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Abstract 
This is a report on the development and implementation of the web shop “Urballa Ur”, a web 
application developed by nine students at Linköping university. The report illustrates the 
methodology and process with intention to answer the question “How can an online watch 
store be implemented to increase sales?”. During the process the agile method scrum has been 
used as a working method. A survey and a market plan was created and the results were used 
as a foundation for the backlog and implementation process. Additionally, a thorough 
theoretical study was conducted to found the report in academic research. The results of the 
study is discussed and the conclusion shows that, by creating a thorough backlog and a solid 
theoretical background, it is possible to develop a web shop with the requirements to answer 
the question.    
 
  



	  
Sammanfattning 
Rapporten behandlar utvecklingen av e-butiken Urballa Ur, en webbapplikation utvecklad av 
nio studenter vid Linköpings Universitet. I rapporten åskådliggörs metodiken och arbetet som 
besvarar frågeställningen “Hur kan en e-butik för klockor designas för ökad försäljning?”. 
Arbetet har utförts med hjälp av den agila metoden scrum, som behandlas i rapporten. Även 
implementationen av arbetet lyfts fram i rapporten och diskuteras. En enkätundersökning och 
marknadsplan togs fram som underlag för utvecklingen. De har varit ett ramverk som 
projektgruppen har förhållit sig till vid planering av backloggen och den efterföljande 
implementationen. Det gjordes även en grundlig teoretisk efterforskning för att besvara 
frågeställningen. Etiska aspekter avseende att bygga en e-butik inkluderas också i rapporten 
och diskuteras med hjälp av teori och resultat. Slutligen diskuteras resultatet och slutsatsen 
visar att med hjälp av en ordentlig backlogg och en vetenskaplig teoridel är det möjligt att 
utveckla en e-butik som besvarar frågeställningen.   
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1 Inledning  
Inledningen i denna rapport består av en motivering till varför e-butiken skulle utvecklas samt 
vilket syfte och frågeställning rapporten hade. I inledningen är även avgränsningar 
inkluderade. 

1.1 Motivering 
Tre av fyra svenskar handlar på nätet (Findahl, 2014). Det finns idag många olika plattformar 
för att göra köp på internet. Dessa är utformade på lite olika sätt och fungerar olika bra med 
avseende på att få kunden att genomföra ett köp. I och med det ökade användandet av 
mobiltelefon och surfplatta (Findahl, 2014) ökar även behovet av att anpassa e-butiken till 
olika skärmstorlekar. 
 
En produkt som ansågs ha en marknadsmöjlighet var egendesignade klockor. Denna produkt 
lämpar sig även väl att säljas i en e-butik då den har högt värde jämfört med fraktkostnad och 
kunden kan köpa flera klockor eller klockdelar, och därmed ha nytta av funktioner så som 
kundvagn och orderhistorik som erbjuds av en e-butik. 
 
I denna rapport presenteras hur en e-butik kan utformas för att öka försäljningen och hur 
implementationen av en sådan e-butik kan ske. Den främsta aspekten av utvecklingsarbetet 
var att skapa en funktionell design på e-butiken som gjorde det enkelt för kunden att gå 
igenom processen av att besöka sidan, välja urtavla, klockarmband samt eventuell gravyr och 
att sedan genomföra köpet. Detta inkluderar anpassning av sidan för mobiltelefoner, 
surfplattor och övriga handhållna enheter.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att på ett genomtänkt sätt skapa en e-butik med funktioner för att 
attrahera utvald målgrupp samt öka besökarens benägenhet att genomföra köp.  

1.3 Frågeställning 
Rapporten kommer huvudsakligen att besvara följande frågeställning: 
 

Hur kan en e-butik för klockor designas för ökad försäljning? 

1.4 Avgränsningar 
Då projektet har begränsade resurser i form av tid, förkunskaper och budget har ett antal 
avgränsningar gjorts som beskrivs nedan. 
 
En avgränsning av arbetet består i att e-butiken kommer att rikta sig till unga vuxna på den 
svenska marknaden och att en eventuell internationell målgrupp bortses ifrån. På grund av 
projekttidens begränsade längd ges inte möjlighet att undersöka hur försäljningen faktiskt 
utvecklar sig efter implementation av e-butiken genom att driva e-butiken “på riktigt”. 
Arbetet kommer heller inte att gå in på djupet gällande hur design, färgval och placering av 
bilder och text påverkar användaren psykologiskt, utan kommer främst att beröra design som 
påverkar funktionaliteten. Ytterligare en avgränsning är att betalningsmöjligheter inte 
implementeras fullt ut utan denna funktionalitet antas implementeras i det fall e-butiken skulle 
drivas kommersiellt. 
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2 Bakgrund 
Detta kandidatarbete är en obligatorisk del av civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi 
vid Linköpings Tekniska Högskola och genomförs under vårterminen i år 3. Formerna för 
kandidatarbetet är delvis förhandsbestämda, vilket satte ramarna för arbetet. 
Gruppmedlemmarna utsågs genom lottning och gruppstorleken var nio personer. 
Programutvecklingsmetodiken var bestämd till scrum och krav på arbetssättet fanns, så som 
användning av användarberättelser och kodrefaktoreringar. Följande minimikrav fanns även 
för e-butiken: 
 

• Användarinloggning 
• Visning av produkter 
• Genomförande av flera samtidiga produktinköp, det vill säga kundkorg och 

betalningsprocess 
• Orderhistorik 
• Användare med administrativa rättigheter ska kunna lägga till och ta bort produkter 

när de är inloggade på e-butiken 
 
Det fanns även givna tekniska krav för e-butiken som delvis styrde utformningen och 
implementeringen. Dessa var som följer: 
 

• E-butiken ska fungera som en single page application (webbapplikation) 
• Webbapplikationen ska ha responsiv design som är anpassad för olika skärmstorlekar 
• Webbapplikationen ska implementeras i HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, CSS, 

Python, Flask och AJAX 
• Data ska lagras i en databas som skapas dynamiskt 
• Webbapplikationen ska versionshanteras 
• Webbservern ska skapas och köras på openshift.ida.liu.se 
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3 Teoretisk referensram 
För att angripa frågeställningen har tidigare forskning i ämnet studerats och en egen 
marknadsundersökning har genomförts med syfte att ta reda på vilken funktionalitet som 
värderas av konsumenten. Den granskade informationen har begränsats till utformning av 
specifika aspekter av e-butiken.  

3.1 Vikten av egendesign på klockmarknaden 
I en studie utförd av Franke och Piller (2004), där de försökte kvantifiera kunders köpvillighet 
hos egendesignade klockor, fann de att köpvilligheten var dubbelt så hög när kunden var en 
del av produktutvecklingen jämfört med köpvilligheten för standardiserade modeller på 
marknaden. Vidare fann de att heterogeniteten hos kundernas designer var påtaglig. Dessa två 
resultat från studien ger tecken för att det finns en marknad för egendesign på 
klockmarknaden och att kunder är villiga att betala mer för en egendesignad klocka gentemot 
en standardiserad sådan.  

3.2 Visuell utformning av e-butiken  
Schenkman och Jönsson (2000) kommer fram till att “beauty” och “meaningfulness” är de 
viktigaste faktorerna vid första intrycket av en e-butik. Vidare menar författarna att bilder 
bidrar mer till ett positivt första intryck av en e-butik än text. Dessutom menar Lindgaard et 
al. (2006) att användaren dömer utseendet på en e-butik på ungefär 50 millisekunder utan att 
ändra sig nämnvärt senare. 
 
Betydelsen av text ska dock inte försummas då Kim och Lennon (2008) menar att text och 
bild som förmedlar samma budskap påverkar text köpintentionen i högre grad än bara bilder 
då text kan förmedla ett tydligare och mer specifikt budskap. Detta bör tas i beaktning vid 
utformningen av e-butiken. Även författarna Blanco, Sarasa och Sanclemente (2010) menar 
att kombinationen av bild och text samt balansen mellan dem har större påverkan än något av 
elementen enskilt när det handlar om produktpresentationen. Im, Lennon och Stoel (2010) 
menar att det visuella flödet i en e-butik också påverkar köpesintentionen hos besökaren. Ett 
bra visuellt flöde med fokus på bilder och design kommer alltså troligtvis att leda till fler 
sålda produkter enligt författarna. 

3.3 Verktyg för egendesign 
För att skapa en e-butik som uppfyller syftet att möjliggöra för kunder att designa sin egen 
klocka behöver en virtuell verktygslåda skapas som gör egendesign möjligt. En verktygslåda 
är ett designgränssnitt som möjliggör egen experimentering på ett sätt så att användaren får 
återkoppling på testad kombination. Detta leder till att en kund genom upprepade 
användningsförsök kan hitta en optimal design (von Hippel & Katz, 2002). Att köpa en 
optimal produkt kan låta lockande, men konceptet med eget skapande har även begränsningar. 
Agrawal (2001) och Zipkin (2001) hävdar att kostnaden för egendesign kan överstiga nyttan 
för den. Marknader överlag har däremot en tendens att snabbt ändra sig och många kunder 
riskerar att känna sig missnöjda över en standardiserad produkt då de gärna hade mött sina 
egna behov (Franke & Piller, 2004). Enligt Franke och Piller finns en heterogenitet hos 
kundpreferenser vilka enligt tidigare studier är unika, detta gör verktygslådor användbara för 
att någorlunda fånga upp denna unikhet. 
 
Ett problem som kan uppstå i samband med verktygslådorna för användarna är att valen som 
användaren kan välja mellan uppfattas som överväldigande (Zipkin, 2001). Människans 
begränsade förmåga att behandla information tycks vara anledningen till detta (Miller, 1956) 
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och för många alternativ blir således istället en börda (Mae, 1994). För att undvika sådant bör 
alltså inte alternativen bli för många i e-butiken. 

3.4 Upplevd kvalitet och pålitlighet  
Kim, Ferrin och Rao (2009) menar att pålitlighet har stor inverkan på hela förhållandet mellan 
köpare och säljare på internet. En hemsida som uppfattas som pålitlig bidrar till att skapa 
kundlojalitet. Detta stödjs även av Pylväs (2014) som drar slutsatsen att förtroendet för 
hemsidan, och i förlängningen för säljaren, är en av de viktigaste faktorerna som påverkar 
köpbeslutet. Pylväs påpekar också att om hemsidan inte har en enhetlig design, exempelvis 
ifall hemsidans meny skiljer sig för mycket från sidans innehåll i övrigt, finns risken att 
konsumenter blir tveksamma mot hemsidans pålitlighet och därmed avvärjer från köp. 
Ytterligare en av de faktorer som påverkar kundens köpbeslut mest är, enligt författaren, 
hemsidans enkelhet. I rapporten anger ett flertal av de tillfrågade enkelheten som den 
viktigaste faktorn vid köpbeslutet. 
 
En intressant aspekt som behandlas av Preibusch, Kübler och Beresford (2013) är hur 
integriteten påverkas av vad produkten har för pris. De gjorde en undersökning där de erbjöd 
konsumenterna att köpa en DVD från två olika e-butiker. I en e-butik var den billigare men 
det krävdes mer personlig information och i den andra e-butiken var produkten dyrare men 
det krävdes inte lika mycket information. Det visade sig att konsumenterna som köpte 
produkten i den billigare e-butiken var väldigt missnöjda med integritetspolicyn, medan de 
som köpte produkten i den dyrare e-butiken enbart var missnöjda med priset. De gjorde även 
om undersökningen och i det fallet kostade produkten lika mycket och författarna blev 
förvånade då konsumenter ändå valde butiken med sämre integritetspolicy. 
 
I en e-butik är det viktigt att kunden känner sig trygg att handla och många konsumenter 
väljer att handla en dyrare produkt om behandlingen av personuppgifter upplevs som säkrare. 
Det är även viktigt med säker betalning och leverans. En e-butik kan vara certifierad med 
Trygg e-handel och då måste butiken uppfylla 14 punkter för att bli godkända. Punkterna 
behandlar företagsuppgifter - information om företaget så som namn och 
organisationsnummer ska tydligt framgå. Säljaren ska även svara på frågor från konsumenter 
inom 48 timmar och hjälpa kunden med exempelvis reklamationer. Det ska vara tydligt vad 
det är för vara och totalpris ska finnas med. Det är även viktigt att konsumenten informeras 
om leveranstid. Kunden ska ha ångerrätt och möjlighet till reklamation och återbetalning. 
Trygg e-handel finns för att skapa tydliga riktlinjer för både konsumenten och e-handlaren 
vad som gäller vid e-handel.(Trygg e-handel & Svensk Distanshandel, 2010) 
 
Antón, Earp och Young (2002) skapade och validerade år 2002 en studie angående 
konsumenters integritet i e-butiker. Då var resultatet att konsumenternas största oro för 
integriteten var informationsöverföring, meddelande/medvetenhet och lagring av information. 
De bestämde sig för att göra om undersökningen år 2008 och fick då samma resultat. Det som 
förundrade författarna var att användningen av e-butiker och sociala medier hade ökat 
markant under åren mellan undersökningarna och ändå var konsumenterna lika oroliga.  
 
En e-butik måste även följa personuppgiftslagen som finns för att skydda människor mot att 
deras integritet kränks vid behandling av deras personuppgifter. Det bygger på EU regler som 
kallas Dataskyddsdirektivet. Lagen omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och 
utplåning av data. (Datainspektionen, 2015-05-05) Det finns även en annan lag som heter e-
handelslagen. Den lagen har krav på vilken typ av information som ska finnas i en e-butik och 
hur betalningen ska gå till. Säljaren ska tydligt visa hur man kan kontakta dem samt vad 



	  

13	  

produkterna kostar. Det ska finnas tekniska supportsystem för betalningsformulär för att 
konsumenten inte ska kunna göra fel.(Konsumentköplagen, 2015-05-05) 
 
För en e-butik påverkas följaktligen försäljningen stort av e-butikens pålitlighet och enkelhet. 
Därför bör stort fokus läggas på att skapa en webbapplikation som är anpassad för olika 
plattformar vilken ger en trygg och enkel användarupplevelse oavsett plattform.  
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som användes under utvecklingen, både 
implementationsmetoder samt metoder som behandlar arbetssättet. I kapitlet beskrivs även 
hur förstudien gjordes. 

4.1 Scrum 
Genom hela projektet användes scrum som utvecklingsmetod. Scrum är en iterativ, agil metod 
som utvecklades för mjukvaru- och IT-systemutveckling i början på 90-talet. Ramverket för 
scrum bygger på en arbetsgrupp inom vilken specifika roller tilldelas, artefakter skapas samt 
aktiviteter och interaktioner sker. Tre viktiga grundpelare för scrum är transparens, inspektion 
och anpassning. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

4.1.1 Organisation 
Scrum-gruppen är en självorganiserande sammansättning av fem till nio personer där alla för 
arbetet framåt. Gruppen ska gärna vara tvärfunktionell så att alla nödvändiga kompetenser 
finns inom gruppen och blir därmed inte är beroende av utomstående personer för att på så 
sätt optimera produktivitet, kreativitet och flexibilitet (Schwaber & Sutherland, 2011). En 
viktig roll inom scrum-gruppen är scrum-mästaren. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). 
Scrum-mästaren ska ansvara för att gruppen förstår arbetssättet och följer ramverket för 
scrum, vilket även denne gjorde i det arbete som rapporten rör.  

4.1.2 Produktbacklogg 
Gruppen formulerar en produktbacklogg gemensamt. Det är en lista som visar allt som 
behöver göras för att projektet ska bli klart. Punkterna får olika prioritet och sätts därefter upp 
på en sprintbacklogg. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012) Varje objekt i 
produktbackloggen beskrivs av en user story, eller användarberättelse på svenska, som 
motiverar varför objektet är av värde för slutanvändaren. En användarberättelse beskrivs på 
formen “Som en [Användartyp] vill jag [Funktion] så att [Nytta]” för att göra funktionens 
värde för slutprodukten tydlig. Exempelvis “Som en kund vill jag kunna se min klockdesign 
så att jag kan bli nöjd med min produkt”. Användarberättelser användes för att skapa 
gruppens produktbacklogg som i sin tur användes för att färdigställa webbapplikationen. 
 
Utmärkande för scrum-metodiken är att en fungerande version av produkten snabbt tas fram 
för att sedan förbättras successivt under sprinterna. En scrum-tavla i planeringsverktyget 
Trello användes för att hantera produktbackloggen och backloggar för de olika sprinterna. 

4.1.3 Sprintplanering 
Utvecklingen av arbetet i Scrum sker i så kallade sprinter. En sprint bör sträcka sig över en 
period på en till fyra veckor. Vid längre tidsram riskerar för mycket i planeringen att ändras, 
oförutsedda händelser kan inträffa, och målet med sprinten hamnar långt fram. Varje sprint 
börjar med ett sprintplaneringsmöte och avslutas med en återblick och en granskning. I slutet 
av varje sprint ska produkten vara användbar och möjlig att publicera. (Schwaber & 
Sutherland, 2011) 
 
Sprintplaneringen syftar till att bestämma vad som ska uppnås under den kommande sprinten, 
och hur detta ska uppnås. Under sprintplaneringen väljs objekt ur produktbackloggen och 
placeras i sprintbackloggen, vilket betyder att de ska genomföras under den kommande 
sprinten. Hela gruppen deltar i planeringsmötet som bör vara cirka 2 timmar per sprintvecka, 
vilket för en sprint på fyra veckor ger 8 timmar planeringsmöte. (Schwaber & Sutherland, 
2011) 
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Utvecklingen av webbapplikationen skedde under två sprinter. Utvalda delar av 
produktbackloggen implementerades under respektive sprint med målet att ha en fungerande 
e-butik i slutet av varje sprint. I början av varje sprint hölls ett planeringsmöte där sprinten 
planerades. Produktbackloggen användes under mötet för att se vad som skulle göras och efter 
det gjordes en sprintbacklogg med de delar som skulle göras under kommande sprint. De 
utvalda delarna av produktbackloggen fördes över till en separat backlogg för sprinten, 
sprintbackloggen. Varje sprint sträckte sig över fem veckor och målet för varje sprint var att 
ha en fungerande version av e-butiken i slutet av respektive sprint. Den slutgiltiga versionen 
förbättrades sedan i nästkommande sprint. Utvecklingsarbetet var på så sätt iterativt; varje 
sprint fungerade likt den föregående med av avseende på arbetsstruktur och metodik. 

4.1.4 Dagliga scrum-möten 
Under scrum-sprinten genomförs korta dagliga möten, så kallade scrum-möten, där varje 
gruppmedlem går igenom vad den gjort sedan det senaste mötet, vad den planerar att göra 
inför nästa möte, och eventuella problem. Ett scrum-möte skall vara max 15 minuter och ger 
gruppen inblick i varandras arbete och möjlighet att hjälpa varandra och dela erfarenheter. 
(Schwaber & Sutherland, 2011) 
 
Gruppen genomförde scrum-möten tre gånger per vecka. Detta för att alla skulle veta vad de 
andra i gruppen gjorde och få hjälp om det behövdes. Under scrum-mötena, som var ungefär 
en kvart långa, fick varje gruppmedlem svara på följande tre frågor: 
 

• Vad har jag gjort sedan det senaste mötet? 
• Vad planerar jag att göra framöver? 
• Behöver jag hjälp med något? 

 
I början av varje vecka hölls ett längre möte där veckan planerades mer detaljerat. 

4.1.5 Sprintgranskning 
I slutet av sprinten genomförs en sprintgranskning där framstegen under sprinten utvärderas 
och idéer inför nästa sprint förs fram. Under detta möte bestäms också vad som är klart och 
vad som måste fortsätta arbetas på vilket ligger till grund för planeringsmötet inför den 
kommande sprinten. (Schwaber & Sutherland, 2011) 
 
I slutet av varje sprint gick gruppen igenom sprintbackloggen för att se om allt som planerats 
för sprinten gjorts eller om något måste flyttas till kommande sprint. Då scrum är en iterativ 
metod var målet att ha en fungerande e-butik efter varje sprint. Att e-butiken var funktionell 
efter varje sprint säkerställdes således under sprintgranskningen. 

4.1.6 Sprintåterblick 
Under sprintåterblicken ges gruppen möjlighet att utvärdera sig själva och sitt arbetssätt för 
att finna förbättringsområden att implementera under nästkommande sprint. De aspekter som 
utvärderas är människor, processer, relationer och verktyg. Sprintåterblicken ger möjlighet till 
självinspektion som är en viktig del av scrum. (Schwaber & Sutherland, 2011) 
 
Vid slutet av varje sprint gjordes en sprintåterblick, med syfte att utvärdera sprinten. Mötet 
leddes av scrum-mästaren och alla i gruppen skulle besvara följande frågor: 
 

• Vad har gått bra under sprinten? 
• Vad har gått mindre bra under sprinten? 
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• Vad kan förbättras till nästa sprint? 
För varje fråga fick gruppmedlemmarna ett par minuter att skriva ned sina tankar och därefter 
diskuterades svaren. Ett komplement till post-it lapparna var att varje gruppmedlem fick fylla 
i en enkät med påståenden om gruppen och hur samarbetet gått där de olika påståendena 
skulle värderas från 1 till 5, där 1 var dåligt och 5 mycket bra. 

4.1.7 Agila metoder 
En agil programutvecklingsmetod syftar till att öka smidigheten och flexibiliteten i projektet 
och värderar bland annat individer och interaktioner framför processer och verktyg. 
Fungerande mjukvara ses som viktigare än att ha detaljerad dokumentation och samarbete 
med kunden sätts framför kontraktsförhandlingar. För att främja flexibilitet ska gruppen 
anpassa sig till förändringar snarare än att följa en strikt plan. (Cunningham, 2001) 
 
För målsökande projekt passar det bra att arbeta med agila metoder. Projekt som använder sig 
av agila metoder strävar ofta efter att ha ett nära samarbete med kunden och förändringar ses 
som möjligheter att öka kundnyttan. För att kunna uppnå de förändringar som kunden önskar 
planeras projektet ofta enbart i delmål, ofta kallade sprinter. Det innebär att istället för att 
planera hela projektet planeras enbart tiden till nästa delmål. Agila metoder blir mer och mer 
populära då de ger bra stöd för att snabbt kunna hantera förändringar; de stöder kreativa 
processer och de sätter kunden i centrum. I de agila metoderna ligger fokus ligger på en liten, 
tvärfunktionell, anpassningsbar och självorganiserad arbetsgrupp. Principen är att det är 
gruppen som leder projektet framåt och inte en projektledare. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 
2012) Eftersom gruppen hade scrum som arbetsmetod arbetade även gruppen agilt.  

4.2 Förstudie 
Förstudien utfördes under sprint 0 med målet att få en bra grund inför implementationsfasen. 
För att få en bra start i projektet genomfördes ett flertal aktiviteter för att gruppmedlemmarna 
skulle lära känna varandra. Nästa steg var att ta fram konceptet för e-butiken, dvs. 
egendesignade klockor. Detta gjordes med hjälp av brain writing.  

4.2.1 NABC-analys 
En NABC-analys är en metod som tillämpas för att presentera idéer på sätt som gör de 
lättförstådda och som hjälper idéerna att växa. Detta görs genom att idéen presenteras genom 
att analysera det behov idéen hoppas att täcka, hur detta ska göras, vilka fördelar som 
analysen hoppas ge och hur denna idé skiljer sig från konkurrenters motsvarigheter och från 
liknande projekt. Alla dessa frågor i analysen ska besvaras på ett objektivt och kvantitativt 
sätt samtidigt som kvalitativa uttryck undviks. (Rajamäki, 2012) 

4.2.2 Designrymden 
För att få en större vision för e-butiken görs en brain writing och sedan en funktionsanalys 
samt en konceptdivergens för att öppna upp designrymden, vilket innebär att vidga 
perspektivet och få in fler idéer till ursprungsidén. 

4.2.2.1 Brain writing 
Brain writing är en metod som går ut på att alla i gruppen på egen hand ska komma på så 
många idéer som möjligt på en begränsad tid för att sedan bygga vidare på varandras idéer. 
Det går ut på att alla i gruppen får ett papper som ska delas in i kolumner. Varje person 
skriver sedan ner tre möjliga funktioner på några minuter och sedan byter alla medlemmar 
papper och gör om. Detta görs för att få många idéer istället för några få bra idéer. Resultatet 
från aktiviteten låg som grund för skapandet av produktbackloggen. (VanGundy, 1984) 
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4.2.2.2 Funktionsanalys 
När en brain writing är gjord ska det göras en funktionsanalys. Det innebär att alla olika 
funktioner som tagits fram i brain writing processen värderas. De kan värderas på tre olika 
sätt; nödvändig funktion, önskvärd funktion och onödig funktion.  

4.2.2.3 Konceptdivergens 
Efter funktionsanalysen ska gruppen göra konceptdivergens vilket innebär att varje medlem i 
gruppen tar en nödvändig funktion och designar sidan utifrån att det är huvudfunktionen. Det 
blir flera olika prototypförslag för hur e-butiken kan se ut med olika funktioner som 
huvudfunktion.  

4.2.2.4 Konceptvärdering 
För att knyta ihop designrymden gör gruppen en konceptvärdering. Varje medlem får visa sitt 
designförslag, därefter får varje gruppmedlem dela ut plus och minus för varje designförslag 
och sedan kan gruppen välja ett designförslag eller delar från flera att gå vidare med. 

4.2.3 Förarbete 
För att kunna arbeta effektivt i implementationsfasen togs en projektplan fram. Den bestod av 
en tidsplan där viktiga datum för projektet punktas upp. Utöver detta innehöll den en 
riskanalys där gruppen gick igenom vilka risker det fanns i projektet och vad de hade för 
sannolikhet att inträffa, samt en handlingsplan för att förebygga risker. Projektplanen 
inkluderade också begränsningar, mål och vision för projektet såväl som en 
kommunikationsplan och dokumentationsplan. I dessa blev det beskrivet hur 
kommunikationen samt dokumentationen skulle ske under arbetsgången.  
 
En plan för versionshantering och testning etablerades som hanterade hur funktioner som 
utvecklades under skulle testas och hur versionshanteringen skulle genomföras under 
implementationsfasen, som även den inkluderades som en del av projektplanen. En prototyp 
och en beskrivning av systemet med en systembeskrivning lades till också. Det fanns även ett 
gruppkontrakt bifogat till projektplanen. Gruppkontraktet var ett avtal mellan medlemmarna 
för att det inte skulle bli några oklarheter dem emellan under projektets gång. Dessa 
dokument finns med som appendix till denna rapport.  

4.2.4 Efterforskningar 
Efterforskningar genomfördes för att få mer information kring vilka funktioner som var 
nödvändiga eller önskvärda. Till att börja med undersöktes efter redan gjorda studier, med 
hjälp av hemsidan Google Scholar, på ämnet “Hur bör en e-butik utformas för att öka 
försäljningen”. De artiklar som ansågs relevanta användes sedan för att avgränsa de 
föreslagna funktionerna från det tidigaste stadiet i utvecklingsprocessen. Till sist togs en 
marknadsplan fram som underlag till arbetet (se appendix 9.1). 

4.2.5 Enkät 
Enkätundersökningar är en vedertagen vetenskaplig metod. För att skapa en bra 
enkätundersökning bör målgrupp, svarsfrekvens och frågeställningar noga beaktas innan 
enkäten skickas ut. Först måste enkätskaparen vara medveten som vilket problem eller 
frågeställning enkäten ska besvara, detta görs enklast genom att diskutera problemet i grupp 
och använda de frågor som uppkommer som ett frågebatteri inför enkäten. Därefter måste ett 
distributionssätt väljas för att på ett effektivt sätt nå den tilltänka målgruppen. En kvantitativ 
undersökning bör innehålla enkla frågor som inte kan misstolkas eller är ledande. En enkät 
som undersöker åsikter bör inte innehålla Ja/Nej-frågor utan istället ge respondenterna 
möjlighet att värdera frågan på så kallad Likert-typ. (Ejlertsson, 2005) 
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Som ett komplement till artiklarna togs en enkät fram för att undersöka hur potentiella 
konsumenter värderar de tilltänka funktionerna. Enkätens mål var att få insyn i vilka 
funktioner en slutanvändare värderar för att sedan använda detta som underlag för 
prioriteringen av produktbackloggen.  
 

4.2.6 Marknadsplan 
En marknadsplan togs fram med hjälp av olika analyser. Marknadsplanen delas upp i två olika 
delar, omvärldsanalys och intern analys. Först gjordes en omvärldsanalys som bestod av en 
PEST-analys samt en konkurrensanalys. PEST-analys innebär att analysen av omvärlden 
beroende på produkten gjordes med avseende på de politiska, ekonomiska, socio-kulturella 
samt teknologiska faktorerna. Sedan gjordes en konkurrensanalys där konkurrenter med 
liknande produkter analyseras med en marknadsmix. I marknadsmixen identifieras Produkten, 
priset, platsen där produkten säljs samt hur konkurrenten påverkar konsumenterna, det vill 
säga vad de har för marknadsföring. Därefter gjordes en SWOT-analys och en TOWS-analys. 
I SWOT-analysen urskiljs produktens styrkor och svagheter samt möjligheter och hot 
gentemot vad som identifierats i omvärldsanalysen. Därefter anpassas SWOT-analysen och en 
TOWS-analys genomförs. I en TOWS-analys kopplas produktens styrkor ihop med 
möjligheter och hot och även svagheter kopplad ihop med möjligheter och hot och därefter 
utformas strategier för att minimera risker och maximera fördelar. Efter det beskrevs 
marknadsmålen som ska vara mätbara och strategierna för att nå dessa. En STP-analys 
gjordes för att identifiera målgruppen. Den bestod av en segmentering, en targeting samt en 
positionering. I dessa steg identifieras olika målgrupper för att sedan anpassas och bestå av en 
målgrupp som produkten ska inriktas på. Det gjordes även en marknadsmix på produkten 
efter att de olika analyserna var klara.  

4.2.7 Prototyping 
Prototypen gjordes för att visuellt få en överblick av vad som skulle göras. En prototyp är en 
förlaga som används vid exempelvis mjukvaruutveckling. Den används för att väga fördelar 
mot nackdelar samt upptäck brister. I detta fall var det inget fokus på funktionalitet utan 
utifrån de olika teorierna, analyserna samt enkätundersökningen gjordes en prototyp för att 
gruppen skulle kunna se ungefär hur produkten skulle utformas.  

4.3 Implementation 
E-butiken implementerades som en single page-applikation (webbapplikation). 
Webbapplikationen kördes i användarens webbläsare med hjälp av HTML, JavaScript, CSS, 
Bootstrap och jQuery. Användandet av Bootstrap och jQuery gav en responsiv design, det vill 
säga en design som fungerar på skärmar av olika storlekar. Applikationen kommunicerade 
med servern genom Ajax. Openshift.ida.liu.se fungerade som server, och webbservern 
använde sig av Python och Flask för att kommunicera med databasen som kördes med hjälp 
av My SQL. I figur 1 nedan visas en grafisk representation av denna konfiguration. 
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Figur 1: Systemarkitektur. 

4.3.1 JavaScript och jQuery 
JavaScript är ett objektorienterat programmeringsspråk som är mest känt som script-språket 
av webbprogrammering (Mozilla Developer Network, 2015). Till skillnad från HTML kan 
variabler skapas, läsas in och nyttjas i JavaScript, vilket att gör att vissa fördelar som finns 
med traditionell programmering, i språk som Java, Python och C++, kan utnyttjas i 
webbprogrammering. I samband med JavaScripts scriptorienterade egenskaper kan mer 
generiska webbfunktioner skapas, såsom att utskrifter av godtycklig datastorlek.  
 
Det finns JavaScript-bibliotek där användbara funktioner redan har skapats och jQuery är ett 
sådant bibliotek. Ungefär 64 % av de hemsidor som använder JavaScript använder också 
jQuery (W3Techs, 2015). JQuery användes för att snabba upp webbutvecklingen genom att 
förenkla till exempel HTML-modifikation och AJAX.  

4.3.2 HTML 
Märkspråket HTML användes till att strukturera sidans olika element och tillsammans med 
JavaScript och CSS som tillsammans gav grund för att sidan skulle kunna användas som en 
single page-applikation.  

4.3.3 Bootstrap och CSS 
CSS användes för att anpassa färger, formatering och layout av HTML-elementen. Det 
användes även för att på ett enkelt sätt anpassa sidan till olika typer av skärmar. Bootstrap är 
en öppen källa med olika HTML- och CSS-baserade modeller för allt ifrån knappar till 
menyer. Det är utvecklat för att användare ska kunna utnyttja redan färdig kod istället för att 
själva sitta och programmera samma sak, detta har använts till delar av e-butiken. Med hjälp 
av Bootstrap gick det att få en responsiv webbapplikation som anpassade sig efter 
användarens plattform. 

4.3.4 AJAX 
AJAX användes för att webbapplikationen skulle få bättre interaktivitet. Det gjorde att inte 
hela sidan behövde laddas om vid varje klick från användaren och få laddningar gav sidan ett 
snabbare intryck. AJAX är ett samlingsnamn för flera olika tekniker som alla används för att 
för att ge sidor bättre interaktivitet.  

4.3.5 Python och Flask 
Python är ett programspråk som är objektorienterat och vars programkod kategoriseras som 
ren. Detta innebär till exempel att det inte behövs semikolon som avslut och inte heller 
klamrar. I e-butiken användes Python till att kommunicera med databasen. Flask är skrivet i 
Python och är ett webbapplikationsramverk. Det har moduler för till exempel validering av 



	  

20	  

innehåll i formulär och förenkling av e-postutskick, samt användarinloggning vilket användes 
i e-butiken. 

4.3.6 Databas 
För att kunna hantera kundorder, in-/utloggning av användare, och redigering av klockdelar 
behövdes en databas konstrueras där information kunde sparas och användas av e-butiken. 
För e-butiken togs databasens initiala design fram genom att rita upp ett ER-diagram, entity-
relations scheme, som sedan användes för att ta fram en relationsmodell, vilken nyttjades som 
bas för implementationen. För att administrera databasen på servern användes applikationen 
PHP-MyAdmin, som möjliggjorde enkel databashantering. Tabelldata kunde ses direkt på ett 
överskådligt sätt och även ändras utan SQL-kod.  
 
Under arbetets gång användes emellertid även lokala databaser för att kunna testa skriven kod 
som använde databasen utan att behöva ladda upp koden till servern. Som databashanterare 
kunde då My SQL och SQLite användas.  

4.3.7 Openshift 
För att hantera serversidan av webbapplikationen användes tjänsten Openshift, en 
molnbaserad server. Openshift stödjer bland annat moduler för Python vilket gjorde att 
applikationens flaskmoduler enkelt kunde läggas till i webbapplikationen. Openshift stödjer 
även My SQL vilket medförde att databasen kunde, även den, köras på Openshift. 

4.3.8 Git Lab 
För att kunna arbeta med kod på olika datorer och för att kunna gå tillbaka till äldre versioner 
av koden användes Git och Git Lab för versionshantering. Med detta verktyg är det möjligt att 
flera personer skriver på samma kodavsnitt samtidigt på flera datorer för att sedan 
sammanfoga koden. På Git kan så kallade grenar skapas för att på så sätt skapa flera parallella 
versioner av koden. Att ha flera grenar är speciellt viktigt när flera funktioner implementeras 
samtidigt. Genom att dela upp utveckling av olika funktioner på flera grenar minskar risken 
att en person introducerar något som stör någon annans kod, i alla fall i utvecklingsfasen. Git 
körs i ett terminalfönster och styrs med särskilda kommandon. 

4.3.9 Integrerad utvecklingsmiljö 
Som primär programvara användes PyCharm som är en Integrated Development Environment 
(IDE), vilket är en mjukvara som underlättar för utvecklaren att skriva korrekt syntax. 
PyCharm specifikt innebär en kompilator, smart kodkomplettering och en virtuell miljö att 
simulera koden i. Med ett omfattande bibliotek av användbara kodpaket, såsom Flask, 
SQLAlchemy och Jinja2, var PyCharm allsidig och kraftfull. Dessutom kunde PyCharm 
samarbeta med Git Lab för att möjliggöra versionskontroll och lösa problem med 
koduppladdning trots att den senaste varianten av kod saknades lokalt. 

4.3.10 Webbläsare 
För att testa den kod skrivits användes webbläsare som öppnade en lokal kopia i koden. Olika 
webbläsare användes inom gruppen. Exempelvis användes Google Chrome, Apple Safari, 
Mozilla Firefox och i omgångar Internet Explorer. Webbläsarna användes för att visa hur den 
lokala kopian av koden såg ut och hur applikationen betedde sig. Alla de nämnda webbläsarna 
besatt också ett verktyg som heter “Granska element”, ett granskningsverktyg som hade 
viktiga egenskaper för att underlätta kodningsprocessen på flera sätt. Främst möjliggör 
granskningsverktyget att direkt i webbläsaren göra justeringar till HTML- och CSS-koden 
som körs för att sedan kunna se hur dessa förändringar ändrar den lokala sidan visuellt. Detta 
gjorde att kodaren sedan inte behövde genomgå en blind kodningsprocess där justering av 
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enskilda ändringar inte behövdes testas genom att behöva läsa in hela koden och starta den 
lokala kodkopian en gång till.  

4.4 Testning och utvärdering 
Under implementationen av e-butiken användes testning och bugghantering. De olika delarna 
som implementerades blev godkända efter att de genomgått ett test. 

4.4.1 Definition av avklarat 
För att hela gruppen ska ha samma föreställning om vad som krävs för att ett objekt ska ses 
som avklarat måste en definition av detta bestämmas, ursprungligen en så kallad definition of 
done. Desto mer erfaren gruppen blir desto striktare kan denna definition vara. (Schwaber & 
Sutherland, 2011) 
Denna rutin följdes sedan genom hela sprinten och utvärderades för att sedan modifieras till 
nästa sprint. För att ett avsnitt skulle anses klart krävdes att följande steg uppfylldes: 
 

1. Personen som kodar anser sig klar och testar funktion. 
2. Personen kommenterar koden. 
3. En annan gruppmedlem testar koden. 
4. Koden klarar acceptanstest. 
5. Koden laddas upp och integreras på server. 
6. Gruppen röstar om avsnittet anses klart. 

 
Denna metodologi var nödvändig för att hela gruppen skulle vara medveten om 
tidsperspektivet, vilka avsnitt som var klara och därmed hur mycket som återstod. Ytterligare 
en fördel med denna metod var att koden både testades och integrerades innan den ansågs 
klar. Detta förebygger problem i framtiden, skulle varje medlem var för sig bestämma om sin 
kod var klar skulle det garanterat uppstå integrationsproblem i slutet av sprinten.  

4.4.2 Bugghantering 
Identifiering och lösande av buggar skedde löpande under arbetets gång. I scrum-tavlan 
infördes en separat kolumn för buggar, där hela objekt eller en kortare beskrivning av en bugg 
lades när en bugg hittades. För att hitta buggar testades specifika fall som skulle kunna 
innebära problem i koden. Testkörning på webbservern gav även buggar som var svåra att 
förutse i utvecklingsfasen, vilket innebar att grundfunktionalitet på sidan även behövdes 
testas. Det löpande buggsökandet kompletterades med speciella genomsökningar av sidan av 
olika personer ur gruppen vid flertalet tillfällen under arbetets gång, i enlighet med definition 
av avklarat. Buggarna löstes genom att det problematiska kodavsnittet identifierades för att 
sedan analyseras och bearbetas. Det fanns dock ingen standardiserad process för att lösa 
buggar vilket innebar att några buggar förblev olösta. Om ingen lösning till en specifik bugg 
hittades gjordes en gemensam prioritering kring buggens påverkan eller om buggen var 
acceptabel.  
 

4.4.3 Refaktorering 
Refaktorering betyder att strukturen hos befintlig kod ändras för att göra koden mer generell 
eller för att öka läsbarheten. En refaktorering kan exempelvis vara ett namnbyte på en 
variabel eller att en klass flyttas till en egen fil. Refaktorering blir mycket viktigt för att 
säkerställa att den slutgiltiga sidan blir stabil samt uppbyggd på ett logiskt sätt, speciellt när 
ett flertal personer jobbar på samma projekt och skriver på olika sätt. Manuell refaktorering 
innebär att alla referenser till det refaktorerade metoden eller variabeln måste hittas och 
uppdateras. Manuell refaktorering kan vara mycket tidskrävande i ett stort projekt och det är 
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därför fördelaktigt att använda sig av automatisk refaktorering. I utvecklingsmiljön PyCharm, 
som har använts i detta projekt, sköts automatisk refaktorering med två knapptryck med hjälp 
av ett GUI. Refaktorering skedde kontinuerligt under sprinterna och utöver det hade gruppen 
ett uppsamlingsmöte i slutet av varje sprint. Vid detta möte kollade gruppen igenom koden 
och försökte hitta kodstycken som gick att förbättra eller förenkla utan att påverka 
funktionalitet. Då utvecklingen av webbapplikationen skedde under relativt lång tid och 
gruppen bestod av många personer med varierande kunskapsbas inom programmering fyllde 
dessa möten även syftet att gå igenom kod och förklara den för gruppen. 
 

4.4.4 Prestandatester och kodverifiering 
Prestandatester genomfördes mot slutet av arbetet. I ett prestandatest undersöks exempelvis 
hur applikationen laddas och tiden för laddningen. Det finns olika hemsidor som testar 
prestandan och i detta arbete användes WebPageTest.org (WebPageTest.org, 2015). Efter ett 
prestandatest visades data där det går att utläsa hur lång tid olika delar av applikationen tar. 
Utifrån det modifieras e-butiken för att förbättra prestandan.  
 
Kodverifieringar gjordes för att identifiera fel i koden. Även inom detta område finns olika 
hemsidor som testar koden. Under verifieringen kontrolleras även att koden följer 
kodkonventioner. Den hemsida som användes i arbetet var W3C Markup Validation Service 
(W3C, 2015). 
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5 Resultat 
Kapitlet beskriver resultatet av förstudien, implementationen samt utvärderingen.  

5.1 Förstudie 
I resultatet för förstudien finns resultat för projektplanen med samt resultat för 
marknadsanalysen vilket har bidragit till utformningen av e-butiken. 

5.1.1 Projektplan 
Projektplanen gjordes i början av projektet och i den formulerade gruppen bland annat 
projektbeskrivning som bestod av bakgrund, begränsningar, mål samt vision. Projektplanen 
innehöll även tidsplan, riskanalys, projektorganisation, kommunikation och dokumentation, 
samt systembeskrivning där en prototyp fanns med.   

5.1.1.1 Tidsplan 
Under projektets början skapades en tidsplan där alla viktiga tidsfrister inkluderades. Därmed 
hade gruppen en uppskattning av hur lång tid varje del skulle kräva. Ett givet krav fanns att 
varje medlem skulle jobba 400 timmar med projektet vilket gjorde en tidsplan nödvändig så 
att gruppen kunde planera upp hur mycket tid som skulle läggas i varje sprint. Tidsplanen togs 
fram utifrån de givna tidsfristerna och gruppen ansåg att det inte behövdes fler milstolpar 
eftersom projektet utvecklades över tiden och från början var planen för e-butiken självklar.  

5.1.1.2 Riskanalys 
I projektplanen fanns en riskanalys med som gruppen gjorde tillsammans. Den ändrades 
under tiden i och med sprintretrospektiv. I riskanalysen tog gruppen fram olika riskscenarion 
och värderade dem med avseende på sannolikhet och påverkan. Båda kategorierna fick ett 
värde från 1 till 5 och produkten mellan de två kategorierna blev riskfaktorn. 
 
De faktorer som gavs högst riskfaktor från början var ineffektiv kommunikation och scope 
creep, vilket innebär att man med tiden lägger till fler funktioner än man har tid för. Några av 
de faktorer som utgjorde en större risk än gruppen trodde från början var brister i planering, 
kunskapsbrist och dåligt definierad kravspecifikation. Gruppen gjorde en missbedömning i 
hur lång tid saker skulle ta och därför blev det mycket jobb på slutet. Det var även en 
kunskapsbrist hos en stor del av gruppen och det gjorde att olika delar i backloggen tog längre 
tid än planerat. Det visade sig även vara ett problem med den givna kravspecifikationen, vars 
riskfaktor ökades jämfört med den ursprungliga uppskattningen. Det var många saker som 
gruppen missade i backloggen och som planerades in under tiden vilket bidrog till dålig 
tidsplanering. 
 
De saker som visade sig mindre riskfyllda än gruppen trodde från början var ineffektiv 
kommunikation, olika viljor och längre frånvaro. Gruppen har haft en bra kommunikation 
genom arbetets gång tack vare de dagliga mötena, vilket har gjort att gruppen strävat mot 
samma mål. Gruppen hade även från början samma vision vilket gjorde att riskfaktorn för 
olika viljor blev lägre än gruppen från början uppskattat. Ingen gruppmedlem har haft en 
längre frånvaro som bromsat upp arbetet, således sänktes även denna riskfaktor jämfört mot 
vad gruppen uppskattat från början. 

5.1.2 Brain writing 
Alla i gruppen hade många olika idéer under brain writing processen, men det var även många 
tankar som liknade varandra så genom diskussion kunde grunden enkelt läggas för 
produktbackloggen. Det var många tankar som rörde hur kunden skulle uppleva e-butiken och 
inte så många idéer hur det faktiskt skulle implementeras, vilket var något som saknades 
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sedan när själva implementationen började. Ett antal saker som kom upp under brain writing 
processen och lades in produktbackloggen implementerades ej, då gruppen under arbetets 
gång ansåg att dessa var onödiga eller omotiverade. 

5.1.3 Efterforskning 
Det gjordes omfattande efterforskning innan implementationen påbörjades. Gruppen läste en 
mängd vetenskapliga artiklar, i vilka författarna presenterar sin forskning om vad som lockar 
kunden till en e-butik och vad som får kunden att köpa olika produkter. De teorier som 
presenterades av artikelförfattarna användes sedan i produktbackloggen i så stor utsträckning 
som gruppen ansåg var möjligt. Teorierna gav ett annat perspektiv på designen av e-butiken 
än vad enkäten gjorde, då enkäten inte kan besvara alla detaljer hos en e-butik. Artiklarna 
gjorde gruppen uppmärksamma på saker som kunder undermedvetet värderar, till exempel 
hur lång tid det tar att genomföra ett köp eller hur många klick de måste göra för att ta fram en 
produkt.  

5.1.4 Enkät 
För att komplettera efterforskningen togs en enkät fram. Frågorna formulerades med både 
ja/nej-frågor för att ta reda på inom vilket målgrupp respondenten var och sedan påståenden 
om funktioner där deltagarna fick värdera påståenden från 1 till 5, där 5 ansågs som viktigast. 
Alla gruppmedlemmar delade enkäten på Facebook och sedan fick deras vänner svara på 
frågorna. Då alla gruppmedlemmar är i den tilltänka målgruppen för produkten antogs också 
de som nås av undersökningen med stor sannolikhet vara i rätt målgrupp. Frågorna 
formulerades så de lätt skulle kunna besvaras utan att misstolkas, vilket gav tydliga svar som 
kunde appliceras på produkten. Enkätundersökningen gav 111 respondenter varav 102 var i 
den tilltänkta målgruppen, vilken bekräftade antagandet att ett utskick via Facebook skulle ge 
deltagare i 20-årsåldern. Resultatet och enkäten finns i appendix 9.5 och 9.6.  
 
Enkäten visar att respondenterna i den tilltänka målgruppen, unga vuxna i åldrarna 15-35, 
tydligt prioriterar vissa funktioner. De funktioner med en vikt av 3,0 eller mer ansågs, enligt 
diskussionen som förts vid enkätens utskick, högt prioriterade och gavs fokus i 
produktbackloggen. De funktioner som dessutom sammanföll med teorierna och visionen för 
e-butiken gavs högst prioritet, medan de funktioner som av respondenterna inte ansågs viktiga 
gavs en lägre prioritet. En del av de funktioner som valdes in av enkäten blev inte genomförda 
då visionen för e-butiken ändrades med tiden och andra funktioner ansågs viktigare.  

5.1.5 Marknadsanalys 
Gruppen tog fram en marknadsplan för att motivera valet av e-butik och produkt. I 
marknadsplanen analyserades både omvärlden och produkten. Det var en relevant analys som 
underlättade utformningen av e-butiken men framför allt prissätta produkterna. I 
marknadsplanen kom gruppen fram till att det inte finns en liknande produkt på marknaden i 
samma prisklass och med liknande köpprocess. Det som bestämdes i marknadsplanen var att 
det skulle bli en enkel sida där användaren snabbt kom igång med designen och lätt kunde 
genomföra ett köp. Det var även viktigt att det var enkelt att byta ut delar så kunden hade 
möjlighet att ändra sig. 
 
Det gjordes en SWOT (figur 2) och en TOWS (figur 3). Styrkorna för produkten var att den 
var individuell, i en bra prisklass och det gick att spara designen. Det var något som, enligt 
den genomförda efterforskningen, uppskattades av målgruppen unga vuxna. Svagheterna för 
produkten var att de inte går att se i flera dimensioner och de går inte att prova innan köp. 
Möjligheterna var att många i målgruppen använder sig av e-butiker och de allra flesta 
använder sociala medier.  
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Figur 2: SWOT-analys 

 
I TOWS-analysen kom gruppen fram till att styrkorna kombinerat med möjligheterna visar att 
det är en unik e-butik eftersom den har unika klockor som dessutom går att betygsätta. Hoten 
tillsammans med styrkorna visade att en strategi skulle vara bra pris och bra kund-till-kund 
kontakt. I kombinationen svagheter och möjligheter kom gruppen fram till att strategin skulle 
vara att användaren får möjlighet att betygsätta klockan och utnyttja sociala medier. För att 
övervinna svagheterna och hoten är strategin att fokusera på en lättanvänd, snabb och snygg 
e-butik.  
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Figur 3: TOWS-analys 

5.1.6 Prototyp 
Innan implementationen togs en prototyp fram utifrån enkäten, marknadsplanen, teorierna 
samt brain writing processen. Den bestod av en landningssida som skulle vara så enkel och 
tydlig som möjligt. På landningssidan skulle det även vara enkelt att se hur användaren 
kommer igång och påbörjar designen av sin klocka. Det skulle även vara en tydlig meny som 
var snygg och enkel att använda.  
 
Prototypen bestod även av två steg i designprocessen. I prototypen skulle designen bestå av 
olika steg, först valdes urtavla, sedan band, därefter extraval och till slut var det 
betalningsinformation. Även på den sidan skulle det vara enkelt att se var i processen 
användaren befann sig och det skulle vara lätt att gå fram och tillbaka i designen. Tanken var 
att kunden skulle kunna göra en egen profil och spara designen till ett senare tillfälle och även 
kunna se sina tidigare klockor. Sidan för design skulle vara ren och inte ha mycket extra saker 
utan det skulle vara tydligt för användaren vad som skulle hända.  

5.2 Implementation 
Resultatet av implementation blev en webbapplikation i enlighet med de uppsatta tekniska 
kraven och med funktionalitet motsvarande majoriteten av de definierade 
användarberättelserna. Utfallet av implementationen beskrivs nedan i två steg; först 
presenteras resultatet så som det upplevs av en användare och därefter beskrivs resultatet ur 
ett tekniskt perspektiv.  
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5.2.1 Användarperspektiv 
Nedan beskrivs webbapplikationens implementering ur ett användarperspektiv. De två 
huvudsakliga användarna var en kund, alltså en vanlig användare, och en administratör av 
sidan. 

5.2.1.1 Användare 
Arbetsmetoden utgick från användarberättelser som sattes upp utifrån en teoretisk studie samt 
en empirisk undersökning. För en användare visade det sig vara viktigt med en enkel 
applikation som var lättförstådd och hade tydlig information.  
 
Ur en användares synvinkel blev resultatet en intuitiv sida med enkel navigation. Priserna för 
de olika produkterna är tydliga och det tillkommer inga extra kostnader på väg mot 
utcheckningen. Alla delar av sidan gick även att nå direkt från startsidan, vilket i 
förundersökningen visade sig vara en positiv aspekt för många användare. I tabell 1 
presenteras en lista över de användarberättelser som uppfylldes. I appendix 9.4 återfinns en 
komplett lista över de i förstudien bestämda användarberättelserna.  
 

Tabell 1: Användarberättelser 
Som en... vill jag... så att... 

Användare 
nå min kundvagn från hela 
sidan jag kan avsluta mitt köp enkelt 

Användare 
spara min design i alla steg i 
processen jag kan fortsätta senare 

Användare 
snabbt börja designa från första 
sidan jag kan testa enkelt och också köpa enkelt 

Användare nå support från första sidan jag snabbt kan få svar på eventuella frågor 

Användare 
nå "mina sidor/login" från första 
sidan 

jag snabbt kan logga in och kolla status på min 
order samt fortsätta designa sparade projekt. 

Användare 
kunna rösta på/betygsätta 
designs bidra till en topplista 

Användare 
snabbt kunna se priserna för de 
olika alternativen 

jag på en gång vet hur mycket klockan kommer 
att kosta 

Användare 
ha möjlighet att bli medlem på 
hemsidan 

jag kan spara mina kontaktuppgifter och se mina 
tidigare designkonfigurationer 

Användare 
ha valmöjligheten att kunna 
prenumerera på nyhetsbrev 

jag får information om kampanjer, nya 
produkter eller nya funktioner 

Användare 
kunna se de olika 
designalternativen jag vet hur min klocka kommer att se ut 

Användare 
kunna beställa en gravyr på min 
klocka jag får en extra personlig klocka 

Användare se förslag på klockor 
jag kan bli inspirerad och/eller snabbt handla en 
klocka 

Användare se en topplista jag kan se vad andra gillar 
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5.2.1.2 Administratör 
Som administratör var målet att kunna underhålla sidan med uppdateringar av produkter, 
priser, bilder etcetera. Man skulle även kunna redigera användarinformation, nå ut till kunder 
genom mailutskick samt sköta orderhantering. I tabell 2 finns en lista över de 
användarberättelser relaterade till administrativa funktioner som blev uppfyllda.  
 

Tabell 2: Användarberättelser för administratör 
Som en... vill jag... så att... 

Administratör ha en egen inloggning/sida 
jag kan få tillgång till administrativa 
funktioner 

Administratör lägga till/ ta bort modeller/band osv jag kan redigera utbudet på sidan 
Administratör se ordrar jag kan leverera produkt 

Administratör 
kunna skicka ut mail till alla 
registrerade kunder 

jag kan nå alla kunder med nya 
erbjudanden 

 
Resultatet blev en administrationsdel på applikationen som bara kunde nås av användare med 
behörigheten “admin”, se figur 4. Från den här delen var det möjligt för en administratör att 
lägga till respektive ta bort användare, byta lösenord, skicka mail och uppdatera övrig 
information rörande användarna. Det fanns också möjlighet att uppdatera befintliga produkter 
samt lägga till nya. Vidare fanns möjligheten att hantera ordrar. 

 
Figur 4: Administratörssida för att hantera urtavlor. 

5.2.1.3 Startsida 
Startsidan var den primära landningssidan där majoriteten av användaren startar. Sidan var 
responsivt anpassad med bootstrap för att klara av olika sorts enheter. För att kunden snabbt 
ska kunna komma igång med designprocessen fanns en knapp som tog besökaren direkt till 
designsidan. Texten på landningssidan inklusive knappar byggdes med hjälp av en jumbotron 
från bootstrap. Figur 5 visar resultatet av landningssidan. 
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Figur 5: Startsida, användare ej inloggad 

5.2.1.4 Navigation 
Ur ett användarvänlighetsperspektiv är det viktigt att en sida fungerar så som användaren är 
van vid. Ett viktigt mål var att traditionella navigeringsmöjligheter som bokmärken och 
bakåt/framåt-knappar i webbläsaren skulle kunna användas, funktioner som i många Single 
Page Applications fungerar otillfredsställande som följd av att användaren är på samma sida 
under hela vistelsen på sidan. 
 
Resultatet blev en komplex navigering helt byggt i JavaScript som tog hand om alla 
eventualiteter, så att stöd fanns för bokmärken, uppdatering av sidan samt bakåt/framåt-
knappar i webbläsaren. Navigationsmenyn skiljde sig om användaren var inloggad eller inte. 
Om en användare inte var inloggad syntes alternativen “Skapa profil” samt “Logga in” som i 
fallet då en användare var inloggad byttes ut mot alternativen “Min profil” samt “Logga ut”. 
Andra alternativ i menyn var inspirationssidor, designsida, kontaktsida samt varukorg. 
Översikt över menyalternativen finns i figur 6 och 7.  
 

 
Figur 6: Meny för icke-inloggade användare 

 

 
Figur 7: Meny för inloggade användare 

 
Navigationen beskrivs ur ett tekniskt perspektiv i avsnittet “7.2.2.2 Klient”.  

5.2.1.5 Inspirationssidor 
För att ge användare förslag och idéer för designer blev resultatet två olika inspirationssidor. 
En som visade alla tidigare designade klockor och en som visade klockor baserat på omdöme 
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från andra användare. Från båda sidor fanns möjligheten att köpa en färdig konfiguration 
istället för att designa själv, detta var dock enbart möjligt ifall användaren var inloggad. Det 
samma gällde med röstningsfunktionen, en användare var tvungen att vara inloggad för att 
kunna rösta. Det gick att rösta både på topplistan och på inspirationslistan. De klockor som 
kom upp på sidorna var klockor som användare skapat. Om användaren inte var inloggad kom 
det upp en ruta där röstningsknappen var utbytt mot en knapp där det stod att användaren 
måste logga in för att rösta. När användaren valde att rösta kom det upp en skala från 1 till 5. 
När röstningen gått igenom kom det upp en pop-up där det stod “Tack för din röst”.  

5.2.1.6 Designsida 
Givet att applikationens syfte var en designfunktion för själva klockorna en av de mest 
betydelsefulla delarna. För designfunktionen var enkelhet och tydliga priser viktiga faktorer 
för användaren. Vidare ansågs möjligheten till att skapa en personlig gravyr vara en 
konkurrensfördel. Resultatet blev en intuitiv modell där användaren kunde välja urtavla, 
armband samt gravyr. För att gravyrfunktionen skulle fungera var användaren tvungen att 
vara inloggad. Under rutan med produktinformation om urtavlan, se figur 8, fanns det en ruta 
där det stod “Logga in för att få tillgång till fler alternativ”. Om användaren var inloggad såg 
det ut som i figur 8. Hade användaren inte valt några produkter var knappen “Lägg i 
varukorgen” grå och det gick inte att trycka på den.  
 
Det fanns ett fåtal alternativ att välja på under designprocessen och användaren såg hela tiden 
hur de olika valen blir. När kunden hade lagt något i varukorgen kom det upp en grön ruta i 
översta högra hörnet där det stod att varan blivit tillagd i varukorgen. Designsidan var 
responsiv, vilket innebar att om kunden använde en mobiltelefon, eller annan enhet med 
mindre fönsterstorlek, lade sig produkterna under varandra på rad. Det fanns även möjlighet 
att spara klockan och namnge den om användaren var inloggad. 
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Figur 8: Designsida 

5.2.1.7 Kontaktsida 
Denna sida bestod av en jumbotron från bootstrap samt ett kontaktformulär som var länkat till 
en mailfunktion, när användaren skickade iväg en fråga så skickades ett mail till e-butiken 
samt en kopia till användaren. Kontaktformuläret bestod av fyra delar. De var förnamn, 
efternamn, email samt möjlighet att lämna ett meddelande.  

5.2.1.8 Profilsida 
När en användare registrerade sig på e-butiken skapades ett konto och för att användaren 
skulle kunna ändra sin adress, postnummer och liknande fanns det en profilsida, se figur 9. 
Profilsidan bestod av information från databasen såsom uppgifter om användaren samt 
tidigare lagda ordrar. När användaren skapade en profil skrev denna enbart in förnamn, 
efternamn, email och lösenord. Det innebar att användaren själv fick gå in på profilsidan och 
skriva till adressinformation. Hade kunden ingen adressinformation när ett köp genomfördes 
var kunden tvungen att skriva in adress på varukorgssidan. På profilsidan syntes de tidigare 
ordrarna som kunden lagt. I ursprungsläget såg kunden inte vilka produkter som är beställda 
utan enbart order id, pris samt antal objekt. Det fanns en knapp till höger där användaren 
kunde välja att visa mer om information om ordrarna och där se vilka produkter som var 
beställda.  
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Figur 9: Profilsida 

5.2.1.9 Kundvagn 
Kundvagnen som användes var skapad med hjälp av SimpleCart som är byggt i JavaScript. 
SimpleCart är öppen källkod som modifierades för att passa e-butikens behov. För att komma 
till varukorgen var användaren tvungen att gå via menyn. Där fanns en rullista med alternativ 
att tömma varukorgen samt att gå till kassan. Det fanns även möjlighet att se antal artiklar 
samt total summa i varukorgen. På kundvagnssidan kunde kunden se order id, namn på 
produkten, vilken kategori produkten tillhörde, pris samt antal. Kunden kunde också ta bort 
enskilda artiklar i kundkorgen.  
 
När användaren var nöjd med sin kundkorg valde kunden att gå vidare i köpet genom att 
klicka på “Gå vidare”. För att kunna genomföra ett köp var användaren tvungen att vara 
inloggad. Om användaren inte var inloggad kom det upp en ruta där det stod att kunden måste 
logga in för att genomföra köp. Det visades även en ruta om kunden försökte gå vidare när 
kundkorgen var tom där det stod att kundkorgen är tom. När kunden gick vidare i köpet 
visades en sida med adressinformation. Om kundens profil innehöll adressuppgifter var dessa 
förifyllda, annars var kunden tvungen att fylla i adress. Sedan kunde användaren trycka på 
“Gå vidare” igen och då kom det upp en knapp “Köp”. Därefter kom det upp en pop-up där 
det stod “Tack för din beställning” och då hade köpet gått igenom. 

5.2.1.10 Nyhetsbrev 
De kunder som önskade få nyhetsbrev kunde skriva upp sig för detta i e-butiken och då 
sparades mailadressen till databasen. När ett nyhetsbrev skickades iväg sändes det i HTML-
format och därmed kunde bilder på klockor skickas med. Möjligheten att prenumerera på 
nyhetsbrev fanns i sidfoten i e-butiken. Där fanns även möjlighet att logga in samt skapa 
profil. Nyhetsbrevet fanns i två versioner, ett i HTML-kod och ett i ren text. Det var en 
HTML-fil som låg uppe på Openshift där administratören fick ändra manuellt.  
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5.2.2 Teknisk beskrivning 
Detta kapitel beskriver e-butikens tekniska struktur och uppbyggnad. I webbapplikationen 
användes HTML, CSS, JavaScript(jQuery, AJAX), My SQL, Python, Flask (inklusive 
tillägg). Webbapplikationen var uppbyggd för att klientdelen skulle göra så mycket som 
möjligt av arbetet för att minimera antalet förfrågningar till servern. I den tekniska 
beskrivningen presenteras och beskrivs först serversidan och sedan klientsidan. 
Avslutningsvis beskrivs resultatet av utförd kodrefaktorering.  

5.2.2.1 Server 
På servern fanns hantering av databasen samt uppbyggnaden av webbapplikationen.  

Databas 
För att administrera alla ordrar, kundkonton och liknande användes en databas med My SQL 
som databashanterare. För att slippa ren SQL-kod i Python-koden användes SQLAlchemy 
som är ett tillägg till Flask. För att kunna sätta upp applikationen i en ny miljö direkt kunde 
samtliga nödvändiga tabeller skapas direkt från hemsidan via ett skript. Detta skript 
kontrollerade vilka tabeller som fanns och skapade de som saknades. Databasen och 
tabellerna kunde redigeras via phpMyAdmin. I figur 10 finns ett ER-diagram som visar vilka 
tabeller som användes samt tabellernas relationer.  

 
Figur 10: ER-diagram över databas 

Python och Flask 
Webbapplikationen var uppbyggd med Flask som är ett ramverk skrivet i Python. Till Flask 
finns det färdigutvecklade tillägg och dessa har använts till e-butiken. För mailfunktionen har 
tillägget Flask-Mail använts vilket gjorde det enkelt att sätta upp SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) till e-butikens Gmail-konto.  

5.2.2.2 Klient 
De uppgifter som skedde i klienten styrdes främst av JavaScript. Klienten och server 
kommunicerade via AJAX, vilket i allmänhet ger en snabbare applikation jämfört med en 
traditionell hemsida. All kommunikation mellan klienten och servern skedde med JSON-data 
vilket resulterar i en snabb webbapplikation.  
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5.2.2.3 Refaktorering 
Refaktoreringar skedde med hjälp av verktyg i utvecklingsmiljön som var PyCharm. Exempel 
på refaktoreringar som gjordes var bland annat att kod generaliserades med till exempel 
loopar istället för uppräkning.  
 
Inloggningsfunktionen ändrades då inloggningen var problematisk när webbapplikationen 
kördes på OpenShift. Pluginet Flask-login användes initialt men de globala variablerna 
fungerade dåligt på OpenShift. Som följd lyftes inloggningsverifikation ut till klienten och 
lagrades i localStorage. Resultatet av den här förändringen blev att inloggningen fungerade 
stabilt och även betydligt snabbare än tidigare.  

5.3 Testning och utvärdering 
Nedan beskrivs de tester som genomfördes för att säkerställa applikationens funktionalitet och 
prestanda. Även bugghantering tas upp. 

5.3.1 Testning 
Applikationen genomgick funktionstester, prestandatester och kodverifiering med målet att 
verifiera att applikationen fungerade enligt specifikationerna. 

5.3.1.1 Funktionstester 
Funktionstester genomfördes under och efter implementationen av varje funktion samt efter 
eventuell ändring i funktionen. De testerna genomfördes till viss del med hjälp av den 
formulerade definitionen av avklarat. I och med att funktionstester utfördes behövde ibland 
vissa funktioner ändras innan de föll inom ramarna för definitionen av avklarat. 

5.3.1.2 Prestandatester och kodverifiering 
Dedikerade hemsidor för test av kod och sidors prestanda användes. Till exempel testades 
sidan i WebPageTest.org (WebPageTest.org, 2015). Landningssidan fick inledningsvis ett 
dåligt testresultat främst på grund av långa laddningstider skapade av för stor bakgrundsbild. 
Efter att bilden anpassats för webbpublicering visade testet ett bättre resultat. Se Tabell 3 för 
utvalda testdata före och efter anpassning. Liknande förbättringar utifrån testdata gjordes även 
på andra delar av e-butiken. 
 
Tabell 3: Diagram över webbapplikationens laddningstid före jämfört med efter 
optimering. 
Före Efter 

Total laddningstid: 7,2 s Total laddningstid: 2,5 s 

Andelar av innehållet (i bytes): 

 

Andelar av innehållet (i bytes): 
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För att minska risken för att allvarliga fel skulle finnas i koden användes W3C Markup 
Validation Service (W3C, 2015) mot slutet av utvecklingen. De fel som uppdagades 
utvärderades och de som bedömdes som allvarliga åtgärdades, vartefter koden kontrollerades 
igen med samma verktyg. 
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6 Diskussion 
I kapitlet diskuteras resultatet med hjälp av en teoretisk aspekt. Kapitlet innehåller även en 
diskussion angående metoden samt en diskussion om de etiska aspekterna på e-butiken. 

6.1 Resultat 
För att kunna besvara frågeställningen, och på så sätt designa e-butiken teoretiskt korrekt, 
gjordes en grundlig teoretisk referensram. Denna visade att en e-butik som användaren 
betraktar som visuellt attraktiv och som till stor del bygger på bilder ger användaren en större 
benägenhet att handla klockor (Schenkman & Jönsson, 2000). Den enkätundersökning som 
skickades ut visar även den att bilder, i form av direkt återkoppling på designval samt att 
kunna se de olika klockdelarna, var den viktigaste aspekten för kundens benägenhet att handla 
klockor hos en e-butik. Detta gav tidigt ett tydligt fokus på de visuella aspekterna hos e-
butiken och att bilder skulle prioriteras högt vid utformningen.  
 
Vidare visade teorin att förhållandet mellan bild och text är viktigt och att innehållet i texten 
enkelt och tydligt ska uttrycka dess syfte (Im, Lennon & Stoel, 2010). Enkätundersökningen 
visade dessutom att målgruppen snabbt ville börja designa sin klocka eller se förslag på 
klockor. Detta gav starka indikationer till att landningssidan skulle vara enkel och väldigt lätt 
att få en överblick över för att användaren snabbt skulle kunna börja designa eller klicka sig 
vidare till inspirationssidan. Utifrån från detta designades landningssidan så att användaren 
med ett klick kunde komma till designsidan, där användaren snabbt kunde testa att skapa en 
klocka. 

6.1.1 Vikten av egendesign på klockmarknaden 
Enligt Franke och Pillar (2004) var köpvilligheten hos konsumenter dubbelt så hög när kunder 
själva fick utveckla produkten till viss del. Det var därför viktigt för detta projekt att det 
skulle vara tydligt att kunden själv designade produkten och att det fanns viss unikhet i 
produkten. Det var även tydligt i enkäten att den tänka målgruppen var lockade av 
möjligheten att gravera produkten (se appendix 9.6) och på så vis göra produkten unik. Då 
funktionaliteten för att designa en egen klocka var kärnan för denna webbapplikation var 
designprocessen en självklar del i produktbackloggen och fokus lades på att göra den enkel 
och tydlig för användaren. 
 
Tanken om enkelhet kring ökade designalternativ var även viktig vid utformandet av 
administratörssidan. Avsikten var att det skulle vara enkelt att lägga till en produkt i 
sortimentet genom att ladda upp en bild. Här fanns också kontaktsidan med i åtanke då tanken 
var att användare enkelt ska kunna komma med önskemål kring utökningar av sortimentet. 
Detta för att återkoppla till grundtanken om att klockan ska vara egendesignad. 

6.1.2 Visuell utformning av e-butiken 
Schenkman och Jönsson (2000) gjorde en undersökning där de kom fram till att det första 
intrycket av e-butiken är viktigt. De menar även att bilder bidrar till ett positivt första intryck. 
Däremot påstår Kim och Lennon (2008) att bilder och text tillsammans bidrar till ökad 
köpintention och därutöver anser Im, Lennon och Stoel (2010) att e-butiken ska vara lättläst. 
Dessa teorier bidrog starkt till utformningen av sidan då den till stor del utgjordes av bilder 
och irrelevant text undveks. Den text som fanns ansåg gruppen bidrog till enkelhet i e-butiken 
och hjälpte kunden att snabbt förstå vad tanken med e-butiken var. Im m.fl. påstår att ett bra 
visuellt flöde med fokus på bilder leder till fler sålda produkter. Det var en annan anledning 
till att det skulle vara enkelt och tydligt att designa klockan utan onödiga bilder och texter. 
Det var även viktigt att användaren snabbt visste vad som skulle hända på sidan och därför 
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fanns det på startsidan tydliga knappar för att komma igång med designen eller skapa en 
profil. E-butiken hade dessutom ett genomgående tema och det var enkelt att gå från en del på 
sidan till en annan med hjälp av menyn vilket bidrog till läsbarheten i e-butiken och det i sin 
tur bidrog till köpintentionen hos kunden.  

6.1.3 Verktyg för egendesign 
En kund kan med hjälp av en virtuell verktygslåda hitta en optimal design på sin produkt 
genom upprepade användningsförsök enligt von Hippel och Katz (2002). Enligt 
enkätundersökningen var det också viktigt att det var enkelt att designa produkten samt att 
resultatet presenterades tydligt (se appendix 9.6). Användaren kunde direkt se valen och det 
gick enkelt att ändra och byta ut delar för att få fram en optimal design. Det finns även en 
inspirationssida och en topplista där användaren kunde se förslag på klockor som redan hade 
designats och få inspiration av dessa. Gruppen lade hög prioritet på att det skulle vara enkelt 
att designa produkten och därför gick mycket tid åt att få en optimal lösning för designsidan. 
Denna frångick prototypen då gruppen ansåg att prototypen var för komplicerad för 
användaren och den kunde göras mycket enklare och mer visuellt tilltalande.  
 
På den nya designsidan behövde också färre klick för genomföra ett köp, vilket var en av 
gruppens prioriteringar. Zipkin (2001) påstår att ett problem med verktygslådorna är att 
alternativen kan kännas överväldigande och därför var det viktigt att det inte fanns för många 
alternativ för produkten. Produkten blev istället unik genom att kunden hade möjlighet att 
skapa sin egen gravyr. Miller (1956) har kommit fram till att människan har en begränsad 
förmåga att behandla för många intryck och det kan även ha bidragit till Zipkins resultat. 
Även Mae (1994) kom fram till att det är en börda med för många alternativ och därför var 
det viktigt i projektet att det var ett begränsat antal valmöjligheter. Det var även på grund av 
att produkten skulle ha ett lågt pris och fler valmöjligheter skulle innebära ett högre pris. 
 
En viktig del av produkten var prissättningen. Enligt Agrawal (2001) samt Zipkin (2001) 
överstiger oftast kostnaden för egendesign nyttan av den. Franke och Pillar (2004) anser 
däremot att kunder snabbt kan känna sig missnöjda över en standardiserad produkt när de 
kunde ha mött sina egna behov på ett bättre sätt. Det var ändå viktigt för gruppen att 
prissättningen skulle vara rimlig med tanke på målgruppen. Enligt marknadsundersökningen 
som gruppen gjorde innan arbetet (se appendix 9.1) var målgruppen unga vuxna. Den visade 
tydligt att produkten var tvungen att vara i en lägre prisklass för att kunder skulle välja den 
före andra liknande produkter. Gruppen ville även att kunder skulle återvända till e-butiken 
och komplettera sin köpta produkt, vilket var mer sannolikt att hända om prisklassen var 
rimlig. Produkten skulle kännas exklusiv, men samtidigt möjlig att köpa för kunderna.  

6.1.4 Upplevd kvalitet och pålitlighet 
Pålitlighet har en stor inverkan på förhållandet mellan kund och säljare enligt Kim, Ferrin och 
Rao (2009). Även Pylväs (2014) kommer fram till att förtroendet för e-butiken och säljaren är 
en viktig faktor som påverkar köpbeslutet. Det var därför viktigt att e-butiken skulle se 
pålitlig ut och en stor del av detta var att e-butiken skulle vara enhetlig. Därför såg alla delar 
av e-butiken ungefär likadana ut; det var samma meny, sidfot och tema på alla sidor. Det var 
även viktigt att sidan skulle fungera på olika plattformar och på så vis ge en trygg och enkel 
användarupplevelse. Detta styrdes responsivt och fungerade, men skulle ha kunnat förbättras 
på e-butiken om det hade funnits mer tid.  
 
E-butiken skulle framstå som enkel för att öka kundens vilja att köpa och det gjordes genom 
att inte ha onödig text och bilder samt inga överflödiga delar på sidan. Det gick enkelt att 
genomföra ett köp och det fanns inga pop-up rutor eller andra reklamdetaljer som påverkade 
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kunden negativt. Det fanns en klar prissättning och beskrivning av produkterna. Kundkorgen 
gav en bra överblick av köpet och det var tydliga knappar för köp, vilket bidrog till 
pålitligheten på sidan. Gruppen implementerade också ett kontaktformulär där det var enkelt 
för kunden att komma i kontakt med säljaren, vilket gjorde att kunden fick större förtroende 
för säljaren och produkten. Designen syntes också tydligt och eftersom andra kunder har 
kunnat rösta på produkter hjälpte det kunden att känna ett förtroende för produkten.  

6.1.5 Teknisk diskussion 
Under sprint 2 har laddningstider optimerats då Lindgaard m.fl. (2006) påstår att en besökare 
dömer en hemsida på ungefär 50ms. För att säkerställa förbättringarna gjordes jämförelser på 
laddningstid innan och efter, se kapitel 7.5.2.2. Detta arbete hade kunnat göras mer utförligt 
och exempelvis skulle filer ha kunnat komprimeras för att spara laddningstid. Komprimerade 
filer och i förlängningen snabbare laddningstider är en stor faktor i hur e-butiken som helhet 
upplevs och då även, enligt Kim, Ferrin och Rao (2009), kundens köpvilja. Här finns alltså en 
tydlig koppling mellan teknisk optimering och kundens köpbeslut. 
 
Webbapplikationens innehåll hämtades från servern via AJAX och laddades in genom jQuery. 
Som nämnts i kapitel 7.4 försökte antalet serveranrop via AJAX minimeras för att maximera 
prestandan. Detta skedde genom att endast den absolut nödvändiga informationen skickades 
från server till klient via AJAX. I regel skickades data JSON-format (JavaScript Object 
Notation) då det är ett snabbt och enkelt sätt att skicka data. Alternativt hade XML-data 
(extensible markup language) kunnat skickas men då större delen av webbapplikationen beror 
på JavaScript valdes JSON-data istället. JSON-data innehåller dessutom färre tecken för att 
representera samma sak som XML-data vilket bidrar till snabbare informationsutbyte mellan 
klient och server.  
 
En ytterligare faktor för att förbättra e-butikens prestanda var att all JavaScript-kod placerades 
i externa filer. Detta gav fördelen, gentemot JavaScript placerad i HTML-fil, att all 
JavaScript-kod låg cachad i webbläsaren efter inladdning, vilket gjorde att den inte behövde 
laddas in igen varje gång användaren bytte sida. Detta gjorde att e-butiken upplevdes snabb 
efter den initiala inladdningen. Nackdelen med detta var dock att den initiala inladdningen 
blev längre, då mycket information laddades in på en gång. Detta är negativt enligt den teori 
som Lindgaard m.fl. (2006) presenterar om att en användare dömer en hemsida på 50ms. För 
att motverka den initialt långa laddningstiden skulle den JavaScript-kod som krävdes för 
landningssidan kunna ha placerats i HTML-fil och sedan placera övrig JavaScript-kod i 
externa filer som laddas in dynamiskt.  
 
Några av de funktioner i webbapplikationen som inte var särskilt högt prioriterade i 
produktloggen saknade viss önskvärd funktionalitet. Exempelvis så kan flera identiska 
klockor finnas med på inspirationssidan, vilket skulle kunna leda till en extremt lång lista. 
Gruppen var dock medveten om denna, och liknande, brister under implementationsfasen men 
då tillhörande backloggsobjekt ej var särskilt högt prioriterat lades fokus istället på 
kärnfunktioner. En lång lista på inspirationssidan innebär dock mycket långa laddningstider 
då en stor mängd data måste hämtas från databasen och e-butiken kan komma att uppfattas 
som svår och osmidig för en potentiell kund. Enkelheten hos e-butiken är något som Kim, 
Ferrin och Rao (2009) pekar på är en av de främsta faktorerna till hur köpvillig en kund är. En 
extremt lång inspirationssida uppfattas knappast som enkel och skulle alltså leda till en 
mindre köpvillig kund. Prioriteringen av produktbackloggen skulle möjligtvis kunna 
ifrågasättas då funktioner som ökar kundens benägenhet att genomföra ett köp inte alltid har 
prioriterats. 
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My SQL användes då det är en av de största databashanterarna på marknaden och är enkel att 
installera. My SQL består av öppen källkod och det finns många olika forum där hjälp kan fås 
när det krånglar. För att undvika ren SQL-kod så användes SQLAlchemy som ett abstrakt 
lager. Detta ökade flexibiliteten i webbapplikationen då My SQL skulle ha kunnat bytas ut 
mot till exempel SQLite utan att koden för databasanropen skulle ha behövt ändras. På 
OpenShift installerades även phpMyAdmin som är ett administrationsverktyg skrivet i PHP. 
Genom att använda phpMyAdmin fanns möjligheten att skapa och redigera tabeller genom ett 
grafiskt gränssnitt istället för att skriva ren SQL-kod.  
 
Under implementationsfasen av e-butiken fanns, som nämnts tidigare, problem med 
inloggningen via flask-login på Openshift. Problemet var att den globala variabeln som 
beskrev eventuellt inloggad användare kunde byta värde under en session, vilket gav som 
resultat att användaren som uppdaterade sidan plötsligt kunde vara utloggad. 
Inloggningsmetoden byttes då mot en metod där en hasad nyckel sparades i klienten genom 
localStorage samt i databasen. När användaren då återvänder till sidan kontrolleras det i 
databasen vilken användare som motsvarar inloggningsnyckeln och på så vis avgörs vilken 
användare det är som är inloggad. Metoden fungerar bra och är väldigt snabb. Problemet är att 
inloggningsnyckeln syns i localStorage. Om en person lånar en annans dator kan den få reda 
på personen inloggningsnyckel, spara den i localStorage på sin egen dator och på så vis logga 
in. Dock är det här scenariot ganska osannolikt och det bestämdes att risken inte var 
tillräckligt signifikant för att ta fram en ny metod.  

6.1.6 Bugghantering 
Under utvecklingen uppstod ett flertal buggar. Exempelvis uppdagades det att menyn hade en 
svårläst färg på mobila enheter, att gravyr kunde köpas utan att en urtavla var valt och att 
olika bilder i en karusell inte hade samma storlek. Det största problemet som uppstod var i 
samband med registrering och inloggning på e-butiken, lösningarna fungerade i de lokala 
testmiljöerna men fungerade inte stabilt på Openshift. Gruppen hittade aldrig en förklaring till 
dessa problem och då etta var en såpass essentiell del skrevs koden om för dessa funktioner.  

6.2 Metod 
I metoddiskussionen diskuteras scrum, källkritik samt enkätundersökningen. Dessa diskuteras 
med hjälp av teori.  

6.2.1 Kritik och diskussion om scrum 
I detta kapitel diskuteras scrum med avseende på organisation, produktbacklogg och 
sprintaktviteter. 

6.2.1.1 Organisation 
Enligt Schwaber och Sutherland (2011) ska gruppen vara självorganiserande och 
tvärfunktionell för att optimera flexibilitet, produktivitet samt kreativitet. I detta projekt har 
gruppen varit nio personer med olika kompetens vilket har varit givande för projektet. Alla 
gruppmedlemmar hade från början olika erfarenhet vilket gjorde att arbetet gick fortare framåt 
för några gruppmedlemmar än för andra. Det var både positivt och negativt då vissa personer 
var mer insatta i en del av koden och andra i en annan del. Om projektet hade varit större hade 
det varit bra om gruppen delats in i mindre grupper som var mer fokuserade på vissa delar än 
att alla i gruppen ska vara insatta i alla delar. Scrum ställer även krav på att alla 
gruppmedlemmar ska vara insatta i alla delar av projektet vilket är tidskrävande och gör att 
visst arbete blir överflödigt. 
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6.2.1.2 Produktbacklogg 
Scrum var ett effektivt arbetssätt under arbetet med e-butiken då det gav ett tydligt ramverk 
att följa. Ett problem under hela projektets gång var att produktbackloggen inte var fullständig 
för att skapa en e-butik, många objekt saknades och vissa var även överflödiga. Det gjorde att 
sprint-planeringarna inte bidrog lika mycket som de teoretiskt ska göra eftersom gruppen fick 
lägga till objekt efterhand under sprinterna. Den största nyttan med produktbackloggen var 
prioriteringen av objekt. Under sprint-planeringen gjorde prioriteringen av objekten det 
smidigt att välja vilka objekt som skulle göras under den aktuella sprinten samt att i slutet 
enkelt kunna lägga till eller ta bort lågt prioriterade objekt. 
 
Det var även svårt att göra bra tidsuppskattningar av objekten i produktbackloggen. 
Tidsuppskattningarna gick dock enkelt att justera på sprintutvärderingarna och allt eftersom 
kunde en märkbar förbättring av tidsuppskattningarna ses. Mer precisa tidsuppskattningar 
visade sig vara värdefulla verktyg i planeringsarbetet av sprinterna då gruppen lätt kunde få 
en överblick av vad som behövdes göras och när. 

6.2.1.3 Sprint-aktiviteter 
Varje sprint ska vara tidsbegränsad enligt Schwaber och Sutherland (2011). I projektet var 
sprinterna lite längre än rekommenderat och det bidrog till att planeringen ändrades under 
sprinten och oförutsedda händelser inträffade, till exempel upptäcktes flera missar i 
backloggen.  
 
Enligt Schwaber och Sutherland (2011) ska sprintplaneringsmötena vara cirka åtta timmar 
inför en sprint på fyra veckor och det var något som inte var genomförbart i projektet. De 
förkortade sprintplaneringsmötena kan ha bidragit till att gruppen behövde ha längre möten 
under sprinten där fortsatt planering gjordes.  
 
Under projektets gång genomfördes tre scrum-möten varje vecka. Enligt Schwaber och 
Sutherland (2011) ska mötena vara dagliga och max 15 minuter. Gruppen ansåg att mötena 
inte behövde hållas mer än tre gånger i veckan då gruppen oftast satt tillsammans och kunde 
få hjälp under tiden. I vissa perioder hade det varit bättre med att ha scrum-möten varje dag då 
arbetet blev mer intensivt under slutet på sprinterna.  
En del av scrum var att ha sprint-retrospektiv i slutet av varje sprint. Detta var en bra del av 
scrum där gruppen snabbt kunde gå igenom vad som gått bra, vad som gått dåligt och vad 
som ska förbättras inför nästa sprint. Arbetet blev lättare då gruppen hela tiden visste vad som 
skulle förbättras under nästkommande sprint. Det var även positivt att utvärdera arbetet under 
tiden så gruppen inte kom in på fel spår.  
 
En viktig del av scrum var “Definition of Done” som, enligt Schwaber och Sutherland (2011), 
gör att hela gruppen vet vad som krävs för att ett objekt ska vara klart. Alla gruppmedlemmar 
var oerfarna vilket gjorde att “Definition of Done” inte följdes helt ut. Schwaber och 
Sutherland (2011) menade att en erfaren grupp har en striktare formulering av “Definition of 
Done”. Det stämde i projektet då vissa saker ansågs vara klara men i själva verket behövde 
göras om. Mycket tid gick således åt till att lösa buggar som hade kunnat användas till att 
utveckla fler objekt.  

6.2.2 Kritik och diskussion om enkätundersökningen 
Enkätundersökningens utformning grundades väl i teori och frågorna formulerades tydligt 
med svarsalternativ enligt Likert-typen (Ejlertsson, 2005). Att dela länken till undersökningen 
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på Facebook ansågs vara ett enkelt sätt att nå den tilltänka målgruppen. Resultaten visar också 
att detta var korrekt. Stor vikt lades vid att enkäten skulle gå snabbt att besvara för att på så 
sätt få så många respondenter som möjligt. Då enkäten delades via Facebook är det mycket 
svårt att säga hur många som faktiskt såg länken och därmed svårt att säga något om 
svarsfrekvensen. Dock är 111 respondenter ett smalt urval oavsett hur många som såg länken 
och därmed bör inte allt för stor vikt fästas vid svaren. Ett val gjordes därför att endast svar 
med en tydlig majoritet skulle prioriteras och endast om dessa åsikter sammanföll med de 
åsikter presenterade i den teoretiska referensramen. Detta tillvägagångssätt minskar risken för 
felprioriteringar till följd av för låg svarsfrekvens i enkäten.  

6.2.3 Källkritik  
Det var viktigt att använda trovärdiga och relevanta källor i rapporten. I teoridelen finns flera 
olika källor som täcker olika saker och dessutom har skilda påståenden för att få en objektiv 
syn på hur en e-butik ska vara uppbyggd. För att teorin ska vara relevant och trovärdig 
användes Google Scholar som sökmotor för att hitta vetenskapliga artiklar. Därefter 
undersöktes flera artiklar innan gruppen slutligen valde ett visst antal som underlag för 
teoridelen. Andra källor som användes framstod som trovärdiga då gruppen gick igenom olika 
steg för att validera källorna. De stegen var att se vem som gjort sidan, varför den gjordes, hur 
den ser ut samt om samma information fanns på andra ställen. Dessutom användes sidor med 
andra åsikter i diskussionsdelen under etiska aspekter för att få en bredare syn på problem.   
 
En risk som har funnits i åtanke är att Google scholar är en sökmotor med ett mycket stort 
antal artiklar. Vilka artiklar som hittas beror alltså till stor del på vilka artiklar som Googles 
algoritmer bestämmer är relevanta. Med detta i bakhuvudet så säkerställdes att alla källor från 
Google scholar var väl grundade och accepterade inom respektive ämnesområde. Några av 
källorna funna via Google scholar kompletterades även med andra källor då det upplevdes 
som nödvändigt. 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Arbetet i ett vidare sammanhang diskuteras i detta kapitel. Det som diskuteras är 
säkerhetsaspekter, miljöaspekter samt aspekter på scrum. 

6.3.1 Säkerhet och integritet i e-butik 
Så som Antón, Earp och Young (2008) kommer fram till är integritet och säkerhet än idag det 
största orosmomentet för en kund i en e-butik. Konsekvensen för gruppens projekt blev att 
säkerhetsfunktioner som upplevdes som självklara för oss kanske måste förtydligas och 
säkerhetstänk vid exempelvis utskick av nyhetsbrev måste kommuniceras.  
 
Under arbetets gång försökte gruppen tänka på integriteten för konsumenten genom att 
exempelvis hasha e-mail, en vanligt förekommande metod inom kryptering. Detta är en åtgärd 
som inte är synlig för användaren och således inte ökar den upplevda säkerheten på sidan. 
Gruppen kände dock att hashning av känsliga uppgifter hör till god sed när det kommer till 
webbprogrammering. Hashning är även en åtgärd som förebygger läckor av personuppgifter, 
något som vore potentiellt katastrofalt för den enskilde användaren och i förlängningen e-
butikens rykte.   
 
Preibusch, Kübler och Beresford (2013) kom som bekant fram till att upplevd säkerhet och 
kvalitet är kopplat till produktens pris. I projektets affärsmodell var dock en nyckelaspekt att 
ha ett pris som kunde konkurrera med företag som Fewsome och Daniel Wellington. Det var 
således viktigt att personuppgifter behandlades säkert i projektet och att det även 
kommunicerades till användaren, något som implementerades exempelvis genom att visa ett 
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dolt lösenord på profilsidan. Tanken var att inte rikta in sig på ett högre prissegment för att 
öka upplevd säkerhet utan istället kommunicera faktisk säkerhetsfunktionalitet till kunden.  
 
I e-butiken som skapats under detta projekt tog teamet inte hänsyn till de lagar som krävs för 
att få driva e-handel, då det inte är krav på att konsumenten ska kunna genomföra riktiga köp 
eftersom produkten inte existerar. Fokus låg istället på att skapa en funktionell sida, men ett 
visst säkerhetstänk har ändå funnits i åtanke. För att göra e-butiken operativ skulle det alltså 
krävas en hel del åtgärder för att möta de krav som ställs från personuppgiftslagen. Det vore 
även önskvärt att ha ett utökat säkerhetstänk ur en säljsynpunkt, då Pylväs (2014) och Kim, 
Ferrin och Rao (2009) har visat att upplevd säkerhet är viktigt för kunden att känna sig trygg 
och säker i e-butiken. 

6.3.2 Etiska aspekter på miljöpåverkan från e-butiker 
E-handeln ökar markant i Norden, den växer med ungefär 15 procent per år. E-handeln står 
för 6,4 procent av den totala omsättningen för detaljhandeln enligt e-barometern 2014. 
(PostNord Sverige AB, 2015-05-05) Det ställs stora krav på handelsföretagen för att de ska ta 
ansvar både socialt och miljömässigt för att bidra till en mer hållbar konsumtion. Svensk 
Handel har i uppgift göra handeln mer hållbar genom att påverka beslutsfattare, tillhandahålla 
information, förtydliga förväntningar och göra beslutsfattarna medvetna om komplexiteten 
gällande hållbarhetsområdet. De är sammankallade för ett branschinitiativ som kallas 
“Textiles for Recycling Initiative” som verkar för att öka återvinning och återanvändning av 
textilier. De arbetar helt enkelt för att göra både e-handeln och den vanliga handeln mer 
miljövänlig. (Svensk handel, 2015-05-05)  
 
En ny undersökning visar att, i och med att e-handeln ökar, ökar även antalet godstransporter. 
Enligt WSPs prognos ökas e-handeln via ombud med 107 procent gentemot traditionell 
handel. Det är något som kan öka utsläppen av koldioxid och partiklar vilket inte är bra för 
miljön. (Andersson, 2013-02-25) Enligt NyTeknik har Naturvårdsverket gjort en rapport där 
de kommer fram till att internet-handeln sparar energi och är bra för miljön om många hushåll 
handlar och transportbilen som levererar kör fullastad.(NyTeknik, 2000-01-27) Det gäller 
enbart om transportbilen är fullastad, i annat fall är det inte bra för miljön. 

6.3.3 Etiska aspekter på scrum 
Enligt Takeuchi och Nonaka (1986) måste gruppen lära sig nya saker och bidra med sitt 
lärande. De måste även vara självorganiserade och det kräver mycket tid och kraft från 
medlemmarna i gruppen. Det sätter stor press på gruppen och det gör att många riskerar att bli 
utbrända och stressade. Eftersom det inte finns några direkta direktiv från projektägaren blir 
det problematiskt för gruppen att veta vad de ska göra och det är viktigt att alla har rätt 
kunskaper för att genomföra ett projekt. Det gör att många blir stressade när de känner att de 
inte har rätt kunskap och behöver lägga tid på att lära sig nya saker när de egentligen vill 
lägga tid på arbetet. Dock kan det även vara inspirerande att få komma med egna idéer och 
inte enbart följa givna regler. Många människor vill självförverkliga sig själva och då bidrar 
mycket ansvar till att utveckla sig som människa. 
  



	  

43	  

7 Slutsatser 
Med hjälp av teori och marknadsundersökningar har ett underlag för en e-butik som säljer 
egendesignade klockor skapats. Sedan har gruppen, genom att använda scrum-metodologin, 
implementerat en webbapplikation för att svara på frågeställningen. Att kunden kan designa 
sin egen klocka, och på så sätt få en unik produkt, är det huvudsakliga argumentet för att e-
butiken kommer ge ökad försäljning, då kundens köpvillighet är dubbelt så hög för en 
egendesignad klocka jämfört med en standardiserad sådan (Franke & Pillar, 2004). Ytterligare 
en faktor för att öka e-butikens konverteringsgrad är enkelheten. Detta stöds av både Pylväs 
(2014) och Kim, Ferrin och Rao (2009) såväl som av den enkätundersökning som 
genomfördes där snabb utcheckning och att snabbt komma igång med designen var några av 
de högst prioriterade funktionerna. Därför har e-butiken utformats med målet att det ska 
krävas så få klick som möjligt från e-butikens landningssida till utcheckning från varukorgen 
efter köp, vilket bör ge högre konverteringsgrad och således ökad försäljning.  
 
Webbapplikationens prestanda har optimerats och laddningstiden har försökt minimerats då 
användaren mycket snabbt bildar sig en uppfattning om e-butiken, vilken sedan inte ändras 
särskilt mycket (Lindgaard et al., 2006). Fokus har även lagts på att skapa en enhetlig och 
tydlig design av e-butiken. Bra prestanda tillsammans med en enhetlig design ökar den 
upplevda tryggheten för användaren, vilket enligt både Pylväs (2014) och Kim, Ferrin och 
Rao (2009) är ytterligare en viktig faktor för huruvida användaren genomför ett köp eller ej. 
 
Ett verktyg för egendesign av klockor har utvecklats, där användaren direkt får återkoppling 
genom att se bild på klockan med aktuellt val. Detta verktyg gav användaren möjlighet att 
snabbt och enkelt se hur de olika alternativen skulle komma att se ut samt ändra sina val. 
Enligt (Franke & Pillar, 2004) är denna typ av återkoppling en viktig del av en e-butik för 
egendesignade klockor då det möjliggör för användaren att lättare hitta en optimal design. 
Detta verktygs relevans stöds även av den enkätundersökning som genomfördes, i vilken 
direkt återkoppling på genomfört val blev rankat som den viktigaste funktionen tätt följt av 
bilder på de olika klockdelarna. Ett sådant verktyg för egendesign antas därför vara en starkt 
bidragande faktor till en e-butiks konverteringsgrad och därmed även försäljning. Dock kan, 
enligt Zipkin (2001) och Mae (1994), för många valmöjligheter bli överväldigande och skapa 
förvirring hos användaren, varför antalet valmöjligheter i designprocessen hölls relativt lågt.  
 
I enkätundersökningen visade det sig också att den tillfrågade målgruppen, unga vuxna, för 
denna e-butik också värderade möjligheten att kunna få inspiration högt. Därför 
implementerades en inspirationssida med möjlighet att se antingen alla klockor som tidigare 
användare skapat alternativt en topplista, samt även möjlighet att betygsätta klockors design. 
Då denna funktionalitet är något som de svarande i enkätundersökningen värderade högt antas 
detta öka e-butikens konverteringsgrad ytterligare. 
 
Enligt Antón, Earp och Young (2002) är integritet och tillförlitlighet också en viktig faktor för 
ökad försäljning i en e-butik. Därför lades fokus på att skapa en solid webbapplikation som 
fungerar på flera plattformar och som skyddar användarens integritet. För att öka integriteten 
så doldes alla lösenord och användaren krävdes inte på några onödiga personuppgifter. Detta 
antas bidra positivt till kundens köpbeslut och skapa kundlojalitet, vilket i förlängningen leder 
till ökad försäljning. 
 
Om projektet hade haft ytterligare en sprint skulle de objekt som det inte fanns tid till i 
produktbackloggen implementeras. Om e-butiken skulle användas i framtiden skulle den få en 
integration till en betalningsleverantör. Det innebär att i sista delen av köpprocessen skulle det 
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finnas ett betalningsalternativ. Detta skulle i sin tur göra ett mer pålitligt intryck på kunden 
och öka kundens upplevda trygghet. Att implementera en betalningslösning skulle ge arbetet 
ytterligare en dimension och höja svårighetsgraden på arbetet märkbart då säkerhetsaspekten 
blir mycket viktig. 
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9 Appendix 

9.1 Marknadsplan 
 
Marknadsanalys 

Omvärldsanalys 

PEST 

Politiska faktorer 
E-handeln har idag en stor utvecklingspotential och den ger många samhälleliga vinster. Den 
skapar 2.6 arbetstillfällen för varje arbetstillfälle som försvinner i den traditionella sektorn 
enligt EU-kommissionen. Sverige har en av världens bästa infrastrukturer för it och därför är 
det väldigt bra att använda e-handeln i dagsläget. (Utrikesdepartementet, 2015) 
Det är en fördel för vår e-butik eftersom många använder sig av e-butiker nu och det är 
därför inte ovanligt för kunderna att använda sig av en e-butik. 

Ekonomiska faktorer 
Drygt fyra av tio känner ingen Trygg e-handels symbol och var fjärde konsument tycker att 
det är en av de viktigaste faktorerna när de genomför köp i en e-butik. (Trygg e-handel, 
2015) 
Det är en fördel för oss eftersom ju säkrare det är att betala desto fler kommer vilja använda 
vår sida istället för att gå till en fysisk butik. 
De senaste året har Daniel Wellington ABs omsättning, ett företag som håller på med 
försäljning av klockor via internet, ökat med 387,6% till skillnad från Stjärnurmakarnas 
omsättning som minskade med 32,5% under samma tidsperiod. (merinfo.se, 2015) 
Detta tyder på en förflyttning av klockkonsumption från fysisk handel till e-handel vilket är en 
stark faktor kring varför en e-butik för klockor känns relevant. skillnaden i 
omsättningsförändring för de båda företagen skulle även kunna grunda sig i att Daniel 
Wellington profilerar sig med individuella klockor. Detta kan medföra att Daniel Wellington 
har hittat ett nytt marknadssegment och det verkar vara en omättad marknad utifrån deras 
omsättningsökning. 

Socio-kulturella 
Nu för tiden utnyttjar många e-butiker sociala medier för att marknadsföra sig och skapa en 
social kontakt med sina kunder. Det är vanligt att olika kunder ger respons och råd till andra 
kunder eftersom det inte går att testa olika saker innan köpet. Sociala medier ger även 
företagen möjlighet att interagera med sina kunder. (Sitoo magazine, 2015) Det är skillnad 
på vad kvinnor och män köper i e-butiker men ungefär två tredjedelar av den svenska 
befolkningen köper saker i e-butiker. E-handeln ökar några procent varje år och har gjort det 
ett tag. Det är fler kvinnor än män som köper kläder och accessoarer i e-butiker men det är 
ändå ungefär lika. (Internetstatistik.se, 2015) 
Det visar att det finns intresse av en e-butik som säljer klockor och även av att vår butik ska 
synas på sociala medier och att det är möjligt att lämna omdömen. Det ska inte vara en e-
butik enbart för män eller enbart för kvinnor eftersom det finns en eventuell kundkrets med 
både män och kvinnor.  
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Teknologiska faktorer 
E-butiker ska vara tillgängliga både i telefonen och på datorn och det gör att e-butiken måste 
vara anpassad för det. Kunder vill kunna köpa saker var de än är och därför ska det vara 
lättillgängligt och även lätt att köpa. Det ska även vara så snabbt som möjligt vilket gör att fler 
kunder känner sig manade att köpa. 

Konkurrentanalys 
Vi har valt att titta på två konkurrenter som båda säljer klockor via e-butik. Den första butiken 
säljer klockor som kunden designar och är därmed en direkt konkurrent till vår e-butik. Den 
andra butiken är ett väl etablerat företag som dels säljer klockor på internet men även i 
butiker. 

Fewsome 
(http://www.fewsome.com/home/) 

Produkt 
Vår första konkurrent som säljer samma produkt som vi gör heter Fewsome och de erbjuder 
egendesignade såväl som färdigdesignade klockor i  deras webbutik till ett relativt lågt pris. 
De har en typ av klocka som kan ha olika färger på bandet. Vår e-butik kommer erbjuda ett 
större utbud av armband och ur vilket gör att vår produkt blir mer attraktiv än Fewsome.    

Pris 
Fewsome erbjuder klockor i lite varierande prisklasser men de ligger på runt 700-1500kr. 

Plats 
Precis som oss finns Fewsome endast som e-butik men de säljer sina klockor till större delen 
av världen och har kontor i Stockholm, Hong kong och USA. De kan därmed erbjuda sina 
klockor till en större kundkrets, men då vi kommer vara en svensk e-butik tror jag kunderna 
kommer uppskatta att vår sida är på svenska. (Fewsome, 2015) 

Påverkan 
Fewsome marknadsför sig på sin hemsida men har ingen marknadsföring på sociala medier. 
Det gör att vi kan ta över en del av kundkretsen genom att visa oss mer på sociala medier. 
De riktar sig även mot en annan målgrupp då de inte har ett lika stort utbud som vår e-butik 
och de är inte lika lättillgängliga vilket gör att vår målgrupp kommer välja vår e-butik före 
deras.  

Daniel Wellington (DW) 
(https://www.danielwellington.com/se/) 

Produkt 
DW säljer färdigdesignade klockor till modemedvetna personer och erbjuder sina kunder att 
köpa flera klockarmband till sina klockor. DW är ett etablerat företag på klockmarknaden och 
det kommer krävas något extra för att locka över deras kunder. 

Pris 
Våra klockor kommer ligga en bra bit under DWs priser då de ligger på ca 1000-1500kr. 
Detta är något vi kan dra fördel av och kan vara en anledning till att kunder väljer våra 
klockor istället. 
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Plats 
Försäljningen av DW klockor sker både på deras e-butik samt hos återförsäljare runt om i 
Sverige, på detta sätt når de en bredare kundkrets än vad vi gör. 

Påverkan 
DW riktar sig till samma målgrupp som vår produkt men eftersom de har ett begränsat utbud 
och en begränsad variation kommer kunden välja oss före. Man ser mycket reklam för DW 
och det leder potentiellt sett till fler kunder och ökad försäljning. Detta är något som är svårt 
att konkurrera med som en nystartad e-butik. DW använder sig av sociala medier och även 
av bloggare som ofta marknadsför märket. För att kunden ska välja vår produkt före DW 
måste vi anpassa e-butiken så den blir lättillgänglig och även marknadsföra oss på ungefär 
samma sätt som DW. Det vi kommer göra annorlunda är att utnyttja sociala medier ännu mer 
och använda oss av kund till kund marknadsföring.  

Analys av vår produkt 

SWOT 

 

Styrkor 
En styrka är att vår produkt kommer att vara väldigt individuell och därför kan den anpassas 
så den passar många olika kunder. Det kommer vara möjligt att spara olika designer och 
även se hur man kan kombinera en klocka som kunden redan har med till exempel ett nytt 
armband. En annan styrka är att produkten kommer vara i en bra prisklass så kunderna har 
råd att köpa flera stycken. Det kommer även vara enkelt att genomföra ett köp och därför 
kommer kunden vilja köpa flera saker.  

Svagheter 
En svaghet är att det inte kommer gå att se klockan i flera dimensioner så kunden kommer 
inte ha möjligheten att se det färdiga resultatet helt och hållet. Det kommer även inte gå att 
prova klockan eftersom det är en e-butik och de måste beställa innan de får klockan. 



	  

52	  

Möjligheter 
Det är många kunder som vill ha individuella saker nu och många vill ha en egen stil. Det gör 
att många kommer vilja köpa klockan. Det är även fler som köper saker i e-butiker och i och 
med att det är säkrare att köpa saker i e-butiker än vad det varit tidigare kommer många att 
utnyttja det när de vill designa en egen klocka. Det finns även möjligheten att låta olika 
personer designa klockor och alla får betygsätta klockor vilket gör att det sprider sig snabbt 
på sociala medier. 

Hot 
Ett hot är att det redan finns liknande e-butiker som säljer liknande produkter. Det är också 
vanligt att kunder helst köper vår produkt i en fysisk affär för det är något som kunden vill 
prova först. 

TOWS 

 

Styrkor och Möjligheter 
Eftersom vår produkt går ut å att göra individuella klockor och många vill vara speciella i 
dagens samhälle är det viktigt att marknadsföra produkten på rätt sätt. Det vill säga att man 
trycker på att klockan är unik. Klockan kommer gå att spara och sedan ändra och det 
tillsammans med att många vill kunna betygsätta klockor och ånga använder sociala medier 
ger det en fördel mot andra konkurrenter eftersom man kan se hur andra gör sina klockor 
och så vidare.  

Styrkor och Hot 
Eftersom våra klockor kommer ligga i en lägre prisklass och eftersom kunden inte behöver bli 
medlem kommer vi kunna konkurrera mot de butiker som redan finns. Vår strategi är att 
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utnyttja att vi har billigare och mer lättillgängliga klockor och e-butik vilket ska göras genom 
marknadsföring och kund till kund kontakt. 

Svagheter och möjligheter 
En svaghet var att kunden inte kommer att kunna prova klockan men eftersom andra kunder 
kommer att ha betygsatt klockan eller liknande klockor och dessutom delat med sig av olika 
designer så kommer vi kunna använda oss av det när vi ska sälja klockorna. Om vi syns 
mycket på sociala medier och om vår e-butik har ett lätt sätt att kommentera och betygsätta 
kommer det att göra att vi får fler kunder. 

Svagheter och Hot 
En svaghet är att det inte kommer vara möjligt att rotera klockan och så vidare och det 
tillsammans med att andra butiker har den möjligheten gör att vi måste trycka på att våra 
klockor är bättre ändå. Det gör vi genom att ha en snyggare sida och gör det möjligt att den 
laddar snabbare samt gör det lättare att genomföra köp.  

Marknadsmål 
Vi har som mål att nå ut till så många kunder som möjligt i början för att sprida ryktet om vår 
hemsida, vi ser att ett rimligt mål är att nå 50.000 unika sidvisningar inom 3 månader. Vad 
gäller försäljningen så är det något som ökar i takt med att fler känner till butiken och vi tror 
kunna konkurrera med liknande företag med våra fördelaktiga priser. Vi tror att vi kan ta 50% 
av markanden för egendesignade klockor inom ett år. 

Marknadsstrategi 
För att nå marknadsmålen är det viktigt att ha bra marknadsstrategier. En viktigt strategi är 
kund till kundkontakt vilket kan sprida sig genom sociala medier. Det kommer även finnas 
möjlighet att betygsätta klockor vilket kan bidra till att kunder berättar för andra om våra 
klockor. En annan strategi är att marknadsföra oss som ett billigare alternativ än 
konkurrenterna vilket kan bidra till att fler väljer att köpa flera alternativ istället för enbart en 
klocka. Det är även viktigt att visa på att klockorna är unika och att det är enkelt att beställa 
klockan samt att det går snabbt att genomföra ett köp. 	  
 
 

STP 

Segmentering 
Alla grupper har samma geografiska variabel eftersom vi väljer att lansera produkten i 
Sverige. De demografiska variablerna som kommer undersökas är ålder, kön och inkomst. 
De psykografiska variablerna är social tillhörighet, livsstil och personlighet och alla de 
kommer undersökas. De beteendemässiga variablerna vi har valt att titta på är tillfällen, 
attityd gentemot produkten, lojalitet och typanvändare. 

Unga vuxna 
Deras gemensamma demografiska variabler är att de är i samma ålder, ungefär 18-30. De 
behöver inte ha liknande inkomst men de har ofta studiebidrag eller en låg inkomst. Deras 
sociala tillhörighet är att de ofta är studenter eller precis nyanställda. Deras livstil är liknande 
då de alla har ett aktivt liv utan att ha ett större ansvar. Deras personlighet är också 
gemensamt då de alla tycker om mode och de bryr sig om hur de är klädda. De är 
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modemedvetna. De kommer använda klockorna till vardags och fest. De har en bra attityd 
mot produkten då de tycker det är en bra idé att köpa klockor i en e-butik. De är medvetna 
och intresserade köpare då de har handlat i e-butiker. 

Medelålders  
De är i ungefär samma ålder, mellan 35-55. Deras sociala tillhörighet är att de ofta är 
föräldrar och fast anställda och en god inkomst. De har en gemensam livstil då de alla har 
stort ansvar och ett aktivt liv eftersom de har barn. De behöver inte ha en liknande 
personlighet utan alla kommer använda klockorna till vardags på jobbet. De har en 
gemensam attityd gentemot produkten då de kritiska mot att köpa klockor i en e-butik och de 
vill gärna prova klockan innan de köper den och ha ett välkänt märke. De bryr sig mer om 
kvalitet på klockan än hur den ser ut.  

Tonårstjejer  
De är i samma ålder då de är mellan 10-17. De har ingen egen inkomst då de är beroende 
av sina föräldrar. De har gemensamma psykografiska variabler då vi ser att de har samma 
sociala tillhörighet eftersom alla är grundskolestuderande. De behöver inte ha samma livsstil 
men personligheten är likartad eftersom de alla gillar att köpa saker i e-butiker och de gillar 
accessoarer. De har en gemensam attityd mot produkten då de är vana vid att köpa saker i 
e-butiker och de vill gärna ha saker som är individuella. De är medvetna och intresserade 
köpare då de tycker om att handla i e-butiker.  

Targeting 
Vi kommer välja ett segment och rikta vår marknadsföring mot den gruppen och därför 
använder vi fokuserad marknadsföring.  
 
Alla våra grupper är effektiva och mätbara då de är homogena och skiljer sig från varandra. 
De skiljer sig från varandra med ålder och social tillhörighet. Segmentet med unga vuxna är 
en stor grupp som är lätt att nå eftersom de är väldigt aktiva på internet och vana vid att köpa 
saker i e-butiker. De har även ansvar för sin egen ekonomi och eftersom de inte har så stor 
inkomst kan vår produkt vara attraktiv då den är i en rimlig prisklass. Tonårstjejer är svårare 
att nå då de inte ansvarar för sin egen ekonomi och därför inte har möjlighet att köpa vår 
produkt på egen hand utan måste få pengar av föräldrar. Den tredje gruppen som består av 
medelålders är svår att nå då de inte är lika aktiva på internet och inte har samma vana att 
handla varor i e-butiker. De har pengar att handla för men det kommer krävas för stora 
resurser att nå dem så det är inte en tillräckligt stor och lönsam målgrupp att marknadsföra 
sig mot.  
 
Det finns resurser i alla segment men den största och mest intressanta målgruppen är unga 
vuxna eftersom de är lätta att nå och på så sätt är de mest lönsamma att rikta sig mot. Därför 
kommer vi välja att marknadsföra oss mot gruppen med unga vuxna som är företagets 
idealkunder.  

Positionering 
Produkten differentierar sig mot andra liknande produkter då den är lättare att variera och 
göra individuell. Den kommer skilja sig från konkurrenterna genom att vara mer riktad mot 
sociala medier eftersom man kan dela produkten där och så vidare. Den differentierar sig 
även med en värdeposition genom att vara i en lägre prisklass än konkurrenterna samt göra 
det enkelt att variera och byta delar på produkten.  
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Marknadsmix 
Marknadsplanen görs eftersom det är en ny produkt som inte har marknadsförts tidigare i 
Sverige. Vi har gjort en marknadsundersökning för produkten för att se om det finns någon 
efterfrågan och vad kunderna vill ska finnas i e-butiken. Vi tror att produkten är efterfrågad på 
marknaden eftersom fler vill vara individuella och ha egendesignat och även göra det till ett 
rimligt pris så med rätt marknadsföring som är riktad mot rätt målgrupp kommer produkten få 
en betydande roll på marknaden.  
 

Produkt 
Syftet med UrballaUr är att få flera unga vuxna att bli mer individuella och speciella genom 
att göra egna klockor till ett rimligt pris och på ett enkelt och snabbt sätt. UrballaUr kommer 
att vara en e-butik som kommer att ha flera olika typer av klockor. Det kommer finnas olika 
färdiga varianter som kunden kan ta inspiration från när de tillverkar sin egen klocka. 
Processen att tillverka sin egen klocka kommer att vara enkel för att så många som möjligt 
ska vilja göra det. UrballaUr kommer att erbjuda klockor för alla tillfällen och det kommer 
även finnas möjlighet att komplettera en klocka som redan tillverkats för att på så sätt skapa 
en variation i kundens klocksamling. Marknadsundersökningen visade att 92% var 
intresserade av att köpa en klocka i en e-butik. Många ville även se hur andra har gjort sina 
klockor och därför tänker vi koppla e-butiken till sociala medier för att på bästa sätt göra 
kunden nöjd. De kommer ha möjlighet att betygsätta klockor och kommentera så det kommer 
en topplista på mest sålda klockor för att på så sätt göra kunden delaktig i hela processen 
när de tillverkar sin klocka.  
 

Pris 
Vi kommer sätta ett pris som ligger lägre än konkurrenternas så att vi kan locka kunder att 
köpa från vår e-butik, vi har därför valt att tillämpa konkurrentbaserad prissättning. Vi 
kommer att erbjuda klockor som går att designa direkt i e-butiken och det ger ett mervärde 
för kunden, se bilaga marknadsundersökning. 
 

Plats 
Vi kommer att använda en e-butik och på det sättet kan vi potentiellt sätt nå många kunder, 
särskilt via social medier. Det är väldigt enkelt att beställa en produkt från en e-butik så vi har 
goda möjligheter att sälja vår produkt på internet. Vi går dock miste om många kunder som 
föredrar att känna på produkten och de kunder som rör sig i fysiska butiker. 
 

Påverkan 
E-butiken kommer främst att marknadsföras mot unga vuxna eftersom det är sannolikt den 
grupp som helst vill ha denna produkt. Gruppen nås till störta del av marknadsföring på 
sociala medier och i annonser på olika bloggar. Om vi använder sociala medier till 
marknadsföring får vi möjlighet att interagera med kunderna och kunderna kan interagera 
med varandra, se kapitel sociokultur. Det gör att fler i vår målgrupp kommer vilja köpa 
produkten och använda e-butiken eftersom de kan se hur andra designat. E-butiken ska 
finnas tillgänglig i både mobil, surfplatta och dator för att kunden ska kunna tillverka sin 
klocka oberoende var kunden befinner sig, se kapitel tekniska. 
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Vi tror också att produkten kommer locka köpare som läser olika modemagasin och liknande 
som kommer vilja ha produkten för att den är lätt att alternera och anpassa till olika val av 
kläder och liknande. Marknadsföringen blir mest effektiv genom att ha annonser i olika 
modemagasin.  
 
Det är viktigt att marknadsföra produkten på ett sätt som gör att det visar att det är lätt att 
tillverka sin egen klocka och att det är hög kvalitet samt ett lågt pris vilket är attraktivt. Det är 
även viktigt att lyfta fram egenskapen att dela på sociala medier eftersom det inte kommer 
vara möjligt att prova klockan först utan kunden köper utifrån andras omdömen, se bilaga 
marknadsundersökning.  
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9.2 Projektplan 

 
Projektplan 

Projektbeskrivning 

Bakgrund 
Projektet utförs som en del i kursen TDDD83, Kandidatprojekt datateknik som går i åk 3 på I. 
Teamet är utsett genom lottning. 

Begränsningar 
Nio personer arbetar i projektet. De ska lägga 400 arbetstimmar per person, +/- 10%. Det 
finns inga ekonomiska tillgångar, dvs projektbudgeten är 0 kr. 

Projektmål 
Målet med projektet är att skapa en e-butik för klockor där kunden själv kan designa sin 
klocka. Målet är också att uppfylla de krav för godkänt som finns för kursen. 

Vision 
Vår vision är att skapa en efterfrågan för egendesignade klockor och att vara 
förstahandsvalet för inköp av dessa på den svenska marknaden. Att designa själv ger 
kunden möjlighet att uttrycka sin personlighet och vårt mål är att konceptet därigenom ska få 
genomslagskraft.  
 

Tidplan 
Datum Aktivitet 

mån 19 jan Projektstart 

19 jan - 25 feb (v4-9) Sprint 0 - Förstudie 

mån 23 feb kl 12.00 Inlämning av kandidatrapport ver. 0 och projektplan 

ons 25 feb kl 12.00  Inlämning av tidrapport 

ons 25 feb Redovisning sprint 0 

26 feb - 1 apr (v9-14) Sprint 1 - Implementation 

v12 Tenta-p 

mån 30 mar kl 12.00 Inlämning av statusrapport sprint 1 

ons 1 apr kl 12.00 Inlämning av tidrapport 

ons 1 apr Redovisning sprint 1 

2 apr - 6 maj (v14-19) Sprint 2 - Implementation 
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v15 Omtenta-p/Påsklov 

mån 4 maj kl 12.00 Inlämning av statusrapport sprint 2 

ons 6 maj kl 12.00 Inlämning av tidrapport 

ons 6 maj Redovisning sprint 2 

tis 12 maj kl 12.00 Inlämning av kandidatrapport ver. 1 

tis 19 maj Påbörja publicering av kandidatrapport 

ons 20 maj kl 8.00 Inlämning av kandidatrapport ver. 2 

fre 22 maj Slutredovisning 

tor 28 maj Inlämning av kandidatrapport ver. 3 

tor 4 jun Inlämning av kandidatrapport efter ev. komplettering 

Riskanalys 

Risker, sannolikhet och påverkan 

Påverkan 

Påverkan Poäng (p) 

Mycket stor 5 

Stor 4 

Medel 3 

Liten 2 

Väldigt liten 1 

 

Sannolikhet 

Sannolikhet Poäng (s) 

61-99% 5 

31-60% 4 

11-30% 3 

6-10% 2 

1-5% 1 
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Klassificering 

Nr Kategori Riskfaktor(S*P) 

1 Kritisk 16-25 

2 Signifikant 9–15 

3 Liten 4–8 

4 Försumbar 1-3 

 
 

Risk Förklaring Sannolikh
et(s) 

Påverk
an(p) 

Riskf
aktor 

Riskkategori 

Ineffektiv 
kommunikation 

Missförstår varandra 
vilken kan leda till 
misstag 

4 5 20 Kritisk 

”Scope creep” Börjar lägga in 
massa extra 
funktioner som vi inte 
planerat tiden till 

4 5 20 Kritisk 

Dålig planering Får mycket jobb i 
slutet eller ojämn 
arbetsbörda 

3 3 9 Signifikant 

Stora 
förändringar 

Om vi upptäcker att 
vi ligger fel till via 
undersökningar 

3 4 12 Signifikant 

Kunskapsbrist Kan inte 
implementera 
funktioner som vi 
behöver 

3 5 15 Signifikant 

Fungerar inte 
på vissa 
enheter 

Fungerar inte på 
gammal iOS 
exempelvis 

4 3 12 Signifikant 

Frånvaro 
såsom 
sjuk/bortrest 

Del av teamet 
utomlands, 
sjukdomar, planerad 
"semester" 

5 2 10 Signifikant 

Låg motivation 
från teamet 

- 2 5 10 Signifikant 
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Olika viljor Exempel: kommer 
inte överens om 
designen 

4 3 12 Signifikant 

Missade 
deadlines 

- 2 4 8 Liten 

Missförstå 
kursmål 

Hamnar fel i 
planering och 
uppfyller ej kursens 
krav 

1 5 5 Liten 

Dåligt 
definierad 
kravspecifikatio
n för sidans 
funktionalitet 

Kan leda till att vi 
jobbar på fel saker 
och det blir rörigt 

2 4 8 Liten 

Teammedlem 
hoppar av 

- 1 3 3 Försumbar 

Förebyggande aktiviteter och åtgärdsplan för utvalda risker 
De risker som är markerade som ”Kritisk” innebär att projektet kan komma att påverkas 
markant, åtgärder för att minska risken och deras påverkan tas upp nedan. När ett större 
problem uppstår ska gruppen, och eventuellt även handledaren, informeras. 

Ineffektiv kommunikation 
För att förebygga detta kommunicerar vi regelbundet och frågar om något är oklart. Åtgärden 
vid missförstånd blir att reda ut vad som gäller och att vid behov omarbeta eller anpassa det 
arbete som gjorts. 

Scope creep 
För att undvika att implementera funktioner vi inte hinner med görs en avvägning i början av 
projektet samt inför varje sprint om hur lång tid olika funktioner kommer ta att implementeras. 
Ifall det ändå inträffar blir åtgärden att lägga ner extra tid för att avsluta den påbörjade 
funktionaliteten och sedan undvika att påbörja ytterligare extra arbete. 

Kunskapsbrist 
Laborationsserien i början av kandidatkursen hjälper till att förebygga brist på grundläggande 
kunskaper. Om kunskapsbrist ändå uppstår kommer gruppen först och främst att se om 
någon i gruppen har kunskapen och kan dela med sig av den. Om ingen i gruppen har 
kunskapen ska en person ta reda på det som behövs genom huvudsakligen digitala källor, 
och dela med sig av sin kunskap till gruppen. Nödvändig tid ska avsättas till detta. 

Olika viljor 
För att undvika att gruppmedlemmarna drar åt olika håll är en effektiv kommunikation viktig, 
och att alla får komma till tals med sina idéer. Om problemet ändå skulle uppstå bör en kort 
diskussion tas och vid behov röstar gruppen för att komma fram till ett beslut. 
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Projektorganisation 

Teammedlemmar 
Namn 
Marcus Mandelius 
Christian Olsson 
Elsa Duberg 
Karin Holmén 
Oscar Äng 
Gustav Bergström 
Tobias Lundell 
Björn Ström 
Robert Lönnberg 
 

Gruppkontrakt 
Bifogas. 

Ansvarsområden 
Scrum master är Oscar. Marcus tar anteckningar under möten. Gustav bokar sal och skapar 
agendor till möten. Björn ansvarar för versionshantering. I övrigt är teamet 
självorganiserande. 

Infrastruktur, kommunikation och dokumentation 

Kommunikation 
Kommunikation sker genom scrummöten minst tre gånger per vecka och via teamets 
Facebooksida och facebookchatt. En teammedlem, Tobias Lundell, befinner sig utomlands 
under hela projekttiden och medverkar på möten via Skype. Möten med teamets handledare 
Eric Elfving sker varje måndag kl 9. En gemensam google-kalender används för att boka in 
möten och grupparbetstider. 

Scrum 
Metodologin för scrum används i viss utsträckning. Verktyget Trello används för att hantera 
teamets scrum board, där produkt-backloggen och backloggen för respektive sprint finns. 
Scrummöten sker minst tre gånger per vecka (måndag, onsdag och fredag). Varje sprint 
inleds med ett sprintplaneringsmöte (“sprint planning”) och i slutet av varje sprint genomförs 
en sprintgranskning (“sprint review”) och en sprintåterblick (“sprint retrospective”). En 
avvikelse från scrum är att gruppen inte har någon produktägare, eftersom projektet inte har 
en verklig köpare. 

Produktbacklogg och användarberättelser 
I samband med skapandet av prototyper skrivs även användarberättelser (“user stories”). 
Användarberättelserna tydliggör vilka funktioner som ska finnas på webbsidan och hur man 
ska kunna interagera med den. Utifrån användarberättelser skapas produktbacklogg items 
som närmare beskriver vad som ska implementeras för att uppfylla respektive 
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användarberättelse. Varje backlogg item är alltså kopplad till en användarberättelse, vilket 
också avspeglas i ID:t för itemet, för att underlätta spårning och kunna säkerställa att alla 
items till respektive användarberättelse är implementerat. 
Itemen i produktbackloggen prioriteras och vid starten av varje sprint väljs de viktigaste 
itemen ut och förs in i sprintbackloggen vilket innebär att de ska implementeras under den 
kommande sprinten. 

Versionshantering 
Gitlab används för versionshantering av all kod och filer relaterade till e-butiken. Detta sker 
på gitlab.ida.liu.se, där gruppen kommer att skapa ett gemensamt projekt. Databasen måste 
dock ignoreras m.h.a. .gitignore. Versionshantering av dokument sker inte med Gitlab utan 
enligt rutiner som beskrivs under Dokumentation. 
Vid “commit” till gitlab ska en tydlig beskrivning av de ändringar som gjorts skrivas med, för 
att underlätta spårbarhet av ändringar. 

Testning 
Testning består av tre olika delar:  

● Funktionstester  
● Användartester 
● Prestandatester 

 
Funktionerstester kommer ske löpande vid varje funktion som implementeras. Testerna 
kommer gå ut på att kontrollera alla olika specialfall som uppstår (t.ex. negativ varukorg osv). 
Användartester kommer ske vid några tillfällen under utvecklings gång. Målsättningen är att 
testa layout/design 1-2 gånger samt användbarheten 1-2 gånger. Användartesterna kommer 
ske i små fokusgrupper. Prestandatester kommer ske när första versionen av sidan är klar 
och kommer fokusera på bl.a. laddningstid. 

Dokumentation 
Vi kommer till stor del att använda oss av Google Drive för att skriva vår rapport och för övrig 
dokumentation i projektet. Trello kommer även användas för att planera och strukturera 
arbetet. I Drive kommer vi dela upp projektet i olika mappar för att lätt hitta de olika delarna 
av både rapport och teori. Dokument ska döpas till ett beskrivande namn, och om flera 
versioner finns ska det anges med t ex ett datum i namnet. 

Utfall av sprint 0 retrospektiv 
Bifogas. 

Systembeskrivning 

Prototyp 
Tankarna kring prototypen är att ha med mycket bilder som inspirerar till köp, och att skapa 
ett flöde som enkelt leder köparen genom processen. Något som kan vara svårt att lyckas 
med är att få intressenter till att bli kunder. Att direkt komma in i designprocessen och få 
kunderna engagerade är viktigt och som bilden “Startsida” nedan visar låter vi kunden starta 
designen av klockan på endast ett klick. Det ska vara enkelt och kännas intuitivt för kunden 
att designa sin klocka. Som steg 1 och steg 2 visar nedan ska kunden kunna följa varje steg i 
processen och enkelt ta sig fram och tillbaka genom att klicka på önskat steg.  
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Startsida 
Enkelt att börja designa, och en inspirerande startsida lockar till köp. 

 
 

Designprocess steg 1 
En tydlig processlinje guidar kunden. 

 
 
Designprocess steg 2 
Steg för steg bygger kunden ihop sin klocka. Priset uppdateras allt eftersom. 
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Systemarkitektur 
E-shopen implementeras som en single page application (webbapplikation). Applikationen 
implementeras i HTML, Javascript, CSS, Python, Flask och Ajax, samt Bootstrap och jQuery 
för att få en responsiv design som fungerar på skärmar av olika storlekar. Openshift.ida.liu.se 
fungerar som server och det är där som webbsidan skapas och körs. Data lagras i en 
databas som skapas dynamiskt med ett python-script från servern. 
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9.3 Gruppkontrakt 
 

Gruppkontrakt för grupp Team 3 avseende kandidatarbete i 
kursen TDDD83 
 
Projektgruppen är definierad som de individer som ingår i gruppen “Team 3”: 
 
Marcus Mandelius 

Christian Olsson 

Elsa Duberg 

Karin Holmén 

Oscar Äng 

Gustav Bergström 

Tobias Lundell 

Björn Ström 

Robert Lönnberg 
 
Kontraktet är till för att definiera nödvändiga begrepp och beskriva hur gruppen skall agera 
under projektets gång. De huvudämnen som kommer att definieras är: “Tid”, “Beslut/Möten”, 
“Målsättning” och “Problemhantering”. 
 
Tid 
Projektet skall i första hand bearbetas under dagtid, det vill säga mellan 8-17, på vardagar. 
Under arbetsdagen skall arbetet ske strukturerat och tidsplaner skall följas.  
 
Gruppmedlemmarna förväntas vara i tid, eller i förhand meddela annat. Att vara i tid innebär 
att vara på plats och redo att arbeta 15 minuter efter utsatt tid, det vill säga akademisk kvart 
tillämpas. Skulle en gruppmedlem vara sen vid upprepade tillfällen, och om det innebär ett 
uppenbart hinder för gruppen i övrigt, måste en diskussion tas i gruppen för att se över 
problemet.  
 
Pauser får tas individuellt så vida det sköts snyggt och inte hindrar projektets framskridande. 
 
Beslut/Möten 
Möten skall hållas strukturerat och under mötets gång skall allt som tas upp handla om 
mötet. Det skall på förhand definieras vad som skall diskuteras under mötets gång, någon 
form av dagordning skall finnas, som medlemmarna är överens om.  
 
Skulle det uppstå meningskiljaktigheter kring en diskussionspunkt måste gruppdiskussionen 
leda till att ett beslut fattas i frågan, så att hela gruppen alltid arbetar under samma 
förutsättningar.  
 
Medlemmar som inte närvarar vid ett möte skall få möjlighet att framföra eventuella åsikter 
kring mötets beslut, men kan inte förvänta sig att beslut ändras. 
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I och med att arbetet görs i projektform, där var medlem har en specifik uppgift, är det viktigt 
att vid varje möte gå igenom hur det har gått sedan senaste mötet. Dels för att se att arbetet 
flyter på som det skall, men även för att tidigt identifiera potentiella problem. Teamet kommer 
att arbeta enligt scrum-metodiken som har ett flertal verktyg för detta, som scrummöten och 
en scrum-board. 
 
Målsättning 
Gruppen har för avsikt att med e-shopen samt rapporten besvara frågeställningarna och 
uppfylla övriga krav för godkänt i kursen. 
 
Problemhantering 
Eventuella problem som dyker upp skall tas upp omgående. I första hand skall de som har 
möjlighet att åtgärda problemet involveras, men skulle det krävas skall hela gruppen 
engageras i att lösa problemet.  
 
Kritik är viktigt och nyttigt, så länge den är konstruktiv. I första hand skall kritiken tas upp 
mellan de involverade, men skulle dispyt uppstå skall hela gruppen engageras för att reda ut 
vad som gäller. Kritik som tas upp inom projektarbetet skall också vara relevant för projektet. 
 
Projektgruppen skall vid varje tillfälle hålla en öppen dialog. 
 
 
Alla gruppmedlemmarna medger sitt samtycke till ovan angivna formuleringar. 
 
Linköping, 2015-02-11 
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9.4 Produktbacklogg 
 
Item Nr Pri

o 
Typ Jag vill… Så att.. 

BL1.x US1 1 användare nå min kundvagn från 
hela sidan 

jag kan avsluta mitt köp 
enkelt 

BL2.x US2 2 användare spara min design i alla 
steg i processen 

jag kan fortsätta senare 

BL3.x US3 1 användare snabbt börja designa 
från första sidan 

jag kan testa enkelt och också 
köpa enkelt 

BL4.1 US4 1 användare nå support från första 
sidan 

jag snabbt kan få svar på 
eventuella frågor 

BL5.1 US5 1 användare nå "mina sidor/login" 
från första sidan 

jag snabbt kan logga in och 
kolla status på min order samt 
fortsätta designa sparade 
projekt. 

BL6.1 US6 5 användare kunna publicera mina 
designs på hemsidan 
och på facebook 

jag kan visa andra vad jag 
gjort 

BL7.x US7 5 användare kunna rösta 
på/betygsätta designs 

bidra till en topplista 

BL8.1 US8 2 användare snabbt kunna se 
priserna för de olika 
alternativen 

jag på en gång vet hur mycket 
klockan kommer att kosta 

BL9.x US9 4 användare ha möjlighet att köpa 
presentkort 

jag kan ge bort möjligheten 
att designa en egen klocka till 
en närstående 

BL10.x US10 5 användare förslag på vad andra 
kunder har köpt baserat 
på mina 
val/konfigurationer 

jag kan få inspiration från 
andra 

BL11.x US11 1 användare ha möjlighet att bli 
medlem på hemsidan 

jag kan spara mina 
kontaktuppgifter och se mina 
tidigare 
designkonfigurationer 

BL12.1 US12 5 användare ha valmöjligheten att 
kunna prenumerera på 
nyhetsbrev 

jag får information om 
kampanjer, nya produkter 
eller nya funktioner 

BL13.1 US13 4 användare se uppskattad 
leveranstid 

jag, innan genomfört köp, vet 
ungefär hur lång tid det 
kommer ta innan jag får 
klockan 

BL14.1 US14 1 användare kunna se de olika 
designalternativen 

jag vet hur min klocka 
kommer att se ut 

BL15.1 US15 2 användare se en processlinje jag vet var i designprocessen 
jag befinner mig 

BL21.
X 
(14.2) 

US21 
(14) 

3 användare kunna beställa en 
gravyr på min klocka 

jag får en extra personlig 
klocka 
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BL22.
X 

US22 2 användare se förslag på klockor jag kan bli inspirerad 
och/eller snabbt handla en 
klocka 

BL23.
X 

US23 2 användare se en topplista jag kan se vad andra gillar 

BL24.
X 

US24 3 användare kunna genomföra ett 
köp utan att logga in 

jag kan handla snabbt, enkelt 
och anonymt 

BL25.
X 

US25 5 användare kunna köpa en 
presentbox till klockan 

jag kan skicka iväg den som 
en present direkt 

BL26.
X 

US26 4 användare slumpa fram en 
kombination 

jag får en idé att starta från 

      
BL16.1 US16 1 mobilanvä

ndare 
komma till en responsiv 
och mobilanpassad 
hemsida 

jag kan enkelt designa och 
köpa klockor via 
mobiltelefonen 

      
BL17.x US17 1 admin ha en egen 

inloggning/sida 
jag kan få tillgång till 
administrativa funktioner 

BL18.x US18 1 admin lägga till/ ta bort 
modeller/band osv 

jag kan redigera utbudet på 
sidan 

BL19.x US19 1 admin se ordrar jag kan leverera produkt 
BL20.x US20 4 admin enkelt kunna skapa 

kampanjer som visas på 
första sidan 

jag kan öka försäljningen 

BL27.1 US27 4 admin kunna skicka ut mail till 
alla registrerade kunder 

jag kan nå alla kunder med 
nya erbjudanden 

BL28.1 US28 1 admin att min sida ska synas i 
sökmotorer 

jag når ut med min sida och 
produkt 
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9.5 Enkät - frågor 

 

 

Enkäten har skapats av: Karin Holmén, karho701@student.liu.se

Kunna se din design direkt

Kunna gravera din klocka

Kunna brodera din klocka

Se olika armband

Se olika ur

Få möjlighet att göra "limited
edition"-klockor

Kandidatarbete: E-butik-Skapa din egen klocka https://www.webbenkater.com/s/3b007ea&preview=1&do-not...

2 av 2 2015-05-19 21:50
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9.6 Enkät – resultat  

 

 

 

Kandidatarbete: E-butik-Skapa din egen klocka

1.  

 

Antal deltagare: 111

41 (36.9%): Kvinna

70 (63.1%): Man

- (0.0%): Övrigt

 

 

Ange ditt kön *

Kvinna: 36.94%

Man: 63.06%

2.  

 

Antal deltagare: 111

92 (82.9%): 15-25

10 (9.0%): 26-35

9 (8.1%): 35+

 

 

Hur gammal är du? *

35+: 8.11%

26-35: 9.01%

15-25: 82.88%

3.  

 

Antal deltagare: 111

79 (71.2%): ja

32 (28.8%): nej

 

 

Använder du klocka? *

nej: 28.83%

ja: 71.17%
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4.  

 

Antal deltagare: 111

102 (91.9%): ja

9 (8.1%): nej

 

 

Skulle du kunna tänka dig att köpa en klocka i en e-butik? *

nej: 8.11%

ja: 91.89%

5.
 

 

Antal deltagare: 111

1

(1)

2

(2)

3

(3)

4

(4)

5

(5)

vet ej

(0)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ Ø ±

Ha en profil där man kan s… 34x 30,91 19x 17,27 16x 14,55 28x 25,45 12x 10,91 1x 2,68 1,43

Spara tidigare inköp på "Mi… 21x 18,92 28x 25,23 24x 21,62 22x 19,82 15x 13,51 1x 2,84 1,32

Topplista på mest sålda klo… 5x 4,50 18x 16,22 22x 19,82 31x 27,93 35x 31,53 - 3,66 1,21

Spara betalningsmetoder p… 14x 12,61 30x 27,03 28x 25,23 25x 22,52 13x 11,71 1x 2,94 1,22

Få specialerbjudanden 18x 16,22 22x 19,82 29x 26,13 27x 24,32 14x 12,61 1x 2,97 1,27

Se förslag på klockor 3x 2,70 9x 8,11 22x 19,82 41x 36,94 35x 31,53 1x 3,87 1,04

Se hur ens vänner har gjort… 30x 27,03 26x 23,42 29x 26,13 20x 18,02 6x 5,41 - 2,51 1,22

Få förslag på vad som passa… 13x 11,71 22x 19,82 32x 28,83 36x 32,43 8x 7,21 - 3,04 1,14

Köpa presentkort 19x 17,12 28x 25,23 38x 34,23 12x 10,81 12x 10,81 2x 2,72 1,20

Se klockor som kända pers… 29x 26,13 22x 19,82 24x 21,62 22x 19,82 13x 11,71 1x 2,71 1,36

Slumpa fram en kombinati… 24x 21,62 28x 25,23 28x 25,23 21x 18,92 10x 9,01 - 2,68 1,26

Få presentförpackning 21x 18,92 23x 20,72 27x 24,32 29x 26,13 11x 9,91 - 2,87 1,27

Möjlighet att betygsätta 15x 13,51 10x 9,01 41x 36,94 22x 19,82 21x 18,92 2x 3,22 1,26

Möjlighet att dela klockor … 44x 39,64 22x 19,82 23x 20,72 12x 10,81 9x 8,11 1x 2,27 1,31

Vid köp: Vill du bli medlem? 41x 36,94 19x 17,12 31x 27,93 10x 9,01 7x 6,31 3x 2,29 1,25

Vid köp: Vill du ha snabb u… 7x 6,31 8x 7,21 26x 23,42 27x 24,32 38x 34,23 5x 3,76 1,21

 

 

Vad tycker du är de viktigaste funktionerna om du skulle designa och köpa en klocka i en e-butik? (där 1 är oviktigt och 5 är

viktigt) *

Aritmetiska medelvärdet (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4 5
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6.  

 

Antal deltagare: 111

1

(1)

2

(2)

3

(3)

4

(4)

5

(5)

vet ej

(0)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ Ø ±

Kunna se din design direkt - - 1x 0,90 1x 0,90 13x 11,71 95x 85,59 1x 4,84 0,46

Kunna gravera din klocka 6x 5,41 9x 8,11 41x 36,94 32x 28,83 22x 19,82 1x 3,50 1,07

Kunna brodera din klocka 22x 19,82 23x 20,72 29x 26,13 18x 16,22 12x 10,81 7x 2,76 1,29

Se olika armband - - - - 8x 7,21 24x 21,62 79x 71,17 - 4,64 0,61

Se olika ur - - - - 4x 3,60 22x 19,82 85x 76,58 - 4,73 0,52

Få möjlighet att göra "limit… 12x 10,81 18x 16,22 25x 22,52 21x 18,92 22x 19,82 13x 3,23 1,32

 

 

Vad är viktigast för dig när du designar din klocka? (där 1 är oviktigt och 5 är viktigt) *

Aritmetiska medelvärdet (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4 5
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9.7 Sprintretrospektiv 
 

Summering retrospektiv sprint 0 

Insamlade data 

Vad är vi bra på, vad kan vi bli bättre på? 
Post-it-övning 

Vad har gått bra 
• Teamet har organiserat sig bra, man tar initiativ, och får saker gjorda trots att alla 

inte är på plats. 
• Vi har lärt känna varandra bra och har en bra kommunikation, folk svarar snabbt. 

En bra diskussion där alla kan säga sina åsikter. 
• Vi hade en bra kreativ process i idéstadiet. Vi gick snabbt från idé till beslut. 
• Gruppen har ansvarat för att hålla deadlines och göra det arbete man fått tilldelat. 
• Kommunikationsverktyg som Google Drive och kalender används bra och 

strukturerat. 
• Vi har effektiva möten. 

 Vi har kommit fram till en bra plan för framtida arbetet. 

Vad har gått mindre bra 
• Gruppen har inte varit bra på att passa tider för möten och meddela förhinder i tid. 
• Närvaro på scrummöten har inte varit så hög och vi har inte arbetat optimalt enligt 

scrum under hela sprinten. 
• I början hade vi dålig överblick över vad som skulle göras under sprinten. 
• Dialogen med handledaren har inte utnyttjats så mycket som vi hade kunnat. 

Vad bör vi fokusera på 
• Användning av scrum: utnyttja scrumboarden, stäm av vad som gjorts klart på 

scrummöten, tydliggöra vem som gör vad. 
• Komma igång med verktygen: trello, gitlab. 
• Tidsrapportera. 
• Komma igång fort med utvecklingen: tidsschema där man ser vad som ska göras 

när. 
• Planera in möten i god tid. 

Teamutvärdering 
Blankett 

Medelvärden 
Se bifogad tabell. 

Områden med 2 poäng eller mindre 
Inget område fick 2 poäng eller mindre i medelvärde. Vi fann därför att 
blankettundersökningen inte belyste något ytterligare område för förbättringar som inte 
redan tagits upp under post-it-övningen. 
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Insikter 

Förbättringsförslag 
• Meddela frånvaro minst 12 timmar i förväg. 
• Skapa kodkonventioner och rutiner för hur man skriver ett commit-meddelande 

etc. 
• Skapa handledningsagenda där man för in frågor till Eric i förväg. 

Åtgärder 

Utvalda förbättringsförslag att fokusera på 
• Skapa en till Trello-board för uppgifter som inte är backlogg items, där man också 

ser vem som är ansvarig. (Ansvarig för implementering: Elsa) 
• Komma i tid och respektera möten. (Ansvarig för implementering: Alla) 
• Utnyttja handledarmötena bättre genom att skriva ned frågor i förväg. (Ansvarig 

för implementering: Alla) 
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Summering retrospektiv Sprint 1 

Insamlade data 

Vad är vi bra på, vad kan vi bli bättre på? 
Post-it-övning 

Vad har gått bra 
• Bra samarbete 
• Bra uppdelning av arbete, arbetar parallellt 
• Blivit bättre på att komma i tid 
• Skapat en bra sprintbacklogg som verkar ge en hel sida 
• Lätt att kommunicera kring problem och lösningar 
• Bra att ha Trellon för att se vem som gör vad 
• Arbetet har gått framåt, bra kickstart av Oscar som jobbade under tenta-p 
• Använt oss bra av verktygen 

Vad har gått mindre bra 
• Ej tillräcklig kunskapsgrund från labbar gav en osäker start på kodandet 
• Otydlig fördelning av arbetet i början av sprinten 
• Problem med Git, Openshift och PyCharm 
• Svårt att fördela arbetet jämnt i tid och mellan gruppmedlemmar 
• Svårt att veta exakt vad alla gör 
• Scrumboarden har inte uppdaterats så ofta 
• Avsaknad av kommentering av kod och konsekvent hantering av kod och 

mappsystem. 

Vad bör vi fokusera på 
• Färdigställa något att visa upp inför sprintredovisningen 
• Fokusera på att uppfylla kraven för godkänt, inte sväva iväg. Hålla oss till 

backloggen. 
• Se till att alla får igång och behärskar Git 
• Uppdatera Trello regelbundet. 
• Kommentera kod och var konsekvent. 
• Bestämma vilken funktionalitet som ska vara var i client, server, localstorage, 

cookies. 
• Dela upp i team: ett kör server och ett kör front-end. 
• Fler tillfällen då vi kodar tillsammans. 

Åtgärder 

Utvalda förbättringsförslag att fokusera på 
• Krav på att alla kommenterar sin kod. 
• Se till att använda Trello så fort man jobbat i projektet. 
• Dela upp i server- och front-end-team inför Sprint 2. 
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Summering retrospektiv Sprint 2 

Insamlade data 

Vad är vi bra på, vad kan vi bli bättre på? 
Post-it-övning 

Vad har gått bra 
• Lyckats göra stora framsteg med webbapplikationen och rapporten 
• Undvikit “Scope creep” 
• Utnyttjat tiden väl trots högtider, bortresta medlemmer 

Vad har gått mindre bra 
• Kommunikationssvårigheter, svårt att veta vad alla gör 
• Dåligt planerade stormöten, tappar fokus och mötena blir inte så konstruktiva som 

de skulle kunna vara 
• Dåligt förberedda handledningsmöten 
• Lite sämre sammanhållning i gruppen än tidigare, många har varit borta och alla 

har suttit på olika ställen 

Åtgärder vi hade genomfört om vi hade haft en sprint 3 

Utvalda förbättringsförslag som vi skulle ha fokuserat på i sprint 3 
• Under nästa sprint skulle teamet kunna ha en social aktivitet, tex kodarkväll med 

pizza för bättre sammanhållning och lättare veta vad alla gör 
• Planera in fler stormöten med en agenda så teamet vet vad mötena ska handla 

om och inte svävar iväg och pratar om andra saker 
• Fortsätta använda Trello ännu mer så alla vet vad de andra gör 
• Fixa buggar och fortsätta med backloggitems som inte hunnits med 
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9.8 Individuella reflektionsrapporter 

Individuell reflektion - Björn Ström 

Bakgrund samt mål med arbetet 
Jag har arbetat en del med webbutveckling tidigare och hade höga förväntingar på kandidatkursen 
- dels att få lära sig mer om webbutveckling men också att som grupp lägga ner så mycket tid att 
man skulle haft möjlighet att skapa en användbar applikation man kunde vara stolt över. Dock 
visade sig att kursen var ganska styrd och istället för att arbeta agilt med en webbapplikation blev 
det nu ett ganska strikt och målfokuserat arbete där kursens kravspecifikationer skulle bockas av.  

Individuell utveckling 
Personligen hade jag aldrig skrivit i Python tidigare och bara använt Git i väldigt liten skala. Det 
var spännade att lära sig ett nytt språk då många generella metoder är samma men en del saker var 
specifikt för Python. Det var även lärorikt att använda git i större grupp där man stötte på problem 
och lärde sig att lösa konflikter som uppstod. Det jag lärde mig av detta var att angripa nya 
arbetssätt vilken är en god fädighet att ta med sig. I retrospektiv hade man kunnat lägga lite mer 
tid på att förstå teorin bakom git samt lagt mer tid på läsa på om python innan man började själva 
kodandet. Inför nya projekt tar jag med mig att göra en grundlig förstudie innan projektet 
påbörjas.  

Genomförande av grupparbete 
Gruppen mötte stora hinder i påbörjan av arbetet med sajten. Många frågor var gällande hur en 
single-page-web-application skulle fungera. Ganska snåla direktiv från kursledningen skapade 
också utrymme för missförstånd, t.ex. om kommunikation mellan klient och server skulle ske med 
html-templates eller JSON-data. Databasen var också initialt ett stort hinder då ingen arbetat med 
relationsorienterad mappning tidigare. Allt eftersom arbetet fortskred löste sig dock de flesta 
problemen.  
 
Brist på erfarenhet i att arbeta med större projekt hos samtliga gruppmedlemmar hade som följd 
att backloggen som initialt sattes upp var ganska skev och irrelevant. Många småsaker fick en 
egen post i backloggen medan vitala saker för sidan förbisågs. I retrospektiv tycker jag vi som 
grupp borde reviderat hela backloggen markant efter att den första sprinten då man hade skaffat 
sig en bättre uppfattning över projektets omfattning.  
 
Enligt Schwaber & Sutherland (2011) bör man ha dagliga scrum-möten. Vi hade i genomsnitt 3 
scrum-möten per vecka vilket kändes lagom då arbetet inte utfördes på heltid (man läste andra 
kurser parallellt osv). Om man hade arbetat på heltid så alla hade arbetat ca 8 h per dag hade det 
funnits behov av dagliga scrum-möten.  

 

Referenser 
SCHWABER, K. SUTHERLAND, J. (2011).  The Scrum Guide - The Definite Guide to Scrum: 

The Rules of the Game. Hämtad maj 5, 2015, från 

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf 
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Individuell reflektion - Christian Olsson 

Reflektion kring mitt arbete och mina mål 
Arbetet i gruppen har varit ganska samlat och vi har hjälpt varandra mycket med de olika delarna. 
Jag hade en del erfarenhet att webbutveckling innan projektet påbörjades och tog därför en mer 
tillbakadragen roll under sprint 0 för att låta mina labbpartners skaffa sig så mycket kunskap som 
möjligt och hjälpa till när de hade problem.  
Mitt stora intresse när det gäller webb är främst inte den tekniska aspekten utan den visuella 
utformningen av en hemsida. Därför tog jag i ett tidigt stadie på mig att läsa in mig på, och ta 
huvudansvar för, design och vilka delar som teoretiskt påverkar en kund mest.  
Detta gick också hand i hand med min främsta målsättning inför projektet, att skapa en snygg 
hemsida som gruppen kunde vara stolta över. Det tycker jag vi har lyckats med.  
Under implementationsfasen uppstart, sprint 1, hade jag stora problem att få PyCharm och Git att 
fungera så som det var tänkt. Detta medförde att min roll till en början bestod i att agera bollplank 
för idéer kring både utformning och funktionalitet, samt att hjälpa till och se vad som felade med 
andras kod när de stötte på problem. Att arbeta på det sättet gav mig en god överblick av hela 
projektet men tyvärr inte någon djupare förståelse för någon av funktionerna.  
I sprint 2 fungerade de tekniska aspekterna bättre och jag kände att jag kunde bidra med kod, även 
här låg mitt fokus i huvudsak på visuell utformning av sidan genom HTML och CSS.  
 

Mina individuella färdigheter 
Som ovan nämnt har mitt fokus legat på den visuella aspekten av sidan och där har jag utvecklat 
mina färdigheter. Bootstrap och responsiv design var helt nytt för mig innan projektet startade och 
jag känner att jag har lärt mig mycket genom att tillämpa de verktygen. Det jag främst kommer ta 
med mig från projektet är dock den teori jag läst om hur utformningen av en hemsida påverkar en 
potentiell kunds köpintentioner. Schenkman och Jönsson (2000) skriver redan år 2000 om hur en 
snygg hemsida med meningsfullt innehåll påverkar användaren positivt vilket även stöds av 
Blanco m.fl. (2010) 10 år senare. Just att få en insikt i hur design verkligen påverkar 
köpintentionen och kundens upplevelse av hemsidan, och därigenom hela företaget, är något jag 
kommer ta med mig i framtiden. 
 

Kandidatarbetets genomförande 
Under projektet har det huvudsakliga arbetssättet varit Scrum. Jag har stött på begreppet Scrum 
tidigare men aldrig jobbat med det som arbetsmetod. Jag tycker att Scrum är ett väldigt bra sätt att 
genomföra utvecklingsprojekt genom och metoden har verkligen hjälpt gruppen att snabbt hitta en 
struktur i arbetet. Detta tillsammans med Trello hjälpte oss verkligen att komma igång med 
arbetet på ett bra sätt. Om Scrum inte skulle ha varit ett krav tror jag att vi hade ägnat minst en 
månad åt att hitta ett arbetssätt och en bra kommunikationsplattform.  
Att arbeta med en större grupp en ett vanligt projektarbete, vi har varit 9 st varav en på distans, 
har för mig varit den största processrelaterade erfarenheten. Under arbetets gång har vi i gruppen 
diskuterat, främst under retrospektiven, vad som går bra och dåligt i samarbetet vilket har gett 
goda insikter i vad som kan förbättras inför nästa arbete. De stora insikterna är hur viktigt det är 
med frekventa möten och god kommunikation då det är många mindre delar som utvecklas 
simultant. Att utveckla på detta sätt ökar risken för dubbelarbete, vilket också Takeuchi och 
Nonaka (1986) identifierar som ett problem, och det kan bara undvikas genom att hela tiden 
kommunicera vad man arbetar med och hur det går. Vid Scrum-mötena tas och problem upp 
vilket jag tror har bidragit till att utveckla allas tekniska kunnande då dessa diskuteras och löses i 
grupp.  
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Just Scrum-möten tror jag är den enskilt största bidragande faktorn som bidrog till arbetet blev 
effektivt. Schwaber och Sutherland (2011) säger att ett Scrum-möte ska vara kort och konstruktivt 
vilket gruppen också lyckades med under arbetet. Jag tror att gruppen från början var ganska 
skeptiska till att ha möten så ofta, nästan dagligen, men sedan allteftersom arbete fortlöpte insåg 
nyttan i möten och mot slutet var det snarare så att gruppen ville träffas varje dag. Denna insikt 
tror jag de allra flesta i gruppen hade och det var något som underlättade mötesplaneringen, att 
alla faktiskt såg nyttan av mötena. Personligen var jag en av de som från början tyckte att dagliga 
möten var överflödiga men med insikt i hur svårt det var att kommunicera annars och upplevelsen 
av det dubbelarbete som Takeuchi och Nonaka (1986) tar upp som ett problem med Scrum blev 
jag snabbt mycket mer positivt inställd. Detta förmedlade jag också till gruppen och försökte 
vinna över de som fortfarande inte kommit till den insikten.  
Det jag tar med mig från denna insikt vidare i livet är framförallt vikten av god och frekvent 
kommunikation vid större projekt. Detta gäller såväl skolarbeten som vidare i arbetslivet i 
framtiden. Skulle jag stöta på ett liknande projekt skulle jag berätta om mina erfarenheter från 
detta projekt och upprätta en kommunikationsplan från dag 1 och hjälpa mina medarbetare att 
hålla sig till denna. Jag kommer inte känna samma skepsis inför frekventa möten utan påminna 
mig själv om hur viktigt det är att alla vet vad alla jobbar med för att på ett så effektivt sätt som 
möjligt för arbetet framåt. 
 
Sammanfattningsvis skulle jag säga att detta varit en av de mest givande kurserna under min tid 
vid LiU, dels på grund av att innehållet känns relevant i förhållande till framtida arbetsliv, både på 
grund av den tekniska utmaningen och processen med Scrum, men också på grund av det har 
tvingat oss att samarbete i en större grupp med olika viljor och den erfarenheten tror jag är oerhört 
viktig att ta med sig vidare i livet.  
 
 

Referenser 
BLANCO, C. F., SARASA, R. G. & SANCLEMENTE, C. O. (2010). Effects of visual and 

textual information in online product presentations: looking for the best combination in 

website design. European Journal Of Information Systems, 19(6), 668–686. 

http://doi.org/10.1057/ejis.2010.42 
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Individuell reflektion - Marcus Mandelius 

Erfarenhet från mitt egna arbete och reflektion kring mina mål 
Projektet genomfördes enligt projektmodellen SCRUM och därför fanns bara en officiell roll i 
gruppen, SCRUM-master. Jag hade inte den rollen, utan var därför en av utvecklarna i teamet. 
Detta är något jag inte hade någon tidigare erfarenhet av vilket gjorde det väldigt spännande att 
vara del av ett utvecklingsteam. För mig har mycket tid ägnats åt att lära mig de tekniska 
verktygen som vi hade att använda oss av. Av de kodspråk vi använde oss av var Python och 
JavaScript (JSON och jQuery) mest intressanta, samtidigt som de var mest utmanande. För att 
hantera flera versioner av hemsidan samtidigt användes en teknisk miljö vid namn git. Genom 
denna har det varit möjligt för flera projektmedlemmar att arbeta på olika delar av projektet 
samtidigt. I och med att det var helt nytt för merparten av medlemmarna var det ibland lite 
problematiskt att använda git. Det hände att vissa filer skrevs över, vilket delvis är vad 
versionshanteraren vill undvika. Efter detta uppdaterades rutinen för hur git skulle användas, 
vilket löste detta problem. 
Jag är numera mycket mer medveten om hur hemsidor är strukturerade och har till viss del lättare 
att använda hemsidor över lag, då jag i många fall kan se hur utvecklingsteamet har tänkt 
avseende struktur och liknande.   

Mina individuella färdigheter 
När projektet drog igång hade jag ingen tidigare erfarenhet av att jobba i ett liknande projekt. 
Detsamma gäller även de tekniska verktyg som vi hade som mål att använda oss av. Detta gjorde 
att jag fick ta in mycket nytt under labb-serien. Den var till stor hjälp för att ge mig en grund 
inledande förståelse för vad de olika språken är och hur de kan användas. Dock var det inte 
tillräkligt för att jag enkelt skulle kunna implementera det som vi inledningsvis hade tänkt oss, 
vilket fick till följd att utvecklingen inledningsvis var lite svårstartad. Det har gjort att jag 
stundom varit frustrerad, då jag vet vad jag vill göra men inte alltid hur det skall göras. Detta är en 
känsla som jag tror de flesta i teamet har delat med mig, särskilt när tekniken strular och jag inte 
vet var jag skall börja felsöka. För mig har frustrationen fungerat som en drivkraft, som fört 
arbetet framåt. Däremot har det även varit en form av tröskel eftersom det gjort att det ibland tagit 
emot att börja utveckla. Den starkaste drivkraften, och kanske den mest värdefulla, har varit 
känslan när man lyckas lösa ett problem.  
Som jag ser det har detta varit en nyttig del av projektet. Det som bidrog till frustrationen 
inledningsvis var förväntningen att jag skulle vara mycket bättre på just utvecklingsbiten när det 
väl drog igång. Men när jag insåg att det huvudsakliga arbetet skulle innebära att lära mig hur jag 
ska utveckla och implementera diverse funktioner till webbapplikationen var det inte längre lika 
frustrerande när det tog lite tid. Då var det mer okej att det tar lite tid att lösa problemen. En annan 
viktigt insikt är även att de då inte längre sågs som problem, utan snarare som små delprojekt. 
Vartefter projektet fortlöpte och mitt eget kunnande ökade kunde jag även vara till bättre hjälp 
och stöd för övriga gruppmedlemmar. Jag kunde sällan komma med ett direkt svar eller en direkt 
lösning, men vi kunde oftast tillsammans lösa de flesta problem som uppstod.  
Det jag tar med mig av denna situation är att det inte alltid är det mål man formulerat för sig själv 
som är det rätta. Eftersom jag trodde att huvudmålet var att jag skulle kunna utvecklingsbiten helt 
och fullt, och därmed sitta och utveckla, så blev det svårt när jag insåg att jag inte alls hade de 
färdigheter som krävdes. När jag däremot hade omformulerat målet för mig självt blev det lättare 
att acceptera hur min arbetsprocess skulle se ut, och att det var helt okej att mycket av min tid 
skulle gå åt till eget lärande.  

Kandidatarbetets genomförande 
Inledningsvis hade vi många idéer och tankar kring vad vi ville göra. Det var en stark drivande 
kraft för när vi skulle komma på vad för typ av e-butik vi ville skapa. Däremot började vi sätta 
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mål och bestämma krav på sidan innan vi visste något nämnvärt om det tekniska ramverk vi 
skulle använda oss av. Detta fick som följd att vi hade svårt att vidhålla ett rimligt scope under 
denna fas. Vi insåg senare, när vi hade börjat med utvecklingen, att vi hade missat många basala 
funktioner och samtidigt lyckats formulera mål kring många funktioner som egentligen inte var 
relevanta. I efterhand kan man se det som att vi försökte bygga en bil utan att tidigare ha sett en 
sådan.  
Modellen som användes för projektet var SCRUM tillsammans med ett övergripande mål att 
projektet skall vara agilt. Enligt The scrum development process (Schwaber K, 1995) är den 
främsta styrkan med metoden SCRUM just det iterativa arbetssättet. Detta har varit en styrka för 
vår grupp, då det tidigare nämnda problemet med scope har upptäckts i tid..  
Vi har inte följt scrum-modellen fullt ut, utan använt den som ett ramverk och sedan gjort små 
modifikationer. Detta för att anpassa modellen till vår situation, bland annat att utvecklingen inte 
har skett på heltid. Därför har vi för det mesta bara haft tre scrum-möten per vecka, exempelvis. 
Inledningsvis är det svårt att veta hur vi bäst modifierar modellen för att passa oss, för att både 
modellen och uppgiften är helt nytt för de flesta i teamet. Men med små modifieringar åt gången 
lyckades vi ändå skapa oss en arbetsmetod som inte skiljer sig allt för mycket från scrum-
modellen men samtidigt är anpassad för oss.  
	  

Sammanfattning 
Jag känner att vi i teamet har lyckats skapa en webbapplikation som jag stolt kan visa upp och 
säga att jag är nöjd med. Det finns självklart mer saker som går att utvecklas, till exempel är 
tanken att bilderna på själva klockan skall vara lite mer tilltalande, det finns ingen riktig länkning 
till sociala medier eller FAQ och en fullt implementerad betalningsfunktion. Dessa saker hade 
givetvis fått större prioritet att ordna om webbapplikationen skulle lanseras på riktigt åt en kund.  
Bland den viktigaste lärdomen jag tar med mig är det omfång det innebär att skapa en 
webbapplikation. Med denna kunskap kommer nästa projekt av liknande karaktär gå att planera 
effektivare. 
 

Referenser 
SCHWABER, K. (1995). The Scrum Development Process. In Proceedings of the OOPSLA'95 

Workshop on Business Object Design and Implementation. Hämtad maj 25, 2015, från  

http://navegapolis.net/files/Scrum_Development_Process.pdf 
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Individuell reflektion - Gustav Bergström 

Mina mål 
Inför projektet hade jag satt upp två individuella delmål. I detta stycke kommer jag att lyfta fram 
dessa och reflektera kring hurvida jag har uppnått dessa mål. 
 

Mål 1: “Leverera en e-butik som jag kan vara stolt över” 
Det första målet jag hade med detta projekt och denna kurs var att leverera en e-butik som jag 
verkligen kunde stå bakom och säga att jag var stolt över. Detta innebar att målet var att inte nöja 
sig med minsta möjliga utan att lägga ner lite mer tid och arbete på att få en produkt som kändes 
stabil och genomarbetad. Syftet med detta var främst att kunna använda projektarbetets resultat 
som en framtida referens. Jag tycker att målet är uppnått och att e-butiken är snygg, genomarbetad 
och stabil. Jag känner dock att det inte hade varit helt fel att jobba på e-butiken en sprint till för att 
putsa upp utseende samt för att lösa vissa buggar. Jag tycker däremot att vi, som grupp, har 
lyckats bra med att förverkliga den vision av e-butiken som vi hade i början av projektet. 
	  

Mål 2: “Få en uppfattning om hur ett fullskaligt mjukvaruprojekt fungerar” 
Innan projektet startade hade jag personligen väldigt lite kunskap om hur ett mjukvaruprojekt 
fungerar i praktiken. Jag hade viss information om hur generella projekt fungerar men inte 
mjukvaruprojekt och allra minst hur scrum fungerar. Jag skapade därför ett personligt mål i ett 
tidigt skede; att lära mig om delmoment och metoder i ett mjukvaruprojekt. Jag anser att detta mål 
är väl uppnått då fokus har legat mycket på arbetsmetod och process i projektet. Att vi i gruppen 
faktiskt har genomfört ett mjukvaruprojekt från början till slut betyder även att jag har fått en 
fantastisk insyn i hur ett scrumprojekt fungerar. Även om det inte var ett kommersiellt 
mjukvaruprojekt tycker jag att jag har fått en bra bild av hur ett sådant projekt kan se ut i 
verkligheten och vilka problem man kan stöta på. 

Svårigheter och lärdomar 

Processrelaterat 
Gruppen har under projektets gång stött på vissa processrelaterade svårigheter, varav den främsta 
i min mening är kommunikationsproblem. Vi har dels haft en gruppmedlem som befunnit sig 
utomlands under hela projektets gång vilket innebar både tidsskillnad och problem med t.ex. 
Skype. Utöver det var vi även nio personer i gruppen vilket gjorde att det fanns en mängd olika 
viljor och att det var svårt att veta vad alla verkligen tyckte och tänkte.  
Det medförde även att det var omöjligt att hålla koll på vad exakt alla höll på med i projektet vid 
varje givet tillfälle, vilket ledde till problem vid frånvaro. Dessa svårigheter ledde dock i längden 
till att min personliga förmåga att ta ansvar för kommunikation och för att saker blir gjorda ökade 
väsentligt. 
  
	  

Teknikrelaterat 
Gruppen möte stora tekniska hinder då programspråk och utvecklingsmiljö var nytt för samtliga. 
Ett av de största problemen rent tekniskt var att få git att funka för alla gruppen. Mycket potentiell 
utvecklingstid fick läggas på att helt enkelt dela kod via git. I efterhand har jag ändå lärt mig 
mycket om git och hur man arbetar i en kommandotolk i Windows men det har å andra sidan 
krävts många timmars arbete. I framtida programmeringsprojekt bör jag se till att jag har 
förståelse för hur grundläggande infrastruktur fungerar för att på så sätt kunna fokusera på 
utveckling redan från projektets början. 
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För mig personligen har det krävt mycket arbete för att lära mig de olika programmeringsspråken 
som har krävts då jag kom in i kursen helt utan förkunskaper i något av språken. Jag har dock fått 
en kraftigt ökat förståelse för hur olika språk arbetar med varandra och med datorns mjukvara. Jag 
tror att detta kommer vara en styrka för mig i framtiden då jag har lärt mig att förstå hur tekniska 
system är uppbyggda och hur man snabbt får en överblick av vad som krävs, av både front-end 
och back-end, för att möta uppsatta mål/krav i ett programmeringsprojekt. 

Reflektion 
Generellt i projektet så har jag fått ändra mitt synsätt på hur ett projekt genomförs och hur vad 
gruppens roll i ett projekt innebär. Jag tycker att Matta, Nadim och Ashkenas (2003) 
sammanfattar mina känslor ganska bra i hur ett agilt projekt upplevs. De menar att teamledare 
förväntar sig att de ska kunna identifiera, planera för och påverka alla variabler i ett projekt. I vårt 
fall är teamledarna alla gruppmedlemmar och jag fick, som en del i gruppen, inse att alla problem 
och svårigheter inte går att ta hänsyn till i ett så, pass omfattande projekt. Författarna av artikeln 
menar istället att man bör sätta upp ett ramverk för löpande lärande och problemhantering, något 
som jag tycker att vi lyckades bra med i vårt projekt. När problem uppstod hade vi en kreativ 
dialog för att finna en lösningsmetod och vi var inte rädda för att lära oss nya saker löpande på 
egen hand. Matta och Ashkenas (2003) resonerar även kring hur ett agilt team får lov att ta större 
ansvar för projektets framgång än i ett projekt med en utnämnd ledare. På så sätt tycker jag att 
projektet har varit en lyckad och mycket lärorik upplevelse. 
 

Referenser 
MATTA, F.N. & ASHKENAS, R. N. (2003) Why good projects fail anyway. Harvard Business 

Review 81(9). 109-116. 
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Individuell reflektion - Elsa Duberg 

Mina mål med arbetet och min utveckling 
Jag hade ingen specifik roll inom gruppen utan var utvecklare. Då jag hade läst databaskursen 
utomlands och inte hade samma grund som de andra i gruppen blev det att jag fokuserade mer på 
webbdelen av utvecklingen, vilket jag tyckte var intressant. Inför projektet såg jag fram emot att i 
grupp få utveckla en e-butik från grunden och få inblick i all den funktionalitet som krävs för 
skapandet och drivandet av webbsidan, och det känner jag att jag har fått och det har varit 
givande. Jag har utökat mina kunskaper inom webbprogrammering drastiskt, och framförallt insett 
att det krävs så mycket mer än bara HTML och CSS för att skapa en användarvänlig, säker, och 
modern hemsida. Det känns även tryggt att inse att man klarar av att hitta mycket av den 
information som behövs på egen hand, och att klara av att testa olika lösningar för att hitta den 
lämpliga. 

Anpassning av scrum i projektet 
Jag hade erfarenhet från att arbeta med scrum sedan tidigare och det var intressant att se hur 
arbetssättet kan tillämpas på olika sätt utifrån projektets förutsättningar. Scrums grudare beskriver 
scrums ramverk ganska strikt (Schwaber och Sutherland, 2011), men det är ändå praktiskt möjligt 
att plocka de delar som gruppen finner relevanta och låta vissa delar vara. Att minska ner antalet 
scrummöten till tre per vecka istället för dagliga möten fungerade bra för oss eftersom arbetet med 
utvecklingen inte gick på heltid. Mot slutet av projektet när arbetsbelastningen ökade kunde vi 
nog ha dragit nytta av att ha dagliga möten. Jag personligen upplevde scrummötena som väldigt 
viktiga för att alla får komma till tals och alla får höra hur alla ligger till och jag uppskattar en 
sådan öppen kommunikation framför att viktig information sprids från person till person på ett 
informellt sätt. 
	  
Vi lät oss inspireras av scrumboarden på så sätt att jag skapade en board även för “att-göra”-
sysslor, något som borde fungera i vilket projekt som helst och ger en bra översikt över 
arbetsfördelningen och framstegen i ett projekt. Ytterligare en anpassning var att sprinterna var 
relativt långa, runt sex veckor, vilket inte är rekommenderat inom scrum normalt sett (Schwaber 
och Sutherland, 2011). Eftersom vi inte arbetade heltid i projektet var detta motiverat, samtidigt 
upplevde jag att det gav några av de negativa effekter som Schwaber och Sutherland (2011) 
varnar för, nämligen att teammedlemmarna riskerar att bitvis förlora målet för sprinten ur sikte 
och att oförutsedda händelser hinner inträffa under sprinten då planeringen av sprinten skedde så 
pass långt i förväg. 
 
Även efter våra modifikationer av scrum fanns grundtankarna kvar för agila utvecklingsmetoder 
enligt Agile manifesto (Cunningham, 2001) och jag tror att det är så man får se scrum och andra 
agila metoder; de utgör ett ramverk med aktiviteter, roller och dokument som man kan anpassa till 
det aktuella projektet till en viss grad så länge grundtanken finns kvar som gör arbetet flexibelt, 
kundfokuserat, och med tyngdpunkt på individer och fungerande mjukvara. Ju större erfarenhet 
gruppmedlemmarna har av dessa metoder, desto bättre lämpade anpassningar kan man antagligen 
göra och desto effektivare kan man arbeta. Eftersom scrum just är individfokuserat blir 
kunskaperna hos teamets individer avgörande för projektets framgång. 

Utmaningar med samordning och versionshantering 
Genom hela projektet användes Git för versionshantering. Gruppen arbetade mot två skilda 
repositories, ett på GitLab och ett på Openshift. Vid ett tillfälle slutade GitLab att fungera för 
stora delar av gruppen, vilket gjorde det svårt att fortsätta versionshantera kontinuerligt. Detta 
gjorde att vi under knappt en veckas tid hade olika versioner på olika datorer utan att kunna dela 
och mergea dessa på ett enkelt sätt, och medan utvecklingen fortsatte växte problemen då 
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utvecklingen skedde från olika uppsättningar kod. Till slut löstes problemet, den mesta 
utvecklingen som skett kunde tas till vara, och gruppen kunde fortsätta arbeta mer effektivt. I stort 
sett var det en negativ upplevelse för de flesta i gruppen då det ledde till missförstånd, stress, och 
besvikelse då arbete ibland gick förlorat. Det vi kunde ha gjort för att minska konsekvenserna är 
att ha satsat mer kraft på att lösa problemet så fort det upptäcktes och begränsa fortsatt utveckling 
tills versionshanteringen fungerade igen. Det jag ändå tar med mig av erfarenheten är att det är 
väldigt viktigt att agera fort och snabbt lösa problem i ett projekt, och det blir viktigare ju fler 
personer som är beroende av att problemet löses eftersom annars fler personer står rastlösa 
alternativt arbetar på fel saker. Här kommer behovet av samordning in, då det krävs att man 
snabbt kommunicerar problemet, vem som ska lösa det, och vad de övriga ska göra under 
väntetiden. 

Referenser 
CUNNINGHAM, W. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Hämtad april 23, 

2015, från http://agilemanifesto.org/  
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http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf 
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Individuell reflektion - Karin Holmén 

Mål och utveckling 
När jag började med projektet hade jag egentligen ingen annan kunskap än det som vi tidigare lärt 
oss i programmeringskurser samt laborationerna i början av denna kurs. Mitt mål var att lära mig 
mer om hur det fungerar att bygga en e-butik då jag egentligen inte hade någon annan erfarenhet 
än att ha handlat i e-butiker. Jag ville även bli bättre på fler språk och fördjupa mina kunskaper 
inom programmering. Jag hade också som mål att fördjupa mina kunskaper om projektarbete och 
speciellt agilt projektarbete. Det var något jag inte jobbat efter tidigare och den enda erfarenhet 
jag hade av agilt arbete var teoretiskt från en projektledningskurs. Jag tyckte det var väldigt 
intressant teoretiskt sett och därför tyckte jag det var väldigt roligt att arbeta utifrån den 
projektmodellen.  
 
Jag tycker att jag har fördjupat mina kunskaper på många sätt då jag verkligen har förstått hur 
mycket som ligger bakom en e-butik. Det har varit intressant att lära sig hur kopplingarna 
fungerar till databasen samt hur en Single page application utvecklas. Jag tyckte även det var 
lärorikt att använda sig av färdiga kodskelett men anpassa de till situationen. Jag har även 
fördjupat mina kunskaper inom agilt arbete och det var väldigt intressant att jobba efter den 
metoden.  
	  

Tekniska utmaningar 
Vi började projektet med att göra ett ER-diagram och därefter en databas i MySQL utifrån vad vi 
trodde behövdes. Det visade sig sedan när vi började med funktionaliteten i e-butiken att många 
av våra tabeller var fel och onödiga och därför behövdes de göras om. Exempelvis behövde vi 
ändra på ordertabellen så den fick byta namn från “order” till “orders” då “order” var ett 
förutbestämt begrepp i MySQL. Det var lärorikt att se att delar som från början verkade klara 
måste ändras om andra delar ändras.  
 
Gruppen hade även problem med att komma igång ordentligt med Git och Openshift vilket ledde 
till problem med olika branches och det blev istället nödvändigt att kopiera kod innan gruppen till 
slut löste problemen. Det var något som tog mycket tid vilket gjorde att vissa saker som 
egentligen skulle vara med på sidan fick nedprioriteras. Det var lärorikt då det visade att det hela 
tiden behövs omprioriteras i ett projekt och det finns flera olika sätt och metoder för att skapa 
funktioner. 
	  

Arbetet ur Scrumperspektiv 
Jag tyckte det var väldigt intressant att arbeta utifrån Scrum. Vi följde de generella reglerna för 
Scrum men anpassade de utifrån vårt projektarbete och förutsättningarna för det. Enligt Takeuchi 
och Nonaka(1986) behövs ett agilt arbete då alla olika delar i ett projekt behöver gå framåt 
parallellt när det gäller ett projekt där förutsättningarna snabbt kan ändras och det inte är ett klart 
mål från början. Det var tydligt i vårt arbete att alla jobbade med parallella delar och det var 
därför väldigt givande med de dagliga mötena då alla fick berätta vad de gjorde för tillfället. En 
annan intressant teori som Takeuchi och Nonaka(1986) tar upp är det faktum att när ett projekt 
baseras på Scrummetoden är en stor del baserat på “multilearning” vilket innebär att alla 
medlemmar i projektet har olika kunkap och olika erfarenhet vilket bidrar till att alla kan lära sig 
nya saker och alla medlemmar måste lära sig nya saker för att projektet ska gå framåt. Det är 
sedan något teammedlemmarna kan ta med sig i kommande projekt. Takeuchi och Nonaka(1986) 
tar även upp det faktum att det inte finns några direkta krav från projektledningen vilket gör att 
teamet får möjlighet att själva utveckla projektet med tiden. Så var det även i detta projekt då det 
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inte fanns några egentliga krav på vilken typ av e-butik det skulle vara utan vi fick fria tyglar att 
göra som vi ville. Det gjorde att endel tankar som vi hade från början utvecklades till andra under 
tiden och slutresultatet blev inte riktigt som det var tänkt från början.  
 
Matta och Ashkenas(2003) pratar om varför vissa projekt misslyckas i deras artikel “Why Good 
Projects Fail Anyway”. De diskuterar något som de kallar “white space risk” och “integration 
risk” vilket innebär att i vissa projekt som använder sig av en traditionell projektmetod där de 
olika delarna görs efter varandra så kommer de inte passa ihop i slutet och det kommer vara delar 
som glömts bort för projektet har inte ändrat sig från den ursprungliga planen. De föreslår att man 
ska använda sig  av “rapid-results initiatives” vilket innebär att projektet delas upp i mindre 
projekt som utförs på en kort tid och därefter utvärderas de. Det liknade metoden vi använde oss 
av eftersom vid varje sprint utvärderades arbetet och då gick det snabbt att upptäcka om något inte 
fungerade och om vi skulle välja en annan metod i arbetet. Matta och Ashkenas(2003) pratar även 
om att teamet ska jobba vertikalt istället för horisontellt vilket innebär att alla olika delar av 
projektet utvecklas samtidigt. Det gjorde vi i vårt projekt också vilket gjorde att vi hade en 
funktionell e-butik klar redan i sprint 1 och sedan utvecklades den vidare under sprint 2.  
 
Det har varit ett väldigt intressant och lärorikt arbete och jag har utvecklat både mina kunskaper 
om projektarbete och programmering. 
	  

Referenser 
MATTA, F.N. & ASHKENAS, R. N. (2003) Why good projects fail anyway. Harvard Business 
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Individuell reflektion - Oscar Äng 

Mina mål och reflektion kring dessa 
Inom vår grupp var jag scrum master och eftersom jag tidigare inte jobbat enligt scrum så 
strävade jag efter att lära mig så mycket som möjligt om det. Det har vart stort fokus på att 
utveckla projektet i olika sprintar och det är en av grundstenarna inom scrum, detta är något vi 
inte lyckades följa helt och hållet då vi inte hade en fungerade applikation redan efter sprint 1. 
Det har dock vart lärorikt med våra retroperspektiv och presentationer inför andra grupper. 
Jag har inget större intresse för design och kände att detta var något jag skulle överlämna till 
andra i gruppen och istället fokusera på att lära mig skriva bra kod. Jag lärde mig en hel del 
om scrum vilket känns som en relevant erfarenhet att ta med sig till kommande projekt. 
Personligen känner jag att jag utvecklats mycket i mitt tänk runt hemsidor/webbapplikationer 
och jag tycker det är intressant att se hur stora aktörer byggt upp sina webbutiker. När jag idag 
besöker en hemsida granskar jag den mer kritiskt än innan kandidatarbetet och tänker ofta 
tanken ”Varför har de gjort såhär? Det kunde ni löst annorlunda/bättre”. Jag är mest nöjd med 
min utveckling inom Python och integrationen av alla olika kodspråk som var en av de större 
utmaningarna. 
 

Tekniska svårigheter 
I början av kandidatarbetet hade jag mycket begränsade kunskaper om utveckling av 
webbapplikationer. Jag hade lite koll på HTML sen tidigare men kände snabbt att det inte 
räckte långt. Laborationerna gav kunskaper om bootstrap, HTML, CSS och till viss del 
Python vilket var behövligt. Nu i efterhand skulle jag önskat att laborationerna skulle 
fokuserat mer på hur en SPA (single page application) fungerar och att JavaScript (JS) var en 
del av laborationerna. Mycket av den informationen som hittas på internet är anpassad för att 
användas till vanliga hemsidor och det var i början frustrerande när man inte förstod hur man 
skulle bygga en SPA. I början av projektet skissade vi upp en väldigt ambitiös databas som vi 
i efterhand inte använde ordentligt, många av tabellerna visade sig vara överflödiga för den 
funktionalitet vi implementerade. Som databashanterare använde vi oss av MySQL och det 
har fungerat bra men för att slippa skriva ren SQL-kod i våra Python-filer använde vi oss av 
ett abstrakt lager i form av ett flask-tillägg kallat SQLAlchemy. Detta gjorde databasen enkel 
att använda och det var mer problem med vilka tabeller vi skulle använda. En stor del av 
frustrationen inom gruppen berodde på problem med att komma igång ordentligt med 
kodandet och det var delvis p.g.a. svårigheter med Gitlab och Openshift. Vi fick problem med 
att sammanfoga koden och ibland blev vissa delar överskrivna vilket var irriterande men vi 
lärde oss att hantera det efter ett tag. 

Jobbet i kandidatgruppen 
Vi kom ganska snabbt in på vår idé att utveckla en webbutik som sålde egendesignade 
klockor och det kändes som ett kul koncept som skulle kunna fungera i verkligheten. Att en 
medlem i gruppen studerat utomlands under kandidatarbetes gång har inte känts som en 
begränsning men det har vart viktigt att tänka på kommunikationen i alla lägen. Vi var ganska 
sena med att faktiskt jobba ordentligt i Trello och hålla den uppdaterad vilket gjorde att jag 
ibland kände att det var svårt att hålla koll på vad folk faktiskt arbetade med. Att kontinuerligt 
rapportera in vad som görs är ett måste enligt scrum-metodologin. Något jag som Scrum-
mästare verkligen försökt hålla fast vid är att våra dagliga möten ska hållas på under en kvart 
och att det inte är ett tillfälle för utdragna diskussioner, detta är något vi lyckats bra med. 
Scrummöten har ägt rum tre gånger i veckan och dessa har vart nyttiga men i början hade vi 
problem med att någon/några alltid var sena till mötena vilket skapade irritation inom 
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gruppen. Stundvis har det känts som vi jobbat ganska ineffektivt i gruppen då arbetet inte vart 
tydligt uppdelat och även om vi haft objekt i vår produktbacklog har det ändå inte rullat på 
optimalt. Detta kanske beror på kunskapsbrist men nu i efterhand känner jag att vi skulle delat 
upp oss mer i kodandet. En eller två personer skulle haft övergripande ansvar för designen på 
hemsidan, några personer som utvecklade server/databas delen och några skulle utvecklat den 
funktionalitet som användaren använder. Sedan skulle vi haft integrationsmöten där vi 
tillsammans pratade ihop oss om problem inom varje grupp. Jag tror också vi skulle satsat på 
att tydligare gå igenom hela strukturen av applikationen inom gruppen så att alla kände att de 
hade full koll på hur de olika funktionerna samarbetar och på hur servern pratar med 
databasen. 

Sammanfattning 
Jag är nöjd överlag nöjd med vår webbapplikation och tycker den fungerar bra men det saknas 
mycket småsaker som skulle behövts implementeras om vi skulle lansera detta som en 
officiell webbutik. Exempelvis valde vi att inte lägga in en ordentlig FAQ, beskrivning av vårt 
företag och vi har ganska få klockdelar upplagda. Men detta är saker som kan läggas in utan 
tekniska svårigheter och jag tycker det är bra att vi fokuserat på att bygga upp den 
grundläggande struktur som behövs för att snabbt kunna lägga till flera funktioner och mer 
säljande texter o.s.v. 
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Individuell reflektion – Robert Lönnberg 

Processrelaterade erfarenheter 
Mina erfarenheter i att arbeta i grupp var begränsade innan kandidatarbetesprojektet till 
grupparbeten i mindre storlek, oftast som moment av en enskild kurs. Som flest har jag jobbat i 
grupp om 15, men även där var arbetet bara en del av kursen och arbetsbördan var liten. De övriga 
arbetena har oftast innehållit ca 6 medlemmar och inte burit en särskild struktur eller metodik, 
vilket har varit ett problem gällande bl.a. planering, kommunikation och arbetsfördelning. 

Under kandidatarbetets gång har jag fått lära mig på första hand hur ett arbete inom IT kan 
planeras, inledas och utvecklas på ett agilt sätt. Även om projektformen Scrum antogs på ett 
krystat och forcerat sätt har jag ändå upplevt under projektets gång att Scrum-metodiken har varit 
en stöttepelare från början till slut. Scrum-uppdateringarna ledde till att jag på ett ärligt och 
mottagligt sätt kunde ta till mig av andras ansträngningar och problem samtidigt som jag fick en 
god överblick genom av hela arbetet. Ofta kan grupparbeten präglas av inrutande uppdelning av 
arbetet på ett sätt som gör att jag som gruppmedlem endast får se ett resultat från andra när arbetet 
har varit helt klart, men så var det inte i TDDD83-projektet. 

Dessutom, som Hallin och Karrbom Gustafsson (2012) säger, har Scrum-mötena 
tillsammans med handledaren (läs aktör för kunden) fördelen att nästa steg kan beslutas eftersom 
gruppen inte har en fast projektplan. På sådant sätt kunde vi i gruppen ta till oss från 
handledarmötena i beslutandet av nästa steg. Med Scrum-möten är inget i mörkret utan allt låt 
höras samtidigt som gruppen möts och får utrymme till att diskutera. Sprintmålen har även dem 
varit något jag uppskattat i processen eftersom det förhindrar att jobb senareläggs.  

Retrospektivdelen av Scrum var den viktigaste för den kommande sprinens arbete, men 
jag är besviken på att vi som grupp inte tillämpade tillräckligt väl det som vi kom fram till vid 
dem. Exempelvis beslutades om att vi skulle samarbeta mer vid kodandet och sitta tillsammans 
samt i grupper om två i arbetet. Detta försöktes, men snabbt naturligt slutade ske utan vissa 
medlemmar valde att arbeta själva hemma. Vad det bristande samarbetsviljan kan bero på vet jag 
inte, men en rimlig gissning kan vara att det är påfrestande att arbeta i så stora team då fokus inte 
bara behövs läggas på arbetet i sig, utan även de övriga gruppmedlemmarna och det kan bli 
stressigt och upplevas svårkontrollerat. Lugnet och kontrollen som individen kan känna i sitt egna 
hem är antagligen att föredra.  

För att motverka sådan upplevd brist på kontroll kan proaktiv kommunikation kan vara 
underlättande, då kommunikation ofta den största orsaken till projektmisslyckande enligt Cervone 
(2014) , som även hävdar att om enspårig kommunikation som har emfas på statusuppdatering 
och inte på projektets problem leder till att problemen aldrig hanteras då den nödvändiga 
feedbacken saknas. Tydlig kommunikation kan göra arbetet mer hanterbart och förståligt. Även 
om jag upplever att jag har varit framträdande med min kommunikation, och snarare 
kommunicerat för mycket än för lite, så kan den bli bättre. För min egen del tror jag att genom att 
vara en kommunikativ ledare såsom Johansson et al.(2014) föreslår, där feedback aktivt delas och 
söks samt försöka vara öppen och får med alla i beslutsfattande, kan vara gynnsam och bidra till 
att gruppen kan föra bra diskussioner och vara öppna med varandra om mål, visioner och åsikter. 
Jag tror på samhörighet och samarbete, vilket är ett mål inför nästa stora projekt.  
 

Tekniska erfarenheter 
Precis som många andra I-are hade jag innan kandidatarbeteskursen läst en kurs i Ada och en i 
Java. Under mitt utbyte i Korea läste jag även en kurs i databasteknik samt hade en uppgift i 
Python-kodning och gjorde en enkel hemsida i en ekonomikurs, vilket gjorde att jag redan på väg 
in i kandidatarbetet hade erfarenhet av de element som kom att prägla kodandet såsom MySQL, 
Python, HTML och CSS. 

Ur ett tekniskt perspektiv har TDDD83 varit en lärorik kurs, där framför allt kopplingen 
mellan ren programmering möts med användbar databas och dynamisk webbprogrammering har 
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varit utmärkande. Personligen tycker jag mycket om design och formgivning, vilket har gjort att 
webbprogrammeringen har varit mer stimulerande än t.ex. JSON-hantering, även om just JSON 
har varit nyckel i projektet.  

En särskild svårighet som jag har upplevt som en del av projektet har varit det tekniska 
samarbetet överlag. Kod som någon annan har skrivit har jag haft svårt att sätta mig in i och 
utnyttja till fullo. Detta har en grund i kommunikationen inom gruppen. Som nämnt, stundtals har 
jag upplevt att det har funnits en bristande samhörighet för lärandet inom gruppen och välvilja att 
hjälpa andra som har behövt kämpa mer än övriga med kodandet. Alla projektmedlemmar kan 
lära sig av varandra och som Takeuchi och Nonaka (1986) hävdar är organisatoriskt lärande en 
viktig pusselbit för att en organisation (såsom den i ett projekt) ska vara snabbt och effektiv, vilket 
bygger på det tidigare resonemanget om bättre kommunikation i avsnittet om processesen ovan. 
Mer samarbete i kodandet hade varit gynnsamt för alla, och jag arbetar gärna med andra i 
framtiden. 

Mål och reflektion 
De mål som jag hade för mig själv i början av projektet var främst att få ett så bra genomfört 
projekt som möjligt med en seriös och välutformad slutprodukt. Hur detta skulle gå till 
utformades allteftersom tekniker som Flask, Werkzeug, Jinja2, AJAX och SQLAlchemy lärdes 
om, vilket gjorde projektet både spännande och lärorikt simultant. Att jag har blivit bättre på 
Python-kodande är en bonus, men var inte riktigt ett mål under projektets gång. Javascript måste 
jag säga har växt i mina ögon och även om jag idag inte helhjärtat kan säga att jag kan det 
utmärkande bra har mina färdigheter ändå blivit klart bättre. 

Mina färdigheter att använda och utnyttja agila projektmetoder tycker jag att jag har 
utvecklat ganska mycket och jag längtar, märkligt nog, till en ny chans att kunna arbeta enligt 
dessa helhjärtat, med fullt bruk av samtliga verktyg som medkommer. Även om projektet inte 
genomfördes felfritt och feltalet problem, såsom den dåliga kommunikationen och 
samarbetsviljan, fanns i det så anser jag att jag är nöjd med min egen insats och att jag kan de 
lärda teknikerna så pass väl så att jag kan göra om projektet idag med en liknande grupp och det 
skulle sluta i ett ännu bättre resultat än det i denna kurs. 
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Individuell reflektion - Tobias Lundell 

Tidigare erfarenheter 

Processrelaterade erfarenheter 
Innan projektets början hade jag viss erfarenhet av utvecklingsarbete i grupp, dock inte i en grupp 
av denna storlek och framförallt inte en som följer den agila metoden SCRUM. Under hela 
projektets gång har jag befunnit mig i Sydkorea och att jobba i ett sådant stort projekt på distans 
är inte heller någonting som jag hade tidigare erfarenhet av. 

Tekniska erfarenheter 
Mina tekniska erfarenheter innan projektets början var begränsade till MySQL tillsammans med 
Java och viss erfarenhet av Python, dock ingen erfarenhet av SQLAlchemy. Innan 
utvecklingsarbetets början, erhölls dessutom en viss erfarenhet av HTML och CSS, samt liten 
erfarenhet av JavaScript och Ajax. Att arbeta med versionshantering samt delning av källkod 
genom Git var inte heller någonting som jag hade erfarenhet av sedan tidigare. En viss kunskap 
om detta erhölls också innan utvecklingsarbetets början. 

Svårigheter och lärdomar 

Processrelaterat 
Den främsta svårigheten för mig under projektets gång var kommunikationen och integrationen 
med gruppen då jag befann mig i Sydkorea tillskillnad från gruppens övriga medlemmar vilka var 
samlade tillsammans på ett och samma ställe. Trots regelbundna Scrum-möten så kändes det vid 
ett flertal tillfällen som att jag inte hade full vetskap exakt var gruppen befann sig i projektet. 
Under de gruppmöten som hölls deltog jag via ljud/videolänk genom Skype. Vid ett flertal 
tillfällen brast dock kommunikationen, antingen på grund av långsam/överbelastad 
internetuppkoppling eller dålig ljudkvalitet med mycket bakgrundsljud. På grund av detta var det 
svårt att följa och delta i diskussionen som gruppen hade. Genom att ständigt be personer att 
upprepa vad som sades kändes det som att jag skulle bromsa och sänka gruppens effektivitet, 
vilket gjorde att jag i många fall inte bad de andra medlemmarna att upprepa. Ytterligare en faktor 
som försvårade kommunikationen var tidsskillnaden på 8 timmar mellan Sverige och Sydkorea. 
Jag arbetade mestadels under andra timmar än övriga gruppen, vilket gjorde att jag inte kunde 
skicka en snabb fråga och få ett snabbt svar när jag stötte på problem i arbetet. 
	  
Detta projekt har fått mig att inse vikten av att kommunicera med gruppen på en gång då man 
stöter på något problem eller inte kan följa diskussionen. Vid ett antal tillfällen då 
kommunikationen brast på grund av dåligt ljud, så kunde problemet lösas genom att bara byta 
Skype-dator. Att säga till på en gång sparar hela gruppen tid, istället för att de ska behöva upprepa 
vad som sägs eller förklara i efterhand. 

Teknikrelaterat 
De stora tekniska svårigheterna som jag har haft under detta projekt har varit jQuery, Ajax och 
SQLAlchemy. På grund av tidskillnaden mellan mig och gruppen kunde jag inte ställa snabba 
tekniska frågor, med snabbt svar, och var därför tvungen att lära mig allt på egenhand genom 
Google-sökningar och kolla på den kod som de andra medlemmarna skrivit. Detta gjorde att 
utvecklingsarbetet stundtals blev ganska ineffektivt då mycket tid gick åt till att bara förvärva den 
kunskap som krävdes för att starta utvecklingsarbetet. I de fallen då jag stötte på något tekniskt 
problem satt jag relativt länge på egenhand med att försöka lösa problemet innan jag bad övriga 
gruppen om hjälp. Främsta anledningarna till detta var att problemet inte kändes tillräckligt stort 
för att ringa upp någon av gruppens medlemmar på Skype, samt att jag inte ville störa gruppens 
arbete genom att ringa med frågor konstant. Ytterligare ett genomgående problem genom 
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projektet var versionshanteringen genom Git. Problem som uppstod var att vi var nio stycken 
personer som arbetade på samma projekt och vid flera tillfällen satt större delen av gruppens 
medlemmar och arbetade på projektet parallellt. Detta gjorde att det blev mycket kod som 
behövde sammanfogas och integreras, en uppgift som Git inte alltid klarade av att genomföra 
automatiskt. Det hände även vid enstaka tillfällen att delar av en annan persons kod blev 
överskriven och försvann. Dessa Git-relaterade problemen var med största sannolikhet ett resultat 
av okunskap och otillräcklig erfarenhet från gruppen gällande versionshantering. 
 
Redan från inledningen av projektet visste jag att en av utmaningarna med detta projekt var att vi 
inte hade tillräckligt med förkunskap. Trots denna vetskap kändes det stundom lite frustrerande 
när utvecklingsarbetet går mycket långsamt framåt på grund av denna kunskapsbrist samt att jag 
inte hade någon som jag kunde diskutera små problem och idéer med. Detta har dock varit mycket 
lärorikt då man i verkliga projekt inte alltid har någon annan att hjälpa och jag har blivit bättre på 
att söka efter information och lösningar. Jag har även insett vikten av tydlig kommunikation inom 
gruppen när man jobbar med ett stort projekt som detta samt att kommentera den kod man själv 
skrivit, då det kan vara mycket svårt att sätta sig in i en annan persons kod när denna ej är 
kommenterad. Jag känner mig dessutom mycket mer säker på de tekniska medel vi har använt för 
att utveckla hemsidan, framförallt jQuery, Ajax och SQLAlchemy. Vartefter projektets 
fortskridande ökade också min kunskap och bekvämlighet med Git, men samtidigt ökade också 
komplexiteten då projektet växte och det blev fler filer som skulle integreras. Problem fortsatte 
därför att uppstå, men tack vare ökad bekvämlighet med Git så gick de snabbare att lösa då jag 
hade större kännedom om de verktyg/funktioner som kunde användas för att lösa ett visst 
problem. 

Reflektion 
Baheti m.fl. (2002) menar att dålig kommunikation inom en grupp på distans kan orsaka problem 
som dålig genomskinlighet i projektet. Enligt författarna är det lätt att medlemmarna jobbar på 
sina enskilda delar utan att veta ifall de kan integreras till en fungerande lösning i slutändan. Detta 
är vad som hände i mitt fall då jag jobbade på min tilldelade del av projektet, men var inte alltid 
säker på vad de övriga gruppmedlemmarna jobbade på och huruvida min lösning skulle kunna 
integreras med resten av gruppens kod. Inom objekt-orienterad programmering har forskning visat 
att utvecklare som programmerar i par slutför en viss uppgift på ungefär halva tiden och 
producerar även kod av en högre kvalitet (Baheti m.fl., 2002). Författarnas studie visar även att ett 
team där medlemmarna arbetar i par över distans kan hålla samma effektivitet och kvalitetsnivå 
som ett team där medlemmarna arbetar i par på samma geografiska plats. Författarna menar även 
att arbete i par över distans främjar kommunikationen i gruppen och gör arbetet mer trivsamt. Jag 
tror att jag hade haft mycket hjälp av att arbeta i par tillsammans med någon av 
gruppmedlemmarna i Sverige under utvecklingsfasen. Det hade gjort mig mer integrerad i 
projektet och ökat produktiviteten och förmodligen även kvaliteten på arbetet. Detta är någonting 
som jag tar med mig inför framtida grupprojekt där någon/några av medlemmarna befinner sig på 
distans. Arbete inom par anser jag ökar produktiviteten hos samtliga medlemmar och även 
trivsamheten i projektet, inte minst för den som befinner sig på distans som lätt kan känna sig 
lämnad på egenhand annars. Att arbeta i ett utvecklingsprojekt som detta har fått mig att inse hur 
essentiellt det är med välfungerande koddelning och versionshantering. Detta projekt hade inte 
gått genomföra lika smidigt utan verktyg som Git. Denna förvärvade kunskap är någonting som 
jag kommer att ta med mig och ha användning av i framtida projekt. 
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