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Abstract
This bachelor's thesis accounts for the results and takeaways from the process of developing
the web application for Awesome Fragrance Company. The goal of this thesis is to provide
an increased understanding of how a usable web application can be designed, by studying the
development of an online store with the purpose of selling fragrance samples. The agile
method Scrum has been the foundation of the development, and based on this, the focus has
been to develop a continuously deliverable product, where functionality is added in
increments. By starting with a rough prototype and then gradually adjusting the final vision
for the product based on feedback, the group has developed an online store which, according
to users, is usable and intuitive. Thus, the group has created a foundation for further research
on usable web applications, which was the goal of the project.

Sammanfattning
Denna rapport redogör för resultaten från, och erfarenheterna av, utvecklingsprocessen av
webbapplikationen för Awesome Fragrance Company. Rapporten syftar till att ge en ökad
förståelse för hur en användbar webbapplikation kan utformas, genom att studera
utvecklingen av en e-butik för försäljning av parfymprover. Arbetsmodellen Scrum har legat
till grund för utvecklingen, och i led med detta har fokus varit att utveckla en ständigt
levererbar produkt, där funktionalitet läggs till i små inkrement. Genom att basera
utvecklingen på en grov prototyp och sedan successivt anpassa målbilden efter feedback har
gruppen utvecklat en e-butik som enligt tillfrågade användare är användbar och intuitiv.
Således har gruppen skapat en bra grund för vidare forskning om användbara
webbapplikationer, vilket också var arbetets mål.
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Inledning

Många människor letar efter den perfekta doften i önskan om att bli uppfattade på ett speciellt
sätt. Det är lätt att falla in i ett mönster där samma parfym används till många olika ändamål,
även om vederbörande kanske hade önskat en större variation i dess essens. Parfym är något
som är dyrt och att köpa en hel flaska i osäkerhet leder inte sällan till besvikelse och
utebliven användning.

Motivering
För att testa en ny doft går konsumenten vanligtvis till butik och får ett varuprov på en sticka.
I detta fall ges inget rum för parfymen att sjunka in i huden och utveckla den unika doft som
framträder hos varje person. Alternativet för kunden är att lägga hundratals kronor på en hel
flaska den inte är säker på att den kommer använda. I brist på existerande marknad för
parfymflaskor i miniformat åsyftar Awesome Fragrance Company (AFC) att erbjuda kunder
att köpa parfymprover online, i en butik där bekvämlighet och kvalitet kommer i första hand.
Webbapplikatoner har ofta fokus på produkten som säljs snarare än kunden som ska använda
den. Därför är det relevant att fokusera på användaren snarare än försäljaren.
Dagligen öppnar och stänger ett stort antal e-butiker med en allt högre frekvens. I den takt
utvecklingen sker utgörs en allt större del av världens konsumtion av varor som inhandlats
via Internet, vilket leder till att konkurrensen ökar och genom detta även kraven från
användarna (Statista, 2015). Genom att undersöka hur en webbapplikation för försäljning av
varor inom en specifik nisch kan utformas på ett användbart sätt som gör att användarna
enkelt uppmanas till både ett första och sedan återkommande köp kan en ökad förståelse för
hur utvecklingen av framtidens e-handelsplattformar kan gå till.

Syfte
Syftet med arbetet är att, genom att utveckla en webbapplikation i form av en e-butik för en
specifik produkt, ge en ökad förståelse för hur en e-butik kan utformas för att på ett för
kunden användbart sätt sälja produkter på Internet.

Frågeställning
Hur kan en webbapplikation för försäljning av parfymprover utformas där fokus ligger på
applikationens användbarhet?

Avgränsningar
Webbapplikationen avgränsas i första skedet till en marknad där kunder i åldrarna 20 till 30
år är den primära målgruppen, då denna grupp är en av de som konsumerar mest varor på
Internet inom det specifika segmentet (SCB, 2016). I ett senare stadium kan avgränsningen
relaxeras och målgruppen utvidgas. Funktionsmässigt utformas webbapplikationen för att
fungera lika bra även för andra typer av användare, som till exempel personer i andra
åldersgrupper. Applikationens ingående element och designval anpassas för en bred publik
medan produktutbud och detaljer fokuserar mer på den valda målgruppen.
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Bakgrund

Med uppdraget att utveckla webbapplikationen följde ett antal krav och tekniska
specifikationer som utvecklingsgruppen behövde förhålla sig till. Enligt kravspecifikationen
fanns följande minimikrav på e-butiken:






Användarinloggning
Visning av produkter
Kundkorg och betalningsprocess för genomförande av samtidiga produktinköp
Orderhistorik
Online administrering av produktsortiment för behöriga användare

Nedan listas de tekniska krav som webbapplikationen skulle uppfylla:







E-butiken ska fungera som en SPA (Single Page Application)
Webbapplikationen skall vara anpassad till olika skärmstorlekar genom att byggas
med hjälp av Bootstrap och jQuery som ger en responsiv design
Implementeringen skall ske i HTML5, JavaScript, Bootstrap, jQuery, CSS, Python,
Flask och AJAX
Data i webbapplikationen skall lagras i en databas som dynamiskt skapas av
webbservern med hjälp av ett Python-skript
Versionshantering skall ske via gitlab.ida.liu.se
Webbservern ska skapas och köras på openshift.ida.liu.se

Övriga krav på användning av metoder i utvecklingsprojektet:





Användarberättelser
Refaktorering
Scrumaktiviteter: dagligt scrum-möte, sprintplaneringsmöte, sprintgranskning och
sprintåterblick
Sprintartefakter: produktbacklogg och sprintbacklogg som skapas i Trello
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Teori

I följande kapitel redogörs för inhämtad och framtagen teori vilken ligger till grund för
utförandet och resultatet av e-butiken som utvecklats.
I detta avsnitt behandlas teori framtagen med hjälp av böcker, vetenskapliga artiklar, internetartiklar och undersökningar.

Utveckling teori
Nedan presenteras teori som är direkt relaterat till produkten som projektet har resulterat i.

3.1.1 Konsumenten
För ett företag är det ofta viktigt att attrahera en så stor mängd kunder som är möjligt, vilket
kan ske med hjälp av ett antal olika konkurrensmedel. Faktorerna produkt, pris, plats och
påverkan hjälper företaget att positionera sina produkter på marknaden. Förhållanden som
ytterligare påverkar en konsuments benägenhet till att söka sig till ett företag är sociala,
kulturella, teknologiska och ekonomiska faktorer. Även konsumentens personliga,
psykologiska, sociala och kulturella egenskaper spelar in. Dessa är dock svåra för ett företag
att påverka. (Kotler, et al., 2011)

När en konsument köper en produkt eller tjänst genomgår personen en köpbeslutsprocess som
består av fem steg:
1. Igenkännande - Konsumenten upptäcker ett problem eller behov.
2. Informationssökning - Konsumenten söker relevant information, internt (minne) eller
externt (internet och andra informationskällor).
3. Utvärdering av alternativ - Konsumenten bearbetar den information han eller hon har
införskaffat.
4. Köpbeslut - Konsumenten bestämmer sig för att köpa eller att inte köpa produkten
eller tjänsten.
5. Beteende efter köp - Konsument för ett omdöme av produkt eller tjänst
Vidare krävs olika mycket involvering av kunden i köpprocessen:
● Låg involvering: Används vid impulsköp och vaneköp.
● Medium involvering: Används då det finns ett begränsat utbud av produkten.
● Omfattande involvering: Används vid viktiga beslut, beslut som involverar mycket
pengar eller har stor inverkan på personens liv och livskvalité.
(Kotler, et al., 2011)

Idag söker konsumenter generellt sett mycket information om produkten innan ett köpbeslut
tas. Sökmotorer används flitigt och de översta träffarna leder oftare kunden till företag som
säljer produkten än till forum där produkten recenseras och diskuteras. Detta kan leda till att
informationssökningen tar lång tid, med effekten att kunden får en negativ inställning till köp.
En bra hemsida behöver därför innehålla den information kunden eftersöker samt vara
lättnavigerad, så att informationen är lättillgänglig. (Jones, 2014)
3

För konsumenter är det viktigt med en snabb och lättnavigerad hemsida för att inte göra
handeln till något frustrerande (Jones, 2014). En undersökning av Jupiter Research visar att
65 % av konsumenterna skulle återvända till en hemsida om de upplevde den som
lättnavigerad. Prestandan är också något som konsumenter lägger vikt på vid handel online.
Enligt samma undersökning som nämns ovan presenterades det att 28 % av konsumenterna
väljer att lämna en hemsida om den inte svarar inom fyra sekunder. Det framkom även att 64
% av de tillfrågade inte skulle återkomma till en hemsida där de tidigare haft negativa
erfarenheter. (Jupiter Research, 2006)

3.1.2 Parfym
Nedan presenteras information gällande parfymhandeln samt några specifika egenskaper för
parfymer.

Den genomsnittlige svensken handlar parfym en till två gånger per år. Vidare domineras den
svenska parfymhandeln av kvinnliga konsumenter, då 79.6 % av de parfymer som säljs är
kvinnoparfymer. Kvinnor byter generellt parfym en gång per år. Män byter inte lika frekvent
utan är mer märkeslojala och är även mindre engagerade i inköpsprocessen. Förbrukningen
av parfym är dock relativt jämn mellan könen, då män prioriterar förpackningar med större
volym. (Fragrance Industry Profile, 2015)
Respondenter pekar på att en av de viktigaste faktorerna vid köp av parfym, utöver
parfymens doft, är återförsäljarens kunskaper och rekommendationer om parfymen
(Jägersvärd & Fossum, 2010). Konsumenten vill gärna få möjlighet att dofta på produkten
eller ha tidigare erfarenhet av den, för att vara benägen att inhandla den. En kund kan därför
bli mindre benägen att köpa en ny parfymdoft via internet. (Perea, et al., 2004)

Huden på en människa har en individuell kemisk sammansättning som bildas genom
personens gener och livsstil. Den kemiska sammansättningen påverkar hur doftämnena i en
parfym binder sig till huden och avger en unik doft samt hur mycket av en parfym som huden
absorberar och avdunstar. (Estapé, 2013)
När en parfym reagerar på huden utsöndras dofter i tre faser, så kallade doftnoter: toppnot,
mellannot och basnot. Toppnoterna utsöndras när parfymen appliceras på huden och brukar
beskrivas som friska och skarpa. Efter cirka 15 minuter börjar mellannoterna ta över och den
unika doft som beror på individens kemiska sammanställning introduceras. Mellannoterna
karaktäriseras som runda och fylliga och varar i några timmar, innan basnoterna mognar på
huden. Tillsammans med mellannoterna ger basnoterna parfymens djup och karaktär som kan
vara över ett dygn. (Kicks, u.d.)
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3.1.3 E-Handel
Ålder är en faktor som har stor inverkan på om en person väljer att handla på internet eller
inte. Den åldersgrupp som handlar minst på internet är personer äldre än 65 år och de mest
frekventa e-handelskonsumenterna är personer mellan 25 och 44 år. Anledningen till att
personer mellan 16 och 24 år inte handlar lika mycket på internet är deras ekonomiska
begränsningar. Undersökningar visar även att personer med högre utbildning handlar mer
frekvent på internet. (Arrhenius, 2010)
En undersökning visar att svenskar föredrar att genomföra betalningar via konto-/kreditkort
(37 %) eller via faktura (35 %). (PostNord, 2015)

Den största nackdelen med e-handel är avsaknaden av en så kallad “känn och kläm”möjlighet, vilket betyder att produkten inte fysiskt kan examineras på samma sätt som i en
vanlig butik (HUI Research, 2015). Svenska kunder har däremot denna möjlighet tack vare
distansavtalslagen. Enligt lagen har kunden rätt till att returnera köpta varor inom 14 dagar
från det att produkten har levererats (SFS 2005:59).

I en undersökning gjord av Johnsson & Nilsson (2009) där tre olika e-handelsföretag blev
intervjuade framkom det att de viktigaste faktorerna för en lyckad e-butik var webbplatsens
användbarhet i form av hur enkel och lättnavigerad hemsidan var, produktkvalitet,
logistikstruktur, tillit och marknadsföring. Dessa faktorer kan liknas vid de nyckelfaktorer.
Dessa faktorer kan liknas vid de nyckelfaktorer som gäller för traditionella fysiska butiker,
men hanteringen av dessa skiljer sig för e-butiker. Exempelvis bör en hemsida, ur ett
marknadsföringsperspektiv, optimeras efter sökalgoritmer i hopp om att maximera antalet
träffar. (Johnsson & Nilsson, 2009)
En säker och legitim betalningsprocess är väldigt viktigt för att attrahera kunder, då avsaknad
av tillit för e-handelsportaler är en av de främsta anledningarna till att konsumenter väljer
fysiska butiker framför e-butiker (Perea, et al., 2004). Andra verktyg för att skapa tillit är
multipla databaser som motverkar dataförluster samt kontinuerlig kundkontakt där kunden
har lätt att komma i kontakt med företaget vid potentiella oklarheter eller problem. (Johnsson
& Nilsson, 2009)

Ett problem för e-butiker är att 60-70% av varukorgarna blir övergivna (Baymard Institute,
2016). Vanliga anledningar till detta brukar vara att det inte finns tillräckligt med
betalningsalternativ eller att det uppstår en fraktkostnad som inte presenterats tidigare (Jones,
2014). Det kan även förklaras av att betalningsprocessen är lång och komplicerad. I en
undersökning framgår det att 46 % av konsumenter ser en smidig utcheckning som vital för
att fullfölja ett potentiellt köp (Jupiter Research, 2006).
En studie av Moth (2012) visar att fri frakt är en viktig faktor när det kommer till
kundnöjdhet. Många företag erbjuder idag fri frakt när köpet överstiger en specifik summa.
Prestandan, det vill säga hur snabbt en sida kan ladda, påverkar också huruvida folk överger
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sina varukorgar eller inte. Andra möjliga orsaker kan vara att konsumenten vill tänka över
köpet eller inser att det tillkommer skattepålägg. (Jones, 2014)

3.1.4 Design & användbarhet
Syftet med webbdesign är att skapa en intresseväckande och attraktiv hemsida som utstrålar
legitimitet, men som samtidigt är användbar och inte förvirrande för användaren.

Användbarhet är ett kvalitativt attribut för hur lätt ett användargränssnitt är att använda. Det
syftar även till metoder för att förbättra användbarheten under designprocessen. De fem
kvalitativa komponenterna i användbarhet beskrivs av:






Hur intuitiv designen är
Hur snabbt användaren kan utföra det den önskar
Hur lätt det är för användaren att minnas hur gränssnittet fungerar efter en viss
tidsperiod
Hur många fel användaren gör
Hur tillfredställande designen är att använda
(Nielsen, 2012)

Användbarhet är viktigt eftersom människor väljer att lämna en webbapplikation om den är
svår att använda. Detsamma gäller om startsidan misslyckas med att förmedla vad företaget
erbjuder eller om användaren tappar bort sig på hemsidan. Ytterligare en anledning till att
användare väljer att lämna en webbapplikation är att de frågor som uppkommer inte lätt går
att hitta svaren på. (Nielsen, 2012)
Användbarhet är även viktigt för kommersiell framgång vid utveckling av programvara och
påverkar företagets resultat. Genom en god användbarhet kan kostnader för till exempel
telefonsupport minskas och förlorade intäkter, på grund av att användaren saknar förmåga att
förstå systemet, minimeras. Vidare påverkar användbarheten interaktionen mellan kunden
och systemet vilket leder till att ökad användbarhet ökar kundens nöjdhet. Ett sätt att mäta
användbarhet är genom användartester där data från användarens interaktion med systemet
samlas in. Dessa tester bör fokusera på att mäta hur enkelt det är för användaren att förstå hur
systemet fungerar samt användarens upplevda nöjdhet. (Butler, 1996)

Antalet användare som använder surfplattor och mobiltelefoner för att surfa på internet ökar
konstant. För att presentera hemsidorna på de mindre skärmarna förminskar den mobila
enhetens webbläsare hemsidan och användaren tvingas zooma in för att trycka på knappar
och länkar. Detta bir lätt frustrerande då användaren konstant tvingas zooma in och ut för att
kunna få önskade delar av hemsidan i läsbar storlek. Det underlättar således med en responsiv
design där hemsidan anpassas till användarens skärmstorlek. (Frain, 2012)

En populär designtyp är minimalistisk design. Genom att arbeta mot en stilren design med få
objekt att klicka på och mindre synlig text så skall användarens fokus riktas mer till det som
hemsidan vill presentera. Svårigheten med användningen av minimalistisk design ligger i att
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implementera önskvärd funktionalitet med minimala mängder objekt och text, vilket ofta kan
leda till sämre användbarhet. (Cao, 2015)
En annan populär webbdesignsmodell är platt webbdesign. Designtypen tillämpar
minimalism och använder sig av skarpa kanter, ljusa färger och tvådimensionella
illustrationer. Designtekniken ger ett tydligt och strukturerat utseende och fick sitt genomslag
när Microsoft lanserade Windows 8. (Clum & May, 2014)
Skeuomorfisk webbdesign är en design som har populariserats genom Apples användning vid
design av appar som iBooks och Calender med flera (Fast CO Design, 2014). Designen
bygger på att designa ingående element så de ser ut som verkliga objekt, till exempel
trästrukturer och läderutseende (Cronin, 2012). Detta hjälper konsumenterna att snabbt förstå
vad objektet innebär och ger en snygg visuell effekt (WebDesignerDepot, 2013).
Visuell hierarki är en viktig princip när det kommer till webbdesign. Detta handlar om i
vilken ordning det mänskliga ögat uppfattar objekt. En del element på en hemsida är viktigare
än andra och bör således designas på ett sätt som ger dem uppmärksamhet före resterande
element. Detta kan göras genom att förstora de intressanta elementen eller välja en färg på
elementen som tydligare bryter mot bakgrunden. (Laja, u.d.)

Vid utveckling av en webbapplikation är det bra att följa generella principer för
användbarhet, för att inte göra händelsen för komplicerad för användarna. Några
grundläggande heuristiker är:




Dialoger bör inte innehålla onödig information.
Applikationen skall vara konsekvent och standardiserad.
Håll användaren informerad om vad som försiggår genom att skicka feedback inom
rimlig tid.
(Nielsen, 1995)

Applikationen bör byggas på ett sätt som är meningsfullt för kunden. Ett grundkrav är att det
inte bör ta mer än tre klick att nå en given produkt. Det är även viktigt att presentera
produkten med hjälp av en detaljerad beskrivning tillsammans med rättvisande bilder.
Konsumenten skall även ha tillgång till jämförelsemetoder mellan olika produkter. Andra
viktiga regler som bör följas är att kunden enkelt ska kunna nå kundtjänst och att det endast
ska efterfrågas nödvändig information vid utcheckning. (Fang & Salvendy, 2003)

Färger används som ett kraftfullt kommunikationsverktyg för hemsidor då det är känt att
färger frambringar känslor hos människan. Hur en individ uppfattar färger är, i stor
utsträckning, subjektivt men det finns färger som har universella psykologiska effekter.
(Cherry, 2015)
Till sist finns det också rekommendationer om färgernas mättnad och glans. På webbsidor där
bilder är en stor del av innehållet bör bakgrunden vara matt. Detta är för att undvika att en
dominerande bakgrund tar fokus från bilderna. En matt bakgrund bidrar även till att minska
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risken för att trötta ut användarens ögon medan en mättad och intensiv bakgrundsfärg ger för
stora kontraster vilket blir ansträngande för ögat. (Pallasart, u.d.)

Metod teori
Nedan presenteras teori som är relaterat till hur projektet har genomförts.

3.2.1 Enkätundersökning
Enkätundersökningar är en av de populäraste metoderna för insamling av information. Det är
ett systematiskt och standariserat sätt att samla information, då identiska undersökningar
upprepade gånger kan levereras till olika personer. Data som samlas in på detta vis kan sedan
användas för att dra slutsatser om den relevanta populationen. En enkätundersökning är mest
användbar när frågor och information bäst besvaras av personerna som berörs. Men det är
inte alltid så att information bäst besvaras genom enkäter. Andra användbara metoder
inkluderar observationer, tidigare data och dokumentation, test av förmågor eller fallstudier.
(Taylor-Powell & Hermann, 2000)
Det är viktigt att vara klar över vilket information som skall inhämtas. Först då kan ett beslut
ta om hurvida en enkätundersökning är den rätta vägen att gå. Om målet är att finna andelen
av en population som tycker eller gör något, och information finns inte tillgängligt sedan
tidigare, är en enkätundersökning ett passande alternativ. (Taylor-Powell & Hermann, 2000)
Enkätundersökningar kan genomföras på fem olika sätt: genom email, telefon, ansikte mot
ansikte, skriftliga enkäter samt elektroniskt. Ingen metod är bättre än den andra, utan varje
måste utvärderas för att finna vilken som passar situationen bäst. (Taylor-Powell & Hermann,
2000)
Att genomföra en enkätundersökning ansikte mot ansikte med individer ger ofta det bästa
resultatet, men tar lång tid att genomföra. De lämpar sig bäst när det finns gott om tid för att
genomföra undersökningar, när frågor är komplexa och kan kräva förklaring från
frågeställaren samt när det finns en risk att individer inte ger ett nogranna svar. (TaylorPowell & Hermann, 2000)
Elektroniska undersökninga använder internet för att fördela och inhämta information. Med
hjälp av webben så kan det skapas mer komplexa undersökningar med hjälp av multimedia
och interaktiva verktyg. Dessa undersökningar lämpar sig bäst när den är kort och enkel samt
när resultat behövs snabbt. (Taylor-Powell & Hermann, 2000)
Vid utformningen av en enkätundersökning är det viktigt att skapa en enkät som många är
villiga att ge svar på. Två grundläggande sätt att besvara frågor kan identifieras. En fråga kan
besvaras genom en skriftlig text, skriven av individen som besvarar enkäten eller med bundna
svarsalternativ, som “Ja/Nej”. (Karlstad Universitet, 2005)
Den första typen av svar ger oftast mer varierande svar samt en mer korrekt bild av vad
individen menar. Det är dock mer tidskrävande att besvara en enkät med egna ord och det kan
i många fall leda till att den tillfrågade väljer att avstå enkäten. Fördelen med bundna
svarsalternativ är att det blir betydligt lättare att sammanställa och analysera data från
enkäten, men för att den svarande ska ha chans att ge sin åsikt så måste svarsalternativen vara
väl genomtänkta. Ledande frågor inom en enkät skall undvikas. Att vinkla den svarandes
åsikter till ett visst svar leder till ett missvisande resultat. (Karlstad Universitet, 2005)
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3.2.2 Prototyp
Framställning av en prototyp är ett viktigt moment vid produktdesign. Detta då slutliga
produkter är komplicerade, och på så sätt svåra att ändra på. Prototyper däremot tar viss tid
att skapa, men hjälper då det öppnar för feedback tidigt i en designprocess, och i detta skede
enkelt ändra på prototypen. Genom prototyper skapas ett gemensamt designspråk, och olika
medverkande kan tidigt i processen skaffa sig en uppfattning om hur de på bästa sätt kan
bidra till det slutliga resultatet. En process ska inte vara låst till en viss utformning av en
prototyp, om det visar sig att det finns ett bättre sätt att utforma slutprodukten så ska hänsys
tas till detta, och antingen kan då en ny prototyp göras eller en ny riktning i
utvecklingsprocessen tas. (Gremillion, 2015)
Konceptet Rapid Prototyping går ut på att snabbt generera en grov sketch på hur en framtida
produkt eller system kan se ut, för att i nästa steg få feedback från berörda parter, exempelvis
användare eller utvecklingsgruppen. Genom att göra detta tidigt och iterativt genereras
feedback både ofta och tidigt under processen, vilket förbättrar slutresultatet och minskar
även på behovet av ändringar under utvecklingens gång. (Cerejo, 2010)
En prototyp kan vara allt från en grov skiss på ett papper till en interaktiv simulation som ser
ut, och känns som, den slutgiltiga produkten. Det viktiga är att snabbt förändra prototypen
baserad på feedback. Genom att använda visuella hjälpmedel istället för ord så kan en
utvecklingsgrupp på ett enklare sätt enas om en gemensam målbild, vilket leder till en bättre
design snabbare än vad som annars kunde ha uppnåtts. (Cerejo, 2010)
Det finns, i grova drag, tre nivåer av prototyper: low fidelity, medium fidelity och high
fidelity. Low fidelity är den enklaste, där en grov visuell skiss över en tänkt design görs.
Denna nivå är bra för brainstorming, och genom att fokus läggs på vad som ska utföras
snarare än hur produkten faktiskt ska se ut låter det designen vara öppen för framtida
feedback. Vid nästa nivå, medium fidelity, är prototypen mer visuellt avancerad, och viss
funktionalitet och interaktion kan läggas in. I det sista steget, high fidelity, är designen så
utförlig att den ofta misstas för den slutgiltiga produkten. Dessa prototyper används till
exempel när ett specifikt slutresultat efterfrågas, exempelvis om en produkt ska ersätta en
tidigare existerande. (Cerejo, 2010)

3.2.3 Marknadsplan
Marknadsföring går ut på att finna fler kunder och skapa förtroende hos de befintliga
kunderna. För att effektivt kunna skapa kundtillväxt krävs en plan, kallad marknadsplan.
Genom att skriva en marknadsplan tvingas företaget analysera de fakta som finns, och inse
vilken information som saknas. Utifrån ett företags kunskap, resurser, idéer med mera
utformas marknasplanen. En välgjord marknadsplan visar vilka marknadsmöjligheter som
företaget har. En marknadsplan är inget statiskt dokument, utan är något som måste kalibreras
ofta. De långsiktiga målen ändras inte ofta, men förändringar som påverkar affärsmålen sker
dagligen. (Myrin-Wallenberg, 2009)
För att kunna skapa en struktur och plan för ett företags marknadsaktiviteter bör
marknadsplanen innehålla följande delar:
Företagets affärsidé
Vad säljer företaget, till vem, vilken marknad, varför väljer kunden detta företag.
Nulägesanalys
Hur ser företaget ut på dagens marknad. Vilka kunder, vilka konkurrenter, vilka
produkter eller tjänster.
9

Affärsmål och andra mål med verksamheten
Skall vara mätbara mål, dessa skall vara kvantitativa eller kvalitativa. Exempel på
kvantitativa mål är marknadsandelar och försäljningsvolym, medans kvalitativa mål är
till exempel miljöpolicy och personalpolicy.
Strategi
Företagets långsiktiga agerande på marknaden. Vilken prispolitik, vilka tjänster eller
produkter, sälja direkt till kund eller via mellanhand.
Handlingsplan
Utvecklas på kort sikt. Allt skall vara konkret. När skall en produkt lanseras, på vilket
sätt, hur skall reklam utformas, hur mycket kommer att säljas. Tidsaspekten och
ekonomiska resurser är nycklar för handlingsplanen.
Uppföljningsmodell för marknadsaktiviteter
Används för att snabbt kunna korrigera verksamheten, till exempel ändra pris eller
utbud.
(Myrin-Wallenberg, 2009)

3.2.4 Scrum
Scrum är, enligt definition, “ett ramverk där individer kan adressera komplexa, adaptiva
problem, medan man produktivt och kreativt levererar produkter med högsta möjliga värde”.
(Sutherland & Schwaber, 2013)

Scrum utvecklades i början av 90-talet, då en grupp mjukvaruutvecklare ansåg att dåtidens
arbetssätt inte var applicerbart på den nya utvecklingen av mjukvara. Scrum bygger på
självstyrande och tvärfunktionella grupper. Medlemmarna bestämmer arbetsfördelningen
inom gruppen för att låta den mest lämpade individen göra rätt arbete, istället för att en
utomstående källa skall fatta dessa beslut. (Sutherland & Schwaber, 2013)
Enligt Scrum skall arbete ske i sprintar, där varje sprint varar i två till fyra veckor. För långa
sprintar kan resultera i förändringar i vad som ska byggas, ökad komplexitet och ökade risker.
Efter sprintens slut är målet att en delprodukt skall presenteras för produktägaren.
Delprodukten kan sedan utvärderas och modifieras tills nästkommande sprintavslut om så
önskas. (Sutherland & Schwaber, 2013)
Enligt Scrum skall tid avsättas för ett antal förutbestämda möten i syfte att minimera antalet
tidsineffektiva icke-avtalade sammanträden. De förutbestämda mötena har en tydlig struktur
och en fast tidsplan där medlemmarna belyser det som gjorts sedan föregående möte,
eventuella problem som uppstått och kommande arbetsuppgifter. (Sutherland & Schwaber,
2013)

I en Scrum-grupp finns det tre definierade roller:




Produktägaren
Utvecklare
Scrum-ledare
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Produktägaren är kundernas röst och den person som säkerställer att medlemmarna i Scrumgruppen arbetar med relevanta uppgifter. Ett annat ansvarsområde för produktägaren är
gruppens produktbacklogg (se 3.2.4.3). Produktbackloggen fastställs av produktägaren men
är synlig för alla ingående i gruppen. (Softhouse Consulting, 2016)
Utvecklingsgruppen består av personer med kompetens inom projektets arbetsområde.
Gruppen genomför det krävda arbetet för att uppnå delmålet i slutet av den aktuella sprinten.
Medlemmarna saknar titlar inom gruppen och alla definieras därför som utvecklare,
oberoende av deras huvudsakliga arbetsområden. (Sutherland & Schwaber, 2013)
Scrum-ledaren för kontakten med aktörer utanför gruppen och hjälper att bedöma vilka
interaktioner med scrum-gruppen som är värdefulla och vilka som inte är det. Scrum-ledaren
fungerar även som en hjälpande hand för gruppen och ser till att Scrums ramverk efterföljs.
(Sutherland & Schwaber, 2013)

Produktbackloggen är en lista över allt som kan tänkas genomföras under projektets gång.
Listan skall vara så detaljerad som möjligt, där varje liten del bryts ned till sina minsta
komponenter. Generellt bygger en produktbacklogg på användarberättelser. En användare
definierar ofta vad den vill ha enligt följande mall:
“As a <type of user> I want <to perform some task> so that I can <achieve some
goal/benefit/value>” (Pammi, 2013)
En produktbacklogg är aldrig komplett utan det kommer alltid kunna tillföras nya
användarberättelser. Vikten ligger i att prioritera vilka uppgifter som tillför värde till
slutprodukten, en uppgift som sköts av produktägaren.

Ett projekt inleds med ett kickoff-möte där utvecklingsgruppen, Scrum-ledaren och
produktägaren samlas för att diskutera de övergripande målen samt planera projektet.
Inför varje sprint hålls ett kort sprintplaneringsmöte vars syfte är att att planera den
kommande sprinten. Under mötet skall det faställas vad som skall göras under nästa sprint,
det vill säga bygga upp sprintbackloggen, samt hur detta skall genomföras. Sprintbackloggen
är en samling användarberättelser från produktbackloggen som valts ut för den aktuella
sprinten. Sprintbackloggen uppdateras kontinuerligt under sprinten i takt med att ny
funktionalitet blir aktuellt. (Sutherland & Schwaber, 2013)
Till arbetssättet tillhör dagliga Scrum-möten där medlemmarna i Scrum-gruppen har totalt 15
minuter på sig att besvara följande tre frågor:




Vad har jag gjort sedan det senaste Scrum-mötet?
Vad skall jag göra tills nästa möte?
Finns det några hinder för det jag vill uppnå?

(Sutherland & Schwaber, 2013)
Vid slutet av en sprint hålls ett sprintåterblicksmöte för att utvärdera delprodukten och
bedöma hurvida produktbackloggen bör modifieras. Vidare hålls även ett sprintretrospektiv,
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där Scrum teamet utvärderar sitt egna arbete och skapar en plan med förbättringar inför nästa
sprint. (Sutherland & Schwaber, 2013)

3.2.5 Att mäta användbarhet
Flera olika metoder finns kring hur användbarheten kan mätas i en webapplikation.
International Organization of standardization (IOS) rekommenderar att det är tre faktorer som
det ska fokuseras på när användbarheten ska mätas. Dessa tre faktorer är om applikationen är
ändamålsenlig, hur effektiv den är samt nöjdheten hos testanvändarna. (Bevan, 2000)
För att mäta om applikationen är ändamålsenlig kan det göras med hjälp av ett test där
testanvändaren får utföra olika uppgifter på webapplikationen. Exempel på uppgifter för att
säkerställa att en e-handelsapplikation är ändamålsenlig, kan vara att testanvändarna ombeds
genomföra ett köp eller registrera sig. Efter det dokumenterar testanvändarna hur många av
uppgifterna som de klarar eller ej. Från en databas med 1200 tester kan det sedan jämföras
hur ändamålsenlig applikationen är. I databasen kan det läsas ut att det genomsnittliga utfallet
är 78% klarade uppgifter, vilket är en nivå att sträva efter. (Sauro, 2011)
När effektiviteten i webapplikation mäts, ligger fokus på att mäta hur lång tid det tar för
testanvändaren att genomföra uppgifterna och nå fram till slutmålet. I e-handels
applikationens fall, hur lång tid det tar för användaren att registrera sig eller genomföra ett
köp. Det finns här tre olika sätt att mäta denna tid:
1. Tiden det tar för användaren att utföra en uppgift.
2. Tiden det tar för användaren att misslyckas med en uppgift.
3. Tiden en användare spenderar på en uppgift.
(Sauro, 2011)
Här är det dock svårt att ha ett generellt mått att jämföra med då uppgifterna och dess
svårighetsgrad skiljer sig från applikation till applikation. Även det faktum att användarna
besitter olika typer av kompetens gör att det kan det vara svårt att få en rättvis bild om
nybörjare och experter inte separeras i olika grupper. (Sauro, 2011)
Vid mätning av nöjdheten hos testanvändaren görs det med hjälp av att ställa frågor kring hur
personen upplevde den specifika uppgiften eller hur användaren upplevde testet i allmänhet.
När nöjdheten kring den specifika uppgiften ska mätas räcker det med ett fåtal frågor om
uppgiften upplevdes komplicerad eller inte. Här går det att jämföra med en stor databas som
påvisar huruvida uppgiften som gavs var bra eller ej. När det gäller hur testet upplevdes i
allmänhet finns det flera standardfrågor som kan ställas. Ett av de mer kända, som används
vid testning av websidor, heter superQ där det är 4 saker man ber testanvändaren svara på
efter genomfört test. Svaret ges i en femgradig skal där 1 innebär att användaren inte håller
med, och 5 innebär att användaren håller med till fullo.
1.
2.
3.
4.

Hemsidan är enkel att använda
Jag hittar vad jag söker efter snabbt
Jag har en positiv upplevelse på hemsidan
Det är lätt att navigera på hemsidan.
(Sauro, 2011)
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3.2.6 Mjukvarutestning
Den mest traditionella modellen för mjukvaruutveckling är vattenfallsmodellen. Denna
bygger på att all kod skrivs innan tester börjar. Enligt denna modell sker specifikation av den
färdiga produkten först, därefter implementation och till sist testning. Efter detta avgörs det
om produkten är klar för leverans till kund. (Hambling, 2015)
När mjukvara utvecklas är denna modell sällan användbar, eftersom senare delar av
mjukvaruutveckling ofta beror på tidigare, och vattenfallsmodellen leder till att defekter
byggs på varandra. Istället krävs en modell som testar varje delprodukt under produktens
livscykel. Då kan en iterativ modell användas, vilket betyder att utveckling och testning sker
cykliskt. I en sådan modell revideras kravspecifikationen efter varje iteration, varefter design
av funktionalitet, programmering och testning sker. Sedan revideras specifikationen igen.
Med denna metod kan produkten kontinuerlig anpassas om nya eller förändrade krav kommer
från kunden. Nackdelarna med en iterativ modell är att det sällan finns någon dokumentation
av testerna eller de förändringar som sker, vilket gör det svårt att hitta var specifikationer
uppkom eller förändrades. Ytterligare ett problem är att frekventa förändringar i koden för att
reflektera de många testernas utfall kan leda till att nya defekter skapas i andra delar av
programmet. För att motverka detta är det viktigt med regression testing, det vill säga att testa
funktioner igen efter att ny funktionalitet lagts, till för att kontrollera att allt fortfarande
fungerar. (Hambling, 2015)
En annan modell för mjukvaruutveckling är V-modellen. I denna definieras fyra nivåer av
testning: unit tests, integration tests, system tests and acceptance tests. Unit tests syftar till att
kontrollera funktionalitet i enskilda kod-komponenter. Integration testing kontrollerar istället
att en komponent som integrerats med en annan fortfarande fungerar samt att integrationen
inte orsakat några nya problem. System testing bygger på specifikationen av en leverabel
produkt, och handar alltså om att hela systemet ska fungera tillsammans. Till sist handlar
acceptance testing om att kontrollera att kundens krav uppfylls, det vill säga att rätt
funktionalitet har utvecklats under projektets gång. I normalfallet designas dessa tester då
motsvarande specifikation skrivs, det vill säga acceptance tests designas först och unit tests
sist, då dessa är mest detaljerade. (International Software Testing Qualifications Board, 2011)
Det är mycket vanligt att testning är den del av mjukvaruutvecklingsprocessen som blir
lidande i arbeten med stor tidspress. Därför är det extra viktigt i dessa sammanhang att testa
så mycket kod som möjligt så tidigt som möjligt. (Hambling, 2015)
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4

Metod

Detta avsnitt presenterar de metoder som använts för att genomföra projektet. De kommer att
beskrivas så att läsaren har möjlighet att genomföra projektet igen, enligt samma metodik.

Förstudie
Detta avsnitt presenterar de metoder som använts under arbetets förstudie.

4.1.1 Enkätundersökning
Under sprint 0 genomfördes en förstudie för att gruppen skulle skapa sig en bild av huruvida
en marknad existerade för den tilltänka produkten samt för att ge bättre underlag för hur en
nätbutik skall utformas.
Den enkätundersökning som gjordes genomfördes elektroniskt. Denna metod valdes
eftersomd et är ett snabbt sätt att få många svar, något som ansågs vara viktigt under arbetets
tidiga stadier. Av samma skäl hade de flesta frågor förbestämda alternativ, eftersom detta ger
resultat som är lättare att analysera (se 3.2.1).
I enkätundersökningen (se 0) som låg till grund för projektet lades vikt vid att genomföra
kvantitativa undersökningar på marknadens konsumtion av produkten som
webbapplikationen kom att erbjuda. Enkäten utredde också konsumenters prioriteringar
gällande handel via en webbapplikation. Det var viktigt för projektet att kunna påvisa en
existerande marknad där det fanns utrymme för projektgruppens webbapplikation.
Enkäten skrevs av en gruppmedlem under samråd med resterande medlemmar av
projektgruppen.

4.1.2 Prototyp
För att kunna visualisera webbapplikationen i ett tidigt stadie och skapa en gemensam bild för
hur webbapplikationen skall se ut, utvecklades en prototyp (se 0). Prototypen baserades på de
användarberättelser som tagits fram under förstudiefasen, den inhämtade teorin kring
webbapplikationer samt insamlad data från enkäten. Genom att använda det internetbaserade
verktyget Balsamiq kunde ett designskelett av webbapplikationens utseende skapas. För att
visa på hur applikationen ser ut på olika enheter utvecklades två olika vyer, en för
datoranvändare och en för mobilanvändare.
Under projektet användes rapid prototyping (se3.2.2) av ett par medlemmar för att generera
en grov första skiss. Denna diskuterades sedan av resten av gruppen varpå prototypen
reviderades.
Den prototyp som genererats är av typen low fidelity (se 3.2.2). Detta är en grov skiss över
designen, och anledningen till att detta valts är dels för att gruppen tyckte att det var viktigt
att komma igång med utvecklingen, och dels för att denna typ av prototyp är den som är mest
öppen för framtida förändringar. Således kunde gruppen revidera det slutgiltiga utseendet
efter feedback från kunder under arbetetes gång.
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4.1.3 Marknadsplan
En marknadsplan skapades under förstudien för att ge gruppen en gemensam bild av arbetets
affärsidé, strategi och målgrupp. Strukturen för marknadsplanen byggdes på den teori som
presenteras i avsnitt 3.2.2, och innehållet byggdes med hjälp av resultatet av en enkät, som
beskrivs närmare under kapitel 0.

4.1.4 Riskanalys
Under förstudien arbetade gruppen gemensamt fram en riskanalys (se Bilaga 4 – Slutgiltig
riskanalys). Genom en diskussion inom gruppen rörande risker och eventuella framtida
problem kunde en plan tas fram för hur riskerna skulle hanteras. Riskerna graderades baserat
på två olika mått, sannolikheten att en risk inträffar samt konsekvensen av att den inträffar.
Riskfaktorn är den gemensamma produkten av de två måtten. I riskanalysen behandlades de
enskilda riskernas sannolikhet, konsekvens, åtgärdsförslag samt förslag på riskminimering.
När nya risker uppstod eller eliminerades uppdaterades riskanalysen.

Implementation
I avsnittet nedan beskrivs den metodik som använts under arbetets impementation.

4.2.1 Arbetsmodellen Scrum
I projektet har arbetsmetoden Scrum använts, som ansågs lämpligt då metoden hela tiden
arbetar mot att leverera en succesivt mer klar produkt. Vidare så utvecklades Scrum av
mjukvaruutvecklare, för just mjukvaruutveckling, och har därmed ett arbetssätt som lämpar
sig väl för detta projekt.
Vid projektets uppstart så samlades gruppen för att lära känna varandra, samt för att planera
den kommande perioden. Projektet delades upp i fyra sprinter, där varje sprint skulle vara i en
månad. Gruppen enades om att varje vecka genomföra tre stycken Scrum möten, detta
motiverades med att gruppen skulle spendera mycket tid tillsammans och därmed inte
behövde en daglig avstämning som annars är riktlinjen för Scrum möten.
Varje sprint inleddes, i enlighet med Scrum, med ett sprintplaneringsmöte. Under detta möte
byggde gruppen den sprintbacklogg som kom att användas under kommande sprint, samt
beslutade hur den skulle genomföras. Sprintbackloggen baserades på den produktbacklogg
som gruppen skapde i början av projektet och prioriterades med hänsyn till hurvida de skulle
bidra till att uppnå kundens minimikrav.
I slutet av varje sprint så hölls både ett sprintåterblicksmöte samt ett sprintretrospektiv. Vid
sprintretrospektivet utgick gruppen från en given mall för att betygsätta och utvärdera
gruppens arbete och sammanhållning. Resultated diskuterades och för de sämre skattade
delarna togs åtgärdsförslag fram, som skulle vara i fokus under kommande sprinter.
Under sprintåterblicksmötet så presenterade gruppen en potentiellt leverabel produkt, och hur
utvecklingen har fortskridit under föregående sprint, för produktägaren. Efter presentationen
lämnades feedback till gruppen på hur produkten skulle kunna förbättras.
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4.2.2 Verktyg
För att underlätta uppbyggnaden av webbapplikationen användes den integrerade
utvecklingsmiljön PyCharm. Miljön är kompatibel med alla de programmeringsspråk som
användes under projektet och även med versionshanteringssystemet Git. Kompatibiliteten
mellan programmen underlättade arbetet genom hantering av färre programvaror och
PyCharm var därför det naturliga valet av programmeringsmiljö.

Under projektets gång har programmeringsspråken HTML5, CSS och JavaScript använts. För
att underlätta arbetet har även ett antal ramverk använts, huvudsakligen Bootstrap och
jQuery. Även AJAX har använts i utvecklingen av webbapplikationen vilket underlättat
interaktionen mellan användare och system då det tillåter information att skickas och hämtas
utan att webbapplikationen behöver laddas om.
Ramverket Bootstrap innehåller funktioner som underlättar en snygg design av
webbapplikationer, till exempel med hjälp av navigationsflikar, tabeller, knappar och
formulär (TutorialRepulic, 2016). Användningen av Bootstrap har under projektet sparat
mycket tid då det innehåller färdiga designlösningar med inbyggd funktionalitet.

I back-end används programmeringsspråket Python. Även Flask, som bygger på Werkzeug
och Jinja2, har använts. Python är ett programmeringsspråk som bygger på implicit
variabeldefinition, objektorientering och öppen källkod. Det faktum att variabeltyper inte
behöver deklareras tillsammans med dess lätthanterliga datastrukturer gör språket extra
lämpligt vid snabb utveckling av kod, så som vid detta projekt. (Python Software Foundation,
2016)
Flask är ett ramverk för Python som används för att skapa webbapplikationer. Det är ett så
kallat mikro-ramverk, vilket innebär att det bygger på yttre bibliotek. Med hjälp av Flask har
bibliotek Werkzeug och Jinja2 kunnat användas vid utvcklingen och underlättat skapandet av
en enhetlig webbapplikation. (PYM, 2015)

Möjligheten att testa hur applikationen fungerar på internet har tillhandahållits genom
molnplattformen OpenShift, utvecklad av Red Hat. Plattformen ger användarna möjlighet att
ladda upp färdiga applikationer och tillåter en god integration tillsammans med
versionshanteringssystemet Git. OpenShift tillhandahåller så kallad ”one-click-deploy”,
vilket innebär att enbart använda kommandot ”git push” så finns möjligheten att ladda upp
och starta (engelska deploy) webbapplikationen. (Red Hat, 2016)

Nedan följer en beskrivning av verktyg som inte varit direkt relaterade till det faktiska
kodandet, men utgjort grunden för utformningen av projektet och underlättat samarbetet inom
gruppen.
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4.2.2.4.1 Google Drive

Google Drive har använts framför allt som fillagringssystem för de dokument där gruppens
medlemmar behövt arbeta parallellt, exempelvis tidsrapporteringsdokument och utkast till
olika delar av rapporten. Flera av gruppens medlemmar befann sig i andra tidszoner under
arbetets gång och det var därför viktigt att rapporten uppdaterades kontinuerligt så att inget
dubbelarbete utfördes.
4.2.2.4.2 Trello

Trello är en projektstyrningsapplikation som användes av gruppen för att på ett smidigt sätt se
vad som behövde göras. Programmet tillåter användaren att skapa listor innehållandes
flyttbara kort som kunde kommenteras och markeras. Listorna bestod bland annat av:





Produktbacklogg med användarberättelser
Sprintbacklogg med de användarberättelser som skulle avslutas under den aktuella
sprinten
”Done” - en lista över de aktiviteter från sprintbackloggen som var avslutade
”In Progress” - en lista över de aktiviteter som gruppen för tillfället arbetar med

4.2.2.4.3 Slack

Slack är det kommunikationssystem som gruppen använt under arbetets gång. I applikationen
har viktiga dokument delats och all diskussion förts, detta för att all information skulle finnas
sammanställd på en och samma plats. Möjligheten att skapa flera olika diskussionskanaler på
en plats var en viktig anledning till valet av denna plattform, eftersom det tillät gruppens
medlemmar att enkelt hitta den information som eftersöktes vid ett givet tillfälle.
4.2.2.4.4 Discord

För att underlätta samarbetet har kommunikationsverktyget Discord använts. Discord
möjliggör röstdiskussioner över internet, och gruppen har kunnat hålla ett samtalsrum
tillgängligt under hela projektets gång. Detta samtalsrum har utgjort en samlingsplats för
medverkande i projektet, då de har befunnit sig på olika geografiska platser. Genom att ha en
konstant samlingsplats att diskutera på har kommunikation underlättats.
4.2.2.4.5 Balsamiq

Balsamiq är ett mjukvaruverktyg som används för att skapa designskelett till hemsidor. Ett
designskelett är en skiss till hur en webbapplikation ska se ut, utan att ta hänsyn till
implementation. Verktyget användes för att skapa en prototyp av nätbutiken, vilket senare
skulle underlätta utvecklandet.

4.2.3 Mjukvaruutveckling
I detta avsnitt beskrivs metodiken som berör mjukvaruutvecklingen under arbetet.

Nedan beskrivs hur gruppen valde vilka uppgifter att fokusera på under arbetets gång.
4.2.3.1.1 Produktbacklogg

Vid framtagningen av produktbackloggen använde gruppen en brainstorming session som
pågick löpande under sprint 0. Under denna tid lades alla förslag på funktionalitet fram med
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hjälp av projektverktyget Trello utan att vidare bedömas, vilket resulterade i ett stort antal
idéer. Förslagen omvandlades sedan till användarberättelser enligt mallen: “Som en <typ av
användare> vill jag <utföra någon uppgift> så att jag kan <uppnå ett mål/få ut något av
värde>”.
Användarberättelserna från produktbackloggen bedömdes sedan och delades in i kategorier
beroende på om gruppen ansåg funktionen vara viktig, önskvärd men inte avgörande eller
överflödig. Till sist bedömdes respektive användarberättelse utifrån hur mycket tid den
ansågs ta, för att gruppen skulle få en uppfattning av hur mycket varje sprintbacklogg skulle
kunna innehålla.
4.2.3.1.2 Sprintbacklogg

Bestämmelsen av sprintbackloggens innehåll skedde under sprintplaneringsmötena där varje
användarberättelse bröts ner till mindre uppgifter. Sprintbackloggen hanterades i Trello där
det tydliggjordes vilka uppgifter som fanns kvar att göra, vilka som var pågående samt vilka
som var utförda.

Tidigt i processen påbörjades planeringen av databasen. Förutom att få till en funktionell
hantering som möjliggjorde projektet var det viktigt att utforma databasen på ett sätt där
konflikter och problem undveks. Genom utformning på normalform minskar risken för
oönskade anomalier vid insättning, uppdatering eller borttagning. (Codd, 1970)
Tidigt i processen skapades ett EER-diagram för att kunna visualisera databasen vilket skulle
underlätta skapandet och användningen av databasen. Under projektets gång uppkom nya
situationer som gjorde att ändringar behövde ske kontinuerligt i databasen för att möjliggöra
den bästa möjliga lösningen.
Under detta projekt har en SQL-databas använts eftersom projektet krävde en erkänd databas
där mycket dokumentation fanns att tillgå.
Den underliggande mjukvaran för databasen som använts i detta projekt har varit SQLite. För
att hantera databasen på serversidan har SQLAlchemy använts. SQLAlchemy är ett bibliotek
för Python som hjälper användaren att hantera objekt som återfinns i en SQL-databas och har
således underlättat utvecklingen. (SQLAlchemy, u.d.)
Med hjälp av Flask och SQLAlchemy har databaserna definierats i koden för back-endfunktionaliteten. Databaserna har alltså skapats lokalt från respektive gruppmedlems dator
under utvecklingens gång, men definierats genom gemensam kod. När webbapplikationen
körts från OpenShift har en PostgreSQL-databas använts.

Under projektet har versionshanteringssystemet Git använts. Detta var huvudsakligen för att
undvika ett vanligt problem med programmering i grupp, nämligen att konflikter uppstår då
flera utvecklare arbetar i samma filer. Med hjälp av Git kunde gruppens medlemmar arbeta i
olika delar av samma fil och sedan sammanföra dessa.
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Figur 4-1, versionshantering

Gruppens samtliga medlemmar hade tillgång till utvecklingsgrenen (se blå markering i Figur
4-1). Därifrån kunde en ny gren skapas för respektive arbetsuppgift. Då en arbetsuppgift
ansågs färdigutvecklad hade grenen spelat ut sin roll och den integrerades med
utvecklingsgrenen. Ambitionen var att både utvecklings- och huvudgrenen (se röd markering
i Figur 4-1) skulle hållas fullt fungerande genom hela projektet.
Gruppen hade en medlem som ansvarade för integration av kod och push till OpenShift.
Endast denna medlem hade tillgång till huvudgrenen, och var ansvarig för att alla
funktionsgrenar integrerades korrekt, först med utvecklingsgrenen och sedan med
huvudgrenen. Anledningen till detta beslut var att denna medlem hade mer erfarenhet av att
läsa kod än övriga, och det ansågs vara lättare att unvika integrationsfel och misstag i liveversionen om endast en person hade tillgång till den.

Under projektets gång har kontinuerlig integration tillämpats enligt den agila arbetsmodellen.
Genom att integrera kod mer frekvent, när kod anses vara färdig och kompatibel, minimeras
den ansträngning och tid som krävs för varje enstaka integration. Detta resulterar även i att
den senaste versionen av produkten, i varje givet tillfälle, kan levereras när acceptanstester
genomförs av en kund. (Agile Alliance, 2015)
Gruppen har under arbetets gång använt sig av en iterativ modell för mjukvarutester, med de
olika nivåer av testning som definieras i V-modellen (Se 0). Första nivån, unit testing, har
skötts av varje enskilt programmerare. Då en funktion skrivits klart, testades denna av den
utvecklare som skapat den, innan Trello-kortet som representerade funktionen flyttades till
kolumnen ”Ready to Merge”. Denna kolumn indikerade att funktionen var redo att integreras
med grenen ”development”.
I nästa steg hade gruppen en individ som var ansvarig för integration av kod och
versionshantering. Denne var också, tillsammans med den ansvarige utvecklaren, ansvarig för
steg två i V-modellen, integration testing. Den ansvarige integrerade den nya funktionen med
grenen ”development”, och testade därefter att funktionen fungerade även efter integration.
Om några oklarheter uppstod kring vad funktionen kunde ha påverkat i det övriga systemet
kontaktades ansvarig utvecklare, som då också utförde tester för att kontrollera att
integrationen inte skapat några problem.
Då en funktion ansågs ha genomgått integrationstest med godkänt resultat integrerades
grenen ”development” med grenen ”master”, varpå den nyaste versionen av applikationen
laddades upp till OpenShift. I detta steg utfördes det tredje steget av V-modellen, system
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testing. Gruppens ansvariga för versionshantering utsåg minst tre medlemmar av gruppen,
som tidigare inte arbetat med den nya funktionen, som alla testade systemet med den nya
funktionen. För mer systemkritiska uppgifter har hela gruppen deltagit i testandet. Syftet med
dessa tester var att se till att inga defekter uppenbarats under övergången till Openshift eller
då grenen ”development” integrerats med grenen ”master”. Efter att alla inblandade
medlemmar godkänt den nya funktionaliteten flyttades motsvarande Trello-kort till kolumnen
”Done”, varpå den ansågs vara klar. I de fall defekter upptäcktes flyttades kortet istället till
listan “Bakläxa”. Då skickades uppgiften tillbaka till den ursprungliga utvecklaren, som efter
bearbetning började om testprocessen med unit testing.
Medan de tre första testerna handade om verifikation, det vill säga att kontrollera att den nya
funktionen fungerade enligt specifikationen, berörde det sista steget, acceptance testing,
validering, det vill säga en kontroll att rätt funktionalitet utvecklats. I detta steg användes
utomstående testare vid ett par tillfällen under arbetets första sprinter. Syftet med detta var att
få feedback kring vad den framtida kunden upplevde som fungerande eller icke-fungerande,
samt om det var någon funktionalitet som saknades enligt kunden.
De första tre nivåerna av testning genomgicks under varje sprint, medan acceptance testing
utfördes ett par gånger under arbetets gång. Resultatet av dessa tester dokumenterades inte.
Däremot användes kommentarerna från de externa testerna för att revidera hur det fortsatta
arbetet skulle fortgå, i led med den iterativa testmodellen som användes.
Den iterativa modellen för kontinuerlig testning användes trots sina nackdelar (Se 0) eftersom
det ansågs viktigt att kontinuerligt revidera vilken funktionalitet som stod i fokus. . För att ett
system skall vara användbart, enligt frågeställningen, är det första kravet naturligtvis att det
är så felfritt som möjligt. Design, funktioner et ceterna spelar mindre roll om kunden inte kan
utföra funktionerna på grund av defekter i koden, och vattenfallsmodellen leder ofta till en
dominoeffekt av defekter (Se 0). V-modellens nivåer användes eftersom det ansågs vara
viktigt att det noggrant kontrollerades att varje ny funktionalitet fungerade i varje led av
integration.

Refaktorering är en process som går ut på att förenkla och tydliggöra designen av skriven
kod, utan att förändra den faktiska funktionaliteten. Refaktorering kan bland annat resultera i
att koden blir mer lättläslig, förbättrad prestanda av applikation och färre programfel (Kim, et
al., 2014).
I en agil process där funktionaliteter kontinuerligt läggs till och tas bort är det lätt att
kodstrukturen successivt blir sämre. En koduppbyggnad kan vara perfekt för den ursprungliga
funktionen medan den blir suboptimal för ny funktionalitet. En metafor som ofta används är
att duktiga kockar alltid städar efter sig i köket allt eftersom de lagar maten, för att hålla allt
organiserat och under kontroll. Även för utvecklare är det viktigt att koden hålls ren och
organiserad för att underlätta allas arbete, inte minst när utveckling sker i en större grupp.
(VersionOne, 2016)
Under detta projekt har gruppen primärt försökt tillämpa så kallat "floss refactoring", vilket
innebär refaktorering medan koden skrivs istället för att avsätta särskild tid för refaktorering i
block. Projektets utformning har dock inneburit tillämpning av så kallad "root canal
refactoring", vilket innebär att större tid lagts på refaktorering i slutet av projektet. (Liu, et al.,
2012)
Vid möjlighet till generalisering av funktionalitet har detta gjorts löpande under projektet.
Exempelvis har övergripande definitioner för textrutor med rubriker skapats istället för att de
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definierats separat vid varje enskilt tillfälle där de förekommit. För att undvika stora och
svårlästa kodsektioner har gruppen kontinuerligt försökt bryta ut olika funktioner till separata
filer. Exempelvis definieras webbapplikationens CSS i flertalet olika filer för att tydliggöra
vilka delar av applikationen dessa berör. I projektet delades skripten upp i sub-filer, men på
grund av förlorad prestanda bestämde gruppen att de skulle behållas i samma fil.

Utvärdering
För att utvärdera hur väl det slutgiltiga arbetet uppfyllt gruppens frågeställning användes ett
användartest tillsammans med en enkät gjord av de externa testarna.
Användartest är ett brett begrepp som omfattar alla metoder som kan användas för att
utvärdera en tjänst, produkt eller ett system. För att skapa goda förutsättningar för en ärlig
feedback bör användartester utformas så att användarnas förhållningssätt till produkten inte
påverkar återkopplingen. En kritisk framgångsfaktor är att användartesterna bör utföras av en
presumtiv målgrupp. (Rubin, 2008)
När den färdiga slutprodukten lagts upp på OpenShift utvecklades ett användartest som
skickades ut till ett antal personer inom den tänkta målgruppen för applikationen. Testarna
ombads i detta test undersöka olika delar av applikationen med hjälp av ett instruktionsblad
(se Bilaga 7 – Slutgiltigt användartest).
Exempel på instruktioner som testpersonen mottog:




Beställ ett antal produkter
Skapa en egen användare
Ändra på din egen användarinformation.

Till detta test bifogades även en enkät (se Bilaga 7 – Slutgiltigt användartest), som
behandlade användarnas upplevelse kring navigation och köpprocedur. Utfallet från denna
enkät användes sedan som underlag då arbetets frågeställning diskuterades.Bilaga 7 –
Slutgiltigt användartest), som behandlade användarnas upplevelse kring navigation och
köpprocedur. Utfallet från denna enkät användes sedan som underlag då arbetets
frågeställning diskuterades.
En enkät valdes som metod för utvärderingen av frågeställningen i första hand för att gruppen
arbetade med tidsbrist, och enkäter är ett lätt sätt att få feedback från användare samtidigt
som gruppens medlemmar gjorde annat. Ett annat alternativ som övervägdes var att hålla
individuella tester, där gruppens medlemmar tog anteckningar medan testare ”tänkte högt”
under användning av applikationen, men detta ansågs vara för tidskrävande. Det skulle
dessutom ha samma problem som öppna frågor i en enkät, nämligen att det blir svårt att
sammanställa resultat och analysera dessa.
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5

Resultat

I denna del presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet. Här redovisas resultatet av
projektets arbetssätt, prototypen, den slutgiltiga versionen av webbapplikationen samt
testutfall. Resultaten kommer att presenteras på ett objektivt sätt utan att några värderingar
görs.

Förstudie
I detta avsnitt redovisas resultat från de förstudier som genomförts av projektgruppen.

5.1.1 Enkätundersökning
Under projektets förstudie genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på intresset av
att handla parfymer på nätet (se Bilaga 1 – Enkätundersökning). Enkäten utformades för att
undersöka konsumenters nuvarande parfymvanor och inställning till att köpa parfym på nätet.
Då gruppen ville vara tidseffektiva samtidigt som så många svar som möjligt skulle samlas
in, så valde gruppen att göra en enkätundersökning via internet där följdfrågor inte kunde
ställas till de svarande som skulle innebära mer arbete för gruppmedlemmarna.
Enkätundersökningen visade att 92,5 % av de 84 svarande kunde tänka sig köpa
skönhetsprodukter online. Den viktigaste faktorn ansågs vara priset följt av jämn fördelning
mellan användbarhet, leverans och utbud. Hela 72,8 % av respondenterna använder parfym
dagligen eller några gånger i veckan och majoriteten äger två till fyra stycken parfymer.
Personer mellan 18 och 30 år är, enligt undersökningen, den åldersgrupp som använder
parfym mest frekvent. Personer som var äldre än 45 år använde parfym främst vid speciella
tillställningar. Det visade sig även att 30,9 % köpte en parfym som de tidigare aldrig använt
en gång om året eller oftare. Främst var det personer mellan 18 och 30 år som var positivt
inställda till att köpa en parfym de tidigare aldrig använt.

5.1.2 Prototyp
Nedan presenteras den prototyp som utvecklades baserat på produktbackloggen och de teorier
som togs fram.

Startsidans layout består av ett antal menyer samt ett huvudfönster där innehållet på sidan
visas (se Figur 9-8). För att göra sidan intuitiv och lättnavigerad är det främst innehållet i
detta fönster som ändras vid navigation på sidan. Detta för att göra applikationen stilren och
lätt att förstå samt för att kunden ska ha snabb tillgång till kundkorgen på höger sida och
direktmenyerna på vänster sida.

När kunden klickat på en parfym kommer den specifika produktsidan att visas (se Figur 9-9).
Den innehåller information om doften, bild, pris samt möjligheten att välja antal till
kundkorgen. För att ge kunden tips om populära dofter visas även en topp-3-lista med
direktlänkar till motsvarande produktsida.
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Varukorgens huvudfönster består av en lista med information om pris och antal för varje
specifik produkt samt det totala priset (se Figur 9-10). Det finns även möjlighet att ändra
antal eller ta bort varor samt att klicka vidare för betalning. Målet med kundkorgen är att det
ska vara lätt att ändra antal produkter och ta bort produkter helt för att öka användbarheten.

Detta är en informativ sida utan interaktioner för användaren med syfte att öka tilliten för
företaget och därmed skapa en bättre relation mellan AFC och konsumenten. Innehållet i
huvudfönstret återfinns i (se Figur 9-11).

Det skall vara enkelt och smidigt för kunden att kontakta Awesome Fragrance Company vid
frågor eller problem. I detta syfte finns ett enkelt kontaktformulär i huvudfönstret för
kontaktsidan där användaren skriver in namn, email samt meddelande (se Figur 9-12).

Under ”My Account” finns kundens orderhistorik samt kundens personliga uppgifter i
huvudfönstret (se Figur 9-13). De personliga uppgifterna ska kunna ändras av kunden ifall
personen till exempel flyttar och vill ändra leveransadressen inför kommande köp.
Orderhistorikens syfte är att underlätta uppföljningen av ett köp och se eftersökt information
om tidigare köp.

Den mobila versionen av applikationen bygger på en responsiv design av webbversionen (se
Figur 9-15). Menyn samlas under en kollapsad meny för att underlätta navigering för
användaren. Under menyn visas innehållet på startsidan där de populäraste parfymproverna
visas och kan bläddras genom höger-vänster-navigering samt en lista över samtliga produkter
då försäljningen av parfymerna är syftet med webbapplikationen.

När kunden aktiverat menyn visas de olika avdelningarna i form av en lista och döljer raden
med de populäraste parfymerna som annars syns i den mobila startsidan. Nedanför menyn
fylls sidan med den information som användaren eftersöker genom att personen klickar på
rubriken i menyn (se Figur 9-16).

Den mobila kundkorgen är snarlik webbversionen, skillnaden är att mobilversionen mer
kompakt men att knappar är fortfarande klickbara för att inte försämra användbarheten. I
övrigt visas samma information och möjligheter (se Figur 9-14).
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5.1.3 Marknadsplan
Under projektets förstudie skapades en marknadsplan för att analysera marknaden och vilka
strategier företaget bör tillämpa (se Bilaga 2 – Marknadsföringsplan). Nedan presenteras
resultaten från marknadsplanen.
Awesome Fragrance Company kliver in på en ny marknad i Sverige vilket gör det viktigt att
satsa på marknadsföring av företaget och således uppmärksamma konsumenterna på
produktens existens. Då företaget lider av ekonomiska begränsningar kommer det satsas på
marknadsföring via sociala medier och sökmotoroptimering.
För att attrahera kunder är det viktigt att e-butiken är lättnavigerad, attraktiv och säker. Bra
samarbete med logistikföretag kommer att eftersträvas för att snabbt få produkterna till
kunderna.
Enligt svensk lagstiftning måste produkternas förpackningsstorlek tydligt framgå. För att ge
kunden en så tydlig bild som möjligt av hur parfymen doftar bör det finnas detaljrika
beskrivningar, inklusive ingående doftnoter, av produkten.
Sverige spås vara på väg in i en högkonjunktur inom en snar framtid (Hansson, 2015). Detta
kommer förhoppningsvis gynna den valda målgruppen av personer i åldrarna 20 till 30 år,
eftersom de generellt sett är mer ekonomiskt begränsade än äldre människor. Genom att
tillämpa differentieringsstrategi och satsa på penetration prissättning kommer AFC komma in
på den nya marknaden och hålla nere priserna genom att sälja större volymer.

Implementation
I detta avsnitt presenteras resultatet från implementationen av webbapplikationen och har
delats in i systemöversikt, systemspecifikation och arbetsprocess.

5.2.1 Systemöversikt
Utseende och funktionaliteten för systemet baserades på den prototyp som framställdes i ett
tidigare skede under projektet, dock med modifikationer. Det slutgiltiga systemet presenteras
under nedanstående avsnitt. En av grundpelarna för en användbar webbapplikation är att den
är intuitiv att använda (se 3.1.4.1). I syfte att uppnå detta valdes att separarera
funktionaliteten för administratörer och användare. I övrigt bygger systemet på en platt och
minimalistisk design (se 3.1.4.1), då gruppen fann att denna tilltalade dem estetiskt och gav
möjlighet till efterfrågad funktionalitet.
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Figur 5-1, Startsida

I Figur 5-1 visas startsidan för webbapplikationen. Under logotypen sitter en navigationsruta
för att användaren enkelt och snabbt ska kunna ta sig till andra delar av webbapplikationen,
vilket är av vikt då människan har en låg koncentrationsförmåga (se 3.1.1.3). Färgerna är
utvalda utifrån ett minimalistiskt tänkt där nyanser av grå utgör bakgrundsfärgen för att vara
extensiv och inte trötta ut ögat(se 3.1.4.5).
Visuell hierarki tillämpas genom att ha knappar och andra viktiga detaljer i violett som
sticker ut framför den gråa bakgrunden (se 3.1.4.5) och när en användare svävar med
muspekaren över klickbara objekt som till exempel navigationsrutan eller sidfoten ändras
utseende på objektet i form av färg eller storlek och en textruta dyker upp för att få en
effektiv och enkel kommunikation med användaren (se 3.1.4.4).
Om användaren klickar på “Login” fälls en “popover”-ruta ner med ett inloggingsformulär
där personen kan välja mellan att logga in eller att registrera sig. Om personen väljer att
registrera sig hänvisas personen till en ny sida (se 5.2.1.4) där krävd information kan fyllas i.
Användaren blir sedan automatiskt inloggad när processen är genomförd. Som inloggad
användare byts “Login” ut mot “My Account” och “Logout” i högersidan av
navigationsrutan.
Applikationens sidfot innehåller fem stycken klickbara objekt, som vid klick expanderar och
visar relaterande text. Denna text innefattar bland annat beskrivning av parfym och noter (se
3.1.1.2). Detta har inkluderats för att kunna erbjuda kunder relevant information utan att
lämna webbapplikationen (se 3.1.1.2).

Även då användaren ej är inloggad, för att personen enkelt ska kunna kontakta AFC (se
3.1.4.4), visas ett kontaktformulär som ska fyllas med namn, mailadress och meddelande.
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Figur 5-2, Kontaktsida för användare

Kontaksidan (se Figur 5-2) för användare som ska komma i kontakt med AFC (se 3.1.3.2).
De fall då formuläret inte är korrekt ifyllt skickas ett felmeddelande till användaren på raden
under där informationen infördes med en beskrivande text om vad som rutan får och måste
innehålla. När användare klickar på skicka och all indata är godkänd dyker det upp en
textruta nedanför skicka-knappen som omges av en ljusgrön rektangel för att användaren
enkelt ska kunna uppfatta att meddelandet mottogs av servern.

Figur 5-3, Kontaktsida för administratör

Som administratör visas istället kontakthistoriken (se Figur 5-3) för alla meddelanden
skickade till AFC av namn, mailadress, meddelande, tid och datum då meddelandet mottogs.
Alla meddelanden ordnas efter tid och datum vilket gör att det senaste inkomna meddelandet
visualiseras högst upp på sidan.
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Figur 5-4, Registrering

Genom att fylla i registreringsformuläret (Figur 5-4) skapas ett konto för användaren med
sparad data som i efterhand kan ändras i “My Account” eller under köpprocessen. Genom att
fylla i nödvändig leveransinformation redan vid registrering slipper konsumenten att fylla i
denna data varje gång vid betalning och på så sätt minimera tiden under köpprocessen (se
3.1.3.3).
För att ett konto skall kunna skapas måste formuläret vara korrekt ifyllt och om så ej är fallet
skickas ett felmeddelande till användaren med relevant information. Utöver detta måste
användaren godkänna villkoren som kan läsas genom att klicka på den blåa texten. Då fälls
en textruta ner som sedan kan stängas längst ner i dokumentet.
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När en användare klickar på produkt-fliken visas initialt alla produkter på ett överskådligt och
enkelt sätt för användaren. En filtreringsfunktion ligger på vänster sida där personen kan
filtrera produkterna på en kombination av kön, märken, pris. Kunden kan sedan välja att
sortera dessa produkter efter popularitet (flest köpta produkter), senast inkommet, lägsta pris
och högsta pris. Filteringssystemet utvecklades för att det ska vara enkelt och effektivt för
konsumenten att hitta eftersökta produkt (se 3.1.4.4). Om en konsument filterar så att det inte
finns några produkter att visa dyker ett textmeddelande upp och berättar om detta för
användaren. Produktsidan saknar jämförelsemetoder vilket var en användarberättelse som
projektgruppen ej hann med att utveckla (se Bilaga 4 – Slutgiltig riskanalys).
I huvudfönstret visas alla produkter och behövlig information för användaren, det vill säga en
bild av produkten, namn, märke, pris och dess betyg. Genom att klicka på den övre delen av
produktrutan, som innehåller produktbilden, dyker en modal upp med bland annat en mer
detaljerad beskrivning av produkten(se 5.2.1.6). För att snabba köpeprocessen finns en ”buy
now” knapp så att kunden snabbt ska kunna lägga till en produkt i varukorgen. Här tillämpas
visuell hierarki (se 3.1.4.3) genom att låta “Buy Now” ta större plats än övrig text och den
violetta färgläggningen sticka ut gentemot den vita produktrutan.

Figur 5-5, Produktmodal med produktsidan som bakgrund

Gruppen har valt att använda modals av samma anledning som ”Buy Now”- knappen fått
större plats – visuell hierarki (se 3.1.4.3). får konsumenten en detaljerad beskrivning
produkten med information om dofternoter och förpackningsstorlek – ett måste enligt svensk
lag (SFS 2003:389, u.d.). På grund av att en återförsäljares kunskaper och rekommendationer
är en viktig faktor vid köp av parfymer (se 3.1.2.1) har projektgruppen utvecklat ett
betygssystem, med betyg från ett till fem där genomsnittet avrundas till närmaste heltal, för
att konsumenter enkelt ska kunna se vilka parfymer andra personer rekommenderar. För att
kunna sätta ett betyg på en produkt måste användaren vara inloggad och kan endast lämna
betyg en gång per produkt.

28

Om en konsument vill lägga till en produkt i sin varukorg kan personen göra detta genom att
välja önskat antal produkter och sedan klicka på “Add to cart”. För att öka användbarheten
(se 3.1.4.1) meddelas användaren om en produkt har lagts till i varukorgen eller om
produkten är slut. Detta visas i form av en alert som berättar för användaren om vad som
händer i respektive fall.

Figur 5-6, Produktmodal med produktsidan som bakgrund för administratörer

En av grundpelarna för en användbar webbapplikation är att den är intuitiv att använda (se
3.1.4.1). I syfte att uppnå detta valdes att separarera funktionaliteten för administratörer och
användare. Ett led i detta är att administratörer saknar möjlighet att genomföra köp. Därför
saknas en ”buy now” knapp på produktsidan och produktmodalen skiljer sig väsentligt från
den som dyker upp för en vanlig användare (se Figur 5-6). I produktmodalen får istället
administratören möjlighet att ändra all möjlig info om en produkt. Härifrån kan
administratören ändra till exempel om produkten ska vara tillgänglig för konsumenter och hur
många produkter som finns i lager.
Om en administratör vill lägga till en ny produkt finns det en klickbar ruta längst ner på
produktsidan som navigerar användaren till en ny sida där produktinformationen fylls i. För
att enkelt kunna se vilka produkter som är tillgängliga, inte tillgängliga och de produkter som
är slut i lager så delas dessa kategorier upp i produktsidan med en text som särskiljer dem.

29

Figur 5-7, Köpprocess

För att en användare ska kunna genomföra ett köp krävs det att användaren är inloggad och
registrerad. Detta kravet är satt då det för återkommande kunder ska kunna ske en smidig
utcheckning, vilket är en väsentlig framgångsfaktor för en lyckad e-handel. Andra skäl till
kravet var att förenkla den kontinuerliga kundkontakten och förenkla hanteringen av framtida
problem och oklarheter som kan dyka upp. Det är väsentlig för att öka tillit hos hemsidan och
ansågs därmed nödvändigt att implementera i applikationen. (se 3.1.3.2). För inloggade
användare är köpprocessen enkel (Figur 5-7). Valet av att ha en mer komplicerad registrering
möjliggör en snabbare utcheckning vilket ses på en viktig aspekt vid eventuellt köp (se
3.1.3.2)

Figur 5-8, Kundkorg

När konsumenten har valt produkter kan personen gå till kundkorgen. I detta skede kan
köparen på ett enkelt sätt modifiera beställningen genom att klicka på pennan (se Figur 5-8)
vilket öppnar upp en ruta med möjlighet att minska, öka eller ta bort produkten från
kundkorgen. Om personen försöker öka antalet produkter än lagret tillåter så kommer
användaren att meddelas om detta genom en alert.
Genom att klicka på informationsknappen (se Figur 5-8) i kundkorgen kan användaren läsa
beskrivningen av en produkt. När personen är nöjd med innehållet i kundkorgen och klickar
sig vidare uppstår ett krav på att personen måste vara inloggad.
Är användaren inte inloggad sker en navigering till en sida där valet av logga in eller
registrering uppstår. Vid inloggning skickas personen tillbaka till varukorgen och kan då
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fortsätta processen. Om personen väljer att registrera sig istället skickas personen till “My
Account” och kan i detta läge fortsätta processen genom att klicka på varukorgen igen.
När köparen är inloggad och fortsätter proceduren kommer användaren till en sida där
personen får välja om leveransdetaljerna ska ändras eller om personen vill gå vidare till
betalning. Vid ändring av leveransinformation skickas användaren sedan till betalningen.

Figur 5-9, Betalning

I betalningen (se Figur 5-9) kan köparen välja att betala med kreditkort/kontokort, som
majoriteten av konsumenter föredrar som betalningsmetod (se 3.1.3) eller Klarna som lades
till som en komplementerande betalningsmetod.
Om uppgifterna, som köparen fyller i, är ogiltiga meddelas detta genom att en textruta dyker
upp under den ruta som var felaktig. För att minska antalet övergivna varukorgar (se 3.1.3.3)
har AFC valt att frakten ingår vilket framgår i totalpriset.
Efter att kunden har klickat på att betala skickas användaren till sida där kvittot visualiseras
med information om leveransdetaljer, priser och vilka produkter som beställdes.
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Figur 5-10, Mina sidor

Under “My Account” (Figur 5-10) kan användaren se sin information och ändra denna. På
högersidan avläses orderhistorik med information om datum, status, kostnad med mera för att
skapa tillit till användaren (se 3.1.3.2). Om en administratör går in på “My Account” syns
inte orderhistoriken då dessa personer inte får eller kan beställa produkter.
Med ett skapat konto kan användaren gå in på “My Account” och ändra sin information och
lösenord samt se orderhistorik med detaljer så som status och vad som beställdes. Detta för
att användaren på ett enkelt sätt ska kunna se vad denne har beställt samt kunna följa upp på
lagda ordrar.
Om personen vill ändra sin personliga information skickas användaren till ett formulär där
nuvarande uppgifter är ifyllda. För att kunna spara nya ändringar måste användaren bekräfta
sitt nuvarande lösenord. I formuläret ges även möjlighet att ändra lösenordet och detta fall
skriver personen in det nya lösenordet två gånger samt bekräftar det nuvarande lösenordet.
För att se en mer detaljerad orderhistorik kan en användare klicka på informationsknappen
och fälls en ruta ner med information om vilka produkter som beställdes, kvantitet, styckpris
och dess totala summa.
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Figur 5-11, Administratör

För mer renodlad administratör sida valde gruppen att utöka även navigationsrutan med en
flik som kallas “Admin” när användaren är administratör. Här kan administratören välja att
visa databasinformationen efter ”Users” eller ”Orders”. Klickas det på ”Users” dyker alla
registrerade användare i form av deras namn, användarnamn och id. Genom att klicka på
informationsknappen fås mer detaljerad information om användaren och vilka orders denna
lagt. Det går även att sortera listan på de olika attribut som syns överst i tabellen genom att
klicka på den lilla pilen höger om attribut-rubriken.
Administratörer kan även se vilka orders som har gjorts och på samma sätt finns det en
informations-knapp vilket gör att att en modal dyker upp med detaljerad information om
köpet och vem som utförde köpet. Även här går det att sortera informationen på samma vis
som i ”Users”.
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Figur 5-12, Produktsida för mobilenheter

Figur 5-13, Kundkorg för mobilenheter

Webbapplikationen är mobilanpassad, och har i grunden samma utseende som för större
enheter. Den större skillnaden är att navigationsrutan, som visas horisontellt för större
enheter, istället visualiseras vertikalt. Navigationsrutan öppnas och stängs genom att klicka
på meny-symbolen (se Figur 5-13).
Innehållet på webbapplikationen är densamma som för större enheter, men för att inte minska
användbarheten genom att trycka ihop innehållet på samma rad som för större enheter
placerades delar av innehållet vertikalt för mobilvyer. Exempel på innehåll som visualiseras
vertikalt på mobilversioner är det visas två produkter, istället för fyra, per rad i produktsidan (
Figur 5-12) och att filtreringsverktyget hamnar ovanför istället för vid vänster sida av
produkterna. Om denna åtgärd inte vidtagits hade användarna fått det svårt att klicka på en
del objekt, och det hade även varit svårt att se delar av innehållet.

5.2.2 Systemspecifikation
I denna del redovisas hur kommunikationen ser ut mellan de verktyg som webbapplikationen
bygger på.
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Figur 5-14, kommunikation mellan server och klient

För att skapa en kommunikation mellan serversida och klientsida (se Figur 5-14) användes
ett antal verktyg där deras koppling visualiseras i figuren ovan. Verktyg som
utvecklingsgruppen använt sig av är bland annat HTML5, CSS, jQuery, JavaScript, Python,
Flask och SQL.

Figur 5-15, Main container

När webbapplikationen laddas genomgås en procedur. När en användare går in på startsidan
skickar klienten en förfrågan via JavaScript till Python på serversidan. Servern svarar med att
återge en mall för indexsidan. På indexsidan ligger en navigationsruta av flikar. Vid uppstart
körs ett till JavaScript som laddar in en komprimerad version av varukorgen till
navigationsrutan. Denna version visar enbart antalet produkter samt totala priset för alla
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produkter. Varje gång användaren lägger till eller tar bort en produkt kommer denna att
uppdateras.
Samtliga flikar inom navigationsrutan kommer vid klick göra ett JavaScript anropp till Flask
om att hämta den mall som är kopplad till denna. Alla flikarnas mallar, utom ”Login”-flikens,
laddas in till ett dynamiskt utrymme centralt på index-mallen. Detta dynamiska utrymme är
uppbyggt av flik-utrymmen där alla element, förutom ”Home”, är tomma på information och
gömda för användaren (se Figur 5-15). När sedan ett klick-event sker på en flik kommer
relevant mall att laddas in från Flask till sitt designerade flik-utrymme. När detta skett så
kommer synligheten för den nyligen uppdaterade flik-utrymmet att skifta från gömd till
synlig, och synligheten för den tidigare flik-utrymmet skiftas från synlig till gömd. Enda
fliken som inte fungerar enligt denna princip är ”Login”-fliken, som vid klick kommer att
ladda sin information till en ”popover”. Denna kommer inte att förändra synligheten på
övriga flik-utrymme.

När produkt-fliken klickas på dyker en sorteringsmeny upp och produkter läses in från
databasen. De enskilda produkterna hämtas från databasen med hjälp av Python och Flask
och hamnar sedan i en färdigsorterad lista utifrån konsumentens preferenser. Med hjälp av
JavaScript skickas sorteringspreferenserna till Flask som sedan sorterar listan. I HTML5filen loopas listan igenom och produkterna laddas upp på produktsidan. I standardläge
skickas listan med samtliga produkter utan ordning. Som administratör inkluderas även
produkter som utgått från sortimentet i denna lista som skickas till produktsidan.
Efter att sidan har fyllts med information kan användaren klicka på en knapp för att lägga till
produkten i varukorgen. När detta sker hämtas information om produkten från serversidan
och kontrolleras i JavaScript om produkten finns i lager. Om produkten är tillgänglig kallas
en annan funktion i JavaScript för att slutligen lagra den uppdaterade informationen om
varukorgen lokalt i webbläsaren.

Genom att klicka på produktbilderna, som ligger på produktsidan, sker ett anrop på en
bootstrap-popup kallad modal. Aktivering och presentation av denna modal sker direkt i
HTML5-filen, via ett klick-event vid bildkoden. Samtidigt sker ett annat klick-event som
aktiverar en JavaScript kod, vars syfte är att hämta den information som skall presenteras i
modalen. JavaScriptet får information om vilken produkt som har aktiverats, och gör därefter
ett anrop till Flask-sidan om att returnera mer detaljerad information om denna.
Administratören kan i denna modal även komma åt knappen ”Change Product Info”. Vid
klick på denna knapp presenteras ett formulär och den hämtade informationen från Flasksidan
finns nu förifylld i ett form. För att ändra information om produkten redigeras aktuellt fält i
formuläret för att sedan sparas genom ett klick på knappen ”Confirm Changes”.
När informationen sparas körs ett AJAX-anrop i samma funktion där valideringen av data
bearbetas i Python. Vid en lyckad kontroll kallar Python på databasen för att lagra den nya
information för att sedan returnera ett svar till JavaScript. Vid misslyckande visas ett
felmeddelande för användaren och vid en lyckad ändring av information skickas
administratören till en uppdaterad produktsida.
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I produktmodalen finns det sedan platser avsedda för den information som skall presenteras
för användaren. Om användaren önskar att lägga till en produkt i varukorgen genomgås
motsvarande steg som nämns i 5.2.2.3.

När en användare klickar på att logga in i navigationsrutan skickas en förfrågan till Python,
via JavaScript som anropas genom en klick-funktion. På serversidan återges information för
strukturen av login-sidan som skickas till HTML5-sidan genom JavaScript. I detta skede kan
personen välja att registrera sig (se 5.2.1.4).

Figur 5-16, Valideringsfunktionen för inloggning i Javascript

I JavaScript kallas en annan funktion efter detta (se Figur 5-16). När en person klickar på
knappen för att logga in sker en validering av den data som mottagits. Denna data skickas till
Python på serversidan med hjälp av AJAX där kontroller sker mot databasen. Python
returnerar då ett svar till JavaScript där svaret bearbetas och lagras lokalt i webbläsaren.
JavaScript skickar användaren till startsidan och processen som sker i 5.2.2.2 påbörjas och
tolkar nu om personen är auktoriserad med hjälp av Jinja2. Om så är fallet visas en annan
navigationsruta med flikar som “My Account” och “Logout” istället för “Login”.

Vid registrering ombeds användaren fylla i ett formulär med användaruppgifter. När
användaren har fyllt i dessa fält kommunicerar AJAX med Flask och det körs en kontroll av
inmatad data. Python returnerar ett svar om misslyckande eller framgång till AJAXfunktionen som i sin tur gör detta synligt för användaren genom kommunikation med HTMLsidan. Accepteras den inmatade datan sparas den nya användarens information i databasen.
Efter lyckad registrering loggas användaren in med hjälp av ”Flask_login”.

Genom att klicka på knappen för att ändra information när användaren befinner sig under
“My Account” skickas ett anrop till Python på serversidan för att återge mallen med
nuvarande information om användaren.
Om användaren väljer att spara den nya informationen körs ett AJAX-anrop i samma
funktion där validering av data bearbetas i Python. Vid en lyckad kontroll kallar Python på
databasen för att lagra den nya information för att sedan returnera ett svar till JavaScript. I de
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fall då misslyckande mottas visas ett felmeddelande för användaren och vid en lyckad
ändring av information navigeras användaren vidare genom ett klick-event.

När en användare klickar på fliken som motsvarar varukorgen startas en funktion i JavaScript
som i sin tur anropar på Python för att slutligen visualisera strukturen för varukorgen i
HTML5-filen. Efter detta sker ytterligare ett anrop till serversidan via AJAX för att denna
gången hämta innehållet av varukorgen.
Om konsumenten väljer att klicka på knappen fortsätta i detta skede nås nästa steg i
JavaScript-funktionen där ett anrop till Python sker och kontrollerar om användaren är
inloggad. Om personen inte är inloggad skickas användaren till HTML5-sidan för inloggning
där personen även kan välja att registrera sig (se 5.2.1.4).
I de fall där personen är inloggad laddas en HTML5-sida in med information om användaren
och här ges möjligheten att fortsätta till betalning alternativt ändra leveransinformation.
Väljer användaren att ändra information kallas ytterligare ett anrop till Python liknande
processen för att ändra användarinformation som däremot är inlagd i funktionen för
köpprocessen. När personen har ändrat och sparat information går användaren vidare till
motsvarande del som gås igenom nedan.
När en konsument väljer att gå vidare till betalningen genomgås ett AJAX-anrop till Python
som i sin tur återger en mall för betalningen med data om totalpris. Genom att klicka på olika
radio-knappar åskådliggörs önskat betalsätt. Indata kontrolleras så att det inmatade formatet
stämmer överens med det förväntade. Detta görs med hjälp av funktionsanrop till en
valideringsfunktion i JavaScript. Eftersom webbapplikationen är i utbildningssyfte bestämde
projektgruppen att inte spara betalningsinformationen.
Förutsatt korrekt format på betalningsinformationen körs ett AJAX-anrop till Python för att
säkerställa att de produkter som finns i varukorgen fortfarande finns kvar i lager när
användaren klickar på “Pay-Now”-knappen. Finns produkten fortfarande i lager sparas ordern
i databasen genom ett AJAX-anrop och konsumenten navigeras till en HTML5-sida där
kvittot med information visualiseras som skickats från serversidan. Slutligen uppdateras
varukorgen genom att ett par funktioner anropas i JavaScript.

I Figur 5-18 och Figur 5-17 syns illustrationer av den slutgiltiga databasen i form av ERdiagram. I Figur 5-17 syns entitetstypen Questions som ej har någon relation till de övriga
entitetstyperna. Detta då vem som helst ska kunna skicka in frågor. Questions har fyra
stycken attribut.

Figur 5-17, entitetstypen questions
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I Figur 5-18 syns entitetstyperna User, Orders och Products med relationerna Rating och
Ordercontents. User har tio attribut som behandlar nödvändig information om en användare,
inklusive en boolean som talar om ifall användaren är en administratör eller inte. Orders har
sju attribut som behandlar all information om beställning, bland annat en ”foreign key” från
User kallad ”customer”, som berättar om vilken av användarna som lagt ordern. Products har
elva attribut med all nödvändig info om en given produkt. Relationen mellan Orders och
Products består av entiteten Ordercontents som har en ”foreign key” från Orders samt eb
”foreign key” från Products. Ordercontents innhåller två attribut, vilka är quantity som talar
om hur många av produkten som beställts samt unitprice som talar om priset per produkt.
Orders och Ordercontents är ”weak entities” då det krävs att användaren är inloggad för att
göra en beställning, vilket innebär att User måste vara kopplad till en order. Varje order
måste även innehålla minst en produkt. Relationen mellan User och Orders är ”one-to-many”
då en användare kan lägga flera olika ordrar medan en order enbart kan bli lagd av en
användare.
Relationen rating mellan user och products sparar information om vilken rating som en
specifik användare gjort om en specifik produkt. Rating består av fyra attribut där product_id
och user_id är foreign keys från Products respektive Users. Den innehar även två egna
attribut som talar om vilken rating kunden lade på produkten samt vilket datum omdömet
gavs.

Figur 5-18, EER-diagram

5.2.3 Arbetsprocess
Nedan följer resultaten av arbetetsprocessen som använts.

Gruppens initiala plan var att arbeta med löpande refaktoreringen men utfallet blev istället att
refaktoreringen skedde när tid fanns. Refaktoreringens låga prioritet baserades på att
webbapplikationen hade en svarstid på långt under fyra sekunder, en kritisk gräns där 28 %
av konsumenter väljer att lämna en sida (Jupiter Research, 2006).
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Refaktoreringen resulterade i omskrivningar av skriptfilen och fördelning av CSS-koden, i
syfte att underlätta kommande utveckling i projektet genom att få koden mer strukturerad,
lättläslig och funktionell. Genom att generalisera koden hoppades gruppen på att förbättra
webbapplikationens snabbhet som konsumenter anser vara viktigt (Jones, 2014).

Från enkätundersökningen (se Bilaga 1 – Enkätundersökning) kunde gruppen utläsa att pris och
utbud var de två viktigaste faktorerna vid köp på internet. Detta resulterade i utvecklandet av en
filtreringsfunktion för produkter, att produktpriserna syntes tydligt samt att en kundkorg
visualiserades i en sido-navigationsruta för att konsumenten lätt skulle kunna se kostnaderna.
En användarberättelse som projektgruppen lade stor vikt på att utveckla var att skapa en
inloggningsfunktion, som kunde spara kundinformation vilket resulterar i snabbare utcheckning vid
en kunds specifika orderhistorik och senare tillfällen. Detta då en snabb utcheckning är vitalt för
eventuellt köp (se 3.1.3.3). Inloggningen utnyttjades även för att kunna visa relevant orderinformation
så som orderhistorik.
Under projektets gång fylldes produktbackloggen på med användarberättelser vilket resulterade i
omprioriteringar i produktbackloggen där de mest grundläggande funktionaliteterna fick högst
prioritering.
Irrelevant funktionalitet ledde till att ett antal användarberättelser inte utvecklades, exempelvis
“Användarberättelse 19 – Som kund vill jag kunna jämföra produkter så jag vet vilken produkt jag
egentligen vill ha”. Detta motiverades av att affärsidén bygger på att kunden skall beställa hem billig
prover och jämföra själv, utan att lita blint på jämförelser. Det motiverades också av att tiden var en
begränsande faktor i utvecklingen.
Totalt bestod produktbackloggen av 25 användarberättelser där tre av dessa inte utvecklades. Se
Bilaga 5 – Användarberättelser för förtydligande om vilka användarberättelser som implementerades
och vilka som lämnades outvecklade.

Utvärdering
I de slutliga användartesterna kunde de svarande ge ett betyg på en skala 1-5 för varje
specifikt påstående. Av de 16 personer, svarade 87.5 % med minst en fyra på hur enkelt det
var att navigera sig runt på webbapplikationen, varav hälften av de svarande gav högsta
betyg. 93.8 %, av de svarande, gav minst en fyra på applikationens struktur och hur enkelt det
var att förstå hur webbapplikationen fungerade. Dessutom tyckte de svarande att
köpprocessen var enkel och smidig då alla gav ett betyg på minst en fyra.
Överlag upplevdes webbapplikationen som lättanvänd och tydlig vilket kan läsas vidare om i
Bilaga 7 – Slutgiltigt användartest. Uppskattat var också sorteringsfunktionerna, där testarna
kunde filtrera produkter utefter deras önskemål. Funktionen upplevdes dock, om än
fungerande, som lite hackig. Designen beskrevs som snygg och kommunikationen med
användaren var estetiskt tilltalande.
Applikationen har dock inte undgått negativ kritik. Det har påpekats att
registreringsformuläret kunnat kortats ner och låta kunden kunna fylla i adress och övriga
uppgifter i ett senare skede, alternativt att med hjälp av personnumret hämtar uppgifter
genom folkbokföringsregistret. Att förstå vad nätbutiken erbjuder, parfymer, tycks vara
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uppenbart men det har av testerna framgått att det, priset till trots, råder viss otydlighet om att
det är parfymprover som säljs.
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6

Diskussion

I detta stycke diskuteras fördelar och nackdelar inom olika delar av arbetet. Kapitlet är indelat
i tre delar; den första är en diskussion kring arbetets metod, den andra berör arbetets resultat,
och den sista är en reflektion över etiska faktorer som berör projektet.

Metod
I detta kapitel kommer metoden för projektet analyseras och diskuteras.

6.1.1 Förstudie
I detta avsnitt behandlas de metoder som använts under arbetets förstudie.

Den enkätundersökningen som genomfördes i början av projektet var elektronisk. Valet av
den elektroniska enkäten kan kritiseras. Exempelvis en personlig enkät kunde ha gett ett
bättre resultat och en mer komplex bild av kundens behov. Denna teori stämmer överens med
tidigare forskning, till exempel Taylor-Powell & Hermann (2000). Det bedömdes dock att en
bredare presumtiv målgrupp kunde nås genom en elektronisk enkät, och att fördelarna för en
enkät gjord ansikte mot ansikte inte översteg den nytta gruppen kunde dra av ett snabbt
resultat.
Ett sätt att nå ett utförligt resultat även om enkäten sker elektroniskt är att erbjuda den
svarande ett svarsfält istället för bundna svarsalternativ, vilket dock gör besvarandet av
enkäten mer tidsödande (Karlstad Universitet, 2005). I hopp om att få fler svarande, till följd
av mindre utförlighet på enkätsvaren, valde gruppen att ha bundna svarsalternativ. Andelen
svarande sågs således som viktigare än utförligheten. Eftersom många av enkätfrågorna var
av binär natur hade prioritering av utförligare svar inte tillfört något till resultatet. Eventuellt
kunde en mer genomtänkt och avancerad enkätundersökning ha kunnat dra nytta av
exempelvis svarsfält, vilket borde kunna leda till en mer korrekt bild av vad respondenten
(Karlstad Universitet, 2005).
Respondenternas homogenitet bör tas i beaktning vid analysering av resultatet, något som
diskuteras djupare i avsnitt 0. Detta beror till stor del på att de flesta respondenterna återfanns
i gruppens bekantskapskrets. För att få helt objektiv och heterogen respons hade andra
alternativ kanske varit att föredra, men detta var svårt då tiden var knapp.

Den prototyp som gruppen utvecklat var i nivån ”low fidelity”, vilket innebar att den var
väldigt generell och grov, i syfte att skaffa sig en gemensam idé om hur webbapplikationen
skulle se ut och kunna starta arbetet omgående. Hade gruppen istället gjort den mer specifik
och visuellt utvecklad, exempelvis av nivån ”medium fidelity”, så hade denna process tagit
längre tid, och i och med detta hade gruppen inte kunnat starta sitt utvecklingsarbete lika
tidigt. Dock så hade en mer avancerat utvecklad prototyp inneburit att gruppen istället hade
haft en än tydligare målbild, och kunnat få än mer kvalitativ feedback, vilket eventuellt hade
kunnat leda till en än bättre produkt. En mer avancerad prototyp kan dock leda till att gruppen
blir låst i högre grad än vid användandet av en prototyp av low fidelity (Cerejo, 2010).
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Vidare användes Balsamiq för utformandet av prototypen på grund av sin möjlighet att enkelt
samarbeta och även dynamiskt ha olika objekt på prototypen, istället för att låta den bestå av
en statisk bild. Det finns flera alternativ, exempelvis att använda penna och papper.
Fördelarna är flera, bland annat blir det enklare att fokusera på enbart skapandet av
prototypen, anteckningar skrivs enkelt ner på samma papper, och användandet av en enkel
teknik gör det enkelt för alla medverkande att ta del av processen (Medero, 2007). Hade
denna teknik använts hade eventuellt resultatet sett annorlunda ut, men då enbart en
begränsad del av gruppen, med goda kunskaper i Balsamiq, gjorde underlaget till prototypen,
gjorde detta att resultatet förmodligen hade varit snarlikt. Den stora fördelen med att använda
papper och penna hade varit exempelvis om hela gruppen hade haft en större prototypworkshop eller liknande, och där alla medverkande hade suttit med papper och penna framför
sig och på så sätt enkelt hade kunnat interagera utan att blanda in datorer.

6.1.2 Implementation
I detta avsnitt behandlas de metoder gruppen använt under arbetets huvudsakliga
implementation.

Sutherland & Schwaber (2013) menar att en delprodukt ska presenteras efter varje sprint för
att sedan kunna utvärderas, vilket projektgruppen åstadkom genom att definiera delmål som
möjliggjorde en enklare uppföljning av projektet för att se om projektet låg i fas för att kunna
uppfylla slutmålen. Att arbeta i kortare iterationer på cirka en månad där delmål sattes upp,
medförde även att märkbara förbättringar av delprodukten kunde eftersträvas samtidigt som
det fanns en klar handlingsplan för hur gruppen skulle uppnå detta. På så sätt upplevdes
gruppen att slutmålet blev mer realiskt än om det endast hade funnits ett definierat mål av
gruppen och en stor handlingsplan.
Enligt Scrum ska inte en projektledare finnas som delegerar arbete till gruppmedlemmarna
(Sutherland & Schwaber, 2013). Det innebar mycket eget ansvar för gruppmedlemmarna,
vilket en del var mer bekväma med än andra, och resulterade i en ojämn arbetsfördelning
mellan gruppmedlemmarna då en del hade sämre färdigheter i programmering vilket sänkte
motivationen för att utveckla. Under projektets gång jämnades denna arbetsbörda ut när
implicita roller började växa fram bland gruppen. Exempel på dessa roller var huvudansvarig
för versionhantering, utveckling och design i form av webbapplikationens utseende samt
utveckling av funktionaliteter och databashantering. De implicita roller som växte fram
innebar för en del gruppmedlemmar att de utvecklade en större komptens inom området än
andra gruppmedlemmar och på så sätt snabbare kunde bidra med värde till projektet. En
bidragande faktor till att dessa roller växte fram och därmed att alla kunde bidra till
utvecklingen var en förbättring av hur gruppen arbetade med Trello. Det bestod av att skapa
en tydligare struktur och förbättrad kommunikation med hjälp av etiketter och mer specifika
beskrivningar för korten vilket ledde till att medlemmarna började utnyttja verktyget till fullo.
En del förbättringsförslag som lades fram under sprintretrospektivsmötena tog längre tid att
implementera än andra. Anledningar till detta kan vara till exempel dålig planering, avsaknad
av motivation till förbättring och kontinuerlig uppföljning av åtgärdsförslagen. Om gruppen
hade definierat konkretare förbättringsåtgärder hade förmodligen många förbättringsförslag
implementerats tidigare. Detta påvisades i slutet av projektet, då en tydlig handlingsplan och
uppföljningsplan gav betydligt bättre resultat än gruppens tidigare diskussioner.
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Under sprintretrospektivsmötena fördes åsikter fram gällande den föregående period för att
sedan diskuteras i gruppen. I en grupp där åsikter skiljer sig åt kan det ibland vara svårt att
våga vara ärlig, vilket är viktigt för att kunna dra korrekta slutsatser och förbättringsåtgärder
för kommande sprint. Gruppen tillämpade inte anonymitet för att föra fram
gruppmedlemmars enskilda åsikter som förmodligen hade gett mer ärliga åsikter. Istället
borde gruppen försökt undvika detta fenomen genom att exempelvis skriva ner åsikter på
lappar som sedan samlades i en hög tillsammans för att skapa en viss grad av anonymitet.

Verktygen som användes för att bygga upp systemet var till största delen styrt av önskemål
från uppdragsgivaren vilket begränsade gruppens valfrihet. Då gruppen inte hade någon
större erfarenhet av webbutveckling var det svårt att initialt bedöma huruvida
utvecklingsgruppen gick in med korrekta verktyg för att genomföra projektet. I efterhand är
gruppen nöjda med de verktyg som använts, och upplever att ett gott resultat har kunnat
uppvisats med hjälp av dessa.
Under projektets gång har flera källor refererat till PHP som ett vedertagen verktyg för
webbutveckling. Den största skillanden, jämfört med JavaScript som använts i projektet, är
att PHP exekverar koden på serversidan och en fördel med språket är bra prestanda för
avancerad utveckling (The PHP Group, u.d.). Eftersom gruppens kunskaper i
webbprogrammering var begränsade vid projektets start och då webbapplikationen inte skulle
utvecklas på en avancerad nivå kan ingen tydlig fördel med PHP identifieras. Det slutliga
resultatet av webbapplikationens fuktionalitet hade troligtvis blivit snarlik även om PHP
använts. Vid mer avancerad utveckling med högre krav på prestanda och avancerade
funktioner hade PHP varit ett bra alternativ på grund av stor flexibilitet och effektivitet
(TutorialsPoint, u.d.).
En stor fördel med utvecklingsmiljön PyCharm har varit kompatibiliteten med
versionshanteringsystemet GIT, och att det givit en tydlig struktur för utvecklingsprojektets
olika kodfiler. Som alternativ till PyCharm hade en ren texteditor kunnat användas och
verisionshanterats via terminalen. Detta hade antagligen varit ett mindre bra alternativ då fler
moment krävts och en sämre överblick fåtts. Utvecklingsmiljön som valts har antagligen
besparat gruppen viss tid och således bidragit till att mer funktionalitet utvecklas under den
utsatta tidsperioden.

I detta avsnittet diskuteras de metoder som berör mjukvaruutvecklingen under projektets
gång.
6.1.2.3.1 Verisionshantering

Git underlättade projektarbetet genom att ha en tydlig struktur för hur versionhanteringen
skulle hanteras. För att undvika fel och problem i huvudgrenen under integration av versioner
skapades en utvecklingsgren som fungerade som mellanhand mellan den färdiga versionen
och utvecklingen. En ytterligare gren att intregera innebar lite mer arbete samtidigt som det
blev en säkerthet i form av en fungerande kopia – något som övervägde den negativa
aspekten.
I linje med att låta en självstyrande organisation själva välja hur de bäst ska utföra sitt arbete
tilldelades en gruppmedlem ansvaret för versionhanteringen, som genom sin kompetens hade
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kontroll över systemet (Sutherland & Schwaber, 2013). Det innebar att risken för problem vid
integration minimerades, något som skulle kunna uppstå om flera gruppmedlemmar
ansvarade för versionhanteringen. Nackdelen med att endast ha en ansvarig för
versionhanteringen var att det kunde ta längre tid att integrera ändringarna i projektet, men
det sågs aldrig som ett problem då versionhanteringen sköttes dagligen.
6.1.2.3.2 Mjukvarutestning

Den testmetodik som användes, en iterativ testmodell, visade sig mycket lämpad för arbetet.
Genom att kontinuerligt utvärdera den funktionalitet som skulle utvecklas upplevde gruppen
att resultatet blev en applikation där fokus hade lagts på rätt saker. Det alternativ som fanns,
vattenfallsmodellen, hade istället förlagt all testning i slutet av arbetet, närmare leverans av
den befintliga produkten (Hambling, 2015). Detta hade med stor sannolikhet lett till att
defekter byggdes på varandra, med ett slutresultat som hade innehållit många defekter, vilket
gör att även tidigare studerat material (Hambling, 2015) anser denna metodik som ej
passande för mjukvaruutveckling. De många funktionerna som testades samtidigt hade
dessutom troligen lett till att de defekter som fanns hade blivit svårare att lösa, då mer kod
hade behövt genomsökas.
Eventuellt kan det diskuteras huruvida varje sprint av arbetet skulle räknas som en
delprodukt, eftersom en av grundpelarna i Scrum är att alltid leverera färdig kod i slutet av en
sprint. Med detta resonemang hade istället vattenfallsmodellen inneburit tester i slutet av
varje sprint. Detta hade varit ett snabbare sätt att utföra tester på, då mindre tid hade lagts på
regression testing när ny funktionalitet integrerades in. Denna metod övervägdes i början av
sprint 1 just på grund av sin tidseffektivitet, men det framkom snart att det var betydligt
lättare att bygga vidare på applikationen om all tidigare kod var fullt funktionell. Således
ansågs den iterativa metoden av att testa efter utveckling av varje funktion vara den metod
som gav kod med minst antal defekter.
Det finns också ett fenomen inom mjukvaruutveckling som ytterligare stärkte gruppens beslut
att använda sig av en iterativ modell, nämligen att projekt med tidsbrist har en tendens att
lägga för lite tid på testning (Hambling, 2015). Gruppens resonemang var då att om testning
sker i slutet av arbetet är det denna del som påverkas mest av tidsbristen, medan en modell
med kontinuerliga tester bör resultera i att tidsbrist leder till mindre, men fullt funktionell,
kod, snarare än mer kod med fler defekter.
Gruppen valde också att arbeta aktivt med de tre nivåerna av verifikation enligt V-modellen;
”unit testing”, ”integration testing” och ”system testing” (International Software Testing
Qualifications Board, 2011). Detta tog lång tid att implementera fullt ut, och i början
slarvades det med framför allt system testing. Detta ledde till att fel i det övergripande
systemet inte uppdagades med en gång. Ursprungligen utfördes endast system testing av en
utvecklare, något som ledde till att ny funktionalitets effekt på systemet inte testades fullt ut.
Detta kunde i vidare utsträckning leda till programfel i andra delar av applikationen. Ofta var
det även så att förståelsen för den bakomliggande koden för buggen var begränsad, vilket
flera gånger resulterade i att det gick obemärkt förbi att en ny bugg hade skapats vid
lösningen av den ursprungliga. På grund av dessa problem utvidgades system testing till att
innefatta minst tre utvecklare. På så sätt hoppades gruppen testa systemet mer fullständigt
efter varje integration.
När gruppen väl fått grepp om metodiken för de flera nivåerna av testning visade den sig
mycket användbar, och många problem har undvikts med hjälp av den. Ett exempel är
skillnaden på den lokala och serverbaserade databasen. De noggranna integrationstesterna
och systemtesterna är troligen en viktig orsak till att problem relaterade till de olika
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databaserna uppdagades och åtgärdades tidigt. Hade endast lokal testning skett hade detta
problem troligen gått obemärkt förbi, vilket hade resulterat i betydligt svårare defekter att
lösa då de uppdagades, då mer funktionalitet skulle ha byggt på felaktiga lösningar.
Trots att gruppen anser att de valt rätt metod för testning, fanns det förbättringsmöjligheter.
På nivån acceptance testing användes externa testare, och denna nivå av test användes varken
så utförligt eller ofta som varit optimalt. Medan de andra nivåerna av testning genomfördes
efter varje ny funktionalitet, skedde användartester endast ett fåtal gånger. Det fanns heller
inga tydliga riktlinjer kring hur testerna skulle genomföras eller hur feedback skulle ges,
vilket ledde till att dokumentation från dessa tester uteblev och feedback gavs i muntlig form.
Eftersom endast ett fåtal externa testare användes var avsaknaden av dokumentation inget
problem, då gruppen kunde ta informationen och revidera den framtida funktionaliteten och
hitta defekterna med en gång, men i ett större projekt hade detta troligen blivit ett stort
problem. Denna brist på dokumentation ledde även till att det i efterhand blev svårt att avgöra
vilka förändringar som skedde på grund av extern feedback och vilka som berodde på interna
åsikter, en distinktion som hade varit användbar i utvärderingen av frågeställningen.
6.1.2.3.3 Refaktorering

En större refaktorering i slutet av projektet ledde en del gånger till programfel och tappad
funktionalitet, något som Kim, Zimmermann & Nagappan (2014) varnar för vid
refaktorering. Gruppen tror, i efterhand, att arbete enligt ”floss refactoring” hade varit
fördelaktigt då refaktoreringen hade delats in i mindre delar och bearbetats successivt (Liu, et
al., 2012). Det hade förmodligen lett till färre programfel och mindre tappad funktionalitet då
den ansvarige för refaktoreringen enklare skulle ha förstått koden när mindre kod skulle
bearbetas och mer kod ansågs vara refaktorerad, speciellt om personen inte hade utvecklat
funktionaliteten.
Den tid som lades ner på refaktorering kom inte att innebära en nettovinst tidmässigt, då den
utfördes för sent. Om projektet hade fortgått skulle refaktoreringen fått större positiva
konsekvenser. Med facit i hand insåg gruppen att det hade varit bättre att arbeta successivt
med refaktorering genom att integrera detta i delmålen för sprintarna och på så sätt hade
projektet kunnat dra fördelar av refaktoreringen under hela utvecklingsfasen.

Kontinuerligt under arbetets gång har information hämtats från flera olika källor. Det är ett
antal olika sorters källor som dominerar; böcker, vetenskapliga publikationer och framför allt
industrikällor.
När källor väljs, som ska ligga i grund för utvecklingen, i ett så föränderligt ämne som detta
är det viktigt att hänsyn tas till åldern på materialet. Exempelvis är boken “Framgångsfaktorer
för lyckad e-handel” av Johnsson och Nilsson från 2009. Då det skett en snabb utveckling av
bland annat e-handel måste detta tas i beaktning när en källa är ett par år gammal, då material
snabbt blir föråldrat. Här har dock bedömts att så inte är fallet, primärt då det som undersöks i
detta fall är människans beteende och behov relativt e-handeln, snarare än e-handeln i sig.
En äldre artikel som också studerats är “What drives consumers to shop online?” av Pere et.
al. från 2004. Även här har informationen bedömts relevant trots sin ålder då den i det
undersökta syftet fokuserar på faktorer från den vanliga detaljhandeln, som ej förändrats
under dessa år.
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En stor del av de källor som använts vid utformningen av detta projekt är så kallade
industrikällor. Det innebär att de inte har fått utstå samma metodiska granskning (exempelvis
peer review) som publicerade vetenskapliga artiklar eller böcker får. Här har vikt lagts vid att
förstå den bakomliggande källan, dess syfte och auktoritet, för att kunna säkerställa källans
legitimitet. En ytterliggare problematik är att dessa källor ofta är webbaserade, vilket innebär
att en källa kan förändras utan att det nödvändigtvis syns, eller till och med försvinna från
den länk som återfinns i källförteckningen. Dessa faktorer kan försvåra granskningen av
rapportens källor.

6.1.3 Utvärdering
Till skillnad från de acceptanstest som skett under arbetets gång var det slutgiltiga
användartestet, vars syfte var att stå till grund för en utvärdering av gruppens frågeställning,
noga planernat, och testarna fick tydliga instruktioner om vilka moment som skulle
genomföras. Detta hade fördelar och nackdelar.
En tydlig fördel med denna metodik var att alla testare på detta sätt hade samma
förutsättningar då de genomförde utvärderingen. Gruppen ansåg att om olika testare
genomfört olika uppgifter kunde detta ha lett till att resultaten hade haft fler okända faktorer,
vilket hade gjort resultaten svårtolkade. Nackdelen blev istället att testarna fick mycket lite
utrymme att själva testa gränserna för programmet, viket kan ha påverkat deras uppfattning
om hur intuitiv applikationen var, vilket är kritiskt för en applikations användbarhet (Nielsen,
2012).
Den stora fördelen med den elektroniska utvärdering gruppen använde var att det var ett
smidigt sätt att låta testarna genomföra testet och utvärderingen utan tidspress och utan risk
för att påverkas av rörelser eller kommentarer från medlemmar i gruppen. Samtidigt fanns
nackdelen att ett övervakat test troligen gett mer uttömmande svar från respondenterna,
medan den utvärdering som gjordes endast hade förbestämda svar. Det fanns ett fält för egna
kommentarer, men dessa är ofta svåra att tolka resultaten från (Karlstad Universitet, 2005).
En annan faktor som kan ha negativt påverkat utvärderingens trovärdighet är att
respondenterna tillhörde projektgruppens bekantskapskrets. Gruppen ansåg dock att ett
anonymt test och utvärdering var det bästa sättet att minimera den risk detta fenomen utgör.
Dessutom tillhör samtliga respondenter produktens tänkta målgrupp, och gruppen tror således
att resultatet är rimligt.

Resultat
I detta kapitel diskuteras olika aspekter av arbetets resultat.

6.2.1 Förstudie
Detta avsnitt behandar resultaten av projektets förstudie.

Enkätens huvudsakliga fokus var att ta reda på om det fanns en marknad för produkten, samt
att kartlägga konsumenternas köpbeteende. Med facit i hand hade det förmodligen varit bättre
lägga större fokus på konsumenternas preferenser vid e-handel för att på så sätt lätt kunna
utröna vilka funktioner som konsumenterna ansågs viktigast. Då projektet var tidspressat
jobbades det efter prioritetsordning. Gruppen visste att de inte skulle ha tid att implementera
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allt de ville och det hade således varit bra om enkäten tydligare hade kunnat ge uttryck för
vad som borde prioriteras.
Utöver fokus på fel område var basen för enkätundersökningen relativt liten, endast 84
personer tillfrågades. Således kunde ej generella slutsatser dras från enkätundersökningen,
men resultatet gav en indikation av hur marknaden och dess efterfrågan såg ut. Med hjälp av
en annan studie av parfymer (Jägersvärd & Fossum, 2010) kunde delar av resultatet
säkerställas. En aspekt som inte togs med i enkätundersökningen var huruvida de svarande
var män eller kvinnor. Detta gjorde det svårt att tolka resultatet av ett antal frågor, eftersom
män och kvinnor har olika beteende vid användning av parfym (Jägersvärd & Fossum, 2010).
I resultatet går det i många fall att utläsa tydliga trender. En anledning till det tydliga
mönstret bland respondenterna, exempelvis att användbarheten är minst viktig, kan ha att
göra med homogeniteten bland de tillfrågade (Se Bilaga 1 – Enkätundersökning). Cirka 85 %
av respondenterna var mellan 18-30 år, vilket är väldigt nära den åldersgrupp där de mest
frekventa e-handelskonsumenterna återfinns, som således inte är lika beroende av en enkel
användbarhet (Arrhenius, 2010).

Den prototyp som utvecklades blev väldigt generell och grovhuggen, men den gav idéer om
hur webbapplikationen skulle kunna se ut och genom detta utgjorde den en grund för arbetet.
Det faktum att den inte var så specifik gjorde det enkelt för gruppen att inte känna sig
begränsad till att hålla sig innanför ramarna av prototypen. Ett antal saker från den första
prototypen valdes att skrotas, exempelvis topplistan, då den i ett senare skede inte visade sig
vara en prioriterad funktionalitet, enligt tidiga ”system tests” av externa användare. Hade
prototypen varit mer avancerad och specifik hade eventuellt detta inte varit ett lika enkelt
beslut.
Prototypen har upplevts ha varit väldigt bra att utgå ifrån, men det faktum att den är så
generell har också gjort att gruppen inte alltid haft en klar visuell ambition. Genom att ta
längre tid för att skapa prototypen, göra den mer avancerad och av en högre nivå så hade
gruppen kunnat få en tydligare riktning under utvecklingens gång, istället för att fokusera på
att direkt starta utvecklingen. Detta kunde eventuellt ha resulterat i att utvecklingen hade
blivit färdig än tidigare, genom att gruppen hade haft en än tydligare bild av vad som borde
göras (Cerejo, 2010).

6.2.2 Implementation
Detta avsnitt behandar resulten av arbetets implementation.

I den slutgiltiga produkten blev enbart sidfoten och sidhuvudet statiska, och hela
mellanskiktet är ett dynamiskt utrymme. Vid implemenation enligt prototypen hade
ytterliggare två statiska objekt existerat på webbapplikationen; två stycken sidomenyer, en på
var sida om det dynamiska utrymmet. Dessa kunde användas för att visa information om mest
sålda produkter eller en länk till produkter som är relevanta för användaren. Det hade på ett
positivt sätt kunnat påverka användbarheten då det kunde krävas ännu färre klick för att finna
en specifik produkt (Fang & Salvendy, 2003). Gruppen ansåg dock att applikationen hade
getts ett stökigare utseende, samt att fokus hade flyttats ifrån produkterna i det dynamiska
utrymmet vilket kan leda till en sämre användarupplevelse (Cao, 2015). Flera klickbara
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alternativ hade kunnat leda till förvirring vid navigering på webbapplikationen vilket
resulterar i färre återkommande användare (Jupiter Research, 2006).
En annan stor avvikelse är de modals som har implementeras istället för den produktsida som
prototypen beskriver. Modals motiverades med att de skulle utnyttja konceptet av visuell
hierarki på ett effektivare sätt än vad en produktsida kunde göra (Laja, u.d.). Konsekvensen
av beslutet blir ett mer komprimerat område för information, då en modal bara tar upp en
central del av skärmen. En renodlad produktsida hade kunnat utnyttja sidan på ett bättre sätt,
vilket kunde göra det möjligt att använda sig av större produktbilder, utförligare
beskrivningar och ett kommentarsfält där användare kan lämna åsikter. Det sistnämnda är den
funktion som fått lida mest vid beslutet att använda modals. Istället för kommentarer
implementerades ett betygssättningssystem i form av stjärnor. En produkts volym måste
kunna uppvisas i beskrivningen av produkten, vilket den gör på webbapplikationen (SFS
2008:486, u.d.). Volymen skrivs manuellt in som en del av produktbeskrivningen, vilket
enligt gruppen är en dålig lösning. Att implementera en attribut till produkter i databasen för
att lagra volym, samt att reservera ett utrymme på modalen där volymen presenteras hade
varit ett snyggare sätt att göra det på anser gruppen.
Det framkom efter den slutgiltiga utvärderingen att nya användare ansåg att
registreringsprocessen var för lång för att användaren ska kunna genomföra ett smidigt och
snabbt köp. Då en komplicerad utcheckningsprocess kan leda till att användare avbryter sitt
köp var det en viktig punkt att se över (Jupiter Research, 2006). För att undvika
registreringsprocessen, och framförallt inloggningen vid varje köp, hade det kunnat tillåtas att
användare kunde köpa produkter utan att logga in, och detta var något som diskuterades i
gruppen. Det ansågs att det var viktigt med en trygg och säker applikation där kunden alltid
har möjlighet att själv gå in och se över eventuell orderhistorik samt sparade uppgifter.
Gruppen stod således fast vid beslutet att inloggning krävs vid köp, även om det som
konsument går att spara in tid genom att skippa detta steg. Ytterligare en säkerhetsåtgärd som
implementerades var automatiskt utloggning efter fem minuter av inaktivitet. Eftersom
gruppen önskade en både säker och snabb webbapplikation har inloggningsprocessen gjorts
så snabb och effektiv som möjligt inom de givna ramarna för arbetet.
Något gruppen valde att lägga mycket tid på var sorteringsfunktioner, då detta är något
konsumenter efterfrågar (Jones, 2014). Eftersom respondenterna i enkäten under förstudien
ansåg att priset var den viktigaste faktorn vid köp av skönhetsprodukter online
implementerades en prisjusterare (Se Bilaga 1 – Enkätundersökning, Utfall från enkät, Fråga
6). Ett alternativt sätt att bygga upp sorteringsfunktionen hade varit med ”check boxes” där
användaren kunnat kryssa för de kreterier som önskat användas för sortering. En sådan
lösning hade ökat användarens valfrihet och applikatonens flexibilitet och således även ökat
webbapplikationes användbarhet.

En effekt av att applikationen är en SPA är att systemet kan bli långsamt om det laddas in för
mycket innehåll på sidan, då inget innehåll raderas efter att det har laddats till klienten
(Papadakis, u.d.). För detta projekt upplevdes det inte vara ett problem, då applikationen inte
var tänkt att vara särskilt stor. Ett alternativ till SPA hade varit en mer traditionell ”multi page
application”. En fördel med en sådan applikation är möjligheten att specificera vilka skript
som ska finnas tillgänglig för vilken specifik HTML5-sida. Vid stora webbapplikationer där
det mesta av informationen ändras vid navigation kan en multi page applikation vara att
föredra. Detta var dock aldrig ett alternativ för projketet då kunden hade ett krav på SPA,
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men resultatet hade troligtivs blivit markant annorlunda om en multi page application
utformats. Något som hade varit fördelaktigt med en multi page application i detta projekt är
möjligheten att använda bakåt-knappen i webbläsaren. Denna funktionalitet går att utveckla
även för SPA och är något som skulle kunna förbättra användbarheten vid fortsatt utveckling.
Under utvecklingen uppstod ett behov av att temporärt kunna lagra kundinformation och
varukorg på applikationen. Vanligtvis implementerar hemsidor kakor för att hantera denna
information, vilket gör information direktåtkomligt för serversidan. I och med detta så måste
det, enligt lag, informeras och accepteras av användaren att webbapplikationen får använda
kakor (SFS 2003:389, u.d.). För att kringå detta valde gruppen att använda sig av ”local
storage”, där information inte är direkt åtkomlig för serversidan utan kan enbart nås då det
aktivt skickas.
Beslutet att använda ”local storage” visade sig medföra vissa problem, framförallt då det
skedde en uppdatering av systemets databas. Vid uppdatering rensas databasen på sin
information, men ”local storage” innehåller fortfarande den information som användaren
senast lagrade där. Till exempel kan en användare ha en produkt i varukorgen som inte längre
finns lagrad i databasen, vilket medför att användaren varken kan radera produkten eller
handla den. Beslutet var dock att behålla den implementation som fanns, då den slutgiltiga
utgåvan av systemet inte skulle behöva uppdatera sin databas och därmed kan inte felet
uppstå.
Vid utvecklingens start så specifierade produktägaren att webbapplikationen skulle vara
responsiv, men det saknades tydliga direktiv till vilken utrsträckning. På grund av detta satte
gruppen själva upp en avgränsning på hur responsiv applikationen skulle vara.
Responsivitet skulle visa sig vara en stor utmaning för gruppen. Med hjälp av Bootstrap och
CSS kunde många fördefinerade storlekar användas, men vid justering mellan dessa storlekar
uppstod problem som gruppen hade svårt att hantera. Lösningen blev att utveckla JavaScript
funktioner som hanterade övergången mellan vissa skärmstorlekar, och anpassade vissa
element till den nya skärmstorleken. Lösningen kunde ha vidarutvecklats för ytterliggare
skärmstorlekar men gruppen ansåg att den lösning som skapades gav applikationen önskvärd
responsivitet och användarna slapp zooma in och ut för att nå hemsidans olika delar vilket
underlättade för användaren. Applikationen testades ner till en skärmbredd på 320 pixlar,
vilket motsvarar skärmen på en iPhone 4.
Databasen utvecklades succesivt under projektet och blev i slutändan större än förväntat (se
Figur 5-18). Gruppen tog tidigt fram ett EER-diagram för att beskriva den tänkta strukturen
för databasen, men denna utvecklades i takt med att funktionalitet som berodde av databasen
skapades. Framförallt entiteten ”Products” fick betydligt fler attributer än vad som
inledningsvis specifierades. Gruppen försökte vara aktsam med att göra databasen större. En
större databas ökar komplexiteten och tar även upp mer lagrinsutrymme på disken.
Expansionen av databasen fick sättas i perspektiv till vad den skulle tillföra för
användbarheten, till exempel motiverades en implementation av ett betygssystem vilket lade
till ytterligare ett attribut på entiteten ”Products” då kunden vill kunna få omdömen om en
produkt (Perea, et al., 2004).

Exempel på användarberättelser som inte utvecklades var ”19. Som kund vill jag kunna
jämföra produkter så jag vilken produkt jag egentligen vill ha”, en funktionalitet som kan
anses förbättra användbarheten (Fang & Salvendy, 2003). Användarberättelsen utvecklades
inte då funktionaliteten upplevdes irrelevant enligt projektgruppen, när syftet med nätbutiken
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var att erbjuda billiga parfymprover så att kunden kan få jämföra dessa produkter hemma,
kändes funktionen överflödig. Ett skäl att utveckla en jämförelsefunktionalitet hade varit att
kunderna då skulle kunna se vilken karaktär olika parfymer hade, men detta ansågs inte vara
ett tillräckligt motiverande skäl, eftersom det låga priset på parfymprover bör innebära att
kunder har en låg involvering i köpprocessen (Kotler, et al., 2011).
En annan användarberättelse som ej utvecklades var ”21. Som kund vill jag kommentera på
produkter så jag berätta för andra om för- och nackdelar med produkten”. Syftet med
funktionaliteten var att skapa en motsvarighet till en återförsäljares rekommendationer som
konsumenter anser vara en viktig faktor för köp av parfymer (Jägersvärd & Fossum, 2010).
Men då parfymer reagerar olika på huden och avger unik doft för varje person anses detta inte
ge den önskade funktionen då negativa kommentarer en kund ger om en doft kan motverka
att en annan köper denna, även fast en annan kund skulle haft en positiv upplevelse (Estapé,
2013). Då gruppen fokuserat på en tydlig beskrivning och kunden enkelt kan kontakta
nätbutiken med frågor anes detta räcka för att, AFC som återförsäljare, ska påverka kunden
beslut.

6.2.3 Utvärdering
Alla resultat av den slutgiltiga utvärdering som genomfördes indikerar att webbapplikationen
anses vara lättnavigerad och intuitiv av en tydlig majoritet av användare. Dessutom ansågs
designen vara snygg och användbar. Detta tyder på att applikationen i sin helhet har uppfyllt
målet med arbetet, nämligen att skapa en användbar webbapplikation (se 1.3).
Att designen upplevs som lättförstådd beror troligen på den platta design som tillämpats, där
idén bakom denna är att det ska göra det lätt för användaren att förstå applikationen, och
således öka dess användbarhet (Clum & May, 2014). Ett annat alternativ hade varit en
skeumorfisk design, som istället fokuserat på att se verklighetstrogen ut (WebDesignerDepot,
2013). Detta hade dock tagit betydlig mer tid då ingen i gruppen hade tidigare erfarenhet, och
utifrån resultatet av utvärderingen kan antagandet göras att den tid det hade tagit att utveckla
en sådan design inte kan ha påverkat den mycket goda responsen till designen speciellt
mycket.
En annan orsak till att applikationen framstår som lättförstådd kan vara valet av bakgrund, då
en matt bakgrund bidrar till att användaren blir mindre trött i ögonen (Pallasart, u.d.). Således
uppfattar kunden det som att mindre ansträngning krävts för att utföra en handling som kan
ha upplevts mer ansträngande med en klar bakgrund.
Resultatet tyder på att det råder viss oklarhet kring det faktum att just prover av parfymer
säljs. Detta tyder på en brist i kommunikation mellan applikation och användare. I dagsläget
återfinns endast storleken på proverna i respektive provs beskrivning. En metod för att
tydliggöra detta vore att göra informationen mer lättillgänglig, genom att tillämpa visuell
hierarki och således dra användarens uppmärksamhet till just storleken på produkten hen är
intresserad av (Laja, u.d.).

Etik och samhälleliga aspekter
I detta avsnitt diskuteras olika etiska aspekter kopplade till webbapplikationen och den tänkta
verksamheten som utvecklats under detta arbete.
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6.3.1 Datasäkerhet
För webbapplikationer är datasäkerhet viktig då nätbutiken kan komma att hantera stora
mängder information om sina kunder och deras konsumtionsmönster. En illvillig extern part
kan anstränga sig för att komma åt denna data via olagliga medel, om datan skulle bedömas
vara värdefull. Sådana dataintrång inträffar oftare och oftare för stora företag, med ett stort
förlorat förtroende som konsekvens. (Wired, 2014)
Dataintrång kan vara kostsamma både för det utsatta företaget och samhället, och det är
därför önskvärt att lägga energi och resurser på att motverka detta. Gruppen har fokuserat på
att utveckla en så användbar produkt som möjligt samtidigt som att medlemmarna har varit
tvungna att lära sig under arbetets gång. Oerfarna utvecklare tillsammans med en risk för
bristande kodkvalitet kan enligt Peslak (2004) öka risken för en sämre datasäkerhet.
Det finns stor potential till förbättring gällande datasäkerheten i den utvecklade
webbapplikationen. Exempelvis lagras användares lösenord helt utan kryptering vilket
medför en stor risk för användaren om någon obehörig får tag i dessa uppgifter tillsammans
med användarens epostadress. Vid kryptering av delar av databasen hade denna risk kunnat
elimineras.

6.3.2 Saknad funktionalitet
Under utvecklande av webbapplikationer är det lätt att frånse den funktionalitet som ej
utvecklas, och även de komplikationer detta kan innebära. Den etiska aspekten av att
exempelvis ge en användare möjlighet att lämna ifrån sig information utan att sedan ej kunna
ta bort den kan ifrågasättas, precis som etiken i att ej underlätta för användare att på ett enkelt
sätt få tillbaka sitt konto ifall användaren skulle glömma bort lösenord eller liknande. I bägge
fall skapas en beroendesituation där användaren är utlämnad till administratören av sidan ifall
något går fel, vilket inte är optimalt.
I slutet av projektet saknades funktionalitet för att återfå sitt konto då en användare tappat
bort sitt lösenord, vilket är problematiskt. En användare riskerar alltså att inte kunna få
tillbaka sitt konto, och på så sätt känna att personen tappar kontrollen över sitt konto. Dock
skapar bristen på denna funktionalitet en större säkerhet, då andra inte kan försöka att komma
åt ens lösenord på detta sätt. I nuläget krävs det att användaren antingen tar kontakt med
administratören av nätbutiken eller skapar ett nytt konto, två lösningar som inte anses vara
fullt tillfredställande.
När utvecklingen avslutades kunde inte en användare ta bort sin profil eller sina uppgifter
från webbapplikationen, vilket kan anses vara problematiskt då användaren inte har full makt
över det konto den skapar. Hursomhelst så kan en användare ändra på sina personuppgifter,
vilket kan likställas med att personen fortfarande har makten att avlägsna sina uppgifter. Det
ger dock inte samma känsla som att fullt ut ta bort sitt konto, och det vore därför bra om
utvecklingsgruppen mot framtiden skulle kunna implementera denna funktionalitet.
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7

Slutsats

Den slutgiltiga webbapplikationen utvecklades i enligthet med teorier om vad som gör en
applikation visuellt tilltalande. Minimalistisk design vid utformning av en webbapplikation
bidrar till att minimera antalet distraherande objekt som kan ta användarens uppmärksamhet
(se 3.1.4.3). Tillsammans med en tydlig visuell hierarki som tydliggör element som är av
intresse för en användare skapas en lättnavigerad webbapplikation med god användbarhet (se
3.1.4.3).
Den slutgiltiga produkten visar på att det är ett bra val att utveckla en e-butik i form av en
SPA då syftet är att uppnå en god användbarhet, eftersom det ger en snabb laddning av
applikationens innehåll. Kunden ges därmed möjlighet att snabbt utföra det den önskar, vilket
enligt Nielsen (2012) är en av de kvalitativa komponenterna i användbarhet (se 3.1.4.1).
För att en webbapplikation skall upplevas användbar för kunden menar Fang & Salvendy
(2003) att det endast ska krävas meningsfull information vid utcheckning (se 3.1.4.4). Detta
styrks även av arbetets resultat, där beslutet att kräva inloggning för att köpa produkter på en
nätbutik visade sig skapa en längre och mer komplicerad köpprocess som inte uppskattades
av användarna(se 5.3). Således kan slutsatsen dras att en webbapplikation som designas för
att vara användbar bör tillåta köp även för kunder som ej är registrerade användare.
Vidare utveckling av projektet bör förhålla sig till den kritik som mottagits från de slutgiltiga
användartesterna (se 5.3). Fokus bör således ligga på att förenkla registreringsprocessen,
exempelvis genom att ta fram ett formulär med mindre ifyllnadsytor som även hämtar
användarens personuppgifter med hjälp av personummret. På så vis kortas processen ner och
köpet görs ännu enklare för kunden. Bedömningen av produkter bör också förbättras, då
användare i dagsläget inte behöver ha köpt en produkt för att kunna recensera den. Ytterligare
en slutsats är att det finns utrymme för att förbättra webbapplikationens utseende för att
förtydliga vilken produkt som säljs.
Till sist kan gruppen konstatera att arbetets färdiga produkt, webbapplikationen för Awesome
Fragrance Company, ger en god indikation om vad som är viktigt i en webbapplikation för att
den skall anses vara användbar av kunden. I och med detta kan applikationen ses som ett
exempel på hur en användbar webbapplikation för en e-butik kan byggas, och besvarar
således gruppens frågeställning. En del av den funktionalitet som anses vara kritisk för
användbarhet är utvecklad, samtidigt som det finns gott om utrymme för ytterligare
förbättringar. Detta göra att gruppen anser att arbetet är en god grund för vidare
undersökningar inom ämnet. Således har arbetet uppfyllt sitt syfte; att ge en ökad förståelse
för de faktorer som definierar en användbar webbapplikation.
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Bilagor

Bilaga 1 – Enkätundersökning
En enkät skickades ut genom sociala medier i januari 2016 med syfte att genomföra en
marknadsundersökning av parfym i Sverige. Företagets ide är att via nätbutiken sälja
parfymprover på den svenska marknaden.
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Utfall från enkät

Utfallet från fråga 1 visar att en stor majoritet av de svarande är från den yngre generationen.
Mer svar från den äldre generationen hade önskats av gruppen. Se Figur 9-1.
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Figur 9-1, utfall fråga 1

I denna fråga tillbads de svarande att ge information angående sina rutiner gällande
användning av parfym. Utfallet visar på att stor del av de svarande använder parfym minst
några gånger i veckan. Se resultat i Figur 9-2.
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Figur 9-2, utfall fråga 2

Denna fråga ställdes för att se hur ofta de svarande byter doft, d.v.s. hur ofta en helt ny
modell eller märke inköps. Från resultatet framgår att de svarande har en tendens att byta,
men att det inte sker frekvent. Figur 9-3 visar utfallet.
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Figur 9-3, utfall fråga 3

Fråga fyra ställdes av den anledning att få insikt i hur många olika parfymer som de svarande
äger i dagsläget. Utfallet ses i Figur 9-4 och tyder på att en stor majoritet äger minst 2
parfymer.
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Figur 9-4, utfall fråga 4

Den femte frågan ställdes för att se hur stor sannolikheten är att de svarande skulle köpa
skönhetsprodukter online. Utfallet visar på att nästan samtliga av de svarande kan tänka sig
handla skönhetsprodukter online. Se resultat i Figur 9-5.
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Figur 9-5, utfall fråga 5

Den sista frågan ställdes i syfte att undersöka vad de svarande tycker är viktigast vid köp
online. Här var flera alternativ möjliga att välja och vad som kan utläsas från Figur 9-6, är att
nästan samtliga anser att priset är en av de viktigaste faktorerna.
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Figur 9-6, utfall fråga 6
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Utbud

Bilaga 2 – Marknadsföringsplan
Nedan följer den marknadsföringsplan som utvecklades i syfte att i ett inledande skede
analysera marknaden och utveckla ett angrepssätt för gruppens utveckling av
webbapplikationen.

Inledning
I dagsläget finns en uppsjö av företag som säljer parfym och skönhetsprodukter på internet.
För att lättare kunna kartlägga marknaden skickades det i februari 2016 ut en enkät där de
tillfrågade fick svara på ett antal frågor rörande deras användning av parfym, se bilaga 1.

Verksamhetsbeskrivning
Awesome Fragrance Company avser erbjuda sina kunder parfymer i miniformat, så kallade
samples. Försäljning kommer ske med hjälp av en webbapplikation där kunden kan välja ur
ett brett sortiment av samples till ett rimligt pris och med snabb leverans.

Omvärldsanalys
Omvärldsanalysens syfte är att analysera marknaden idag och identifiera vilka förutsättningar
och begränsningar som finns för att etablera Awesome Fragrance Company på marknaden.
Analysen är på makronivå och genomfördes med hjälp av PEST-modellen.

Eftersom Awesome Fragrance Company kommer bedrivas i form av en e-handelsbutik finns
ett antal lagar och regler som behöver tas i beaktning, varav de mest centrala tas upp nedan.
Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) behöver Awesome Fragrance Company
innan ett avtal ingås ge kunden information om bland annat organisationsnummer,
telefonnummer, adress och epost-adress. Konsumenten behöver även bli upplyst om varans
pris, egenskaper och leveranssätt samt om detaljer som gäller ångerrätten. Awesome
Fragrance Company är även skyldig att inom en rimlig tid (senast vid tid för leverans) ge
kunden en skriftlig bekräftelse på avtalet (Justitiedepartementet L2, 2016).
När det gäller marknadsföring av Awesome Fragrance Company-produkter måste
bestämmelser som framgår av marknadsföringslagen (2008:486) och som särskilt berör ehandel följas. Marknadsföringen får till exempel inte vara aggressiv eller vilseledande och det
måste tydligt framgå att det är marknadsföring det handlar om. Det framgår även att
produkternas förpackningsstorlek tydligt måste framgå, vilket är något Awesome Fragrance
Company bör beakta noga för att inte vilseleda kunden. (Finansdepartementet KO, 2016)
Vidare behöver Awesome Fragrance Company rätta sig efter prisinformationslagen
(2004:347), vilken reglerar prissättningen av produkter. Ur lagen framgår att prisinformation
ska vara korrekt och tydlig, inklusive skatter och uttryckt i kronor, samt att jämförpris bör
finnas då detta är motiverat.
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har Awesome Fragrance Company rätt att samla in
personuppgifter från kunden efter att klargjort uppgifternas ändamål. Uppgifter för
fullföljandet av avtalet får samlas in utan särskilt medgivande. Personuppgifterna får inte
användas för direkt marknadsföring.
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Enligt Konjunkturinstitutet är Sverige på väg in i en högkonjunktur. BNP växte med 4 %
under 2015 och räntorna spås vara fortsatt låga under 2016 (Hansson, 2015). Detta gynnar
den privata konsumtionen och skönhetsprodukter, parfym inkluderat, blir något hushållen i
större utsträckning har råd att lägga pengar på.
I december låg den svenska inflationen, mätt som årlig förändring av konsumentprisindex, på
0.1 % vilket kan jämföras med riksbankens mål på 2 % . En låg och stabil inflation skapar
goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Enligt Riksbankens prognos förväntas inflationen
stiga successivt och stabilisera sig runt 2 % under 2017.

Parfym är något som används av en bred målgrupp och det är svårt att urskilja några konkreta
sociala faktorer som påverkar användandet. Det framkom ur enkäten som skickades ut att en
majoritet av de tillfrågade använder parfym varje dag eller några gånger i veckan.
Fördelningen när det gäller ålder är relativt lika hos personer under 45 år medan gruppen kan
se en trend att personer över 45 år i större utsträckning endast använder parfym vid speciella
tillfällen, se bilaga 1.

Under det sista kvartalet 2015 växte e-handeln med 16 % jämfört med samma period under
2015. Det syntes även en ökad trend av mobilanvändandet i samband med internetköp vilket
ökar kraven på användbarheten av webbapplikationer som används via mobiltelefonen.
(PostNord 2016)

Marknaden i dagsläget består inte av några direkta konkurenter till awesome fragrence
company. Flertalet hemsidor arbetar med försäljning av parfymer, men i större storlekar, då
AFC enbart fokuserar på mindre samples för kunden att ta hem och testa, anses det hjälpa
dessa företag mer än att konkurrera.

Det finns en uppsjö av leverantörer till företaget världen över, vilket innebär att awesome
fragrence company har stor möjlighet till att påverka inköpspriset och ha ett differienterad
produktutbud.

Swot-analys

Awesome Fragrance Company kommer i och med sin uppstart att vara det första företaget på
den svenska marknaden som erbjuder sina kunder att köpa prisvärda mindre förpackningar av
parfym på ett användarbart sätt. Detta är en viktig styrka hos företaget, då det ger en större
möjlighet att etablera sig hos en bredare målgrupp än om det funnits mycket konkurrens.
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Eftersom företaget är helt nytt, och dessutom inte har några konkurrenter att jämföra sig med,
finns risken att företaget väljer att fokusera på helt fel funktionalitet, eftersom det finns
mindre användar-data att använda sig av. Dessutom finns begränsad erfarenhet inom
företaget, vilket är en svaghet då mer erfarenhet generellt leder till bättre beslutsfattande. En
annan svaghet är att projektet leds av studenter med ekonomiska begränsningar. Detta gör det
svårt för företaget att finansiera den kraftiga marknadsföring som krävs när företag ska
etablera sig på en helt ny marknad (Henricks, 2001).

Enligt betalningsföretaget DIBS (2015) årliga rapport om e-handel har mängden köp som
utförts på nätet ökat de senaste åren. Denna mängd beräknas stiga varje år vilket är något som
ses som en stor möjlighet för Awesome Fragrance Company. Vidare visar den genomförda
enkäten att de allra flesta skulle kunna tänka sig att utföra köp av skönhetsprodukter online,
något som tyder på att företagets produkt kommer att mottas positivt av den tänkta
målgruppen.

Eftersom personer generellt sett vill lukta på sin parfym innan de köper den så finns det en
risk med att sälja parfymer online. Forskning (Jägersvärd & Fossum, 2010) visar även att
personalens kunskap och rekommendationer är en bidragande orsak till köp av parfym, något
som är svårt att uppnå online. Det är också så att de flesta inte byter parfym så ofta, vilket
utgör ett hot då det förminskar antalet möjliga köp.

Marknadsmål och strategi
För att utmärka sig på marknaden är det viktigt för Awesome Fragrance Company att ha en
tydlig marknadsstrategi. Enligt Porter (1980) finns tre olika strategier för att vinna
konkurrensfördelar på marknaden; kostandsledarskap, differentiering samt fokusering. Dessa
tre teorier grundar sig i att det inte går att vara alla kunder till lags utan ett beslut om var
konkurrensen ska ske behöver fattas. Den strategi som är mest lämplig för Awesome
Fragrance Company att vinna marknadsfördelar genom är differentieringsstrategin. Detta
innebär en unik och specifik produkt till en bred målgrupp. Vårt mål är att leverera prisvärda
parfymprover på ett snabbt och smidigt sätt, där målbilden är att skapa en användbar
applikation och driva en verksamhet som genererar nöjda och återkommande kunder.

Segmentering
När ett företag ska slå sig in på marknaden måste det välja ett eller flera marknadssegment
(marknaden uppdelat i grupper av konsumenter med olika behov, egenskaper och beteenden),
vilket kan innebära att det behövs separata produkter och marknadsföringsstrategier för de
olika segmenten. Efter att segmenten är identifierade väljer företaget att fokusera på ett eller
flera segment som anses vara mest attraktiva. Det finns olika geografiska, demografiska och
psykografiska variabler företag använder sig av för att dela upp markanden i dessa olika
segment (Kotler & Armstrong, 2013).
Från den utskickade enkäten har Awesome Fragrance Company indentifierat tre segment på
marknaden. Samtliga är måna om priset på produkten och eftersom företaget enbart riktar sig
mot den svenska marknaden befinner sig samtliga i Sverige. Det första segmentet är kvinnor
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mellan 20-30 år som använder parfym minst flera gånger i veckan, äger minst två parfymer
samt byter doft relativt ofta. Andra segmentet är personer som använder parfym någon gång i
veckan, äger minst två parfymer, men sällan byter doft. Det tredje segmentet är äldre
personer som äger en parfym, använder parfym mer sällan och väldigt sällan byter doft.

Targeting
Företaget har valt att rikta in sig på kvinnor i det första segmentet då det är det segment som
projektgruppen ser högst potential hos, åldersgruppen från detta segment har även visat sig
vara mer benägna att handla parfym online. Kvinnor har även valts då det enligt en tidigare
undersökning (Jägersvärd & Fossum, 2010) är dem som står för 80% av all parfym som säljs
i sverige. Detta segment är enligt enkäten måna om vad produkten kostar och passar därmed
väl in på Awesome Fragrance Companys koncept som lågprisaktör.

Positionering
Målet med positioneringen är att särskilja varumärket från konkurrenterna och bli unik på
marknaden. Genom att skapa en tydlig bild av vad som utmärker företaget från
konkurrenterna är det lättare att få lojala kunder som återkommer. En strategi för
positionering är att använda värdeposition som beskriver sambandet mellan pris och det
erhållna värdet på produkten. Awesome Fragrance Company har som mål att på en
värdepositioneringskarta positionera sig i rutan där kunden får fler fördelar till samma pris, se
bild nr 1.

Figur 9-7, värdeposition.
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Marknadsmix

Företaget ska via webbapplikationen Awesome Fragrance Company sälja parfymprover till
sina kunder. Eftersom företaget enbart kommer agera distributör åt de större parfymföretagen
och inte ha några egna produkter är det webbapplikationen som blir dess service. Det är
därför viktigt att de erbjuder en god produktmix med ett brett sortiment av dofter för att
säkerställa behovet hos de individer som besöker nätbutiken. Det är också väldigt viktigt att
nätbutiken är lätt att hitta till och använda samt att företaget är trovärdigt. För att göra
webbapplikationen trovärdig satsar Awesome Fragrance Company på att leverera en så bra
och säker köp-upplevelse som möjligt så dess existens och säkerhet sprids från mun till mun.

Awesome Fragrance Company erbjuder kunder en mer unik produkt än sina konkurrenterna
för samma jämförelsepris. Det verkliga priset på parfymen skiljer sig givetvis åt från modell
till modell, men företaget väljer att ta en mindre vinstmarginal på varje försäljning och istället
satsa på att få ut produkterna i stora volymer till marknaden. Genom att hålla en god relation
med leverantörer samtidigt som företaget köper in i stora kvantiteter hålls kostnaderna nere.
Företaget försöker alltid addera extra värde till kunderna genom att, baserat på deras tidigare
köp, ge dem erbjudanden som tros passa dem.
Eftersom det ofta kan komma nya dofter, samt att lager inte säljs slut kan det vara nödvändigt
att erbjuda trogna kunder rabatter och kampanjer.

Eftersom Awesome Fragrance Company är ett nytt företag så är det viktigt att framtida
kunder informeras om dess existens och att personer som ska köpa parfymer väljer Awesome
Fragrance Company. Företaget kommer att fokusera på ett högt närvarande på sociala medier
för att nå ut till målgruppen, samt säkerställa att nätbutiken alltid ligger högt upp på
sökportaler med hjälp av sökmotoroptimering. Större delen av Awesome Fragrance
Companys marknadsföringsinsats kommer att ske online och den kommer att koordineras
med produktlivscykeln och dess olika steg.
I introduktionsfasen kommer företagets mål vara att informera målgruppen om nätbutikens
existens. Flygblad, sociala medier och olika studentevent kommer användas för att uppnå
detta mål. Eftersom målgruppen är växande, så är det viktigt att olika kanaler används i
introduktionsfasen, för att alla som potentiellt är intresserade av att köpa parfymprover nås.
Nästa steg är tillväxt, och under denna period kommer Awesome Fragrance Company satsa
på att öka kännedomen om företaget samt satsa på lojalitet gentemot återkommande kunder.
Tredje steget är mognadsfasen, och det är då Awesome Fragrance Company möjligen
kommer att känna av viss konkurrens och övertygande taktiker kommer att behöva användas
för att uppmuntra kunder att välja Awesome Fragrance Company framför konkurrenterna.
Det faktum att företaget kommer erbjuda låga priser gentemot eventuella konkurrenter är ett
incitament för dess målgrupp att välja Awesome Fragrance Company. Det är viktigt att
företaget tydligt kommunicerar dessa fördelar så att kunderna har det i beaktande när det letar
efter parfym.
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De sista stegen är nedgångsfasen och i denna fas är det viktigt att företaget har en bra strategi
som påminner dess kunder om varför de ska välja Awesome Fragrance Company
För att summera detta, så behöver företaget kommunicera genom alla kanaler och vara
tillgängliga för att nå ut till kunderna ute på marknaden. Företaget måste ha ett klart och
tydligt budskap samt ständigt påminna kunderna om varför de ska använda Awesome
Fragrance Company.

Försäljningen sker enbart genom Awesome Fragrance Companys egna nätbutik och därför är
det, som tidigare nämnt, väldigt viktigt att applikationen är lätt att använda och att det är
smidigt och säkert att genomföra köp.
Då försäljningen enbart sker online är det även väldigt viktigt att företaget har ett gott
samarbete med logistikföretag så produkterna som sålts, snabbt kommer fram till kunden.
Eftersom företaget säljer från en e-butik kan det även erbjuda kunder möjligheten att beställa
produkter som inte för tillfället finns i lager i utbyte mot en längre leveranstid.
Det faktum att företagets målgrupp består av en yngre generation innebär att det måste lägga
stor vikt vid att synas på sociala medier och att ofta komma upp på olika sökmotorer när
personer är på jakt efter parfymer.
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Bilaga 3 - Prototyp

Figur 9-8, Prototyp startsida

Figur 9-9, Prototyp produktdetaljer

Figur 9-10, Prototyp varukorg
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Figur 9-11, Prototyp om oss

Figur 9-12, Prototyp kontaktsida
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Figur 9-13, Prototyp kundinfo

Figur 9-14, Prototyp mobil kundkorg
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Figur 9-15, Prototyp aktiv meny

Figur 9-16, Prototyp mobil startsida
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Bilaga 4 – Slutgiltig riskanalys
Risk nr.

Riskbeskrivning

Sannolikhet (1- Konsekvens (14)
4)
Riskfaktor

Längre (2v+)
sjukdom hos en
1 gruppmedlem

3

Förhindra

3

9 -

Mitigera

Hantera

Möjliggöra arbete hemifrån

Oförutsedda
mjukvaruproblem
7 uppstår vid testning

4

2

Noggrann testning från början
(skriv ner testprocess eventuellt workshop om
8 software testing)

Brist på kompetens
gällande de tyngre
områdena, vilket
gör att ingen kan
lära ut till någon
6 annan.

2

3

6

Missad intern
8 deadline

2

3

6 Använder trello

3

Använda olika typer av
metodiker för att utvärdera, t.ex.
6 planning poker

2

2

Mer gemensamt arbete, öka
motivationen genom
kompetensorienterad
4 uppdelning

Skillnad i tidszoner
skapar
kommunikationspro
2 blem

4

1

4 -

Planera möten så att de passar
allas scheman

Kommunikationen
fungerar inte
tillfredställande,
vilket gör att
utvecklingsarbetet
5 går långsamt.

2

2

4

Ha en öppen
Håll möte för att diskutera
kommunikationsstrategi som alla igenom vad som skulle kunna
är medvetna om
göras annorlunda.

Missad extern
9 deadline

1

4

4 Planera och strukturera arbetet

Dålig förmåga att
uppskatta tiden
som behövs för
3 olika tasks/uppgifter

Ojämn fördelning
10 av arbete

2

Figur 9-17, Slutgiltig riskanalys
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Lämna tid i tidsplaneringen för
"extra" utveckling

Utvärdera kompetenserna inom
gruppen, för att snabbt se vad Ta kontakt med kursledningen
som saknas
för hjälp.
Hjälpas åt för att komma ifatt
tidsplaneringen

Ta på sig extraarbete om man
känner att man ligger efter de
andra tidsmässigt

Bilaga 5 – Användarberättelser
User Stories Priority (1#
10)

User Stories

Predecessors
(#)

1

10

Som kund vill jag kunna gå in på hemsidan så att jag kan se saker.

Utvecklad

2

10

Som kund vill jag kunna se vad priset på olika produkter är så jag vet vad de kostar.

Utvecklad

4

10

Som kund vill jag kunna lägga produkter i en varukorg så att jag kan köpa flera saker samtidigt.

Utvecklad

7

10

Som kund vill jag kunna se det totala priset på min varukorg så jag vet vad hela köpet kommer
kosta.

10

10

Som administratör vill jag kunna logga in på sidan så jag kan administrera sidan.

11

10

Som administratör vill jag kunna lägga till och ta bort produker utifall jag vill förändra
sortimentent.

3

9

Som kund vill jag kunna klicka på ett objekt och komma till en ny sida för att få mer information
om objektet.

8

9

Som kund vill jag kunna ta bort produkter från varukorgen så jag slipper börja om om jag ångrar
mig.

4

Utvecklad

5

8

Som kund vill jag kunna välja antalet artiklar att lägga till i varukorgen så jag inte behöver gör om
samma sak flera gånger

4

Utvecklad

6

8

Som kund vill jag kunna se vilka varor som ligger i min varukorg så att jag vet vad jag tänker
köpa.

4

Utvecklad

12

8

Som administratör vill jag kunna ändra information om produkter så att kunderna alltid kan få en
uppdaterad bild.

10

Utvecklad

9

7

Som kund vill jag kunna bekräfta köpet så jag vet att min beställning har gått igenom.

Utvecklad

17

7

Som kund vill jag kunna sortera produkter på herr/dam så jag enkelt kan hitta de produkter som
passar mig

Utvecklad

13

6

Som kund vill jag kunna logga in på hemsidan för att det ger mig ökad tillit.

Utvecklad

14

6

Som kund vill jag kunna spara information på min personliga sida för att spara tid vid framtida
köp.

13

Utvecklad

15

5

Som kund vill jag kunna ändra min information på min personliga sida ifall jag flyttar etc.

14

Utvecklad

16

5

Som kund vill jag kunna se orderhistorik så jag vet vad jag tidigare har beställt.

9, 13

Utvecklad

18

5

Som kund vill jag kunna sortera produkter på pris så jag enkelt kan hitta de produkter som passar
min ekonomi.

Utvecklad

22

4

Som kund vill jag kunna välja märke för att se vilka parfymer som jag kan beställa av det märket

Utvecklad

24

4

Som kund vill jag tydligt se vad frakkostnaden ligger på

Utvecklad

19

3

Som kund vill jag kunna jämföra produkter så jag vet vilken produkt jag egentligen vill ha

Ej
Utvecklad

20

2

Som kund vill jag kunna betygsätta varor så att andra kan del av min erfarenhet från produkten.

Utvecklad

21

2

Som kund vill jag kommentera på produkter så jag kan berätta för andra om för- och nackdelar
med produkten.

Ej
Utvecklad

23

2

Som kund vill jag kunna sortera produkter efter hur populära de är, senast inkommet, högst betyg,
pris

Utvecklad

25

2

Som kund vill jag kunna ändra språk på hemsidan

Ej
Utvecklad
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4

Status

Utvecklad
Utvecklad

10

Utvecklad

Utvecklad

Bilaga 6 - Projektplan

Awesome Fragrance Company
Linköping 15-02-2016

Hugo Ahrengart, Therese Borg, David Magnusson, Victor Nilsson, Beatrice Partain, Carl
Voss-Lagerlund, Mattias Wagner
Examinator: Aseel Berglund
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Produkt och utveckling

Ambitionen är att utveckla en webbapplikation där kunden på ett enkelt och smidigt sätt kan
hitta de dofter som intresserar den. Designen har som mål att vara relativt okomplicerat och
på så sätt enkel att förstå, med bland annat möjlighet att studera produkterna i en meny på
vänstra sidan, en navigation bar i toppen, samt en del för innehåll i mitten av sidan. Detta för
att erbjuda kunden en enkel och bekant köpprocess, vilket förhoppningsvis kommer påverka
framtida kundflöde.

Startsida

Startsidans layout består av ett antal menyer samt ett “huvudfönster” där innehållet på sidan
visas. För att göra sidan intuitiv och lättnavigerad är det främst innehållet i detta fönster som
ändras vid navigation på sidan. På toppen av sidan så kommer det sitta en navigationsruta
med olika flikar, exempelvis ”Home” och ”Contact”, som kommer att leda till att olika mallar
visas i huvudfönstret. Till vänster om huvudfönstret kommer en filtreringsyta att sitta, där
användare kan filtrera ut produkter baserat på sina preferenser. Om webbapplikationen skulle
visa något annat än produkter i huvudfönstret så kommer användaren att omdirigeras till
produktfönstret när personen klickar på någon filtrering. På andra sidan av huvudfönstret så
kommer en liten version av varukorgen att presenteras, samt att det kommer visas en top tre
lista över sålda produkter för män och kvinnor respektive.
Produktsida

På produktsidan kommer alla parfymer som ligger i databasen att visas. Endast bilder av
produkterna kommer att visas, och om konsumenten söker mer information om dem eller vill
lägga till dem i varukorgen så kommer användaren att behöva klicka på dem. Längst upp på
sidan kommer det också finnas tre stycken rekommendationer på populära produkter.

Figur 9-18, prototyp startsida
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Produktdetaljer

När kunden klickat på en parfym kommer den specifika produktsidan visas. Den innehåller
information om doften, bild, pris samt möjligheten att välja antal till kundkorgen. För att ge
kunden tips om populära dofter visas även topp tre med direktlänkar till motsvarande
produktsida.

Figur 9-19, prototyp produktdetaljer

Varukorg

Varukorgens huvudfönster består av en lista med information om pris och antal för varje
specifik produkt samt det totala priset Det finns även möjlighet att ändra antal eller ta bort
varor samt att klicka vidare för betalning. Målet med kundkorgen är att det ska vara lätt att
ändra antal och att se vad varje produkt kostar samt se det totala priset på beställningen.

Figur 9-20, prototyp varukorg

Om oss

Detta är en informativ sida utan interaktioner för kunden. Här kommer lite kort information
om projektgruppen att presenteras.
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Figur 9-21, prototyp om oss

Kontakt

Under ”Contact”-fliken så kommer ett kontaktformulär att presenteras. För att skicka iväg ett
meddelande till databasen så måste kunden fylla sitt namn, sin email samt det meddelande
som användaren vill lämna.

Figur 9-22, prototyp kontaktsida

Mina Sidor

Om en användare loggar in på applikationen dirigeras personen till ”My Account”. På ”My
Account” kommer användarens personliga uppgifter att presenteras. Det skall också finnas
möjlighet att redigera denna information genom att klicka på en knapp. Här kommer också
order historiken för användaren att visas upp, och om kunden klickar sitt ordernummer så
kommer mer information om ordern att visas.
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Figur 9-23, prototyp mina sidor

Mobil Startsida

Den mobila versionen av applikationen bygger på en responsiv design av webbversionen.
Navigationsrutan samlas under en kollapsad meny där förstasidan gör det möjligt att bläddra
bland de populäraste dofterna genom höger-vänster-navigering. Här visas även en lista över
samtliga produkter i sin helhet genom att kunden scrollar uppåt och nedåt.

Figur 9-24, prototyp mobil startsida

Mobil Aktiv Meny

När kunden aktiverat menyn visas de olika avdelningarna som en lista samt döljer raden med
topp-parfymer.
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Figur 9-25, prototyp mobil aktiv meny

Mobil Kundkorg

Den mobila kundkorgen är snarlik webbversionen, men mer kompakt. I övrigt visas samma
information och möjligheter.

Figur 9-26, prototyp mobil kundkorg

En arkitekturbeskrivning har tagits fram för applikationen, och återfinns ned som Figur 9-27.
Denna arkitektur beskriver hur kommunikationen och samarbetet mellan de olika
programverktygen skall ske för att applikationen skall kunna arbeta på önskvärt sätt.
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Figur 9-27, den planerade arkitekturen för webbapplikationen

Baserat på prototypen
För att på ett effektivt sätt kunna styra utvecklingsprocessen har utvecklingsgruppen aktivt
försökt standardisera de olika sätt som komponenterna i systemet kommunicerar med
varandra.
Startsida

Vid uppstart av applikationen så landar användaren på en startsida. Denna startsida utgör
grunden för hela webbapplikationen, då enbart ett informationsutrymme i mitten av sidan
kommer vara det som uppdateras. Längst upp på sidan sitter en navigeringsruta, med knappar
för alla olika sidor som kan besökas. Vid ett klick på någon knapp så skickas ett anrop till
Flask via JavaScript om att en ny sida skall presenteras. Till vänster om
informationsutrymmet så finns en filtreringsfunktion, som kommer . På andra sidan av
informationsutrymmet så visas kundens varukorg, som kontinuerligt uppdateras vart efter
användaren lägger till produkter. Där presenteras också en top tre lista för manliga och
kvinnliga kunder, som kommer baseras på totala orders.
Produktdetaljer

När en person klickar på en produkt på produktsidan kommer användaren omdirigeras till en
mer detaljerad informationssida. Denna sida kommer innehålla en counter för att välja hur
många produkter konsumenten vill lägga till i varukorgen, och en knapp för att bekräfta detta.
Användarlogin

Applikationen kommer att innehålla möjlighet för att som antingen administratör eller kund
kunna logga in och beroende på användare sedan komma åt olika funktionaliteter.
Administratörsfunktioner

Systemet kommer att innehålla funktionalitet för att kunna administrera nätbutiken från ett
webbgränssnitt, där administratörer bland annat kommer att kunna hantera produkter samt att
se beställningar och liknande.
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Databas

I systemet kommer information att lagras i en extern databas därifrån den sen kommer att
läsas in och visas i webbapplikationen.
Köpfunktion och kundkorg

Centralt i webbapplikationen är möjligheten att kunna lägga varor i en varukorg för att sedan
kunna gå till utcheckningen av varor och därifrån lägga sin order och sen betala.
JQuery och Bootstrap

För att underlätta utvecklingen skrivs ej alla funktioner från grunden, utan ramverken jQuery
samt Twitter Bootstrap används för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna leverera en bra
produkt utan att behöva återuppfinna hjulet.

Projektbeskrivning

Projektet utgörs av ett kandidatarbete i datateknik om 18 HP som skrivs vid Linköpings
Tekniska högskola. Arbetet genomförs i form av ett utvecklingsprojekt där en nätbutik
utvecklas. Utvecklingsprojektet består av en förstudie följt av ett antal utvecklingssprintar.

Gruppen är begränsad till sina sju medlemmar, som samtliga förfogar över 480 timmar var,
+/-10%. Projektet får således maximalt uppta 3 696 timmar, alla aktiviteter (även utbildning)
inkluderade.

Projektet har som mål att genom en process där samtliga gruppmedlemmar utmanas och
utvecklas kunna leverera en professionell nätbutik, komplett med front- och backend.

Projektet inleds genom introduktionsföreläsningen 18 januari 2016 och anses vara avslutat i
och med slutinlämningen 25 maj 2016.

Tid- och resursplan

● 17/2 - Slutfört labb 3

● 15/2 - Redovisning av sprint 0, anskaffande av finansiering till projektet
○ Projektorganisation
○ Vision
○ Produktbacklog
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○ Prototyp
○ Tidsplan, med milstolpar
○ Utfall av riskanalys
○ Utfall från sprintretrospektiv
● 19/2 - Redovisning av labbar

● 15/2 2016, v. 7 - Inlämning Sprint 0
● Första version av kandidatrapport
○ Inledning
○ Teori och Metod
○ Marknadsföringsplan
● Vision för e-butik
○ Prototyp
○ Produktbacklog
○ Användarberättelser
● 7/3, v.10 - Inlämning Sprint 1
● 11/4, v.15 - Inlämning Sprint 2
● 2/5, v.16 - Inlämning Sprint 3
● 17/5, v. 20 - Rapportinlämning för opponering
● 25/5, v. 21 - Rapportinlämning för framläggning

För en visuell representation av inlämningar återfinns ett Ganttschema i figur 9-29.

Resurser
Projektet är begränsat till följande resurser:
● Sju medlemmar, som förfogar över 480 timmar vardera.
● Tillgång till skolans datorsalar med tillhörande mjukvara, när denna behövs.
● Ett handledningstillfälle per vecka med en handledare som bistår med support och
idéer.

Organisation

Gruppen består av sju medlemmar:
●
●
●
●
●
●
●

Therese Borg (thebo839@student.liu.se, 0046738380868)
Mattias Wagner (mattias.wagner@gmail.com, 0046707907276)
Carl Voss-Lagerlund (carvo419@student.liu.se, 0046723247922)
David Magnusson (davidmagnuson@hotmail.se, 0046703861711)
Beatrice Partain (beatrice.partain@gmail.com. 00353838338363)
Hugo Ahrengart (hugo.ahrengart@gmail.com, 0066952532116)
Victor Nilsson (viggonon@gmail.com, 0046768511700)

Samtliga medlemmar i gruppen studerar Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska
Högskola, med inriktning Datateknik.
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Samtliga medlemmar har erfarenhet av utveckling och programmering, i varierande
omfattning. Medlemmarna har även erfarenhet av att jobba i projektform där några även har
arbetat i större utvecklingsprojekt tidigare.

För kommunikation används huvudsakligen Slack. Där har olika kanaler satts upp för att
kunna strukturera informationsflödet. Vid behov av snabba svar, t.ex. när platsen för ett möte
ändras, används även en gruppchatt i Facebook Messenger. Då alla medlemmar i gruppen
inte är fysiskt på plats i Linköping används även Discord för konferenssamtal under möten.

För att gruppen ska kunna enas om ett arbetssätt har ett gruppkontrakt utformats. Detta i syfte
att redan från början göra klart hur alla medlemmar önskar arbeta, för att i största mån
undvika framtida konflikter. En kopia av gruppkontraktet återfinns i slutet av projektplanen.

Testning
Som i varje utvecklingsprocess är det även i denna viktigt att projektgruppen klart definierar
hur olika delar av systemet ska testas, för att kunna säkerställa funktionaliteten samt att
gruppen faktiskt uppnår målen. Under detta projekt kommer testningen att fortgå
kontinuerligt, i och med att kontinuerlig integration tillämpas. Det innebär att integrationen
av koden sker kontinuerligt under arbetets gång, vilket ställer krav på att utvecklingsgruppen
även testar funktionaliteten vid samma tillfälle.

Acceptanstest är ett test där gruppen definierar vad det är kunden/beställaren ska acceptera
med slutprodukten. Det är ett test där syftet mer är att se vad som genomförts, istället för att
se vad som är fel/dåligt. De användarberättelser som tagits fram fungerar som ett
kontrollverktyg för acceptanstesterna och eftersom gruppen inte har någon kund att arbeta
mot så genomförs testerna internt. När gruppen anser att ett test blivit uppfyllt markeras
användarberättelsen som färdig i Trello genom etiketter och anses därmed som “Done”.

Riskanalys

Hela gruppen medverkar till riskanalysen genom att rapportera risker till ett dokument på en
gemensam Google Drive. Där rapporteras en beskrivning av risken samt sannolikheten för att
händelsen ska inträffa och magnituden av konsekvensen om den inträffar, båda på en skala
från ett till fyra. Sannolikheten multipliceras med konsekvensen för att beräkna riskfaktorn,
som riskerna sedan rangordnas efter. Därefter görs en plan för hur projektgruppen kan
förhindra, mitigera eller hantera varje risk.

Riskerna återfinns i figur 9-30. För en uppdaterad version, var vänlig se dokumentet
“Riskanalys” på mappen “Kandidatprojekt - Grupp 9” på Google Drive.
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Figur 9-28, Ganttschema

Figur 9-30, Riskanaly
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Mål:
Genom en strukturerad process ta till sig kunskap och leverera en professionell
webbapplikation på det sätt som den definieras av kursmålen.
Rutiner:
Vi håller Scrum-möte tre ggr i veckan kl 12.15 svensk tid.
Vi sätter delmål en gång i veckan - varje måndag 12.15-13.00 svensk tid.
Hur vi bemöter varandra:
Vi hjälper och stöttar varandra när vi har problem, och ger positiv feedback.
Vi tar gemensamt ansvar för projektet och ser till att arbetet blir utfört.
Vi hör av oss vid frånvaro, eller inte kan leverera det en person åtagit sig - i god tid.
Gruppen har en öppen atmosfär där alla åsikter är välkomna och uppskattas.
Hur tar vi beslut:
Större beslut som omfattar hela projektet tas när alla är närvarande, och hela gruppen ska
enas, det vill säga konsensus ska uppnås.
Kommunikation:
För gruppkommunikation används primärt Slack och Discord, och när behovet uppstår
används även Skype och Facebook.
Möten:
Under möten är vi mentalt närvarande och fokuserade.
Om en person inte kan närvara vid ett möte ska detta kommuniceras till berörda parter.
Vi går igenom alla punkter, vad som ska ha gjorts och vad som skall göras.
Konflikter:
Vi hanterar konflikter så fort som de uppstår för att undvika att konflikter ligger och gror först med den berörda parten, och om det behövs även med de andra medlemmarna i
gruppen.
Kontaktuppgifter:
Therese Borg (thebo839@student.liu.se, 0046738380868)
Mattias Wagner (mattias.wagner@gmail.com, 0046707907276)
Carl Voss-Lagerlund (carvo419@student.liu.se, 0046723247922)
David Magnusson (davidmagnuson@hotmail.se, 0046703861711)
Beatrice Partain (beatrice.partain@gmail.com. 0046767656101)
Hugo Ahrengart (hugo.ahrengart@gmail.com, 0066952532116)
Victor Nilsson (viggonon@gmail.com, 0046768511700)
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Bilaga 7 – Slutgiltigt användartest
Användartest
Välkommen till detta användartest av Awesome Fragrance Companys webshop, en e-handel
för parfymprover. Vi är tacksamma för att du vill genomföra detta test.
Testet kommer gå ut på att du som användare skall genomföra ett antal olika uppgifter som
ges nedan, som kommer handla om traditionellt användande av en webbapplikation. När alla
uppgifter är genomförda kommer du att få fylla i en enkät där du utvärderar din upplevelse på
hemsidan.
Om detta test genomförs tillsammans med någon från Awesome Fragrance Company så
kommer dessa personer att anteckna ner tankar och reflektioner från dig under ditt test, så
tänk högt.
http://afc-afc.openshift.ida.liu.se/

Uppgift 1: Gå in på webapplikationen och skapa dig en användare.
Uppgift 2: Gå igenom det tillgängliga produktutbudet och finn fem stycken produkter du vill
inhandla. Det kan vara fem stycken av samma märke eller fem stycken helt olika märken.
Hittar du produktinformationen?
Uppgift 3: Nu skall du genomföra ditt köp. Kontrollera först så att du har en varukorg du är
nöjd med. Lägg gärna till eller ta bort en enhet av någon produkt. Vid betalning så behövs
inte det korrekta kortnummret lämnas, då ingen transaktion kommer att ske.
Uppgift 4: Kontrollera nu om ditt köp faktiskt har genomförst, och om du har en tidigare
order som motsvarar detta.
Uppgift 5: Lämna nu ett betyg på den/de produkter som du har köpt hem.
Uppgift 6: Nu skall du ändra något i din användarinformation. Detta kan vara lösenord,
adress, namn eller något annat.
Uppgift 7: Hemsidan vill höra ifrån dig. Kontakta oss via hemsidan och lämna en kort
kommentar om hur du upplevde hemsidan.

Enkät och utfall
Enkäten bestod av tolv frågor. Svaren angavs på en skala ett till fem där ett representerar ”Jag
håller inte alls med” och fem representerar ”Jag håller med fullständigt”. Nedanför
presenteras frågorna, följt av utfallet från dessa.
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Bilaga 8 – Erfarenhetssammanfattningar
Victor Nilsson

Under arbetets gång har Scrum som arbetssätt använts inom gruppen. Det är ett
enkelt och effektivt för att kunna driva en agil utvecklingsprocess framåt, och det
är något jag verkligen uppskattar. Personligen så tror jag att den “accountability”
som byggs in i processen i och med Scrum-möten är något som gör att Scrum
verkligen fungerar. Alla har perioder där man presterar mer eller mindre, men om
man vet att man varje eller varannan dag kommer att stå inför folk och berätta om
vad man har gjort och vad man planerar att göra så kan det innebära att man när
man har en lite tuffare period motiveras lite extra. Scrum har varit ett verktyg som
hjälpt gruppen i processen, men det innebär inte att gruppen alltid har använt det på
rätt sätt. Möten har upplevts som inneffektiva då folk inte riktigt hade gjort vad
som förväntats, och även då ett klart start och slut inte alltid uttryckts, utan
stundtals kunde mötena glida sömlöst över till att bli en allmän diskussion
angående något problem snarare än de fördefinierade frågorna.
En faktor som gjorde användandet av Scrum lite mer problematiskt var de olika
scheman och tidszoner som alla inblandade berördes av. Om man har ett så kallat
vanligt jobb så upplever jag att Scrum skulle vara än mer effektivt och kunna bidra
än mer till processen, då man förhåller sig till samma tider och ofta även befinner
sig på samma geografiska plats. Även det faktum att man i den svenska skolan är
van med att sätta sitt eget schema och inte ha så många fasta moment upplever jag
gjorde omvänjningen till att ha återkommande möten där man måste redovisa
resultat inför sina gruppmedlemmar som något friktionsskapande. Detta upplever
jag egentligen bara har att göra med hur man är van på att se på värdeskapande i
skolan, då fokus ofta ligger på vad du kan leverera innan deadline. Med en metodik
som Scrum så ligger fokus snarare på processen, då ingen klar kravspecifikation
eller deadline behöver finnas. Man ska inom Scrum jobba iterativt och konstant
leverera, vilket jag upplever vara en väldigt bra metodik, även om man inte är van
att använda den i universitetskontexten.
Från arbetet med Scrum tar jag framför allt med mig värdet att ha någon typ av
ansvarsutkrävande (eng. accountability) för att få prokrastrinerare (som mig själv)
att konstant leverera ett resultat snarare än att skjuta upp allt till sista tillfället. Det
kan kräva en viss förändring av mindset, då jag ofta fokuserar på vad som ska
uppnås, och sedan försöker göra detta på ett så smidigt och snabbt sätt som möjligt,
snarare än att vara processorienterad. Eventuellt så är det jag, men jag ser Scrum
som ett mer processorienterat än resultatorienterat arbetssätt, men jag antar att det
förmodligen säger mer om hur jag använt Scrum snarare än vad det faktiskt är?
Trots allt så upplever jag att Scrum verkligen är en metodik som hjälper folk att
producera mer med mindre. Det finns även undersökningar som pekar på att
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organisationer som inför Scrum kan minska övertid men trots detta bibehålla
samma kvalité. (Mann & Maurer, 2005)
Personligen så tror jag att det skulle vara bra för mig själv att kunna arbeta mer
fokuserat på process snarare än fokuserat på resultat. Konsekvensen av att alltid
fokusera på resultat kan bli att man levererar vad som förväntas av en, men utan att
man faktiskt lär sig någonting. Det kan som bekant gå bra för en trots att ens egna
process är fel, och därför bör man faktiskt fokusera på att upprätthålla en bra
process. I framtiden kommer jag anstränga mig för att dels skapa system där jag
känner att någon avkräver ansvar från mig (accountability) för att se till att saker
blir gjorda kontinuerligt och inte bara i sista stund, precis som Scrum.

Att använda CSS, Cascading Style Sheets, är något som är grundläggande för all
typ av webbutveckling idag. Istället för att på varje ställe där en komponent
förekommer behöva definiera denna del så kan man på ett enkelt och smidigt sätt
skapa olika klasser och liknande för att genom dessa bland annat hantera
formatering och design på ett smidigt sätt.
Genom att använda CSS så kunde gruppen på ett effektivt sätt skapa en gemensam
design som kunde konfigureras och hanteras på enbart en plats, istället för vid varje
specifik instans. Det är något i en ingenjörs sinne som verkligen uppskattar den
ordningen som uppstår i en elegant designad lösning för en stilmall. Man kan på ett
effektivt sätt koordinera färgsättning och design på ett centraliserat manér som får
en att känna sig varm inombords.
Tidigare hade jag ingen erfarenhet av att jobba med CSS, men genom att succesivt
testa sig fram, och läsa på om koncepten, gick det fort att komma in i arbetet. Det
var även tacksamt att få tillfälle att specialisera sig inom ett område, då man enkelt
kunde känna att man behärskade något relativt väl. Tyvärr så är det ofta så att man
jämför sig med dem man har i sin omedelbara omgivning, och följaktligen kan man
lätt känna sig sämre om man konstant jämför alla parametrar med alla andra
samtidigt. Om man specialiserar sig inom ett område så kan man enklare känna att
man faktiskt bidrar med ett värde, då man helt plötsligt besitter en komparativ
kompetens gentemot resten av gruppen, och inte bara kan samma sak som alla
andra.
Det jag tar med mig ifrån arbetet med CSS är primärt det vackra klasssystemet och
idéerna gällande hur man använda olika klassificeringar för att bygga upp ett
kongruent system på ett vackert och effektivt sätt. Det kanske i större grad handlar
om ett sätt att tänka i den kreativa processen snarare än det explicit tekniska man
lär sig.
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De mål jag satte upp i början av projektet relaterade till att jag önskade få större
förståelse för hur webbapplikationer skapades, samt även hur man arbetar i en
utvecklingsprocess i ett mindre team. Jag tycker absolut att det är något jag har
uppnått under processen. Kanhända beror det på att målen är generella, men det
kan också bero på att jag har haft turen att arbeta i en grupp med trevliga individer
där samarbete aldrig har gjorts svårare än vad det behöver vara. Någonting jag tar
med mig till nästa projekt är att jag eventuellt borde sätta mer konkreta mål för att i
ett senare skede kunna göra en bättre utvärdering. Exempelvis kan jag använda mig
av metodiken SMART, men det förutsätter också att man faktiskt vet vad man
förväntar sig av kursen/projektet, vilket ibland kan vara svårt.

Under flertalet Scrum-möten drogs mötena ut på tiden och gled ut i samtal där
aldrig ett klart slut sattes för mötet. Jag blev otålig, och tog upp det faktum att
syftet med mötena är att de ska vara korta och skapa en lägre Jag kände mig
frustrerad, för jag har personligen väldigt svårt för inneffektiva möten som går över
i att man mest diskuterar allmänna saker som inte behövs diskuteras av alla
närvarande. Alla andra känner inte likadant, och förmodligen så uppfattade resten
av gruppen mig som kort och otrevlig.
Det var dels bra att jag gav uttryck för hur jag kände, men dels dåligt för att jag kan
ha gjort det på ett osmidigt sätt. Man får alltid fokusera på vad det är man vill
uppnå, och försöka tänka efter före. Att skapa en tillfällig dålig stämning i gruppen
för att man själv är otålig är inte ett rimligt handlingssätt. Det man bör göra är att ta
ett steg tillbaka och separera sig själv
från situationen och se hur de andra ser på situationen, istället för att sätta sig själv
i fokus. För att undvika detta i framtiden tror jag att det är just det jag behöver
göra. När jag sitter i ett möte eller en situation där jag blir otålig får jag bara ta ett
steg tillbaka, ta ett andetag, och försöka sätta mig in i vad de andra kan vara
fokuserade på. Ett alternativ kan även vara att enbart säga att man behöver gå, för
att sedan göra det. Det är bättre än att producera en överflödig konfrontation.

C. Mann & F. Maurer, A Case Study on the Impact of Scrum on Overtime and
Customer Satisfaction, Proc. Agile Development Conf., pp. 70-79, 2005.
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Carl Voss-Lagerlund
Nedan presenteras en sammanfattning mina individuella erfarenheter från projektet, både
processrelaterade och tekniska.

Under sprint 1 och delar av sprint 2 var arbetsfördelning ojämn inom gruppen, speciellt när
det kom till utvecklingen av webbapplikationen. Det var huvudsakligen tre personer som stod
för utvecklingen medans övriga personer arbetade med övriga delar av projektet, så som
kandidatrapporten och design relaterade uppgifter. Detta ledde en oro över utvecklingen av
webbapplikationen och hur målen skulle uppnås då alla gruppmedlemmar inte var lika
involverade i utvecklingen och därmed inte tillförde lika mycket värde till applikationen.
Problemet ledde till ett möte med ansvarig för kursen TDDD83 samt gruppens handledare för
hur problemet skulle lösas och varför problemet hade uppstått. Under mötet togs
bidragsfaktorer upp som exempelvis motivationsbrist, avsaknad av roller och projektledare.
Tillsammans med kursansvarig tog gruppen fram en handlingsplan för hur de personer,
däribland mig själv, som inte arbetat lika mycket skulle ta igen dessa arbetstimmar som
skulle spenderas på utveckling. Vid tiden av mötet låg de iblandande cirka 80 timmar bakom
de som drivit utvecklingen framåt och en tidsplan sattes upp där vi skulle arbeta minst 40
timmar i veckan med fokus på utveckling.
Som hjälpmedel för att uppnå målen, det vill säga att bidra med utvecklingen och utjämna
arbetsfördelning, skapade Victor, en annan gruppmedlem, ett Excelblad för uppföljning av
loggad tid så personer enklare kunde se hur de låg till i respektive vecka. För att motivera
personer att ta sig an funktionalitet att utveckla gjordes en rad förbättringar i Trello. En
förbättring var att utveckla etikettsystemet för att enkelt se vem som utförde uppgiften och
vilken status uppgiften hade. En annan var att skriva utförligare för varje uppgift om vad som
behövdes göras och vilka funktionaliteter som krävdes.
För mig resulterade mötet och de hjälpmedel som skapats, i att jag spenderade
genomsnittligen över 40 timmar per vecka de kommande 6 veckorna där majoriteten av tiden
tillägnades åt utveckling av webbapplikationen. Detta gjordes genom att jag och framförallt
en annan inblandad, satt tillsammans dagligen och arbetade med utvecklingen. Ibland hände
det att vi arbetade i skolan tillsammans med andra gruppmedlemmar men på grund av att folk
föredrog att arbeta hemifrån, inte hade tid eller inte kunde (utlandsstudenterna framförallt)
skedde detta inte så ofta.
Personligen var det inte roligt att vara en av de personer som inte bidrog med att utvecklingen
av webbapplikationen gick framåt och jag tror inte övriga inblandade tyckte det heller. För en
person som ser till att det händer något i utvecklingen (eller i ett arbete generellt), är det både
jobbigt och tråkigt när medlemmar i gruppen inte tillför lika mycket – något som jag vet då
det personligen har hänt mig tidigare. Situationen över arbetsfördelningen var något som togs
upp under sprintretrospektiven och där vi inblandade sa att vi skulle lägga mer tid och fokus
på utvecklingen i kommande sprint, vilket inte skedde i verkligheten. Som drivande av
projektet måste personen nästan tappa hoppet och bli orolig över situationen och jag förstår
att personerna som tillförde störst värde, kontaktade kursledningen för ett möte.
Från situationen tar jag både med mig positiva och negativa erfarenheter. Givetvis är det
negativt när det skapas en ojämn arbetsfördelning och vissa personer känner att inte alla i
gruppen tillför lika mycket, vilket bör undvikas i framtiden för att hålla en positiv stämning
inom gruppen. Det som kan ses som positivt är lärdomen från situationen, det vill säga att det
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går att ta sig ur besvärliga situationer genom att sätta upp en genomförbar plan där
uppföljning kontinuerligt sker.
Varför det initialt skapades en ojämn arbetsfördelning berodde bland annat på personliga
felprioriteringar, tidsbrist på grund av andra ämnen och aktiviteter, avsaknad av ledarskap
som kan delegera ut arbete och brist på initiativintagande. Jag tror alla i gruppen var
medvetna om situationen som rådde, men att inblandade framförallt inte kunde göra
någonting för att åtgärda problemet i den aktuella stunden på grund av tidsbrist och
prioriteringar av andra ämnen.
Personligen kände jag att jag inte kunde göra något åt problemet och jag försökte spendera
majoriteten av min tillgängliga tid åt att arbeta med projektet. Detta berodde på att jag under
den första perioden under vårterminen läste fem kurser parallellt medan jag endast läste två
kurser under den andra perioden. Detta var något som jag var medveten om, och jag hade
insett att jag skulle kunna bidra mycket mer under den senare delen av projektet – något som
jag inte talat om för projektgruppen.
Den tid som jag kunde spendera på kandidatarbetet i den första läsperioden prioriterades helt
fel och gick mestadels åt rapporten eller andra icke-utvecklande uppgifter. Det var något jag
var medveten om, men på grund av att jag inte kände mig duktig på programmering tog jag
hellre på mig uppgifter som inte relaterade till detta – vilket inte var hållbart som jag förstod i
efterhand.
Under starten av utvecklingen kände jag att det hade varit bra med en projektledare (vilket
inte skulle finnas i projektet), som skulle kunna delegera arbete så att vi som prioriterade bort
utvecklingen var tvungna att ta tag i det redan från start. Varför jag tycker det skulle vara bra
med en projektledare är för att det inte fanns några klara roller inom gruppen, som senare
skulle bildades implicit. Att jag inte visste min roll i gruppen som utvecklare ledde till att jag
inte visste vilken del av utvecklingen jag skulle fokusera på, bli duktig på och därmed känna
större motivation för att utveckla ännu mer.
Efter förbättringen av Trello kunde gruppmedlemmar se mer detaljerat om uppgiftens utfall
och tillvägagångssättet vilket medförde att det blev enklare för mig att hitta mindre uppgifter
till en början. Detta kan liknas med Tracy (2014) som säger att delegering ska ske med klara
utfall och att mindre uppgifter ska delegeras till okunnigare personer så att de kan bygga upp
sitt självförtroende för att sedan ta på sig större uppgifter.
Till nästa projekt kommer jag ta med mig att det ska finnas detaljerade handlingsplaner för
arbetsuppgifter för att underlätta för folk att ta initiativ redan från start och därmed snabbare
skapa roller inom gruppen, om dessa inte delas ut redan från projektets start. Dessutom
kommer jag främja att arbeta tillsammans i grupp för att höja gruppens sammanhållning och
möjligheten att hjälpa varandra på ett effektivare sätt. Detta kommer även hjälpa att
effektivisera kommunikation (Agile Alliance, 2015). För egen del tänker jag bli bättre på att
försöka sätta mig in i saker redan från start, även om det känns tufft och är mycket som ska
bearbetas, och på så sätt ta mer initiativ som möjliggörs när en person förstår delar av
arbetsområdet bättre.

Under sprint 1 hade ett filtreringssystem för produkterna i vår webbapplikation utvecklats där
sortering kunde ske på kön. I kommande sprint bestämde sig gruppen för att detta system
skulle utökas. Jag hade tidigare tagit på mig mindre uppgifter för att bygga upp mitt
självförtroende och öka mina basala kunskaper inom programmering, men kände att det var
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dags att ta sig an en mer avancerad uppgift som berörde åtminstone majoriteten av de
programmeringsspråk som använts för utvecklingen av vår webbapplikation.
Genom att sätta mig in i koden och se på hur filtreringssystemet fungerade och hur
kommunikationen skedde mellan programmeringsspråken kunde jag få ett hum om hur jag
skulle gå tillväga. Efter många spenderade timmar framför datorn lyckades jag få utveckla ett
filtreringssystem som även kunde sortera på en kombination av märken och pris, utöver kön
som redan var implementerat. Senare i projektet bestämde gruppen för att utveckla systemet
ännu mer och då skapade jag möjligheten att även sortera på popularitet, senast inkomna
produkt, lägsta pris eller högsta pris.
Till följd av att jag tog på mig uppgiften om att skapa ett mer avancerat filtreringssystem,
skaffade jag mig kunskaper inom alla delar av utvecklingen då min uppgift berörde HTML5,
CSS, JavaScript, Python och SQL. Även om min uppgift tog väldigt lång tid och att mycket
tid spenderades på att leta information, funktioner och guider på internet; så lärde jag mig
mycket under tiden. Det ledde till att jag kunde ta på mig det mesta inom utvecklingen av
webbapplikationen men då jag inte uppfattade front-end relaterade programmeringsspråk,
CSS specifikt, så valde jag att inrikta mig på uppgifter som huvudsakligen berörde back-end
funktionaliteten. Det som var negativt med mitt utförarande var att jag tyckte CSS-delen
vilket ledde till att prisjusteraren inte fick ett visuellt tilltalande utseende – något som en
annan gruppmedlem hjälpte till med. Mina grundläggande kunskaper i JavaScript ledde till
ett antal onödiga funktioner som sedan förbättrades av samma person som fixade
prisjusteraren.
Det jag tar med mig till framtida projekt är att jag måste våga testa på nya och tillsynes svåra
uppgifter för att utmana mig själv och personligen utvecklas. Dessutom har jag insett att
jobbigaste inte ofta är att lösa själva uppgiften utan att skriva den på ett kodmässigt snyggt
sätt, det vill säga med generaliserade funktioner – något jag måste bli bättre på. Om
programmeraren, som kan uppbyggnaden av funktionaliteten, utvecklar en generaliserad och
lättläslig funktion redan från början, så kan refaktorering undvikas som enligt Kim,
Zimmermann & Nagappan (2014) riskerar att leda till programfel och försämring av
funktionalitet.
Refaktoringen och förbättringen av min uppgift ledde i det här fallet inte till något programfel
i slutändan. Däremot hade det kunnat vara så om uppgiften var ännu mer omfattande eller
personen som refaktorerade koden var något sämre på att programmera, vilket då gör det
ännu viktigare utveckla en generell och lättläslig kod. Om fallet är så att en person inte lyckas
utveckla en generell funktionalitet blir det viktigt att personen talar om detta så att någon
annan kan hjälpa till samtidigt som personen, som utvecklade funktionalitet, förklarar
uppbyggnaden bakom koden för att ingen funktionalitet ska gå förlorad.

Agile Alliance. (2015). Continuous Integration. Hämtat från
https://www.agilealliance.org/agile101/12-principles-behind-the-agile-manifesto/ den 17 Maj
2016
Tracy, B. (2014). Leadership. New York: American Management Association
Kim, M., Zimmermann, T., & Nagappan, N. (den 01 07 2014). An empirical study of
refactoring challenges and benefits at Microsoft. IEEE Transactions on Software
Engineering, ss. 633-649.
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Therese Borg
Nedan följer min erfarenhetssammanfattning från kandidatprojektet. Subjektiva reflektioner
och tankar kring processrelaterade och tekniska erfarenheter presenteras.

Arbetssättet scrum var för stora delar av gruppen okänt vid projektets start. För att uppnå god
effektivitet var det viktigt att individerna i gruppen snabbt tog till sig metodiken. Projektet
har efter genomförande givit gruppmedlemmarna både positiva och negativa erfarenheter av
att arbeta enligt scrum. Detta har bidragit till värdefull kunskap inför framtida
utvecklingsprojekt.
För att öka effektiviteten i utvecklingsarbetet kunde gruppen varit mer specifik vid
produktionen av produktbackloggen. Användarberättelserna var i vissa fall för breda vilket
ledde till förvirring rörande vilken funktionalitet som var kopplad till vilken
användarberättelse. Genom att utnyttja verktyget Trello mer noggrant med mer detaljerade
uppgifter hade detta kunnat undvikas.
Arbetet med projektet har uppmärksammat gruppmedlemmarna på problem som kan uppstå
på grund av bristande kommunikation i ett utvecklingsteam. Vid flertalet tillfällen har dubbelt
arbete gjorts och irritation har uppstått inom gruppen. Problemet hade minskat om
individerna i gruppen varit mer noggranna med att kommunicera vilka delar de arbetade på,
både muntligt och genom Trello. Detta kunde bland annat gjorts bättre under gruppens
scrum-möten.
Arbetet hade troligtvis varit mer effektivt om alla gruppens medlemmar haft projektet som
enda sysselsättning. Detta på grund av att kommunikationsproblemen ofta berodde på
frånvaro från möten samt bristande motivation på att läsa ikapp om senaste händelserna i
arbetet. Förutsättningarna för god kommunikation har funnits genom Discord, Slack och
Facebook men trots detta har kommunikationen kunnat vara bättre. Om individerna visat mer
intresse och motivation för arbetet samt tagit mer individuellt ansvar för att vara uppdaterade
i arbetet hade samarbetet fungerat bättre.
Ett ytterligare problem grundat i bristande kommunikation har varit ineffektivitet vid
beslutstagande, något som uppmärksammats flertalet gånger i gruppen. Individerna har varit
överens om problemets existens men trots detta har en lösning på problemet varit svår att nå,
vilket i slutändan lett till att individer fattat beslut på eget bevåg. Detta kunde möjligen
förbättrats genom tydligare rollindelning i gruppen och en genomarbetad strategi för
beslutstagande.
Varje individ har under arbetet haft eget ansvar att välja ut och fullfölja uppgifter som
gruppen skapat i Trello. Generellt för gruppen har detta fungerat med varierande framgång då
vissa individer trivs bättre med att få arbetsuppgifter tilldelade. Som resultat av detta har en
ojämn arbetsfördelning präglat gruppen under stora delar av projektet och kommer nedan
analyseras med hjälp av Gibbs reflektionsmodell.
Redan under inledande sprintar fanns en tydlig uppdelning där några medlemmar arbetade
betydligt mer än övriga. Samtliga gruppmedlemmar var medvetna om problemet och det
diskuterades under flera möten utan framgång. Efter möte med examinator och handledare i
inledningen av den sista sprinten upplevdes en förbättring.
Då tendenser till ovanstående upplevdes tidigt i projektet fanns en viss irritation inom delar
av gruppen. Inledningsvis fanns även vissa funderingar över vilka krav som kunde ställas på
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övriga individers engagemang och deltagande i arbetet. Andra känslor som fanns inom de
drivande medlemmarna i gruppen var frustration över att ingen förbättring skedde, trots att
gruppen var överens om att problemet existerade, samt en uppgivenhet över de
bortförklaringar som löpande presenterades.
Situationen kan ha sin grund i att gruppens medlemmar har olika personlighet och syn på
grupparbete. Arbetssättet passade vissa personer bättre och det blev då lättare för dessa att
arbeta effektivt. Andra personer blev mer passiva då de hade bristande motivation och
upplevde sina kunskaper i programmering begränsade. Värt att nämna är dock att ingen i
gruppen hade tidigare erfarenhet av webbprogrammering och att ett visst intresse för
programmering kan förväntas då den datatekniska inriktningen är ett frivilligt val. Gruppens
bristande erfarenheter från agila projekt kan också varit av betydelse, vilket stödjs av Cervone
(2014) som menar att implementationen av ett fungerande agilt arbetssätt tar tid om gruppen
inte har tidigare erfarenheter av arbetsmetoden.
Generella lärdomar från en situation som denna är vikten av att tidigt få alla
gruppmedlemmar motiverade och engagerade i projektet. Den viktigaste lärdomen är att
tidigt annonsera det upplevda problemets existens. Genom skapa en tydlig handlingsplan för
hur problemet skulle lösas, första gången det uppmärksammades, hade gruppen kunnat jämna
ut arbetsfördelningen under ett tidigare skede. I framtida projekt kommer erfarenheten bidra
till en tidigare annonsering av ett upplevt problem samt uppföljning av detta genom
framtagning av åtgärdsförslag i ett tidigt skede.

Vid projektets start var gruppen tekniska kunskaper inom webbprogrammering mycket
begränsade. Utvecklingen inom gruppen har därför varit stor på många områden gällande den
tekniska processen. Utbildning i inledningsstadiet av projektet har varit avgörande för
resultatet av utvecklingsarbetet. De individer i gruppen som tidigt lagt stor vikt vid utbildning
har även lyckats nå störst framgång under utvecklingen av e-butiken. Utbildning visade sig
även ha betydelse för motivationen inom gruppen då ett samband kan ses mellan den
inledande utbildningen och antalet arbetade timmar under större delen av arbetet. De
individer som lagt mest tid på utbildning och således lärt sig mest om webbprogrammering
hade även störst motivation till arbete med webbapplikationen.
Gruppen har inte haft någon uttalad arbetsfördelning gällande programmeringen, även om
vissa personer arbetat mer med vissa delar. I efterhand hade arbetet möjligen blivit mer
effektivt och mer motiverande för vissa om någon form av uttalad uppdelning förekommit.
Sammantaget har gruppens tekniska kompetens utvecklats mycket under projektets gång,
även om fördelningen mellan gruppmedlemmarnas tekniska utveckling är något ojämn.
En stor teknisk utmaning låg i implementationen av varukorgen, vilket krävde kunskaper i
både front-end och back-end och gav värdefull kunskap inför utvecklingen av ytterligare
funktionalitet. Exempel på denna funktionalitet är kontroll av att varan fortfarande fanns i
lager när ordern läggs genom den fiktiva betalningsprocessen. Innan gruppen fick kunskap
om att globala variabler hanteras olika lokalt och på OpenShift rådde stor förvirring kring
vissa problem som uppstod med att order som lades inte alltid stämde överens med
varukorgens innehåll.
Ytterligare tekniska utmaningar låg i integrationen mellan ny och befintlig funktionalitet.
Detta löste gruppen genom att en individ var huvudansvarig för att merga ny kod, vilket
fungerade bra. Inom gruppen kunde enbart två individer pusha till OpenShift vilket i
efterhand kan ses som ett positivt beslut då många misstag förhindrats. Om gruppen istället
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valt att låta samtliga merga sin egen kod till master och sedan pusha till OpenShift hade det
troligtvis resulterat i många fler oidentifierade konflikter. Genom kontinuerlig intern testning
av mergad kod lyckades gruppen minimera problem uppkomna av denna anledning. Detta har
resulterat i en väl testad webbapplikation inför varje delleverans till kund, något som gruppen
fått positiv respons på vid sprintåterblickarna.
Gruppen har löpande arbetat med refaktorering, dock inte i lika hög utsträckning som varit
önskvärt. Det finns efter slutleverans fortfarande mycket kodmässigt som kunde förbättrats
men gruppen har valt att prioriterat funktionalitet och åtgärdande av fel högre. Ambitionen
var att ha refaktoreringspass i slutet av varje sprint men tidsbrist, till följd av mindre bra
planering, gjorde att det bortprioriterades. Om sprintplaneringen genomförts med större
noggrannhet och fler interna deadlines satts hade detta kunnat åtgärdas och getts större
utrymme. Dock är gruppen överens om att det var rätt beslut att lägga huvudfokus på
funktionalitetsförbättring.

Mitt största mål inför projektet var att utvecklas som programmerare och lära mig grunderna i
webbprogrammering. Självklart var även ett av målen att bli godkänd på kursen. Andra mål
var att få viktiga erfarenheter från grupparbete och lära mig om arbetsmetoden scrum.
Jag har lärt mig mycket mer om webbprogrammering än jag hade förväntat mig. Jag ansåg
mig inte vara speciellt bra på programmering i allmänhet när projektet startade men har insett
att allt går att lära sig om man vill, och det har ökat mitt självförtroende. Jag har haft en
drivande roll i utvecklingsarbetet och arbetsmetoden har passat mig väldigt bra.
Jag har fått goda erfarenheter av arbetsmetoden scrum och tycker samarbetet har fungerat bra
vissa stunder men väldigt dåligt andra stunder. Detta tror jag gett mig viktiga erfarenheter
inför framtida grupparbeten. Mina mest betydelsefulla lärdomar från grupparbetet är att
kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat samarbete och att det är bra att
vara övertydlig för att undvika missförstånd.

Cervone, H. F. (2014). Improving strategic planning by adapting agile methods to the
planning process. Journal of Library Administration, 54(2), 166.

101

David Magnuson
I denna sammanfattning så kommer jag att ta upp mina tankar och åsikter om det
projektarbete som jag har varit delaktig i.

Scrum

Inledningsvis var jag orolig för hur arbetsmetoden skulle fungera, vilket är naturligt när man
stöter på något som man inte känner igen tidigare. Det krävdes relativt mycket arbete att sätta
sig in i och förstår hur man skall arbeta med Scrum.
Jag insåg dock relativt tidigt att arbetssättet var uppbyggt på ett sätt som jag gillade.
Konceptet med att tydligt rada upp vilka arbetsuppgifter som bör genomföras efter en
rankade ordning var något som föll mig i smaken. Ju tydligare arbetsuppgifterna är
utformade, desto lättare brukar de bli att genomföra. De dagliga möten kändes också som
något nyttigt i denna typ utav utveckling, då jag kände att en uppdaterad, övergripande
förståelse för applikationen var väsentlig för att kunna utveckla funktionalitet.
Arbetsmodellen innehåll vissa delar som jag upplevde som svårare att ha kontroll och
uppfattning om. Att uppskatta tidsåtgången för användarberättelser, som var nyckeln för att
kunna strukturera hur kommande sprint skulle komma att se ut, var väldigt svårt. Vid
projektets start så hade många i gruppen ingen tidigare erfarenhet av webbutveckling, och
därmed kändes det orimligt svårt att uppskatta hur lång tid det skulle ta att utveckla en viss
funktionalitet. Problemet blev inte heller nödvändigtvis lättare i takt med att projektet
mognade, utan det var alltid stora svårigheter att bedöma vad som kunde genomföras under
en sprint.
Grupprocess

Tidigt i projektarbetet så kändes det som att gruppen att kommit in i ett bra stadie vad gällde
gruppdynamiken. Gruppmedlemmarna kändes samarbetsvilliga och alla hade ett driv till att
vilja genomföra arbetet. Förutsättningarna var goda för ett väl genomfört arbete.
Redan under sprint 1 så började det bli tydligt att någonting inte var rätt i gruppen.
Arbetsfördelningen hade blivit orimligt ojämn, vilket tydligt framgick av tidsrapporteringen.
Projektet drevs mer eller mindre framåt av tre gruppmedlemmar, däribland vara jag en av
dessa. Vi försökte lyfta problemet inom gruppen under lång tid, men det var ofta fruktlöst.
För mig personligen kändes hela den situation både irriterande och jobbig, och jag vet att de
andra två som lade ner tid på arbetet kände samma sak. I takt med att projektet fortskred och
ingen större skillnad märktes så övergick känslorna från ångest till rent accepterande, och vi
valde att bara köra vidare med vårt egna race. Det kändes väldigt dumt och konstigt att bara
välja att jobba vidare som om inget hade hänt, men vi det stadiet så hade vi gett upp med att
försöka tvinga folk till att göra saker. Vi som drev vidare projektet hade tappat tillit till
resterande delen av gruppen, och troligen så hade de gruppmedlemmarna tappat förtroende
för oss också då vi bara körde på.
Jag tror att denna situation mer eller mindre bara har påverkat alla gruppmedlemmar negativt.
Vi som grupp gled isär ifrån varann. Det byggdes upp irritationer mot människor, något som
inte är nyttigt för en grupp som borde arbeta tillsammans för att nå ett resultat. Och just
resultatet tror jag till stor del också kan ha blivit lidande, då man skulle kunnat utveckla mer
funktionalitet och genomför bättre testning om man varit fler som aktivt arbetade.
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Såhär i efterhand så tror jag det finns ett antal olika punkter där det brast för gruppen. Till och
börja med tror jag att de förväntningarna som gruppen hade på projektet och på slutresultatet
var helt olika. Vissa förväntade sig att vi som grupp skulle satsa hårt på utveckling, och att
försöka skapa en väl fungerande produkt tidigt. Andra kände nog att de hellre att prioriterade
annat under arbetes början och var därmed inte benägna att lägga ner samma tid på projektet.
Jag tror också att vi som drivande individer i projektet gjorde fel i att jobba mer självständigt
från resterande gruppmedlemmar. Att isolera sig på det sättet tror jag inte bringar något
positivt till någon del av grupperna, utan förstärker bara känslorna som man kände för
varandra. Det resulterade också i ett massivt kunskapsgap gällande webbutveckling mellan de
två uppdelningarna. Då ena gruppen kontinuerligt jobbade och utvecklade applikationen så
blev arbetet mer och mer komplicerat och oförståeligt för den andra ”grupperingen”. När
gruppen tillslut kom samman och började att utveckla mer tillsammans så var det mycket
kunskap som behövdes tas igen, och det gjorde att vi som grupp inte han utveckla allt det som
vi ville får gjort.
Generellt så kan man fastslå att detta typ utav problem inte direkt är unikt för denna
projektgrupp. Olika uppfattningar om hur ett arbete skall se ut är ett vanligt problem, och ett
som kan skapa stora problem för gruppen. Men det går inte att påpeka nog vikten av att alla
är införstådda med vad som förväntas av gruppen. Konsekvensen av att inte noggrant
definiera detta kan leda till osämja inom gruppen, likt den vi fick erfara, vilket i värsta fall
kan leda till ett misslyckat projekt.
Lösningen till detta problem blev att vi tillslut fick kontakt examinatorn för detta projekt, som
fick sätta sig med hela gruppen och noggrant reda ut vad det är som inte fungerar och hur folk
vill åtgärda detta. Och just lösningen är nog det jag framförallt tar med mig från detta
problem, att man måste gå till botten med vad problematiken är och hur alla parter vill se en
lösning. Också det faktum att man måste noggrant definiera vad som förväntas och se till att
hela gruppen är med på det, för att undvika oklarheter inom gruppen.
Roller

Under projektets livstid så hade vi egentligen bara två roller inom gruppen, en Scrum Master
och en merge/Openshift ansvarig. Scrum Master var ett krav som ställdes från examinatorn,
samt att arbetsmetoden Scrum kräver att man har en Scrum master (Sutherland & Schwaber,
2013). Merge/Openshift ansvarig kom till då gruppen kände att en person skulle ha
huvudansvar för att kontrollera vad som skulle upp till Openshift, som en version hanterare
helt enkelt. Mot slutet av projektet, när framförallt rapportskrivande var huvudfokus, så
tilldelades olika grupperingar inom gruppen huvudområden som dessa skulle ha ansvar för.
Det var något som fungerade väl, och just roller hade varit något som hade varit nyttigt att ha
under utvecklingstiden.

Detta projektarbete har verkligen fått mig att utveckla min tekniska sida. Inledningsvis så var
utvecklingen jobbig och plågsam, allting var nytt och det kändes omöjligt att få något gjort.
Men i takt med att man skaffade lärdom om hur systemen fungerade så gick allt smidigare,
och intresset väcktes. Det blev lättare att transformera något från ide till verklighet. Det fanns
också en trygghet i att fler i gruppen följde ungefär samma utvecklingstakt, och därmed
kunde man kommunicera problem mellan varandra och gemensamt finna lösningar.
Jag har också fått upp ögonen för ett gäng tekniska verktyg som har varit nyttiga för
utvecklingen. Trello har varit ovärderligt för att kunna strukturera upp vad som skall
utvecklas eller skrivas. Programmet lämpar sig väldigt väl för en agil arbetsmetodik där man
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kontinuerligt tar på sig nya arbetsuppgifter. Till en början var vi som grupp ganska dåliga
med att använda verktyget, men när vi började komma igång så var det väldigt bra.
Också kommunikationsplattformen Slack har visat sig väldigt användbar. Att kunna dela upp
kommunikationen baserat på kategori har varit fantastiskt, då man inte behöver leta igenom
en massa onödig text när man letar efter något specifikt.
Det har också funnits en massa jobbiga tekniska områden som jag har fått arbeta igenom. När
vi inom gruppen valde att refaktorera hela designen mot slutet av sprint 2 så hamnade jag i en
roll som huvudansvarig, vilket betydde att jag fick spendera väldigt mycket tid med CSS och
responsivitet. Just dessa två områden har varit riktigt frustrerande att jobba med, då det inte
alltid har varit klart hur de olika komponenterna fungerar samt att det är mycket småfix på
varje del. Men det har varit väldigt belönande att se det slutgiltiga resultatet av sitt arbete.

Inför projektstarten så satte jag ett antal personliga mål för mig själv som jag vill uppnå under
projektets livstid. Framförallt så ville jag utveckla mina tekniska kunskaper så mycket som
möjligt, och det tycker jag att jag har lyckats bra med. På grund av hur skev
arbetsfördelningen var under utvecklingen så har jag fått lägga mycket tid på att utveckla
mina kunskaper, vilket har hjälpt mig mot mitt mål. Jag ville också lära mig om arbetssättet
Scrum, vilket jag också anser att jag har lyckats med. Jag anser mig själv ha en god
uppfattning om hur man skall arbeta med Scrum, och tror att jag skulle kunna implementera
detta i ett kommande projekt om det skulle vara passande.

Sutherland, J., & Schwaber, K. (Juli 2013). Scrum guides. Hämtat från
http://www.scrumguides.org/scrum-guide.html#team den 17 Maj 2016
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Mattias Wagner
Under projektets gång erhöll jag nya erfarenheter inom en mängd olika områden som
redogörs för nedan. Det ska tilläggas att jag innan projektets start saknade erfarenhet från
projektmetodiken Scrum och programmeringskunskaperna inom mjukvaru- och
webbutveckling var begränsade.

Detta var första gången jag medverkade i ett så omfattande projekt där målet och
slutprodukten inte var tydligt fördefinierade. Minimikrav var satta och rekommendationer
gavs, men övriga parametrar var fria för gruppen att sätta. Detta ställde stora krav på
gruppens kommunikation och förmåga att enas. Till en början var detta en stor utmaning. Vi
var sju personer där två av dem befann sig på andra delar av jorden med tillhörande
tidsskillnad. Vi visste inte exakt vad vi skulle utveckla eller hur det skulle gå till.
För att nå målet tillämpade gruppen projektmetodiken Scrum där jag axlade rollen som
scrum-ledare. Detta var en, för gruppen, obeprövad metod vilket resulterade i att gruppen
präglades av osäkerhet. Hur skulle beslut tas? Vad innebar agil utveckling i praktiken och vad
innebar egentligen min roll som Scrum-master? Det var många obesvarade frågor som vi
själv skulle hitta svaren till.
Allt eftersom tiden gick började bitarna falla på plats och fördelarna, men också nackdelarna,
med den agila scrum-metodiken blev tydliga. De kontinuerliga scrum-mötena var något jag
upplevde som en bärande balk för projektet i och med gruppmedlemmarnas geografiska
spridning och oförmåga att faktiskt sitta tillsammans som en hel grupp. Mötena gav en klar
bild av hur läget såg ut, hur deltagarna såg på framtida uppgifter och eventuella
problemområden där det krävdes förstärkning. En annan fördel var lättrörligheten som den
kontinuerliga korrespondensen och parallellutvecklingen bidrog med. Eventuella ändringar
under projektets gång blev således en relativt enkel, snabb och smidig process.
Avsaknaden av en formell projektledare var något som jag och även tror andra i gruppen
ansåg negativt. Tanken med det agila arbetssättet är att individerna i gruppen själv ska ta
ansvar för uppgifter och fördelning av arbete (Maximini, 2015). Under början på
utvecklingsfasen hade gruppdeltagarna i varierande omfattning åtaganden utanför projektet.
Jag hörde till den delen av gruppen som levde i illusionen att kandidaten, på grund av dess
långa löptid, kunde vänta och prioriterade istället andra kurser. Resultatet blev att de som
prioriterade kodning från början fick ett försprång och det blev således svårare och svårare att
förstå hur koden var uppbyggd. Eftersom de som varit med från början kände till
applikationen betydligt bättre var det både ineffektivt och motivationstrytande att ta på sig
något som för mig skulle ta flera timmar men för någon annan 15 minuter. Detta medförde
stundtals ojämn arbetsfördelning vilket jag tror hade kunnat undvikas med en formell
projektledare som tydligt delegerat arbetet.
Förmodligen berodde detta på en ovetskap om innebörden av att halka efter för att sedan ta
igen i ett mjukvaruprojekt. På en verklig arbetsplats tror jag detta är lättare att undvika då
fokus i stora drag ligger på det aktuella projektet. Här var det, i alla fall för mig, en av många
kurser där kandidaten hade en lång löptid och jag inte förstod konsekvenserna av min
prioritering.
För att lösa problemet togs en plan fram där de som tidigare stått för stor del av koden skulle
ta ett steg tillbaka och de som jobbat mindre skulle lägga på ett kol. Detta var något som jag
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tyckte fungerade bra. De som tidigare gjort mindre utförde nu det mesta av arbetet och de
andra agerade nu som en hjälpande hand när det behövdes.
Min roll som scrum-ledare har varit subtil; dagsmötena och dess agenda har varit stående och
när ytterligare möten behövts har gruppen gemensamt planerat och bestämt tid för dessa.
Gruppen har alltid präglats av god stämning och en öppen atmosfär. Hade jag kunnat göra
något annorlunda i rollen som scrum-ledare hade det varit att identifiera och lösa problemet
med arbetsfördelningen innan det uppstått.
De viktigaste processrelaterade erfarenheterna jag tar med mig är kommunikationen som
verktyg. Jag är imponerad över hur väl det fungerade med scrum-mötena och hur det med
hjälp av dem gick att utveckla en fullt fungerade webbapplikation trots att utvecklarna har
befunnit sig på spridda platser.

Det är inom den tekniska biten jag känner att jag har utvecklats mest. I tidigare kurser har det
arbetats med abstrakta exempellabbar medans jag i detta projekt har varit del av en grupp
som faktiskt utvecklat en verklig, användbar produkt. Det har inte varit enkelt,
instruktionerna har varit knapphändiga och förkunskapen begränsad. Detta ledde till att
många problem uppstod och lösningar fick man själv ta reda på med hjälp av sökmotorer.
Även om det kan vara frustrerande att fastna gång på gång så lärde jag mig otroligt mycket på
att eftersöka en lösning själv. I 9 fall av 10 har någon annan redan haft ett liknande problem
tidigare och man kan hämta inspiration och delar av en fungerande lösning från internet. Att
koden inte bara kan klistras in rakt av utan måste assimileras i den existerande koden gjorde
att man tvingas förstå logiken bakom. De fåtal gånger internet inte erbjöd en lösning var det
ofta någon av de andra i gruppen som besatt kompetens inom området och villigt erbjöd sin
hjälp.
Eftersom mina tidigare programmerings- och mjukvaruutvecklingserfarenheter har varit
begränsade till Java och Ada var det kul att få testa på nya språk och framförallt få en
förståelse för hur olika mjukvaror och ramverk kan sammankopplas för ett snyggt och
enhetligt resultat. I tidigare kurser har vi har lärt oss kod och programmering, men det var
inte förrän projektets genomförande som man förstod vad man faktiskt kunde skapa.
Jag är också glad över de nya programmen jag bekantats med. Git, PyCharm, Slack, Trello
SQLite för att nämna några. Alla för mig okända innan projektets start. Git var, efter den
traggliga upplärningsprocessen, ett fantastiskt program som var vitalt för vår
versionshantering. Eftersom det kontinuerligt skulle integreras nya grenar till huvudgrenen
fick en person implicit ansvar för att integrera alla gruppmedlemmars ändringar och
uppdateringar. Detta kom att bli en smidig process tack vare Trello. När en gren var
färdigutvecklad markerades det tillhörande kortet i Trello och flyttades till ”Ready to Merge”.
Integreraren tittade återkommande på denna ”board” och sammanförde grenen med
huvudgrenen. Trello har inte bara hjälpt med integrationen av olika grenar utan har även varit
av essentiell vikt för projektets helhet och organisering. Det är en mjukvara jag är säker på
att jag kommer använda i framtida projekt.

Projektet har utvecklat mig som individ och projektdeltagare. Att delas in i en grupp med 7
personer där nästan en tredjedel är utomlands kräver en del diplomati och en förmåga att
komma överens med människor som alla har en stark vilja.
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Innan projektets start hade jag som mål att förstå mig på hur en e-handel fungerade men även
hopp om att kunna utveckla en webbapplikation på egen hand. Då jag parallellt med
kandidatarbetet läste kursen ”Projektledning” som behandlade scrum-metodiken var jag
spänd på att få tillämpa den i praktiken.
Att jag förstår hur en webbapplikation är uppbyggd råder det inga tvivel om och jag tror,
även om det skulle ta tid, att jag med hjälp av internet skulle klara av att sätta upp och
utveckla en egen webbshop. Jag har också nått nya höjder som projektdeltagare där jag i
början av projektet var osäker och inte hade någon som helst aning om vart vi skulle börja
eller hur vi skulle gå tillväga för att komma vidare från den situation vi befann oss i. I
dagsläget vet jag hur man ska attackera sådan problematik.
Eftersom som jag inte hade någon specifik roll inom utvecklingen innebar det att jag istället
för att få en fördjupad kunskap inom ett limiterat område erhöll erfarenhet från hela spektrat.
I det stora hela har kandidatprojektet gett mig breda kunskaper inom programmering och
webbutveckling men också lärt mig hur man går till väga för att i en medelstor projektgrupp
bidra till gruppen och på effektivt sätt lösa de problem som uppstår.

Maximini, Dominik. (2015). The Scrum Culture: Introducing Agile Methods in
Organizations (Management for Professionals). Springer
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Beatrice Partain
Detta avsnitt är en beskrivning av mina erfarenheter från projektarbetet med AFC. Dessa är
naturligtvis subjektiva, och kan således skilja sig från andra gruppmedlemmars uppfattningar
av samma situationer.

Scrum

Arbetet med Scrum-metodiken under projektets gång har jag upplevt som en viktig del av
arbetsprocessen, särskilt då delar av gruppen befann sig utomlands.
Det skall dock nämnas att det är en metodik som kräver övning. Till en början upplevdes
scrum-mötena ofta ostrukturerade och långdragna, något som jag tror kan upplevas som
frustrerande för vissa individer. Detta kan eventuelt avhjälpas genom lite större planerade
möten där det finns utrymme att diskutera det som nu kom fram på scrum-mötena, något som
är viktigt att ta med sig inför framtida arbeten. Allt eftersom arbetet fortlöpte blev gruppen
mer disciplinerad gällande strukturen av mötena, något jag tror hängde ihop med att övrig
kommunikation förbättrades.
Verktyg

Flera verktyg användes under projektets gång för att underlätta grupprocessen och
kommunikationen mellan medlemmar. Framför allt verktygen Discord, Trello och Slack har
varit ovärderliga i att skapa en grupp som trots geografiska begränsningar var i kontinuerlig
kontakt och drev projektet åt samma håll. Framför allt Discord har varit en viktig komponent
för min egen del, eftersom det är betydligt lättare att kommunicera gällande programmering
och planering muntligt snarare än skriftligt. Det var även så nära gruppen kunde komma till
att kommunicera öga mot öga, den kommunikationsmetod som anses vara överlägset bäst
enligt det agila manifestot (Agile Alliance, 2015), och är således ett värdefullt verktyg för
geografiskt spridda arbetsgrupper.
Grupprocessen

Redan tidigt i processen upplevde jag att gruppen trivdes med varandra och hade en god
stämning. Dock uppkom en situation redan under första sprinten som fick långtgående
konsekvenser under resten av arbetet, vilket här analyseras med hjälp av Gibbs (1988)
reflektionsmodell.
Under första sprinten blev det tydligt att tre av gruppens sju medlemmar, däribland jag, la fler
timmar på arbetet än övriga. Denna trend fortsatte under sprint 2, för att sedan vända efter ett
möte med examinatorn inför sprint 3. Flera ansatser till förbättring gjordes under arbetets
gång, dock utan resultat.
Min ursprungliga reaktion till denna utveckling, som började tidigt i arbetet, var att det var ett
problem som skulle lösa sig med lite tid, när de mindre aktiva parterna kände sig mer
bekväma med de tekniker som användes. Allt eftersom tiden gick och det blev tydligt att inga
förändringar i gruppens dynamik skulle ske trots upprepade försök att ta upp problemet blev
jag dock mer frustrerad över det jag upplevde som bristande motivation hos delar av gruppen.
Dessutom kände jag en stor frustration och hjälplöshet över att jag upplevde att jag
personligen inte kunde göra så mycket åt situationen. Till exempel fanns ett önskemål om
mer programmeringstid i grupp, något som var svårt för mig att bidra till då jag befann mig
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utomlands. Jag kunde svara på frågor när de uppkom, men detta tyckte jag fortfarande krävde
ett ansvar från de mindre aktiva medlemmarna.
De andra aktiva medlemmarna i gruppen hade en liknande reaktion som jag, vilket gjorde att
vi sökte oss till varandra då problem inom utvecklingen uppstod och körde på oberoende av
de andra, eftersom vi upplevde att det inte blev någon skillnad oavsett vad vi gjorde. Vi hade
helt enkelt tappat tilliten till att resterande gruppmedlemmar skulle ta sitt ansvar för den
slutgiltiga produkten. Jag tror definitivt att de mindre aktiva medlemmarna upplevde att de
inte hann med i början av arbetet, och att detta ledde till en ond spiral av att de upplevde att
det var mer effektivt att låta någon ”bättre” ta på sig uppgifter snarare än att lägga tiden på att
själva komma ifatt kunskapsmässigt.
En positiv aspekt av denna situation var att den tillät mig att lära mig otroligt mycket om
webbprogrammering under de första två sprintarna. Men en viktigare aspekt är den negativa
effekt situationen hade på gruppen. Jag tror att situationen medförde en splittring i gruppen
som gjorde det svårare att kommunicera öppet, samtidigt som det förmodligen påverkade vårt
resultat negativt. För min egen del fanns under lång tid en stor osäkerhet kring huruvida vi
skulle klara minimikraven för kursen, vilket förmodligen minskat mitt tålamod med övriga
gruppmedlemmar och hindrat mig från att kommunicera så effektivt som möjligt.
Jag tror att situationen i grund och botten byggde på medlemmars olika förväntningar på hur
arbetet skulle fortlöpa, samt på hur bekväma de olika medlemmarna var med det arbetssätt
som användes. Det var definitivt ett misstag från de aktiva medlemmarnas håll att inte se
problemets allvar från början, utan istället köra på utan delar av gruppen, då det inte var en
lösning utan endast förstärkte de negativa känslor som redan fanns där. Dessutom borde
gruppen varit bättre på att mäta arbetad tid per vecka, ett verktyg jag upplevde gav incitament
att göra sin beskärda del i sista sprinten.
Den slutsats man kan dra från denna situation är att vikten av kommunikation kring
förväntningar och eventuella problem är väldigt stor. Problem bör hanteras direkt vid
uppkomsten innan de blir allt för stora, för att undvika en splittring av gruppen och således en
förvärring av situationen, som i vårt fall. Även mätning av arbete är viktigt.

Versionshantering

Arbetet med versionshantering med hjälp av Git har fungerat bra under hela projektet. Tidigt
i arbetet valde gruppen en medlem som satte sig in lite extra i hur gitlab borde fungera, och
efter detta höll denne en genomgång för resten av gruppen. På så sätt fanns tydliga riktlinjer
för hur versionshanteringen skulle fungera, vilket kraftigt underlättade arbetet under sprintar
där större funktioner utvecklades.
Utveckling

Ett stort fokus på utbildning med hjälp av guider online och Youtube i början av projektets
arbete tillsammans med tillhandahållen information var en grundförutsättning för att man
som individ skall vara väl förberedd när applikationens utveckling påbörjas i ett projekt av
denna typ.
Ganska tidigt under utvecklingen av hemsidan insåg gruppen att det fanns en klar fördel med
att ha en person som var extra insatt i hur man på bästa sätt integrerade kod från olika
utvecklare för att undvika konflikter och onödiga buggar. Det föll sig sedan naturligt att jag
tog på mig denna roll, eftersom jag var den i gruppen med mest erfarenhet av att snabbt läsa
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och sätta mig in i andras kod, något som gjorde det lätt för mig att integrera olika deluppgifter
till en fungerande version av applikationen.
Under arbetets gång fick jag även ett implicit övergripande ansvar för databasens utformning.
Databasens tabeller och attribut behövde ibland ändras på grund av ny funktionalitet, och då
var det mitt ansvar att se till att den senaste versionen låg på Openshift och att de nya
databas-funktionerna inte orsakade server-errors på grund av ofullständig integration.
Ett sådant ansvar för integration innebär att stor vikt måste läggas vid att förstå de olika
delarna av koden och vilken kod som är direkt kopplad till specifik funktionalitet, för att
snabbt kunna se vilken del av olika kodavsnitt som är viktigast i en given situation. Det
kräver också god förståelse för vad gruppen och dess medlemmar har för mål med olika
funktioner, för att kunna förutse och förebygga problem om olika funktioner berörde samma
kodavsnitt. Vid ett par tillfällen genomförde gruppen större övergripande designförändringar. Att smidigt integrera koden för dessa nya designer med tidigare kod på ett
sådant sätt att all funktionalitet fanns kvar samtidigt som all överflödig kod (till exempel CSS
som inte längre användes) togs bort var en av de större tekniska utmaningarna för min egen
del.
Under arbetets gång hag jag varit drivande gällande själva programmeringen, något som
visade sig extra tydligt då buggar skulle lösas, då jag var väl insatt i den kod som fanns och
därför ofta hade lättare än delar av gruppen att hitta lösningar till problem. Det resulterade
också i att jag hade möjlighet att fungera som support i programmeringen för andra
medlemmar i gruppen med mindre programmeringserfarenhet än jag. Detta var framför allt
en fördel under arbetets senare del, då medlemmar som tidigare varit mindre aktiva tog på sig
ett större programmerings-ansvar, men kanske fortfarande var i behov av en del stöd. Det har
även inneburit att jag inte haft enskilt ansvar för någon specifik funktionalitet, utan mer
funnits till hands för att lösa svårare situationer då andra medlemmar upplevt att de tagit sig
vatten över huvudet, eller avsluta funktioner påbörjade av andra. Denna typ av ansvar ger
således stora möjligheter att lära sig mycket om de programmeringsspråk som används både
på klientsidan och serversidan och att arbeta med mycket skilda funktioner.

Mitt huvudsakliga mål med detta projekt har utan tvekan varit att bli en någorlunda
kompetent webbutvecklare samt få en förståelse för den agila arbetsmetoden. Detta är ett mål
jag absolut upplever att jag uppnått, och jag tror att de kunskaper jag tar med mig efter
kursens avslut är en utmärkt grund för vidare utbildning och arbete. I och med de roller jag
informellt eller formellt tagit på mig under arbetets gång tycker jag att jag fått en god
förståelse för de metoder som används vid upp både front-end och back-end av
webbapplikationsutveckling, samtidigt som jag fått sätta min problemlösningsförmåga på
prov. Det råder ingen tvekan om att jag tar med mig verktyg jag kommer få användning för,
då mina nya kunskaper är mångsidiga och kan appliceras på vilken typ av webbutveckling
som helst.

Agile Alliance. (2015) 12 Principles Behind the Agile Manifesto. Hämtat från
https://www.agilealliance.org/agile101/12-principles-behind-the-agile-manifesto/ den 17 maj
2016
Gibbs, G. (1988). Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham:
The Geography Discipline Network.
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Hugo Ahrengart
Nedan beskriver jag mina personliga erfarenheter kring kandidatarbetet i Datateknik som jag
genomfört i en grupp om 7 personer under vårterminen 2016.

Detta kandidatarbete är utan tvekan det största och mest lärorika projektet jag har genomfört
som student. Processen sträckte sig under hela vårterminen och arbetssättet som vi arbetade
med var scrum. För mig och för de övriga i gruppen var scrum en helt ny och mycket
intressant metodik att arbeta efter och något som till en början möjligen kändes lite oklart.
Eftersom projektet inte var någon av gruppmedlemmarnas heltidsyssla, genomförde vi inte de
dagliga scrum mötena, (Sutherland & Schwaber, 2013) utan kom fram till att ha möten
måndag, onsdag och fredag skulle räcka. Detta var något som jag upplevde fungerade bra och
räckte mer än väl för att ha en god kommunikation inom gruppen. Scrummötena var till en
början ganska sega samt innehållsfattiga och det kändes som vi som grupp egentligen inte
hade någon koll på hur mötena skulle gå till. Detta förbättrades under projektets gång och jag
uppfattade mötena som mycket mer effektiva och följde tydligare agenda.
Under sprint 2 började det bli allt mer tydligt att målsättningen och hur man prioriterade
projektet skiljde sig mellan gruppmedlemmarna. En viss irritation började uppstå då några i
gruppen arbetade betydligt mer än oss övriga. De var en grupp på tre personer som ständigt
låg i framkant gällande tid samt kompetens. Detta var givetvis inte något jag önskade skulle
ske, men när gruppmedlemmarna tog upp detta åtskilliga gånger som ett problem var det
nödvändigt att göra något åt det. En plan togs fram för hur vi skulle förbättra situationen och
för hur fördelningen skulle jämnas ut. Denna plan följdes sedan och arbetsfördelningen blev
mycket bättre under sprint 3 där vi övriga som låg efter tog på oss ett mycket större ansvar
och blev mer delaktiga i processen. De tre som legat i framkant fungerande nu mer som
support vilket jag uppskattade väldigt mycket då jag kände att jag hade en del svårigheter
med att verkligen förstå hur allt fungerade.
Att arbeta utomlands

Under tiden som vi genomförde projektet befann jag mig i Bangkok vid Chulalongkorn
University. Här läste jag parallellt med projektet, två kurser inom datateknik som var
relevanta för kandidatarbetet. Jag läste databasteknik som är ett krav för kandidaten samt en
kurs inom software engineering som behandlade allt ifrån projektledning inom mjukvara till
hur hela uppbyggandet av en web applikation med dess olika lager sker. Detta läste jag
tillsammans med 3 andra kurser vilket ledde till att arbetsbördan för mig under terminen var
mycket hög och det krävdes att jag noga planerade min tid och väl prioriterade vad som
skulle göras. Detta ledde dock till, som jag redan nämnt, att jag inte riktigt kunde fokusera så
mycket som andra gruppmedlemmar kanske hade velat och hamnade därmed efter de ledande
personerna i gruppen i antalet loggade timmar under de inledande sprintarna. Att jag låg på
efterkälken var givetvis något som oroade mig och något jag verkligen försökte göra
någonting åt, men som senare med hjälp av planen blev bättre och jag utvecklades snabbare
inom de olika områdena. Vad som också var svårt med att vara i Thailand och genomföra
projektet var tidsskillnaden och den bristande internetuppkopplingen jag hade i mitt boende.
Uppkopplingen ledde till svårigheter för mig att följa med i diskussionerna och det var svårt
att upprätthålla fokus genom olika möten då kvaliteten hackade. Under presentationen av
sprintarna ordnade jag dock så att jag fick låna ett konferensrum på universitet för att
säkerställa att inte det skulle brytas.
111

De erfarenheter som givit mig mest från denna del, är då jag förbättrat mina rutiner avsevärt
och att jag har lärt mig att lägga upp mitt arbete och genomföra det på ett mycket mer
strukturerat vis. Jag har även blivit mycket bättre på att ta ansvar för mig själv och lärt mig
mer om samarbete och att tillsammans med en grupp jobba mot ett gemensamt mål.

Vi använde oss av programmet pycharm genom projektets gång och de olika språken
HTML5, javascript och css för front end. För backend använde vi språket python och det
tillhörande ramverket flask. Jag arbetade mest med flask, html5 och javascript under projektet
där jag implementerade en del funktioner. Till exempel funktionen för hur man ändrar en
produkt eller administratörsidan. Vad jag fann svårast under projektets gång var att det tog ett
tag för mig att riktigt förstå hur ajax och flask arbetade ihop och vad det egentligen var som
hände när en funktion utfördes. Detta ledde till att tiden det tog för mig att skriva en funktion
var relativt lång i jämförelse med vad det tog för andra och motivationen brast lite. Till slut
förstod jag dock hur allting fungerade tillsammans och det blev då lättare för mig att skriva
kod och jag blev mycket mer motiverad.
Det som var bra med projektet var att det var väldigt lärorikt på flera olika vis. För det första
så var min kompetens inom området för webutveckling väldigt litet då jag aldrig tidigare
arbetat i någon större utsträckning i något av programmeringsspråken förutom html där jag
hade väldigt små kunskaper. Det jag som sagt mest fokuserade på var javascripten och Ajax
kombinerat med flask och html, CSS koden var inget jag fokuserade på och således inte
utvecklade några större kunskaper inom. Nu i efterhand känner jag att det givetvis hade varit
att önska.
Trello och slack var två verktyg som vi även använde oss av genom hela processen som jag
ansåg väldigt nödvändiga för genomförandet av projektet och gruppens framgång. Dessa två
var väldigt viktiga för att ha en tydlig kommunikation och för att på ett strukturerat vis dela
upp arbetsuppgifterna.

Mina personliga mål som jag satte upp för projektet var att utvecklas inom området för
webutveckling samt att i allmänhet bli en bättre programmerare och får en ökad förståelse för
datatekniken. Att ta sig igenom projektet tillsammans med gruppen och därefter bli godkänd
var givetvis det mål jag delade med gruppen. Jag känner att uppnått de målen jag satte och
blivit en mycket bättre programmerare samt att mina webutvecklingskunskaper, som tidigare
nästan var obefintliga, är nu på en nivå som jag helt klart finner tillfredställande. Med detta
känner jag mig även redo för att i framtiden, om jag någon gång skulle vilja göra en hemsida,
ta mig an detta och är villig att utvecklas mer inom området.
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