rubriken Versionshantering.   
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Systembeskrivning  

Prototyp  
Prototypen används för att hela gruppen ska ha en tydlig gemensam bild om både design och 
funktionalitet. Den kommer att användas genom hela arbetet för att säkerställa att alla strävar efter 
en gemensam design. Prototypen har utvecklats genom att gruppen tillsammans granskat olika sidor 
och försökt ta fram bra gemensamma element för dem. Balsamique användes för att skapa 
prototypen.  

Startsida  
Startsidan är skapad för att vara inbjudande och lättnavigerad. Gruppen anser det viktigt att idén ska 
framgå tydligt redan på startsidan då konceptet är nytt och inte allmänt vedertaget.   
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Meny/bakverk  
Bakverksmenyn kommer att innehålla olika kategorier. Bakverken kommer också att listas med stora 
tydliga bilder för att användaren ska få en tydlig bild om bakverket motsvarar det kunden eftersöker.  
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Kontakt  
Kontaktsidan ska innehålla ett tydligt formulär för att skapa förtroende hos kunden. 
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Inloggningssida  
Kunden kommer att kunna logga in vilket gör det enkelt att spara både kunduppgifter och de recept 
kunden bakat tidigare.  

  

  

Systemarkitektur  
Webbapplikationen för e-handeln kommer att implementeras med HTML, Bootstrap, Jquery, CSS, 
Python, Flask och AJAX för att möjliggöra en snygg och modern applikation med full funktionalitet 
och snabba laddtider. En databas kommer att användas för lagring av bland annat användaruppgifter. 
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Bilaga 2 - Gruppkontrakt  
Basuppgifter  
Gruppens beteckning  
Grupp 4 – ”Bakkasse”    

Gruppens medlemmar (namn och LiU-id)  
Viktor Stenström (vikst868)  

Sanna Jansson Nordqvist (sanja470)  

Niklas Nyberg (nikny604)  

Markus Häggblad (marha873)  

Ludvig Billberg (ludbi416)  

Johan Nilsson (johni111)  

Linda Fredriksson (linfr455)  

Ivan Öhrman (ivaoh618)  

Hampus Strandqvist (hamst202)  

Grundläggande rutiner för hela grupper  
 Alla medlemmar ska ha med sig schema eller kalender till varje möte, eller på något annat 

sätt se till att man utan problem kan bestämma nästa mötestid.  

 Projektets målsättning  
 ”Buggfri” webbapplikation.  
 Alla ska ha förståelse för arbetet.  
 Nöjd med design och funktion.  
 Organisera arbetet i en större grupp där alla medlemmar inte finns i Sverige.  
 Lära oss den agila arbetsmetoden SCRUM.    

Praktiska rutiner  
 Arbetet begränsas så gott som möjligt till vardagar mellan 08-17, med en jämn 

arbetsbelastning över hela projektet.   
 Gruppen försöker att sitta tillsammans när utveckling sker oavsett om man gör enskilda 

uppgifter eller inte.   
 Komma i tid och meddela förhinder.   
 Alla i gruppen visar engagemang, har en positiv inställning, tar ansvar och bidrar till en 

frågekultur.   
 Minst en fråga per träff och person för att främja frågekulturen.   
 Akademiskkvart vid varje heltimme annars gäller avtalad tid.   

Ex: Möte 15:00 => Möte startar 15:15.   
Möte 15:30 => Möte startar 15:30.   

 Vid varje schemalagt arbetstillfälle så inleds detta med ett SCRUM-möte.    

Kommunikation inom gruppen  
Hur ska ni kommunicera mellan mötena?   

 Facebook, Slack, Trello, mail, telefonkontakt samt gemensam kalender.   
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Roller  
Ska varje person i gruppen ha en formell roll? Ska ni växla formella roller vid varje möte? Vilka roller 
behövs (t.ex. projektledare, sekreterare, dokumentansvarig)?   

 Lokalbokare: Sanna Nordqvist  
 Scrummaster: Johan Nilsson    

Beslutsformer  
Hur ska gruppen komma överens om vad som ska göras? Ska majoritetsbeslut gälla eller ska gruppen 
genom diskussion försöka få alla att vara överens om beslutet?   

 Omröstningar är obligatoriska vid större beslut. Exempelvis funktioner, design och vid 
tillfällen där delade åsikter råder.    

Ansvar  
Hur ska arbetet fördelas i gruppen? Hur ska gruppen hantera om någon inte gör sin del av arbetet? 
Vad gör ni om någon inte dyker upp på möten? Hur mycket arbete ska ni göra mellan mötena?   

 Om det dyker upp problem tas en diskussion först med individen i fråga och försöker lösa 
det. Om det inte blir bättre tas en diskussion med examinatorn/handledaren.   

 Om alla lyckas komma i tid 5 gånger på rad så anordnas en fika.  
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Bilaga 3 - Marknadsplan 
I denna bilaga presenteras marknadsplanen som togs fram för produkten i början av projektet.  

Introduktion 
Marknadsplanen är skapad för att undersöka olika delar av marknaden för produkten Bakkassen. 
Bakkassen är ett koncept som består av en webbapplikation som säljer portionsförpackade 
ingredienser, med ett medföljande recept, för bakverk och bröd. För att undersöka marknaden 
inkluderar marknadsplanen avsnitt om PESTEL, Porters Femkraftsmodell, SWOT, TOWS, 
Kundsegmentering och Marknadsmix. 

Omvärldsanalys  
PESTEL  

Political  
Tillgången till internet är givetvis en avgörande faktor till om människor har möjlighet att handla på 
nätet eller inte. Regeringen lanserade 2009 en nationell bredbandstrategi, med mål att år 2020 ska 
"90 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s" (Regeringen 
2009).   

Economical  
Den svenska e-handeln växer alltmer och omsättningen har mellan 2010 och 2014 ökat från 25 
miljarder till knappt 43 miljarder (PostNord 2014). Vidare uppvisar e-handeln för livsmedel mycket 
stark tillväxt och omsatte cirka 3 miljarder 2014 vilket var en ökning med 41 procent jämfört med 
2013. Nivåerna är dock låga då hela livsmedelsbranschen omsatte 275 miljarder kr under 2014. 
(Svensk Digital Handel 2015)  

Då Sveriges Riksbank idag för en mycket expansiv penningpolitik är räntan nere på låga nivåer. 
Riksbanken räknar med att räntan kommer vara låg under de kommande åren, vilket gör det billigare 
för företag att investera. (Sveriges Riksbank 2016)   

Social  
Attityden till att handla på nätet är generellt sett positiv och trenden är att allt fler är intresserade av 
att köpa livsmedel online. År 2014 hade var fjärde tillfrågad handlat livsmedel online under det 
senaste året vilket kan jämföras med 2010 då endast 9 procent uppgav att de handlat livsmedel 
online under det senaste året. (Svensk Digital Handel 2015)   

Det är framför allt yngre människor som väljer att köpa mat på nätet. Bland de som är 55 år och uppåt 
är det under 15 procent som valt att handla mat online under 2014. De två vanligaste orsakerna till 
att folk väljer e-handel är att det sparar tid och att de uppskattar att få varorna hemlevererade, 
samtidigt är fraktkostnaden även den största upplevda nackdelen enligt många. Vidare är attityden 
att en annan stor nackdel är att man inte kan ta och känna på varorna då man köper dem. (Svensk 
Digital Handel 2014).    

Vidare är det fler och fler som är intresserade av att baka och i Scandinfos undersökning (2012) var 
det fler än 2,5 miljoner svenskar som bakade.  

Technological  
Användning av smartphones som har tillgång till internet är idag mycket vanligt i det svenska 
samhället. Enligt en undersökning, "The new media forecast", gjord av Zenith Optimedia 2013 så äger 
73 procent av Sveriges befolkning smartphones. Om tre år förväntas nio av tio använda smartphones 
i landet. (Dagens Media 2013)  
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Environmental  
Matsvinnet är en stor miljöbelastning. Cirka en halv miljon ton ätbar mat och dryck slängs i sopor 
och hälls ut i avlopp i svenska hushåll varje år. Det innebär att drygt 50 kilo mat och dryck per person 
kastas i onödan, något som också påverkar miljön.(Statistiska centralbyrån 2013)  

Legal  
Inom det lagliga området finns det ett flertal lagar som reglerar e-handeln och matvaruhandeln. Inom 
e-handeln är ångerrätten en central del men den gäller dock ej för livsmedel (Konsumentverket 
2015). En lag som däremot gäller för e-handeln är konsumentköplagen. Detta är den lag som ska 
skydda kunden vid handel. Viktiga delar är att säljaren bär risken för varan fram till att varan har 
levererats. Vidare har kunden rätt att reklamera varan om det är fel på varan. Det finns flera 
situationer då det kan vara fel på varan men generellt sett ska varan vara i ett skick som ej är avtalat 
för att det ska vara möjligt att häva köpet. (Konsumentverket 2007).   

Utöver dessa lagar finns det flera lagar och EU-förordningar som reglerar hur livsmedel får hanteras, 
till exempel finns det både hygienkrav och utrustningskrav för personer och företag som hanterar 
livsmedel (Stockholms Stad 2016).  

Porters femkraftsmodell  
Porters femkraftsmodell ger ett mått på hur hög lönsamheten är i en viss bransch. Den kan användas 
för att bestämma tillväxtstrategi i ett företag eller för att beskriva ett företags konkurrenssituation. 
(Porter 1979)  

De fem krafterna är:   

Kundens förhandlingsstyrka – Det essentiella som Bakkassen innehåller är ingredienser, råvaror 
och recept. Dessa finns redan att tillgå på de flesta livsmedelsaffärer kombinerat med internet eller 
en receptbok. Alltså, kundens förhandlingsstyrka är ganska stor.   

Leverantörens förhandlingsstyrka – Detta är inte ett hot mot Bakkassen eftersom råvaror till vår 
produkt finns att tillgå från en rad olika leverantörer.   

Substitut – De främsta substituten för Bakkassen är det vida utbudet av bagerier och 
livsmedelsaffärer. Kunden kan helt enkelt uppsöka ett bageri för att köpa färdiga bakverk eller vända 
sig till en livsmedelsaffär för att själv införskaffa de ingående ingredienserna till receptet för att baka 
själv.  

Ny konkurrens –  De främsta potentiella konkurrenshoten är de olika verksamheterna som redan 
säljer matkassar. På den marknaden finns det redan en uppsjö av väletablerade aktörer som säljer 
sin produkt både via e-handel och fysiska affärer. Coop, Citygross, Mathem.se, Linas matkasse mm. 
Dessa aktörer har redan en etablerad kundbas och distributionskanal för "matkassen". Möjligheten 
för dem att lägga till en så kallad "bakkasse" i deras utbud ligger ganska nära till hands för att snabbt 
inkräkta på marknaden vi har valt ut.  

Befintlig konkurrens – Det förekommer ingen annan verksamhet som säljer en identisk produkt 
som Bakkassens. Produkten "Bakboxen" är en snarlik produkt gentemot Bakkassen, där erbjuds dock 
inte de valmöjligheter som Bakkassen har att erbjuda. Bakboxen säljer en prenumeration med 
månadsvisa leveranser av råvaror och bakverktyg där kunden varken väljer recept, tillbehör eller 
mängd. (Bakboxen, 2015) Konkurrensen för det likartade konceptet "matkassar" är emellertid mer 
utbrett.  
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SWOT  

Styrkor (inre)  
 Förenklar bakprocessen samtidigt som det blir hembakat  
 Först på marknaden med detta koncept  
 Minskar svinnet, miljövänligt   
 Lätt att gå från liten till större verksamhet  

Svagheter (inre)  
 Osäker marknad  
 Små intäkter per köp  
 Ännu okänt varumärke för potentiella kunder 

Möjligheter (yttre)  
 Stor potentiell kundbas   
 E-handeln för mat växer allt mer  
 Intresset för bakning ökar 

 Kan få marknadsföring genom exempelvis matbloggar 

 Miljömedvetenheten ökar 

Hot (yttre)  
 Andra liknande aktörer på närliggande marknader  
 Gör-det-själv med ingredienser från fysiska butiker eller online-butiker  
 Köp färdigt, både från bagerier och butiker  
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TOWS  
Eftersom det är en helt ny produkt samt företag och därmed en osäker marknad samt varumärke 
kommer Bakkassen börja småskaligt med riktad marknadsföring, exempelvis i form av attraktiva 
erbjudanden, till den initialt tänka målgruppen. När Bakkassen fått fram en nöjd och småskalig 
målgrupp är målet att få varumärket mer erkänt. Med word-of-mouth och andra 
marknadsföringsmetoder som exempelvis matbloggar kommer det att finnas möjligheter att nå den 
stora potentiella målgruppen. Utöver detta ämnar Bakkassen undersöka och analysera hur liknande 
aktörer, exempelvis matkassar av olika slag, arbetade strategiskt med positionering och 
marknadsföring då deras tjänster lanserades. 

För att få folk att köpa ingredienser från Bakkassen istället för att köpa färdigbakat, kan Bakkassen 
tydligt marknadsföra att det är enkelt att baka även mer avancerade bakverk. Detta kommer att 
genomföras genom tydliga och detaljerade steg-för-steg-recept med bilder inkluderade. Vidare kan 
hot från att potentiella kunder som föredrar att själva handla i affären reduceras genom att 
marknadsföra att kunder kan spara pengar då de ej behöver köpa stora förpackningar, där endast en 
liten del av innehållet används. De kan även spara tid då recepten är tydliga och ingredienserna redan 
är portionerade.   

För att förebygga det eventuella problemet med små intäkter på grund av små inköp av 
konsumenterna kommer Bakkassen ha erbjudanden för köp av flera produkter eller större 
kvantiteter för att locka folk till att göra de större köpen. Det kommer dessutom finnas 
prenumerationer tillgängliga och genom att göra dessa prenumerationer attraktiva tror Bakkassen 
att större kvantiteter kommer att säljas för att fler kommer att köpa kontinuerligt.  
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Kundsegmentering  
För att utföra en kundsegmentering behöver relevanta variabler plockas ut, för att göra det lättare 
att jämföra de olika segmenten med varandra. Dessa variabler kan vara geografiska, demografiska, 
psykografiska och/eller beteendemässiga. I denna rapport har framför allt de demografiska 
variablerna som ålder och inkomst ansetts relevanta, samt beteendemässiga variabler som anses 
vara viktiga för just Bakkassens erbjudande, såsom vana vid e-handel, vana vid bakning och tid till, 
samt beteende vid, inhandling av matvaror. 

Unga vuxna  
Unga vuxnas gemensamma demografiska variabel är ålder, då det är människor som befinner sig i 
åldern 18-30 år. Segmentet består till stor del av studenter och nyanställda, som ofta bor själv eller 
tillsammans med en sambo i en mindre lägenhet. Eftersom det är människor i relativt ung ålder, är 
vanan att baka generellt mindre än hos äldre människor. Ett hinder är okunskap inom området, och 
ett annat är att, eftersom de ofta bor själva eller i par (Statistiska Centralbyrån 2012), det är svårt för 
dem att förvara alla ingredienser i köket. Detta är människor med stor internetvana och de känner 
sig bekväma med e-handel(Svensk Digital Handel 2015).  

Familjer  
Familjer består av en eller två förälder/föräldrar i medelålder och ett/en eller fler barn/ungdom(ar). 
Den gemensamma inkomsten för en familj är relativt hög och detta beror på att föräldrarna ofta har 
fast anställning och arbetat under många år. På grund av arbete och mycket tid med barnen har de 
ofta svårt att hinna med att handla. Trots inte lika stor internetvana är de som testat positiva till att 
beställa från internet tack vare tiden de sparar(Statista 2015a). 

Målgrupp  
Vägande av segmenten mot varandra har lett till att det bästa sättet att till en början nå ut till folk är 
att fokusera på en enda målgrupp och rikta marknadsföringen mot den. Bakkassen kommer att 
fokusera på segmentet unga vuxna och behandla det som målgrupp.  

Det främsta som skiljer segmenten åt är åldersskillnad och därmed skillnader i boendesituation. 
Segmenten som har tagits i beaktning är intressanta målgrupper båda två, på olika sätt. Köpkraft, 
tidsbrist och tidigare bakvana är argument som talar för att segmentet familjer är intressant att titta 
på. När det gäller de unga vuxna är det faktumet att de tenderar att inte ha lust att förvara stora 
förpackningar med ingredienser i köket det viktigaste argumentet. Det är även den grupp som står 
för störst del av e-handeln i världen, segmenterat på åldersgrupper (Statista 2015b). Att 
rapportskrivarna själva är en del av detta segment underlättar även den riktade marknadsföringen. 

Positionering  
Klarhet, trovärdighet, jämnhet och konkurrensmässighet är de viktigaste faktorer att ta hänsyn till 
vid positionering av varumärke enligt Kotler, Armstrong & Parment (2011). För att uppfylla dessa 
faktorer så väl som möjligt krävs en välfungerande webbapplikation som har med de funktioner som 
målgruppen efterfrågar. Exempelvis tyckte i princip alla som svarade på enkäten att ett säkert 
betalsystem är viktigt. Detta är något som skapar trovärdighet hos produkten.  

Eftersom det inte finns någon likadan produkt kommer inte positioneringen handla om en sådan 
direkt konkurrent, utan det blir snarare viktigt att positionera sig mot andra alternativ som 
konkurrerar mot Bakkassens verksamhet. För att göra det på bästa sätt kommer det vara viktigt att 
i marknadsföringen lyfta Bakkassens tidigare nämnda styrkor och sätta dessa i relation mot 
alternativen för att visa att det finns många fördelar. Med fördel kommer Bakkassen betona hur 
erbjudandet differentieras mot andra redan existerande erbjudanden för att väcka uppmärksamhet. 
Eftersom den initiala målgruppen är unga vuxna är det folk med stor internetvana och som använder 
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nätshopping mer och mer. Detta innebär att det är folk som ständigt följer internets utveckling och 
det är därför fördelaktigt att utgå från moderna webbapplikationer och trender när Bakkassen 
utformar sitt erbjudande.  
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Marknadsmix  

Produkt  
Produkten består av en kasse med färdigportionerade ekologiska ingredienser för ett bakverk eller 
bröd. Medföljande i kassen finns även ett tydligt steg-för-steg-recept med bilder, allt för att förenkla 
bakprocessen. För att förstärka den genuina bakkänslan ska även en liten mjölpåse skickas med så 
att kunden kan sprida mjöl på sig själv och på närliggande möbler. Det finns även möjlighet till 
prenumeration då kunden kan ha ett abonnemang på en eller flera leveranser per vecka. 
Förpackningarna till engångskunderna är av det enklare slaget medan prenumerationskunder får 
förpackningar som kan återanvändas och således bytas in vid nästa leverans.  

Pris  
Priset kommer att sättas till produktens självkostnad och ett litet pålägg. Strategin är att det ska vara 
mer prisvärt att handla från Bakkassen än ett bageri eller konditori. För att locka kunder till 
prenumerationer och fler köp så kommer diverse kampanjer och erbjudanden bedrivas där 
förmånliga priser erbjuds. 

Plats  
Beställning och köp kommer ske på Bakkassens webbapplikation medan utkörning kommer bedrivas 
av cyklister som levererar Bakkassen till kundens dörr. Initialt kommer Bakkassen att verka inom 
Linköping med fokus på de olika studentområdena. Kunder kommer att kunna nå företaget genom 
webbapplikationen genom ett kontakformulär.  

Påverkan   
Eftersom Bakkassen verkar i Linköping och har studenter och unga vuxna som målgrupp så faller sig 
det naturligt att bedriva diverse event och kampanjer på Campus Valla där vi  marknadsför 
Bakkassen. Dessa kampanjer och event kommer bestå av utdelning av Bakkassar, provsmakning av 
olika recept som kan ingå i en Bakkasse samt reklambladsutdelning.   

Fysiska bevis 
Den miljö som tjänsten kommer utföras i som påverkar kunden är den vid leverans av produkten. 
Tanken är att leveransen ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Om leveransadressen ligger 
nära lagret sker leveransen med cykel och är det längre bort sker leveransen med elbil. Detta för att 
trycka på punkten att Bakkassen värnar om miljön. I övrigt kan de personer som levererar ha en 
uniform som kan representera Bakkassen på ett bra sätt, exempelvis ett förkläde med Bakkassens 
logga.   

Själva behållarna som produkterna kommer i ska alltid vara rena och välbehållna vid leverans. Dessa 
ska även gå att återvinna samt att materialet som behållarna kommer ifrån är tillverkade av 
återvunnet material.  

Process 
När kunden erlägger en order hos Bakkassen kommer ordern att läggas in i Bakkassens ordersystem 
som order- och paketeringsansvarige läser av kontinuerligt. Orderna skrivs ut och lämnas vidare till 
paketeringsavdelningen. På paketeringsavdelningen läses orderlistan av, liknande orders läggs 
bredvid varandra. Personal jobbar med tre orders i taget, läser av receptet och proportionerna för 
varje order och portionsförpackar en ingrediens i taget till varje order. Gemensamma ingredienser 
börjar man med för att öka effektiviteten. 

Färdig order försätts sedan i statusen "förpackad". När postbudet plockar upp en order är det tänkt 
att den försätts i statusen "under leverans" i ordersystemet. Levererad order bekräftas sedan i 
ordersystemet som "levererad". Från att en order erläggs av kunden till att den levereras är målet att 
det ska ta maximalt tre arbetsdagar.                         
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Personal 
Vissa delar  av personalen kommer vara dedikerade till kundkontakt, och därmed besvara kunders 
frågor som kommer in via webbapplikationen och eventuella samtal. Detta för att kunna garantera 
så hög kvalitet som möjligt för kunderna när de kontaktar Bakkassen. Bakkassen kommer ha som 
kriterium att all sådan personal ska ha mycket erfarenhet från bakning. Dessutom kommer 
utbildningar för kundhantering att ingå. För att kunderna ska få en enhetlig uppfattning om 
Bakkassen är det också viktigt att företagets värderingar genomsyrar hela personalen.  
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Bilaga 6 – Produktbacklogg 
 

US  Beskrivning  Implementerad 

1  Som användare vill jag kunna komma in på webbapplikationen för att 
besöka webbapplikationen.  

JA 

2  Som användare vill jag kunna se menyn hela tiden för att enkelt kunna 
navigera på webbapplikationen.   

JA 

3  Som användare vill jag se vilka meny-alternativ som finns för att jag 
navigera enkelt.  

JA 

4  Som administratör vill jag ha en footer för att visa info.  JA 
5  Som användare vill jag kunna se alla produkter för att kunna bestämma 

vilka produkter man vill beställa   
JA 

6  Som användare vill jag kunna ställa frågor för att lätt kunna kontakta de 
ansvariga för webbapplikationen.   

JA 

7  Som användare vill jag kunna kategorisera bakverken för att lätt kunna 
hitta de recepten jag är ute efter.    

JA 

8  Som användare vill jag kunna justera antalet portioner som jag vill 
beställa för att kunna beställa den mängd som jag vill ha.  

JA 

9  Som användare vill jag enkelt kunna komma åt varukorgen för att 
smidigt och effektivt kunna genomföra köp.    

JA 

10  Som användare vill jag ha tillgång till en varukorg för att kunna lägga till 
varor.  

JA 

11  Som administratör vill jag kunna logga in med 
administratörsrättigheter för att kunna administrera 
webbapplikationen.  

JA 

12  Som användare vill jag kunna logga in på webbapplikationen för att 
kunna spara mina uppgifter.  

JA 

13  Som användare vill jag veta vilka bakverktyg som receptet kräver för att 
veta om jag har allt som behövs.  

NEJ 

14  Som användare vill jag bli välkomnad med namn om jag är inloggad på 
webbaplikationen för att känna mig välkommen.   

JA 

15  Som användare vill jag kunna se svårighetsnivån på varje recept, för att 
kunna bedöma om jag klarar av att använda det.   

JA 

16  Som användare vill jag besöka en webbapplikationen med proffsiga 
bilder för att bli inspirerad och få ökat förtroende.   

JA 

17  Som användare vill jag kunna se hur lång tid det tar att baka ett visst 
recept, så att jag kan planera min tid.   

JA 

19  Som användare vill jag ha tillgång till recept bestående av bilder och 
utförliga beskrivningar för att veta hur bakningen går till.   

NEJ 

20  Som användare vill jag kunna betala för produkterna i min varukorg för 
att kunna få produkterna beställda.   

JA 

21  Som användare vill jag kunna se orderhistorik för att snabbt få en 
överblick över vad jag handlat förut.   

JA 

22  Som administratör vill jag ha databasen dynamisk med python-script av 
webbservern för att enkelt kunna administrera webbsidan.    

JA 

23  Som administratör vill jag kunna lägga till produkter i sortimentet via 
webbapplikationen för att enkelt kunna uppdatera data i databasen    

JA 
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24  Som administratör vill jag kunna ta bort produkter från sortimentet via 
webbapplikationen för att enkelt kunna uppdatera data i databasen    

JA 

25  Som administratör vill jag kunna ändra priser mm. i sortimentet via 
webbapplikationen för att enkelt kunna uppdatera data i databasen    

JA 

26  Som administratör vill jag ha data om sortiment och kunder lagrat i en 
databas för att enkelt kunna komma åt dessa uppgifter.  

JA 

27  Som användare vill jag kunna söka efter recept för att kunna hitta det 
recept jag är ute efter.   

NEJ 

28  Som användare vill jag se topplistor över populära bakverk för kunna 
inspireras till bra recept.    

JA 

29  Som användare vill jag kunna filtrera min sökning efter olika 
parametrar, för att hitta recept med eller utan specifika ingredienser.   

NEJ 

30  Som användare vill jag få en orderbekräftelse när jag genomfört mitt 
köp för att jag ska känna mig säker.  

JA 

31  Som användare vill jag ha ett lätthanterligt gränssnitt så att jag ska 
känna mig trygg med att använda webbapplikationen.    

JA 

32  Som användare vill jag kunna använda olika enheter för att besöka 
webbapplikationen för att kunna vara flexibel  i mitt användande av 
den.  

JA 

33  Som användare vill jag att webbapplikationen ska vara stilistisk 
konsekvent för att jag ska känna seriositet från webbapplikationen.  

JA 

34  Som användare vill jag att webbapplikationen ska vara buggfri för att 
jag ska kunna känna förtroende för webbapplikationen.  

JA 

35  Som användare vill jag ha videorecept tillgängliga, för att enkelt klara 
av att baka recepten.   

NEJ 

36 Som användare vill jag att sidan scrollar upp när jag klickar på en 
footerlänk för att enklare kunna uppleva webbapplikationen. 

JA 
 

37 Som användare vill jag på förstasidan se fördelar med konceptet för att 
lockas till användning. 

JA 

38 Som administratör vill jag kunna se kunders gjorda beställningar. JA 
39 Som utvecklare vill jag ha en prototyp att arbeta utifrån för att få en 

enhetlig design. 
JA 

40 Som utvecklare vill jag kunna lagra kundfrågor i en databas för att 
hantera ärendena. 

JA 

41 Som användare vill jag kunna se alla kategorier för att kunna bestämma 
vilken sorts produkter jag vill beställa 

JA 

42 Som administratör vill jag ha ett databasschema för att enkelt kunna 
implementera databasen. 

JA 

43 Som användare vill jag kunna registrera mig för att spara mina 
uppgifter. 

JA 

44 Som användare vill jag att validationen av registrerings- och 
loginformuläret ska vara på svenska för att enklare kunna förstå vad 
som ska göras. 

JA 

45 Som användare vill jag kunna se mina tidigare frågor för att se mina 
ärenden. 

JA 

46 Som administratör vill jag kunna lagra användare i en databas för att 
kunna logga in. 

JA 

47 Som användare vill jag kunna logga in på webbapplikationen för att 
underlätta min upplevelse på webbapplikationen. 

JA 
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48 Som administratör vill jag kunna lägga till produkter(med recept, 
bakverktyg, svårighetsgrad, tid) i sortimentet via webbapplikationen 
för att enkelt kunna uppdatera data i databasen. 

JA 

49 Som användare vill jag ha tillgång till mina sidor för att kunna se 
exempelvis mina frågor, orderhistorik mm. 

JA 

50 Som administratör vill jag kunna logga in med 
administratörsrättigheter för att kunna administrera 
webbapplikationen. 

JA 

51 Som användare vill jag ha en kontaktsida för att lätt kunna kontakta de 
ansvariga för webbapplikationen. 

JA 

52 Som användare vill jag kunna logga in på webbapplikationen för att 
kunna ändra mina uppgifter. 

JA 

53 Som användare vill jag kunna dela en länk med mina vänner för ökad 
användarvänlighet. 

JA 

54 Som administratör vill jag kunna ta bort produkter från sortimentet via 
webbapplikationen för att enkelt kunna uppdatera data i databasen. 

JA 

55 Som utvecklare vill jag att databasen ska integreras med registrering av 
användare för att kunna registrera dem. 

JA 

56 Som användare vill jag ha en snyggare login/registrering för att 
uppskatta webapplikationen. 

JA 

57 Som användare vill jag kunna se detaljerad info om bröd/bakverk. JA 
58 Som användare vill jag att det ska komma upp felmeddelanden ifall jag 

tillexempel skriver in fel lösenord eller försöker registrera mig med en 
upptagen mailadress för att inte bli förvirrad. 

JA 

59 Som användare vill jag mötas en med tydlig och informativ förstasida. JA 
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Bilaga 7 – Individuella erfarenhetssammanfattningar 
 

Individuell sammanfattning – Ludvig Billberg 
Nedan följer mina reflektioner angående det gångna projektet. Erfarenheter av de processer som 
genomförts samt de tekniker som använts kommer att redogöras och analyseras. De målsättningar och 
förväntningar jag formulerat i början av projektet kommer att sättas i relation till vad projektet 
slutligen resulterade i.  

Processrelatera erfarenheter 
Kandidatarbetet genomfördes enligt den agila projektmetodiken Scrum. För majoriteten av gruppen 
på 9 personer var det ett oprövat arbetssätt - det mottogs dock med entusiasm och intresse att lära 
sig och genomföra projektet med. Dessutom hade få personer i gruppen erfarenhet av projekt av 
liknande omfattning och samma anknytning till hur projekt fungerar inom området i arbetslivet, 
vilket bidrog till att ambitionen att genomföra ett riktigt bra arbete var väletablerat.   

Till en början var det väldigt ovant att arbeta enligt de direktiv som förespråkas i Scrum. Framförallt 
att kontinuerligt och frekvent ha scrummöten, men dessutom det iterativa arbetet med att producera 
resultat att presentera. Flera i gruppen kände i början att det var en utmaning att förbereda och hålla 
presentationer frekvent, men under projektets gång så övergick den känslan till att det var positivt 
att kontinuerligt granska det gångna arbetet. En förbättring gjordes också angående de direktiv 
Scrum förespråkar. Det berodde främst på att gruppen alltid hjälpte till att påminna varandra om de 
rutiner som skulle följas, dock hade vår Scrum master det största övergripande ansvaret, och det 
gjorde att gruppen blev mer bekväma och vana vid arbetssättet.   

Under projektets gång och framförallt mot dess slutskede genomförde gruppen scrummöten mindre 
frekvent. Orsaken till det var framförallt att gruppen till största del arbetade gemensamt och mindre 
enskilt, vilket gjorde att gruppmedlemmarna hela tiden var medvetna och uppdaterade angående 
vad respektive person gjorde. Scrummöten skulle kunna hållas mer frekvent för att etablera metoden 
än mer, även ifall det inte alltid skulle finnas mycket för gruppmedlemmarna att uppdatera varandra 
om.  

Den främsta avkastningen från arbetsprocessen tycker jag har haft att göra med upplägget på 
sprinterna. Att ha fördefinierade och tidsatta mål för leverans och presentation av gruppens resultat 
gjorde det tydligt vad som behövde göras inom en överskådlig framtid. Det tvingade också gruppen 
att utvärdera och förbättra det man åstadkommit och de metoder man använt. Ytterligare en väldigt 
stor fördel med ha scrummöten var att det ledde till att gruppens utbytesstudent snabbt kunde få 
insikt i vad resten av gruppen arbetade med. Dessa scrummöten hölls oftast som videosamtal via 
Skype med utbytesstudenten, vilket förmodligen också hjälpte till att integrera och främja 
sammanhållningen i gruppen. Detta styrks också av Dorairaj et Al. (2012) som menar att virtuella 
möten mellan medlemmar på olika platser är viktigt för grupptillhörigheten.   

Sammantaget så tycker jag att det agila arbetssätt som tillämpats i projektet har varit lyckat och 
bidragit till ett slutresultat som jag personligen är väldigt nöjd med. Det beror till största del av den 
utvärderande process som bedrivits vid varje sprints avslut. Scrummöten har varit ett viktigt verktyg 
för att främja kommunikationen i gruppen, vilket är en absolut nödvändighet vid projekt med ett 
stort antal medlemmar. Det har också varit väldigt lärorikt att få tillämpa projektmetodiken i ett 
sammanhang som efterliknar arbetslivet: med en ny grupp människor, där alla hade olika 
förkunskaper och erfarenheter.   
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Teknikrelaterade erfarenheter 
Arbetet med att utveckla en e-butik i form av en webbapplikation var väldigt omfattande, med flera 
nya programmeringsspråk att lära sig. Naturligt blev det så att medlemmarna i gruppen inriktade sig 
och fokuserade på olika delar. Vissa började att arbeta med servern som skulle hantera databasen, 
medan andra gick in mer på den webbdesign som skulle möta användaren. Det gjorde att det 
utvecklades djupa kompetenser hos alla medlemmar inom olika områden. För att skapa en förståelse 
för webbapplikationens alla delar så försökte gruppen att byta uppgifter med varandra och 
programmera i språk som medlemmarna inte var lika kompetenta i.  

Eftersom jag sedan tidigare har erfarenhet av logikprogrammering fokuserade jag mer på själva 
webbprogrammeringen med HTML och CSS, där det fanns mycket utvecklingspotential. Det blev 
dessutom ett väldigt bra komplement till det intresse jag har för fotografering och grafisk 
formgivning. Genom att själva fotografera alla bilder som användes i webbapplikationen så kunde vi 
ge e-butiken ett mer enhetligt och professionellt utseende, samtidigt som vi inte behövde lägga fokus 
och tid på att finna licensfritt material.   

Något som var väldigt positivt med att jag inriktade mig mer mot webprogrammering är att det 
ingjutit ett större intresse hos mig för webbdesign, samtidigt som det har gjort utökat min 
verktygslåda när det kommer till programmering. En nackdel med det tillvägagångssättet var att jag 
inte utvecklade större kunskap i arbetet med servern. Dock känner jag ändå att det finns en 
grundläggande och bred förståelse för de delar som krävs för att bygga en komplett webbapplikation. 
I framtida utvecklingsprojekt skulle jag försöka ta mer initiativ i arbetet med servern, för att på så 
sätt fördjupa mina kunskaper.  

Eftersom gruppen bestod av ett stort antal medlemmar användes GitLab för att tillsammans kunna 
programmera i utvecklingsprojektet. Arbetet med versionshantering inleddes med en viss skepsis 
och försiktighet, då det var en ny metod att arbeta med för de flesta av gruppens medlemmar. Efter 
en tids arbete kände guppen sig mer kompentent och kunde effektivare utnyttja det verktyg vi hade 
till vårt förfogande. Erfarenheten av att ha arbetat kollaborativt på det sättet anser jag vara otroligt 
givande och något som kan vara väldigt användbart i framtida projekt av liknande art.  

En negativ konsekvens av den delvisa kompetenssegregationen kan vara att gruppmedlemmar inte 
utvecklat den djupa kunskapen de önskat inom något område. Det känns dock som något som är 
oundvikligt i projekt av den här storleken. Alternativet hade varit att alla gruppmedlemmar hade 
utvecklat en gemensam, bredare, men samtidigt grundare kompetens. Det hade möjligtvis varit 
gynnsamt för medlemmarna i ett vidare perspektiv, men hade inte resulterat i en lika välutformad 
webbapplikation. 

Individuella mål 
Inför projektets start hade jag formulerat mål som ville uppnå med projektet. Jag hade först och 
främst som målsättning att lära mig arbeta enligt en agil projektmetodik. Det känner jag definitivt att 
jag har lärt mig under projektets gång och kommer ta med mig de erfarenheter jag samlat på mig till 
framtida projekt där detta kan appliceras. Dock så tycker jag personligen att det är givande att ha 
mer formella roller i en projektgrupp, t.ex. med en projektledare som kan stadga beslut och styra 
gruppen mot gemensamma mål.  

En annat mål med projektet var att få insikt i hur det kan vara att arbeta i ett småskaligt 
uppstartsföretag. Genom att projektet innefattade processen att ta fram en verksamhetsidé, utveckla 
en marknadsplan och leverera delresultat som till sist mynnar ut i en färdig produkt, känner jag att 
fått konkreta och givande erfarenheter i vad ett sådant arbete kan innebära.  
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Något som jag inte hade definierat tidigare som ett mål var den kompetensutveckling som skett rent 
programmeringstekniskt. Det har varit väldigt givande att utmanas till att bygga upp en 
webbapplikation från grunden och förstå sambandet mellan de olika kodspråken, såväl som att 
utveckla djupare kunskaper inom vissa. Dessutom så tar jag med mig en stor optimism angående hur 
väl jag kan anta och faktiskt utföra projekt, som vid en första anblick kan verka ytterst svåra att 
genomföra.  

Referenser 
Dorairaj, S., Noble, J. and Malik, P., 2012. Understanding team dynamics in distributed Agile software 
development. In Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming (pp. 47-61). 
Springer Berlin Heidelberg. 
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Individuell sammanfattning – Linda Fredriksson 
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av mina individuella erfarenheter från genomfört 
projekt. Både process- och teknikrelaterad erfarenheter lyfts fram och analyseras. Till sist följer en 
reflektion av de individuella mål som sattes upp vid projektets början. 

Processrelaterade erfarenheter 
Det genomförda projektet utfördes enligt den agila arbetsmetodiken Scrum. Generellt sett var 
teamets kunskap och erfarenheter inom Scrum relativt liten. Jag hade tidigare mött vissa delar av de 
moment Scrum förespråkar, till exempel scrummöten och användarberättelser. Däremot var 
sprintretrospektiv ett för mig nytt koncept.  

Inför det första sprintretrospektivet kände flera gruppmedlemmar att sprintretrospektivet skulle 
vara ett onödigt tidskrävande moment. Detta kan ha berott på att gruppen kände att det mesta 
fungerade bra, vilket medförde en svårighet med att se nyttan med sprintretrospektivet. En bit in på 
tillfället kändes det som att teamets uppfattning började att förändras. I och med att alla tog tid på 
sig och tänkte efter hur de faktisk såg på det gångna arbetet kom också många nya insikter och bra 
punkter upp.  

När den första sprinten ägde rum hade både flera gruppmedlemmar mycket att göra, vilket ledde till 
funderingen kring om nyttan av sprintretrospektivet verkligen skulle vara så pass stor att tiden det 
tog skulle vara värt det. Teamets uppfattning innan momentet var att momentet inte skulle tillföra 
något, vilket ledde till att sprintretrospektivet möttes med en något negativ inställning. Under och 
efter genomfört sprintretrospektiv ändrades teamets uppfattning. Tack vare de utvärderande 
momenten när teamet tog sig tid att fundera lyftes många viktiga punkter, som antagligen inte 
kommit fram utan sprintretrospektivet. Detta gjorde att teamet efteråt hade många nya idéer kring 
hur det redan bra arbetet kunde bli ännu bättre. Dessutom lyftes många positiva tankar kring arbetet, 
vilket upplevdes som positivt för teamets framtida arbete. 

I och med den tidspress som flera medlemmar i gruppen upplevde i samband med att 
sprintretrospektivet skulle genomföras, var känslan inför momentet negativ. Detta kan också bero 
på att flera medlemmar tidigare upplevt att utvärderingar inte alltid lyckas fylla sitt syfte. Derby, 
Larsen & Schwaber (2006) beskriver vikten av att sätta ett tydligt mål för att människor ska se värdet 
i att investera sin tid i momentet. Detta hade kunnat göras tydligare i projektgruppen, för att på så 
sätt finna motivation för sprintretrospektivet. Tack vare att gruppen ändå satte sig ner och på ett 
strukturerat sätt angrep uppgiften, insåg medlemmarna att momentet bidrog enormt mycket till 
projektet. 

Till sist kan det konstateras att sprintretrospektivet bidrog med långt mycket mer än vad teamet 
trodde innan det utfördes första gången. Gruppen fick många nya insikter och jag, tillsammans med 
andra gruppmedlemmar, insåg att en utvärdering kan ge väldigt mycket, så länge tid och engagemang 
läggs ned på den. I och med att jag har lärt mig mer om sprintretrospektiv och fördelarna med att 
genomföra ett sådant på ett strukturerat sätt, har jag insett att detta är något som jag trivs med att 
arbeta med. Av detta kan det konstateras att det finns mycket att tjäna på att stanna upp och 
reflektera över utfört arbete. Situationen visar också på vikten av våga ge nya saker en chans, även 
om det i vissa fall är svårt att se vinsten i det från början. 

Teknikrelaterade erfarenheter 
Från det genomförda utvecklingsprojektet har jag fått med mig många nya tekniska erfarenheter, 
däribland Git. Inom teamet fanns det en viss tidigare kunskap om verktyget, men generellt sätt var 
det nytt för teamet. Vid projektets början enades teamet om vissa riktlinjer att följa. Tips och 
konkreta tillvägagångssätt antecknades i en gemensam kanal i kommunikationsverktyget Slack. 
Gruppen arbetade i egna grenar som sedan integrerades med mastergrenen. Dessutom var det 
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särskilt en medlem i gruppen som hade mer kunskap om Git, vilken han kontinuerligt delade med sig 
av. 

I början av projektet fanns det en viss osäkerhet kring användandet av Git. Detta medförde att 
gruppen mötte användandet med försiktighet. Framförallt upplevdes en rädsla för att integrera 
utfört arbete med mastergrenen. Det fanns en osäkerhet kring precis hur det fungerade och gruppen 
visste inte hur fel skulle hanteras om de uppstod. I och med att gruppens kunskap och erfarenhet 
inom ämnet inledningsvis var relativt liten, medförde de nya momenten att det kändes som att det 
var mycket att lära och förstå på en gång. Tack vare de riktlinjer teamet satte upp insågs fördelarna 
med Git och att det faktiskt är relativt enkelt att använda. 

Avsaknaden av kunskap medförde en rädsla för att göra fel och bidrog till en osäkerhet och 
försiktighet kring användandet av Git. Efter en tid lärde sig teamet mer om verktyget och insåg de 
stora fördelar Git erbjuder. En annan positiv sak med processen där teamet lärde sig att använda Git 
var att medlemmarna hjälpte varandra och tillsammans löste de problem och osäkerheter som 
uppstod. 

Trots den osäkerhet som präglade användandet av Git i början använde gruppen verktyget på ett bra 
sätt. En stor bidragande faktor kan ha varit den kunskap särskilt en medlem hade sedan tidigare. 
Utöver det faktum att den kunskapen spreds till resterande grupp ingav det, särskilt i början, en 
känsla av trygghet att någon hade lite mer förståelse för det som hände. För att underlätta för 
gruppen i helhet hade det antagligen varit positivt att tidigt få en större kunskap i hur Git faktiskt 
fungerar. Samtidigt fungerade användandet bra för gruppen, där medlemmarna kontinuerligt hjälpte 
och stöttade varandra på ett bra sätt. Ju längre tiden gick, desto smidigare upplevde teamet att 
arbetet förflöt och osäkerheten blev mindre med tiden. 

Git var ett bra verktyg för versionshantering under projektets gång, som egentligen inte var svårt att 
lära sig att använda. Efter genomfört projekt kan det konstateras att det kan underlätta att tidigt ta 
till sig kunskap kring verktyget och att sätta upp riktlinjer för hur det ska användas, då det bidrar till 
effektivitet av användandet och framförallt minskar osäkerheten. Det är också viktigt att inte vara 
rädd för att använda ett nytt verktyg, utan det är bra att våga prova det nya. 

Efter att Git har använts kontinuerligt under projektet har lärdomar dragits både om hur Git fungerar 
men också om vikten av att lägga tid på, och våga, prova nya saker. Även det som känns svårt och nytt 
i början går att lära sig och även om många i gruppen i helhet kände en osäkerhet i början gick 
användandet bra.  

För mig är det viktigt att förstå vad jag gör, så jag hade antagligen främjats i att i ett tidigt skede läsa 
mer om hur Git fungerar. Samtidigt är det viktigt att våga prova, vilket jag har gjort under projektets 
gång.  

Individuella mål 
I ett tidigt skede av projektet sattes individuella mål upp, där jag valde att fokusera på två mål. Inom 
den processrelaterade biten hade jag som mål att lära mig mer om den agila arbetsmetodiken Scrum. 
Innan projektets början hade jag mött små delar av arbetsmetodiken, utan att riktigt se Scrum i dess 
helhet. Under projektets gång har jag lärt mig mer om hur arbetet fungerar och sett många fördelar i 
de olika moment som förespråkas, vilket medför att jag anser målet vara uppfyllt. Jag tycker att Scrum 
har fungerat väldigt bra i vår stora projektgrupp och ser fram emot att arbeta efter metodiken under 
fler projekt.  

På den tekniska sidan tyckte jag att det var svårt att sätta upp ett konkret mål, då jag innan projektets 
början saknade kunskap om de tekniska delar som skulle komma att användas. Därför var mitt mål 
generellt och innebar att jag ville skapa en förståelse kring hur en webbapplikation byggs. Efter 
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genomfört projekt anser jag att jag har vidgat mina kunskaper i hög grad. Tack vare att gruppen har 
suttit mestadels tillsammans och varit duktiga på att dela med sig av nyvunna erfarenheter har 
lärandet på de olika områdena varit stort.  

Referenser 
Derby, E., Larsen, D., & Schwaber, K. (2006). Agile retrospectives: Making good teams great. Raleigh, 
NC: Pragmatic Bookshelf. 

  

http://agile.2ia.net/Agile%20Retrospectives.pdf
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Individuell sammanfattning - Markus Häggblad 
Nedan följer en individuell erfarenhetssammanfattning från projektarbetet med Bakkassen. Jag 
kommer ta upp erfarenheter och insikter rörande arbetsprocessen och de tekniska delarna. Vidare så 
reflekteras det även över de individuella mål som sattes upp vid projektets start. 

Processrelaterade erfarenheter  
I det agila arbetsättet Scrum så ingick det ett moment som hette sprintretrospektiv. Det utfördes 
alltid i samband med avslutad sprint. Det gick ut på att gruppen tillsammans utvärderade och 
reflekterade över hur arbetet med avseende till gruppmedlemmar, processer, verktyg och relationer 
hade sett ut. Eftersom Scrum var ett nytt arbetssätt för majoriteten i gruppen så följdes 
instruktionerna för retrospektivet noga av alla medlemmar vid varje utvärdering, totalt hölls 4 
retrospektiv.  

Jag hade inga tidigare erfarenheter av varken Scrum eller retrospektiv och initialt så hade jag varken 
höga eller låga förhoppningar om sprintretrospektivets fördelar, jag gjorde det mest för att vi skulle 
göra det. Jag tror även att de resterande i gruppen hade liknande tankegångar som mig, det skulle 
helt enkelt göras eftersom vi jobbade efter arbetssättet Scrum. 

 Schwaber & Sutherland (2013) säger att Sprintretrospektivet bör användas till att få fram vad som 
gick bra under sprinten, vad som kan förbättras och hur eventuella förbättringar kan implementeras, 
vilket jag tycker var exakt vad som framkom ur detta verktyg. Redan efter att vi avklarat det första 
retrospektivet ställde jag mig väldigt positiv till verktyget och kunde se dess fördelar. Diverse saker 
som både jag och andra i teamet hade funderat på, gällande arbetssätt, attityder och verktyg, kunde 
tas upp i ett forum där åsikterna inte bara hördes, utan även kunde diskuteras och åtgärdas på ett 
konkret och bra sätt. Flera ändringar och implementeringar gjordes rörande de nämnda faktorerna 
under projektets gång. Vidare tror jag att de flesta i gruppen blev glatt överraskade över vad vi fick 
ut av dessa utvärderingar.  

Även om det inte alltid blev någon större förändring eller implementering så kunde alla vädra sina 
åsikter och få sina röster hörda, vilket jag tror både förbättrade stämningen och arbetsmoralen i 
gruppen. För min egen del kändes det som att det var vid dessa retrospektiv som både den 
gemensamma målbilden och oklarheter kunde tydliggöras. Problem som annars kanske inte hade 
framkommit kunde komma upp till ytan och åtgärdas, detta resulterade i att gruppen kunde växa, 
utvecklas och även fungera effektivare när sedan arbetet skulle gå vidare med nästa sprint.  

Att ofta utvärdera hur gruppen arbetar tillsammans och vikten av att vädra individuella åsikter inom 
gruppen är aspekter som jag kommer ta med mig samt försöka implementera i framtida 
grupparbeten som jag ingår i. Det har också fått mig att inse vikten av feedback och vilka fördelar det 
tillför.  

Teknikrelaterade erfarenheter 
När vi skulle utveckla vår webbapplikation så var det många frågetecken. Gruppen skulle skapa en 
webbapplikation från grunden där både mina och gruppens förkunskaper var näst intill obefintliga 
eftersom i princip ingen i gruppen hade tidigare erfarenhet av webbutveckling.  

Det togs fram en gemensam prototyp av hur Bakkassen skulle se ut, i stora drag, för att ge gruppen 
en fingervisning vart vi strävade gällande utseende och design. Jag startade med att utveckla front-
end på webbapplikationen. Front-end består av flera olika kodspråk som ska samverka, så som CSS, 
HTML, Flask och JavaScript, och alla dessa var språk som jag inte hade någon tidigare erfarenhet av, 
förutom tre laborationer som utförts under sprint 0. Detta medförde att jag var tvungen att utbilda 
mig under arbetets gång, vilket var tidskrävande. 
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I och med de dåliga förkunskaperna så upplevde jag en del stress och ångest över att jag inte visste 
hur jag skulle angripa och lösa vissa av de uppgifter jag tagit mig an vilket ledde till att många timmar 
lades på att söka lösningar på internet. Men efter att ha kämpat med de nya kodspråken ett antal 
dagar, läst många rader på internet och frågat de som var mer kunniga än mig så började både 
stressen och ångesten släppa när de tillskansade kunskaperna började falla på plats och förståelse 
kunde uppnås. Utbildningsprocessen underlättades både av det goda klimatet i gruppen och att vi 
oftast satt tillsammans vilket medförde att frågor kunde ställas obehindrat och frågetecken snabbt 
reddes ut. 

Erfarenheten har gjort mig lugnare och det känns inte lika stressande att ta mig an uppgifter som jag 
inte riktigt vet hur jag ska lösa eftersom jag blivit bättre på att använda och söka efter relevant 
information på internet. Jag anser även att jag blivit självsäkrare och litar mer på mina förmågor att 
både förvärva ny kunskap och även applicera den. 

Personliga mål  
Innan uppstart av projektet hade jag två personliga mål. Det ena relaterade till webbprogrammering 
och det andra till grupparbetet. 

Först och främst hade jag som mål att efter slutfört projekt ha lärt mig att utveckla en 
webbapplikation från grunden involverande både front- och back-end till den grad att jag skulle 
kunna ta mig an en sådan uppgift vid ett senare tillfälle. Till viss grad kan jag tycka att jag har uppnått 
det målet. Jag har fått en grundkompetens att stå på inom alla de involverade 
programmeringsspråken och även fått en förståelse för hur de olika delarna på en webbapplikation 
hänger ihop och samverkar med varandra. Jag kan inte säga att jag har förvärvat tillräckligt med 
kunskaper för att kunna leverera en webbapplikation på rak arm. Däremot så har jag förvärvat nog 
med kunskaper om hur jag letar upp den relevanta informationen, och även förstå dess innehåll, för 
att sedan skapa en webbapplikation. 

Det andra målet jag hade var att utvecklas och få mer erfarenhet av att arbeta i en stor grupp som 
strävar mot ett gemensamt mål av en lite större magnitud som även pågår under en längre period. 
Det har varit en fröjd att både få vara med och få följa gruppens utveckling från grupp till team. Att 
från start vara en grupp vars gruppmedlemmar inte känner varandra, där beslutsfattandet är lite 
trevande, lite krystade möten till att vara ett välfungerande team som arbetar effektivt både 
självständigt och med varandra. Alla i gruppen har varit positiva, hjälpsamma, accepterande och 
ambitiösa hela vägen vilket har gett utrymme och stöd för att kunna utmana sig själv och utvecklas. 
Det målet anser jag vara uppnått. 

Avslutningvis så tycker jag detta projekt har varit väldigt givande och kul. De erhållna kunskaperna 
inom webbprogrammering och rapportskrivande är lärdomar jag kommer bära med mig länge. 
Vidare så har det verkligen varit ett nöje att förvärva dessa kunskaper, mest på grund av de positiva 
och härliga individerna som har ingått i Bakkassenteamet. 

  

Referenser  

Schwaber, K, och Sutherland, J. (2013). The Scrum Guide, (PDF). Tillgänglig: 
<http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100> (2016-02-
07) 

 

 

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-US.pdf


 9 

Individuell sammanfattning - Sanna Jansson Nordqvist 
Här presenteras de erfarenheter jag fått under arbetet med projektet; både från arbetssättet men också 
rörande mjukvaruutveckling. Mina personliga mål samt den måluppfyllelse jag uppnått diskuteras och 
även hur teamets arbete har fungerat.  

Processrelaterade erfarenheter 
De scrummöten vi hade hölls alltid stående vilket var bra då mötena blev korta och effektiva. I mitt 
teams fall ansåg jag dock att de blev lite väl korta, ofta runt en mening per deltagare och de kanske 
inte svarade helt på de frågor som var tänkta, det vill säga ”Vad har du arbetat med sen senast för att 
hjälpa scrumlaget mot sprintmålen?”, Vad ska du göra nu för att arbeta mot sprintmålen?” och ”Vad 
har du stött på för problem som kan hindra scrumlaget från att nå sprintmålen?” (Schwaber & 
Sutherland 2013). Tanken med mötena var att de skulle hållas under 15 minuter, men våra blev oftast 
väldigt mycket kortare än så. Jag tror att mötena hade kunnat bli mer givande om teamet varit 
noggrannare med att se till att alla frågor faktiskt blev besvarade, istället för som att i vårt fall 
generellt mest ge en väldigt kort beskrivning av vad personen arbetat med senaste tiden. För att 
uppnå detta hade förmodligen mer förberedelser krävts inför mötena, då jag själv ofta kände att jag 
lätt ”glömde bort” lite av det arbetet jag gjorde för någon dag sedan.  

Under dessa möten var oftast hela gruppen närvarande, antingen fysiskt eller via Skype. Här kände 
jag ofta att jag behövde mer information än jag faktiskt fick. Det som var negativt här var att arbetet 
kunde bli lidande då gruppen inte hade så bra koll på varandras arbete som hade varit att föredra. 
Här borde jag tagit tag i problemet och uppmärksammat det för resten av gruppen men då ingen 
annan verkade se det som ett problem sa jag inget om det. Här kan det dock varit så att någon annan 
var av samma åsikt men heller inte valde att säga något. Slutsatsen av situationen var att jag borde 
ha tagit upp det jag kände för att kunna föra en dialog med gruppen, och lyfta frågan då det inte fanns 
något att förlora på det, även om mina åsikter inte delades med gruppen. I liknande situationer i 
framtiden kommer jag att fundera över konsekvenserna med att lyfta olika ämnen, och tror då att jag 
många gånger kommer uppleva att jag med små medel kan bidra till positiva förändringar. 

Under projektet var det ibland svårt att involvera teamdeltagaren som utgick från Japan. Här kände 
jag att det ibland blev ett problem att han inte involverades i besluten i gruppen och att vi ibland 
glömde berätta viktiga vändningar i projektet. Det här påverkade både teamet i Sveriges 
produktivitet samt studenten i Japans produktivitet, för den svenska delen då det ofta krävde onödig 
tid på att förklara och för studenten i Japan blev det ibland dubbeljobb. Jag tror att både jag och 
teamet märkte av det och det var förmodligen extra jobbigt för studenten i Japan. Här borde vi i 
Sverige tagit tag i situationen tidigare och varit mer noga med att kommunicera det som skedde vid 
arbetet, speciellt då studenten i Japan hade problem att närvara vid de möten som skedde då 
tidsskillnaden var stor. Problemet uppstod också då någon deltagare i Sverige var frånvarande. Från 
den här situationen tar jag med mig vikten av god kommunikation och att hela tiden få alla i hela 
teamet involverade för att skapa så god produktivitet som möjligt. I framtiden kommer jag reflektera 
mer över allas roll i gruppen och att alla får chansen att utnyttja sin fulla potential. 

Teknikrelaterade erfarenheter 
Under projektets gång drogs min roll åt att ha större ansvar för front end än back end. Jag 
uppskattade det då, då jag kände att jag kunde tillföra mycket till teamet och jag tror teamet tyckte 
detsamma då front end utvecklingen gick snabbt framåt. Det var positivt att få uppskattning men 
negativ då min kunskap om back end inte ökade på samma sätt som den kunde ha gjort om jag arbetat 
lika mycket med både front end och back end. Här borde jag tagit ett mer långsiktigt ansvar från min 
sida och berättat för teamet hur jag kände samt varit mer positiv till att ta mig an andra uppgifter. Jag 
borde i ett tidigare stadium reflekterat över min långsiktiga utveckling. Inför framtiden måste jag 
hela tiden ha mina personliga mål i beaktning och försumma kortsiktiga belöningar. 
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En viktig erfarenhet var också teamets insikt om att även om kompetensen inte fanns i gruppen så 
fanns den informationen som behövdes att hämta på internet. Jag kände ofta en viss rädsla över att 
åta mig uppgifter som jag inte var helt säker på att jag skulle klara att utföra. Tankarna gav mig en 
negativ upplevelse då mitt min osäkerhet skapade en sämre attityd till arbetet. Flera personer i 
gruppen upplevde samma rädsla vilket gjorde att vi kunde samarbeta i de svårare delarna och vi 
lärde oss snabbt att de uppgifter vi från början såg som de svåraste ofta blev de enklaste då det fanns 
färdiga kodstycken att hämta på internet som sedan bara behövde implementeras för att passa vår 
kod. Det kändes som en bra och viktig lärdom att hur bra någon är på programmering inte avgörs av 
hur mycket kodstycken och metoder personen kan i huvudet utan också utav hur väl hen kan tillämpa 
existerande lösningar. I framtiden kommer jag inte  vara lika rädd för att ta åt mig uppgifter som 
känns svåra eller utmanande utan istället se det som något som kan utveckla mig och som jag är lika 
kapabel att klara av som någon annan. 

Individuella mål 
Innan projektet var mina huvudsakliga mål att få genomgående kunskaper i hur en webbapplikation 
skapas samt att tillgodogöra mig de verktyg och de arbetsmetoder som behövs för att genomföra att 
projekt av den här omfattningen.              

 Jag känner mig väldigt säker på arbetet inom front end, där jag kan koda utan att tänka. Back end 
kräver mer ansträngning och tar mer tid för mig, då jag måste fundera mer över både språkets 
uppbyggnad och hur logiken ska implementeras. Hade jag sett helt till min individuella 
måluppfyllelse hade det förmodligen varit bättre om jag varit mer involverad i det arbetet, men i 
teamarbetet fungerade den här arbetsuppdelningen väldigt bra.  

Projektet har gett mig en helt ny verktygslåda för att arbeta med projektmetodik och det är något jag 
kommer ta med mig till framtida arbeten, inte bara inom mjukvaruutveckling. Att vi som grupp har 
haft en kollektiv känsla av stolthet har gjort arbetet roligt och aldrig betungande trots att det tagit 
mycket tid. Det har känts som en nyckel till de goda resultat vi uppnått och något som på ett enkelt 
sätt kan skapa en god bas i ett team. Redan från start var teamet väldigt noggranna med att alla 
medlemmar skulle få ta plats och att ingen var projektledare, vilket gav god dynamik och gjorde att 
jag som naturlig ledare hela tiden fick reflektera över mina handlingar och se till så jag inte tog över. 
Det bidrog inte bara till ett bättre lagarbete utan gjorde också att jag började reflektera mer innan jag 
pratade, något som har varit en viktig lärdom då jag ofta pratat på reflex utan att egentligen ha tänkt 
igenom om det jag ska säga är vettigt eller genomtänkt. Mitt mål att tillgodogöra med de verktyg och 
arbetsmetoder som behövs för att genomföra ett projekt av den här omfattningen är absolut uppfyllt. 

Referenser 
Schwaber, K, och Sutherland, J. (2013). The Scrum Guide. 
http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100 [2016-05-15]  

 

  

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-US.pdf
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Individuell erfarenhetssammanfattning – Johan Nilsson  
I detta avsnitt kommer jag presentera reflektioner av mitt och gruppens arbete med följande tre 
utgångspunkter: processrelaterade erfarenheter, tekniska erfarenheter och mina individuella mål. 
Reflektionerna berör bland annat arbetet med Scrum-metodiken, min roll som scrum master och mitt 
tekniska arbete under utvecklingens gång.  

Processrelaterade erfarenheter  
Projektgruppen i det här arbetet bestod av nio personer, där en av gruppens stora utmaningar var 
att majoriteten av gruppen aldrig tidigare hade arbetat enligt den agila metodiken Scrum. Ytterligare 
en utmaning, såväl för mig som för gruppen, som påverkat projektet är att jag, som helt oerfaren, 
agerade scrum master. När det gäller själva arbetsmetodiken var det ovant för en uppsättning 
individer som tidigare hade mer vana att arbeta i projektgrupper med en formell ledare, att arbeta 
på detta agila sätt. 

Till en början, innan utvecklingen av webbapplikationen drog igång, präglades de olika 
scrummomenten av ovana inom gruppen. Framför allt var scrummötena svåra för gruppen att ta till 
sig, vilket gjorde att de inte var särskilt välfungerande till en början. Tack vare att mötena skedde så 
pass ofta och i olika situationer gick det dock fort för gruppen att bli bekväma med dem. Att en person 
deltog från Japan gjorde det ännu mer utmanande och viktigare att kontinuerligt upprätthålla arbetet 
med Scrum. Under arbetets gång blev vi bättre på att hålla givande och effektiva scrummöten, även 
om de med tiden blev färre.  

En person i projektgruppen hade tidigare varit scrummaster, vilket bidrog en hel del till 
upprätthållandet av Scrum under arbetet. För att minska ansvaret hos en oerfaren scrummaster kan 
ett scrumlag med fördel innehålla åtminstone en person med tidigare erfarenhet från arbetssättet.  
När utvecklandet av webbapplikationen började ta fart kändes det dock mer och mer naturligt att 
frekvent ha scrummöten. 

I den sista sprinten, när arbetet pågått under en längre tid och det började bli dags att färdigställa 
webbapplikationen, höll projektgruppen mer sällan i scrummöten. Det var gruppens gemensamma 
åsikt att eftersom vi arbetade så pass mycket gemensamt under sista sprinten, och flitigt använde 
Trello, hade vi väldigt bra koll på varandras arbete och vad som skulle göras. Gruppen kom fram till 
att dagliga scrummöten tog upp onödigt mycket tid, vilket  även Stray, Sjøberg & Dybå (2016) menar 
att många som arbetar enligt Scrum håller med om. För projektgruppen passade det väldigt bra att 
dra ner på mötena utan att för den delen sluta arbeta enligt Scrum. Viktigt att poängtera är dock att 
detta inte betyder att mötena till en början bör hållas mer sällan. 

Med tanke på min roll som scrummaster, och mitt yttersta ansvar för att projektgruppen arbetade 
enligt scrum, hade jag kunnat agera annorlunda för att fortsätta med de dagliga scrummötena. 
Samtidigt tar jag med mig som lärdom att det inte alltid fungerar bäst att följa en metod till punkt och 
pricka, utan generellt är det bäst att anpassa metoden efter grupp och arbetssätt. 

Tekniskt relaterade erfarenheter  
Projektgruppens erfarenheter inom programmering var innan projektets start relativt begränsade, 
och därför var nivån ganska jämn efter att den inledande laborationsserien avslutats. Då hade 
gruppmedlemmarna fattat tycke för olika programmeringsspråk som ingick, vilket gjorde att arbetet 
ganska snabbt blev uppdelat på så sätt. Jag som kände mig mest bekväm med HTML och CSS arbetade 
till störst del inom det, medan andra gruppmedlemmar till en början enbart jobbade med 
backenddelen.  

Konsekvenser av den här tidiga uppdelningen var att det blev tydliga nivåskillnader i de olika 
språken mellan gruppmedlemmarna. Även om alla i projektgruppen arbetade med alla olika språk, 
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känner exempelvis jag själv att jag nu i efterhand behärskar CSS och HTML betydligt bättre än övriga 
språk.   

Uppdelningen kändes för oss naturlig eftersom vi till en början ville komma igång med utvecklingen 
av webbapplikationen så fort som möjligt. På förhand hade jag nog trott att jag skulle lära mig mer 
av exempelvis Python, även om jag med det sagt känner att jag absolut behärskar de olika delarna 
tillräckligt bra för att få en övergripande förståelse för alla delar. Självklart kan det anses vara 
negativt att gruppmedlemmarna lärt sig lika mycket av de olika språken, men jag tror inte man enbart 
ska se det så. Slutresultatet hade troligtvis inte blivit lika bra om vi hade fokuserat ännu mer på att 
sprida all kunskap och turas om med de olika delarna av utvecklingen. Det blev alltså någon typ av 
avvägning om huruvida man vill lära sig brett eller djupt, samt hur viktigt slutresultatet är.  

Med facit i hand hade jag nog försökt lära mig mer om allt i ett tidigare skede i projektet. Detta för att 
också kunna vara mer flexibel och kunna utföra mer olika uppgifter under projektets gång. Eftersom 
det dröjde ett tag innan jag satte mig in i backend-programmeringen, hann jag inte göra det 
tillräckligt mycket för att det skulle kännas lika naturligt som webbprogrammeringen. Med det sagt 
känner jag att eftersom jag lärt mig så pass mycket webbprogrammering nu, känns det naturligt att i 
nästa liknande projekt fokusera mer på backend-programmering. 

Individuella mål 
Inför projektet satte jag upp två grundläggande individuella mål för mig själv. Det första målet var att 
jag ville lära mig arbeta enligt den agila arbetsmetodiken Scrum och utvärdera om det är något jag 
vill arbeta med i framtiden. Det andra målet var att jag ville få en övergripande förståelse för hur en 
webbapplikation är uppbyggd, hela vägen från frontend till backend. Detta för att jag i framtiden vill 
kunna ha den förståelsen för att kunna kommunicera med, och förstå, utvecklare av exempelvis 
webbapplikationer. 

Jag tycker verkligen att jag lyckats uppnå båda mina uppsatta mål. Jag har under arbetets gång blivit 
positiv till att arbeta med Scrum, och ser fram emot att göra det i kursen 
”Programutvecklingsmetodik” i höst. På samma sätt som det iterativa arbetet påverkat 
kandidatarbetet positivt är jag säker på att det kommer göra det även i den kursen. Det är framför 
allt arbetet med sprinter och användarberättelser jag ser fram emot att utnyttja ännu bättre. 

Även om jag, som tidigare nämnt, arbetat mer med frontend än med backend, tycker jag absolut att 
jag samlat tillräckligt med kunskap gällande alla delar för att få den övergripande förståelse jag 
eftersökte.  

Referenser  
Stray, Sjøberg & Dybå (2016). The daily stand-up meeting: A grounded theory study. Journal of 
Systems and Software. Vol. 114, April 2016, p 101-124. 
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Individuell erfarenhetssammanfattning - Niklas Nyberg  

I min sammanfattning nedan kommer jag att behandla erfarenheter som jag fått från projektet i form av 

tekniska erfarenheter och processrelaterade erfarenheter. Jag kommer även diskutera mina personliga mål 

med projektet.   

Processrelaterade erfarenheter  

En del i Scrum som fungerade mindre bra inom teamet var aktiviteten Planning Poker, som skulle 
göras för varje användarberättelse. Det är en bra idé i teorin då det blir tydligt hur lång tid de 
användarberättelserna tar att implementera kontra hur lång tid teamet har på sig. I teamet blev det 
tidskrävande att tidsuppskatta användarberättelse inför varje sprint. Vidare var det också mycket 
svårt att veta vilka funktioner som var beroende av varandra och således var det också svårt att ta ut 
rätt användarberättelser till en sprint. Ett sätt för att kunna effektivisera arbetet på kort sikt hade 
varit att fokusera mindre på att estimera vad som troligtvis skulle hinnas med under sprinten och 
istället arbeta så långt som möjligt utifrån produktbackloggen, utan att tidsestimera alltför mycket. 
Det kan diskuteras om arbetet det tog för att uppskatta tidsåtgång och vad som skulle vara med i 
olika sprinter kompenserade för eventuellt sparat arbete under sprintarna. Under projektets gång 
utvecklades inte medlemmarnas förmåga att uppskatta tider särskilt mycket. Detta kan till stor del 
bero på att det ofta var helt nya typer av funktionalitet eller design som skulle implementeras. Det är 
dock troligt att om ett liknande projekt skulle göras igen av medlemmarna skulle de vara bättre på 
att uppskatta tider då de har erfarenhet av det tidigare arbetet, vilket stöds av Mahnic och Hovelja 

(2012) som menar att tidsuppskattningen blir bättre desto mer erfarna deltagarna är vilket ytterligare 

förstärker bilden av att aktiviteten uppfyller sitt värde. 

Flertalet medlemmar i gruppen uppskattade dock i slutändan arbetet mot produktbacklogg och 
sprintbacklogg då de gav arbetet struktur, vilket styrks av Schwaber och Sutherland (2013). Vidare 
gav Planning Pokern teamet en möjlighet att tillsammans gå igenom användarberättelserna och alla 
fick chansen att berätta hur de tolkade användarberättelsen vilket ledde till att missuppfattningar kunde 

klaras upp och användarberättelse kunde definieras ytterligare, något som Mahnic och Hovelja (2012) också 

menar är bra med planning poker. Planning Poker är alltså inte bara bra för att planera tiden, detta projekt 
visar även att aktiviteten hjälper även till att strukturera och arbeta igenom uppgifterna vilket gör 

aktiviteten väl värd att genomföra i framtida projekt. 
 

Teknikrelaterade erfarenheter  

Under projektets början hade gruppmedlemmarna inga specifika uppgifter, istället hade gruppen 
kommit överens om att i så stor utsträckning som möjligt skulle lära sig om alla delar. Givetvis 
delades arbetet upp men tanken från början var att alla medlemmar skulle arbeta med alla delar eller 
få genomgångar på de delar som de inte varit med och implementerat. Detta realiserades inte fullt ut 
då vissa personer blev bättre på ”baksidan” och andra på ”framsidan”. Detta var inte oväntat då olika 
personer arbetade med olika delar och således fick olika kunskaper, dock påverkade detta inte 
gruppmedlemmarna negativt. Jag försökte arbeta med alla delar men tillskansade mig mest kunskap 
om framsidan.  

Att det blev viss kunskapsuppdelning kring olika delar var inget negativt, då medlemmarna 
tillskansade sig grundläggande kunskap om alla olika områden så att alla hade möjlighet att se 
helheten. Det kan alltså vara bra att alla medlemmar har vissa kunskaper om alla delar men arbetet 
kan även flyta på smidigt trots att inte alla medlemmar har kunskap om allt.  
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I början av projektet hade delar av gruppen problem med att förstå hur Git fungerade. Det var 
emellanåt frustrerande att inte veta hur systemet fungerade och ibland avvaktade medlemmarna 
med att exempelvis merga då de var osäkra på hur de skulle göra. Gruppen löste detta genom att sätta 
upp tydliga instruktioner för hur kommandon skulle utföras och några i gruppen som läst på extra 
mycket informerade andra om hur Git fungerade. Detta var övervägande positivt eftersom det ökade 
kunskapsnivån inom hela gruppen. Vid inläsningen fokuserades det främst på de grundläggande 
funktionerna vilket var bra, men gruppen kunde ha fortsatt att utveckla kunskaperna inom Git för att 
eventuellt kunna arbeta effektivare. Exempelvis fick flera i gruppen problem med att merga då något 
i Git låste sig vid varje mergning. Istället för att läsa på om bakgrunden kring detta använde sig 
gruppen av en lösning som fungerade men som inte löste problemet på lång sikt. Detta minskade 
effektiviteten i arbetet och därmed gick en av fördelarna med att använda förlorade, då Git menar att 
verktyget ska öka effektiviteten (Git 2016). För att öka effektiviteten bör kunskapsutvecklingen inom 
Git fortsätta kontinuerligt under ett projekt.   

Personliga mål  

Ett av mina mål med detta projekt var att få god kännedom om alla delar i projektet, både gällande 
processdelen och den tekniska delen. Gällande den tekniska delen har jag delvis lyckats uppfylla 
målet men inte helt då jag anser att jag skulle kunna varit mer involverad i ”baksidan” och hur vi 
skickade data mellan ”framsida” och ”baksida”. Den främsta orsaken till att jag inte lyckades uppfylla 
målet helt var att jag var mer intresserad av ”framsidan” vilket gjorde att jag gärna tog på mig 
uppgifter som hade med det att göra.   

Jag anser att mitt processmål som bestod i att få god kännedom i hur Scrum fungerade är uppfyllt. 
Under hela projektet arbetade vi efter Scrum och det var mycket enkelt att tillskansa sig kunskap 
inom ämnet under arbetets gång.    

Källor  

Git 2016. About (HTML). Tillgänglig: <https://git-scm.com/about> (2015-05-16)   

Schwaber, K. & Sutherland, J. (2013). The Scrum Guide, (PDF). Tillgänglig: 
<http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100> (2016-05-
16)  

Mahnic, V. & Hovelja, T. (2012). On using planning poker for estimating user stories. The journal of 
Systems and Software. 85(9) ss, 2086-2095. DOI:<doi:10.1016/j.jss.2012.04.005> 

https://git-scm.com/about
http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2012.04.005


 15 

Individuell sammanfattning– Viktor Stenström 
I detta avsnitt kommer erfarenheter från utvecklingsprojektet av webbapplikationen Bakkassen 
diskuteras.  

Processrelaterade erfarenheter 
Projektet utfördes med hjälp av utvecklingsmetodiken Scrum och teamet hade, förutom ett fåtal 
undantag, ingen tidigare erfarenhet av att arbeta på det sättet. Jag hade dock läst kursen 
”Programutvecklingsmetodik” förra året och hade därför arbetat enligt metodiken tidigare. Jag 
kommer själv ihåg hur förvirrande Scrum var för till en början och i de inledande momenten försökte 
jag därför ta lite extra ansvar genom att dela med mig av tidigare erfarenheter. Till exempel försökte 
jag förklara hur användarberättelser och backloggen fungerade för det kändes som en viktig 
grundpelare för projektet och de kommande sprintarna. 

Från tidigare projekt var min uppfattning att det var svårt att formulera relevanta 
användarberättelser till backloggen utan att egentligen veta särskilt mycket om produkten eller 
projektet överhuvudtaget. Osäkerheten syntes även på resten av teamet men vi tog oss ändå tid att, 
efter input från vår egen brainwriting och enkätundersökningen, formulera flera ordentliga 
användarberättelser. Själv hade jag förhoppningar om att dessa användarberättelser skulle vara 
tillräckligt bra för att vi skulle kunna följa utvecklingen via en pricksäker burndown chart. 

Ur mitt perspektiv gick formuleringen av användarberättelser ganska smidigt och den ordentliga 
förstudien, med brainwriting och enkät, var antagligen väldigt viktig i detta avseende eftersom det 
gjorde det enklare för oss att ta fram och värdera olika funktioner. Överlag tror jag teamet hade en 
ganska positiv inställning efter att backloggen hade färdigställts eftersom det kändes som att vi 
kommit på många häftiga funktioner och vi såg fram emot att utveckla en grym webbapplikation. 

Enligt Cohn (2004) är det viktigt att användarberättelserna är lagom stora och det var något jag hade 
haft problem med i tidigare projekt, användarberättelserna blev antingen för stora eller för små 
vilket gjorde att vissa flög igenom backloggen och andra stod still i flera veckor. Detta var något vi 
försökte tänka på vid formuleringen men trots det fick vi inte riktigt till det.  Visserligen hade vid 
projektets slut merparten av backloggen utvecklats, vilket kan ses som positivt, men vissa 
användarberättelser var alldeles för stora och ibland fick de delas upp i mindre delar. Detta var 
såklart inte helt oväntat för enligt Schwaber och Sutherland (2013) bör produktbackloggen utvecklas 
när teamet får en bättre förståelse för produkten, vilket var extra tydligt i det här projektet eftersom 
vi samtidigt lärde oss mer och mer om de olika teknikerna som användes för att utveckla den.  

Hade teamet haft en bättre förståelse av produkten och de tekniker som krävdes för att utveckla den 
hade det antagligen också varit enklare att ta fram en produktbacklogg med lagom stora 
användarberättelser som tog sig igenom backloggen i normal takt. Detta är dock väldigt svårt och det 
kanske inte är rimligt att förvänta sig en fin burndown chart för ett projekt som kräver så mycket ny 
kunskap. Teamets problem med att ta fram lagom stora användarberättelser i början av projektet 
visar hur svårt det är att få till dem innan de utvecklats och att produktbackloggen därför måste ses 
över kontinuerligt under projektets gång. 

Hade jag genomfört projektet igen tror jag dock att just burndown charten hade kunnat användas för 
att motivera utvecklingslaget till att tänka igenom användarberättelserna en extra gång eftersom den 
kan visualisera hur arbetet hackar sig fram mot målet. Genom att med ännu större mani tilldela 
uppgifter i backloggen, sätta och uppdatera uppskattningar, dela upp användarberättelser och till 
sist följa i burndown charten hade vi också kunnat få mer motivation till att göra det ännu bättre.   
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Teknikrelaterade erfarenheter  
Versionshantering är ett väldigt spännande verktyg i utvecklingsprojektet och den som inte använt 
det tidigare har verkligen något att se fram emot. Under det här projektet användes Git och eftersom 
det var få i teamt som hade använt det tidigare fanns det risk att det skulle bli lite krångligt att få 
allting att fungera till en början. Som tur var fick de flesta i teamet en introduktion till Git och Gitlab 
genom de förberedande laborationerna vilket gjorde det lättare att komma igång med arbetet. Vi 
bestämde att inte använda det inbyggda gränssnittet i PyCharm utan använde istället 
kommandotolken/Git-bash eftersom det gav utvecklaren större kontroll och översikt av vad den 
gjorde. Dessutom användes grenar för alla nya funktioner för att få en tydlig struktur och inte få lika 
många konflikter i mastergrenen. Efter ett tag tog teamet fram riktlinjer för hur arbetet i Git skulle 
ske och dessa var alltid tillgängliga i ett dokument. 

Eftersom Git var något nytt för många i teamet var det till en början mycket som var osäkert och det 
var lätt att bli rädd att det man ”pushade” upp till mastergrenen skulle förstöra något. Att vi inte 
använde oss av det inbyggda gränssnittet bidrog till lite extra osäkerhet då alla kommandon istället 
knappades på egen hand. Även utvecklingsgrenarna kändes lite förvirrande till en början eftersom 
det var så mycket nytt på en gång. En stor del av osäkerheten släppte dock efter att teamet hade satt 
upp riktlinjer för Git. 

Vi tog en ganska ambitiös inriktning med Git redan från början vilket gjorde starten lite trögare 
eftersom det innebar mer osäkerheter. Att sätta upp riktlinjer för Git skulle ha en stor positiv 
inverkan på arbetet eftersom man inte längre behövde fråga eller googla, det var bara att kika in i 
dokumentet för att säkerställa att man gjort på rätt sätt. När utvecklingsarbetet pågått en längre tid 
blev arbetet med Git mer naturligt och en stor del av osäkerheten försvann vilket gjorde att 
utvecklingsarbetet flöt på smidigare.  

Driessen (2010) menar att Git skiljer sig från många andra versionshanteringsverktyg eftersom det 
uppmuntrar utvecklare att inte vara rädda för grenar och sammanfogningar. Driessen (2010) menar 
att Git betonar att dessa funktioner inte är något för endast avancerade användare utan att det är 
något enkelt som bör vara del av den dagliga utvecklingen. Detta ser jag som en väldigt hälsosam 
inställning till versionshantering och att vi använde oss av Git var antagligen väldigt bra eftersom 
andra verktyg hade kunnat bidra till en ännu större osäkerhet. Ett annat sätt att minska osäkerheten 
hade kunnat vara att ta fram riktlinjerna redan från början och köra en gemensam workshop där 
enkla kodavsnitt sammanfogades inom teamet med hjälp av Git. Detta hade kunnat hjälpa teamet att 
komma över sina rädslor och inse att sammanfogningar är något bra och om konflikter uppstår är 
det oftast inte särskilt svårt att lösa.   

Det är viktigt att inse att Git inte är något att vara rädd för utan det är ett väldigt kraftfullt verktyg 
som underlättar i flera delar av utvecklingsprojekt. Genom att tidigt strukturera upp arbetet i Git och 
se till att det finns riktlinjer för hur det kan användas kan en stor del av den inledande osäkerheten 
motverkas. 

Det viktigaste från detta projekt jag har tagit med mig när det gäller Git är att våga testa. Jag tror det 
är det bästa sättet att lära och vill man inte behöva oroa sig över att förstöra något kan det vara bra 
att köra en gemensam workshop där man sätter upp tydliga riktlinjer för arbetet och dess struktur. 
På så sätt borde en stor del av osäkerheten försvinna.  

Individuella mål 
Inför projektet var ett av mina mål att lära mig hur en webbapplikation byggs upp från grunden, från 
att en användare klickar runt i gränssnittet till att logiken snurrar i backend och sedan skickas 
tillbaka till frontend. Som en nyfiken gröngölingskodare är det något jag alltid har funderat över när 
jag tar mig runt på internet och det var kul att få lära sig bygga något liknande på egen hand. Eftersom 
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jag ville lära mig så mycket som möjligt passade det väldigt bra att teamet bestämde att utveckla i 
roterande par, då det innebar att man kunde hjälpa till i flera olika delar av koden under projektets 
gång.  

Under projektets gång fick jag vara med och utveckla flera routes i flask, adminsidan, url:er i 
adressfältet, implementera openshift, hur produkter visades och så vidare. Utöver detta utfördes 
såklart flera andra häftiga funktioner som jag inte skrev ett tecken kod på men jag hade ändå hjälpt 
till med tillräckligt många funktioner i både frontend och backend för att kunna förstå mig på det 
mesta vi gjorde. Därför anser jag mig nu ha mycket bättre koll på hur en webbapplikation kan byggas 
från grunden. Det är något jag gärna hade gjort igen, fast då kanske med ett annat modernare 
ramverk för att lära mig andra sätt för hur en spännande webbapplikation kan utformas. 

Referenser  
Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley. 

Schwaber, K, och Sutherland, J. (2013). The Scrum Guide, (PDF). Tillgänglig: 
<http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100> (2016-05-
16) 

Driessen, V. (2010), A successful Git branching model, (HTML). Tillgänglig: 
<http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/> (Hämtad 2016-05-16) 
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http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
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Individuell sammanfattning– Hampus Strandqvist 
Nedan följer min erfarenhetssammanfattning från arbetet med Bakkassen. Jag kommer ta upp 
erfarenheter rörande arbetssättet och de tekniska aspekterna. 

Processrelaterade erfarenheter 
Inom teamet var det få medlemmar som hade jobbat agilt och det gällde även mig. De flesta var helt 
noviser när det kom till Scrum, dock hade jag lite teoretisk kunskap om Scrum innan kursen började 
vilket gjorde mig väldigt intresserad att få testa på arbetssättet rent praktiskt. 

Till en början var det mycket att tänka på när det gällde de dagliga scrummötena, vad man skulle ta 
upp och vad som inte passade att ta upp på mötet. Det blev lätt för teammedlemmarna att sväva iväg 
speciellt i början då teamet inte hade börjat utveckla webbapplikationen och känslan av att mötena 
var överflödiga infanns. Detta då teamet satt mycket tillsammans och exempelvis skrev 
marknadsplanen eller gjorde riskbedömningar. Men när arbetet fortskred och framförallt när 
utveckling av webbapplikationen började blev syftet och effekterna av mötena tydligare. Detta 
eftersom utvecklingen delades upp i mindre delar och avverkades snabbar än vad det tog att skriva 
en rapport. Mötena hjälpte alla medlemmar att få en snabb inblick i vad de andra teammedlemmarna 
utvecklade, vilka problem de stött på och vad de ska göra härnäst. Utöver detta hade vi även en 
teammedlem som var utomlands och då användes Skype för scrummötena i syfte att hålla honom 
uppdaterad samt att han höll oss uppdaterad över vad han gjort. Om någon teammedlem hade frågor 
kunde dessa tas i anslutning till mötet för att på så sätt se till att alla medlemmar förstod arbetet som 
hade gjorts. Detta funkade väldigt bra då alla i teamet har varit väldigt öppna mot varandra och 
bidragit till utvecklingen av projektet samt att teamet i allmänhet haft en bra dynamik och tillåtande 
attityd. Dock inträffade inte scrummötena dagligen vilket de bör göra för att följa metodiken för 
Scrum. Förklaring till detta är att det hade känts överflödigt i teamet. Detta på grund av att när vi i 
teamet utvecklade webbapplikationen satt vi tillsammans väldigt mycket och jobbade vilket gjorde 
att vi kommunicerade automatisk om vad man gjorde och därigenom höll varandra uppdaterade. 
Stray, Sjøberg och Dybå (2016) hävdar även de att man inte behöver ha dessa möten varje dag då 
information ofta om framsteg och problem ofta kommunicerades utanför scrummötena. Utöver att 
vi höll varandra uppdaterade upplevde jag att teammedlemmarna kom varandra närmare när vi satt 
tillsammans så mycket vilket också det bidrog till att samarbetet teammedlemmarna emellan 
fungerade väldigt bra. 

Scrummötena har varit en bra del för oss som team då vi hela tiden har hållit varandra uppdaterade 
om vad de andra teammedlemmarna gjort under utvecklingen av webbapplikationen. Detta tror jag 
har stärkts av att vi inte har haft scrummötena varje dag då mötena verkligen blivit ett tillfälle att 
dela med sig av kunskap istället för att hade kunnat ses som en börda som alla bara vill ska vara över. 

Sammanfattningsvis bör, enligt mig, periodiciteten på scrummötena anpassas till den geografiska 
utspridningen på teamet. Om teamet sitter i samma rum och utvecklar behöver inte scrummötena 
ske lika frekvent som om teamet är utspritt över världen. Detta då information utbyts naturligare om 
teamet sitter i samma rum än om teamet är utspritt i världen.  

Teknikrelaterade erfarenheter 
Vid starten av utvecklingen av webbapplikationen hade i princip alla medlemmar ingen eller liten 
kunskap och erfarenhet om hur utvecklingen av en webbapplikation skulle ske agilt. Dock märktes 
en entusiasm i teamet att få sätta sina införskaffade kunskaper på prov i ett så pass stort projekt som 
detta. I och med att storleken på projektet var omfattande blev det självklart att dela upp 
utvecklingen i mindre delar så teammedlemmar kunde ta tag i olika uppgifter som krävde att 
medlemmarna lärde sig om samtliga delar av webbapplikationen. Vilket ledde till att alla i teamet fick 
en djupare förståelse för webbapplikationen.  
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Då jag har tidigare erfarenheter att jobba i Python samt att jag har ett intresse av att designa den 
underliggande logiken som får ett program eller system att fungera istället för att jobba med design 
och grafik började jag att skapa och implementera databasen. Oftast utvecklade vi i par men i detta 
fall utvecklade jag stora delar av databasen själv. Detta ledde till att jag hade en stor frihet att lägga 
upp databasen på det sätt som jag trodde skulle gynna webbapplikationen bäst. Utöver friheten 
ställde det krav på mig att försöka hitta information om hur man fick databasen att interagera med 
webbapplikationen vilket gjorde att jag införskaffade mig en djup kunskap om interaktionen dem 
emellan. 

Dock stötte jag på problem emellanåt som jag inte riktigt visste hur jag skulle tackla och då jag 
utvecklade databasen själv var det svårt att diskutera idéer med andra teammedlemmar om hur detta 
skulle lösas. Detta ledde troligen till att arbetet med databasen tog längre tid än vad som var planerat. 
När väl databasen var implementerad reviderades databasen under arbetets gång då jag exempelvis 
gjort databasen onödigt komplicerad eller nya idéer på funktioner dök upp som gjorde att databasen 
då var inadekvat. Detta hade kanske kunnat undvikas om vi var två som hade arbetat på databasen 
från början. 

Sammanfattningsvis bör man, enligt mig, ha varit två personer för att utveckla en så pass viktig 
funktion som databasen. Detta då man som nybörjare inom utveckling av databasen hade gynnats av 
att kunna diskutera problem och lösningar samt infallsvinklar med varandra för att slippa 
dubbelarbete och kunna implementera en bättre databas från början. 

Individuella mål 
I starten av projektet hade jag satt upp två huvudmål som jag ville uppnå när projektet var över. Det 
ena målet var att lära mig mer om den agila metoden Scrum. Detta känner jag att jag har uppnått 
genom att vara med i alla delar som Scrum består av från att delta på scrummöten till att utveckla 
användarberättelserna. Jag upplever även att Scrum är väldigt utbrett vilket gör att min nyvunna 
kunskap om metodiken kommer att hjälpa mig bidra i projekt både på Universitetet och i företag. 

Det andra målet var att få en förståelse för vad som krävs för att utveckla ett så stort projekt som 
detta vilket jag känner att jag har uppnått. Genom att verkligen ha engagerat mig i utvecklingen av 
projektet känner jag att jag fått en djupare förståelse för hur lång tid olika moment tar, hur viktigt 
det är att ha en god gruppsammanhållning där alla drar åt samma håll och att det viktiga är inte att 
ha all kunskap från början utan det viktiga är att veta att man kan införskaffa den behövda 
kunskapen. Vetskapen om att detta samt att om man jobbar hårt kommer man att lösa i princip allt 
kommer hjälpa mig när jag står inför projekt där allt inte är tydligt från början. 

Referenser  
Stray, Sjøberg & Dybå (2016). The daily stand-up meeting: A grounded theory study. Journal of 
Systems and Software. Vol. 114, April 2016, p 101-124. 
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Individuell sammanfattning – Ivan Öhrman  

I detta avsnitt har jag reflekterat bland annat över hur det var att arbeta som distansstudent med 
projektet. 

Processrelaterade erfarenheter  

Under projektets gång var det en enda medlem som var under distansstudier. Denne har från Japan 
varit en del av utvecklingsteamet och arbetat tillsammans utvecklarna i Sverige enligt den agila och 
iterativa arbetsmetoden Scrum. Teamet utvecklade tillsammans en webbapplikation utifrån 
insamlad underliggande teori.  Teamet hade minst 3 scrum-möten i veckan, där medlemen deltog via 
Skype. Visste inte utbytesstudenten vad som skulle göras kontaktade denne teamet via applikationen 
slack som är en dedikerad chattapplikation för mjukvaruutvecklare. För att denne skulle kunna 
arbeta självständigt, arbetade utlandsstudenten utifrån användarberättelserna som mans 
tillgängliga även då det inte gick att direktkontakt med teamet i Sverige. 

I projektets början kände medlemmen som studerade utomlands att gruppen var distanserad från 
teamet i Sverige. Efter att utlandsstudenten under en kort visit i Sverige också arbetade på plats med 
teamet blev det bättre. Till en början kan det ha varit en börda för gruppen att ha med sig och 
integrera en distansstudent. 

Stundvis kunde det vara svårt att integrera utbytesstudenten på grund av att denne inte var på plats 
med resten av gruppen och kunde ta en del av det naturliga kommunikationsflödet på plats. Förutom 
dessa negativa aspekter har gruppen upplevt det som lärorikt att dels arbeta tillsammans på plats 
och dels kunna integrera utvecklare på distans. Scrum hjälpte att koppla ihop gruppen trots att en 
medlem befann sig på annan plats. Detta frambringade en känsla av att Scum verkligen är framtidens 
utvecklingsmetodik. 

Att gruppen fick erfarenhet att arbeta både lokalt och på distans har givit hela gruppen en försmak 
på hur det kan vara att arbeta med ett globalt projekt. Att få en inblick hur mjukvaruutveckling kan 
gå till har också bidragit till att ökat intresse för IT-branschen. Ibland fick gruppen känslor att man 
kanske hade tagit på sig för mycket, speciellt för utbytesstudenten var detta negativt och kunde 
stressa upp sig. Men och andra sidan var det bra att lära sig hantera stressen med att arbeta mer än 
på heltid, med en rad olika projekt och kurser.  

Det var positivt att utbytesstudenten även arbetade lite på plats i Sverige med teamet. På plats kunde 
man lära känna var och en av medlemmarna i teamet vilket var väldigt roligt för gruppen! Att just 
scrum-metodiken använts för detta projekt har gjort att gruppen har kunnat arbeta självständigt, 
vilket uppskattades framförallt av distansstudenten eftersom tiderna inte alltid stämde överens 
mellan teamet i Sverige och Japan.  

På grund av tidsskillnaden kunde distansstudenten ej närvara på alla daily Scrum meetings, men det 
ska inte ha haft en större effekt på projektets slutresultat. (Stray, Sjøberg & Dybå, 2016) Teamet var 
duktiga på att arbeta mot en gemensam vision, och det verkade som att alla vädrade sina åsikter och 
att vi valde de absolut bästa lösningarna till webbapplikationen. Enligt min uppfattning verkade det 
som alla beslut var decentraliserade och fattades tillsammans, vilket rimmade väl med scrums 
principer.  

Teknikrelaterade erfarenheter  

Gruppen började med grundläggande kunskaper inom programmering. Webbapplikationen 
utvecklades parallellt med att vi lärde oss om hur man ska utveckla en webbapplikation. För front-
end delen använde vi oss av jQuery, CSS och ramverket Bootstrap(för responsivitet), i back-end 
användes webbramverket Flask. Har som utbytesstudent redovisat via Adobe Connect.  
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Konsekvensen att utveckla medan man lär sig blev att man kunde sitta fast för att man inte förstod 
varför eller hur något fungerade eller inte fungerade.   

Det här resulterade i ett väldigt effektivt inlärningssätt för gruppen, då utvecklarna verkligen blev 
tvungna att förstå koden för att få implementationer att fungera. Då de tekniska kunskaperna 
inskaffades under utveckling, blev inte webbapplikationen så omfattande som den hade kunnat bli 
med en stark teknisk bas som grund. Detta till trots blev webbapplikationen snygg och funktionell!  

Att lära sig medan man utvecklar är något som gruppens medlemmar kommer att ta med sig till nästa 
projekt! Om vi hade lärt upp varandra är det möjligt att utvecklingsprocessen hade snabbats upp. Där 
den som förstod sig på ett ämne bäst då skulle lärt ut sin nivå av färdighet till resten av gruppen. På 
så vis hade man kunnat dra nytta av allas tekniska kunskaper på ett mer effektivt sätt.  

Individuella mål  

Det främsta som jag kan ta med mig från dessa erfarenheter är att jag är kapabel till mycket mer än 
vad jag tror. Innan jag började med projektet var jag osäker på om jag verkligen skulle orka att arbeta 
med kandidatprojektet samtidigt som jag skulle studera på heltid vid Kyoto University. Har lärt mig 
att man kan lära sig under tiden man utvecklar och ser flera tillämpningar på detta redan nu som att 
kanske starta sitt ett eget företag även fast man ej har "tillräcklig erfarenhet" eller att börja skriva sin 
rapport medan man gör efterforskningar.  

I framtiden kommer jag tveka mindre på min förmåga, kommer definitivt organisera min tid bättre 
så att jag inte blir lika stressad. Det jag har lärt mig under den här perioden som jag har arbetat med 
projektet kommer jag ha med mig länge.  

Sammanfattningsvis tycker jag att det har varit ett otroligt roligt projekt att arbeta med, vill också 
tacka mina medarbetare som jag är jätteglad över att få ha träffat. Tack!  

Referenser  

Viktoria Stray, Dag I.K. Sjøberg & Tore Dybå (2016). The daily stand-up meeting: A grounded theory 
study. Journal of Systems and Software. Vol. 114, April 2016, p 101-124.  
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Bilaga 9 – Resultat av enkätundersökning och användbarhetstester 
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Ändra din adress till "A" [Hur många sekunder tog det att:]

0 1 2 3

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120
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05 1 7.7 %

610 4 30.8 %

1115 4 30.8 %

1620 2 15.4 %

2125 0 0 %

2630 1 7.7 %

3140 0 0 %

4150 1 7.7 %

5160 0 0 %

6180 0 0 %

81100 0 0 %

101120 0 0 %

>120 0 0 %

Ta fram sidan FAQ [Hur många sekunder tog det att:]

0 1 2 3

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120
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05 3 23.1 %

610 4 30.8 %

1115 1 7.7 %

1620 0 0 %

2125 3 23.1 %

2630 1 7.7 %

3140 0 0 %

4150 1 7.7 %

5160 0 0 %

6180 0 0 %

81100 0 0 %

101120 0 0 %

>120 0 0 %

Ställ frågan "A" till Bakkassen [Hur många sekunder tog det att:]

0 1 2 3

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120

0 1 2 3 4

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120
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05 4 30.8 %

610 5 38.5 %

1115 2 15.4 %

1620 2 15.4 %

2125 0 0 %

2630 0 0 %

3140 0 0 %

4150 0 0 %

5160 0 0 %

6180 0 0 %

81100 0 0 %

101120 0 0 %

>120 0 0 %

05 9 69.2 %

610 1 7.7 %

1115 3 23.1 %

1620 0 0 %

2125 0 0 %

2630 0 0 %

3140 0 0 %

4150 0 0 %

Kolla på dina frågor du har ställt [Hur många sekunder tog det att:]

0 2 4 6 8

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120
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5160 0 0 %

6180 0 0 %

81100 0 0 %

101120 0 0 %

>120 0 0 %

05 2 15.4 %

610 7 53.8 %

1115 3 23.1 %

1620 0 0 %

2125 0 0 %

2630 0 0 %

3140 1 7.7 %

4150 0 0 %

5160 0 0 %

6180 0 0 %

81100 0 0 %

101120 0 0 %

>120 0 0 %

Ta reda på hur svårt det är att baka en pepparkaka (STARTSIDA) [Hur
många sekunder tog det att:]

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120
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05 3 23.1 %

610 7 53.8 %

1115 2 15.4 %

1620 1 7.7 %

2125 0 0 %

2630 0 0 %

3140 0 0 %

4150 0 0 %

5160 0 0 %

6180 0 0 %

81100 0 0 %

101120 0 0 %

>120 0 0 %

Lägg till valfri vara i varukorg (STARTSIDA) [Hur många sekunder tog det
att:]

Ändra kvantitet och ta sedan bort produkt (VARUKORGSIDA) [Hur många
sekunder tog det att:]

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120
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05 2 15.4 %

610 7 53.8 %

1115 2 15.4 %

1620 2 15.4 %

2125 0 0 %

2630 0 0 %

3140 0 0 %

4150 0 0 %

5160 0 0 %

6180 0 0 %

81100 0 0 %

101120 0 0 %

>120 0 0 %

Köp 6 portioner av surdegsbrödet "RundBull" (STARTSIDA) [Hur många
sekunder tog det att:]

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120



2016-05-16 Användartest - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/1rmAmJYFqYlsIXXUsAQBBzYryrqQmnl7PYkT0eO0z9qE/viewanalytics 9/32

05 0 0 %

610 3 25 %

1115 1 8.3 %

1620 2 16.7 %

2125 0 0 %

2630 4 33.3 %

3140 0 0 %

4150 0 0 %

5160 2 16.7 %

6180 0 0 %

81100 0 0 %

101120 0 0 %

>120 0 0 %

Kolla på dina köp [Hur många sekunder tog det att:]

0 1 2 3

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120

0 2 4 6 8

05

610

1115

1620

2125

2630

3140

4150

5160

6180

81100

101120

>120



2016-05-16 Användartest - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/1rmAmJYFqYlsIXXUsAQBBzYryrqQmnl7PYkT0eO0z9qE/viewanalytics 10/32

05 9 90 %

610 1 10 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2125 0 0 %

2630 0 0 %

3140 0 0 %

4150 0 0 %

5160 0 0 %

6180 0 0 %

81100 0 0 %

101120 0 0 %

>120 0 0 %

1 0 0 %

2 0 0 %

3 7 53.8 %

4 3 23.1 %

5 2 15.4 %

Registrera en användare [Hur många klick tog det att ]

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30
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6 0 0 %

7 1 7.7 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 0 0 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

1 0 0 %

2 1 7.7 %

3 10 76.9 %

4 2 15.4 %

5 0 0 %

6 0 0 %

7 0 0 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 0 0 %

Ändra din adress till "A" [Hur många klick tog det att ]

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30
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1115 0 0 %
1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

1 3 23.1 %

2 4 30.8 %

3 1 7.7 %

4 1 7.7 %

5 2 15.4 %

6 2 15.4 %

7 0 0 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 0 0 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

Ta fram sidan FAQ [Hur många klick tog det att ]

0 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30
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1 1 7.7 %

2 9 69.2 %

3 3 23.1 %

4 0 0 %

5 0 0 %

6 0 0 %

7 0 0 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 0 0 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

Ställ frågan "A" till Bakkassen [Hur många klick tog det att ]

Kolla på dina frågor du har ställt [Hur många klick tog det att ]

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30
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1 0 0 %

2 11 84.6 %

3 1 7.7 %

4 1 7.7 %

5 0 0 %

6 0 0 %

7 0 0 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 0 0 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

Ta reda på hur svårt det är att baka en pepparkaka (STARTSIDA) [Hur
många klick tog det att ]

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30
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1 1 7.7 %

2 6 46.2 %

3 5 38.5 %

4 0 0 %

5 0 0 %

6 0 0 %

7 1 7.7 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 0 0 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

Lägg till valfri vara i varukorg (STARTSIDA) [Hur många klick tog det att ]

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30
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1 0 0 %

2 2 15.4 %

3 6 46.2 %

4 3 23.1 %

5 2 15.4 %

6 0 0 %

7 0 0 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 0 0 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

Ändra kvantitet och ta sedan bort produkt (VARUKORGSIDA) [Hur många
klick tog det att ]

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30
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1 2 16.7 %

2 0 0 %

3 4 33.3 %

4 5 41.7 %

5 1 8.3 %

6 0 0 %

7 0 0 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 0 0 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

Köp 6 portioner av surdegsbrödet "RundBull" (STARTSIDA) [Hur många
klick tog det att ]

0 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30

0 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30
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1 0 0 %

2 0 0 %

3 2 15.4 %

4 1 7.7 %

5 2 15.4 %

6 0 0 %

7 5 38.5 %

8 3 23.1 %

9 0 0 %

10 0 0 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

1 0 0 %

2 13 100 %

3 0 0 %

4 0 0 %

5 0 0 %

Kolla på dina köp [Hur många klick tog det att ]

0 3 6 9 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115

1620

2130

>30
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6 0 0 %
7 0 0 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 0 0 %

1115 0 0 %

1620 0 0 %

2130 0 0 %

>30 0 0 %

Bakverk 0 0 %

Bröd 0 0 %

Kontakt 0 0 %

Om oss 0 0 %

Mina sidor 2 15.4 %

Varukorg 0 0 %

Logga in 11 84.6 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

FAQ 0 0 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Valfri produkt 0 0 %

Registrera en användare [Vilket är det första klicket vid]

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Bakverk

Bröd

Kontakt

Om oss

Mina sidor

Varukorg

Logga in

Logga ut

Leveransvill…

FAQ

Tillbaka till…

Valfri produkt
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Bakverk 0 0 %

Bröd 0 0 %

Kontakt 0 0 %

Om oss 0 0 %

Mina sidor 13 100 %

Varukorg 0 0 %

Logga in 0 0 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

FAQ 0 0 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Valfri produkt 0 0 %

Ändra din adress till "A" [Vilket är det första klicket vid]

Ta fram sidan FAQ [Vilket är det första klicket vid]

0 3 6 9 12

Bakverk

Bröd

Kontakt

Om oss

Mina sidor

Varukorg

Logga in

Logga ut

Leveransvill…

FAQ

Tillbaka till…

Valfri produkt
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Bakverk 0 0 %

Bröd 0 0 %

Kontakt 3 25 %

Om oss 6 50 %

Mina sidor 0 0 %

Varukorg 0 0 %

Logga in 0 0 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

FAQ 3 25 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Valfri produkt 0 0 %

Ställ frågan "A" till Bakkassen [Vilket är det första klicket vid]

0 1 2 3 4 5

Bakverk

Bröd

Kontakt

Om oss

Mina sidor

Varukorg

Logga in

Logga ut

Leveransvill…

FAQ

Tillbaka till…

Valfri produkt

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Bakverk

Bröd

Kontakt

Om oss

Mina sidor

Varukorg

Logga in

Logga ut

Leveransvill…

FAQ

Tillbaka till…

Valfri produkt
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Bakverk 0 0 %

Bröd 0 0 %

Kontakt 11 91.7 %

Om oss 1 8.3 %

Mina sidor 0 0 %

Varukorg 0 0 %

Logga in 0 0 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

FAQ 0 0 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Valfri produkt 0 0 %

Bakverk 0 0 %

Bröd 0 0 %

Kontakt 2 16.7 %

Om oss 0 0 %

Mina sidor 10 83.3 %

Varukorg 0 0 %

Logga in 0 0 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

Kolla på dina frågor du har ställt [Vilket är det första klicket vid]

0 2 4 6 8

Bakverk

Bröd

Kontakt

Om oss

Mina sidor

Varukorg

Logga in

Logga ut

Leveransvill…

FAQ

Tillbaka till…

Valfri produkt
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FAQ 0 0 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Valfri produkt 0 0 %

Bakverk 11 91.7 %

Bröd 0 0 %

Kontakt 0 0 %

Om oss 0 0 %

Mina sidor 0 0 %

Varukorg 0 0 %

Logga in 0 0 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

FAQ 0 0 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Valfri produkt 1 8.3 %

Ta reda på hur svårt det är att baka en pepparkaka (STARTSIDA) [Vilket är
det första klicket vid]

Lägg till valfri vara i varukorg (STARTSIDA) [Vilket är det första klicket
vid]

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Bakverk

Bröd

Kontakt

Om oss

Mina sidor

Varukorg

Logga in

Logga ut

Leveransvill…

FAQ

Tillbaka till…

Valfri produkt
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Bakverk 5 45.5 %

Bröd 2 18.2 %

Kontakt 0 0 %

Om oss 0 0 %

Mina sidor 0 0 %

Varukorg 2 18.2 %

Logga in 0 0 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

FAQ 0 0 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Valfri produkt 2 18.2 %

Ändra kvantitet och ta sedan bort produkt (VARUKORGSIDA) [Vilket är
det första klicket vid]

0 1 2 3 4

Bakverk

Bröd

Kontakt

Om oss

Mina sidor

Varukorg

Logga in

Logga ut

Leveransvill…

FAQ

Tillbaka till…

Valfri produkt



2016-05-16 Användartest - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/1rmAmJYFqYlsIXXUsAQBBzYryrqQmnl7PYkT0eO0z9qE/viewanalytics 25/32

Bakverk 1 10 %

Bröd 1 10 %

Kontakt 0 0 %

Om oss 0 0 %

Mina sidor 0 0 %

Varukorg 8 80 %

Logga in 0 0 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

FAQ 0 0 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Valfri produkt 0 0 %

Bakverk 0 0 %

Köp 6 portioner av surdegsbrödet "RundBull" (STARTSIDA) [Vilket är det
första klicket vid]

0 2 4 6

Bakverk

Bröd

Kontakt

Om oss

Mina sidor

Varukorg

Logga in

Logga ut

Leveransvill…

FAQ

Tillbaka till…

Valfri produkt

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Bakverk

Bröd

Kontakt

Om oss

Mina sidor

Varukorg

Logga in

Logga ut

Leveransvill…

FAQ

Tillbaka till…

Valfri produkt
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Bröd 11 100 %

Kontakt 0 0 %

Om oss 0 0 %

Mina sidor 0 0 %

Varukorg 0 0 %

Logga in 0 0 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

FAQ 0 0 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Valfri produkt 0 0 %

Bakverk 0 0 %

Bröd 2 18.2 %

Kontakt 0 0 %

Om oss 0 0 %

Mina sidor 9 81.8 %

Varukorg 0 0 %

Logga in 0 0 %

Logga ut 0 0 %

Leveransvillkor 0 0 %

FAQ 0 0 %

Tillbaka till mina sidor 0 0 %

Kolla på dina köp [Vilket är det första klicket vid]

0 2 4 6 8

Bakverk
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Logga in

Logga ut
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Tillbaka till…

Valfri produkt
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Valfri produkt 0 0 %

Observerade du som "instruktör" något på uppgift 1?

Han tryckte på "knappen" "Är du ny", stressade dock

Hade lite svårt med oklara pilen när man är klar vid registrering

Återigen är "pilen" lite oklar.

såg inte "only digits please"

Tryckte fel på ny här och gå med , tyckte pilen var felplacerad i

registreringsformuläret

oklart att dt står "Gå med"

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 1?

Är man dålig datoranvändare hade man nog inte förstått att man registrerar på logga

in, även om han förstod det.

Hade lite svårt med oklara pilen när man är klar vid registrering

Var enkelt, pilen lite klar.

nej

svenska på när man gör fel, mellanrum i psotnr

man frå ej ha mellanslag.

Tråkiga bakverk

Observerade du som "instruktör" något på uppgift 2?

Nope

Tryckte "adminknappen", spelar ju ingen roll dock.

nej

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 2?

Nope

STRAIGHT FORWARD MADDAFAKKA

Föredömligt enkelt.

Enkelt att hitta, letar nere i footern.

nej

Förvirrad över att den förifyllda texten inte försvinner då man klickar på rutan

Flytta ut mina sidorknappen till höger

Observerade du som "instruktör" något på uppgift 3?

Nope

Tryckte ju Om oss också
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Svårhittat

nej

faq svår att hitta

Svår att hitta

Vilse

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 3?

Nope, kanske FAQ på om oss.

Skulle kunna tänka sig att den kan finnas där uppe, men man hittar ju den lätt ändå.

"Går att hitta, men var ju inte det enklaste"

Svår att hitta,"shit där nere"

Borde finnas även under kontakt.

Borde finnas under kontakt.

Dropdownmeny på kontakt, tydligare FAQ

FAQ vvar otydlig

Observerade du som "instruktör" något på uppgift 4?

Tryckte fel för att han är stressad..

Nope, använde footern men var nog för att han just gjort det på FAQ.

Easy

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 4?

Nope

easy

Observerade du som "instruktör" något på uppgift 5?

Nope

Npoe

KOllade kontakt först.

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 5?

Nope

Eaasy

"Antingen var det unde rkontakt eller mina sidor, tydligare än s måste det inte vara"

logiskt

Observerade du som "instruktör" något på uppgift 6?
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Nope

Bra

Klickade på bilden bakverk.

fel i kvantitet i varukorgen, ska stå totatlt pris

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 6?

Nope  sökfunktion hade varit nice (men lol)

Eaasy

Bra

Pedagogiskt

Trodde det var en mjuk kaka.

Pedagogiskt.

Observerade du som "instruktör" något på uppgift 7?

Nope

HÅller nog inte med om försökskaninens grej. Anledningen till att han sa det var att

han först gick in på varukorgen, men det beror nog på frågan.

Bra

Klickade på bilden för bröd.

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 7?

Nope

Kanske skulle kunna komma från tomma varukorgen till varorna

bra

ändra till "varukorgen är tom"

Observerade du som "instruktör" något på uppgift 8?

Nope

Ändrade ej kvantitet

Gick bra

Stannade till efter att ha ändrat kvantitet.

Missade att verkligen ändra kvantiteten.

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 8?

"Man kan ändra kvantitet från 2 till 2"  blir dock konstigt med andra kvantiteter än 2..

Oklart att kvantitet inte ändras direkt nä mran väljer siffran.

Onödigt med en knapp bredvid vid antalet.

Vore bra om det sparade automatiskt. Kanske använda +/
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Observerade du som "instruktör" något på uppgift 9?

Nope

Gick strålande

Klickade på börd i menyn

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 9?

Nope

Gut

Påpekade oklarheten i "continue shopping" påe ngelska men annars gick det bra.

Inga ojämna portioner

Varför checka ut? Borde heta något mer pedagogiskt.

Observerade du som "instruktör" något på uppgift 10?

Nope

Har försökskaninen någon kommentar på uppgift 10?

Nope

Easyyyyy

Har du någon spontan kommentar om hemsidan?

Den känns jävligt seriös  svarar direkt på nästa fråga.

Bra, enkel, snygg!

Imponerande, snygg och prydlig, väldigt lätt. Väldigt lättjobbad!

Stor förstabokstav i menyn.

Den ser inbjudande ut. Jag blir sugen på bakverk.... ingen markering kommerr fram

när man skulle ändra sina uppgifter

Jättefin, tydlig

Fin hemsida som ser fin ut, oklart hur vi valt, tänk på hur människor väljs ut.

Info om vad bakkassen är. Bra lärbarhet

Så fint! Fin förstasida! Bra med poppisrecept! Dåligt att det inte går att hitta macarons

bland produkterna

Söt

citatet om janne var inte bra. sexistiskt. Måste byta bilder för att ge ett seriöst intryck.

VI skulle kunna ha en "Kom igång"sida

Ha en knapp på "tack för ditt köp" som tar en tillbaka till startsidan, om man inte fattar

att loggan är en knapp. Ändra färg på "lägg till i varukorgknappen" De gröna grejerna

är ej centrerade på mobilversionen
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Ja 10 90.9 %

Ganska 1 9.1 %

Nej 0 0 %

Ja 9 81.8 %

Nej 2 18.2 %

Tycker du att hemsidan ger ett seriöst intryck?

Skulle du våga beställa en produkt från hemsidan?

Kommentar på varför/varför inte på de två sista frågorna.

Den ger ett seriöst intryck!. Framför allt typ "Så här funkar det" och sådant känns

seriöst, och snyggt interface.

DEN känns seriös och ger ett bra intryck, man känner sig TRYGG (SA HAN

EXPLICIT!)

Betalningsmomentet känns inte säkert. Jätteseriös hemsida, men skulle inte våga

betala i dagsläget när det bara vips är betalt (ex https, andra attribut)

Tydlig förstasida. Med färdig FAQ + villkor skulle köp vågas göra.

Väl designat. det ser bra ut.

Seriöst intryck: clean, bra. Såg seriös ut och vågar därför beställa

Fint fräscht, inbjudande, vill baka. Ja, kanske lite mer om oss. Hur det funkar. Oklart

med checka ut.

Seriöst, bra med gröna loggor. I tiden. Och söt. Tippar på tjejer som främsta

besökare, kanske mer rosa? Fett dyrt, men annars! Bra med symboler i Modal.

En ide som är bra

Ser lite plastig ut.

Den ska vara lite seriösare för att man ska våga beställa något

90,9%

18,2%

81,8%
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Antal dagliga svar
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