
  



 
 

ABSTRACT 

This report studies the development of a usable web application for gifts with an engaging 

buying process, where the customer is given suggestions on gifts based on his 

preferences. The demand was examined and confirmed by studies which formed the 

basis for the development of the application. The work was done with the project 

methodology Scrum, which is presented and evaluated. The report presents and 

discusses the technical solutions chosen for the implementation of the web application. 

Design choices have been made and are discussed, with the main objective to create a 

usable web application with an engaging buying process. Usability and commitment has 

been created through a buying process in which the products are presented one at a time. 

Finally, the report argues that Presentshoppen is to some extent usable and with an 

engaging buying process, but it is difficult to prove this before any launch. 

  



 
 

SAMMANFATTNING 

Denna rapport studerar utvecklandet av en användbar e-butik för presenter med en 

engagerande köpprocess, där kunden ges förslag på presenter efter dennes preferenser. 

Behovet av en sådan e-butik kartlades och bekräftades genom studier, vilket låg till grund 

för utvecklandet av applikationen. Arbetet har genomförts med projektmetodiken Scrum 

som presenteras och utvärderas. Rapporten presenterar och diskuterar valda tekniska 

lösningar för implementationen av webbapplikationen. Designmässiga val och 

avvägningar har genomförts och diskuteras, där huvudsyftet varit att skapa en användbar 

e-butik med en engagerande köpprocess. Användbarhet och engagemang har 

huvudsakligen skapats genom en köpprocess där produkter presenteras en i taget. 

Slutligen argumenterar rapporten för att Presentshoppen till viss del är användbar och 

engagerande men att svårigheter finns att visa detta innan eventuell lansering. 
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1 INLEDNING  
Att inhandla presenter till nära och kära är en kontinuerligt återkommande utmaning för 

de allra flesta. Inte sällan orsakar det stress och beslutsångest, framförallt på grund av ett 

svårt beslutsfattande och den tidsåtgång det innebär. Hur kan man undvika detta? Kan 

man istället skapa ett mer engagerande sätt att hitta intressanta och passande presenter? 

 MOTIVERING  
Det finns redan ett stort antal etablerade e-butiker med breda sortiment lämpade för 

presentinhandling. Att leta igenom utbud när man på förhand inte vet vad som ska köpas 

kan vara långsamt och komplext. För de som tycker att presentinhandling är svårt kan 

alternativen bli oöverskådligt många i en e-butik som presenterar hundratals produkter 

på en och samma gång. Den stora informationsmängden riskerar att leda till att lämpliga 

produkter missas och att uppgiften uppfattas som svårare och mer tidskrävande än den 

egentligen behöver vara. 

På denna grund anses det intressant att studera etablerandet av en webbaserad 

presentshop som underlättar kundens beslut. Presentshoppen ämnar efterlikna 

kundbemötandet i en fysisk butik där förslag presenteras ett åt gången baserat på 

kundens preferenser, istället för att anges i långa listor. 

 SYFTE 
Projektet syftar till att utveckla en användbar webbapplikation i vilken användare kan 

köpa presenter. Köpprocessen ska ske på ett engagerande sätt.  

 FRÅGESTÄLLNING  
Hur kan en användbar webbapplikation designas för att göra köp av presenter 

engagerande?  

 AVGRÄNSNINGAR  
E-butiken kommer att riktas mot den svenska e-handelsmarknaden. 

Gruppmedlemmarna har själva framför allt handlat på den svenska marknaden och tror 

sig därför ha större möjligheter att anpassa produkter och utformning för lyckad 

lansering i Sverige än i något annat land. Butiken kommer endast finnas online, så 

jämförelser och analyser är således avgränsat till att endast infatta e-handelsmarknaden. 
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2 BAKGRUND 
Som mall för såväl projektets utförande som grundfunktionalitet på e-butiken har ett 

antal externa krav specificerats i inledningen av projektet. 

För e-butiken innehåller kravspecifikationen följande minimikrav: 

 Användarinloggning. 

 Visning av produkter. 

 Genomförande av flera samtidiga produktinköp, det vill säga kundkorg och 

betalningsprocess. 

 Orderhistorik. 

 Möjlighet att som administratör kunna redigera produktsortimentet online. 

I kravspecifikationen ingår även följande tekniska krav: 

 E-butiken ska fungera som en single page application (även kallat 

webbapplikation). 

 Webbapplikationen ska vara utvecklad för olika enheter med avseende på 

skärmstorlekar. Webbapplikationen ska byggas med hjälp av ett webbramverk 

som ger responsiv design. Till detta ska jQuery och Bootstrap användas. 

 Webbapplikationen ska implementeras i HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, CSS, 

Python, Flask och Ajax. 

 Data i webbapplikationen ska lagras i en databas. Databasen ska dynamiskt skapas 

med ett Python-script av webbservern.  

 Webbapplikationen ska versionhanteras på GitLab. 

 På OpenShift ska webbservern skapas och köras. Här driftas webbapplikationen. 

För utvecklingsarbetet av e-butiken ställs följande krav på principer, tekniker och 

metoder: 

 Skapande av användarberättelser. 

 Kodrefaktorering. 

 Scrumaktiviteter innehållande sprintplaneringsmöten, scrummöten 

sprintgranskningar, sprintåterblickar. 

 Sprint artefakter innehållande produktbacklogg och sprintbacklogg, till det ska 

Trello användas. 
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3 TEORI  
För att svara på syftet och frågeställningen har tidigare forskning inom relevanta områden 

studerats. I detta avsnitt kommer teori inom dessa områden att presenteras. 

 SVENSK E-HANDEL 
Trenden för internetanvändande är sedan länge stigande. 2015 hade 93% av svenskarna 

tillgång till internet. Även internettiden i hemmet, det vill säga den tid svensken 

spenderar i genomsnitt på internet i hemmet, har ökat till 12,9 h/vecka jämfört med 

12,5h/vecka föregående år. Den största trendökningen ses hos unga (16-25 år), där också 

mobilmarknaden fortsätter att växa. Idag äger 77% av befolkningen en smarttelefon. 

Likaså utvecklas marknaden för surfplattor kraftigt och 2015 använde 59% av den 

svenska befolkningen en sådan. Svenskarna använder ofta internet för att söka efter 

information av olika slag. Exempelvis använder 80% av svenskarna internet till att söka 

efter information inom minst ett av områdena specialintressen, hobby eller priser på 

produkter. Angående e-handel uppger 79% av svenskarna att de handlade på internet år 

2015. År 2014 var siffran visserligen 85%, men den totala omsättningen ökar ändå 

fortsatt stadigt inom e-handeln. (Findahl & Davidsson, 2015) 

Den svenska e-handeln väntas 2015 omsätta hela 50 miljarder kronor, jämfört med 42,9 

miljarder kronor år 2014. Samma studie visar även att var femte köp idag sker online, 

samt att den vanligaste orsaken till varför folk väljer att handla på nätet är av 

bekvämlighetsskäl. (HUI, 2015) 

Interaktiv e-handel definieras som en process där handelsplatsen samlar information 

från kunderna. Informationen innefattar allt från kommentarer till olika 

beslutsparametrar för att kunna maximera kundernas, men också företagets intressen 

med plattformen. Alla företag försöker tillhandahålla den bästa produkten och tjänsten 

till kunden. Detta är endast genomförbart genom en väl utformad interaktiv process och 

inte förrän den processen är på plats kan full förståelse för kundernas behov skapas. I och 

med detta kan ett marknadsövertag skapas, vilket är särskilt viktigt på marknader som 

B2C (business-to-customer) med mycket hög konkurrens. (Ding et al. 2012) 

 PRESENTHANDEL 
Internet har blivit en viktig plattform som fler och fler konsumenter använder sig av för 

att söka och köpa presenter.  Internet används för att hitta information om presenter, 

såsom produktpriser, varumärken och stilar. Det ökande sökandet efter presenter online 

understryker behovet av att bättre förstå den processen. (Shih-Ping, 2013) 

När konsumenten anser att informationen som finns tillgänglig på internet är tillräcklig 

och användbar, tenderar de att uppskatta sökning på nätet i större utsträckning. Därför 

påstår Shih-Ping (2013) att när konsumenterna kan få användbar och nödvändig 

information på ett effektivt sätt, borde deras sökande efter presenter uppfattas som 

roligare. När en konsument uppfattar presenter som en skyldighet, så sänks glädjen av 

att söka efter dem på internet (Detlor et al. 2008). Därför föreslår Detlor et al. (2008) att 

e-butiker kan utnyttja vissa funktioner för att övertyga internetanvändare att köpa 

lämpliga presenter. Till exempel kan konsumenter ange vilka de ska köpa sina presenter 
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till och utifrån det ge passande innehåll eller anpassa sitt produktsortiment beroende på 

vilken tid på året det är (presentsäsonger såsom jul, alla hjärtans dag etcetera). Det har 

även visats att de flesta konsumenter på nätet vill söka efter och köpa presenter med 

minimal ansträngning, istället för att läsa långa recensioner och behandla stora mängder 

information. Webbutiker kan underlätta processen genom att föreslå presentartiklar 

inom vissa prisklasser och göra det möjligt för konsumenter att enkelt få fram en lämplig 

produkt. 

 KUNDENGAGEMANG 
Till följd av den ökade e-handeln kring millennieskiftet skedde en skarp förändring i 

sättet konsumenter kunde jämföra tjänster och produkter mellan olika tillhandahållare, 

vilket gav upphov till kraftig priskonkurrens och fallande märkeslojalitet. I och med den 

ökande kunskapen hos kunder växte ett intresse hos företag att undersöka och förstå 

basen för kundlojalitet på internet. En metod för detta är Srinivasans De 8 C:na (2002). 

De 8 C:na (för att bygga e-lojalitet): 

 Customization - En leverantörs förmåga att individualisera webbapplikationen 

baserat på besökaren. 

 Contact interactivity - Snabb kontakt, enkel navigering, enkel sökning, utökad 

produktinformation etc. 

 Care - Den uppmärksamhet som ges kunden före, under och efter köp, i syfte att 

minimera upplevt missnöje. Hela interaktionen, från kundens sökning efter 

produkten till leverans och support måste fungera för att kundens intryck ska vara 

positivt. 

 Community - Kunder söker ofta direkt information från andra kunder gällande 

nöjdhet, produktjämförelse etc. Detta kan leda till ökad kundlojalitet, och genom 

att underlätta denna kommunikation kan en butiksägare maximera dess effekt. 

 Convenience - Utsträckning till vilken en kund uppfattar webbsidan som enkel och 

användbar. 

 Cultivation - Aktivt arbete för att behålla kundintresse, såsom e-posterbjudanden 

baserade på tidigare köp. 

 Choice - Genom att inte behöva ta hänsyn till utrymme eller butikshyra kan en e-

handel ha ett markant större utbud än en fysisk butik. 

 Character - Image är extra viktigt för en e-butik, där det saknas direkt 

personlig/fysisk kontakt. 

(Srinivasan, 2002) 

Spenner & Freeman (2012) etablerar i en studie att det bästa sättet att mäta 

kundengagemang är genom Decision Simplicity Index (DSI). Detta beskriver hur enkelt det 

är för kunder att förstå och navigera information, samt hur mycket de kan lita på 

informationen och väga sina alternativ gentemot varandra. I deras artikel jämför de flera 

varumärken emot varandra. Den fjärdedel av dessa som erhöll högst DSI visade sig ha 

86% större chans att bli valda av konsumenter samt 115% större hopp om att bli 

rekommenderade av sina kunder. 
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Tre primära tillvägagångssätt etableras: 

 Underlätta navigering - Att minimera informationsmängden kunden behöver 

konfrontera på vägen mot ett köp. 

 Bygga tillit - När det gäller DSI handlar tillit inte om tillit till märket eller 

försäljaren, utan om tillit till den givna informationen. Ofta maximeras tillit när 

information kommer från andra konsumenter, som kan stärka sin information 

med opartiska egna erfarenheter. 

 Underlätta alternativsvägning - Genom tydlig information och möjlighet att 

konkret jämföra produkter, även mot konkurrenter i de fall där det är möjligt, kan 

man göra kundens köpprocess betydlig simplare. Detta kan göras genom att 

erbjuda verktyg som gör det möjligt för konsumenterna att överväga sina 

alternativ utifrån egenskaper som är relevanta för dem. 

(Spenner & Freeman, 2012) 

 ANVÄNDBARHET 
I ISO (International Organization of Standardization) 9241-11: Guidance of Usability 

definieras  användbarhet som den grad till vilket en produkt kan användas av en specifik 

användare för att uppnå specificerade mål med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse (Bevan, 2001).  

Tullis & Albert (2008) definierar ändamålsenlighet som ett mått på hur väl en användare 

kan utföra en uppgift, effektivitet som hur mycket resurser som krävs för att slutföra 

uppgiften, samt tillfredsställelse som till vilken grad användaren var nöjd med 

upplevelsen medan uppgiften utfördes.  

Faktorerna som gör en design mer användbar och förståelig än andra kan beskrivas enligt 

sex principer (Norman, 1988). Detta resonemang bygger Preece et al. (2002) vidare på 

angående webbdesign:  

 Synlighet – Ju mer synliga funktioner är, desto mer sannolikt är det att en 

användare vet vad denne ska göra härnäst (Preece et al. 2002). 

 Återkoppling - Principen innebär att ge användaren information om vilken 

handling som verkligen har gjorts och vilket resultat som har åstadkommits 

(Norman, 1988).

 Begränsningar – Konceptet av begränsningar avser att fastställa metoder för att 

begränsa den typ av användarinteraktion som kan ske vid en viss tidpunkt (Preece 

et al. 2002). 

 Mappning - Mappning är en teknisk term som betyder relationen mellan två 

objekt. Ett exempel på bra användning av mappning är i en bil, där bilen svänger 

åt höger om du vrider ratten åt höger. (Norman, 1988)

 Konsekvens – Principen innebär att utforma ett konsekvent gränssnitt för 

återupprepande funktioner och objekt med liknande egenskaper. Ett exempel är 

att konsekvent markera objekt i gränssnitt genom att alltid klicka på vänster 

musknapp. (Preece et al. 2002)
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 Affordans – Ett objekts utseende uppmanar till en affordans som tydliggör 

användarens interaktion med objektet. Till exempel visar en stol tydligt att den 

går att sitta på. (Norman, 1988) 

Nielsen (2012) skriver att användbarhet hos webbapplikation är nödvändig för dess 

överlevnad. Är webbapplikationen för svår att förstå, svårnavigerad eller otydlig i sitt 

syfte kommer användaren i de flesta fall att lämna den.  

 DESIGN 
Till skillnad från den verkliga världen, där objekt lyder naturens lagar, finns det inga 

sådana begränsningar vid utformandet av grafiskt användargränssnitt. Ett objekt kan 

designas till att reagera på ett sätt som inte stämmer överens med hur objektet reagerat 

på motsvarande sätt i verkligheten. Den sortens dissonans kan enkelt leda till förvirring 

hos användaren. I många applikationer har därför stort fokus lagts på att uppnå ett 

realistiskt utseende och en interaktion baserad på verkliga objekt, så kallad skeumorfisk 

design. Det innebär att knappar, reglage och övriga element beter sig snarlikt deras 

motsvarigheter i verkligheten och uppvisar ofta arbiträra fysiska egenskaper, som 

används för att stärka anknytning till familjära fysiska objekt. På liknande sätt är 

designen av symboler därför en balansgång mellan realism och tydlighet. En symbol som 

är för enkel eller för komplex leder till förvirring kring vilken funktion som symboliseras. 

(Mathis, 2011)  

Minimalistisk designfilosofi syftar till att backa från komplexitet och funktionsmångfald 

för att ge ett simpelt och kliniskt intryck. Den relativa moderna succén av denna filosofi 

grundar sig i allmänhetens förkärlek för inbjudande och stilren design, med fokus på 

klarhet, enkla färgscheman, stora separata element och tomma utrymmen. (Zennand, 

2010). För ett enkelt sätt att skapa effektfulla färgscheman rekommenderar Östemar 

(2014) i sin artikel två vanligt använda modeller: komplementfärger och harmoniska 

färger. Komplementfärger är färger som vid additiv färgblandning skapar vit, medan 

harmoniska färger är färger som ligger nära varandra i spektrumet. De har alltså snarlika 

våglängder (Briggs, 2007).  

Så kallad platt design grundar sig i att undvika 3D-intryck såsom gradienter och skuggor. 

Tanken är att den effektivaste tänkbara designen är en som fullkomligt avlägsnar all 

överflödig information. Kort sagt, om en variabel inte kommunicerar ett direkt budskap, 

är det en överflödig distraktion. (Müller, 2014) 

Kombinationen skeumorfism och platt design, så kallad skeuminimalism används för att 

få ta del av de bästa av båda designfilosofierna. Att använda en designfilosofi är ofta 

otillräcklig och variationen av de två kan frambringa ett bättre designmässigt resultat. 

(Page, 2014)  

 ENKÄTUNDERSÖKNINGAR 
En enkätundersökning är ett verktyg som används för att samla in och kompilera 

information från en bestämd och begränsad allmänhet, i avsikt att bestämma och/eller 

verifiera en generell åsikt, värderingsgrund, kunskapsbas eller uppfattning. Den kan 

exempelvis användas för att bekräfta rimligheten och behovet av ett planerat projekt 
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eller för att utvärdera slutfört projekt. Enkätundersökningar är framförallt lämpliga när 

många individuella upplevelser behöver tas hänsyn till. (Fink, 2012) 

Enkätundersökningar i mjukvaruutveckling syftar till att studera en mindre grupp för att 

kunna svara på ett mer generellt plan vad målgruppens behov är. En enkätundersökning 

i mjukvaruutveckling liknar väldigt mycket en enkätundersökning i andra fält men viktigt 

i fallet med mjukvaruutveckling är dock att välja rätt målgrupp och att frågorna är 

specifika för kommande utveckling. (Linåker et al. 2015) 

Blair et al. (2013) definierar tre typer av fel i enkäter: 

 Sampling Error - Felaktigheter baserade i slumpmässiga omständigheter. Denna 

typ av fel motverkas med ett större antal förfrågade. Om hela den relevanta 

folkmängden deltar i enkäten, kommer denna typ av fel helt undvikas. 

 Sample Bias - Felaktigheter baserade i en systematisk exklusion av delar av 

befolkningen. Exempelvis kommer en enkät på internet begränsas till individer 

med tillgång till detsamma, vilket exkluderar vissa hushåll, och en enkät som delas 

ut på en skola kommer besvaras i större än representativ mängd av studenter. 

 Non-sampling Error - Andra felaktigheter, såsom fusk, fabrikering av svar, 

missuppfattade frågor etc. 

För att en enkäts resultat ska vara statistiskt relevant behöver ett antal faktorer tas  

hänsyn till:  

 Befolkningsstorlek (N) -  Antalet relevanta individer i befolkningen. 

 Felmarginal (e) - Hur många procents avvikelse från verkligheten som accepteras. 

 Z-värde (z) -  Ett värde som fås med konfidensintervall. 

 Procentvärde (p) -  Svarsprocent på eventuell tidigare utförd undersökning. 

Enbart relevant för återkommande undersökningar, sätts annars till 0,5. 

Det antal svar man sedan behöver för att uppfylla sina krav ges av:  

 

Figur 1 - Sample size, (SurveyMonkey, 2016) 

 

(SurveyMonkey, 2016) 

Kvaliteten i enkätundersökningar genomförda på internet varierar stort. Problematik 

rörande förståelse för genomförandet av enkäten är återkommande. Det är viktigt att 

skapa förståelse för vilken del av populationen enkäten når ut till, när låg svarsfrekvens 

uppstår och har betydelse och hur man ökar svarsfrekvensen vid internetbaserade 

enkätundersökningar. Detta är dock inte unikt för internetbaserade 
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enkätundersökningar. Internetbaserade enkätundersökningar skapar å andra sidan 

enorm potential vid inhämtandet av information. (Couper, 2000) 

 PROTOTYP 
En prototyp är en beskrivning eller en fiktiv avbildning av en produkt. Prototypen är inte 

det faktiska slutresultatet; det är ett exempel på eller en approximation av det som man 

eftersträvar att ha skapat i slutändan. (Johnson, 2011) 

Prototyper kan formas på ett antal vis, såsom enkla papperssketcher, simplifierade 

versioner av produkten eller system användaren kan klicka sig igenom för att simulera 

det färdiga systemet. Prototypen samlar och konkretiserar de idéer utvecklarna har om 

gränssnittsdesign, navigationsdesign och  informationsdesign. Ofta hjälper en väl 

utarbetad prototyp att tidigt identifiera problem med gränssnittet, som annars kanske 

inte märks förrän de implementeras. Detta kan spara tid, eftersom att eventuella 

omfattande omarbetningar kan undvikas senare i projektets gång. (Garret, 2011) 

 SCRUM 
Scrum är en arbetsmetodik och ordet kommer ursprungligen från rugbyn och är den 

spelstil där bollen successivt förs uppåt planen. På samma sätt används Scrum för att 

beskriva det samarbete som sker i en organisation för att successivt färdigställa en 

produkt. Precis som i rugby sker detta i flera steg, så kallade sprintar där arbetet sker i 

olika faser (Sutherland, 2011).  

Scrum uppkom i syfte att ersätta det mer traditionella arbetssättet inom 

mjukvaruutveckling för att undvika att stora resurser läggs på planering. Det agila 

arbetssättet Scrum passar bättre i den dynamiska miljö som många organisationer verkar 

i och är därför väl lämpat i projektsammanhang. Som tidigare nämnt går metoden ut på 

att arbetet delas upp i korta iterationer, även kallade sprintar, där varje sprint varar 

omkring en månad (Cervone, 2014). 

Rolluppsättningen i Scrum är scrum master, teamet och produktägaren. Det finns ingen 

utsatt ledare i Scrum utan det varieras utifrån delmål och uppgift. Ansvaret att driva 

utvecklingen framåt läggs helt och hållet på teamets medlemmar, medan scrum mastern 

endast ansvarar över teamets förmåga att utföra given uppgift och säkerställer att det 

inte finns några hinder för teamet. Produktägaren har som ansvar att se till att 

utvecklingen går i rätt riktning och att de uppsatta målen med produkten blir uppfyllda. 

(Cervone, 2014) 

Scrum baseras på huvudaktiviteterna kickoffer, sprintplaneringsmöten, sprintar, 

scrummöten, sprintåterblickar och retrospektivmöten. Ett arbete inom Scrum startar 

med en kickoff där mål och planering av projektet fastställs. Vid sprintplaneringsmötet 

sätts mål och aktiviteter upp för respektive sprint, sammanställt i en produktbacklogg 

med specifikationer över vilka funktionaliteter som skall skapas. En sprint är 

tidsbegränsad och teamet genomför de aktiviteter som specificerats i produkbackloggen 

(Cervone, 2014). Sprintåterblickar används vid slutet av en sprint för att överskåda hur 

arbetet har gått under perioden, gärna med hjälp av utomstående parter. Det är 
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fördelaktigt att med hjälp av detta uppdatera riskanalysen och se ifall planen för 

arbetsupplägget behöver göras om.  

Scrummöte är ett kort möte, på maximalt 15 minuter, som hålls dagligen i syfte att 

uppdatera samtliga medlemmar över arbetet. Under ett scrummöte uppdaterar varje 

enskild medlem gruppen genom att besvara följande tre frågor: 

 Vad har du gjort sedan senaste scrummötet? 

 Vad ska du göra framöver? 

 Har du några problem som hindrar dig i ditt arbete? 

(Cervone, 2014) 

Retrospektivmöten hålls inom gruppen efter avslutad sprint, där medlemmarna själva får 

utvärdera hur de tycker att arbetet gått. På detta sätt kan teamet diskutera fram vad som 

fungerar och inte, och vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra arbetet (Scrum 

Inc. 2012). 

Produktbackloggen definierar de krav och funktionaliteter som produkten skall innehålla 

och ligger till grund för vad som skall göras och vilken prioritet arbetet ska ha. Inför varje 

sprint skapas även en sprintbacklogg, vilket på motsvarande sätt är de krav och 

funktionaliteter som skall genomföras i respektive sprint (Cervone, 2014). 

Ett annat komplement till produktbackloggen är att beskriva de funktionaliteter man 

ämnar skapa med så kallade användarberättelser, för att tydliggöra vad som skall skapas 

och vilket värde det ger kunden. Vanligen skrivs en användarberättelse på följande sätt: 

Som <användargrupp> vill jag kunna <funktion> så jag kan <mål/nytta> (Lucassen, 2015). 

 ACCEPTANSTESTER 
Lakshminarayan (2013) definierar acceptanstester som en process genom vilken det 

bekräftas att produkten uppfyller den kravbild som tagits fram. Testerna ska genomföras 

kontinuerligt under ett projekts gång, och kan appliceras på individuella 

användarberättelser eller hela sprintar. De ska utföras av produktägare eller dess 

representant. 

Cohn (2004) beskriver acceptanstester enligt följande: 

 Acceptanstester används för att uttrycka resultat av konversationer mellan kund 

och utvecklare. 

 Acceptanstester dokumenterar antaganden om användarberättelser som kunden 

kan ha gjort utan att kommunicera dem till utvecklaren. 

 Acceptanstester påvisar huruvida en användarberättelse uppfyllts. 

 Acceptanstester ska skrivas av kunden snarare än utvecklaren. 

 Acceptanstester ska skrivas innan kodning påbörjas. 

 ANVÄNDBARHETSTESTER 
Användbarhetstester kan testa användbarhet kvalitativt eller kvantitativt. Vid kvalitativ 

testning mäts vad testpersonerna sagt eller tänkt, vid kvantitativ testning noteras det 



10 
 

faktiska beteendet under testet. Användbarhetstester kan användas till att utvärdera 

sidans användbarhet, föreslå förbättringar samt att rekommendera implementationer. 

De skapar även möjligheten att genomföra uppföljande tester för att utvärdera 

effektiviteten från de ändringar som genomförts. (U.S. Department of Health Human 

Services, 2016) 

Vid användbarhetstester i en miljö med många osäkra parametrar rörande såväl  

omständigheter kring testtillfället som kring testaren är en tumregel om 10±2 testare 

lämplig. Detta för att med stor sannolikhet nå ett resultat från användbarhetstesterna 

med testpersonerna som kan anses representativt för målgruppen. (Hwang & Salvendy, 

2010) 

Rubin & Chisnell (2008) definierar tre sorters användbarhetstester, som alla lämpar sig 

användas vid olika tillfällen i utvecklingsprocessen och kan appliceras i serie inom ett 

enda projekt: 

 Utforskande/Formgivande Undersökning: Görs tidigt i projektet, innan designen 

helt definierats. Genom att leda användaren genom en prototyp av designen. 

Processen är relativt informell, och kan ses som ett samarbete mellan testaren och 

handledaren för att identifiera problem med den grundläggande designen.  

 Uppskattande/Summerande Test: Görs något senare i projektet, vanligtvis i 

samband med implementationen av någon kärnfunktion. Dessa tester skiljer sig 

från ovanstående på tre punkter: 

o Användaren utför uppgifter, snarare än får en genomgång av den tänkta 

processen. 

o Handledaren interagerar i mindre grad med testaren, fokus ligger mindre 

på tankegångar och mer på faktiskt beteende. 

o Kvantitativa mått samlas in. 

 Validerande/Verifierande Test: Utförs sent i projekt för att kontrollera huruvida 

systemet uppfyller kravbilder och/eller industristandarder. Innan dessa tester 

måste därför kravbildens specifika krav definieras. Dessa kan vara till exempel 

vara konkreta tidskrav, eller direkt bygga på fel upptäckta i tidigare tester. 

Testaren ges absolut minimala instruktioner och interaktion med handledaren 

undviks närhelst möjligt. 
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4 METOD 
I detta avsnitt presenteras metoden som använts genom projektets genomförande.  

 FÖRSTUDIE 
Förstudien gjordes som ett underlag till uppstarten av projektet. Nedan presenteras de 

metoder, analyser och undersökningar som förstudien bestod av. 

4.1.1 NABC-ANALYS 

En NABC-analys (Needs, Approach, Benefits, Competition) är en metod som kan användas 

för att på ett systematiskt sätt lättare förstå vad för värde en idé kan ha hos konsumenten, 

genom fyra enkla steg (Vinderskov, 2008). Denna metod tydliggjorde vad för behov idén 

kunde tillfredsställa hos konsumenten, hur den kan tillfredsställa detta och hur 

konkurrensen såg ut.  

4.1.2 ENKÄTUNDERSÖKNINGAR 

Med hjälp av en enkätundersökning (se bilaga 1) undersöktes intresset för e-butiken. 

Enkäten låg även som stöd för gruppens produktbacklogg samt delar av marknadsplanen 

(se bilaga 2). 

Frågorna i undersökningen var av bred karaktär, där problematiken och behovet av hjälp 

med presentinhandling undersöktes. Gruppen diskuterade tillsammans fram vilka typer 

av frågor som vore relevanta att få svar på. Frågorna innefattade internetanvändning och 

näthandel, dels vilken problematik som existerar och dels vilken lösningsmetod som 

brukar användas vid presenthandel. Enkäten bestod även av frågor rörande vilka 

funktioner som upplevdes som viktiga bland de olika kundgrupperna. I enkäten användes 

ja/nej-frågor, flervalsfrågor samt frågor med möjlighet att lägga till egna 

alternativ/kommentarer. 

En viktig del av arbetet med enkätundersökningen var att nå ut till så många människor 

som möjligt. Gruppen hade sedan tidigare inga självklara kanaler för att nå ut till folk, 

eller budget för att köpa undersökningstjänster av andra företag. Undersökningen 

delades därför på Facebook i olika gruppnätverk. För att undvika en allt för homogen 

urvalsgrupp, delades undersökningen även ut till äldre familjemedlemmar samt flera 

vänner till gruppmedlemmarna. 

Efter att svarsfrekvensen avtog sammanställdes enkäten. Excel användes för att se olika 

samband i svar kopplat till bland annat ålder och kön. Frågor om funktionaliteten 

sammanställdes för att få en bild av behovet av de olika funktionerna. Sammanställningen 

användes för att ge stöd vid utformandet av marknadsplanen. 

4.1.3 PROTOTYP 

En prototyp framtogs med utgångpunkt från NABC-analysen (se bilaga 3), 

enkätundersökningen (se bilaga 1) och det gruppen gemensamt diskuterat fram. Utifrån 

olika förslag som togs fram, designades den slutgiltiga prototypen (se bilaga 4).  
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 IMPLEMENTATION 
I detta avsnitt presenteras först arbetssättet under implementationen, samt metoden för 

implementeringen av kod. 

4.2.1 ARBETSSÄTT 

Enligt det agila arbetssättet Scrum delades hela projektet upp i iterationer, i detta fall fyra 

sprintar. Varje sprint varade i 3-5 veckor där den första sprinten var en förstudie och de 

tre följande fokuserade på implementationen av webbapplikationen. Med undantag från 

den första sprinten fick gruppen själva bestämma vilka mål som skulle ha uppnåtts vid 

sprintarnas slut. 

4.2.1.1 SPRINTPLANERING 

Sprintplaneringen bestod av ett möte som hölls inför varje ny sprint där det  diskuterades 

och bestämdes vilka mål som var rimliga i den aktuella sprinten. Riktlinjer bestämdes för 

hur arbetet skulle gå till och när alla gruppmedlemmar kunde arbeta med projektet. 

4.2.1.2 SPRINTBACKLOGG 

I samband med sprintplaneringen definierades olika uppgifter som skulle vara klara 

inom sprinten. Genom tjänsten Trello, ett onlineverkyg som användes som en 

anslagstavla, delades alla uppgifter in i kategorier som gav en överblick på vad som 

behövde göras. Följande kategorier användes: 

 Inte börjat (uppdelat i front-end, back-end samt buggfixar). 

 Pågående. 

 Behöver granskning/testning. 

 Klar. 

Alla uppgifter började i kategorin Inte börjat och så fort en uppgift påbörjats så flyttades 

den till Pågående. Innan en uppgift kunde flyttas till Klar så lades den in i kategorin 

Behöver granskning. Detta innebar att två andra gruppmedlemmar behövde granska och 

godkänna varje uppgift innan gruppen kunde definiera den som helt färdig. 

4.2.1.3 SCRUMMÖTE 

Scrummöten användes löpande under varje sprint,  cirka två gånger i veckan under sprint 

0 och sprint 1 och dagliga möten under sprint 2 och sprint 3. Fokus låg på att hålla det 

kort men samtidigt klargöra vad som gjorts och vad som skulle göras i framtiden.  

4.2.1.4 SPRINTRETROSPEKTIV 

I slutet av varje sprint hölls ett sprintretrospektiv med syfte att utvärdera arbetet och 

förbättra det som gått mindre bra. Totalt gjordes två övningar varje 

sprintretroperspektiv. Under första övningen följdes en enkät (se bilaga 5) där 

gruppmedlemmar betygsatte olika påståenden på en betygsskala 1-5. För de påståenden 

som hade fått betyg två eller sämre diskuterades förbättringsförslag. Under den andra 

övningen fick varje gruppmedlem post-it-lappar,  där två saker som gått bra under 

sprintens gång och två saker som kunde förbättras skrevs ned. Sedan presenterades 

lapparna och åtgärder till förbättringar diskuterades till nästa sprint. 
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4.2.1.5 SPRINTÅTERBLICK 

Sprintåterblick utfördes i form av en presentation för handledare och ytterligare en 

projektgrupp. Under presentationen redovisades sprintens resultat, en uppdaterad 

riskanalys och sprintretrospektivet. Feedback och frågor från sprintåterblicken 

användes som förbättringsförslag till nästa sprint. 

4.2.1.6 KICKOFF 

Under första veckan hölls en kickoff där samtliga gruppmedlemmar presenterade en 

tidslinje om sig själva för att lära känna varandra bättre. Alla medlemmar berättade också 

vad de hade för förväntningar med projektet. Under denna kickoff föreslogs även idéer 

till e-butiken samt ett gruppkontrakt upprättades (se bilaga 6). 

En vecka senare hölls en mer informell kickoff där fokus inte låg på själva projektet utan 

snarare lära känna varandra på ett mer personligt plan. Syftet med detta var att skapa 

bra gruppdynamik och sammanhållning i gruppen. 

4.2.1.7 ROLLFÖRDELNING 

Gruppen bestod av nio studenter, varav en befann sig utomlands och arbetade på distans. 

I och med användningen av metodiken Scrum fanns ingen projektledare. Istället utsågs 

en scrum master som ansvarade för rapporteringen av projektet samt kommunikationen 

med handledaren. Scrum mastern ansvarade även för att gruppen jobbade enligt det agila 

handlingssätt som Scrum innebär. Projektet hade ingen produktägare att stämma av 

produkten med, vilket innebar att gruppen själva satte upp de mål och funktioner som 

webbapplikationen skulle ha med hänsyn till examinatorns krav på projektet. En 

bokningsansvarig och fyra OpenShift-ansvariga utsågs även, där den bokningsansvarige 

ansvarade för att boka lokaler för gruppen att arbeta i och de OpenShift-ansvariga 

ansvarade för att webbapplikationen hamnade på servern OpenShift. En handledare var 

tillgänglig som stöd under projektet, framför allt för att se till att gruppen arbetade i rätt 

riktning. 

4.2.1.8 PRODUKTBACKLOGG 

NABC-analysen som gjordes i förstudien användes  som grund till nästa steg i processen 

där en så kallad brain writing genomfördes. Funktioner som ansågs nödvändiga skrevs 

ned enskilt av varje gruppmedlem, för att sedan utvecklas av de andra 

gruppmedlemmarna. Funktionerna sammanställdes och färgkodades efter hur viktig 

respektive funktionalitet ansågs vara för produkten. Med hjälp av de olika 

funktionaliteterna formulerades ett antal användarberättelser, som användes som stöd 

för skapandet av produktbackloggen. I produktbackloggen delades de olika 

komponenterna in i tre olika prioritetsklasser: hög, mellan och låg. Beroende på  

prioriteringsklass bildades en plan för i vilken sprint de olika komponenterna borde vara 

färdiga. 

4.2.1.9 RISKANALYS 

En bild målades upp av eventuella risker som kunde uppkomma i och omkring projektet, 

diskuterades potentiella risker som ansågs vara relevanta. Riskernas relevans 

poängsattes beroende på deras trolighet att inträffa samt den skada de skulle innebära 

på projektet. Förslag för att i förebyggande syfte minska sannolikheten av att riskerna 

skulle inträffa diskuterades och togs fram (Se bilaga 7). Involverandet av alla 
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gruppmedlemmar och framtagandet av en gemensamt accepterad åtgärdsplan 

genomfördes även.  

4.2.2 TEKNISKA VERKTYG 

För all dokumentation användes Google Drive medan Trello användes för att hantera och 

fördela uppgifter inom gruppen. Övrig kommunikation fördes via Facebook.  

HTML är ett hjälpmedel som används för att skapa strukturen för webbapplikationer 

medan CSS skapar utseendet och hanterar hur innehållet ska presenteras (W3C, 2016).  

Båda hjälpmedlen användes för att skapa webbapplikationens utseende och presentera 

innehållet på ett så bra och användbart sätt som möjligt. 

JavaScript används för att på ett dynamiskt sätt kunna hantera händelser på 

webbapplikationer, för att bland annat sedan kunna ändra innehållet och hantera 

användarens inmatningar (W3C, 2016). I implementationen av webbapplikationen 

användes jQuery för enklare hantering av JavaScript. jQuery är ett JavaScript-bibliotek 

med många funktionaliteter anpassade för olika webbläsare (The jQuery Foundation, 

2016). 

Bootstrap är ett bibliotek med element skrivna i CSS och JavaScript. Elementen är skrivna 

som mobile-first och är responsiva till skärm- och fönsterstorlekar (Bootstrap, 2016). 

Bootstrap användes som ett ramverk vid implementeringen av webbapplikationen.   

Photoshop användes för att redigera bildelement till webbapplikationen såsom 

bakgrundsbilderna och liknande storbildselement. Även alla produktbilder beskars och 

redigerades i programmet. 

TouchSwipe 1.6 är ett jQuery-plugin som kan användas på enheter med pekskärm. 

TouchSwipe är en öppen källkod som finns på GitHub. Detta plugin upptäcker flera 

former av rörelser som en användare gör på sin pekskärm, till exempel ett drag i fyra 

riktningar samt in- och utzoomning (Bryson, 2016). TouchSwipe implementerades som 

ett hjälpmedel för bläddring mellan produkter i Presentshoppen.   

Flask är ett ramverk för Python baserat på Werkzeug och Jinja2 (Flask, 2016). Med Flask 

som grund användes programmeringsspråket Python för hanterandet av serversidan på 

webbapplikationen. Jinja2 användes för att hantera kopplingen mellan back-end och 

front-end. Flask-paket användes till Python som förbättringar av funktionalitet, som 

exempelvis inloggningsfunktioner. 

Under utvecklingen användes Pycharm som programmeringsmiljö. Till detta användes 

OpenShift som serverplattform. 

4.2.2.1 DATABAS 

Vid användandet av databaser användes två olika databashanterare, SQLite3 och 

PostgreSQL. SQLite3 är en databashanterare som lagrar data i filer lokalt, anpassat för 

endast en användare i taget. SQLite3 användes därmed i testningssyfte och under 

utvecklingen av webbapplikationen. PostgreSQL är den databashanterare som utför 

operationer på servern och är till för den slutgiltiga användningen. Under utveckling 

användes även DB Browser för SQLite3 för att underlätta databashanteringen lokalt och 
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utveckling av detta. Implementationen av databasen genomfördes via SQLAlchemy som i 

sin tur ger användaren möjlighet att anropa databasen via Python. 

4.2.2.2 VERSIONSHANTERING  

Genom implementationen av webbapplikationen användes verktyget Git för 

versionshantering. Utgångspunkten var en huvudgren vilken var kopplad till servern på 

OpenShift. Vid implementation av olika användarberättelser skapades en egen gren för 

respektive deluppgift, vilket sedan sammanvävdes med huvudgrenen när deluppgiften 

genomförts (se figur 2). Deluppgifter hämtades i sin tur från Trello. Regelbundna 

uppladdningar på servern genomfördes från huvudgrenen vilket endast ett fåtal i 

gruppen hade tillgång till.  

Regler för användandet av Git sattes upp. Exempel dessa på regler är: 

 Tydlig namngivning av grenarna. 

 Säkerställa att samtliga funktionaliteter fungerade vid en sammanvävning till 

huvudgrenen. 

 Alla medlemmar informeras vid en sådan för att undvika konflikter och problem. 

 

 

Figur 2 - Sammanvävning av grenar 

 

4.2.2.3 REFAKTORERINGAR 

Refaktoreringar är en kontrollerad teknik som används för att förbättra designen av 

kodbasen (Fowler, 2000). Dessa utfördes främst i Sprint 2 och Sprint 3 då fokusen 

tidigare låg på att skapa mängd av funktionaliteter med tanken att de sedan kunde 

förbättras. Arbetssättet vid refaktoreringar sattes upp och syftade till att säkerställa att 

funktionaliteten bevarades överallt där den används, både lokalt men också på servern. 

Vidare informerades resterande gruppmedlemmar vid en refaktorering för att öka 

förståelsen för koden och undvika missförstånd. Refaktoreringar genomfördes vid behov 

under implementationens gång utan någon specifik strategi. 

 UTVÄRDERING 
Under och efter projektets utveckling genomfördes utvärderingar. Nedan beskrivs de 

tester som utfördes. 
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4.3.1 ACCEPTANSTESTER 

I linje med projektmetodiken Scrum användes kontinuerlig integration av färdig kod 

under utvecklingens gång. Acceptanstesterna skedde internt inom gruppen genom att en 

gruppmedlem lade in uppgiften i kategorin Behöver granskning/testning på Trello när 

tillhörande användarberättelse ansågs vara klar. På så sätt kunde de andra 

gruppmedlemmarna se att uppgiften skulle granskas, vilket gjordes genom att inspektera 

aktuell gren i Git. När två andra gruppmedlemmar godkänt en uppgift, kunde den sedan 

läggas in i kategorin Klar för att sedan integreras i huvudgrenen. 

4.3.2 ANVÄNDBARHETSTESTER 

Under merparten av utvecklingen skedde all testning av webbapplikationen inom 

gruppen och fokus låg på nytillkomna funktioner. Under sprint 3 utfördes nio 

användbarhetstester med utomstående. Funktionalitet utvärderades och eventuella 

buggar som missats under den interna testningen hittades. Varje medlem fick själv 

ansvara för att hitta lämpliga testare, och ett medvetet val gjordes att inkludera testare 

som skiljde sig i sysselsättning och intressen från projektgruppen. 

Testerna utfördes i enlighet med Rubin & Chisnells (2008) definition av 

Validerande/Verifierande tester. Under användbarhetstesten gavs användaren minimala 

instruktioner, och ombads att navigera fritt, med det slutgiltiga målet att genomföra ett 

presentköp. Testpersonen informerades inför testet om kravbilden. Kravbilden 

fokuserade på att användaren utan instruktioner kunde genomföra en fullständig 

köpprocess på ett tillfredsställande sätt. Resultaten skrevs ned enligt en etablerad mall 

(se bilaga 8). 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt behandlas resultaten från kandidatprojektet. Resultat av arbetssätt, 

prototyp, färdig webbshop samt användbarhetstester presenteras.  

 FÖRSTUDIE 
Nedan presenteras resultatet av den genomförda förstudien. 

5.1.1 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Statistiken som presenteras i graferna är framtagna från 270 svar i 

enkätundersökningen. Resultatet från enkätundersökningen har använts som en 

utgångspunkt för att se behovet av webbapplikationen samt dess funktionaliteter och 

produkter. 

 

Figur 3 - Visar hur många av de svarande som har svårt 
att hitta presenter, fördelat på kön 

Figur 4 - Visar hur mycket pengar de svarande brukar 
lägga på en present, fördelat i åldersgrupper 

 

Figur 5 - Visar hur ofta de tillfrågade brukar näthandla Figur 6 - Visar vilka de tillfrågade brukar köpa 
presenter till 
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Figur 7 - Visar hur många av de tillfrågade som brukar recensera produkter i efterhand 

Bland de svarande var andelen som tycker sig ha svårt att finna presenter hög bland båda 

könen, 87,1% av männen och 85,6% av kvinnorna, se figur 3. En majoritet av de svarande 

uppgav att de brukar spendera mellan 100 kr och 500 kr per present. I figur 4 framgår 

hur mycket de svarande brukar spendera per present, fördelat på åldersklasser. Av 

svaren framgår att 53% av samtliga svarande handlar på nätet minst en gång i månaden, 

45% handlar någon gång om året och 2% handlar aldrig på nätet, se figur 5. I figur 6 kan 

man se vilka de tillfrågade oftast brukar näthandla till, där mamma och pappa var 

svarsalternativen med högst andel svar. I enkäten frågades även om de tillfrågade brukar  

recensera en produkt efter köp. 86% svarade att de inte brukar recensera köp medan 

14% sa att de brukar recensera köp, se figur 7. 

5.1.2 PROTOTYP   

 I  prototypen går att finna de vyer som webbapplikationen var tänkt att vara uppbyggd 

kring. 

   

 

Figur 8 - Prototypbild över framsidan. 
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På prototypens framsida (se figur 8) visades de olika kategorier som produkterna skulle 

vara indelade efter. Att ha de olika kategorierna direkt på startsidan skulle förkorta 

köpprocessen och ta bort ett extra klick att ta sig från startsidan till de tillgängliga 

kategorierna. 

  

 

Figur 9 - Prototypbild över kategori "Pappa" 

För att ytterligare konkretisera gruppens tankar och idéer gjordes även en prototyp på 

de viktiga presentförslagssidorna (se figur 9). För att skapa en interaktiv 

webbapplikation skulle det utöver det avskalade typsnittet även tillkomma animationer 

och eventuella ljudeffekter.  
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Figur 10 - Prototypbild över produktsidan. 

I prototypen visades en produkt upp klart och tydligt på presentförslagssidan (se figur 

10). Under utvecklingsprocessen var förenklingen och distanseringen från långa listor 

med produkter i fokus. I prototypen fanns bland annat knappar för att lägga produkten i 

favoriter, kundkorgen samt att generera en ny produkt. Det fanns även ett rött kryss för 

att markera att man inte uppskattar produkten, så att inte liknande produkter ska 

föreslås igen.  

Prototypen skulle säkerställa att samtliga i gruppen skulle få en översikt, dels visuellt 

men också över vilka funktionaliteter produkten kunde tänkas innehålla. Detta skulle 

minska risken för missuppfattningar och för att alla skulle jobba mot samma mål genom 

hela arbetsprocessen. 

 IMPLEMENTATION  
Nedan redovisas resultatet av implementationsprocessen. 

5.2.1 PRODUKTBACKLOGG 

Innan implementationen av webbapplikationen inleddes, fastslogs de högprioriterade 

användarberättelserna som minimikrav för webbapplikationen. I denna kategori 

hamnade även de minimikrav från den externa kravspecifikationen som går att finna i 

bakgrunden till projektet. Många av användarberättelserna med medelprioritet byggde 

vidare på de med hög prioritet och behandlades först efter användarberättelserna med 

hög prioritet var klara.  

Totalt utvecklades 17 av 35 användarberättelser, av dessa samtliga 13 med hög prioritet 

tillsammans med tre med medelprioritet och en med låg prioritet. Överlag 

implementerades användarberättelserna från produktbackloggen i ordning med 

prioritetslistan. Det faktum att en användarberättelse med låg prioritet utvecklades 
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berodde på att tidsåtgången för att implementera funktionen var väldigt låg i jämförelse 

med de övriga användarberättelserna samt att den ansågs högre prioriterad under 

projektets gång än då produktbackloggen upprättades. 

Ett fåtal revideringar gjordes under arbetet med webbapplikationen, i form av 

förenklingar eller nedbrytningar av befintliga användarberättelser. Samtliga 

användarberättelser samt utfallet av dem går att finna i bilaga 9, där det även framgår 

eventuella revideringar av dem samt övriga kommentarer. 

5.2.2 DESIGN 

Den färdiga webbapplikationen skiljer sig från tidigare versioner och den ursprungliga 

prototypen på vissa punkter, främst i hur kategorivalet visualiseras. Funktionaliteten är 

dock i stort identisk med ursprungsplanen.  

Applikationen är visuellt designad med influenser av platt design, som är beskrivet av 

Müller (2014). Applikationen har även till viss del designats enligt Mathis (2011) teorier 

om skeumorfisk design, där vissa delar av designen kan ses som en kombination mellan 

platt design och skeumorfisk design enligt teori av Page (2014). Funktionsmässigt är 

webbapplikationen designad efter den minimalistiska filosofin beskriven av Zennand 

(2010), med minimala distraherande detaljer och enkla, tydliga funktioner. Användarens 

leds genom stora delar av köpprocessen utan att utsättas för en stor mängd alternativ vid 

något specifikt tillfälle, detta för att det ska vara så enkelt som möjligt att genomföra ett 

köp. 

 

Figur 11 - Startsida 

I figur 11 syns den slutgiltiga startsidan. Här kan användaren omedelbart komma åt 

informationsflikarna (Om oss, FAQ och Kontakt), samt registrerings- och 

inloggningsmöjligheterna. Registrering och inloggning sker i rullgardinsmenyer, medan 

informationsvyerna är separata flikar. Efter inloggning visas tre nya rubriker i 
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navigationsmenyn: Kundvagn, Favoriter och Konto. En extra administratörsflik är endast 

synlig för en specifik administratör. 

Mitt på presentförslagssidan syns logotypen, samt de tre inmatningsparametrarna som 

behövs för att kunna hitta någon produkt. Designen grundar sig i Zennands (2010) 

designfilosofi om minimalism och innehåller inga överflödiga distraktioner. Användaren 

ska specificera kön och ålder på den person de planerar handla till, varefter användaren 

trycker på Börja slumpa!. I detta läge kan användaren inte välja ett prisintervall, då detta 

bedömdes som överflödigt i första steget och stred mot det minimalistiska tänket. 

5.2.2.1 KÖPPROCESSEN 

 

Figur 12 - Presentförslagssida 

I figur 12 visas presentförslagssidan, där en lämplig produktbild,  pris, och namn visas 

upp, beroende på användarens specifikationer. Bredvid produkten finns fyra knappar: 

Kundvagnen lägger produkten i kundkorgen, stjärnan lägger produkten i favoritlistan, 

informationsknappen ger mer information om produkten och Slumpa ny genererar en ny 

produkt. Om användaren försöker köpa eller spara en produkt utan att vara inloggad 

ombedes denne att registrera sig eller logga in.  

Kundvagnsknappen är grön, favorit-knappen är gul, knappen för generering av nya 

presentförslag är ljust blå och infoknappen mörkt blå.  

Nedanför dessa kan användaren, utöver att ändra kön och ålder på mottagaren, 

specificera ett prisintervall för nästa presentförslag.  
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Figur 13 - Favoritlista och kundvagn 

I figur 13 visas användarens favoritlista och kundvagn. Från favoritlistan kan användaren 

antingen lägga till vald produkt i kundkorgen, ta bort dem från favoritlistan eller se mer 

information om produkten genom att klicka på de olika knapparna. Kundvagnen är till 

utseendet snarlik favoritlistan, men inkluderar även en kvantitet som användaren kan 

förändra, ett totalpris samt en knapp som leder till kassan. Vid färgval av knapparna har 

hänsyn tagits till att använda komplementfärger, definierat av Briggs (2007), vid motsatt 

funktionalitet så som grön för att gå vidare och röd för att ta bort produkt. 
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Figur 14 - Kassa och betalningsdetaljer 

När användaren klickar på Till kassan leder detta till en vy med ett formulär där 

användaren ska fylla i all nödvändig betalningsinformation (se figur 14). Om användaren 

har en leveransadress kopplad till sitt konto fylls de relevanta fälten i automatiskt. 

Alla fält genomgår en rimlighetsvalidering. Det här är sista chansen användaren har att 

ändra sin order och ta bort produkter ur sin kundkorg eller ändra deras kvantiteter. För 

att komma vidare behöver användaren acceptera butikens regler och villkor och klicka på 

Genomför köp, varpå ordern skapas och kundvagnen töms. 
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Figur 15 - Orderinformation 

Förutsatt att samtliga fält fyllts i på rätt sätt så kommer en ny sida med information om 

den just lagda orden att visas (se figur 15). Vill användaren se information om sina ordrar 

i ett senare skede kan orderhistoriken nås via Orderhistorik. 

5.2.2.2 MÖJLIGHETER SOM INLOGGAD ANVÄNDARE 

 

 

Figur 16 – Konto-rullgardinsmeny 

I figur 16 visas konto-fliken i navigeringsfältet med de tre möjligheter som en inloggad 

användare har: 

 Min sida - Här kan användaren koppla en adress till sitt konto, som kommer fyllas 

i automatisk vid framtida order. 

 Orderhistorik - Här finns användarens alla ordrar sparade. Inga funktioner utöver 

uppvisning av dessa. 

 Logga ut - Loggar ut användaren och skickar tillbaka den till startsidan. 
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Som inloggad administratör finns ytterligare en flik där det visas vad som finns i 

databasen. Samtliga produkter, registrerade användare och skapade ordrar visas (se 

figur 18 och 19). Här kan också produktsortimentet och dess olika kategorier modifieras 

(se figur 17) . 

 

Figur 17 -  Ändra/lägga till produkt 

 

Figur 18 - Lista över samtliga produkter i databasen 

 

Figur 19 - Lista över användare samt ordrar synligt för administratören 
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5.2.2.3 MOBILANPASSNING 

Presentshoppens webbapplikation är byggd med responsiv design med hjälp av 

Bootstrap och fungerar på olika enheter. Exempelvis krymper navigeringsmenyn och 

ändrar utformning då webbapplikationen besöks på en mobil enhet (se figur 20 och 21). 

Istället för att samtliga menytitlar syns på en horisontell meny så kan användaren istället 

klicka ned en meny som visar alternativen i en vertikal meny vilket gör det hela mer 

lättnavigerat på en mobil enhet. 

 

Figur 20 - Navigeringsfältet på en dator 

 

 

Figur 21 - Navigeringsfältet på en mobil enhet 

Utöver detta är även positioneringen på diverse element justerad för att passa en 

mobilenhet. Till exempel är produkten och navigeringsknapparna på 

presentförslagssidan lagda ovanför respektive under varandra istället för bredvid 

varandra, samtidigt som marginalen upp till menyraden minskats kraftigt (se figur 22 och 

23).  
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Figur 22 - Positionen på produkt och navigeringsknappar på en datorskärm 

 

Figur 23 - Positionen på produkt och navigeringsknappar på en mobil enhet 
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Det finns även en funktion som ger användaren möjlighet att dra bilden på produkten till 

höger och vänster på enheter med pekskärmar. Ett drag till vänster genererar ett  nytt 

förslag på present, medan ett drag åt höger lägger till varan i kundkorgen. Detta är 

implementerat med hjälp av TouchSwipe, ett JQuery-plugin. Knapparna  och reglagen 

fungerar på samma sätt som på en dator.  

5.2.3 TEKNISKA VAL 

På serversidan är Presentshoppen främst uppbyggd med hjälp av Python och ramverket 

Flask, medan HTML, CSS, jQuery och Bootstrap är de primära verktygen som används på 

klientsidan. PostgreSQL används som databashanterare på servern OpenShift. 

 

 

Figur 24 - Webbapplikationens uppbyggnad 

I figur 24 visualiseras Presentshoppens beståndsdelar och hur de hör samman. De 

tjockaste pilarna visar på hur data skickas mellan hemsidans beståndsdelar och 

användaren. I text visas vilka tekniker som används och körs vid varje del. Moln 

symboliserar bibliotek som används. Pilarna ifrån dessa mål visar vilka tekniker de 

bygger på. 

För att på ett enklare sätt kunna förklara hur respektive delar kommunicerar med 

varandra och i vilken ordning kommunikationen sker i simuleras en interaktion mellan 

klient och server nedan. Först genomförs en registrering av en användare, följt av en 

inloggning och en fullständig köpprocess av denna användare. 
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Figur 25 – Rendering av webbapplikationen, del 1 

Proceduren (se figur 25) initieras genom att klienten skriver in webbapplikationens 

adress i adressfältet, vilket genererar en förfrågan som skickas till servern (1). Förfrågan 

tas i sin tur emot av servern, och besvaras med erforderliga HTML-, CSS-och JavaScript-

filer (2). Med hjälp av dessa, renderas webbapplikationen av klienten (3).  

 

 

Figur 26 – Rendering av webbapplikation, del 2 
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JavaScript, CSS och HTML (även Jinja2-kod i HTML-filerna) innehåller vidare anrop till 

servern (4). Dessa tas emot och behandlas av webbapplikationen, en flask-applikation 

som körs i OpenShift-miljön (5). Webbapplikationen ser till så att lämplig data skickas 

tillbaka till klienten (6). Webbläsaren tar sedan emot datan och uppdaterar sidan (se figur 

26).  

I figur 27 åskådliggörs registreringsprocessen av en godtycklig användare. Det antas att 

användaren precis har fyllt i uppgifter i registreringsformuläret och klickat på Registrera-

knappen. 

 

Figur 27 – Registrering av användare 

Inledningsvis görs en validering av samtliga ifyllda uppgifter redan hos klienten för att 

undvika onödig trafik till och från servern (1). Följaktligen, förutsatt att uppgifter fyllts i 

på ett korrekt sätt, skickas en förfrågan till servern (2). På serversidan utförs därefter 

ytterligare kontroll. Sedan används SQLAlchemy, för att säkerställa att det inte redan 

finns en användare med samma e-postadress och att skapa användaren i databasen. 

Servern kommer sedan att meddela klienten hur registrering gick (3). Utifall att allt gick 

bra, kommer klienten att skicka en förfrågan om att logga in användaren till servern på 

ett liknande sätt som registreringen skedde på (4). När anropet till servern besvarats 

kommer webbapplikationen uppdateras med den nya datan som mottagits (se figur 27). 

När en användare är registrerad och inloggad är det möjligt att genomföra ett köp. Denna 

process inleds med att användaren interagerar med applikationen genom att generera 

presenter, lägga till varor i kundkorg och/eller favoriter, och sedan eventuellt redigera 

respektive lagringsmodul.  
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Figur 28 – Generering av presenter 

Varje gång en present genereras skickas en förfrågan på data genom JavaScript (jQuery) 

(1). Flask bearbetar förfrågan, och genererar fram en ny produkt (2). Eftersom att Jinja2-

kod finns i HTML-dokumentet så ser webbapplikationen till att kalla på ny data ifrån 

databasen (3). Datan, det vill säga nytt produktnamn, bild, beskrivning och pris, skickas 

tillbaka till klienten och webbläsaren uppdaterar sidans innehåll (4). 

I figur 26-28 ses att mycket utbyte av information sker mellan klient och server under 

körning. Detta är dock något som gruppen var medvetna om redan innan, och därmed 

lades energi på att bygga strukturen på ett så dynamiskt sätt som möjligt, så att 

applikationen inte blir onödigt långsam. Detta skedde exempelvis genom att kundkorg 

och favoriter inte uppdateras på klientsidan förrän användaren aktivt klickar på någon 

av knapparna, samt att innehållet i flikarna i navigeringsmenyn endast laddas in vid 

behov. 

5.2.3.1 FILUPPDELNING OCH LADDNING 

Webbapplikationen är till stor del byggd på ett dynamiskt sätt, då data endast läses in vid 

behov. Detta innebär att applikationen laddas in betydligt snabbare då trafiken mellan 

klient och server minskar kraftigt. För att åstadkomma detta är JavaScript- och HTML-

filer uppdelade, så att nödvändig kod kan hämtas i omgångar. 
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Figur 29 - Koden är uppdelad i olika filer för att kunna laddas in vid behov 

Figur 29 demonstrerar hur JavaScript och HTML-filerna är uppdelade. Om exempelvis 

startsidan besöks kommer index.html tillsammans med index.js att laddas in. Skulle 

sedan någon annan del av webbapplikationen besökas kommer de nödvändiga filerna till 

denna del också att laddas in. 
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Figur 30 - Tomma HTML-element som vid behov fylls med innehåll 

 

Figur 31 - När en flik klickas på laddas nödvändig kod in på rätt plats 

Inladdningen av kod sker med hjälp av antingen get-, post- eller load-anrop, där data 

hämtas och sedan läggs in i ett tomt HTML-element (se figur 30). I figur 31 åskådliggörs 

det hur inladdning av kod via ett laddningsanrop via AJAX görs.  

5.2.3.2 UPPBYGGNAD AV NAVIGATIONSMENY OCH FLIKAR 

Designen är uppbyggd av en navigationsmeny högst upp samt en stor yta nedanför med 

varierande innehåll. Navigationsmenyn består i sin tur av två delar. Den ena innehåller 

olika flikar och är placerad något mer åt vänster, medan den andra innehåller 

rullgardinsmenyer med bland annat kundkorg, favoriter och inloggningsfunktion. 
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Figur 32 - Uppbyggnad av navigationsmeny och flikar 

I figur 32 ovanför visas det hur en del av webbapplikationens kod är strukturerad. Längst 

upp ligger koden för navigationsmenyn tillsammans med de olika flikarna och 

rullgardinsmenyerna. Med hjälp av data-target-attributen visas de olika flikarnas 

innehåll, medan JavaScript hanterar laddningen av innehåll till respektive flik.  

5.2.3.3 GENERERING AV PRESENTER 

När ett produktförslag skall tas fram används nedanstående algoritm för att ge förslag 

utifrån parametrarna ålder, kön, min- och maxpris. Kombinationen ålder och kön 

sorteras sedan in i en av kategorierna syster, broder och så vidare. Detta är en följd av en 

refaktorering som genomförts, genom att ändra användarens val till ålder och kön för att 

göra den mer intuitiv men att ändå behålla tidigare databasstruktur. Exempelvis sorteras 

produkter till kvinna och ålder under 15 år i kategorilista syster. Vidare används 

funktionen random.choice för att ta fram en produkt. Denna produkt jämförs med 

användarens inmatade preferenser, om det överensstämmer returneras den produkten 

och visas som förslag åt användaren. Produkter letas fram i en loop på maximalt 1000 

varv, vanligtvis krävs 5-20 varv för att hitta en lämplig produkt beroende på hur snäva 

kriterier användaren valt. Metoden som används för att generera produktförslag 

redovisas i figur 33 nedan. 
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Figur 33 - Metoden som returnerar en produkt 
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5.2.3.4 DATABAS 

 

Figur 34 - ER-diagram över den slutgiltiga databasen 

Figur 34 visar ER-diagrammet över den slutgiltiga databasen. Databasen är designad att 

vara så enkel som möjlig, och förutom ett par centrala tabeller User och  Order, som båda 

innehåller kompletta postadresser,  har antalet kolumner per tabell hållits så låg som 

möjligt. Det finns heller inga tabeller som inte är kopplade till resten av databasen med 

foreign keys, vilket innebär att sökningar kan göras i hela basen med en serie 

delsökningar utan extra inmatningsparametrar.  

Anledningen till att både User och Order har en komplett postadress sparad är att varje 

användare ska kunna registrera en standardadress, men ändra den närhelst användaren 

vill. Detta ska naturligtvis inte påverka den registrerade leveransadressen av 

användarens tidigare genomförda order och det antas inte att användaren alltid kommer 

vilja ha paketet levererat till sin egen adress. 

Produkttabellens image-kolumn är en adress till den relevanta bilden i serverns 

mappstruktur, inte en faktisk bild. Att spara bildens fil i databasen var besvärliga att 

implementera, utan att egentligen ge några uppenbara fördelar. 

5.2.3.5 REFAKTORERINGAR 

Refaktoreringar genomfördes i enlighet med uttalad plan och var i huvudsak lyckade. Ett 

exempel på lyckad refaktorering var att göra funktioner mer generella för att kunna 

användas på fler ställen och inte återupprepa kod. Huvudsakligen syftade 

refaktoreringarna till att öka läsbarheten av koden, exempelvis genom att placera 

JavaScript i olika filer. Refaktorering av specifika filer på back-end till fler mindre filer 

genomfördes, men utan framgång, då problem skapades på OpenShift. 
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Sammantaget har refaktoreringar genomförts likt plan, löpande efter behov för att öka 

läsbarheten och göra implementationen smidigare. 

 UTVÄRDERING 

5.3.1 ACCEPTANSTESTER 

Bristen på utomstående kund innebar att acceptanstester inte utfördes enligt etablerade 

normer. Till följd av att utvecklare fick agera kund i testerna, och hade medverkat i 

diskussionerna kring berättelserna i fråga, var det mycket ovanligt att det framkom 

skillnader i förväntningarna och de faktiskt implementerade funktionerna. Detta 

resulterade i att inga lösningar underkändes under acceptanstesterna. 

5.3.2 ANVÄNDBARHETSTESTER 

De utomstående användbarhetstesterna resulterade i ett antal diskussionspunkter och 

upptäckta buggar. 

Ingen av testarna uppvisade några svårigheter med att förstå och använda sidans 

funktioner, och genomförde sin uppgift utan assistans från den närvarande utvecklaren.  

Processen och grundtanken kallades intressant och mottogs positiv av samtliga testare. 

Navigeringen ansågs enkel och intuitiv, designen påpekades vara enkel att förstå och 

bakgrunden visuellt behaglig. 

Vissa funktioner ansåg saknas från webbapplikationen: 

 Möjlighet att länka till specifika produkter. 

 Utökade alternativ för varje produkt (storlekar, färger etc.). 

 Att kunna specificera kategorier/intressen inför sökningen. 

 Möjligheten att dela på sociala medier. 

 Förtydligande av knapp-funktioner. 

 Att slippa specificera kön vid sökningen. 

 Tillvägagångssätt vid borttappade lösenord och användarnamn. 

Viss kritik riktades mot produktutbudet, att vissa produkter inte ansågs passa den 

specificerade målgruppen samt att målgruppsvalet i sig spelade på stereotyper. 
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt behandlas diskussionen av kandidatprojektet. Diskussionen är uppdelad i två 

delar, en resultatdel och en metoddel. 

 RESULTAT 
Nedan analyseras och diskuteras resultatet. Även resultatets förhållande till teorin 

behandlas i detta avsnitt. 

6.1.1 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Enkäten besvarades av 272 individer, varav enbart två svar var uppenbart otillförlitliga 

med påhittade namn och oseriösa svar, vilka inte togs hänsyn till. De 210 svarande inom 

målgruppens åldersspann (20-29 år) gav enligt SurveyMonkeys (2016) formel (se figur 

1) en felmarginal på bara 7% vid ett konfidentintervall på 95% och en bedömning av den 

totala relevanta befolkningsmängden (åldersgrupp 20-29 år) som 1 338 861 individer 

(Statistiska centralbyrån, 2016). Svar från personer inom presentshoppens målgrupp 

analyserades mer noggrant än resterande personers svar vid beslutsfattande, då det 

inom mjukvaruutveckling är speciellt viktigt att rikta sig mot den tilltänkta målgruppen 

(Linåker et. al. 2015).  

På frågan angående huruvida personer har svårt att hitta presenter visade sig en stor 

majoritet (över 85%) av de tillfrågade ha svårigheter (se figur 3). Dessutom svarade över 

hälften av de tillfrågade i enkätundersökningen att de handlar på nätet en gång i månaden 

eller oftare (se figur 5). Detta påstående styrks även av Findahl & Davidsson (2015) att 

hela 79% av svenskarna uppger att de handlar på internet. Dessa faktorer ger stöd till 

relevansen av den webbapplikation gruppen utvecklade. Kombinationen av både ett 

utbrett näthandlande samt svårigheten att finna presenter bland de tillfrågade, som till 

största delen tillhör webbapplikationens målgrupp, gör att gruppen anser att 

Presentshoppen har ett tydligt syfte att fylla.  

I produktbackloggen listades betygsättning och produktrecensioner med prioritet 

mellan. Enkätundersökningen visade dock att 86% av de tillfrågade inte brukade 

recensera produkter de köpt (se figur 7). Detta tillsammans med målen med en så 

avskalad design som möjligt ledde till beslutet att avstå helt från denna funktionalitet.  

 I enkätundersökningen framgår att spridningen av summan de svarande brukar lägga 

per present varierar kraftigt (se figur 4). Det finns svarande som angett såväl mindre än 

100 kr som mer än 1000 kr per present i snitt. Därför ansågs möjligheten att lägga till 

önskat prisintervall relevant vid presentsökningen. Detta avser att minska tiden för 

köpprocessen då antalet nya produkter som behöver visas innan presentköparen hittar 

en intressant bör minska.  

Mer än hälften av de svarande i samtliga åldersklasser svarade dock att de brukar 

spendera mellan 100 kr och 500 kr per present. Därför har störst fokus vid urvalet av 

produkter varit på att finna produkter i detta prisspann då dessa är mest troliga att passa 

en majoritet av presentköparna. 



40 
 

Den initiala idén var att användaren på startsidan skulle välja vilken person som denne 

önskade köpa present till. Denna idé frångicks under projektets fortlöpande och ersattes 

istället med val av ålder samt kön även om de olika personkategorierna fortfarande 

tillämpas på serversidan. Utifrån svaren i enkätundersökningen har produktutbudet 

sedan anpassats. Större fokus lades på produkter i åldern mamma, pappa, syskon och 

partner till skillnad från produkter till mor- och farföräldrar samt barn. Det lilla intresset 

för presenter till husdjur gjorde att det alternativet aldrig implementerades i 

webbapplikationen. 

Angående Blair et al.'s (2013) tre typer av fel i enkäter kan följande konstateras: 

 Sampling Error - Med den uträknade felmarginalen på 7% bedöms detta av 

gruppen att ligga på en låg nivå. 

 Sample Bias - Eftersom gruppen delade ut enkäten på Facebook blev svaren 

begränsade till de människor som har Facebook och var tillräckligt intresserade 

för att besvära enkäten. Enkäten spreds även i ett flertal Facebookgrupper 

kopplade till studenter vid Linköpings universitet, en stor andel av svaren 

kommer således från studenter. Att enkätsvaren till stor del kom från studenter 

är något som gruppen var medvetna om och gruppen hade i åtanke att svaren inte 

nödvändigtvis är representativa för hela målgruppen då enkäten användes som 

grund för olika beslut rörande webbapplikationen.  

 Non-sampling Error - Två ogiltiga svarsformulär lämnades in. Detta 

uppmärksammades då de svarande hade uppgett uppenbart fabulerade namn. 

Risk fanns att frågor uppfattades fel av de svarande eller att oseriösa svar 

lämnades in men inte uppmärksammades av gruppen. Dessa risker sågs dock som 

små då gruppen inte uppmärksammade åsikter om svårtolkade frågor av de 

tillfrågade, samt att gruppen innan spridning av enkäten undersökte tydligheten 

med ett antal utomstående personer. För att minska risken för att oseriösa svar 

inte uppmärksammades gick en majoritet av gruppmedlemmarna även igenom 

samtliga inkomna svar. 

6.1.2 PROTOTYP 

Grundidén till designen för webbapplikationen visualiserades genom en prototyp skapad 

i PowerPoint. Prototypen var något utav en visionsbild som hade diskuterats fram 

gemensamt i gruppen, utan att djupare gå in på funktionalitet eller design. Detta är något 

som man kan rikta kritik mot, då gruppen vid flertalet tillfällen under arbetets gång 

upplevde det som nödvändigt att frångå designen i prototypen.  

Att likt prototypen välja bland olika kategorier man ska köpa till fungerar dåligt i 

praktiken då till exempel en mammas ålder kan variera inom ett brett åldersspann. 

Denna problematik sågs inte av gruppen till en början, troligtvis då gruppmedlemmarna 

är i samma ålder och således har liknande uppfattning gällande ålder på exempelvis 

kategorierna mamma och syster. Huvudsyftet var att användaren skulle uppfatta 

webbapplikationen som enkel och användbar men då utvecklingsarbetet fortskred 

upplevde dock gruppen att kategoriindelningen i prototypen kunde resultera i motsatt 

effekt. Spenner & Freeman (2012) nämner i sin teori om Decision Simplicity Index vikten 

av att underlätta navigering. Att ha kategoriindelning på startsidan kan i många fall leda 
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till förvirring över vilken kategori man ska välja, särskilt om tanken är att finna en present 

till någon som inte går att placera i någon av kategorierna. Risken att kundens 

uppfattning om till exempel ålder inom en viss kategori inte stämmer överens med hur 

produkterna på sidan är kopplade till kategorierna är också överhängande.  

Prototypen använde bilder på personer, vilkas funktion riskerade att inte vara 

omedelbart uppenbar för någon som inte är bekant med webbapplikationen. Detta går 

inte i linje med Normans (1988) princip om affordans, som menar på att objekts 

funktioner bör vara tydliga. 

Valet av att göra om designen och frångå helt från prototypen gjordes för att undvika 

ovanstående problem och på så sätt öka användbarheten. Istället konstruerades den 

slutgiltiga designen med hjälp av relevanta teorier. Problemet borde egentligen ha 

upptäckts i prototypstadiet, då Garret (2011) menar på att en väl utarbetad prototyp 

hjälper till med att tidigt identifiera problem med gränssnittet, som annars kanske 

uppmärksammas först efter implementation. Med detta i åtanke kan prototypen anses 

otillräckligt utarbetad, och bör ha genomgått en mer grundlig utvecklingsprocess. 

I enighet med Garrets (2011) teori om att en väl välutarbetad prototyp sparar tid 

eftersom eventuella omfattande omarbetningar kan undvikas bör även en mer utarbetad 

prototyp sparat mycket tid i utvecklingsprocessen av webbapplikationen. 

6.1.3 DESIGN 

Müllers (2014) teorier om platt design där överflödig information och detaljer såsom 

onödiga skuggningar och gradienter bör undvikas, har tillämpats till stor del. I vissa fall 

har dock den tillämpade designen frångått detta genom den skeumorfiska design som 

Mathis (2011) menar ökar förståelsen och minskar förvirring hos användaren. Gruppen 

ansåg även att det lämpade sig bättre och mer visuellt tilltalande. Exempel på detta är 

animationer, transparenta menyer och bakgrunder med gradienter. Enligt Page (2014) 

är en blandning mellan just skeumorfisk och platt design ofta ett designmässigt bättre 

alternativ. Detta tillämpades med syfte att öka användbarheten genom att förenkla 

användningen av applikationen. 

Knappar har färgsatts till att vara så intuitiva som möjligt. För att återkoppla till Normans 

(1988) teorier så ämnar färgsättningen till att följa principerna om synlighet, konsekvens 

och affordans. Synlighet för att starka färger valts till merparten av knapparna, även 

genom komplementfärger, exempelvis grönt och rött (Briggs, 2007). Konsekvens för att 

grönt används överallt för knappar som på olika sätt är godkännande, rött till nekande 

knappar. Kritik kan riktas mot att inte en mer övergripande plan för vilka färger som ska 

användas på vilka knappar finns. Affordans  har applicerats genom att kombinationen 

grönt och rött använts till godkännande respektive nekande knappar, precis som flera 

igenkännbara objekt ur vardagen, exempelvis trafikljus. 

Startsidan är designad utifrån Zennands (2010) designfilosofi om minimalism för att 

skapa ett simpelt och stilrent intryck. Enbart de val som användaren måste göra 

presenteras tydligt i mitten av sidan utan andra distraktioner. Nedanför detta 

presenteras en beskrivning av hur köpprocessen går till i syfte att underlätta för den 

användare som behöver vägledning. En avvägning gjordes med att införa vägledningen 
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mot att inte göra det, men den mer avskalade designen utan vägledningen fick ge vika till 

förmån för att säkerställa att alla typer av användare skulle förstå sig på köpprocessen. 

Shih-Ping (2013) menar på att användarupplevelsen blir mer effektiv och roligare om 

användbar information finns att tillgå, vilket också ligger till grund för beslutet att 

tillhandahålla vägledning åt användaren för att öka kundengagemanget. 

6.1.3.1 KÖPPROCESSEN 

Enligt Ding et al. (2012) krävs en interaktiv process där information från kunderna 

nyttjas för att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt. Med användandet av 

sållningsparametrar skapar det för användaren en mer interaktiv process och 

information om kundernas preferenser kan utnyttjas, allt för att skapa kundengagemang. 

Det finns också utrymme för förbättringar inom detta område. Både kundkorg och 

favoriter kan exempelvis användas som ytterligare sållningsparametrar vid generering 

av presenter, då dessa presenter kan antas vara populära och därmed presenteras oftare 

till andra kunder. Att förstå kunden är enligt Ding et al. (2012) mycket viktigt på 

marknader riktad mot konsumenter. Vidare föreslår Detlor et al. (2008) förslag på hur e-

butiker ska utvecklas för att maximera kundnyttan vid presentinköp, som att anpassa 

produktutbudet efter vad kunden efterfrågar och vem personen ska köpa present till. 

Kunden vill med minimal ansträngning kunna finna och genomföra köp av presenter. 

Lösningar i linje med Detlor et al. (2008) och Ding et al. (2012) är sållningsparametrarna 

ålder, kön och pris vilket ger användaren möjlighet att styra presentutbudet men utan 

större ansträngning. Detta borde förbättra kundupplevelsen och öka effektiviteten kring 

att hitta en relevant present. Effektivitet är enligt Tullis & Albert (2008) en faktor som 

leder till att webbapplikationen blir mer ändamålsenligt, vilket är en av komponenterna 

för att uppnå användbarhet (Bevan, 2001). 

Spenner & Freeman (2012) nämner det primära tillvägagångssättet Underlätta 

alternativsvägningar som en viktig faktor för högt DSI. Då Presentshoppen endast visar 

ett presentförslag i taget finns inte den omedelbara alternativsvägningen som 

konkurrenter får då de visar flera presentförslag på en gång. Detta kan alltså leda till ett 

mindre kundengagemang för Presentshoppen. Alternativsvägningen hos 

Presentshoppen finns dock i favoritlista, där kunden kan jämföra de olika varorna för att 

sedan kunna fortsätta att handla de mest passande alternativen. Jämförelse av 

produkterna mot konkurrenter finns inte heller på Presentshoppen. Att ha jämförelse 

mot konkurrenter är inte optimalt för Presentshoppen då besökarna skulle kunna hitta 

passande presentförslag för att sedan eventuellt hitta samma produkt på andra e-butiker 

för ett billigare pris då Presentshoppen i sin marknadsplan inte siktar på att vara 

prisledande (se bilaga 2). Valet att presentera en produkt i taget istället för den vanliga 

listvyn leder till att användaren utsätts för minskad informationsmängd. Detta stöds av 

Spenner & Freeman (2012) underlätta navigering som syftar till att just minska 

informationsmängden användaren utsätts för. Vidare skriver Preece et al. (2002) om 

begränsningar som syftar till att skapa begränsningar i användarinteraktionen vilket 

också styrker valet att presentera en produkt i taget. Tillsammans leder detta till både 

ökat kundengagemang men också till en mer användbar webbapplikation. 

Fördelarna med de genererade presentförslagen är att webbapplikationen ses som 

innovativ och sticker ut från sina konkurrenter. Detta tar Srinivasan (2002) upp när han 
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skriver om Character och att en image är extra viktigt för en e-butik. Viktigt att beakta är 

dock att detta kan förvirra nya användare till en början. Därav är den enkla navigeringen 

viktig och essentiell för Presentshoppen. Srinivasans (2002) beskriver även Contact 

interactivity som en viktig faktor för ett ökat kundengagemang, vilket gör att 

Presentshoppens interaktiva design med presentförslagen syftar till att öka 

kundengagemanget och på så sätt undvika att tappa kunder. 

I linje med 8 C:nas Customization (Srinivasan, 2002) skapades de individbaserade valen 

med vilka genereringen av presentförslag skulle ske. Detta ger till viss mån kunden 

möjligheten att bestämma vilken typ av produkt som genereras. Dock saknas det flera val 

än ålder, kön och pris, detta för att behålla den enkla och lättnavigerade känslan men på 

bekostnad av mer individualiserade val. En stor avvägning har gjorts med att tillföra fler 

val vilket skulle ge användaren fler möjligheter att styra sina köp mot att detta skulle 

tillföra komplexitet och svårigheter där i slutändan vikten lades på att göra det enkelt för 

att på så sätt öka användbarheten. Srinivasans (2002) Convenience menar på vikten av 

att användaren uppfattar webbapplikationen som enkel och användbar, vilket i sin tur 

leder till ökat kundengagemang. 

Norman (1988) argumenterar att Återkoppling är viktigt för att stärka användbarheten, 

där användaren ges information om vilken handling som utförts och resultatet av detta. 

Exempel på detta är när användaren väljer att lägga något i kundkorgen. Då sker en 

animation samt att användaren meddelas att varan lagts i kundkorgen. Likaså meddelas 

användaren vid olika felsteg, så som att varan redan finns i kundkorgen eller vid felaktig 

inmatning av betalningsformuläret. Detta kopplas till det Nielsen (2012) skriver att om 

en webbapplikation är svår att förstå eller otydlig i sitt syfte kommer användare att lämna 

den. Att tydliggöra för användaren vad dennes handling och resultat blir då av yttersta 

vikt för att skapa en användbar webbapplikation. 

6.1.3.2 MÖJLIGHETER SOM INLOGGAD ANVÄNDARE 

Att lägga till produkter i kundkorg och favoriter kan enbart genomföras med en inloggad 

användare, en förenkling som valdes då dessa är kopplade till en specifik användare. 

Detta är en nackdel med webbapplikationen och kan uppfattas som enerverande för 

användaren då det försvårar köpprocessen men som genomfördes i syfte att förenkla 

utvecklandet av databasen. 

6.1.3.3 MOBILANPASSNING 

När användaren är inne på mobilversionens presentsida så har denne möjlighet att med 

hjälp av sin pekskärm dra produkterna till höger och vänster. Om användaren drar 

produkten till vänster så genereras det en ny produkt, medan ett drag till höger lägger 

önskad produkt i kundkorgen. Det var förmånligt att tillgodose mobilanvändare, som har 

ökat i relevans då 77% av svenskarna äger en smarttelefon (Findahl & Davidsson, 2015). 

Beslut togs att implementera denna funktionalitet då det ger användaren ett enklare sätt 

att bläddra genom produkterna. Utan denna funktion var användaren tvungen att 

navigera ner till knappen som genererar nya produkter vilket inte ansågs vara optimalt. 

I enlighet med Tullis & Albert (2008) definition av ändamålsenlighet stärker denna 

funktionalitet användarens förmåga att slutföra köpet. Likaså ökar effektiviteten då 

mindre resurser och ansträngning krävs genom att dra produkten, snarare än att 

navigera ned till knapparna. Detta borde också förbättra upplevelsen och öka 
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tillfredsställelsen för användaren. Sammanfattningsvis leder detta till ökad användbarhet 

i linje med Bevans (2001) definition av användbarhet. 

6.1.4 TEKNISKA VAL 

För att spara kundkorg och favoriter hade både kakor och databas kunnat användas. 

Kakor hade haft fördelen av att låta användare lägga produkter i favoriter och kundkorg 

utan att behöva logga in (förrän betalning ska göras), medan databaslösningen låter 

användaren komma åt samma kundkorg ifrån olika enheter. En hybrid hade varit möjlig 

att skapa, där kakor används fram tills dess att användaren loggar in, varpå 

informationen överförs till databasen. Detta riskerar däremot att skapa onödig förvirring, 

där användaren är osäker på om den når sin sparade kundkorg eller inte ifrån 

andrahandsenheter. Detta hade stridit mot en av Normands (1988) principer för 

användbarhet, Konsekvens, då varornas medföljande i kundkorgen skulle bete sig olika 

om användaren är inloggad eller inte. Därför användes endast databasen som lösning. 

Genereringen av presenter är central för webbapplikationen och en viktig komponent i 

hur väl produkten fungerar. Den är utvecklad utifrån att hantera givna parametrar ålder 

och kön samt min- och maxpris. Detta fungerar bra i den allra största majoriteten av 

fallen, men en begränsning finns i loopen. Max-antal loopar är nämligen 1000 varv. Det 

skapar ett inte så troligt, men tänkbart, scenario där ingen produkt hittas efter 1000 varv.  

Användaren kan då tro att ingen produkt finns med de angivna parametrarna, trots att 

det ändå finns. Detta är en brist i algoritmen och blir tydligare vid snävare kriterier där 

färre produkter finns, och blir mer och mer bristande ju fler produkter databasen 

innehåller. Upprepade tester med 100 varor i databasen visar att algoritmen vanligtvis 

körs runt 25 varv, men kan köra flera hundra varv då väldigt få produkter finns i det 

angivna intervallet. Denna begränsning finns till där för att hantera fallet då det faktiskt 

inte finns någon produkt i det angivna prisintervallet då tidigare lösningar givit oändliga 

loopar. Vidare ger algoritmen utrymme för tillägg av ytterligare sållningsparametrar och 

vid förbättring av algoritmen skulle sådant kunna tillföras. Övriga förbättringar, 

exempelvis att man inte ska kunna få samma förslag flera gånger om man en gång inte 

visat intresse för produkten har diskuterats att införa men har strukits till fördel för 

minskad komplexitet, samt att användaren rimligtvis kan vilja hitta produkter den 

tidigare genererat. En mer komplex algoritm hade också krävt en större databas av 

produkter vilket inte ansågs prioriterat till fördel för annan funktionalitet. Sammantaget 

fungerar algoritmen mycket väl, men förbättringspotential finns. 

Viktigaste funktionaliteten som administratören har är att lägga till och ta bort produkter, 

där ett formulär finns under admin-fliken för tillägg och borttagning. Viktigt var att hålla 

databasen säker och stabil vid ändringar. Exempelvis raderas enbart 

kategorikopplingarna till en produkt när den tas bort ur databasen, så att den inte kan 

nås av slumpalgoritmen, istället för att helt raderas ur databasen. Skulle produkter helt 

raderas hade flera funktioner slutat att fungera, exempelvis möjligheten att se tidigare 

ordrar, där gamla produkter behöver visas. 
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6.1.5 ANVÄNDBARHETSTESTER 

Eftersom antalet tester låg inom Hwang & Salvendys (2010) intervall för tillräcklighet 

ansågs resultatet vara god grund för diskussion om webbapplikationens användbarhet 

samt eventuella förbättringar.  

Det allmänna resultatet av användbarhetstesterna var tydligt. Applikationen var estetiskt 

tilltalande, lättnavigerad, enkel att använda och baserad på en intressant och uppskattad 

idé.  

I användartesterna noterades att samtliga testpersoner lyckades, utan interaktion med 

handledaren, med uppgiften att genomföra ett fullständigt köp innehållande hela 

processkedjan från att finna en intressant present till att fylla i leveransuppgifter och få 

en orderbekräftelse. Webbapplikationen är centrerad kring den fullständiga 

köpprocessen, att samtliga testpersoner lyckades genomföra uppgiften tyder på att 

Presentshoppen har god ändamålsenlighet, med stöd av  Tullis & Alberts (2002) 

definition av ändamålsenlighet.  

I enlighet med Tullis & Albert (2002) definition av effektivitet  uppfattades applikationen 

som lättnavigerad och enkel att använda. Tillfredställelse syftar till hur i vilken grad 

användaren känner sig nöjd med upplevelsen. Där visar användbarhetstesterna att 

applikationen uppfattades som estetiskt tilltalande och med en intressant idé som stärker 

tillfredställelsen för kunden. Användbarhetstesterna visar att Presentshoppen till stor 

del uppfyller kraven för användbarhet. 

De förbättringspunkter som nämndes var nästan uteslutande av två slag: 

 Ovidkommande för projektets mål - Åsikter kring produktsortimentet etc. 

 Expansioner - Efterfrågan av funktioner testarna är vana vid i konventionella e-

butiker, som medvetet inte inkluderats i Presentshoppen av skäl kopplade till dess 

syfte och mål. 

Eftersom produktsortimentet inte anses vara en del av webbapplikationen i sig fann 

gruppen ingen anledning att expandera eller modifiera det. 

De flesta av expansionerna som efterfrågades var redan kända och hade diskuterats inom 

gruppen långt tidigare. Med stöd av Zennands (2010) teori angående backande från 

funktionsmångfald i en webbapplikation ansågs merparten av dessa inte vara aktuella att 

implementera. Dessutom kunde det i många fall innebära att applikationen förlorar en 

del av de egenskaper som skiljer den från konkurrenter.  

Det upplevda intresset av att kunna länka till specifika produkter samt att kunna dela 

produkter på sociala medier diskuterades däremot inom gruppen och ansågs som 

relevant funktionalitet för Presentshoppen. Dessa prioriterades och implementerades 

dock inte på grund av tidsbrist. I överensstämmelse med Tullis & Albert (2008) definition 

av tillfredställelse skulle denna funktion dock kunna öka den grad till vilken användaren 

var nöjd med upplevelsen. I och med Bevans (2001) definition av användbarhet leder 

högre grad av tillfredställelse till ökad användbarhet, och med detta som belägg anses 

implementationen av denna funktion vara ett sätt att öka användbarheten på 

applikationen i framtiden.  
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Responsen att knappfunktionaliteten skulle kunna förtydligas framkom bara av en 

person. Att inte ändra knapparnas utformning på grund av detta motiverades med att det 

inte verkade vara en stor problematik och en förändring skulle försämra 

Presentshoppens minimalistiska design mer än förtydligandet skulle vara värt.  

Det uppkom även kommentarer gällande potentiella anspelningar på stereotyper kring 

kön och ålder, vilket diskuteras vidare nedan (se avsnitt 6.3). 

Dokumentationen av användbarhetstesterna (se bilaga 8) hade främst kvalitativt fokus. 

Detta styrks då gruppens anteckningar under testet främst hade fokus på testpersonens 

uttalanden och inte agerande (U.S. Department of Health Human Services, 2016). Att 

främst analysera vad testpersonerna sade var enklare för gruppen att dokumentera. En 

främst kvalitativ dokumentation ansågs ge gruppen mest användbar information då en 

utförlig kvantitativ dokumentation kräver mer erfarenhet av handledaren. Den 

kvantitativa dokumentationen bestod i huruvida testpersonen lyckades med den givna 

uppgiften eller ej. Att ha en djupare kvantitativ analys med dokumentation av 

testpersonens beteende i webbapplikationen hade antagligen resulterat i en större 

mängd användbar information som ej annars framkommit då testpersonen inte själv 

uppmärksammat problemet eller av någon anledning ej delat med sig av det muntligt.    

 METOD 
Nedan diskuteras och kritiseras den använda metoden.  

6.2.1 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Gruppen valde att genomföra en internetbaserad enkätundersökning för att undersöka 

huruvida det fanns ett behov av projektets genomförande samt till stöd för 

Presentshoppens marknadsplan.  

Linåker et al. (2015) stöder användandet av enkätundersökningar inför 

webbutvecklingsprojekt, eftersom det på ett effektivt sätt kan nå ut till hela den tilltänkta 

målgruppen. De påstår vidare att det är viktigt att fokusera på just den valda målgruppen, 

vilket är anledningen till att enbart enkätsvar från individer inom målgruppen (åldrarna 

20-29) användes för att undersöka enkätens relevans vid beslutsfattande.  

Couper (2000) påpekar den enorma svarspotentialen med internetundersökningar, 

vilket ytterligare motiverar metoden som ett kraftfullt alternativ till mer småskaliga och 

djupfokuserade alternativ så som intervjuer etcetera. Dock kan enkätundersökningar 

som genomförs på nätet variera stort i kvalitet, med framförallt risk för att den svarande 

missförstår frågor (Couper, 2000). Därför fanns en viss skepsis till svaren från enkäten. 

En vägning mellan gruppens åsikter, relevant teori samt resultatet från 

enkätundersökningen gjordes ständigt. 

Till följd av antalet giltiga svar på enkäten bedömdes det rimligt att till viss del utgå från 

enkätsvaren vid utformningen av Presentshoppen. Att använda öppna frågor hade gett 

mest information till gruppen, men svaren hade samtidigt kunnat bli svåra att 

sammanställa och tolka. Det kan även uppfattas som jobbigt för den som ska svara på 

enkäten att behöva skriva längre svar själv. Gruppen gick därför en medelväg genom att 
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i vissa frågor ge möjlighet att lägga till egna svar eller kommentarer på frågor där den 

svarande ansåg sig ha avvikande åsikter.    

6.2.2 ARBETSSÄTT 

Arbetsmetodiken Scrum fungerade generellt sett bra under projektets gång. Gruppen 

upplevde tidigt i processen att Scrum var väl utformat för denna typ av projekt med 

mjukvaruutveckling, i likhet med vad Cervone (2014) säger.  Egna initiativ var en mycket 

viktigt komponent för att få arbetet att fortskrida då ingen projektledare utsetts. Ett fåtal 

formella roller utsågs, men under projektets gång växte mer informella roller fram, 

huvudsakligen baserat på intresse. De formella rollerna var nödvändiga för att skapa 

struktur i arbetet, att lämna det resterande fritt för egna initiativ gjorde arbetssättet mer 

dynamiskt.  

Prototypen låg till grund för utvecklandet och var den design som eftersträvades till en 

början. Genom projektets gång ändrades dock uppfattningen om hur slutprodukten 

skulle bli och beslut fattades att ett annat typ av upplägg skulle vara att föredra. 

Flexibiliteten i arbetssättet skapade möjlighet för detta att ske och bidrog till att nya idéer 

och förbättringar kunde tas hand om. Slutprodukten blev på så sätt annorlunda än vad 

som tidigare kommit överens om, men till det bättre. En mer välarbetat och genomtänkt 

prototyp hade dock kunnat spara gruppen flertalet beslutsprocesser samt medfört en 

något effektivare arbetsprocess under projektets gång.  

I enlighet med Scrum hölls återkommande retrospektiv efter varje sprint. Detta var 

givande för gruppen och gjorde att gruppen kunde komma till rätta med problem löpande 

under arbetet. Det huvudsakliga problemet som uppkom var avsaknad av struktur i 

arbetet, mycket till följd av den otydliga rollfördelningen som Scrum innebär. Även 

bristande insyn i varandras arbete var ett problem och ingen hade ett överblickande 

synsätt över arbetet. Viktiga lösningar på detta problem var att öka frekvensen av 

scrummöten samt tydliggöra arbetsuppgifterna via Trello. Detta ansågs skapa tydlighet 

för gruppen och hantera de potentiella nackdelarna med ett agilt arbetssätt.  

En produktbacklogg upprättades på den form som Cervone (2014) definierar, för att 

skapa en överblick samt rangordna de funktionaliteter som webbapplikationen krävde. 

Användandet av produktbackloggen var dock begränsade i den mening att det endast 

användes som avstämningar och användes huvudsakligen inte vid själva 

implementationen. Användarberättelserna var skrivna på den form Lucassen (2015) 

anger, vilket var smidigt då gruppen enkelt kunde formulera en stor mängd 

användarberättelser som sågs som värdefulla för kund. Så som gruppen använde 

Lucassens (2015) form blev dock användarberättelserna ofta otydligt beskrivna och 

svåra att använda i praktiken, vilket ledde till att endast 17 av 35 användarberättelser 

utvecklades. 

Användarberättelserna delades upp i mindre användarberättelser som senare 

placerades på Trello. Produktbackloggen fick då inte den betydelse att arbetet 

huvudsakligen utgick från den utan mer funktionen att säkerställa att de krav som satts 

upp faktiskt hölls. Hade användarberättelserna från början formulerats tydligare och i 

mindre omfattning hade produktbackloggen kunnat nyttjas bättre. 
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6.2.3 TEKNISKA VERKTYG 

Användandet av OpenShift var långt ifrån smärtfritt, huvudsakligen då funktionaliteten 

skilde sig från hur det fungerade lokalt. Största problemorsaken torde vara att 

uppladdningen på OpenShift skedde alltför sällan, vilket i sin tur gjorde det svårt att 

felsöka stora mängder kod. Det faktum att endast ett fåtal personer hade tillgång till 

OpenShift bidrog till dålig frekvens i uppladdningen. Med tiden blev detta dock bättre då 

lärdomar om hur vanliga problem på OpenShift skulle hanteras underlättade arbetet. I 

övrigt fungerade användandet av Google Drive, Trello och Messenger fläckfritt. 

6.2.3.1 VERSIONSHANTERING 

Versionshanteringen via Git var överlag ett effektivt sätt att hantera den mängd kod och 

det faktum att så många personer samtidigt skulle kunna jobba. Till en början var det en 

hel del svårigheter att förstå sig på Git och hur det fungerade, vilket krävde mycket tid av 

gruppen. I takt med att tiden gått blev versionshanteringen bättre och säkrare och 

problemen blev färre och mer lätthanterliga. Större problem uppstod oftast då en person 

tagit lång tid att sammanväva sina ändringar, därmed hade mycket nya tillägg hunnit 

tillkomma vilket i sin tur medför många konflikter. Att kontinuerligt uppdatera mot 

huvudgrenen och dela upp uppgiften i mindre delar blev viktigt för att undvika stort 

arbete i sammanvävningen, något som också blev bättre med tiden.  

6.2.3.2 REFAKTORERINGAR 

Refaktoreringar användes i den mån det ansåg behövas i linje med Fowlers (2000) 

beskrivningar. Detta skedde löpande under hela utvecklingsprocessen. Generellt 

genomfördes refaktoreringar för att underlätta läsbarheten men också för att förenkla 

någon funktionalitet. Prioritet låg dock i att färdigställa applikationen snarare än att 

refaktorera något som redan fungerade. Detta innebar att tänkbara refaktoreringar fanns 

kvar efter slutförandet av webbapplikationen. 

6.2.4 ACCEPTANSTESTER 

Lakshminarayans (2013) definition av acceptanstester efterföljdes i den mån projektets 

struktur inte förhindrade det. Eftersom det saknades en utomstående produktägare till 

projektet, behövde acceptanstesterna ske helt internt.  

Detta innebar att vissa punkter ur Cohns (2004) beskrivning av hur acceptanstester 

normalt utförs frångicks i varierande grad. Alla utvecklare hade varit med vid 

författandet av användarberrättelserna, och när de behövde  fylla kundens roll vid 

acceptanstesterna var det därför sällan det framkom skilda uppfattningar av 

berättelsernas implikationer. Av samma anledning behövde acceptanstesterna skrivas av 

utvecklare, vilket ytterligare frångår den etablerade strukturen.  

Ur ett tekniskt perspektiv fungerade detta tillvägagångssätt dock fulldugligt, men 

eftersom testarna var så pass bekanta med applikationens funktioner fanns risk att 

problem relaterade till användarvänlighet inte uppmärksammades. En utomstående 

kund skulle förmodligen ha noterat sådana problem, eller upptäckt en 

felkommmunikation mellan den själv och utvecklaren. Det fanns dock inget sätt att 

åtgärda detta, och den modifierade metod som användes ansågs tillräcklig. 
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6.2.5 ANVÄNDBARHETSTESTER 

De utvalda testarna av webapplikationen var utan undantag bekanta till 

gruppmedlemmar. I brist på möjlighet att genomföra en storskalig och fullkomligt 

opartisk testning maximerades trovärdigheten av resultatet genom att följa en specifik 

struktur och resultatmall. Testpersonerna befann sig i en miljö med många osäkra 

parametrar, då de befann sig i olika miljöer under testtillfället. Testpersonerna hade även 

olika stor erfarenhet av internetanvändande sedan tidigare. Därför användes 9 personer, 

vilket ligger inom Hwang & Salvendys (2010) rekommenderade intervall då man 

genomför användbarhetstester i en miljö med många osäkra parametrar. 

Till följd av att extern testning genomfördes först i sprint 3 valdes att genomföra tester 

av Rubin & Chisnell (2008) typ Verifierande/Validerande, som lämpar sig i slutet av en 

utvecklingsprocess. Om användbarhetstester utförts vid ett eller flera tidigare tillfällen 

hade man kunnat applicera de andra två typerna, Utforskande/Formgivande 

Undersökning  samt Uppskattande/Summerande Test. Detta hade gett en bredare 

uppfattning om applikationens användbarhet och möjlighet att implementera resultat 

tidigare i utvecklingen. Problematiska lösningar i webbapplikationen, vilka försämrade 

användarbarheten,  hade då tidigt kunnat upptäckas och omarbetas. Istället upptäcktes 

många av problemen sent under implementationsprocessen av gruppen, när mycket tid  

redan spenderats på dessa funktionaliteter. 

6.2.6 KÄLLKRITIK 

Information och teorier som behandlats under projektet hämtades från olika källor i form 

av böcker, vetenskapliga artiklar och industrikällor. 

Böcker behöver inte nödvändigtvis vara vetenskapligt grundade och man behöver därför 

säkerställa att varje bok är trovärdig. Blair et al.'s bok Designing Surveys: A Guide to 

Decisions and Procedures (2013), vars tredje upplaga har använts, är skriven av 

professorer inom relevanta ämnen, och stöds av flertalet amerikanska universitet. Även 

Fink, författaren till How to Conduct Surveys - A Step-by-Step Guide (2012) är amerikansk 

professor. Mathis Designed for Use (2011), gällande webbdesign, var dock äldre än andra 

källor inom området, och behövde därför extra granskning.  

De vetenskapliga artiklarna som använts behandlar en rad olika områden. Artiklarna är 

primärkällor och i regel beprövade, vilket gör att de kan ses som pålitliga. Däremot bör 

äldre vetenskapliga artiklar granskas då risken finns att de är utdaterade. Ett exempel är  

Srinivasans (2002) teori om de 8 C:na. Då denna artikel publicerades 2002 bör källans 

trovärdighet ifrågasättas då den behandlar en så snabbt växande och föränderlig 

marknad som e-handeln. Detta gör det nödvändigt att syntetisera denna teori med 

Spenner & Freemans nyare studie från 2012, så att slutsatser inte är helt beroende på 

information som riskerar vara utdaterad.  

På samma sätt krävs Norman (1988) syntetisering via Preece et al. (2002) som styrker 

källans relevans, dels i tiden men också i sammanhanget webbutveckling. Även (Couper, 

2000) som behandlar enkätundersökningar på internet styrks av nyare källor såsom 

Linåker et al. (2015) och Fink (2012). 
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En viss del av de använda källorna är av typen industrikällor. Till skillnad från böcker och 

vetenskapliga artiklar är inte industrikällor granskade på samma metodiska sätt, vilket 

gör det viktigt att ställa sig kritisk mot dessa. Ett exempel är teorin gällande visuell design. 

Då ämnet även är relativt subjektivt och har relativt unga källor kan snabbskiftande 

trender göra informationen inaktuell.  

 ETISKA OCH SAMHÄLLELIGA ASPEKTER  
För att överhuvudtaget kunna leta presenter på Presentshoppen måste användaren först 

välja kön och ålder på personen denne letar present till. Kritik kan riktas mot detta val då 

det kan tolkas som stereotypiskt anpassade presentförslag. Det finns inte heller något 

alternativ för de individer som anser sig könsneutrala. Att istället för att välja kön och 

ålder välja till exempel intressen hos den som ska få presenten hade gjort så att 

rekommendationer hade presenterats utan behov av att dela in produkter i olika 

könskategorier. Det kräver dock en kunskap om presentmottagaren som kanske inte 

alltid finns. Överraskningsmomentet riskerar även att försvinna.    

Presentshoppen har i nuläget inget krypteringsskydd vilket i nuvarande form gör sidan 

ohållbar för behandling av personliga uppgifter och kortuppgifter. Enligt paragraf 31 i 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har företag skyldighet att till en lämplig nivå skydda 

personuppgifter, vilket självklart är en tolkningsfråga utefter hemsidans resurser och 

kunskap. Någon ansats till kryptering skulle däremot vara lämplig för att försvara 

Presentshoppens trovärdighet. Förutom legala risker så varnar många webbläsare för 

okrypterade anslutningar, vilket ger ett oseriöst intryck. En eventuell faktisk läcka av 

information skulle dessutom vara förödande för butikens rykte.  

En funktion som i dagsläget inte existerar är att radera specifika konton eller 

profiluppgifter, varken som användare eller administratör. Detta skulle kunna medföra 

att användaren känner att denne tappar kontroll över sina uppgifter vid registrering.  Det 

finns inte heller möjlighet att begära nytt lösenord utifall att användaren har glömt eller 

vill ändra det. Detta skulle kunna medföra problem om användaren glömmer sitt 

lösenord och vill komma åt det, eller om någon utomstående får reda på användarens 

lösenord. Tullis & Albert (2008) menar på att bristen på möjlighet att slutföra en särskild 

uppgift leder till reducerad ändamålsenlighet. Bevan (2001) i sin tur påpekar att lägre 

grad av ändamålsenlighet tyder på reducerad användbarhet, varpå användarens 

möjlighet att radera kontot anses minska användbarheten av applikationen. Detta är 

alltså en funktion som bör implementeras innan en lansering av Presentshoppen. 

Den säkerhet som i nuläget finns på Presentshoppen är begränsad. Det finns inget skydd 

som skulle motverka eventuella hot från dataintrång. Exempelvis skulle en utomstående 

användare kunna skapa ett konto med admin-användarens e-postadress, logga in och 

redigera produktutbudet, ladda upp infekterade filer eller ta bort samtliga 

kategorikopplingar. De får då även tillgång till alla användares e-postadresser, lösenord 

och orderhistorik, inklusive använda kreditkortsnummer och leveransadresser. Saker 

som skulle kunna förbättra säkerheten är förändra sättet som 

administratörsbedömningen sker på, exempelvis genom att införa ett attribut i databasen 

som bestämmer huruvida ett konto klassas som vanlig användare eller inte, samt ha ett 

SSL-protokoll på kommunikationen mellan server och webbläsare.   
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7 SLUTSATS 
Svårigheterna med presentinköp på internet kan mötas genom att presentera en present 

i taget för kunden om detta genomförs på ett engagerande och användbart sätt. 

Presentshoppen är utformad efter teorier för att möta dessa krav och 

användbarhetstesterna visar att Presentshoppen till viss del uppfyller dem gällande 

användbarhet och engagemang. Svårigheter finns dock i att dra några säkra slutsatser 

kring detta då det skulle krävas en lansering för att kunna svaras på.  

Med stöd av Normans (1988) och Preece et al. (2002) sex principer kan en användbar 

webbapplikation utvecklas. Dessa principer har hafts i åtanke vid utvecklingen av 

Presentshoppen, varav fem av principerna ses i designen. Användbarheten styrks 

samtidigt av att en testgrupp på nio personer har indikerat att Presentshoppen är 

effektiv, tillfredsställande samt ändamålsenlig, vilka enligt Bevan (2012) samtliga är 

kriterier för användbarhet.  

En webbapplikation kan engagera kunder genom en interaktiv köpprocess (Srinivasan, 

2002). Presentshoppen utnyttjar detta genom dess sållningsparametrar och kundens 

möjlighet att påverka presentförslagen. Detta styrks även av Ding et al. (2011) som påstår 

att kundengagemang skapas om kunden tillåts interagera och själv påverka vilka 

produkter som föreslås. Därutöver antyder Spenner & Freeman (2012) att 

kundengagemanget ökar om mängden information en kund utsätts för minimeras, vilket 

Presentshoppen tillämpar i form av att presentera presentförslag enskilt.  

Presentshoppens koncept att enbart presentera en produkt åt gången styrks av Spenner 

& Freemans (2012) teorier angående minimal informationsmängd och underlättar 

därmed för användaren. Detta gör även att Presenshoppen utmärker sig gentemot 

konkurrenter, vilket enligt Srinivasan (2002) är viktigt hos en e-butik.  

Om Presentshoppen ska vidareutvecklats i framtiden bör stort fokus läggas på 

datasäkerhet inför lansering. I nuläget är applikationen alltför öppen för intrång, och 

uppfyller inte legala krav vid hanteringen av persondata (SFS 1998:204). En 

medvetenhet om de samhälleliga förändringarna i perspektiv på ålder och kön är även 

nödvändig. De nuvarande sållningsparametrarna för presentsökning riskerar att bli 

omoderna om de inte ständigt ses som föränderliga. 
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9 BILAGOR 
Nedan presenteras bilagor som användes i rapporten. 

Bilaga 1.  Enkätundersökning 

Bilaga 2. Marknadsföringsplan 

Bilaga 3. NABC-analys 

Bilaga 4. Prototyp 

Bilaga 5. Enkät – Sprintretrospektiv 

Bilaga 6. Gruppkontrakt 

Bilaga 7. Riskanalys 

Bilaga 8. Användbarhetstest - Resultatmall 

Bilaga 9. Produktbacklogg 

Bilaga 10. Projektplan 

Bilaga 11. Individuella erfarenhetssammanfattningar 
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 BILAGA 5. ENKÄT - SPRINTRETROSPEKTIV 

 

 

 

 



 

 

  



 

 BILAGA 6. GRUPPKONTRAKT 



 

 BILAGA 7. RISKANALYS 
 

Riskanalys sprint 0 

 

 

 

  



 

Uppdaterad riskanalys sprint 1. Fält markerade med röd färg är ändrade eller 
uppdaterade. Fält markerade med grön färg är nya. 
 

 
  



 

 BILAGA 8. ANVÄNDBARHETSTEST - 

RESULTATSMALL 
Detta dokument visades inte för testaren, utan var enbart för teststruktur och nedteckning av 

resultat. 

Startsida: 

 

Användarens första handling: 

❏ Logga in/Registrera 

❏ Slumpa vara 

❏ Annat:_____________________ 

 

Användarkommentarer: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Övriga anteckningar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Registrering/Inloggning: 

 

Användarkommentarer: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Övriga anteckningar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Slumpsidan: 

 

Var någon funktion otydlig? 

❏ Könsval 

❏ Ålder-slider 



 

❏ Min/max-sliders 

❏ Slump-knappen 

❏ Info-knappen 

❏ Favorit-knappen 

❏ Köp-knappen 

❏ Annat:............................. 

 

Vilka funktioner utnyttjades efter första slumpningen? 

❏ Könsval 

❏ Ålder-slider 

❏ Min/max-sliders 

❏ Slump-knappen 

❏ Info-knappen 

❏ Favorit-knappen 

❏ Köp-knappen (obligatorisk) 

 

 

Användarkommentarer: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Övriga anteckningar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Favoritlista/Kundvagn: 

 

Var någon funktion otydlig? 

❏ Kundvagnsknappen (i favoritlistan) 

❏ Soptunne-knappen 

❏ Info-knappen 

❏ Kvantitetsfältet 

❏ “Till Kassan”-knappen 

❏ Annat:............................. 

 

Vilka funktioner utnyttjades efter första slumpningen? 

❏ Kundvagnsknappen (i favoritlistan) 

❏ Soptunne-knappen 



 

❏ Info-knappen 

❏ Kvantitetsfältet 

❏ “Till Kassan”-knappen (Obligatorisk) 

 

Användarkommentarer: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Övriga anteckningar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Betalinfoskärm: 

 

Användarkommentarer: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Övriga anteckningar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Övrigt/Allmänt: 

 

Användarkommentarer: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Övriga anteckningar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 BILAGA 11. INDIVIDUELLA 

ERFARENHETSSAMMANFATTNINGAR 
 

ROBIN BOUVENG 
Nedan följer en individuell erfarenhetssammanfattning där de viktigaste tankarna och 

erfarenheterna från utvecklingen av Presentshoppen lyfts fram av en gruppmedlem. 

Erfarenhetssammanfattningen är indelad i processrelaterade och tekniska erfarenheter. 

PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 
I projektet tillämpades den agila projektmetodiken Scrum. Detta var något helt nytt för 

gruppen, vilket innebar att det krävdes mycket arbete för  dem att komma till insikt om 

vad Scrum faktiskt innebar och hur det skulle tillämpas.  

SCRUM 

När väl utvecklingen av webbapplikationen satte igång förstod gruppen snabbt 

metodikens fördelar. Produktbackloggen på Trello fungerade som ett extraordinärt 

verktyg för att enkelt skapa en överblick av vad som behövde göras, samtidigt som det 

gav flexibilitet gällande val av arbete, då varje person helt enkelt bara valde en uppgift i 

produktbackloggen och började arbeta med den. Scrummötena i början av dagen var ett 

bra tillfälle för teammedlemmarna att ta upp funderingar eller problem dem stött på med 

hela teamet. Utöver detta medförde även morgonmötena att teammedlemmarna var väl 

insatta i vad de andra i teamet sysslade med, vilket underlättande kommunikationen om 

någon hade en fråga rörande en särskild funktion eller uppgift då dem visste vem de 

skulle kontakta. 

I ett senare skede i projektet beslutade gruppen att införa något de kallade för 

mikromöten, då dessa troddes kunna lösa problemet gällande ineffektivt beslutsfattande. 

Detta var en typ av scrummöte, som vem som helst i gruppen kunde be om att få ha när 

som helst under arbetet. Under mikromötena genomfördes först ett vanligt scrummöte 

där varje gruppmedlem berättade vad denne gjort sen sist, vad denne ska göra härnäst 

och om denne stött på några problem. Efter detta fanns möjlighet att diskutera eventuella 

funderingar eller beslut som behövde fattas. 

Som följd av att mikromötena infördes togs beslut i större grupp oftare, istället för att de 

fattades enväldigt av ett fåtal medlemmar. Dessutom diskuterades olika tillvägagångssätt 

i utvecklingen av webbapplikationen mer. Dessa två faktorer bidrog till att alla 

medlemmars åsikter och idéer togs hänsyn till i större utsträckning, vilket ansågs väldigt 

positivt eftersom att det ökade känslan av tillhörighet i gruppen för medlemmarna. 

Tillfällena då medlemmarna inte visste vad de skulle göra minskade dessutom drastiskt i 

samband med införandet av mikromötena, i och med att varje medlems pågående och 

kommande arbete diskuterades mer frekvent. Mötena förbättrade därmed gruppens 

produktivitet. 

Något som kan tas med från införandet av mikromötena är att den valda metodikens 

riktlinjer inte alltid måste följas till fullo, utan att moment som anses nödvändiga av 



 

gruppen även kan införas. Gruppen var även väldigt överens om att införandet behövdes, 

vilket tros vara en starkt bidragande faktor till att metoden fungerade så pass bra som 

den gjorde. Detta är därmed även något som kan tas med till andra framtida projekt, att 

se till att anledningen till att något införs förmedlas till och förstås av samtliga 

gruppmedlemmar.  

GRUPPEN 

Merparten av medlemmarna i gruppen hade inte praktiserat webbprogrammering 

särskilt mycket sedan tidigare, vilket innebar att kunskapsnivån i början av projektet var 

låg. Vilja att lära sig fanns dock, vilket ledde till att gruppens atmosfär och inställning till 

projektet verkligen främjade lärande, ansvarstagande och utveckling.  

I övrigt anses stämningen och sammanhållningen i gruppen ha varit exceptionellt bra. 

Respekt för medlemmarna har visats, och om någon behövt hjälp har medlemmarna varit 

snabba med att bistå med detta till varandra. Anledningen till att sammanhållningen varit 

så god tros till stor del beror på det flertal kick-offer som genomförts. I framtiden kommer 

gruppmedlemmarna ta med att försöka se till att eventuella grupper individerna arbetar 

tillsammans med genomför något liknande för att uppnå god sammanhållning. 

ROLLFÖRDELNING 

Gällande den rollfördelning som gjordes i gruppen utsågs två formella roller, scrum 

master och bokningsansvarig. Allt eftersom projektet fortskred uppstod även en 

informell rollfördelning, främst utifrån det som intresserade respektive gruppmedlem. 

Exempelvis utvecklade de som tyckte implementationen av back-end var spännande rent 

naturligt fler funktioner som hade med databasen att göra, medan de som tyckte design 

var mer intressant jobbade mer på front-end. Således uppstod en abstrakt form av 

ansvarsfördelning.  

Som följd av denna informella rollfördelning blev kunskapsfördelningen i vissa fall ojämn. 

Detta upplevdes dock nödvändigtvis inte som något negativt av grppens medlemmar, 

eftersom det alltid fanns någon som var väldigt kunnig inom olika specifika områden. 

TEKNISKA ERFARENHETER 
Merparten av gruppens medlemmar hade sedan tidigare inga kunskaper eller 

erfarenheter av någon form av webbutveckling. Detta var dock något som de väldigt 

gärna ville lära sig mer om.  

Robin bestämde sig redan i början av projektet att han skulle gå in med fullt engagemang, 

och han satte uppe ett mål att lära sig så mycket som möjligt om så många tekniska 

verktyg som möjligt. Han planerade att uppnå detta genom att arbeta med lite olika delar 

av webbapplikationen, och gärna ta sig an mer avancerade uppgifter i den mån det var 

möjligt.  

När utvecklingen av webbapplikationen satte igång arbetade Robin bland annat med 

inloggningen och registreringen av användare, vilket innebär en balanserad tillämpning 

av både HTML, Python och JQuery/Javascript. I samband med detta lärde han sig mycket 

om hur kommunikationen mellan front-end och back-end fungerade. Senare under 

utvecklingens förlopp tog han sig an diverse funktionalitetsutveckling som krävde mer 



 

avancerad programmering inom JQuery och JavaScript. Detta medförde att han lärde sig 

Javascript bättre såväl som utvecklade sin kunskap inom HTML och CSS eftersom 

Javascript ofta användes för att modifiera element skrivna i dessa språk. Robin insåg även 

att funktionalitet som ibland kan verka otroligt simpel och självklar kan vara svår att 

faktiskt programmera. Därefter kände han en avsaknad kunskap inom Jinja och back-

endprogrammering, och tog därmed sig an uppgiften att implementera funktionen att 

ändra produkters kvantitet i kundkorgen, vilket krävde tillämpning av detta. I slutet av 

projektet var han med och implementerade den omgjorda designen, vilket ökade hans 

förståelse för CSS markant. 

Det var väldigt bra att Robin i början av arbetet snabbt kom igång och utvecklades inom 

programmering i HTML, CSS, Python, JQuery och Javascript. Det gav honom en väldigt 

bred kunskapsbas och innebar att han kunde arbeta vidare med i princip vad som helst i 

projektet och inte hindras av brist på kunskap. I och med att mycket av den funktionalitet 

Robin implementerade i början av projektet skedde under hans inlärningsfas innebar 

dock detta att koden inte alltid blev så strukturerad eller optimerad, vilket ledde till att 

den ibland senare behövde refaktoreras. Ytterligare en konsekvens av att han behövde 

sätta sig in i programmeringsspråken och tekniken i samband med implementationen var 

att han fick prova sig fram, och ibland spenderades flera timmar på något som i slutändan 

inte fungerade. Inlärningsprocessen blev alltså ineffektiv i vissa fall. Robin uppskattade 

däremot väldigt mycket var att han fick möjlighet att arbeta med lite olika delar i 

applikationen då han kände att han fick en bra överblick och förståelse över hur alla delar 

i webbapplikationen samspelar. 

En sak som kan tas med i framtiden utifrån detta är att försöka lära sig mycket tidigt i 

projektets förlopp, då detta underlättar arbetet under resten av projektet. Utöver detta 

kan det även tas med till framtida projekt att gärna ta på sig svåra uppgifter för att 

utvecklas så mycket som möjligt i slutändan. Däremot är det viktigt att individerna sätter 

sig in ordentligt i områdena innan de tar sig an något sådant. Exempelvis hade onödigt 

arbete och tid hade kunnat undvikas om Robin läst på mer ordentligt om JQuery och 

Javascript innan implementationen av flertalet funktioner påbörjades. Förutom detta 

hade säkerligen behovet av refaktorering ha kunnat minska. 

Något som också anses var bristfälligt i projektet var dokumentationen och 

refaktoreringen av kod. Vid ett flertal tillfällen då buggar uppstod var det svårt att hitta 

vad som var felet då koden var väldigt rörig och svår för medlemmarna att sätta sig in i, 

vilket medförde att buggfixningen krävde mycket tid. Som Kim, Zimmermann och 

Nagappan (2014) anser så ämnar kodrefaktorering till att öka kodens läsbarhet samt 

struktur vilket leder till att det blir enklare att vid ett senare skede förstå koden samtidigt 

som risker för buggar reduceras. Med detta i åtanke anser gruppen att det hade varit 

lämpligt att kodrefaktorera i större utsträckning än vad som gjordes, och därmed är detta 

något som definitivt kommer tas med till framtida projekt. 

SAMMANFATTNING 
I efterhand kan det konstateras att Robin uppnådde sitt mål gällande att lära sig hantera 

många olika tekniska verktyg. Värt att nämna är dock att han förväntade mig att lära sig 

mer om front-end än vad han faktiskt gjorde. Istället känner Robin nu att han lärt sig 



 

väldigt mycket om hur olika delar av en webbapplikationen fungerar tillsammans, vilket 

han i efterhand dock uppskattar, då det känns som mer värdefull kunskap. 

Användandet av Scrum anses ha varit väldigt nyttigt att få prova på för gruppens 

medlemmar, i och med att det används i stor utsträckning i olika projekt i arbetslivet. Det 

har gett medlemmarna ytterligare ett perspektiv på hur man kan arbeta i grupp, och hur 

en annan metodik kan medföra en stor förändring i arbetsprocessen.  

Slutligen känner gruppens medlemmar att dem utvecklats till att vara mer självsäkra 

individer än tidigare, vilket grundar sig i att det gick så bra för många av dem att sätta sig 

in i nya tekniker och utveckla den här produkten tillsammans på så kort tid. När gruppens 

medlemmar tar sig an nya utmaningar i livet tros denna självsäkerhet kunna komma till 

stor nytta. 

REFERENSER 
An Empirical Study of Refactoring Challenges and Benefits at Microsoft. Software 

Engineering, IEEE Transactions on, 40(7), 633-649. 

  



 

MARCUS GULLBRANDSON 
Nedan följer en erfarenhetssammanfattning av kandidatarbetet med Presentshoppen. 

Sammanfattningen är skrivet ur ett subjektivt perspektiv och innehåller reflektioner och 

tankar angående arbetet. 

PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 
Gruppen bestod av nio stycken studenter, varav en studerade utomlands under 

projektets gång. Väldigt snabbt skapades en god sammanhållning inom gruppen, där alla 

verkade glada med att arbeta med varandra. Detta medförde också en ökad produktivitet 

som hade en stor positiv påverkan projektets resultat. FIRO-modellen (Shutz, 1958) för 

grupputveckling beskriver att alla grupper går igenom tre olika faser, Tillhörafasen, 

Rollsökningsfasen och Öppenhetsfasen. Den goda sammanhållning som uppstod tidigt i 

projeket, och produktiviteten som följde av den, är kännetecken på att gruppen befann 

sig i Öppenhetsfasen tidigt. Att Tillhörafasen blev kort kan bero på de kickoffer och andra 

gruppaktiviteter som hölls i början av projektet. Där fick gruppen chansen att lära känna 

varandra vilket resulterade i övergången till Rollsökningsfasen. Antagligen var det den 

tidiga rollfördelningen och det delade ansvaret som gjorde att Rollsökningsfasen blev 

kort.  

Att arbeta enligt projektmetodiken Scrum blev en bidragande faktor för gruppens 

utveckling, bland annat för det gemensamma ansvaret för utvecklingen som metodiken 

innebär. I och med Scrum gavs också möjligheten att arbeta med alla delar av projektet 

istället för att få ansvar över ett område och fördjupa sig inom det. Detta resulterade till 

en bredare kunskap och något som personligen kändes önskvärt. 

Utöver den tidiga rollfördelningen uppstod även informella roller. Då arbetet byggde på 

eget initiativ och ett kollektivt ansvar för utvecklingen resulterade det i att de informella 

rollerna delades upp efter intressen och kompetens. Dessa roller var aldrig något uttalat, 

men trots detta så uppkom det aldrig några problem då gruppmedlemmarna istället 

kunde ta del av varandras kunskaper. Att kunna ta del av varandras kunskaper hjälpte till 

i gruppens personliga utveckling och bidrog även till en bättre prestanda gällande 

mjukvaruutveckling. 

Scrummötena som hölls under projektet var ofta väldigt effektiva. I början av projektet, 

innan utvecklingen hade börjat och konceptet med Scrum fortfarande var nytt, kunde 

dock mötena bli ineffektiva och upplevas onödiga. Nu i efterhand var det bra att mötena 

hölls redan under uppstartsfasen, då gruppen kände sig mer bekväma med dessa under 

utvecklingsfasen. Om mötena inte hade hållits under uppstarten skulle risken finnas att 

effektiviteten och produktiviteten inte hade hållit samma nivå som de sedan gjorde under 

utvecklingen. Scrummötena bidrog till ett helhetsperspektiv och förståelse hos gruppen 

för hur projektet verkligen låg till, vilket ledde till ökat produktivitet.  

När utvecklingen hade börjat kändes inte alltid de dagliga scrummötena tillräckliga. Ofta 

uppstod det frågetecken och funderingar över implementationen och detta började 

hämma produktiviteten. Därför bestämdes det att hålla micromöten, korta möten på bara 

någon minut där oklarheter diskuterades med hela gruppen. Oklarheterna kunde då 



 

snabbt redas ut och arbetet kunde fortsätta. Micromötena var en bra idé då 

produktiviteten ökade, men också för att motverka förvirring och dubbelarbete som 

potentiellt sätt skulle kunna skapa irritation mellan gruppmedlemmar.   

TEKNISKA ERFARENHETER 
Att börja arbeta med ett så omfattande projekt inom ett nytt område var en stor 

utmaning. Ett flertal olika nya programmeringsspråk och verktyg krävdes för att kunna 

slutföra projektet och många problem uppstod på vägen. Att ta hjälp av varandras 

kunskaper och att föra diskussioner så fort ett problem uppstod var en viktig lösning för 

att kunna föra utvecklingen framåt.  

I början av implementeringen behandlades utvecklingen av front-end genom HTML, CSS, 

Javascript och Bootstrap. Att börja med front-end kändes lättare på grund av den direkta 

återkopplingen som ges av den visuella bilden som skapas. Det snabba resultatet gav även 

en mersmak för att fortsätta arbetet. När kodskelett för webbapplikationen var klar 

utvecklades back-end med hjälp av Python och Flask. Databasen var svårare att arbeta 

med till en början, dels för begränsade kunskaper inom området och dels för att 

databasen inte kunde testas på ett smidigt sätt. Men detta löstes med hjälp av 

programmet dbbrowser, som gav en visuell bild av databasens utseende. Detta gav även 

en bättre förståelse för hur databasen fungerade. Att direkt skaffa underlag för testning 

av skriven kod är en lärodom som kommer att tas med till framtida projekt. 

Genom projektet tillämpades Trello. I Trello delades alla funktioner upp som skulle 

implementeras, där varje gruppmedlem kunde skriva upp sig på en funktion. Efter 

funktionen ansågs vara klar kunde de andra medlemmarna granska funktionen. Detta gav 

strukturen som behövdes när det blev svårt att navigera igenom alla funktioner som 

behövde implementeras i webbapplikationen och det hade varit svårt att vara utan Trello 

under utvecklingen. Användning av Trello är något som starkt rekommenderas till 

utveckling av liknande projekt. 

Något som hade kunnat göras bättre i projektet var refaktoreringar och förtydliganden 

av kod. När buggar uppstod var det ibland svårt att hitta källan till problemet, vilket hade 

kunnat undvikas med bättre dokumentering. Onödigt mycket tid lades därför på att 

försöka lösa buggar istället för att fortsätta utvecklandet. Att vara tydlig med koden som 

skrivs och att refaktorera blir självklart ännu viktigare när gruppen är stor, så att alla 

medlemmar i gruppen enklare kan förstå vad de andra har utvecklat.  

PERSONLIGA MÅL 
Personliga mål med projektet bestod framförallt av att skaffa mer kunskap inom 

webbprogrammering, men också att skaffa en praktisk erfarenhet och förståelse om hur 

arbetet med projektmetodiken Scrum går till.   

Projektet gav oerhört mycket ny kunskap inom webbprogrammering och förståelse för 

en rad nya programmeringsspråk. Att få göra hela processen, allt från första 

implementeringen av kodskelettet till testning av det färdiga resultatet, gjorde att en 

större förståelse för hur utvecklandet av webbapplikationer går till. Detta 



 

tillvägagångssätt är något som rekommenderas för personer som vill lära sig mer om 

webbprogrammering.  

Att få ha arbetat med Scrum har också varit lärorikt. Metodiken var ganska lätt att komma 

in i och scrummötena blev snabbt en rutin. Rollen som scrum master gav även ännu mera 

insikt och förståelse för Scrum och är något som rekommenderas att göra för alla som får 

möjligheten att testa. 

Generellt kändes det som att de personliga målen uppnåddes och projektet har varit en 

utmanande och utvecklande period. 

REFERENSER  
Schutz, W.C. (1958). FIRO: A Three Dimensional Theory of Interpersonal Behavior. New 

York, NY: Holt, Rinehart, & Winston. 

 

  



 

PAULINA HO  
Nedan följer en individuell erfarenhetssammanfattning från kandidatprojektet med 

Presentshoppen. Det kommer främst belysa tankar om arbetsprocessen och de lärdomar 

som erhållits.  

PROCESSRELATERADE ERFARENHETER  
Detta projekt hade liknande upplägg som en annan liknande kurs inom programmet, vars 

syfte var att leverera en färdig produkt, där utvecklingen skulle ske enligt det agila 

arbetsmetodiken Scrum. Då teamet bestod av individer från olika årskurser och program 

ledde det till att det fanns blandade kunskaper och förväntningar av kandidatprojektet. 

Förutom ovetskapen om hur projektet skulle ske i helhet, fanns nya aktiviteter som 

teamet behövde utföra. En av dem var  scrummöten.  

Gruppen upplevde det som ett bekvämt sätt att få översikt över arbete och situationen. 

Dock sågs det till en början som en skyldighet, att scrummöten skulle ske bara för att det 

var ett kurskrav. Det märktes speciellt i början av projektet då gruppen ibland glömde att 

hålla scrummöten, eller att det valdes att inte hållas – då ingen hade något att säga. Detta 

ändrades under projektets gång och i de senare sprintarna hölls scrummöten flera 

gånger under dagen. Det hade utvecklats till något positivt. 

Anledningen till att scrummöten inte hölls lika kontinuerligt i exempelvis sprint 0 kan ha 

berott på osäkerheten av hur projektet var upplagt. Det var svårt att presentera vad som 

gjordes och tänkt göras när gruppen själva inte förstod vad som behövdes göras, vilket 

ledde till den naturliga bortgången av scrummöten. Då projektet blev tydligare efter att 

ha satt upp sprintplannering och sprintmål, blev det också naturligare att ha 

kontinuerliga scrummöten. Gruppen behövde scrummöten, även om det inte märktes 

förens senare skeden av projektet. Behovet växte fram i och med ovissheten av vad som 

försiggick i projektet och sprintarna, vem som arbetade med vad och i sådana fall vilket 

arbete man själv som individ kunde ta. Detta togs upp i fåtal sprintretrospektiv där 

gruppen ville ha en tydligare struktur för hur arbete behövde ske, där en av åtgärderna 

var att hålla mer scrummöten. Ostrukturerat arbete kan ha berott på ovanan att arbeta i 

större grupper också, då projektgruppen bestod av 9 studenter, vilket kunde försvåra att 

se överblicken över arbete och projektets utveckling. Scrummöten hjälpte till med att 

undvika dubbelarbete med också för att veta om gruppen låg i rätt riktning till att 

nå sprintmålen. Som Cervone (2014) menar så är inte huvudsyftet med scrummöten att 

lösa problem eller att samla information om vem eller vad i projektet som ligger efter i 

planeringen. Istället fokuserar scrummöten främst på arbetets framsteg och process, så 

att gruppen kan ta till sig åtgärder för att arbetet ska gå så snabbt och effektivt som 

möjligt.   

Det viktiga var att scrummöten tillslut blev något självklart och nödvändigt i gruppen och 

kunde hjälpa projektet att gå framåt. Positiva var att det växte fram och inte sågs som en 

plikt att behöva hålla scrummöten. Det hjälpte gruppen att jobba mer strukturerat och på 

så sätt nå de uppsatta målen.  



 

I framtida projekt skulle scrummöten rekommenderas, även om 

inga agila arbetsmetodiker följs. Detta för att inga stora nackdelar finns med att 

presentera vad man gör eller tänkt göra (under exempelvis ett arbetspass). Det är även 

bra att definiera att det ska göras, så en struktur finns från början.  

TEKNISKA ERFARENHETER  
Git var det versionshanteringsverktyg som användes under projektet och det var endast 

två i gruppen som hade använt det tidigare. Eftersom gruppen som helhet hade bristande 

erfarenheter av att använda Git inleddes projektet med en introduktion i hur det kunde 

användas från de något mer, rutinerade Git-användarna. Under utvecklingsarbetet 

skapades alltid nya grenar för de funktioner som skulle implementeras, som namngavs 

efter vilken funktion det var som skulle utvecklas. När en funktion upplevdes som klar 

och den hade demonstrerats för någon annan i gruppen, sammanfogades 

funktionsgrenen med mastergrenen.  

Till en början kände sig många i gruppen sig osäkra när de använde sig av Git eftersom 

de var rädda att förstöra något i koden. Att gruppen använde sig av separat 

utvecklingsgrenar verkade till en början kan ha lett till ännu större osäkerhet då det blev 

mer att hålla reda på.  Att större delen av gruppen till en början kände sig osäkra över hur 

Git användes skulle innebära att arbetet fick en lite långsammare start eftersom det var 

mycket nytt att lära sig. Den inledande introduktionen var då väldigt givande eftersom 

den gav alla lite kött på benen och gruppen kunde känna sig lite mer säkra på hur arbetet 

skulle gå till. Även utvecklingsgrenarna skulle i slutändan ha en positiv inverkan på 

projektet eftersom de bidrog med en tydlig struktur över var utvecklingsarbetet av en ny 

funktion skulle ske. När utvecklingsarbetet hade kommit igång på riktigt började de 

positiva sidorna av att använda Git bli mer tydliga och till slut bidrog Git med att 

utvecklingen blev smidigare.  

Enligt Git-Tower (2016) kan man använda grenar i Git för att minska risken för att blanda 

ihop olika delar av utvecklingen och det var även något som blev tydligt under vårt 

projekt. Utvecklingsgrenarna innebar att man kunde känna sig säker på att det man 

gjorde inte skulle förstöra något i andra delar av koden och dessutom visste man att det 

inte helt plötsligt skulle dyka upp ny kod från någon annan. Detta ledde till att man kände 

sig säkrare inom sin egen del av koden och det hade en positiv inverkan på projektet. Git-

Tower (2016) menar även att man inte bör commita halvfärdiga funktioner, något som 

dock kan kännas svårt när man sitter och utvecklar en väldigt stor funktion. En lösning 

till detta är att då dela upp de stora funktionerna i mindre beståndsdelar, något som i vårt 

fall går tillbaka till användarberättelserna. Hade man delat upp några av de största 

användarberättelserna i mindre delar hade också arbetet i utvecklingsgrenarna kunna bli 

tydligare eftersom det fanns en mindre användarberättelse att referera till vid 

varje commit.   

I slutändan är det viktigt att inte vara rädd för att använda Git och det tog ett tag innan 

alla kom in i det men då blev det tydligt vilket bra verktyg Git faktiskt är. En viktig del i  

utvecklingsarbetet var att ha en tidig introduktion samt att dela upp utvecklingsarbetet i 

olika grenar.  



 

Inför framtida projekt kommer gruppen ta med sig det som lärts om Git under de senaste 

månaderna, bland annat att det är viktigt att lära upp alla i hur det används för att minska 

osäkerheten och använda utvecklingsgrenar då det ger tydligare struktur. En sak att testa 

inför nästa gång är nog att ha tydligare koppling mellan Git och användarberättelser 

eftersom det skulle kunna ge ännu bättre återkoppling på vad exakt det är som har 

utvecklats.    

PERSONLIGA MÅL  
Trots en del tidigare erfarenhet av utvecklingsprojekt kände jag innan projektet mig 

fortfarande osäker inför att sitta ensam och programmera helt på egen hand. Därför 

sattes ett personligt mål att försöka bli mer självständig i utvecklingsarbetet, då i tidigare 

projekt har hänt att det funnits mer erfarna utvecklare och känslan av underlägsenhet 

har förekommit. Detta har lett till att försiktighet och inget eget initiativ har tagits, då jag 

inte velat förstöra något. I slutet av detta projekt kan det bekräftas att målet uppnåddes! 

Då gruppmedlemmarna i detta projekt var på en mer jämn nivå och dessutom hade en 

väldigt vänskaplig stämning, gjorde det utvecklingsarbetet lättare. Gruppmedlemmar 

kunde och fick sitta själva om de ville och klura med flera olika delar av 

webbapplikationen, vilket gjorde tillslut att man blev säkrare på sin egen förmåga.   

REFERENSER  
Cervone, Frank H. (2014). Improving strategic planning by adapting agile methods to the 

planning process. Journal of Library Administration. Vol 54, No. 2, pp. 155-168. 

Git-Tower (2016). Branching can Change Your Life.   
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line/branching-merging/branching-can-change-your-life#start > (2016-05-16)  
 

 

  



 

OLOF LAGERBY 

PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 
Arbetet genomfördes utifrån arbetssättet Scrum och var för alla ett nytt arbetssätt. 

Initialt kan arbetssättet uppfattas som ovant och otydligt för en oerfaren individ, främst 

då ingen tydlig ledarroll fanns. Det kan vara en stor omställning för en individ eller en 

grupp med erfarenheter från mer hierarkiska organisationer och något som individen 

och gruppen måste förhålla sig till. 

Användandet av Scrum var större i början av arbetet men anpassades mer till hur 

gruppen ville ha det med tiden. Enligt Cervone 2014 ska ett scrummöte hållas dagligen, 

vara maximalt 15 minuter och användas för att uppdatera gruppen under arbetets gång. 

Detta höll inte helt strikt utan anpassades efter gruppens preferenser. Gruppen använde 

något gruppen kallade för mikromöten vilket var ett ännu kortare möte, gärna flera 

gånger dagligen och användes flitigt i slutet av arbetet för att hela tiden hålla gruppen 

uppdaterad. Egna anpassningar till arbetssättet gör att individer med svårigheter Scrum 

lättare kan arbeta inom dess ramar.  

Vidare byggde arbetet väldigt mycket på egna initiativ och genomfördes med stor frihet, 

både till arbete och tidsanpassning. Uppdelningen av arbetet var aldrig uttalat men det 

blev naturligt vilka som skulle göra vad med tiden, helt baserat på intresse. Friheten och 

rörligheten i arbetet uppskattas av individer med andra engagemang vid sidan av 

projektet. Detta gör att ett flexiblare arbetssätt är att föredra. Många andra medlemmar 

var i samma situation vilket gjorde att det uppfattades att det passade bra för hela 

gruppen. Viktigt med ett flexibelt förhållningssätt till arbetet är att det avkrävs ansvar 

och att olika uppfattningar om arbetsupplägg och tidsanpassning kan skapa problem för 

gruppen. En grupp som arbetar med Scrum på detta sätt bör därmed tydliggöra dessa 

förutsättningar tidigt. 

Problem med otydlig struktur för arbetet var ett återkommande problem. Även att 

produktiviteten varierade stort genom alla sprintar var ett problem. Genom arbetet 

krävdes stort eget ansvar, något som i sin tur påverkade produktiviteten. Utan någon 

tydlig ledarroll riskerade produktiviteten styras mycket av gruppens gemensamma 

humör och sinneställning. Mindre roliga uppgifter skjuts på framtiden då arbetssättet 

byggde på egna initiativ och det är mindre troligt att någon tar på sig en mindre rolig 

uppgift. Detta är något en grupp bör hantera för att säkerställa att allt arbete blir gjort. 

En viss uppdelning av arbetsområden skedde på naturlig väg, något som kan anses vara 

bra då alla i gruppen känner sina styrkor och svagheter och på så sätt kan arbetet bli mer 

effektivt. Det blev också tydligt vem man kan fråga om hjälp i vissa områden. Dock var det 

aldrig uttalade roller vilken gjorde att alla fick arbeta med alla moment, men att vissa 

kunde vissa saker bättre än andra.  

Sammantaget visar detta arbete att Scrum, trots nämnda problem passar bra vid ett 

projekt som detta då man ges de friheter som behövs för att hantera alla uppkomna 

problem på ett smidigt sätt. Det var mycket svårt att på förhand överblicka över projektet 

och arbetsgången. Även slutprodukten blev annorlunda än vad på förhand hade kommit 



 

överens om. Dock är detta något är vinsten med projektmetodiken då flexibiliteten 

skapade möjlighet för denna förändring att ske, och för detta projekt var det vitalt. För 

att få en ytterligare effektiv organisation hade nog bättre styrning krävts, men utan på 

bekostnad av det flexibla arbetssättet. Avsaknad av strukturen i arbetet var ett 

återkommande problem och något som måste hanterats bättre.  

TEKNISKA ERFARENHETER 
Det var med mycket begränsade kunskaper gruppen togs sig an detta projekt och har 

utvecklats oerhört under tiden. Individen arbetade huvudsakligen med databas och back-

end under projektets gång. Ofta genom att skapa den önskade funktionalitet men 

lämnade den slutgiltiga designen till andra medlemmar. Individen hade också störst 

ansvar för OpenShift och en del tid gick åt att få det som fungerat lokalt att också fungera 

på servern. Till en början gick mycket tid åt att få de lokala miljöerna att fungera för alla, 

även Git var problematiskt till en början men det blev bättre med tiden.  

Den utvecklade webbapplikation var designat efter ett minimalistiskt synsätt. Enligt 

Zennand 2010 syftar minimalism till att minska komplexiteten för att ge ett simpelt 

intryck. Detta var genomgående för implementationen och mycket tid och tankekraft gick 

åt att hålla sig till detta. Att tydliggöra en stilistisk målbild kan i projekt likt dessa vara en 

god ide då det ger alla något att förhålla sig under utvecklandets gång. Detta underlättar 

arbetet och minska risken för omarbete och onödiga diskussioner. 

För att utvecklas inom många områden bör man jobba med olika delar av 

webbutvecklandet, från servern och databas, Python och JQuery till slutligen HTML, CSS 

och Bootstrap. Att förstå och lära sig helheten låg fokus på under detta projekt. När 

arbetet fortskred blev det huvudsakliga utvecklingsarbetet kring back-end. Gruppen 

antas uppskatta den uppdelningen, andra medlemmar var betydligt mer lämpade för 

front-endarbete och andra föredrog back-end. Ansvarig för OpenShift var något som bara 

hände på vägen men för att förstå helheten var detta viktigt och detta bidrog till det. 

Problematik kring OpenShift var återkommande vilket blev tidskrävande och fokus lades 

mer på det en annan utveckling. Detta var inte optimalt ur en utvecklingssynvinkel, det 

hade var mer utvecklande att lägga tid på annan funktionalitet och lära sig mer av det.  

Kommunikationsverktyg och andra tekniska hjälpmedel som använts var huvudsakligen 

Facebook och Trello. Kommunikationen via Facebook var självklart inga konstigheter och 

fungerade bra. Trello, å andra sidan var något nytt och visade sig vara oerhört användbart 

under detta projekt. Att på ett smidigt sätt kunna dela upp arbetet och samtidigt skapa 

överblick för samtliga medlemmar var oerhört viktigt och löste många problem som 

arbetssättet innebar. För versionshantering användes Git och som tidigare nämnt inte 

varit problemfritt. Stora svårigheter fanns till en början, dåligt självförtroende och 

rädslan att förstöra arbete bidrog till att utvecklingen gick allt för långsamt. Tillslut kom 

gruppen tillrätta på problemet resterande delen av projektet var Git relativt problemfritt. 

Att utvecklas på ett tekniskt plan genom att våga prova och göra misstag visas i projektet 

bidra till personlig utveckling för den enskilde individen. 



 

PERSONLIG UTVECKLING 
Under ett sådant projekt finns möjligheter att lära sig oerhört mycket, tekniskt men också 

processrelaterat. Att hantera olika språk, i kombination med varandra och utvecklas på 

ett allmänt plan som programmerare är mycket inspirerande. Att få den allmänna 

förståelsen för webbutveckling men också arbeta i en platt organisation är något den 

enskilde individen kan ta med sig i livet framöver. 

Att lära sig flertalet programmeringsspråk och verktyg var det viktigaste under detta 

projekt och något individen lyckades med. Att faktiskt från grunden kunna skapa något 

eget och att styra sin ide mot vad man ville var oerhört intressant. Detta bidrog till 

motivation att göra en så bra applikation som möjligt och gjorde projektet spännande. 

Stort fokus på användbarhet och att webbapplikationen faktiskt skulle kunna fungera på 

riktigt genom hela projektets gång och någon en individ kan ta med sig efter arbetet. Att 

använda sig av andra typer av hjälpmedel var också av stor vikt. Exempelvis att på egen 

hand Googla sig till lösningar på problem är något som utvecklar en programmerare. 

Vikten av att använda versionshanterare som Git är något som tydliggörs, då det är 

uppenbart effektivt vid projekt med så pass många inblandade som det faktiskt var. DB 

Browser var ett annat verktyg för databashanterande som hjälpte till med överblick och 

var smidigt under implementationen. Att ta vara på alla typer av hjälpmedel bidrar till att 

höja effektiveten, både personligt men också för gruppen. 

På ett processrelaterat plan lär man sig mycket om grupparbete i ett arbetssätt som 

Scrum, från perspektivet ur en individ oerfaren med arbetssättet. Att släppa på strukturer 

och låta arbetet fortlöpa på egna meriter samtidigt som att inte ha en fullständig överblick 

var utvecklande och något som under arbetets gång visat sig fungera bra. I synnerhet 

uppfattades arbetsformen välpassande för denna typ av projekt. 
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CHRISTOFFER LINDAHL 
I följande kapitel presenteras en sammanfattning av egna erfarenheter från projektet 

med Presentshoppen. Processrelaterade och tekniska erfarenheter samt personliga mål 

presenteras. 

PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 
I projektet med Presentshoppen tillämpades det agila arbetssättet Scrum. Erfarenheter 

av att arbeta enligt Scrum saknades både personligen och inom teamet. Till en början 

handlade projektet därför mer om att komma igång med att arbeta enligt Scrum snarare 

än utveckling av själva webbapplikationen. Exempelvis skulle moment såsom 

scrummöten och sprintar införas. Det faktum att teamet till en början inte hade 

erfarenheter gällande webbprogrammering krävde en dynamisk miljö och gjorde att 

Scrum lämpande sig väl vad det gällde planering. Planeringen av vad som skulle 

genomföras skedde innan varje sprint. Gruppen fann varandra tidigt trots att många av 

oss aldrig träffats tidigare. Redan första gången gruppen träffades flödade idéer om 

vilken typ av webbapplikation som skulle utvecklas. Samtliga medlemmar kom till tals 

och bidrog på olika sätt med idéer till denna. Denna tidigt utvecklade goda 

sammanhållning hängde kvar under hela projektets fortlöpande. Öppen kommunikation, 

tillit och ansvarstagande präglade hela projektet. De frekventa scrummötena gjorde att 

alla medlemmar kom till tals och eventuella problem belystes.  

Till en början kändes viss oro för hur det skulle vara att jobba med ett såpass stort projekt 

i en stor grupp med individer som aldrig tidigare jobbat tillsammans men samtidigt skulle 

det bli en väldigt spännande och rolig utmaning. Det visade sig vara mycket roligare än 

väntat. Det stora tunga projektet som förväntades till en början blev istället något oerhört 

lärorikt och kul. 

Det mest positiva med arbetet inom gruppen var gruppens goda sammanhållning och att 

teamet hade så kul tillsammans utan att tumma på själva arbetet. En negativ sak som 

ibland uppstod var att beslutsfattandet blev något ineffektivt. Ibland fattades egna beslut 

eller beslut i små grupper, vilket i sig kan ses som något positivt, men ibland kunde 

motsäga vad andra gruppmedlemmar beslutat om. På samma sätt kunde de individuella 

uppgifterna som åtagits göra att man inte alltid hade full koll på vad de andra 

gruppmedlemmarna arbetade med. Detta speciellt under perioder då scrummötena varit 

mindre frekventa eller då någon eller några gruppmedlemmar varit frånvarande.  

Under arbetet med Scrum har vikten av en god gruppsammanhållning i ett tidigt skede, 

varit lärorikt. Detta kan vara en starkt bidragande orsak till att projektet blev såpass 

lyckat, dels personligen, dels för gruppen men även projektet i helhet. Scrum är väl 

lämpat på ett projekt med en föränderlig och dynamisk miljö (Cervone, 2014) och det har 

troligtvis varit en starkt bidragande orsak till att projektet genomfördes på ett så lyckat 

sätt som det slutligen gjorts. 

Även om framtida projekt inte alltid kommer tillämpa Scrummetodik så tas viktiga bitar 

med till framtida projekt. Exempelvis att göra alla röster hörda, visa förtroende för andra 

gruppmedlemmar samt att ta eget ansvar i gruppen. Att arbeta i ett stort projekt med 



 

personer som inte själva valt att ingå i samma projektgrupp är ä något nytt och som 

lärdom och erfarenheter tas med ifrån och kan komma att appliceras på framtida projekt. 

TEKNISKA ERFARENHETER 
Vid starten av projektet var kunskaperna inom programmering relativt låga och 

erfarenheter inom webbprogrammering obefintliga. Under sprint 0 började laborationer 

och med en labbpartner borta de första veckorna tvingades dessa genomföras mer eller 

mindre på egen hand. Dessa faktorer resulterade i att mycket tid fick läggas på att 

tillgodogöra och söka kunskap för att kunna genomföra dem. I Sprint 1 blev första 

individuella arbetet att ta fram en prototyp med den design och de funktionaliteter 

gruppen diskuterat fram. Vid implementationen av hemsidan jobbades till en början 

mycket grundligt med främst HTML och Bootstrap för att skapa ett ramverk för det 

kommande innehållet. Kort sagt kan man säga att tid ägnades åt front-end. Under sprint 

2 skiftade istället det individuella arbetet till att jobba mer med databasen och 

kommunikationen med denna och därmed hela spektret från front-end till back-end för 

att kunna integrera det som tidigare skapats i front-end. Kunskapen utvecklades gällande 

hantering HTML, JQuery, JavaScript, Jinja, Python, Flask, Bootstrap och framförallt 

kopplingen mellan dessa tidigare relativt okända verktyg. Detta gjorde det möjligt att 

jobba mer självständigt och inte längre vara lika beroende av andra vilket i sin tur gjorde 

att arbetandet sedan skedde mycket på egen hand under en period. I slutändan fanns 

individuella bidrag till de flesta sidor i webbapplikationen. Under sprint 3 ägnades 

mycket av tiden åt designen som gruppen tidigare bortprioriterat i förmån för 

funktionaliteter. Här behandlades mycket CSS och att integrera detta i den befintliga 

webbapplikationen vilket togs lärdom från. 

Innan projektets start var förväntningarna stora gällande att utveckla kunskap inom 

webbprogrammering samtidigt som rädslan att personliga kunskaper och erfarenheter 

gentemot de övriga gruppmedlemmarna skulle göra att förväntningarna inte skulle 

införlivas. Laborationerna kändes väldigt tunga och det var svårt att se att dessa skulle 

hinnas klart innan deadline. Det kändes svårt att utveckla kunskap kring alla de olika 

verktyg som senare skulle komma att användas. Allteftersom projektet fortlöpte 

utvecklades de individuella kunskaperna mer och mer för varje dag som gick och dessa 

oroligheter vände istället till att projektet blev till något väldigt kul istället. Kunskapen 

gjorde det möjligt att bidra till större del av projektet och tillämpades till stor del i 

utvecklingen av webbapplikationen. 

Det mest positiva med projektet är att de personliga mål som satts upp från start uppfyllts 

genom att ha utvecklat så mycket lärdom gällande webbprogrammering som 

förväntades. Det är extra kul att ha fått ta lärdom av flera olika områden vad gäller 

webbprogrammering och inte bara fokuserat på ett visst område. Delaktighet i de flesta 

delar och verktyg gruppen använt i projektet har givit god kännedom kring dessa och 

även om inga avancerade kunskaper har utvecklats på något speciellt område har istället 

en bredare kunskapsbas gällande webbprogrammering utvecklats. För att nämna någon 

negativ erfarenhet gjorde mina till en början låga kunskaper att labbarna krävde mycket 

tid.  



 

Lärdomar som bärs med är att inte vara för orolig inför en så stor uppgift trots att inte 

tillräckliga förkunskaper finns. Vid ett liknade projekt igen hade därför en mer 

avslappnad och mindre orolig inställning gällande den tekniska biten gåtts in med. 

Kunskap och lärdom har utvecklats under hela projektets gång vilket delvis också varit 

syftet med projektet. Stor lärdom har utvecklats om just webbprogrammering i olika 

former, med olika språk och olika verktyg. Eftersom man tvingats lära mycket på egen 

hand har kunskap också utvecklats gällande att söka, men också att sålla, bland 

information på nätet. 

Många av de tekniska erfarenheterna som skaffats under projektets gång kommer 

troligtvis komma till nytt även i framtiden och att de kommer hjälpa till att lyckas med 

framtida projekt precis som de hjälpte till att lyckas i projektet med Presentshoppen. 

PERSONLIGA MÅL 
Vid projektets start hade grupp en kickoff där gruppmedlemmarna presenterade sina 

personliga mål de vill uppnå under projektet. Mitt första och mer processrelaterade mål 

jag satte upp var att ha kul, vilket jag definitivt haft under hela projektet. Detta trots 

många långa tuffa dagar. 

Mitt andra och mer tekniskt relaterade mål var att lära mig webbprogrammering. Det 

breda spektrum med olika delar vad gäller webbprogrammering var fler än jag trodde 

men jag har trots det lärt mig av samtliga. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att jag 

överträffat mina förväntningar och mål med projektet och tagit med mig mer 

erfarenheter än jag trodde från början. 

REFERENSER 
Cervone, Frank H. (2014). Improving strategic planning by adapting agile methods to the 

planning process. Journal of Library Administration. Vol 54, No. 2, pp. 155-168. 

 

  



 

JONATHAN LODENIUS  
Nedan följer en individs erfarenheter från både processutveckling samt teknisk 

utveckling av webbapplikationen Presentshoppen.  

PROCESSRELATERADE ERFARENHETER  
I arbetet med Presentshoppen har projektgruppen ställts inför många utmaningar, både 

tekniska men även arbetsmässiga. Som individ saknades tidigare erfarenhet från Scrum. 

Individen har tidigare på olika arbetsplatser arbetat i grupp, men då med en tydligare 

hierarkisk struktur. Att arbeta agilt upplevdes som energikrävande till en början, men då 

bekvämligheten med arbetssättet ökade på såväl grupp- som individnivå märktes 

fördelarna av att arbeta agilt i projektet tydligt.    

En av de stora framgångsfaktorerna för hela projektet upplevdes av individen vara att 

gruppen arbetade enligt Scrum. Metodiken fungerade väldigt bra då de allra flesta 

gruppmedlemmarna tidigt tog stort eget ansvar samt initiativ, vilket satte en hög 

arbetsmoral som standard inom gruppen. Erfarenhetsmässigt då individen arbetat i 

större undervisningsprojekt har det mer ofta än sällan växt fram en ledare i gruppen, 

formellt eller informellt. I många av de fallen har då en eller flera av gruppmedlemmarna 

kunnat undvika att aktivt söka arbete och ansvar, då detta i slutändan har fallit på 

ledaren. Att gruppen i detta projekt istället jobbat agilt har krävt ansvarstagande av alla.  

I gruppen fans till början endast en formell roll, scrum mastern. Scrum masterns främsta 

ansvar var att gå på de scrum mastermöten som var schemalagda, där det ofta framkom 

viktig information som förmedlades tydligt till gruppen, antingen muntligt eller via en 

Facebookgrupp. Scrum mastern ansvarade även för att ta initiativet till de (allt som 

oftast) dagliga scrummötena, samt att se till så att de höll sig korta. Detta varierade under 

projektets gång. Under delar med mycket tungt implementeringsarbete svävade scrum 

mötena ofta iväg till diskussioner om funktioner eller design på hemsidan. Detta brukade 

dock uppmärksammas relativt tidigt av någon gruppmedlem som även rekommenderade 

att diskussionen skulle föras efter mötet istället. Detta är viktigt för liknande grupper som 

ska arbeta agilt, då en stor del av värdet med scrummöten erfarenhetsmässigt ligger i 

effektiviteten. 

Utöver den ursprungliga scrummasterrollen uppstod snart behovet av 

rollerna OpenShift-ansvariga samt bokningsansvarig. Till en början såg den 

bokningsansvariga till så att en sal fanns tillfällig så ofta som möjligt då gruppen skulle 

arbeta. Senare in i projektet nyttjades inte dessa salar, utan gruppen satte sig istället 

på obokningsbara platser. Den bokningsansvarigas ansvar avtog då. Även motivationen 

minskade, det kan vara nyttigt för andra liknande grupper att dra lärdom av att det är 

viktigt att de olika rollpersonernas uppgift respekteras och då arbete, i form av bokning 

av sal, genomförs uppskattas det och utnyttjas.      

I förstudiefasen av Scrum ingår att skapa en produktbacklogg. Kayes et al. (2016) 

definierar produktbackloggen som en listning av de krav som finns på sidan. Ytterligare 

skriver Kayes et al. (2016) att en stor del av produktbackloggens värde ligger i att ha en 

väl bearbetad prioritetslista.  



 

 

I detta projekt skapade gruppen gemensamt en produktbacklogg baserad på 

användarberättelser. Samtliga medlemmar i gruppen var fysiskt närvarande eller 

närvarande via Skype i en sal där ett antal förberedelseuppgifter genomfördes för att 

sedan börja formulera användarberättelser till produktbackloggen. 

Användarberättelserna formulerades på formen   

Som <användargrupp> vill jag kunna <funktion> så jag kan <mål/nytta> som Lucassen 

(2015) anger . När ett stort antal användarberättelser diskuterats fram gemensamt 

skedde en urgallring och sedan en rangordning av prioritet för användarberättelserna.   

Detta skedde i ett tidigt skede då samtliga gruppmedlemmar kände stor entusiasm över 

projektet och den enskilde individen var väldigt nöjd med idén som gemensamt kommits 

fram till. Det upplevdes då som väldigt roligt och energigivande att tillsammans med de 

andra gruppmedlemmarna formulera ner den visionsbild som samtliga i gruppen satt på. 

Som enskild individ upplevdes det som att även resterande individer i gruppen tyckte att 

detta var givande ur motivationssynpunkt och något spännande, då man kom ett steg 

närmare att konkretisera idén till en e-butik. För hela gruppen gav detta energi till att dra 

igång med arbetet och sammanstråla sina idéer. En nackdel var att den höga entusiasmen 

gjorde att användarberättelserna blev något för otydliga och mer formulerade likt 

visionsbilder, istället för tydliga användarberättelser. Detta var något som inte 

uppmärksammades där och då, utan senare när implementeringsarbetet pågick. Som 

individ upplevdes det som att samtliga individer i lika stor omfattning var så 

entusiastiska och visionära så att den konkreta biten av användarberättelserna blev för 

vag. Att vid tillfällen där en hel grupp blir medryckt i entusiasm är det viktigt att det finns 

någon som kan ta ett steg tillbaka och få gruppen att fokusera på uppgiften istället för att 

sväva iväg även om det känns bra. I liknande situationer i framtiden kommer detta has i 

åtanke och det kommer ses till så att gruppen återkommer till uppgiftens mål trots 

smärre kringdiskussioner.   

  

TEKNIKRELATERADE ERFARENHETER  

Inför projektet saknade denna grupp i helhet tillräcklig erfarenhet från. På grund av den 

enskilda individens smala tidigare erfarenhet skedde stor personlig utveckling inom det 

tekniska området.  

Under utvecklingen arbetade de flesta gruppmedlemmarna för första gången med 

versionshantering via Git. Detta är en värdefull erfarenhet då förståelse har utvecklats 

om att Git används i många liknande projekt på företag. Att som programutvecklare lära 

sig att hantera Git väl är av stor nytta.  

Under implementeringen av Presentshoppen arbetade denna grupp för det mesta två och 

två, men samtliga i gruppen satt oftast tillsammans. Detta gjorde att även om en individs 

arbetade var inom ett specifikt område deltog samtliga gruppmedlemmar i 

diskussionerna då svårigheter dök upp eller då större beslut behövde fattas. Detta gjorde 

att samtliga i gruppen hade en god överblick över hur arbetet förflöt samt att alla fick ta 

del av olika svårigheter i de olika delarna av implementationen. Då oerfarna 



 

programutvecklare arbetar tillsammans i ett projekt är detta en mycket god idé för att 

höja kompetensnivån på samtliga inblandade.   

Under projektets gång arbetades det på individnivå inom de flesta olika delarna av 

webbapplikationen. Denna individ spenderade mest tid med front-end 

implementeringen, där mycket av skelettetstrukturen skapades. Denna webbapplikation 

byggdes från start utan mall eller liknande. Mycket olika design, bland annat för 

menyraden, hittades på internet och gjordes om för att passa vår webbapplikation.   

Att snabbt få upp en grundstruktur för hemsidan var bra för att kunna driva utvecklingen 

av andra delar av webbapplikationen framåt. En mer genomarbetad design 

implementerades senare i utvecklingen. Det skapade viss problematik under slutet av 

processen att i ett sent skede förfina och omarbeta design, men detta löstes utan större 

problem.    

Som individ upplevs att de kunskaper som har tillförskaffats är väldigt värdefulla, då 

många nya språk och hantering av utvecklingsverktyg har lärts. Det viktigaste har 

upplevts vara att få en överblick över hur liknande system kan vara inbyggda. Som 

programmerare gör det att man i framtiden skulle kunna använda olika mallar vid 

uppbyggnad av webbapplikationer, med mycket bättre förståelse för mallen. 

Programmeraren kommer även ha större kunskap och möjlighet att ändra kod 

implementerad av någon annan.  

PERSONLIGA MÅL  

Inför projektet sattes det upp två mål: Att väva ihop de programmeringskunskaper som 

has sedan tidigare med ny kunskap för att bilda en bättre helhetskunskap inom 

programmering, samt att tillförskaffas erfarenhet från projektmetodiken Scrum. 

Som individ upplevs att en väldigt bra helhetsbild har fåtts, samt att individen har fått 

förståelse för hur de programmeringskunskaper som tidigare innehavts går att använda 

i praktiken. Som individ har definitivt en mycket bättre helhetsbild över 

webbprogrammering fåtts och det upplevs nu som bekvämt inom de flesta delar som det 

innefattar, även om djup kunskap inte har fåtts inom alla områden. 

Från att ha arbetat enligt metodiken Scrum har individen fått med sig många intryck samt 

en ögonöppnare för att projekt går att genomföra på ett sätt väldigt olikt från som tidigare 

har varit vant vid. Individen har även med sig många erfarenheter och mycket 

metodikkunskap som gör att arbetet i framtida agila projekt kommer att gå ännu bättre.  

Sammanfattningsvis upplevs att de uppsatta personliga målen är väl uppfyllda.   

REFERENSER  
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HENRIK OTTOSSON 
Härpå följer  en sammanfattning av mina personliga erfarenheter gällande arbetet med 

Webapplikationen Presentshoppen, uppdelat i processrelaterade och tekniska 

erfarenheter. 

PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 
Applikationen av arbetssättet SCRUM genomfördes nästan helt utan problem, 

förmodligen främst till följd av på den tydliga entusiasm, kompetens och arbetsvilja 

gruppen uppvisat med ytterst få, ytterst tillfälliga undantag. De mest uppenbara riskerna 

med arbetssättet centrerar sig nämligen enligt mig kring det individuella ansvaret som 

krävs av alla inblandade. Detta upplevdes dock inte någonsin bli ett konkret problem. Vid 

inget tillfälle under projektets gång blev någon tilldelad en uppgift utan att ha bett om det 

och vid enbart ett fåtal tillfällen (tidigt under arbetet, när uppgifter var mer sekventiellt 

kopplade) behövde gruppen vänta in någons arbete. Till stor del tror jag detta beror på 

att gruppen anammade Scrum-mötes-strukturen såsom beskriven av Cervone (2014), 

där varje medlem berättar vad de gjort sedan senast, vad de ska göra härnäst och vilka 

problem de stött på, vilket innebar att de hade koll på varandras situationer.  

Dessa stående möten, som under sprint 2 och 3 var i princip dagliga, visade sig vara 

överraskande givande, och jag kan tänka mig att de i ett större projekt blir fullkomligt 

kritiska för att koordinera arbetet. Gruppens utförande av dem var dock inte fläckfritt, 

det var inte helt ovanligt att mötet gick över i en diskussion om något problem eller något 

beslut som någon nämnt, vilket inte passar den önskade strukturen på ett scrum-möte. 

Detta uppmärksammades dock ofta relativt snabbt, och diskussionen i fråga flyttades till 

efter själva SCRUM-mötet.  

Jag fann denna mötesstruktur mycket tillfredsställande, och uppfattade som att detta 

upplevdes även av övriga gruppmedlemmar. Den ledde till en märkbart ökad effektivitet 

och fokus i det dagliga arbetet, helt i linje med Cervones (2014) beskrivning. 

Arbete skedde normalt individuellt eller i par, men för det allra mesta satt hela gruppen 

på samma plats. Detta var en mycket praktisk struktur, då man kunde samarbeta i hela 

gruppen vid behov, utan att den individuella effektiviteten påverkades nämnvärt. Det 

bidrog naturligtvis också till distraktioner, men jag tvivlar inte en sekund på att gruppens 

geografiska närhet under arbete i slutändan hade en positiv inverkan på gruppens 

sammanhållning, motivation och effektivitet   

Trots att arbetssättet inte uppmuntrade arbetsroller, uppkom ganska snabbt inofficiella 

positioner då varje gruppmedlem upptäckte vilken del av arbetet de var mest bekväma 

med (primärt uppdelat i front- och back-end). Vissa ansträngningar gjordes för att bryta 

dessa ”bekvämlighetsroller” och i slutändan vågar jag påstå att varje gruppmedlem hade 

en duglig uppfattning om och erfarenhet av varje del av arbetet.   

TEKNISKA ERFARENHETER 
Vid projektstart saknade gruppen i stort erfarenhet av webbprogrammering, webbdesign 

och de flesta av de hjälpmedel som användes. Därför kantades början av projektet av 



 

tekniska svårigheter, medan gruppen gjorde sig bekant vid arbetsverktygen. Mot slutet 

av sprint 1 kan dock påstås att de allra flesta problem baserade i oerfarenhet hade röjts 

undan, och att arbetet fick fart på riktigt. Jag uppfattade det som att hela gruppen hade 

upplevt en snarlik inlärningsprocess och att vi alla då låg på jämförbara nivåer av 

erfarenhet.  

Jag fann mig snabbt mest intresserad av de mer tekniska delarna av webapplikationen, 

och sökte mig, i mån av möjlighet, till de uppgifter som rörde hanteringen av databas och 

serveranrop. Mitt HTML-kodande var ofta utilitaristiskt och tätt funktionsknutet, och 

enbart en handfull av mina HTML-skapelser återfinns oförändrade i den färdiga 

applikationen.  

Jag gick tidigt  in i vad som bäst beskrivs som en allmän teknisk rådgivare under 

byggandet av applikationen, då jag hade en komplett uppfattning och översikt över 

implementerade funktioner, och god förståelse för de mer tekniskt komplexa aspekterna 

av arbetet.  

Detta betydde naturligtvis inte att jag inte själv kodade, men det innebar att jag under 

normal arbetstid inte jobbade ensam, utan alltid var del av ett par eller en trio, och ofta 

bytte arbetspartner under arbetspass. Jag uppfattade det som att min roll var uppskattad 

av gruppen som helhet, eftersom jag hade lätt för att sätta mig in i specifika problem, och 

snabbt kunde identifiera om ett problem hade uppstått tidigare och hade förståelse för 

hur problemet då lösts. På så vis blev också hela gruppens arbete effektivare än om 

samma problem lösts två helt separata gånger.  

Själv upplevde jag situationen som nästan enbart positiv, då det gav mig en klar översikt 

över koden och möjlighet att effektivisera arbetet i stort. Tyvärr innebar det också att jag 

bara kunde experimentera helt individuellt efter "arbetstid", något som kunde bli 

frustrerande om en uppgift visade sig mer komplex än planerat.  

Av detta har jag dragit följande slutsats: Det är av stor nytta att ha en medlem (kanske 

flera) i en flytande position av "allmänt assisterande" under tyngre perioder av teknisk 

utveckling, men det ställer extra krav på både dessa medlemmar och gruppen i stort att 

ha fokus och en särdeles god kommunikation I detta fall uppstod det helt naturligt och 

fungerade bra, men om man vill artificiellt skapa en liknande situation måste man vara 

säker på att gruppdynamiken är mogen för det, att kommunikationskanalerna är väl 

etablerade och att behovet i sig finns.  

Liknande situationer beskrivs av Cockburn & Williams (2000), där det påvisas att så 

kallad "pair programming" leder till förbättringar gällande både kvaliteten på 

programmering/designen och arbetsupplevelsen, och dessutom förbättrar tekniska 

förmågor och leder till nöjdare programmerare på en statistiskt relevant nivå, utan att 

innebära någon stor förlust i effektivitet.  

Jag kommer hålla ögonen öppna efter liknande situationer och grupper framöver, och 

kommer förhoppningsvis kunna utnyttja ovannämnda erfarenheter för att underlätta 

framtida arbete. 



 

Under arbetet användes ett antal system för kommunikation och koordination Av dessa 

var Google Drive och Facebook väletablerade kanaler som alla i gruppen var väl erfarna 

vid. Två nya system testades dock: Slack och Trello.  

Slack var fullt funktionellt, men vi fann att det inte tillförde något som inte redan kunde 

hanteras smidigare på andra sätt, och systemet övergavs under sprint 1.  

Trello däremot, var oumbärligt. Jag var personligen mycket glad över hur väldigt simpelt 

det var att hantera, utan att jag någonsin upplevde det som bristande i flexibilitet. Under 

arbetets gång blev gruppen mer och mer beroende av det, och under sprint 2 och 3, när 

arbetet blev mer och mer modulärt och uppgifterna mer och mer självstående användes 

Trello fullständigt, och tack vare detta var dubbelarbete inte något nämnvärt problem när 

Trello tagits i fullt bruk.  

Av detta kan konstateras att bra kommunikationsmedel, och det korrekta 

implementerandet av desamma är av yttersta vikt vid agilt arbete i grupp. Detta faktum 

är inte att underskatta inför kommande projekt och dess vikt växer i takt med 

projektstorlek. 

PERSONLIGA MÅL 
Mina personliga mål inför och under projektet kretsade kring ett fåtal punkter: 

 Expandera min förståelse och erfarenhet av agila arbetssätt, SCRUM i synnerhet 

 Förstå och konkretisera principer inom visuell webbdesign 

 Lära mig använda så många nya kodspråk, funktionbibliotek och 

programmeringsverktyg verktyg som möjligt under projektets gång. 

Alla tre målen grundar sig i att ansamla mig så många nya relevanta erfarenheter jag 

kunde, och projektets struktur, tillsammans med gruppens positiva och entusiastiska 

inställning, innebar möjligheten att arbeta på djupet under en längre period med alla 

dessa tre mål.  

Även om målen är svåra att konkretisera anser mig ha uppnått alla tre. Projektet har varit 

kantat av nya erfarenheter och lärdomar kring både arbetsprocesser och tekniska 

lösningar.  

På det stora hela kan projektet inte beskrivas som något annat än en mycket givande och 

lärorik upplevelse, vars genomförande har varit både rolig och engagerande. 
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MATTIAS RAMSTRAND 
Här följer en erfarenhetssammanfattning från kandidatarbetet, Presentshoppen. Tankar 
och erfarenheter tas upp kring utvecklingen och arbetsprocessen samt hur det har varit 
att arbeta på distans. 

PROCESSRELATERADE ERFARENHETER 
Denna gruppmedlem har tidigare arbetat med olika typer av agil systemutveckling i 

större projekt med varierande storlek av antal medlemmar i gruppen. Scrum, som 

användes i detta projekt, har utvecklaren haft tidigare erfarenheter i på företaget 

Ericsson samt i  universitetetsvärlden. Det som skilde sig till denna gång var att använda 

metodiken Scrum samt Kanbanverktyget Trello på distans då medlemmen var den ända 

av de nio gruppmedlemmarna som arbetade på en annan ort än Linköping. Till en början 

fanns det en ovana att kommunicera via Skype gällande mjukvaruutveckling. 

Komplikationer uppstod att få en personlig kontakt med alla åtta deltagarna samt att veta 

vad gruppdeltagarna arbetade med under starten av projektet. Efter första sprinten 

upplevdes det att gruppen kom igång mer med användandet av verktyget Trello. Detta 

underlättade markant från en distansstuderandes sida att få en bättre överblick på den 

arbetande processen från alla gruppdeltagare. 

Något som upplevdes var att stämningen samt kommunikationen i gruppen fungerade 

väldigt bra, men som distansstudent kunde informationsbiten ibland bli lidande. Dock 

var medlemmen väl medveten om att ibland hamna utanför på grund av dess fysiskt 

frånvarande position. Detta ansågs inte var något större problem, så länge koll fanns på 

vad som skulle arbetas med.  

Ett tillfälle under utveckling som kan beskrivas som en miss i kommunikationen uppstod 

i början av projektet. Under första sprinten hade gruppen inte bemästrat verktyget Trello 

helt ut. En uppgift fanns att utveckla en viss funktionalitet på dåvarande front-end och 

Mattias tog sig an att göra den.  Han visade för gruppen genom att skriva upp sig på det 

specifika arbetet på Trello. Det som inte var kännbart vid tillfället  var att en annan person 

i gruppen redan hade börjat arbeta på samma funktionalitet innan kortet på Trello fanns 

tillgängligt. När misstaget upptäckes behandlades situationen på ett lärorikt sätt. 

Utveckling jämfördes i grupp och beslutades att ta det bästa från båda sidor. Det blev dock 

en del dubbelarbete, så ett beslut togs för att ha bättre insyn på vad som ligger på Trello, 

vilket förbättrades markant i senare sprintar.  

I och med detta problem så uppstod en tröttande känsla då det var ett problem som lätt 

hade kunnat undvikas med bättre kommunikation  

En del av felet låg i att som distansstudent fanns inte samma insikt i vad alla 

gruppmedlemmar arbetade med på grund av den fysiska frånvaron. Gruppen tog med 

den positiva biten att lärdomen från varandra från det som hade utvecklats samt att det 

bör användas mer av de kommunikationsverktyg som används till projektet. 

Endast en specifik roll var utsatt i gruppen, scrummaster, vilket ledde till en liberal 

inställning till vilka arbetsuppgifter som skulle göras av vem. Det var fritt fram för att ta 

de antaganden som föll en i smaken. Cervone (2014) beskriver arbetssättet som en platt 



 

organisation där ingen specifik arbetsledare existerar i gruppen. Detta bidrog till både 

bra och dåliga saker. I den situation som uppstod så hade det kunnat undvikas om man 

hade haft en ledare som bestämde vilket arbete som ska göras och av vem.  

Det som kan tas med från denna situation, samt erfarenheter att arbeta på distans, är att 

både kommunicera på det individuella planet samt till den chattgruppen använde för att 

meddela information mellan varandra. Båda vägar av samtal har sina fördelar, och 

lärdomen från detta projekt för få ut det bästa av situationen krävs kommunikation på 

båda plan. Detta arbetssätt gav bäst resultat för att få information om vad som sker i 

gruppen. Vid det tillfälle då Trello var i full rullning så växlades kommunikationen från 

att fråga vad som sker till att vara en hjälpande hand alternativt be om en.  

Sprintarna strukturerades upp utifrån den produkt-backlog som växte fram från 

brainstorming-sessionen. De funktioner som hade hög prioritet delades upp i diverse 

sprintar. Vissa funktioner krävdes ett förarbete innan de kunde implementeras, därav 

hamnade de på senare sprintar. Detta var ett bekvämt och smidigt sätt att strukturera 

upp arbetet samt att få en överblick om vad som skulle göras. 

TEKNISKA ERFARENHETER 
Mattias har haft en del erfarenheter med programmering och 

versionshanteringsprogram innan projektet började. Den erfarenhet som togs med in i 

detta projekt var den kunskap inom back-end-programmering. Men då en back-end 

skiljer sig från olika arbeten, så blev detta projekt en stor utmaning även med de 

kunskaper som fanns innan. Det som var nyttigt i starten av arbetet var att kunna 

uppskatta hur lång tid det skulle ta att utveckla vissa delar av projektet därmed kunna 

bidra med information om hur arbetet skulle fördels. Mattias började utveckla back-end 

tillsammans med hälften av gruppen. När gruppen hade fått upp de nödvändiga tables i 

databasen byttes fokus till CRUD-kommandon mellan front-end och back-end. Detta 

ledde, personligen, till ett utvecklade av de nödvändiga sidor som behövdes på front-end 

för att bearbeta information till back-end. 

En intressant och annorlunda teknisk utmaning var att sätta upp en FTP mot den server 

som användes till projektet. Detta gjordes för att kunna se hur filsystemet såg ut på 

servern. Detta utnyttjades för att hur servern agerade då filer blev inladdade som till 

exempel bilder. Detta verktyg kom till användning som extra hjälp vid problemlösning av 

vissa buggar på servern. 

Något som Mattias tyckte var lärorikt med detta projekt var hur gruppen lärde sig att 

implementera open-source-projekt in i webbapplikationen. Detta då gruppen har byggt 

något från scratch för att sedan kunna slå ihop det med någon annans arbete. Ögonen 

öppnades mer på hur användbart det är att kunna implementera open-source-projekt. 

Innan detta projekt  fanns inge större erfarenhet gällande testning eller vilka hjälpmedel 

som finns inom detta område. Av rent intresse fick Mattias, med hjälp av den handledare 

gruppen hade, tips om olika verktyg som Mocha, Selenium och Zombie. I slutändan 

implementerades aldrig dessa på webbapplikationen, men det var en ny och nyttig 

erfarenhet att få information om hur man kan gå till väga för att ta hand om testning på 



 

större projekt. Hade projektet fortsatt under en längre tid så låg det i Mattias intresse att 

sätta automatiska tester vid användning av Git (Continuous Integration). 

PERSONLIGA MÅL 
Innan starten av detta projekt så fanns det en del mål Mattias ville uppnå. Det första var 

att förbättra sina programmeringskunskaper gällande front-end-utveckling. HTML, CSS 

och JavaScript var inga språk där erfarenheten fanns sedan tidigare. Det var inte bara 

språken det fanns ett intresse för att lära sig mer av, utan även konceptet av 

webbprogrammering på design, användarvänlighet samt hur kommunikationen till och 

från back-end arbetar. Det andra målet som sattes upp var att få en större erfarenhet att 

arbeta som minoritet på distans. Som nämnt ovan så hade medlemmen haft tidigare 

erfarenheter med det agila arbetssättet, men att arbeta agilt fysiskt frånvarande var en 

utmaning som den såg fram emot.   

Som resultat av arbetet känner  sig medlemmen mer komplett inom 

webbprogrammering och har fått en större bild hur allt sammanväver. Detta kommer 

vara till stor fördel för att kunna planera projekt framöver då en bredare uppfattning har 

fåtts gällande tidskostnad för diverse utvecklingsmoment samt vad som är rimligt att 

åstadkomma inom de ramar som har satts upp innan projektets start.  

Ur den sociala aspekten på arbetet så har Mattias fått äran att arbeta med åtta väldigt 

engagerade och duktiga individer. Med sina tidigare erfarenheter inom programmering 

kom medlemmen in i en grupp där kunskapen för webbprogrammering var en aning 

begränsad. Mattias blev väldigt imponerad hur snabbt det gick för gruppen att anpassa 

sig till de nya språken och börja utveckla något som gruppen inte hade arbetat med innan. 

Det var en inspirerande syn och det är väldigt glädjande känsla att det blev denna grupp 

som Mattias hamnade i. 
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JENS WALLGREN   
Vid start av arbetet hade de flesta av gruppmedlemmarna varken jobbat i scrum, eller 

med någon av de webbtekniker och miljöer som användes. Projektet blev därför 

problemfyllt och emellanåt trassligt, men också väldigt lärorikt och kul. Alla 

gruppmedlemmar går nog ur projektet lite visare och kunnigare. I denna rapport följer 

författarens egen reflektion över arbetet. 

SCRUM 

När gruppen först skulle ta sig an scrum var alla något förvirrade, kanske till och med 

skeptiska. Arbetssättet skiljer sig så pass mycket ifrån mer traditionella arbetssätt att det 

kändes rörigt och lite skrämmande. Mycket tid lades i början på att diskutera och 

tillsammans försöka förstå hur scrum egentligen funkade. Den inledande känslan var att 

det kändes främmande med ett så pass styrt arbetssätt, där allting beskrivs som ett helt 

paket med redan utformade rutiner för detaljer som till exempel möteslängd, månatliga 

mötesscheman och grupproller. Tillsammans jobbade dock gruppen med att utbilda sig 

och anamma det nya arbetssättet. 

Det hela mynnade ut i att gruppen använde en ungefärlig variant på scrum, där gruppen 

höll något löst på produktbackoggen samt inte hade några riktiga ”backlog refinement 

meetings”. Denna lösning upplevdes funkade bra för alla. Gruppen hade ändå inte tillgång 

till alla de resurser som rekommenderas i Scrum, såsom produktägare, eget kontor eller 

tid att arbeta på heltid med arbetet. Det kändes därför bra att inte övriga idéer blint, utan 

kände efter vad som fungerade för just vårt projekt. 

Scrum fungerade bra för gruppen. Kanske var det viktigt att allting kom som ett stort 

”paket” eftersom att varken, chef eller ens produktägare fanns. Det var nog skönt att det 

fanns tydliga direktiv för hur vi skulle jobba, annars hade det blivit mycket diskussion 

och oense åsikter emellan gruppmedlemmar. Detta hade slösat tid och ork samt inte 

nödvändigtvis resulterat i ett gemensamt använt arbetssätt. Till framtida projekt tas med 

vikten av att ha en helgripande idé gällande hur gruppen ska arbeta, samt att man inte 

ska vara rädd för heltäckande paket-arbetssätt som vid första anblick kan tyckas vara 

onödigt strikta. De fyller således på ett sätt samma funktion som en chefs 

bestämmanderätt, att inte tid slösas på oenighet eller att gruppmedlemmar bestämmer 

sig för att följa olika principer. 

FRONT-END 
HTML, CSS och Jquery var för gruppen alla nya tekniker, och det var nog till en början inte 

självklart varför alla behövdes parallellt. Eftersom att författaren använt mycket 

grafikprogram tidigare, så var det för denne mycket ovant att element ej går att dra in och 

lägga precis på den position man vill ha dem. Att jobba i HTML blev till en början alltså 

mycket frustrerande. Även fast en känsla fanns av var saker ska ligga på sidan, så kan de 

inte direkt läggas på angivna koordinater. 

De flesta gruppmedlemmar hade säkert en uppfattning om att front-end kod borde vara 

relativt okomplicerat jämfört med back-end-kod. Detta kan till en viss del stämma, för 

med hjälp av Bootstrap kan enkel hemsidestruktur fås upp ganska snabbt. Men de flesta 



 

av gruppmedlemmarna fann det snabbt lite svårare när mer komplicerade funktioner 

implementerades samtidigt, exempelvis knappar i HTML-kod som genom Ajax laddas in 

i en annan HTML-sida. Att front-end-kod inte riktigt går att läsa från topp till botten som 

på varandra efterföljande kommandon gör det lite svårare att förstå. När problem 

uppstår så visade det sig ofta tidskrävande att hitta felen, bland annat kanske för att det 

inte går att ”steppa” igenom kod med en debugger. 

Trots svårigheterna, kanske till och med delvis på grund av dem, så kändes det väldigt 

givande att jobba med koden. Efter ett tag så börjar man förstå varför saker fungerar som 

de gör. Det är väldigt kul att gå ur projektet med vetskapen att man kan bygga en 

webblayout. Dessutom så har det gett lite av en fascination av hemsidedesign. Det är 

plötsligt lite extra att besöka hemsidor, man börjar studera detaljer, förstora/förminska 

fönstret och klicka på rullgardinsmenyer för att se hur saker är byggda. 

I efterhand önskar gruppen att man tidigare börjat använda webbläsarens 

utvecklarverktyg. Det visade sig senare i projektet att de var väldigt smidiga och lite av 

webbutvecklingens motsvarighet till mer traditionell kods debuggers. Genom att klicka 

runt och markera i koden så kan ses vilka delar på hemsidan som motsvarade den 

markerade koden och vice versa. Dessutom kan ändringar göras direkt i webbläsaren, på 

både HTML,CSS och JavaScript. Detta gjorde att man kunde undvika turen fram och 

tillbaka till IDE:n man jobbar i för att pröva ändringar. Dessutom märktes även att 

Photoshop och Illustrator var fullpackade med funktioner för att exportera css-data, dela 

upp projekt i lager anpassade för webb och javascriptmanipulering. Detta vill författaren 

gärna pröva i framtida projekt. 

BACK-END 
Även fast ingen i gruppen hade gjort webbprogrammering tidigare, så hade man i alla fall 

hört front-end-verktygen som uttryck, om inte direkt koppling till programmering i 

språken kanske i felmeddelanden eller uppdateringsnotiser. Flask, OpenShift, 

PostgreSQL och de andra back-end-verktygen hade däremot ingen ens hört talas om, med 

undantag för vår Data-studerande gruppmedlem. Till en början tycktes det väldigt 

förvirrande, framförallt för att gruppen hade svårt att förstå vilka verktyg som var 

ämnade för vilka ändamål, mycket för att ingen hade en egentlig förståelse för hur en 

hemsida körs på en server. 

Just denna oförståelse för användningen av verktygen gjorde att de som började arbeta i 

back-end med de första uppgifterna snabbt blev duktigare i dessa tekniker än de andra 

medlemmarna, som fortfarande inte riktigt hade en klar bild av vad som gjordes. Detta 

gjorde att vissa delar av back-end, framförallt OpenShift endast sköttes av enstaka 

personer. 

Koncentrationen av kunskap om back-end till enstaka personer fungerade bra produktivt 

sett, men i mitten av Sprint 2 kom gruppen överens om att alla skulle känna på de olika 

teknikerna, just för lärandets skull. Efter det blev kunskapsfördelning mer jämnt fördelad 

över de olika teknikerna och medlemmarna, så i slutändan fungerade det bra för gruppen. 

Det går däremot at diskutera om detta borde gjorts tidigare. Det märktes ifrån ungefär 

samma tidpunkt ett rejält hopp i produktivitet, men det är oklart om det är direkt 



 

relaterat eller bara att projektet nådde en lite mer mogen fas. Det finns underlag för att 

specialisering är positivt för team som jobbar med produktutveckling (Postrel, 2002). 

Däremot så kan sägas att om man har ambitionen att alla i gruppen ska lära sig de olika 

delarna av projektet, då det en bra idé att tidigare skede byta runt rollerna. Kanske skulle 

en lösning vara att ha ett möte där alla gruppmedlemmar går igenom vad de byggt i ett 

tidigt stadie, då folk precis börjat implementera sina första funktioner. 

TEKNISKA SAMARBETSPLATFORMAR 
Gruppen använde både Trello och Git som samarbetsplattformar. Trello var någorlunda 

enkelt att förstå och var enkelt att anpassa till att fungera med vårt arbetssätt (Scrum). 

Diskussionen nedan fokuserar därför mer på Git, som visade sig mer komplicerat. 

Git, trots sin utbredning, var främmande för alla från början. Gruppen kom överens om 

att inga tredjepartslösingar för Git skulle användas då gruppen ville jobba med samma 

implementation. Git saknade för gruppen därför helt ett grafiskt gränssnitt, vilket är 

något främmande för de flesta av medlemmarna. Dessutom så är Git byggt för en väldigt 

tekniskt kunnig målgrupp, vilket gör att transparens och effektivitet verka vart högre 

prioriterade än användarvänlighet. Felmeddelanden upplevdes ofta som kryptiska och 

gruppen fick ofta problem vid sammanvävningar eller så kallade ”pushar”. 

Upplevelsen med Git var alltså inte helt smärtfri, och ingen i gruppen kan nog kalla sig 

särskilt duktig i Git än. Grundläggande funktionalitet lyckades i slutet hanteras 

någorlunda effektivt, men utöver det kunde ingen särskilt mycket mer. Eftersom att Git 

är så pass utbrett och välanvänt i programmeringsvärlden så känns det ändå väldigt 

givande och kul att pröva på och använda verktyget. 

Till nästa projekt önskar författaren att han lade lite mer tid i början på att verkligen 

förstå hur Git fungerar, så att inte så mycket tid behöver läggas på obegripliga 

felmeddelanden. Dessutom kan man kanske använda några av de mer avancerade 

verktygen i Git, kanske även de grafiska gränssnitt som finns tillgängliga som fristående 

program, eller som implementerade funktioner i olika IDE-plattformar. 
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