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Sammanfattning 

Den här rapporten, som är en del av kursen TDDD83 Kandidatprojekt datateknik vid 

Linköpings Tekniska Högskola, beskriver utvecklandet av ett e-handelssystem för den fiktiva 

t-shirtbutiken Utique. Den berör dels tekniska aspekter, men även de erfarenheter och 

lärdomar de tre gruppmedlemmarna fått under projektets gång. För att genomföra projektet 

användes programmeringsspråken Html, Css, Php, Mysql och Javascript samt ramverken och 

biblioteken Bootstrap, Cakephp och Jquery. Under projektets gång användes, efter anpassning 

till gruppstorleken, den agila utvecklingsmetoden Scrum, vilket beskrivs kortfattat i 

rapporten. Rapporten innefattar även en marknadsföringsplan för Utique där en 

konkurrensanalys genomförts och ämnena marknadssegmentering, positionering och 

differentiering berörts. Marknadsföringsplanen avslutas med en marknadsmix. 

Avslutningsvis, diskuteras utvecklingsområden för systemet, styrkor och svagheter med 

koden samt svårigheter som dykt upp under projektets gång.  
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1 Introduktion 

Projektet var en del av kursen TDDD83 Kandidatprojekt datateknik vid Linköpings tekniska 

högskola och innebar att utveckla en webbshop för t-shirtkonsumenter. Teamet bestod av tre 

medlemmar som hade som mål att utveckla ett lättanvänt och väl fungerande system. 

Tekniker som användes är Php (The PHP Group, 2014), Cakephp (Cake Software 

Foundation, Inc, 2014), Mysql (Oracle Corporation, 2014), Jquery (The jQuery Foundation, 

2014), Bootstrap (Bootstrap, 2014), Css, Javascript, Ajax och HTML (World Wide Web 

Consortium, 2014). Rapporten beskriver utvecklingsprocessen för systemet och dess innehåll. 

Vidare beskrivs även webbshoppens marknadsföringsplan och de etiska aspekter som tagits i 

beaktning. 

1.1 Produktvision 

”Dagens unga kämpar med att sticka ut i ett samhälle där allt är tillgängligt för alla. Stora 

klädjättar står för en stor del av modetrenden vilket gör att det är svårt att sticka ut för den 

som vill. Därför vill vi introducera Utique. 

Utique kommer vara en t-shirtbutik online med ett ständigt varierande utbud av säregna t-

shirtar för unga människor i åldrarna 18-30. Utique kommer att tillgodose kundens behov av 

att känna sig unik genom sälja begränsade upplagor av egendesignade t-shirtar som 

minimerar risken att kompisen dyker upp i likadana kläder. 

När kunden kommer in på Utique ska denne på ett lättöverskådligt sätt kunna hitta en design 

som faller denne i smaken. Genom bra stuktur och enkel navigation ska hemsidan ge ett 

tilltalande, hippt och modernt intryck.” 
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2 Metod 

2.1 Realisering av visionen 

För att komma fram till vad Utique skulle erbjuda, och vilken funktionalitet som skulle finnas 

genomfördes en brainstormingsession. Under sessionen skrevs alla önskade funktioner ned 

utan att värdera dess relevans. För att få ytterligare inspiration granskades ett antal befintliga 

webbshoppar. Därefter sorterades funktionerna in i tre prioriteringsgrader: grundläggande, bra 

att ha och extra. Anledningen till att funktionerna delades upp i dessa kategorier var för att 

först få ett fungerande system som sedan successivt kunde byggas på efter hand. 

De grundläggande funktionerna är allt som behövs för att ett expressköp ska kunna 

genomföras. Med ett expressköp menas att kunden hittar önskad vara, lägger den i varukorgen 

och slutför sitt köp genom att skriva in sina leverans- och betalningsuppgifter utan att vara 

medlem. 

De funktioner som klassificerats som ”bra att ha” är sådana som bidrar till att produktvisionen 

uppnås och som utöver de grundläggande funktionerna är viktiga för kunden. Till dessa hör 

bland annat funktionerna att kunna bli medlem och på så sätt förenkla sitt köp, möjligheten att 

få information om storlekar, leverans, betalning och hur kunden kan kontakta företaget. För 

att tilltala den unga målgruppen har även designen ansetts som en viktig del i systemet. Till 

den här kategorin räknades även funktioner som är viktiga för administratören, så som att ta 

bort eller lägga till varor, hitta information om kunden och möjligheten att rea ut varor. 

De funktioner som fick den lägsta prioriteringen, ”Extra”, var sådana som inte var direkt 

nödvändiga för kunden men som skulle förbättra webbshoppen ytterligare. Av dessa 

funktioner implementerades endast de som ansågs möjliga att genomföra inom tidsramen för 

projektet. 

2.2 Arbetsprocess 

Handledarna för projektet rekommenderade att ramverket Scrum skulle användas, men då den 

rekommenderade gruppstorleken i Scrum är sju, plus minus två, har bara vissa delar av Scrum 

tillämpats (Faria, 2013). Scrum är ett processramverk som används vid produktutveckling där 

alla deltagare tillsammans utgör ett scrumteam (Schwaber & Sutherland, 2013). 

Enligt Schwaber och Sutherland (2013) består ett scrumteam av tre olika funktioner: 

produktägare, utvecklingsteam samt en scrummästare. Då gruppen varit så pass liten har det i 

det här projektet inte funnits några uttalade formella roller, utan en övergripande tanke har 

varit att samtliga gruppmedlemmar ska ha arbetat med alla delar av projektet. Det vill säga 

alla ska ha bidragit till databasen, logiken samt systemets grafiska användargränssnitt 

(förkortat GUI). En fördel med detta arbetssätt är att ifall någon medlem av någon anledning 

inte kan medverka under en del av projektet så kan projektet fortgå utan några större problem 

då alla kan rycka in och arbeta där det behövs. 

Däremot har Scrum tillämpats i den meningen att arbetet delats upp i olika sprintar. En sprint 

är ”hjärtat i Scrum” och är en tidsbegränsad period då scrumteamet utvecklar ett 

produktinkrement som är färdigt att användas. Arbetet har delats upp i fyra sprintar: en 

förberedande, två för utveckling samt en för förbättringar. Dessa kommer beröras närmare när 

utvecklingsprocessen beskrivs i avsnittet om mjukvaruutvecklingsmetodik. Innan varje sprint 

har påbörjats har, precis som Schwaber och Sutherland (2013) rekommenderar, ett 

sprintplaneringsmöte genomförts där både innehållet och arbetssättet för sprinten gåtts 

igenom. Under projektets gång har sprintåterblickar genomförts efter samtliga sprintar. En 
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sprintåterblick innebär att scrumteamet utvärderar arbetet och även fastställer ifall några 

förändringar behöver genomföras inför den kommande sprinten. Efter varje sprint ska även en 

så kallad sprintgranskning genomföras men då projektet inte haft någon produktägare har 

detta inte utförts. (Schwaber & Sutherland, 2013), (Cohn, 2009) 

Tack vare att samtliga gruppmedlemmar haft mer eller mindre identiska scheman kunde 

mycket av arbetet bedrivas i grupp under sprintarna. Enligt Schwaber och Sutherland (2013) 

ska det hållas dagliga scrummöten där scrumteamet samordnar arbetet och planerar det 

kommande arbetet. Då gruppen inte har träffats dagligen har inte detta tillämpats fullt ut. 

Varje möte har dock inletts med en genomgång av nuläget. För att försäkra att de mest 

relevanta uppgifterna arbetas med har en plan lagts upp för arbetspasset och därefter har 

arbetet startat, antingen individuellt, i par eller i grupp. För att lätt kunna blicka tillbaka på 

vad som gjorts tidigare har minnesanteckningar skrivits efter varje möte. Dessa har även 

inkluderat tid och datum för nästa möte samt eventuella individuella uppgifter som någon 

eller några gruppmedlemmar ska genomföra inför detta möte. 

2.3 Mjukvaruutvecklingsmetodik 

2.3.1 Utvecklingsprocess 

Som nämnts i beskrivningen av arbetsprocessen, delades arbetet upp i fyra olika sprintar. 

Under den första sprinten, sprint 0, låg fokus på förberedelser för det faktiska 

programmerandet. Under starten av sprinten lades mycket tid ner på att förbereda de tekniska 

delarna; dels på att sätta upp all nödvändig programvara men även på att studera de språk som 

skulle användas i projektet. Parallellt med detta genomfördes, som nämndes i beskrivningen 

av realiseringen av visionen, en brainstormingsession och en granskning av liknande 

hemsidor för att hitta inspiration till vilka funktioner hemsidan skulle ha. Detta mynnade 

sedan ut i en produktvision (se introduktionen) och ett antal user stories, vilket är 

beskrivningar av funktioner och egenskaper skrivna från en individs perspektiv (O'hEocha & 

Conboy, 2010). Dessa utgjorde sedan projektets produktbacklogg. En produktbacklogg är en 

”att-göra-lista” som innehåller projektets mål och prioriteringar (Softhouse Consulting, 2014). 

Mot slutet av sprinten framställdes skisser av tre av hemsidans mest grundläggande vyer (se 

Bilaga A). Syftet med detta var att ge samtliga gruppmedlemmar en gemensam syn av hur 

hemsidan skulle se ut. Avslutningsvis inleddes utformandet av databasen genom att ett ER-

diagram ritades. 

Under den andra sprinten, sprint 1, inleddes det faktiska programmerandet. Först gjordes 

Html-prototyper av de tre vyer som skissats under sprint 0 (se Bilaga B). Sedan 

implementerades databasen baserat på det ER-diagram som satts upp under den föregående 

sprinten. När detta var gjort började hemsidan ta form på riktigt; med utgångspunkt i 

prototyperna implementerades vyerna i utvecklingsversionen av systemet och sedan 

implementerades även varukorgen. Initialt var det tänkt att det efter denna sprint skulle vara 

möjligt att genomföra ett expressköp, men denna funktion fick flyttas till sprint 2 eftersom det 

fortfarande inte var möjligt att koppla en order till en specifik kund. En möjlig anledning till 

varför den kopplingen inte hunnit upprättat är att det under denna sprint var nödvändigt att 

göra om designen av databasen då den gamla designen inte var kompatibel med Cakephp. 

Den tredje sprinten, sprint 2, inleddes med att färdigställa expressköpsfunktionen. Under 

sprint 2 blev det även möjligt att filtrera sortimentet för att på så sätt lätt kunna hitta bland 

produkterna. Sedan implementerades inloggningsfunktionen med tillhörande orderhistorik. 

Parallellt med detta etablerades även en koppling mellan hemsidan och det lagersaldo som 

finns i databasen. I praktiken innebär denna koppling att endast storlekar som finns i lager 
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visas på hemsidan samt att lagersaldot för en produkt kontrolleras innan ett köp kan 

genomföras. 

Den fjärde och sista sprinten bestod främst av en omfattande testning samt omstrukturering av 

kod. Hur dessa delar gick till kommer beröras i ett separat avsnitt. 

2.3.2 Testning 

Under projektets gång har flertalet informella tester genomförts, främst i form av att vänner 

och bekanta till gruppmedlemmarna fått använda hemsidan och sedan komma med feedback. 

Under den fjärde sprinten genomfördes en formell testning baserat på den 

användbarhetstestning U.S. Department of Health & Human Services beskriver på 

http://www.usability.gov. 

Ett av de första stegen vid användbarhetstestning är att utforma en plan som inkluderar hur 

testningen ska gå till, vad som ska mätas, hur många deltagare testningen ska ha samt vilka 

olika scenarion som ska testas (U.S. Department of Health & Human Services, 2014). 

Testplanen för projektet återfinnes i sin helhet i Bilaga C. 

Det primära syftet med testningen var att utvärdera användbarheten, men även designen 

utvärderades. Detta testades genom att ett flertal scenarion utformades där testpersonen fick 

flera uppdrag att utföra. När dessa uppdrag utfördes noterades vilka problem testpersonen 

stötte på, hur många klick som gjordes samt hur lång tid de olika uppdragen tog att utföra. 

Baserat på Nielsens (2012) konstaterande att det med fem testpersoner upptäcks i princip lika 

många användbarhetsproblem som med fler valdes antalet deltagare till just fem. Dessa fem 

personer var samtliga från hemsidans målgrupp och båda könen var representerade. Under 

testningen användes den moderationsteknik Romano Bergstrom kallar ”retrospective 

probing”. Detta innebär att testpersonen genomför hela testet och först efteråt ställer 

testmoderatorn frågor om upplevelsen (Romano Bergstrom, 2013). 

2.3.3 Omstrukturering av kod 

Om någon del av projektet ansetts vara färdig och fullt fungerande, men fortfarande haft 

utrymme för förbättringar av kodstrukturen har detta noterats i ett dokument. Under den 

avslutande sprinten värderades punkterna i dokumentet baserat på komplexiteten av 

problemet, beräknad tidsåtgång samt vilken effekt en förbättring skulle ha på systemet. De 

högst prioriterade förändringarna genomfördes därefter under sprinten. 

2.4 Utvecklingsmiljöer 

De utvecklingsmiljöer som använts under projektets gång är Github (GitHub, Inc, 2014), 

Photoshop (Adobe Systems, Inc, 2014), Notepad++ (Ho, 2014), Sublime (Sublime, 2014), 

och Phpmyadmin (phpMyAdmin Contributions, 2014). 

För att skriva all kod har Notepad++ respektive Sublime använts. Båda dessa är enkla 

textredigerare med koduppmärkning. Den främsta fördelen med dem är just att de är väldigt 

enkla och lättbegripliga. Till nackdelarna hör att de saknar syntaxkorrigering och de saknar 

även förmågan att autokomplettera funktionsnamn från andra delar av projektet. 

För att kunna dela koden mellan gruppmedlemmarna användes versionshanteringssystemet 

Github. Under projektets gång upplevdes en del problem med synkroniseringen med Github, 

vilket ledde till att en hel del tid har fått läggas på att reda ut dessa. Det underlättade att 

gruppen kunde sitta tillsammans när dessa problem skulle lösas. Problemen som upplevdes 

tros inte bero på Github, utan främst på ren ovana att använda det. 
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För att utveckla databasen användes Phpmyadmin, vilket är ett verktyg för att administrera 

Mysql via en webbläsare. Till fördelarna hör att det var, för projektet, fullt 

funktionsfullständigt och gav även ett administrationsgränssnitt för systemet, men det 

upplevdes dock som väldigt långsamt emellanåt. 

Avslutningsvis, användes Photoshop för att designa logotypen samt för att redigera de bilder 

som använts. 

2.5 Språk, tekniker och ramverk 

Under utvecklandet av systemet har följande språk används: Html, Css, Php, Mysql och 

Javascript. För att underlätta utvecklingen har ett antal ramverk och bibliotek använts. Dessa 

inkluderar Bootstrap, Cakephp och Jquery. För att ytterligare förbättra interaktiviteten på 

hemsidan har Ajax använts.  
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3 Systemöversikt 

 

Figur 1 

3.1 Produktbacklogg 

Produktbackloggen är som nämnt i inledningen uppdelad i tre delar: grundläggande, bra att ha 

och extra. De funktioner som kategoriserades som grundläggande (se 3.1.1) är de som är 

nödvändiga för att kunden ska kunna genomföra ett expressköp. Det vill säga att kunden ska 

kunna hitta en t-shirt i sin storlek, ha en varukorg där varan sparas och sedan kunna skriva in 

sina leverans- och betalningsuppgifter så att ordern kan slutföras. 

För att uppnå produktvisionen finns ett antal funktioner som har klassificerats som ”bra att 

ha” (se 3.1.2). En av dessa funktioner är att bli medlem. Genom ett medlemskap kan kunden 

förenkla sitt köp i framtiden eftersom leveransuppgifterna sparas. Som medlem kan kunden 

även se orderhistorik och orderstatus på sina beställningar. För att kunden lättare ska hitta 

bland Utiques sortiment finns en filtreringsfunktion. Det finns även ett antal statiska sidor där 

kunden kan hitta information relaterat till köpet. I systemet ingår funktioner så att 

administratören kan lägga till och ta bort varor samt se kunduppgifter. Utiques vision är även 

att ha en lättöverskådlig och hipp design som tilltalar den unga målgruppen. 

Under kategorin ”Extra” (se 3.1.3) listades funktioner som inte var direkt nödvändiga för 

kunden men som ansågs förbättra systemet ytterligare. I dagsläget har inte alla funktioner 

implementerats vilket ses som förbättringsmöjligheter i framtiden. De funktioner som har 

realiserats inom den här kategorin är en slumpfunktion som exponerar kunden för olika t-

shirtar från dag till dag, en sida med information om Utique samt länkar till sociala medier, 

det vill säga funktion 25-28 i 3.1.3. 

3.1.1–3.1.3 listar alla funktioner i form av user stories. 

3.1.1 Grundläggande funktioner 

1. Hitta t-shirt: Som kund vill jag hitta t-shirts online så jag slipper gå till en affär. 

2. Hitta rätt storlek: Som kund vill jag kunna välja storlek så att jag får en t-shirt som 

passar mig. 

3. Skapa varukorg: Som kund vill jag ha en varukorg där mina varor sparas så att jag kan 

genomföra ett köp. 

4. Tömma varukorg: Som kund vill jag kunna ta bort varor ur min varukorg om jag inte 

vill ha dem längre. 
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5. Få varorna levererade: Som kund vill jag lämna leveransuppgifter så att jag får 

produkterna levererade dit jag vill. 

6. Ta betalt av kunden: Som företag vill vi att kunden lämnar sina betalningsuppgifter så 

att vi kan ta betalt. 

7. Orderbekräftelse: Som kund vill jag få en bekräftelse på min beställning så att jag vet 

att ordern har gått igenom. 

3.1.2 Bra-att-ha-funktioner 

8. Varukorgsöversikt: Som kund vill jag kunna se hur många varor och hur mycket jag 

har köpt för vilken sida jag än befinner mig på för att inte behöva gå till varukorgen. 

9. Justera antal: Som kund vill jag enkelt kunna öka antalet av en t-shirt så jag kan köpa 

fler exemplar av min favorittröja. 

10. Filtrera produkter: Som kund vill jag kunna filtrera sortimentet så att jag lättare kan 

hitta det jag letar efter. 

11. Bli medlem: Som kund vill jag ha möjlighet att bli medlem så att jag kan förenkla 

mina köp. 

12. Enkelt att logga in/registrera sig: Som kund vill jag ha möjlighet att logga in eller 

registrera mig på alla sidor så att jag enkelt kan komma in på mitt konto eller bli 

medlem. 

13. Påminnelse om medlemskap: Som kund vill jag bli påmind om att logga in eller 

registrera mig innan mitt köp genomförs så jag kan ta del av fördelar som ett 

medlemskap innebär. 

14. Orderhistorik: Som medlem vill jag ha tillgång till min orderhistorik så att jag kan 

hålla koll på mina inköp. 

15. Orderstatus: Som medlem vill jag kunna se min orderstatus på de varor jag handlat så 

jag vet när de kommer fram. 

16. Lagersaldo: Som kund vill jag veta butikens lagersaldo så jag vet om den produkt jag 

vill ha finns i lager. /Som inköpare vill jag kunna se lagersaldot för att veta när jag ska 

köpa in nya produkter. 

17. Rea ut varor: Som företag vill vi ge ut erbjudanden så att vi kan bli av med gammalt 

sortiment. 

18. Måttinformation: Som kund vill jag ha tillgång till måttinformation så att jag vet 

vilken storlek jag ska välja. 

19. Betalningsinformation: Som kund vill jag få betalningsinformation så jag vet vilka 

olika sätt jag kan betala på. 

20. Leveransinformation: Som kund vill jag hitta leveransinformation så jag vet hur lång 

tid det tar att få produkterna levererade. 

21. Kontakta oss: Som kund vill jag ha möjlighet att kontakta företaget om det är några 

problem. 

22. Hip design: Som företag vill vi ha en snygg design på hemsidan så att kunderna blir 

intresserade av företaget. 

23. Lägga till och ta bort varor: Som administratör vill jag kunna lägga till och ta bort 

varor när sortimentet förändras. 

24. Se användaruppgifter: Som administratör vill jag kunna se kundernas 

användaruppgifter som understöd till supportärenden. 

3.1.3 Extra funktioner 

25. Slumpfunktion: Som produktansvarig vill jag att hemsidan slumpar fram vilken t-shirt 

som visas på första sidan så att kunden ska exponeras för olika varor. 
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26. Om oss: Som kund vill jag ha information om företaget jag handlar av så jag kan få en 

uppfattning om vilka de är. 

27. Sociala medier: Som marknadsföringsansvarig vill jag att kunderna lätt ska hitta till 

företagets Facebooksida, Instagram, Twitter och Google+ - sida så att företaget kan 

stärka sin position i sociala medier. 

28. Jobba hos oss: Som arbetssökande vill jag få information om hur jag kan söka jobb 

hos företaget så jag kan ta mig ur arbetslösheten. 

29. Bekräftelsemail: Som kund vill jag få ett bekräftelsemail så jag vet att min order har 

gått igenom. 

30. Nyhetsbrev: Som marknadsföringsansvarig vill jag ge ut ett nyhetsbrev så att 

kunderna blir medvetna om våra senaste nyheter. 

31. Önskelista: Som kund vill jag kunna spara artiklar jag önskar mig i en önskelista så 

jag lätt kan hitta dem framtiden. 

32. Designa egen t-shirt: Som kund vill jag kunna designa min egen t-shirt så jag kan få en 

unik t-shirt. 

33. Kuponger/presentkort: Som kund vill jag kunna köpa presentkort så jag kan ge bort 

dessa till andra. 

34. Annan leveransadress: Som kund vill jag kunna uppge en annan leveransadress så att 

jag kan separera fakturan och leveransen av varorna. 

35. Flera adresser per användare: Som kund vill jag kunna lagra flera adresser hos 

företaget så jag lätt kan skicka varor till olika adresser. 

3.3 Teknisk beskrivning 

I den tekniska beskrivningen redogörs för hur i produktbackloggens user stories i 3.1.1–3.1.3 

har implementerats i systemet. 

3.3.1 Startsida 

Utique säljer unika t-shirtar i begränsade upplagor. Produkterna visas på startsidan med bild, 

namn och pris. Kunden kan klicka in på en enskild t-shirt och får på så sätt upp 

produktinformation om varan (user story 1). Ordningen på t-shirtarna på startsidan slumpas 

fram varje gång sidan uppdateras. Startsidan har även en jumbotron högst upp med ”Dagens t-

shirts” för att kunden ska exponeras för dessa t-shirtar något extra (Markering 4, Figur 2). 

Detta görs genom att tre slumpmässiga t-shirtar plockas ut baserat på ett seed bestående av 

dagens datum (user story 25). Kunden kan filtrera produkterna med hjälp av filtreringsmenyn 

ovanför produktutbudet (Markering 5 i, Figur 2). Här kan kunden filtrera på modell, färg och 

pris genom att klicka i de olika alternativen. Innehållet i filtreringsmenyn beror på vilka t-

shirtar som finns tillgängliga i databasen (user story 10). Initialt hade webbshoppen en neutral 

design i svart-vitt. Efter feedback från testpersoner ändrades denna till en mer livlig och 

färgglad design (user story 22). 

Till vänster i sidhuvudet kan kunden logga in om denne är medlem eller komma till 

registreringssidan för att bli medlem (Markering 1 respektie 2, Figur 2, user story 12). När 

kunden klickar på logga in visas en drop down meny där kunden kan skriva in sina uppgifter 

(Figur 3). Till höger i sidhuvudet finns en översikt av varukorgen där kunden kan se antal och 

det sammanlagda värdet av varorna som ligger i varukorgen (Markering 3, Figur 2 samt Figur 

4). På så sätt behöver kunden inte navigera sig till varukorgssidan för att se denna information 

(user story 8). Om kunden behöver kontakta företaget finns telefonnummer och e-mail till 

vänster i sidfoten under ”Kundtjänst” (Markering 6, Figur 2, user story 21). I sidfoten under 

”Information” finns ett antal länkar (Markering 7, Figur 2). På sidan ”Om Utique” kan kunden 

läsa om företaget och dess utvecklare (userstory 26). Under leverans-, mått- och 

betalningsinformation hittar kunden all viktig information relaterat till köpet (user story 18-
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20). Det finns även en länk till lediga jobb där arbetssökande kan hitta lediga jobb hos Utique 

(user story 28). Till höger i sidfoten under ”Följ oss” (Markering 8, Figur 2) finns länkar till 

Utiques Facebooksida, Instagram, Twitter Google+-sida. Genom dessa kan kunden få 

information om nya produkter eller sprida ryktet om webbshoppen vilket stärker företagets 

position i sociala medier (user story 27). 
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Figur 2 – Startsida 
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Figur 3 - Inloggningsmeny 

 

 

Figur 4 - Varukorgsöversikt 

3.3.2 Medlemskap  

Kunden kan registrera sig som medlem för att förenkla sina köp. Som medlem behöver 

kunden bara ange sina leveransuppgifter första gången, därefter sparas de för att förenkla vid 

framtida köp. Vid varje köp kan kunden redigera sina uppgifter och de nya uppgifterna 

ersätter de gamla i databasen. För att registrera sig får kunden välja ett användarnamn och 

lösenord (Figur 5, user story 11). 

 

Figur 5 - Registreringssida 

 

3.3.3 Produktsida 

För att köpa en t-shirt klickar kunden på önskad vara och hamnar på så sätt på produktsidan 

där t-shirten sedan kan läggas i varukorgen genom att klicka på knappen ”Lägg till i 

varukorg” (Markering 3, Figur 6). Varukorgen sparas i form av en session. I sessionen sparas 

kundens produkter och all information om dem så som pris, storlek, färg och antal. 

Anledningen till att varukorgen sparas som en session är att det ansågs vara det lättaste sättet 
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att knyta varorna till en kund som inte är medlem. Varukorgen gör det möjligt för kunden att 

köpa flera produkter samtidigt genom att lägga till fler varor (user story 3). På produktsidan 

kan kunden även välja storlek för att få en t-shirt som passar (Markering 2, Figur 6, user story 

2). Storleksmenyn kontrolleras mot databasen så att endast de storlekar som är tillgängliga i 

lager visas i menyn. För att komma till kassan kan kunden klicka på knappen i 

varukorgsöversikten eller ”Gå till kassan” på produktsidan (Markering 1 och 4, Figur 6). 

 

 

Figur 6 - Produktsida 

 

3.3.4 Varukorg 

I vyn ”Varukorg” kan kunden se alla sina varor, vald storlek, antal, styckpris och totalpris. 

Om kunden vill justera antal av en vara används plus- och minusknapparna (Markering 1, 

Figur 7, user story 9). Det är även möjligt att ta bort en enskild vara genom att klicka på 

krysset längst till höger eller tömma hela varukorgen om så önskas (Markering 2, respektive 

3, Figur 7, userstory 4). Det är även möjligt att ta bort varor ur varukorgen i snabbmenyn till 

höger i sidhuvudet (Markering 1, Figur 8). 
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Figur 7 - Varukorg 

 

Figur 8 - Varukorgsöversikt i varukorgen 

Om kunden skulle försöka köpa fler exemplar av en t-shirt än vad som finns i lager kommer 

ett felmeddelande upp när kunden klickar på ”Checka ut”. I felmeddelandet står hur många t-

shirtar av den här sorten som finns kvar i lagret och kunden uppmanas att ändra sin 

beställning (Markering 1, Figur 9, user story 16). 

 

Figur 9 - Lagersaldo 
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3.3.5 Betalningssida  

På betalningssidan blir kunden påmind om att logga in eller registrera sig för kunna ta del av 

de fördelar som ett medlemskap innebär (user story 13). 

Genom att klicka på ”Checka ut” i varukorgen skickas kunden vidare till en vy där leverans- 

och betalningsuppgifter ska skrivas in för att köpet ska genomföras (Figur 10, user story 5 och 

6). Uppgifterna valideras innan köpet kan gå igenom. Mer om hur valideringen går till 

beskrivs i systemspecifikationen. 

 

Figur 10 - Betalningssida 

3.3.6 Orderbekräftelse och orderhistorik 

När kunden har fyllt i alla sina leverans- och betalningsuppgifter korrekt slutförs köpet. 

Därefter visas en orderbekräftelse med samlad information om köpet och till vilken adress 

varorna kommer att levereras (Figur 11, user story 7). 
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Figur 11 - Orderbekräftelse 

Som medlem får kunden inte bara en enklare köpupplevelse utan även möjlighet att se sin 

orderhistorik genom ett menyval till vänster i sidhuvudet (Markering 1, Figur 12). Kunden 

kan i orderhistoriken se alla ordrar som den tidigare lagt och även se orderstatus och exakt 

vad varje order innehöll (Figur 13, Figur 14, user story 14 och 15). 

 

Figur 12 - Medlemsmeny 
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Figur 13 - Orderhistorik 

 

Figur 14 - Orderhistorik, specifik order 

3.3.7 Administrationsfunktioner 

I det inledande skedet av arbetet var tanken att dessa funktioner skulle realiseras med ett 

administrationsgränssnitt. Då en snävare begränsning av systemet var nödvändig med tanke 

på storleken på vår grupp och de resurser som fanns att tillgå bestämdes att 

administrationsgränssnittet skulle slopas. Istället görs dessa funktioner med hjälp av 

Phpmyadmin (user story 23 och 24). Det här är inte en optimal lösning eftersom 

administratören måste ha kunskap om systemets uppbyggnad och hur en relationsdatabas 

fungerar. 

3.3.8 Övriga funktioner 

Det finns möjlighet för företaget att rea ut varor. För att göra detta anges en procentrabatt på 

önskad t-shirt i databasen. Därefter visas t-shirten med en röd reaskylt och ett nytt rabatterat 

pris (Figur 15, user story 17). 
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Figur 15 - Reavara 

 



18 

 

4 Systemspecifikation 

4.1 Databas 

Ett av de första stegen i projektet var att designa databasen som utformades så att den skulle 

följa grundläggande principer inom databasutveckling så som normalform. Databaser som har 

tabeller i normalform minskar risken för att oönskade anomalier dyker upp vid ändring av 

data och skyddar därför databasens integritet (Codd, 1970). När utvecklingen av systemet 

kom igång uppstod dock vissa problem då Php-ramverket som används, Cakephp, satte 

restriktioner på hur databasen kunde utformas. Databasen gjordes därför om helt för att bättre 

fungera med Cakephp, även om det innebar att databasen inte längre helt var i normalform. 

 

Figur 16 - ER-diagram 

Den slutgiltiga versionen av databasen är illustrerad i Figur 16 och består utav sex stycken 

entiteter och fem relationer, varav relationen order_items är av typen många-till-många vilket 

leder till totalt sju tabeller i databasen som definieras av följande relationer. 

 customers(id, name, email, address, zipcode, city, country) 

 users (id, username, password, customer_id, created) 

 inventory_items(id, tee_id, amount, size) 

 orders(id, customer_id, price, shipping, status, created) 

 order_items(id, tee_id, customer_id, size, amount, price) 

 payments(id, order_id, card_number, expiry_date) 

 tees(id, name, price, discount, color, description, sex) 
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Alla tabeller har som primärnyckel ett unikt id vilket krävs för integrationen med Cakephp. 

Detta gör att dataintegritet inte garanteras i databasen utanför domänen av heltal som utgör 

det unika id:t, och bryter därför mot några kriterier i normalform. Detta innebär att objekt i 

databasen kan ha samma värde på alla fält utom id:t som endast utnyttjas av Cakephp och 

därför egentligen inte är unika. Den största svagheten i designen är därför att den är beroende 

av Cakephp för att garantera dataintegritet. Cakephp är dock byggt på den här principen för 

att öka flexibiliteten i kodbasen och har istället egna metoder för att garantera dataintegritet 

vilket eliminerar problemet samtidigt som det gjort utvecklingen av systemet snabb och 

smidig, vilket i slutändan istället visat sig var en stor styrka (Cake Software Foundation, Inc, 

2013). 

För att kunna uppfylla kundens order måste personuppgifter lagras i samband med köpet. 

Känslig information som lagras om kunden är namn, e-postadress, och var personen bor. 

Detta länkas även ihop med den betalningsinformation som kunden uppgett via ordern. Om 

kunden dessutom är medlem lagras ett användarnamn och lösenord samt kundens 

orderhistorik. Av den här informationen är det endast lösenordet som skyddas av någon typ av 

kryptering och det finns därför en risk att deras person- och betalningsuppgifter läcker ut vid 

ett eventuellt angrepp på systemet. Lösenordet behandlas dock med ett så kallat salt och 

envägkrypteras sedan med bcrypt-algoritmen innan det sparas i databasen vilket gör att det i 

stort sett är omöjligt för angripare att få tag på medlemmarnas lösenord. Att 

betalningsinformationen är så synlig i databasen är dock endast på grund utav att betalningen 

är en demolösning för att fullständigt demonstrera systemets funktionalitet. 

4.2 GUI 

Det grafiska användargränssnittet för systemet är i huvudsak uppbyggd av en layout, ett antal 

vyer samt ett par element. 

En layout består av grundläggande kod och design som utgör grunden för flera sidor i 

systemet (Cake Software Foundation, Inc, 2013). Då bara en layout används är det den som 

visas, vilken sida kunden än befinner sig på. Ytterligare layouter hade kunnat användas för att 

till exempel lägga upp strukturen och designen på hemsidans administrationsgränssnitt 

annorlunda, om ett sådant hade utvecklats. Layouten innehåller all metadata, länkar till Css-

filer, Javascript-filer samt sidans huvudstruktur innehållande både sidhuvud och sidfot som 

syns på varje sida. Sidhuvudet syns längst upp på varje sida och består utav en meny för 

inloggning och registrering till vänster, företagets logotyp centrerad samt en översikt av 

varukorgen till höger. Sidfoten befinner sig längst ned på varje sida och innehåller 

kontaktinformation, länkar till information som kunden kan behöva vid ett köp, samt länkar 

till företagets sociala kanaler. 

På varje sida kunden besöker anropas en distinkt vy oberoende av vilken typ anropet är. Vyn 

placeras mellan sidhuvudet och sidfoten i layouten och kan alltså inte påverka vad som syns 

högst upp och längst ned på sidan, men styr allt som visas däremellan. 

Ett element är en bit kod som abstraherats från sin ursprungsposition för att kunna 

återanvändas på flera ställen i både layout och vyer eller för att lätt kunna uppdateras (Cake 

Software Foundation, Inc, 2013). Varukorgsöversikten i sidhuvudet, inloggningsformuläret 

samt rutnätet innehållande alla t-shirtar på förstasidan är exempel på element som används i 

systemet. 

4.2.1 Köp-process 

Systemet består i aktuell version av nio stycken vyer som är involverade i köpprocessen. 
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1. Förstasida, översikt av t-shirtar 

2. Produktsida, t-shirtinformation 

3. Varukorg, översikt av order 

4. Betalningssida, formulär för leverans- och betalinformation 

5. Orderbekräftelse, orderinformation summerad samt bekräftelse på att köpet gått 

igenom 

6. Registreringssida, registrering av nytt användarkonto 

7. Inloggningssida, loggning på befintligt användarkonto 

8. Orderhistorik, översikt av tidigare order 

9. Orderdetaljer, innehåll och detaljer för en order 

Kunden kommer som standard till förstasidan (vy 1) där alla t-shirtar som är till salu för 

tillfället visas. När kunden klickar på en t-shirt tas kunden till produktsidan (vy 2) där 

detaljerad information om t-shirten visas. Kunden väljer här storlek och lägger en eller flera 

exemplar av produkten i varukorgen. Om kunden är redo att slutföra sin beställning kan den 

härifrån gå till varukorgen (vy 3) för att gå vidare med sin order eller annars gå tillbaka till 

förstasidan (vy 1) för att repetera processen för fler t-shirtar. I varukorgen (vy 3) får kunden 

en översikt av de produkter som lagts i varukorgen samt möjlighet att justera antal, ta bort 

produkter och tömma varukorgen för att sedan kunna gå vidare till betalningssidan (vy 4). På 

betalningssidan (vy 4) uppmanas kunden om denne inte är inloggad att logga in eller 

registrera sig, och kunden ges då möjlighet att ta sig till inloggningssidan (vy 6) respektive 

registreringssidan (vy 7) för dessa ändamål. Kunden kan välja att inte göra detta och istället 

genomföra ett expressköp vilket kräver att kunden fyller i fullständig leverans- och 

betalningsinformation. Är kunden redan inloggad och har lagt en order tidigare så fylls fälten 

för leveransinformation i automatiskt medan betalningsinformationen måste fyllas i på nytt. 

Om alla uppgifter är giltiga så kan kunden här välja att bekräfta köpet och tas därmed till 

orderbekräftelsen (vy 5) där all orderinformation visas i en sammanställning. 

Alla köp som kunden genomfört medan denne varit inloggad kan återfinnas i orderhistoriken 

(vy 8) som nås via snabbmenyn för inloggade uppe till vänster i sidhuvudet. Från 

orderhistoriken kan kunden ta sig vidare till orderdetaljer (vy 9) för att se all information om 

en order. 

Det finns även fem vyer för de informationssidor som länkas till i sidfoten; dessa inkluderar 

Om uTique, Leveransinformation, Måttinformation, Betalningsvillkor, och Lediga jobb. 

4.3 Logik 

Cakephp, som systemet bygger på är baserat på den välanvända MVC-strukturen som ökar 

effektiviteten, pålitligheten, överskådligheten samt uppskalningsmöjligheterna vid 

applikationsutveckling (Cui, et al., 2009) genom att separera applikationen i Models, Views, 

och Controllers (engelska för modeller, vyer, och kontroller). 

Vyer sköter den grafiska representationen för användaren och motsvarar alltså de vyer som 

beskrevs tidigare i rapporten under rubriken GUI. I kontrollerna finns all logik för hur 

systemet ska reagera på input från kunden och kontrollern skickar även ut data till rätt vy. 

Kontrollern kommunicerar med en modell för att läsa från och skriva till databasen. 

Strukturen är illustrerad i Figur 17. 
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Figur 17, källa: http://book.cakephp.org 

Alla anrop i systemet sker genom att en kund utför en handling i en vy, som att till exempel 

klicka på en länk eller fylla i ett formulär. Anropet går alltid till en specifik kontroller, oavsett 

om anropet är av Post-, Get-, eller Ajax-typ. I kontrollern tas all data från anropet in och kan 

manipuleras på önskat sätt. Om kontrollern behöver läsa från eller skriva till databasen 

kommunicerar den med motsvarande modell och uppdaterar till sist den vyn med rätt data och 

skickar den till användaren. Detta uppenbaras för användaren genom att denne antingen 

skickas till en ny sida eller att en del av sidan uppdateras via ett Javascript baserat på ett Ajax-

anrop. 

Ajax har implementerats i systemet för att snabba upp responsen och för att undvika 

sidomladdningar i så stor mån som möjligt då dessa både tar lång tid att genomföra och 

dessutom kan förvirra kunden när denne skickas till toppen av sidan efter sidomladdning 

(Simmons, 2007). 

Den implementering av Ajax som ger mest tidsbesparing för kunden är enligt resultaten från 

testningen av systemet filtreringsfunktion på förstasidan. Där skickas varje gång kunden 

ändrar något i filtret all filterdata över till kontrollern som ansvarar för att visa t-shirtar. 

Kontrollern applicerar reglerna på de anrop den gör till modellen för t-shirts så att endast de t-

shirtar som matchar filtret hämtas från databasen. Dessa renderas sedan av kontrollern i en ny 

Ajax-vy som sedan skickas tillbaka till den Javascript-kod som initierat filtreringen för att där 

ersätta den delen av sidan som visar t-shirtarna med den nya Ajax-vyn. Ajax används även i 

varukorgen för att snabbt kunna ändra antalet av en vald produkt där hela tabellinnehållet 

uppdateras när en kund antingen ökar eller minskar antalet av varan. 

För att förenkla processen för att fylla i formulär används även Ajax för validering. Varje 

gång kunden lämnar ett inmatningsfält skickas datan från det fältet in till kontrollern som 

slussar datan vidare till modellen för att valideras. Resultatet skickas tillbaka till kontrollern 

som skickar tillbaka Ajax-data i form av ett felmeddelande om datan inte validerade, eller inte 

skickar tillbaka någonting alls i annat fall. 
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5 Marknadsföringsplan 

Som utgångspunkt för Utiques webbshop låg den marknadsföringsplan som företaget tagit 

fram. Denna plan inkluderar en konkurrensanalys, marknadssegmentering, positionering, 

differentiering och en marknadsmix. 

5.1 Konkurrensanalys 

Parment (2008) beskriver två sätt att definiera konkurrens: ett snävare och ett vidare. Den 

snävare synen innefattar konkurrenter inom samma bransch som erbjuder likartade produkter, 

medan det vidare synsättet tar hänsyn till alla konkurrenter som tävlar om samma köpkraft. 

Med tanke på denna rapports omfattning och inriktning kommer det snävare synsättet 

användas. 

Med denna tolkning har följande fem företag identifierats som Utiques främsta konkurrenter: 

spreadshirt.se, shirtstore.se, tshirtshopen.se, twear.se och zazzle.se. För att säkerställa att 

Utique erbjuder något nytt på marknaden undersöktes hur dessa konkurrenter profilerar sig. 

Zazzle.se fokuserar på att erbjuda många sorters produkter och beträffande t-shirtar har de ett 

extremt stort utbud med flera hundratusen olika t-shirtar. Även twear.se har ett 

produktsortiment som även inkluderar andra sorters varor än t-shirtar. På sin hemsida betonar 

de att de har säker betalning och snabba leveranser. Shirtstore.se kommunicerar, via deras 

hemsida, ut ett relativt tufft och hårt intryck och erbjuder många t-shirtar som är relaterade till 

välkända märken, tv-serier, filmer och artister. Tshirtshopen.se satsar på en väldigt enkel 

svart-vit design och erbjuder förutom t-shirtar även bland annat kalsonger, linnen och tröjor. 

5.2 Marknadssegmentering 

Enligt Kotler och Armstrong (2012) finns det fyra vanliga sätt att segmentera en marknad: 

demografiskt, geografiskt, psykografiskt och beteendemässigt. Utique kommer segmentera 

marknaden demografiskt och mer specifikt, då typen av t-shirtar som efterfrågas kan antas 

variera stort mellan olika åldersgrupper kommer marknaden segmenteras baserat på ålder. 

Baserat på egna antaganden, är det främst personer upp till och med 30 år som använder t-

shirtar. Den äldre delen av detta segment kan antas ha starkare köpkraft och därför kommer 

Utique rikta in sig på kunder mellan 18 och 30 år, vilket i dagsläget innefattar ungefär 1,6 

miljoner personer (Statistiska Centralbyrån, 2013). Enligt Gibson, Greenwood och Murphy 

(2009) tillhör alla som är födda efter 1985 generation Y, vilket innebär att den absoluta 

majoriteten av Utiques målgrupp tillhör den generationen. Parment (2008) skriver att 

generation Y efterfrågar produkter som uppfattas som en profileringsfaktor då denna 

generation har en stark vilja att utrycka sin identitet genom vad de konsumerar. På grund av 

detta kommer Utique välja att sälja unika t-shirtar för personer som vill sticka ut i mängden. 

I framtiden kommer dock generation Y inte längre vara en del av målgruppen, men t-shirtar 

kan anses vara en produkt som alltid kommer efterfrågas och det är även en väldigt 

anpassningsbar sådan. Detta tillsammans med storleken på segmentet gör att det valda 

segmentet anses vara av betydande storlek och ha stor potential. 

5.4 Differentiering 

För Utiques del kommer den främsta differentieringen ske via produkterna. Då alla t-shirtar 

trycks av företaget kommer det vara omöjligt att hitta likadana t-shirtar någon annanstans, 

vilket gör dem till en stark differentieringsfaktor. 
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Vidare är förhoppningen att företagets image kommer bidra till att differentiera Utique 

gentemot konkurrenterna, men produkterna är att anse som den främsta 

differentieringsfaktorn. 

5.5 Positionering 

Som redan nämnt i produktvisionen vill Utique ge ett hippt och modernt intryck. Detta ska 

uppnås genom en väldesignad och tilltalande hemsida och förstärkas genom företagets 

produkter. Genom att göra företagets kunder medvetna om det faktum att alla t-shirtar 

produceras i liten skala hoppas Utique att kunderna känner att företaget verkligen erbjuder 

unika produkter. Ytterligare en faktor som påverkar ett företags positionering är 

prissättningen (Uggla, 2006), vilket kommer beröras i marknadsmixen. 

Utique kommer erbjuda kunden ”more for the same”, vilket enligt Kotler och Armstrong 

(2012) innebär att erbjuda kunden mer än konkurrenterna men för samma pris som dem. 

Utique kommer erbjuda kunden mer i den meningen att produkten i designmässigt är något 

utöver det vanliga, men kommer kunna hålla samma pris då den unika designen inte beräknas 

innebära en alltför stor kostnad. 

5.6 Marknadsmix 

5.6.1 Produkt 

Som nämnt vid beskrivningen av företagets differentiering är just produkten Utiques främsta 

styrka och det som ska få företaget att stå ut bland sina konkurrenter. För att kunna uppnå den 

unika känslan som produktvisionen beskriver kommer Utique fokusera på att erbjuda 

produkter producerade i liten skala. Variationen är stor i den meningen att det finns många 

olika tryck på t-shirtarna, men däremot är företaget väldigt nischade då det bara är t-shirtar 

som erbjuds och inte andra sorters plagg. 

Eftersom produkten är en vara som kunden förväntas vilja använda under en längre tid är det 

viktigt att kvalitén är av en viss standard. Samtidigt är det inte heller fördelaktigt med 

toppkvalitet då det skulle innebära en större kostnad för Utique då företaget fokuserar på att 

konkurrera med att vara unika och inte genom att hålla toppkvalitet. 

Namnet Utique hoppas väcka associationer till butik, unik och tee (engelska för t-shirt). 

Namnet är gångbart, om inte starkare, utomlands vilket skulle underlätta vid en eventuell 

expansion utanför Sveriges gränser. En eventuell nackdel med namnet är att stavningen inte är 

helt självklar, vilket kan göra det svårt för kunder att hitta till hemsidan. 

5.6.2 Pris 

Trots att produktion i liten skala kommer göra att lagerkostnaderna kan hållas väldigt låga blir 

det svårt för Utique att konkurrera på pris då de inte kommer kunna dra nytta av 

stordriftsfördelar. Med detta i åtanke kommer Utique sikta in sig på att sälja t-shirtar till ett 

listpris som ligger i nivå med medelpriset på marknaden. Utöver detta tillkommer även en 

fraktkostnad för kunden. 

Eftersom Utique strävar efter att erbjuda ett sortiment som upplevs som unikt är det viktigt att 

varor inte finns kvar för länge i sortimentet. För att hantera detta kommer företaget erbjuda 

rabatter på utvalda varor med målet att sälja slut på dessa. 

Då företaget är så pass litet och har litet eget fritt kapital är det i dagsläget inte aktuellt att 

erbjuda alternativ till direktbetalning vid beställning. 
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5.6.3 Påverkan 

Konkurrenten shirtstore.se använder sig av topplistor över mest sålda produkter medan Utique 

resonerar annorlunda. Utique kommer satsa på att lyfta fram nya t-shirtar för kunden vid varje 

besök för att öka känslan av att ha något unikt. 

Med tanke på att Utique satsar på att ha en hög produktomsättning kommer annonserna 

betona vikten av att köpa produkterna snabbt så de inte säljer slut. Då företaget är relativt litet, 

och därmed har begränsad marknadsföringsbudget, kommer annonsering främst att ske via 

sociala medier. 

5.6.4 Plats 

Med endast ett centrallager baserat i Linköping riktar Utique i dagsläget endast in sig på den 

svenska marknaden. Eftersom verksamheten bedrivs i liten skala och då alla varor är 

lättillgängliga för företagets personal krävs inget system som sparar varornas lagringsplats. 

Utique ansvarar själva för att skicka ut beställningar med post och har därmed ingen 

direktkontakt med transportfirmor. 

Interaktion med kunderna sker främst genom hemsidan. Det finns även möjlighet att komma i 

kontakt med företagets kundtjänst via telefon och e-mail.  
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6 Etiska aspekter 

6.1 Hantering av insamlad användardata 

I nuläget sparas kundens kreditkortsinformation och kontaktuppgifter i databasen utan att 

krypteras vilket inte är lämpligt i ett system som hanterar faktiska betalningar. Det är heller 

inte realistiskt att skapa en egen hantering av kreditkortsinformation då en mängd regler inom 

PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) måste upprätthållas för få lagra 

och använda informationen (PCI Security Standard Council LLC, 2010). Istället borde en 

tredje part som specialiserar sig på hantering av kreditkortsdata sköta den tjänsten. I och med 

detta har det inte fokuserats på hanteringen av insamlad kunddata och det formulär där 

kunden skriver in sina leverans- och betalningsuppgifter måste ses över innan systemet sätts i 

drift. 

Ytterligare en etisk aspekt angående insamlad användardata är att en medlem i dagsläget inte 

kan ta bort sitt konto. På så vis kommer informationen om kunden alltid att finnas i systemet 

kvar vilket etiskt kan ifrågasättas. 

6.2 Användarinvolvering i utvecklingsprocessen 

I utvecklingsprocessen har ett antal personer testat hemsidan för att ge synpunkter på design 

och användbarhet. Dessa personer har refererats som testpersoner för att skydda deras 

identitet. Efter att testerna genomförts har testpersonernas personliga uppgifter raderats ur 

databasen för att skydda känslig information.  
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7 Summering 

7.1  Diskussion 

7.1.1 Utvecklingsmöjligheter av systemet 

Under projektets gång har visionen för projektet förändrats och funktioner har lagts till och 

strukits ur produktbackloggen allt eftersom. I sin nuvarande form är systemet ur ett 

kundperspektiv, bortsett från betalningsdelen, funktionsdugligt. Det finns dock ett antal 

funktioner som skulle behöva implementeras för att systemet ska kunna anses vara användbart 

ur ett administrationsperspektiv samtidigt som det finns en del funktioner som skulle lyfta 

kundupplevelsen. 

Den mest kritiska delen som behövs för att använda systemet i praktiken är ett 

administrationsgränssnitt där framförallt t-shirtar och ordrar kan hanteras. Det fanns med i 

visionen för projektet från början men fick strykas för att prioritera kunddelen. 

Förbättringsområden för att öka kundupplevelsen är till exempel att skicka iväg ett 

bekräftelsemail när kunden lagt en order samt att se till att endast ett par t-shirtar laddas från 

början på förstasidan och kunden sen kan välja att se fler. För medlemmar finns det även 

förbättringsmöjligheter så som att låta medlemmarna ha flera leveransadresser och ett sätt att 

hantera dem. Det kan även vara önskvärt för medlemmarna att ha mer kontroll över kontot 

som möjligheten att byta lösenord och ta bort kontot. 

Utöver att göra upplevelsen för kunden bättre kan systemet vidareutvecklas för att locka nya 

kunder till sidan och öka försäljningen. Ett enkelt sätt att attrahera nya kunder är att införa 

kuponger och presentkort som kunden kan handla med. Ett långsidigt mål kan även vara att 

implementera möjligheten för kunden att designa sin egen t-shirt och därmed öka känslan av 

att köpa något helt unikt. 

7.1.2 Analys av koden 

Koden i projektet är strukturerad och lättläslig med tydlig namngivning på funktioner och 

variabler. Ramverket Cakephp har dessutom en genomgående konvention för hur 

databastabeller, filer, kontroller, vyer, och modeller ska namnges och refereras till. Det gör att 

vem som helst med tillgång till dokumentationen för Cakephp enkelt och snabbt kan sätta sig 

in i systemet och vidareutveckla det från sin nuvarande form. Det faktum att Cakephp 

dessutom bygger på MVC-principen gör att det enkelt framgår var presentationskoden, 

logiken, samt databaskoden och modelluppbyggnaden kan hittas samt hur den kan användas. 

En nackdel med den nuvarande kodbasen är att den inte är kommenterad vilket kan leda till 

att det är svårt att förstå vissa delar av koden, men den övergripande kodstrukturen förblir 

dock tydlig och strukturerad. En annan nackdel med strukturen på systemet är att en del av 

innehållet, bland annat betalnings- och leveransinformationen, i nuläget är hårdkodad vilket 

leder till att koden måste uppdateras för minsta lilla stavfel. Detta abstraheras bäst till ett 

administrationsgränssnitt så att viss struktur och enskilda sidor kan ändras därifrån. Detta 

kräver dock ett extra lager av komplexitet för mer allmänna vyer, menyer och lagring av 

informationen och kräver därför en rätt stor insats. 



27 

 

7.1.3 Svårigheter under utvecklingsprocessen 

Under projektets gång stötte gruppen på ett flertal svårigheter. Först och främst upplevdes det 

som väldigt svårt att komma igång med projektet då uppgiften uppfattades som väldigt stor. 

Detta ledde till en hel del förvirring inom gruppen, vilket resulterade i att tiden inte användes 

på bästa sätt. 

Ett problem av mer teknisk karaktär var det som uppstod vid krypteringen av lösenord för 

sidans medlemmar. Av en, då till synes, oförklarlig anledning nekades systemets medlemmar 

tillträde med ett felmeddelande som förklarade att lösenordet var fel. Efter mycket tid lagts 

ner på att lösa problemet upptäcktes att databasen inte lagrade tillräckligt många tecken för 

hashen av det sparade lösenordet som därför inte matchade hashen för det nyligen inmatade 

lösenordet. 

Ett annat tekniskt problem som upplevdes komplicerat var vid implementeringen av 

lagerstatusfunktionen. Mer specifikt låg problemet i momentet där lagersaldot för en order 

skulle kontrolleras. Den första lösningen som gruppen kom fram till resulterade i 

databasqueries som tog en bit över 30 sekunder, vilket inte ansågs som en tillräckligt bra 

lösning. Orsaken till problemet var sättet som funktionen interagerade med databasen och när 

detta ändrades nåddes en betydligt mer rimlig tid både till följd av att tidsåtgången vid varje 

query och antalet queries reducerades radikalt. 

Vidare upplevdes svårigheter med Javascript då relativt enkla uppgifter tog lång tid att 

genomföra. En delförklaring till det är att det var svårt att genomföra felsökningar, men det är 

inte den enda orsaken till problemen som upplevdes. I efterhand kunde det av 

gruppmedlemmarna konstateras att mer tid borde ha lagts på att lära sig Javascript på en mer 

grundläggande nivå istället för att bara försöka lära sig de delar som behövdes för projektet. 

I slutskedet av projektet när hemsidan skulle laddas upp online hade gruppen förhoppningar 

om att allt skulle fungera precis som på de lokala servrarna, men det uppstod en del oväntade 

problem. Det visade sig att online-servern var känsligare för användandet av gemener och 

versaler än vad de lokala servrarna var, vilket resulterade i ett antal felmeddelanden. 

Dessutom fungerade inte ärvandet av klasser som det skulle; istället för att ärvas automatiskt 

var det nödvändigt att importera klasserna manuellt. Orsaken till detta skulle kunna vara att en 

gammal Php-version använts, men orsaken fastställdes aldrig. 

7.2 Slutsats 

Scrummetoden som gruppen använt under projektet visade sig ha både för- och nackdelar. Att 

jobba med sprintar och dela upp projektet i mindre bitar med tydliga specifikationer för vad 

som ska göras i varje del bidrog till en tydlig struktur för arbetet och underlättade planeringen. 

Att innan påbörjad utveckling skriva ner user stories för att specificera vilka funktioner och 

egenskaper systemet skulle innehålla gjorde det lättare för gruppen att se utvecklingen från ett 

användarperspektiv och inte endast fokusera på tekniska aspekter. Vid ett tidigt skede i 

projektet blev det tydligt att vissa delar av Scrum var svåra att tillämpa på en liten 

utvecklingsgrupp bestående av tre personer. Rolluppdelningen som Scrum förespråkar 

upplevdes ineffektiv då gruppen kändes för liten för att dela upp i olika ansvarsområden på 

det sätt som Scrum beskriver. 
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MVC-principen som Cakephp bygger på upplevdes som ett rakt och tydligt sätt att strukturera 

kod på. Detta ledde till att projektet från grunden hade bra struktur och inga omskrivningar av 

stora delar av koden behövdes. 

Användandet av dessa metodiker har resulterade i att projektets vision uppnåddes och en väl 

fungerande och lättnavigerad webbshop togs fram.  
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Bilaga B: HTML-prototyper 
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Bilaga C: Testplan 

 

Omfattning 

Testningen omfattar både navigering och innehåll av hela Utiques hemsida så som den ser ut 

2014-04-11. 

Syfte 

Syftet med testningen är att utvärdera användbarheten och designen samt att upptäcka 

eventuella buggar. 

Tid och plats 

All testning kommer äga rum 2014-04-12 i Global Lounge på Nanyang Technological 

University. 

Sessioner 

Sessionerna förväntas ta ungefär en timme. Sessionerna inleds med en snabb introduktion till 

projektet och sedan får testpersonen, muntligt, olika uppdrag att utföra på hemsidan. Alla 

uppdrag kommer inte ges på en gång utan de ges en åt gången. När alla uppdrag är utförda 

kommer testpersonen intervjuas om upplevelsen. Mellan varje testning kommer ett kort möte 

hållas mellan moderatorerna för att utvärdera och sammanfatta resultatet av testningen. 

Utrustning 

Testningen kommer genomföras på testpersonens egen dator, vilket kommer innebära att 

hemsidan testas på olika operativsystem och även på olika webbläsare. 

Deltagare 

Testningen kommer innefatta fem personer som alla är en del av hemsidans målgrupp och 

båda könen kommer vara representerade. De är rekryterade från gruppmedlemmarnas 

bekantskapskrets. 

Scenarion 

De olika scenariona som kommer testas är uppdelade i olika case som alla beskrivs nedan: 

Case 1 

 Hitta en svart herr-t-shirt som kostar under 100kr och lägg den i varukorgen i storlek 

XL. 

 Hitta en t-shirt som är på rea och lägg denna i varukorgen i storlek S. 

 Du har ätit lite för mycket i Singapore så du undrar om storlek small verkligen 

kommer passa dig. Hitta därför måtten för en t-shirt i storlek small 
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 Nu ser du att den här t-shirten passar perfekt så du vill ha 2, så lägg till en till! 

 Eftersom du inte har tillräckligt med pengar vill du inte längre ha den första t-shirten, 

så ta bort den. 

 Slutför ditt köp 

 

Case 2 

 Lägg till 3 t-shirtar i valfri storlek. 

 Bli medlem och slutför ditt köp 

 Gå tillbaka till startsidan 

 Nu glömde du bort hur mycket du handlat för, ta reda på det 

 Logga ut 

 

Case 3 

 Logga in på ditt konto, har du inget konto kan du skapa ett nytt. 

 Ta reda på vilka som jobbar på Utique 

 Hitta den dyraste dam-t-shirten 

 

Mätdata 

Efter testningen kommer följande frågor ställas: 

Hur gick det att navigera på sidan? 

Vad tycker du är bra med sidan? 

Vad tycker du om designen? 

Vad kan förbättras? 

Är textinnehållet lätt att förstå? 

Vad tycker du om fonten och storleken på texten? 

Vad tycker du om tiden det tar att ladda hemsidan? 

Har du några övriga synpunkter på hemsidan? 
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Kvantitativ mätdata 

Under testningen noterades vilka problem testpersonen stötte på, hur många klickningar som 

gjordes samt hur lång tid de olika uppdragen tog att utföra. 

Roller 

Under testningen kommer tre moderatorer delta. En kommer vara ansvarig för att läsa upp 

uppdragen för testpersonen och de andra två kommer ansvara för att göra mätningar och föra 

anteckningar.  
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Bilaga D: Erfarenhetssammanfattning 

Jakob Ståhl 

När vi började med projektet var jag inte helt säker på vad jag skulle förvänta mig. Jag hade 

jobbat med webbutveckling tidigare, men aldrig på stora projekt från grunden som nu och 

aldrig med så likvärdigt ansvar mellan gruppmedlemmarna. Att vi genomförde projektet 

medan vi pluggade utomlands utan samma tillgång till understöd och information som de 

andra grupperna samt att vi bara var tre personer gjorde att vi var oroliga över hur väl vi 

skulle klara av att genomföra projektet. 

Vi fick dock lite friare tyglar och större valfrihet att styra projektet på vårat eget sätt och valde 

därför Php istället för Python som utvecklingsspråk, då jag har utvecklat i Php förut och vi 

därför skulle kunna komma igång snabbare och minska risken för att fastna under projektets 

gång. Vi bestämde oss för att använda ett utvecklingsramverk för att underlätta utvecklingen 

och spara tid på att inte behöva skriva de mest grundläggande delarna av koden. Efter lite 

research valde vi Cakephp som ramverk då det bygger på en tydlig MVC-struktur (Cake 

Software Foundation, 2013), har många inbyggda funktioner och bra dokumentation. Då jag 

jobbat med stora CMS förut men inte alls med mindre utvecklingsramverk var mitt mål med 

projektet att lära mig använda Cakephp på ett effektivt sätt och även att lära mig planera ett 

projekt grundligt och sen jobba efter den planen. 

De andra medlemmarna i gruppen hade ingen erfarenhet när de gick in i projektet men var 

väldigt ivriga att lära sig alla delar av webbutveckling och kunde efter bara några dagar av 

programmerande jobba självständigt på nya funktioner så att vi kunde dela upp projektet och 

inte alltid jobba tillsammans. Vi valde dock att jobba mycket tillsammans för att kunna bolla 

ideér och diskutera de bästa lösningarna och jag kände att vi alltid hade en bra debatt om hur 

projektet skulle fortskrida. 

Användandet av Scrum som utvecklingsmetodik kände vi alla var lite komplicerat då vi bara 

var tre gruppmedlemmar. Vi hade hela tiden hade väldigt bra koll på vad de andra 

medlemmarna höll på med och lät därför bli att dela upp gruppen i de roller som Scrum 

förespråkar, men använde oss dock fortfarande av user stories, produktbacklogg och sprintar. 

Jag tyckte att det var en bra kompromiss där vi hela tiden hade bra koll på hur långt vi 

kommit med projektet och hur väl vi följt vår plan, men inte hölls tillbaka av formella 

kommunikationssätt som bara skulle ödslat vår tid och energi. 

Jag är väldigt nöjd med slutresultatet av vårat projekt och vi lyckades prestera mer än vad jag 

hade vågat hoppas på från början. Trots att vi var en liten grupp har vi lyckats skapa ett e-

handelssystem med snygg design, logisk struktur, hög stabilitet och solid grund. Detta kan 

man både attribuera till ramverket och utvecklingsmetodiken som använts, men jag tror 

framförallt att det beror på att vi fungerat så bra som grupp och att gruppdynamik är en viktig 

faktor att väga in i ett utvecklingsprojekt. 

Jag känner att jag under projektets gång har utvecklat mina kunskaper inom webbutveckling, 

lärt mig hur viktigt det är att man planerar och följer upp ordentligt innan och under ett 
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projekt, och hur man lägger upp arbetet när utvecklingen sker i en liten grupp. All dessa 

erfarenheter känns som en stor lärdom och alla mina mål med projektet har uppfyllts. 

Sofie Nilsson 

Nu när projektet är genomfört kan jag inte säga annat än att jag är väldigt stolt över vad vi 

lyckats med. Det har verkligen varit ett roligt projekt att genomföra och jag tror att både Ylva 

och Jakob håller med om att man egentligen skulle vilja fortsätta utveckla vårt system.  

Jag har uppfattat det som att de som gjort projektet i Linköping fått mycket stöd framför allt i 

början av projektet, dels i form av laborationer och föreläsningar, men även med teknisk 

support och handledning. Jag känner att det hade varit en stor fördel att ha tillgång till detta då 

det nog hade gjort så att vi kommit igång med projektet mer ordentligt i början istället för att 

som nu spendera flertalet veckor där vi inte fick mycket gjort. En av anledningarna till detta 

tror jag är att det var väldigt svårt att veta var och hur man skulle börja arbeta med ett så pass 

stort projekt då ingen i gruppen hade erfarenhet av metodik vid utvecklingsprojekt som detta 

sedan tidigare. Om någon i framtiden ska genomföra ett liknande projekt med de 

förkunskaper som jag hade skulle jag säga att det är viktigt att vara beredd på att lägga ner en 

hel del tid på att själv leta rätt på information. Så här i efterhand skulle jag också säga att vi 

borde ha schemalagt mer tid i början då jag tror att vi inte riktigt hade uppfattat hur mycket tid 

det skulle ta att bara komma igång. 

Jag tycker ändå att vi till slut hittade en metodik som fungerade bra för projektet. Det blev lite 

av en mix av Scrum och egna idéer, men då Scrum är anpassat för 5-9 personer (Softhouse 

Consulting, 2014) är det inte särskilt konstigt att det inte användes fullt ut. Beträffande de 

tekniska delarna hade Jakob erfarenhet sedan tidigare och jag vet ärligt talat inte vad projektet 

hade mynnat ut i om han inte skulle ha varit med. Vi hade definitivt behövt hjälp med att bara 

sätta upp all programvara. Sedan har underlättat mycket att Jakob har kunnat lära mig och 

Ylva grunderna i framför allt Html, Css och Php. Sedan har vi givetvis varit tvungna att läsa 

en hel del om hur språken används. Jag tror dock att det är viktigt att inse att det är väldigt 

svårt att bara läsa sig till hur man programmerar, utan det är extremt viktigt att också lägga 

ner mycket tid på att sitta och koda för att få upp någon form av flyt. Trots att det tog lite tid 

känner jag verkligen att jag lärt mig hur mycket som helst programmeringsmässigt. 

Vidare känner jag att jag blivit mycket bättre på att leta rätt på lösningar på problem på egen 

hand. När alternativet att visa koden för någon och be om hjälp inte har funnits har man 

verkligen varit tvungen att lösa problemen på egen hand, vilket jag har funnit väldigt 

utvecklande. Sen måste jag säga att det har fungerat väldigt bra med gruppen i största 

allmänhet; vi har alla varit väldigt måna om att projektet ska bli bra och stämningen har varit 

väldigt bra. 

Sammanfattningsvis kan jag bara säga att jag tycker att projektet har varit extremt roligt att 

genomföra och det har bland annat lärt mig att arbeta mer självständigt. 



43 

 

Ylva Johansson 

Innan projektets start hade jag ingen erfarenhet av webbutveckling och därför var mitt 

personliga mål att få erfarenhet inom detta och på så sätt kunna bidra till utveckligen av vår 

webbshop. Jag hade även som mål att få förståelse för alla delar som ingick i systemet. 

Starten av projektet gick trögt och jag hade svårt att förstå hur alla delar av systemet skulle 

hänga ihop. Jag ner mycket tid på att lära mig grundläggande kunskaper om HTML, CSS och 

PHP genom att titta på instruktionsfilmer på internet. Det visade sig att detta inte var ett 

optimalt inlärningssätt utan det var bättre att pröva sig fram själv och istället leta upp 

information under tiden. Att lära sig dessa språk på egen hand har varit svårt och det hade 

underlättat om det fanns möjlighet att få mer material från Linköping till exempel genom 

inspelade föreläsningar. En stor fördel har varit att Jakob hade tidigare erfarenhet från 

webbutveckling och kunnat hjälpa både mig och Sofie att lära sig grunderna i språken. Vårt 

projekt har skiljt sig från det i Linköping eftersom vi bland annat har använt PHP istället för 

Phyton eftersom Jakob hade tidigare erfarenhet av språket. Det är något som har underlättat 

för att utveckla vår webbshop på distans och utan hans erfarenhet hade det behövts betydlig 

mer stöd hemifrån. 

Enligt Kuipers & Stoker (2009) är det extra viktigt för självgående team att ta ansvar för sin 

egen inlärning och vara motiverade till att uppnå gruppens vision. Även om det ibland har 

varit frustrerande att inte ha stöd lättillgängligt har det varit otroligt lärorikt och så här i 

efterhand tycker jag att jag har fått mycket värdefull erfarenhet inom webbutveckling. 

Eftersom vår grupp bestod av tre medlemmar var det inte optimalt att använda Scrum fullt ut, 

vilket jag hade velat lära mig mer om. Under projektets gång har vi haft gemensamma möten 

där vi har genomfört all utveckling. Genom att alla har varit med och utvecklat alla delar i 

systemet har det tagit något längre tid men bidragit till att jag nu har förståelse för samtliga 

delar i systemet och på så sätt nått mitt mål. Vår grupp har fungerat bra tillsammans och alla 

har varit med och bidragit på sitt sätt. Vi är alla väldigt nöjda över resultatet av vår webbshop. 
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