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Abstrakt  
Internet är för många en självklarhet, men för andra är det ett helt outforskat område. Fenomenet 

som kallas den digitala skiljelinjen innebär att det finns stora skillnader av kunskap och 

infrastruktur kring internet mellan olika regioner i världen. Att hela världen inte kan ta del av de 

möjligheter internet bidrar med är problematiskt på flera sätt, inte minst att webben, som är ett 

otroligt verktyg för att sprida kunskap som inte finns tillgänglig i samma grad överallt. Finns det 

någonting webbutvecklare kan göra för att trotsa den digitala skiljelinjen och leverera en stabil 

och användbar upplevelse? 

 

Detta kandidatarbete undersöker vad som kan göras för att lösa många av de svårigheter som den 

digitala skiljelinjen innebär för en webbapplikation. Med tidigare forskning som grund har en 

produktion genomförts med syfte att presentera möjliga åtgärder i form av en webbapplikation. 

Nyckelord 
Digital skiljelinje, webbapplikation, webbutveckling, öppen källkod, anpassningsbar. 
 

Abstract 
Today many people take the internet for granted, while for others it’s completely unexplored. 

The phenomena of the digital divide explains the gap of knowledge and infrastructure between 

different regions of the world. The fact that the whole world lacks the same opportunities is 

problematic in many ways, especially regarding the web, arguably the greatest tool for 

information distribution ever created. What can web developers do to reach out across the divide 

and deliver a robust and user friendly experience? 

 

This Bachelor Thesis explores what can be done to solve the problems posed by the digital 

divide in regards to a web application. Building upon available research, a web application was 

produced in order to illustrate possible solutions. 

Keywords 
Digital divide, web application, web development, open source, responsive.  
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1. Inledning 
Tomas Kjellqvist som är forskningsledare för projekten ISCD1 och “Solar power to the people” 

behöver en webbapplikation med syfte att sprida och utveckla kunskap om solenergi i afrikanska 

länder. En öppen plattform ska utvecklas där gemene man, företag och forskare kan samarbeta, 

utbyta erfarenheter, tekniker och information.  

Dessa tänkta användargrupper ska kunna dra nytta av applikationen på olika sätt. Gemene man 

ska kunna hitta information som de kan använda i sin vardag. De ska även kunna bidra med 

information de redan har. Företag inom och utanför Afrika ska ha möjligheter att exponera sina 

produkter och lära sig om potentiella kunders behov och nuvarande situation. Forskare kommer 

kunna publicera artiklar och resultat av studier samt studera den innovation och de lösningar som 

andra användare bidrar med. 

 

Ett skäl att använda en webbapplikation för att nå stora grupper människor är att det enda kravet 

för att använda den är en plattform med en webbläsare och en internetanslutning. Utmaningen 

ligger främst i de potentiella begränsningar som de tänkta användarna lever med. Dessa 

begränsningar består av dålig hårdvara, långsam eller instabil internetanslutning och bristande 

kunskap. För att göra applikationen intressant och användbar bör den dessutom vara estetiskt 

tilltalande och användarvänlig. Utmaningen utgörs alltså av en balansgång mellan prestanda, 

funktion och form. Detta arbete kommer undersöka de svårigheter som finns med att utveckla en 

webbapplikation som är anpassad för användares förutsättningar och de önskemål mottagaren 

har.  

                                                 
1 Innovation Systems and Cluster Development 
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2. Problemområde 

2.1 Bakgrund 

Att utveckla en webbapplikation åt en målgrupp som består av en hel kontinent innebär en hög 

nivå av komplexitet som måste hanteras. Fuchs & Horak (2008) undersöker fenomenet “The 

digital divide” (den digitala skiljelinjen) och hur det påverkar afrikanska länder. Detta är en 

problematisk aspekt när det handlar om Afrika och internet. Det innebär att regionen ligger långt 

efter i utvecklingen av infrastruktur och kunskap kring internet. Enligt statistik från Internet 

World Stats (2012) är det 15,6% av alla afrikaner som använder internet, detta går att jämföra 

med 37,7% för resten av världen. Med samma statistik går det även att jämföra Sverige med 

specifika afrikanska länder. Nigeria har flest internetanvändare på kontinenten, 48 miljoner, 

vilket utgör 28,4% av befolkningen i landet. För Sverige ligger motsvarande siffra på 92,7%. 

Copyright © 2004 ICTP 
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Riktningen för design och användarvänlighet innebär svårigheter som inkluderar kulturella 

skillnader inom Afrika och med västvärlden. Användares kunskap och erfarenhet bör också 

påverka designen.  

 

Applikationen ska anpassas efter de förutsättningar som finns i området. För att säkerställa att 

applikationen är framtidssäker bör vidareutveckling vara möjlig efter leverans. Utmaningar kring 

att uppmuntra vidareutveckling är att samtliga delar av applikationen måste vara lättillgängliga 

och konsekventa vid leverans. 

2.2 Frågeställning 

Hur löser man svårigheterna som finns med att utveckla och anpassa en webbapplikation till en 

mottagare som är på den andra sidan av den digitala skiljelinjen? 

2.3 Syfte 

Afrika kommer de närmaste 30 åren göra stora framsteg vad gäller standarden för bland annat 

utbildning och ekonomi (Robertson & Moran, 2013). Utöver detta så har den afrikanska 

konsumentmarknaden för bland annat teknik växt de senaste åren (Jacobs, 2012). 

Vår undersökning ämnar förklara vad det innebär att utveckla en framtidssäker, sammhällsnyttig 

och användbar applikation. Vi kommer undersöka möjligheter att dra nytta av ovan nämnda 

framsteg samt anpassa för rådande förhållanden. 

2.4 Skrivprocess 

I detta avsnitt förklaras kortfattat hur processen för att skriva detta dokument har gått till. Under 

rubriken “Tidigare forskning” har vi delat upp arbetet på fyra ansvarsområden. De tekniska 

delarna har Alexander Lindgren skrivit, de som handlar om grafisk design har varit Carl 

Rockmans ansvar. Johan Damm har ansvarat för infrastruktur och open source.  

 

Det sista ansvarsområdet har handlat om allt som inte faller under de tre andra nämnda 

områdena. Ansvaret för dessa har varit gemensamt för gruppen. Samtliga gruppmedlemmar har 

skrivit stycken som sedan blivit redigerade av de andra för att på så sätt bibehålla en konsekvent 

helhet. Denna process har sedan varit likadan för kapitlena “Tillvägagångssätt” och “Resultat & 

diskussion”. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Förutsättningar i Afrika 
Det finns särskilda förutsättningar i Afrika som påverkar vilken riktning applikationen kan och 

bör ta. Det främsta är fenomenet "Digital divide" (den digitala skiljelinjen) som innebär att 

infrastruktur och kunskap kring IT inte håller samma nivå som resten av världen (Fuchs & 

Horak, 2008). Det finns statistik från 2012 som visar att det fortfarande är ett problem. 

Statistiken visar exempelvis att endast 15,6% av Afrikas befolkning är internetanvändare, 

jämfört med resten av världen där siffran är 37,7% (Internet World Stats, 2012).  

 

"Measurements covering 99% of the world’s Internet-connected population show that Africa is 

still about 16 years behind the rest of the world." (Barry et al., 2010 p. 2) 

 

Något som är värt att notera är att Afrikas utveckling inte är stillastående. Enligt Jacobs (2012) 

växer marknaden för hemelektronik i flera länder, både vad gäller PC och mobila enheter. Även 

andra områden kommer förbättras inom de närmsta 30 åren, exempelvis utbildning och ekonomi 

(Robertson & Moran, 2013). Till följd av detta bör applikationen vara anpassad för den 

nuvarande situationen, samtidigt som den är framtidssäker. Applikationen ska vara 

välfungerande och intressant både vid leverans och inom den överskådliga framtiden.  

Ett problem är att det i nuläget inte finns en testgrupp från vår målgrupp att få feedback från. Just 

nu förlitar vi oss på att beställaren kan ge feedback och möjligtvis vidarebefordra applikationen 

till potentiella användare och organisationer som kan ge feedback under utvecklingen. 

3.2 Webbapplikation 

Vad är en webbapplikation (i denna text även “applikation”) och vad är skillnaden gentemot en 

“vanlig” hemsida? Vi har dragit slutsatsen att det inte finns en standardiserad beskrivning av vad 

som utgör skillnaden mellan en hemsida och en webbapplikation. Av denna anledning sökte vi 

på olika branschforum2. Somliga menar att en hemsida är statisk och att en webbapplikation är 

dynamisk. En statisk hemsida kan enbart presentera information, men en dynamisk 

webbapplikation kan låta användare bidra med innehållet. Andra menar att en hemsida definieras 

av dess innehåll och att en webbapplikation definieras av dess interaktion med användare. 

                                                 
2Stackoverflow, ncsuwebdev.ning.com  
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Vi har bestämt att vår produktion är en webbapplikation eftersom den kommer ha funktioner som 

låter användare bidra med innehåll. Användare ska även kunna hitta information och tillsammans 

arbeta för att utveckla den. Termen “hemsida” associeras enligt oss med en mer statisk 

presentation av innehåll. Sharp (2013) förklarar i ett blogginlägg en liknande definition, hon 

menar att en webbapplikation låter användare utföra något och att en hemsida enbart presenterar 

innehåll. 

 

3.3 Användare 

Vi har en intressant problematik kring vem vår primära kund är. Vi har egentligen två kunder, 

den ena består av slutanvändare (de som ska använda applikationen) och den andra av Tomas 

Kjellqvist som initierade projektet. Vi ser Kjellqvist som vår huvudkund. Kjellqvist har i sin tur 

kunder (användare) som vi ska hjälpa till att nå. Det är vår uppfattning att Kjellqvist interagerar 

med slutanvändare via de projekt han är forskningsledare för. Dessa projekt har redan nu 

samarbeten med andra organisationer, många av dessa i Afrika. Det bedrivs även ett arbete kring 

att påbörja fler samarbeten för att ge applikationen en stor användarbas och kunskapsbas så tidigt 

som möjligt. 

 

De tänkta användarna av applikationen finns främst i fyra grupper. Dessa grupper är gemene 

man, företag, forskare och administratörer. Användare i alla grupper ska på olika sätt kunna 

använda applikationen för att gagna deras verksamhet eller vardag. Administratörernas roll är att 

hantera aspekter av applikationen (exempelvis användare) och kuratera innehållet. Alla 

användare ska kunna dela med sig av information, kunskap och erfarenhet som bidrar till 

kunskapsbasen applikationen tillhandahåller. Detta är baserat på de önskemål beställaren har 

framfört (se bilaga 1) och våra tolkningar av det. 

Det användare behöver för att använda applikationen är en grundläggande förståelse för datorer 

alternativt andra enheter som möjliggör webbanvändning. Till att börja med finns applikationen 

endast tillgänglig på engelska, men det är fullt möjligt att översätta till andra språk med den 

teknik vi planerat använda. 

 

 



 

6 

3.3.1 Metod för design 

Vi har huvudsakligen studerat två olika tillvägagångssätt för att avgöra hur interaktionsdesignen 

bör utformas, User-Centered Design3 (UCD) och Activity-Centered Design (ACD). Dessa 

metoder är likartade men med olika uppfattningar kring vart fokus bör läggas. UCD utgår ifrån 

hur den specifika användaren kan, vill och behöver använda produkten. Den lägger stor vikt på 

intervjuer och iterativa test tillsammans med användare för att anpassa designen till deras behov. 

Anledningen till detta är bland annat att användare ska kunna falla tillbaka på vana och 

erfarenhet.  

 

“If it is so critical to understand the particular users of a product, then what happens when a 

product is designed to be used by almost anyone in the world?” (Norman, 2005) 

 

Enligt Norman (2005) kan UCDs principer vara missriktade eller till och med skadliga för 

produkten. Han menar att ett verktyg som tillåter användare att nå sina mål gör att de lär sig 

använda det.   

 

3.3.2 Activity-Centered Design (ACD) 

Fokus för ACD är de övergripade aktiviteter användaren ska kunna utföra. Metoden handlar 

också om att utforma verktyg som handleder användaren genom hela aktiviteten. ACD är den 

design-filosofi som känns bäst för situationen vi befinner oss i. Vi har inte tillgång till en nära 

relation till alla de användare vi vänder oss till. Om vi istället kan fokusera på att leverera stabila 

och praktiska verktyg för att utföra aktiviteter i vår webbapplikation kommer användare lära sig 

använda dessa. Norman (2005) frågar sig själv vad som anpassar sig till vad; teknologi till 

människor eller vice versa. Han anser att människor anpassar sig till teknik och att tekniken 

utvecklas efterhand som människor använder den. 

 

“To the Human-Centered Design community, the tool should be invisible, it should not get in the 

way. With Activity-Centered Design, the tool is the way.” - Norman (2005) 

                                                 
3 Också känt som Human-centered design (HCD) 
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Vi anser att ACD kombinerat med webbkonventioner4 definierade bland annat i boken “Don’t 

make me think” av Steve Krug är värda att undersöka. Detta kan göra de aktiviteter vi utformar 

med ACD mer användarvänliga och lättlärda. Krug menar att konventioner hjälper användaren 

att snabbare och med mindre tvivel navigera hemsidor. Han nämner många konkreta förslag till 

detta, till exempel för sökformulär, placering av element och huvudnavigation. Boken är från 

2006, vilket kan betyda att informationen är föråldrad. Det vi upplevt osäkerhet kring har vi 

korsrefererat med uppdaterade källor på webben, exempelvis Nielsen Norman Group. 

 

3.3.3 Scenario 

Under denna sektion beskriver vi olika fiktiva användar-scenarion. Vi har skapat dessa utifrån 

den information vi fått från beställaren och det vi beskrivit under rubriken “Förutsättningar i 

Afrika”. Till skillnad från UCD som fokuserar på faktiska interjuver med användare planerar vi 

en mer ACD inspirerad metod. Denna innebär att rimliga scenario kan utformas för att användas 

som underlag för aktivitetsdesignen. Eftersom fokus inom ACD ligger på aktiviteter anses det 

inom metoden acceptabelt att ta fram generaliserade men rimliga användar-shabloner som ligger 

till grund för vilka verktyg som bör finnas och för vem de skall vara tillgängliga. 

 

3.3.3.1 Gemene man #1 

David är en fiskare i en liten by i Mozambique, han brukar torka fisken på marken för att sedan 

sälja den. En dag när han står och säljer fisken hör han talas om att det finns bättre sätt att torka 

fisken på och att det finns information och guider på en hemsida (webbapplikation). David har 

ingen dator men han vet att det finns ett internet-kafé i den närmsta staden. Han tar sig till staden 

och frågar personalen på kaféet hur han gör för att navigera in på addressen han hörde talas om. I 

webbläsaren möts han av en sida som tydligt visar honom hur han kan göra för att hitta 

informationen han är ute efter. Han väljer det alternativ som verkar enklast och hittar strax ett 

urval artiklar som verkar intressanta. När han sedan hittat det han vill ha skriver han ut det så att 

han enkelt kan ta med sig artiklarna hem. Väl hemma kan han i lugn och ro läsa igenom 

artiklarna för att sedan applicera nya tekniker för att torka sin fisk. Genast ökar kvalitén och 

David säljer mer fisk. 

                                                 
4 Allmänt vedertagna lösningar av funktion och form som används av många applikatio ner på webben. 
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3.3.3.2 Gemene man #2 

Fyrabarns fadern John får problem när varmvattenberedaren i hans bostad går sönder bortom 

hopp av reparation. Han har inte råd att köpa en ny, men eftersom han är en händig karl så tar 

han tag i problemet med de resurser han har att tillgå. Solen är en ständig källa av värme och han 

bestämmer sig för att tillverka en anordning för att dra nytta av det. Senare får han höra från 

imponerade vänner att det finns en möjlighet att hjälpa andra med liknande problem genom att 

dela med sig av sin erfarenhet via en tjänst på internet. John använder sin smartphone för att 

navigera till hemsidan (webbapplikation) för att skriva ner hur han gjorde. Han registrerar sig 

och loggar in för att komma åt skriv-verktygen.  

 

3.3.3.3 Företagare #1 

Efter en viss tid loggar John in igen och ser då att många andra användare har kommenterat och 

berömt artikeln han skrivit. Han får en idé och grundar ett företag för att sälja anordningen i 

färdigt skick. Som steg ett i marknadsföringen återvänder han till hemsidan för att exponera sin 

produkt för intresserade. Som företagare har han något annorlunda funktioner att använda för att 

maximera sin synlighet och nå fler potentiella kunder.  

 

3.3.3.4 Företagare #2 

Ett multinationellt företag med huvudkontor i Sverige har bestämt sig för att leta efter nya 

marknader. De vet att det finns en webbapplikation där det delas kunskap om solenergi. De ser 

att det finns ett allvarligt problem med trasiga varmvattenberedare i Afrikanska länder. De 

registrerar sig som företag på Forthlight och samlar information av det andra har skrivit. När de 

känner sig redo att lansera sin produkt återanvänder de till Forthlight för att exponera sin lösning 

för marknaden. 

 

3.3.3.5 Forskare #1 

En forskare har genomfört en studie av fördelarna av att torka fisk med solenergi. För att sprida 

resultatet av studien för maximal samhällsnytta vänder hon sig bland annat till Forthlight som 

används av olika grupper av samhället, såväl gemene man som företag och även andra forskare. 

När hon skrivit sin artikel och publicerat denna hittar hon genom Forthlight en ny infallsvinkel 
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att studera. En annan forskare har nämligen publicerat en artikel som förklarar behovet av 

forskning kring användandet av solenergi för att koka potatis.  

 

3.3.3.6 Forskare #2 

En forskare som är intresserad av att studera innovation har hört talas om en tjänst på internet 

som låter många olika användare bygga upp kunskap och lösningar kring solenergi. Forskaren 

registrerar sig och får tillgång till olika verktyg, exempelvis statistik över applikationens 

innehåll. Forskaren diskuterar med användare som publicerat innovativa lösningar och skriver 

även artiklar som gynnar övriga användares innovationskraft. 

 

Dessa scenarion utgör en grund som synliggör olika användares koppling till varandra och de 

aktiviteter de kan behöva utföra. Utifrån dessa kan vi ta fram exempel på vilka funktioner 

applikationen behöver samt hur mycket hjälp och dylikt som bör finnas i varje aktivitet. 

 

3.4 Anpassad teknik och systemdesign 

För att på bästa sätt anpassa applikationen till de behov och förutsättningar som finns måste vi 

göra medvetna val kring vilken teknik vi använder och hur systemet bör designas. Det blir svårt 

att anpassa tekniken för ett specifikt land eller område i Afrika eftersom förutsättningarna kan 

skilja sig drastiskt mellan dessa. Vi anser att det finns två alternativ. Det första innebär att 

applikationen i dess helhet ska fungera för alla. Det andra alternativet innebär att vi anpassar 

delar av applikationen till de med bättre förutsättningar. Det finns utmaningar för båda alternativ. 

Det första alternativet riskerar resultera i en ointressant applikation med få funktioner och 

oengagerande visuell stil. Samtidigt kan följden av det andra alternativet vara att användare som 

inte kan använda alla komponenter i applikationen får begränsad nytta av den och kanske inte 

använder den alls på grund av det. Det vi kan göra oavsett är att utveckla en väldesignad (både 

visuellt och tekniskt) applikation som dessutom låter användare vidareutveckla i den riktning de 

vill. Denna utgångspunkt låter oss hantera oförutsedda faktorer genom att bidra med en solid 

grund. 
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3.4.1 Språk och ramverk 

Det finns många ramverk och språk att överväga för en webbproduktion, PHP, .NET, Ruby on 

Rails för att nämna några. Valet av vilket vi använder baserar vi på följande kriterier: 

utvecklingstid, öppenhet, möjlighet för vidareutveckling, dokumentation och användarbas. 

 

Enligt en studie av tre ramverk är Ruby on Rails (RoR5) passande att använda för att förenkla 

vidareutveckling och minska utvecklingstid, övriga ramverk i studien var J2EE och .NET (Stella, 

Jarzabek & Wadwha, 2008). RoR är licensierat under MIT-licensen som är en mycket tillåtande 

version av “Open source” (öppen källkod). RoRs dokumentation är omfattande och 

användarbasen bidrar ofta med små moduler6 med vanligt förekommande funktioner. 

Med ovanstående i åtanke tillsammans med våra tidigare produktioner och erfarenheter har vi 

valt att använda oss av RoR till denna produktion. 

Ett ramverk för webbapplikationer bidrar med struktur och funktioner som förenklar arbetet för 

utvecklare. Exempelvis finns ofta en komponent som tolkar webbadresser. Denna komponent 

förenklar för användare genom att presentera läsbara adresser. Med samma verktyg kan 

utvecklare utföra avancerade anrop genom adressen utan att det syns. Ett anrop är vad som sker 

när man till exempel klickar på en länk. 

Något man bör notera är att studien av (Stella et. al, 2008) är gjord på en relativt liten applikation 

och författarna påpekar att resultatet kanske inte blir det samma om en större applikation varit 

fokus för studien. 

 

Vi kommer använda oss av RoR, vilket gör att potentiella problem med större applikationer 

måste undersökas. Martin (2011) som har 40 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling menar att  

man överanvänder ramverket. Detta betyder att utvecklare skriver all kod som om den är 

beroende av ramverket, vilket koden oftast inte är. 

Enligt Martin bör ramverket endast användas till sådant som har med webben att göra, 

exempelvis att ta emot anrop från användare och sedan skicka svar. Om ett anrop behöver 

behandlas på något sätt innan ett svar kan skickas så bör det hanteras separat från ramverket. Det 

                                                 
5 RoR är ett  ramverk byggt på programspråket Ruby för att  utveckla webbapplikationer.  
6 Rubygems.org är en central t jänst för dessa moduler, utvecklade av Ruby och RoR användare.  
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finns flera anledningar till detta, bland annat bättre prestanda, struktur och testmöjligheter. 

 

RoR har flera stora komponenter som kan ta tid att köra trots att de inte aktivt används i koden. 

Detta försämrar prestandan eftersom kod laddas i onödan. RoR bidrar med en mappstruktur som 

bygger på det som kallas MVC7. Denna struktur innehåller ett fåtal specifika mappar (Model, 

View och Controller) som tydligt beskriver vilken typ av kod som bör ligga i respektive mapp. 

RoR utnyttjar MVC och tillför flera smarta funktioner för koden inom strukturen. Ett exempel på 

en sådan funktion är att RoR hanterar sökvägar automatiskt.

 
För större applikationer där ramverket överanvänds innebär detta att hela applikationen och alla 

dess filer ligger i några få mappar som RoR bidrar med. Detta gör att strukturen blir onödigt svår 

att arbeta med. Slutsatsen vi drar är att den kod som inte behöver ramverket bör skrivas med 

vanlig Ruby, utanför ramverket och i en separat filstruktur.  

 

Som en konsekvens av en ogenomtänkt filstruktur kan koden som produceras bli komplex. Det 

blir alltså svårt att förstå eller följa koden. Det blir särskilt svårt om det är någon annan som 

skrivit koden. För att undvika onödigt komplex kod finns principer att förhålla sig till. Orenstein 
                                                 
7 Model View Controller är ett  designmönster för hur olika komponenter hänger ihop i en applikation. 
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(2012) berättar om vikten av tydlig och koncis kod och hur design-principer kan hjälpa. Dessa 

principer beskriver olika tillvägagångssätt som uppmuntrar välskriven kod. De kan vara mycket 

generella som exempelvis DRY8 eller mer specifika som “Tell, don’t ask”9. 

 

Helmkamp (2013) pratar om att det lätt går att fastna i en ond cirkel som innebär att utvecklare är 

rädda för att ändra existerande kod då det är lätt att introducera buggar. Den enkla lösningen är 

ofta att skriva mer kod, vilket ökar komplexiteten och då ökar även rädslan att förändra kod. 

I artikeln "TDD: The art of fearless programming" förklarar författarna Jeffries och Melnik 

(2007) att det finns en metod för att direkt motverka känslan av rädsla för att ändra kod. Genom 

att använda så kallad "Test Driven Development" (test driven utveckling) så skapar man sig en 

trygghet redan innan man skriver kod. Detta gör man genom att skriva tester först. Testen 

associeras till kod och kontrollerar att allt går rätt till. Om man under projektets gång behöver 

ändra koden kan man använda testet för att kontrollera att allt fungerar som det ska även efter det 

att man ändrat koden. 

 

För att kunna testa effektivt menar Haines (2011) att man måste isolera delar av applikationen 

från varandra, mer specifikt så gäller det att isolera kod från ramverket RoR så ofta som möjligt. 

Anledningen är att tester tar väldigt lång tid att köra om RoR fortfarande är associerat till koden. 

Det är en skillnad på mellan 30 sekunder och några få millisekunder per test. 

Förutom att bidra med trygghet och kvalitetskontroll så kan tester fungera som en form av 

dokumentation av koden. I välskrivna tester står det tydligt och läsbart vad koden ska utföra och 

hur det utförs. 

 

3.4.2 Infrastruktur 

Open source ska genomsyra hela projektet och detta gäller även infrastrukturen. Linux är ett 

givet val, det är gratis och existerar i en mångfald olika versioner10 skräddarsydda för olika 

ändamål. Flera stora projekt har haft som mål att introducera det för afrikanska studenter 

(Venter, 2004). Detta förenklar för vidareutveckling av applikationen, eftersom miljön är bekant 

                                                 
8 DRY (Don’t Repeat Yourself) innebär att  kod som utför en uppgift inte bör upprepas flera gånger i kodbasen.  
9 “Tell, don’t ask” innebär att  man inte ska fråga objekt (kod som behandlar specifik data), man ska beordr a dem att  utföra något  
10 http://distrowatch.com/ listar samtliga linuxdistributioner som existerar 
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för många. Applikationen kommer drivas på Debian som är en Linux-distribution med lång 

historia, det har funnits sedan 1993. Den konstanta vidareutvecklingen utförs genom en 

demokratisk process och varje ny version som släpps kan användare uppgradera till utan att 

installera om hela systemet (Schroder, 2011). Detta överensstämmer väl med en framtidssäker 

och öppen applikation. 

 

3.5 Grafisk design 

Vi har sökt information om specifika färgkonnotationer för afrikanska länder men det vi hittat 

visar endast ett fåtal negativa konotationer i specifika länder. Ett exempel på problematiken är att 

rött kan ses som en sorgefärg i Sydafrika (Kyrnin, i.d.) men inte i andra afrikanska länder. Enligt 

McCool (2008) är det inte logiskt att tabubelägga vissa färger enbart för att det kan associeras till 

något negativt. McCool menar att färgernas betydelser beror mycket på sammanhanget de 

används i. En färg i en instans kan uppfattas på ett sätt, men i ett annat sammanhang kan den ha 

en annan betydelse. Detta anser vi vara ett rimligt synsätt och vi  kommer därför titta mer på 

generell färglära för att skapa en mer allmänt tilltalande grafisk profil.

 
Copyright © 2013 Simon McArdle 
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Designen bör ta hänsyn till prestandan av applikationen. Många stora grafiska element kan 

påverka prestandan negativt genom längre laddningstider. Vi vet inte exakt vilka plattformar 

eller förhållanden applikationen kommer visas på, vilket gör det viktigt att ha en resurssnål och 

anpassningsbar design. Detta innebär bland annat minimalt antal bilder i designen, färre anrop 

till externa resurser och responsiva11 lösningar för mobiltelefoner. Dessa åtgärder minskar 

laddningstider och ger användare fler möjligheter att interagera med applikationen. 

Det är viktigt att överväga utrymmet på till exempel en mobilskärm och vara noga med att bara 

presentera grafiska element som är absolut nödvändiga och relevanta. Kissane (2011) menar att 

innehåll bör hjälpa användaren att interagera och utföra handlingar i applikationen. Om det inte 

finns ett tydligt syfte för innehållets placering eller sättet det presenteras på så bör det inte visas 

alls enligt Kissane. 

 

3.6 Open source 

Det finns en osäkerhet på beställarens sida kring vad som kommer hända med applikationen efter 

att vi utvecklat den. Driften kommer förmodligen till en början ske genom BTH för att senare 

möjligtvis övertas av någon annan organisation eller företag. För att möjliggöra underhåll och 

vidareutveckling av applikationen är en Open source-licens passande.  

Koden släpps som Open source vilket möjliggör fri utveckling av koden för intresserade 

individer och organisationer. Det finns många alternativ av Open source-licenser som tillåter och 

begränsar olika saker. För att välja rätt licens undersöker vi de som finns och applicerar den som 

passar applikationen bäst. 

 

Open source, även kallad öppen källkod, innebär att källkoden för en applikation är tillgänglig 

och öppen för andra att använda, kopiera och modifiera. Det finns flera olika licenser inom Open 

source som alla har olika begränsningar och möjligheter (Goldman & Gabriel, 2004). Detta 

tillåter utvecklare att själva bestämma vilken nivå av frihet de vill ge sin kod. 

 

Att publicera kod under open source och göra den intressant att vidareutveckla innebär en viss 

utmaning för utvecklaren. Att hålla projektet strukturerat, modulärt och tydligt dokumenterat kan 

                                                 
11 En responsiv design innebär att  den anpassas automatiskt efter hur mycket utrymme som finns att  tillgå.  
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vara tidskrävande, men vår uppfattning är att det alltid är positivt. Det är av ännu större vikt när 

vidareutveckling sker av många olika individer och/eller organisationer. 

 

Det finns flera färdiga licenser man kan applicera. Ett axplock av OSI-godkända12 licenser är 

MIT, GNU och Apache. Flera av dessa licenser har olika varianter, till exempel finns GNU v2-3 

och Affero. Vi har valt att summera tre licenser kortfattat för att demonstrera vanligt 

förekommande skillnader. MIT innebär att man får göra vad man vill med koden, men 

utvecklaren får aldrig hållas ansvarig för potentiella problem. GNU ser till att källkoden alltid 

finns tillgänglig för alla, licensen kan appliceras för att säkerhetställa att koden alltid är fri. 

Apache är väl lämpad för att förebygga möjliga copyright och licensproblem som kan uppstå om 

man vill ta betalt för mjukvara med denna licens. 

 

Fördelarna med att publicera en applikation under en Open source-licens är att koden kan 

vidareutvecklas av allmänheten. Samtidigt bibehålls viss kontroll för hur verket får användas. Ett 

exempel på detta är att GNU licensen kräver att alla som använder sig av kod publicerad under 

licensen skall referera till orginalutveckare samt dokumentera eventuella ändringar. Vår 

förhoppning är att applikationen vidareutvecklas av intresserade individer och organisationer 

efter att vi släppt koden ifrån oss. En tydlig licens skapar trygghet genom att förklara vilka 

förutsättningar som finns för att vidareutveckla eller använda koden. 

 

Vi har valt att publicera vår application under en modifierad variant av GNU-GPL v313, vilket är 

AGPL-3.014. Denna licens är snarlik GNU men lägger även till ett stycke som beskriver att de 

som använder koden och/eller modifierar den, måste även tillgängligöra källkoden och en lista 

över modifikationer. 

Det är värt att notera att det är tillåtet att tjäna pengar på koden vi publicerar, men alla 

ovannämnda krav gäller oavsett. Under produktionens gång kommer vi använda oss av GIT för 

versionshantering15 och publicera all kod öppet på webbtjänsten Github16. 

 
                                                 
12 Open Source Initiative, full lista kan hittas på url http://opensource.org/licenses/alphabetica 
13 GNU General Public License Version 3 
14 GNU Affero General Public License Version 3 
15 Versionshantering låter flera arbeta med samma kod samtidigt som alla modifikationer sparas och noteras.  
16 https://github.com/Forthlight/Forthlight  
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3.6.1 Historia 

Open source är ett fenomen som sträcker sig långt bak i tiden, det var normen innan proprietär 

(dvs. stängd, komersiell) källkod. Kod utvecklades både inom akademiska kretsar och företag av 

forskare och ingenjörer som delade informationen fritt med varandra. Källkoden blev senare mer 

och mer proprietär och då föddes något av en motrörelse, “Open Source Software” (Mjukvara 

med öppen källkod). Richard Stallman grundade på tidigt 80-tal “Free Software Foundation” 

(FSF) för att specificera juridiska och principiella koncept av Open source. Stallman publicerade 

sedan det han kallade “the GNU manifesto” där han beskrev sin ideologi kring immaterialrätt 

inom mjukvara (Carillo & Okoli, 2008). 

 

3.6.2 Ideologi 

Stewart och Gosain (2006) har identifierat normer och värderingar som förekommer inom Open 

source. Dessa inkluderar riktlinjer för hur kod bör distribueras, hur bidragande utvecklare ska 

omnämnas, att den bästa lösningen “vinner” och att information bör delas fritt. De olika 

värderingarna kan sammanfattas som öppenhet, samarbete och utveckling (av kod och kunskap). 

 

3.6.3 Problematik 

Öppenhet och samarbete kan vid en första anblick enbart se positivt ut, men det finns problem 

som man borde ta i beaktelse. Ett av de största är att engagera utvecklare och samtidigt styra 

utvecklingen åt en riktning som alla är överens om gynnar applikationen. Detta kommer ske efter 

en eventuell leverans från vår sida och vi har även diskuterat med beställaren kring hur det ska 

lösas. Det vi kan göra från vår sida är att förenkla för potentiella utvecklare på ett sätt som finns 

beskrivet under rubriken “Anpassad teknik och systemdesign". Samtidigt bör en plattform för 

samarbete användas från ett tidigt stadie för att spåra utvecklingen. Denna plattform ska också 

kunna hantera vidareutveckling, vilket är beskrivet under rubriken “Open source”. Ett annat 

problem kring att anpassa Open source till utveckling av en applikation är bristande kunskap hos 

potentiella utvecklare. Detta kombinerat med bristande översikt av kodbasen kan introducera 

säkerhetsbrister eller skadliga fel. Det har skapat allvarliga säkerhetsbrister i andra Open source 

projekt, ett tydligt exempel är den så kallade heartbleed-buggen17. Heartbleed var en 

                                                 
17 http://heartbleed.com/ 
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kombination av ovanstående faktorer och resulterade i att en stor del av den moderna webben 

öppnades upp för exploatering 

 

4. Tillvägagångssätt 

4.1 Introduktion 

Produktionen har från början varit en beställning för en kund. Detta innebär att den gestaltande 

produktionen tillsammans med den tidigare forskningen har influerat de önskemål och krav 

kunden framfört. Kunden ville ha en plattform på webben med syfte att samla, sprida och 

utveckla kunskap kring solenergi i afrikanska länder. Användare bidrar med kunskapen som 

utgör innehållet av webbapplikationen. Användarna kan delas upp i tre olika grupper; gemene 

man, företag och forskare. 

 

Det finns olika aktiviteter en användare kan delta i, dessa inkluderar sökning, kommentering och 

publicering av artiklar. Att söka efter artiklar är ett bra exempel på en aktivitet, den handlar om 

att hitta relevant information snabbt och smidigt. En sökning kan ske på olika sätt, det är upp till 

användaren att bestämma vilket man vill använda. De olika alternativen inkluderar sökning med 

nyckelord eller fraser, filter eller en guidad process som förklarar olika begrepp. Det finns även 

olika nivåer av åtkomst för användare, för att exempelvis skriva artiklar krävs registrering och 

inloggning. De olika användargrupperna kan också få verktyg som de andra inte har. Företag ska 

till exempel få möjlighet att skapa reklaminriktade artiklar som behandlas på ett särskilt sätt i 

systemet. 

 

Den tidigare forskning vi har samlat in och undersökt har fokuserat på rådande IT förhållanden i 

Afrika, tekniska lösningar och metoder för att utveckla en design för de tänkta användarna. Det 

som framkommit genom forskningen har använts för att skapa en webbapplikation som möter 

kundens förväntningar av funktion och form på ett sätt som genomsyras av vår undersökning. 

4.2 Metoder 

Under denna rubrik redogör vi för de olika metoderna vi använt och hur vi hanterat olika 

aspekter av projektet. 
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4.2.1 Projektmetoden Scrum 

Enligt Scrumalliance (i.d.) är Scrum en agil och iterativ projektmetod, där projektet delas upp i 

fyra veckor långa perioder, så kallade “sprints”. Sprints definierar vilka arbetsuppgifter 

projektmedlemmarna har och vad som ska vara färdigt vid periodens slut. I början av varje sprint 

bestämmer gruppen gemensamt innehållet, som hämtas ur det som kallas “Product backlog” eller 

bara “backlog”. I backloggen finns allt som ska vara klart vid projektets slut beskrivet, uppdelat i 

flera mindre bitar eller det som brukar kallas “kort”. När ett kort lyfts in från backloggen till en 

sprint värderar gruppen hur avancerat och/eller tidskrävande kortet är och om det behöver delas 

upp i flera mindre kort för att göra det mer greppbart. Ett kort i backloggen kan exempelvis 

beskriva en sökfunktion, men när det sedan flyttats till en sprint kan det ha delats upp i flera 

separata kort, exempelvis design, funktion och testning. 

 

För att lättare definiera projektets ansvarsområden innehåller Scrum olika roller, dessa har olika 

uppgifter under projektets gång. Product Owner är personen som framför kundens önskningar 

och definerar kort som hamnar i backloggen. Scrum Masters uppgift är att undersöka om Scrums 

metoder följs och att ha regelbundna möten med såväl Product Owner och arbetsgrupperna. 

Utöver dessa roller finns gruppmedlemmar vars uppgift är att utföra arbetet som specificeras av 

korten i sprinten. 

 

Det finns även möten beskrivna inom Scrum. Det vanligaste är “Daily Scrum”som sker internt i 

grupperna. Detta är ett kort möte där varje gruppmedlem i tur och ordning berättar och 

reflekterar över vad som utförts sen sist och vad som är nästa uppgift. I slutet av sprinten hålls en 

så kallad "sprint review" där gruppen utvärderar den gångna perioden och behandlar eventuella 

rester eller förändringar som kan behövas inför nästa sprint. 

 

Då vi är en liten grupp på endast tre personer med ett mycket begränsat antal timmar till 

förfogande för projektet, så har vi gjort flera modifikationer i metoden. Detta har vi gjort då vi 

känner att hela Scrum inte är nödvändig för ett projekt av denna typ och omfattning. De 

förändringar vi gjort innebär att vi skalat ner Scrum till en nivå där vi känner att vi inte förlorar 

tid eller energi på att använda metoden. 
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4.2.1.1 Förändringar av Scrum

I vår anpassade version av Scrum användar vi varken Product Owner eller Scrum Master då vi 

anser att kommunikation inte behöver handhållas i en så liten arbetsgrupp. Detta har också lett 

till att vi tagit bort Daily Scrum möten. Vi har istället fört en löpande diskussion så att vi alltid är 

uppdaterade kring vad alla gör. Därtill har vi arbetat i kortare sprints än vanligt, två veckor per 

sprint gör att vi har möjlighet att iterera fyra gånger under hela projektets gång. En standard-

sprint på fyra veckor hade kunnat låsa eller överväldiga oss då vi endast haft två stycken. I början 

av varje sprint diskuterar vi vilka kort som borde inkluderas och hur dessa kan delas upp för att 

fördela arbetet mellan oss. Vi prioriterar dessutom de kort som är nödvändiga för att andra kort 

ska kunna påbörjas vilket förhindrar att arbetsflödet stannar. 

 

Nedan följer ett kortfattat exempel på hur vi arbetat med ett kort från början till slut. 

Kortet döpte vi till “Artikelhantering” i backloggen när projektet påbörjades. Det som skulle 

inkluderas var funktion och design för att läsa, skriva, redigera och ta bort artiklar. Samtliga 

funktioner fanns beskrivna i kortet. Detta kortet lyftes in i den andra sprinten och blev då 

uppdelad i flera mindre beståndsdelar (läs, skriv/redigera, ta bort och design för respektive). 

Kortet som handlade om att skriva och redigera fick högst prioritet eftersom det blir enklare att 

skapa läs och borttagningsfunktionen om det finns något att testa med. Det kortet hade även en 

påverkan på flera andra kort, exempelvis sökfunktionen. Trots att skrivfunktionen var så högt 

prioriterad så arbetade vi med den även i de resterande sprintarna eftersom funktionen är central 

för applikationen. Det krävdes tillägg och raffinering innan vi kunde lägga kortet helt bakom oss. 

Det kan ha betytt att det från början skulle ha delats upp i ännu mindre beståndsdelar som helt 

och hållet kunde ha färdigställts under en sprint. 

 

4.2.2 Designmetod 

Eftersom vi inte haft kontakt med potentiella användare valde vi att hålla oss till allmäna 

webbkonventioner. Det vill säga riktlinjer och vanligt förekommande strukturer som finns och 

används i stor utsträckning på webben. Många av dessa riktlinjer är framtagna av “The World 

Wide Web Consortium” (W3C) vars uppdrag är att försäkra användare om att webb-tjänster är 

tillgängliga och användbara. För att utföra sitt uppdrag utvecklar W3C standarder tillsammans 

med företag, organisationer och allmänheten för att ge webben en enhetlig grund att vila på. 
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Flera webbkonventioner är även sådant som växer fram när flera hemsidor och 

webbapplikationer löser problem på liknande sätt och där utvecklare sedan lånar av existerande 

applikationer för nya projekt. Ett exempel på detta är placeringen av sökfältet, som ofta syns 

uppe till höger. Användare ska kunna förlita sig på eventuell erfarenhet för att navigera 

applikationens struktur och känna sig bekant med dess funktioner. Tillsammans med W3Cs 

standarder och andra webbkonventioner har vi applicerat metoden ACD (Activity Centered 

Design) för att utforma aktiviteter som användare kan lära sig. Metoden har låtit oss utforma 

användarflöden för olika aktiviteter som en användare ska kunna utföra i webbapplikationen. 

Eftersom vi försöker finna lösningar på den digitala skiljelinjen som bland annat innebär att 

användare kan ha bristfällig kunskap och/eller erfarenhet av webbapplikationer så kan det vara 

värt att fråga sig om dessa standarder och webbkonventioner faktiskt är användbara. Vi är dock 

övertygade om att det enbart är en bra idé att följa standarder, om möjligt även i större 

utsträckning än vad vi är vana vid i Sverige. Om en användare är helt ny till webben eller har 

mycket begränsad erfarenhet så anser vi att det vore förvirrande om vi skulle försöka ändra eller 

bryta mot standarder. De är trots allt etablerade av en anledning. Vi menar att man kan ta sig 

större friheter om det är vana användare man riktar sig till. Ändå anser vi dock att man som 

utvecklare och designer trots det bör ha någon förankring i de standarder som finns. 

 

Det går att urskilja de aktiviteter vi utformat tydligast på startsidan som vanligtvis är startpunkten 

för användarens interaktion med applikationen. På startsidan finns ett antal tydliga vägar man 

kan gå för att ta sig vidare, exempelvis för att hitta artiklar att läsa. Metoden kan även visa sig i 

detaljer, till exempel förändringar av muspekare och färger beroende på vad användaren 

interagerar med. Som ytterligare stöd finns det hjälpsamma texter som förklarar det tänkta flödet 

och vad användaren kan göra för att slutföra aktiviteten.  

 

De scenarion som finns beskrivna under rubriken “Activity-Centered Design” i vår tidigare 

forskning har använts som ett underlag under utvecklingen. De har exempelvis informerat oss 

om hur mycket hjälpande text och visuella ledtrådar som behövs vid olika steg i de aktiviteter vi 

utformat. Vi har ofta känt att det mesta måste anpassas för användargruppen “gemene man”. 

Detta är den grupp vi är mest osäkra på, eftersom det handlar om vem som helst med vilken nivå 

av kunskap som helst. För att försäkra oss om att vi inte utesluter potentiella användare måste vi 
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anpassa efter mycket låg kunskapsnivå. Även om många som faller i samma grupp kan ha 

mycket hög kunskap och erfarenhet kring användandet av webbapplikationer. 

 

4.2.3 Programmeringsmetoden TDD 

Under rubriken “Anpassad teknik och systemdesign” i vår tidigare efterforskning nämnde vi en 

programmeringsmetod som vi planerade att använda. Tanken var att anpassa metoden så att de 

kritiska delarna av applikationen hade tillhörande test vilket skulle försäkra oss om att vi hade en 

fungerande produkt. Metoden skulle användas där det kändes som en nödvändighet och i den 

mån tiden räckte till. 

 

Metoden kallas TDD, vilket står för Test Driven Development (test driven utveckling) och 

innebär att test skrivs före kod för att driva utvecklingen framåt (se mer under rubriken 

“Anpassad teknik och systemdesign”). Att använda metoden innebär att lära sig ett helt nytt så 

kallat DSL (Domain Specific Language). Detta kan jämföras med grammatik och skrivregler 

som baseras på ett existerande språk, i vårt fall programspråket Ruby och Rspec som är ett DSL 

för testning. 

När problem påträffades under produktionen, var det TDD som fick läggas åt sidan för att frigöra 

mer tid för åtgärder och felsökning. Anledningen är att våra kunskaper av Rspec varit begränsade 

och det kändes inte rimligt att lägga tid på om resultatet var en ofärdig applikation vid leverans. 

Testning har inte helt och hållet skalats bort dock, det finns konfigurerat i applikationens alla 

delar och test-filer har skapats parallellt med kod-filer för att förenkla potentiell testning i 

framtiden. De mest tidskrävande problemen vi behövt mer tid för att lösa är att integrera gems 

(tilläggsmoduler) med systemdesignen på ett bra sätt. Det vill säga att inte ta genvägar som 

bryter mot den övergripande systemdesignen eller de designmönster vi arbetar med. 

 

4.2.4 Gruppstrukturer 

Inom gruppen har vi använt en lös och platt struktur, roller har växt fram genom de kompetenser 

vi har tagit med oss in i arbetet och ansvaret har legat på gruppen som helhet. De roller vi har är 

utvecklare, designer och systemvetare. Dessa roller har gett oss möjligheten att behandla alla 

aspekter som finns inom utvecklingen av en webbapplikation. Dessa aspekter ser vi som 
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följande; klientsidan (det användaren ser), serversidan (det som behandlar data och beteende) 

och infrastrukturen (det underliggande systemet applikationen körs på). Övriga aspekter som rör 

saker som schemaläggning och arbetsfördelning har skötts genom diskussion och de ramar som 

projektmetoden Scrum bidrar med. 

 

Eftersom samtliga medlemmar i gruppen har arbetat med samma kodbas så skapade vi ett 

dokument som specificerade regler för hur koden bör skrivas. Dokumentet bestod av 

konventioner som baserades på standarder framtagna av “The World Wide Web Consortium 

(W3C)” och riktlinjer specifika för de olika språk och ramverk som varit involverade i 

utvecklingen. 

 

Anledningen till att skapa dokumentet var att eliminera friktion som kan uppstå när olika 

kodstilar kolliderar och för att motverka slarvig kod i den gemensamma kodbasen. Ett exempel 

på en konvention inom Ruby är att indentering sker med två mellanslag, till skillnad från många 

andra språk där en tabb (motsvarande fyra mellanslag) används. DRY (Don’t Repeat Yourself) är 

ett exempel på ett övergripande designmönster som är gemensamt för de allra flesta språk. DRY 

innebär att kod som utför något inte bör upprepas i kodbasen, snarare bör kod återanvändas. 

        

4.2.5 Git 

Under hela projektets gång har vi arbetat med versionshanteringsystemet Git för att kollaborera 

utvecklingen, det vill säga arbeta tillsammans med samma kod. Metodiken kring Git innebär att 

varje gruppmedlem arbetar lokalt med en egen version av kodbasen i den egna 

utvecklingsmiljön. När nya fungerande rader kod skapats, så sammanfogas den lokala kodbasen 

med den vi har gemensamt i gruppen. På detta sätt måste konflikter (kod som skrivits av andra 

som står ivägen för den egna koden) lösas innan några förändringar sker i den gemensamma 

kodbasen. 

 

Konceptet bakom versionshantering är ingen nyhet inom industrin. Programmerare har alltid haft 

ett behov av att kunna spara, revidera och dela kod. Git är en förhållandevis ny lösning som 

erbjuder vissa fördelar över äldre system som SVN och Mercurial. Den främsta fördelen är det 

decentraliserade arbetsflödet. Detta betyder att varje utvecklare har en egen version av kodbasen 
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och eventuella förgreningar, utan att någon uppkoppling mot internet eller server krävs. För att 

dela med sig av kod så kan man sammanfoga den lokala kodbasen med den gemensamma. 

Arbetsflödet med Git innebär även andra fördelar, bland annat så har varje utveckare en bred 

överblick över hela projektet och eventuella förgreningar. Utvecklare kan också skapa nya 

förgreningar så att koden kan delas utan att påverka den gemensamma kodbasen. Om en 

förgrening visar sig fungera och koden ser bra ut så kan förgreningen sammanfogas med övrig 

kod. 

 

Vi har även använt oss av open source plattformen Github som fungerar som ett externt förråd 

där den gemensamma kodbasen finns tillgänglig. Samtidigt finns funktioner för dokumentat ion i 

form av wikis och felrapportering. Det är även tack vare Github som vi kan exponera projektet 

för allmänheten och på så sätt locka potentiella utvecklare samt bidra till open source. 

 

4.2.6 Kundkontakt 

Kontakten med kunden under arbetets gång gjordes för det mesta innan produktionen började. Vi 

ordnade möten på plats och via internet samtidigt som vi använde epost mellan mötena. Vi fick 

tillgång till en kravspecifikation (se bilaga 1) mycket tidigt i processen. I kravspecifikation fanns 

många av kundens önskemål tillsammans med ett sammanhang av det större syftet för 

applikationen. Våra möten med kunden gav oss möjligheten att diskutera specifikationens 

innehåll för att försäkra oss om att vi förstått innehållet korrekt, det gav även möjligheter till att 

utveckla nya idéer. Tillsammans kunde vi definiera vad applikationen skulle bestå av vid 

leverans och saker som vi borde ha i åtanke. Ett exempel på något konkret vi kom fram till under 

mötena är att applikationen borde vara vidareutvecklingsbar. 

4.3 Teknik 

4.3.1 Responsiv design 

Bootstrap är ett ramverk för att skapa responsiva gränssnitt;  det vill säga design och layout som 

anpassar sig beroende på hur användaren interagerar med den. Till exempel kan användare 

interagera med applikationen genom en dator, telefon eller surfplatta. Bootstrap utvecklades till 

en början av Twitter och användes som en guide för hur deras design skulle fungera. Efter ett 
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event där flera personer fick tillgång till denna guide bestämde man sig för att släppa den som 

open source med det nya namnet Bootstrap. 

 

Vad det faktiskt handlar om är regler och strukturer som bestämmer hur visuella element ska 

agera när skärmstorleken inte alltid är densamma. Standard-versionen av Bootstrap innehåller 

även regler för typsnitt, färger och andra objekt, men dessa har vi valt bort för att skapa en mer 

unik, snabb och smidig design. Det finns alternativ till Bootstrap, exempelvis Boilerplate och 

Foundation, anledningen till vårt val är att Bootstrap är vanligare vilket betyder att mer 

information och dokumentation finns tillgängligt. Samtidigt har vi tidigare erfarenhet av dess 

struktur. 

 

4.3.2 Ruby on Rails (RoR) 

Under rubriken “Anpassad teknik och systemdesign” finns beskrivet vad RoR är och varför vi 

valt det. Kortfattat är RoR ett ramverk för webbapplikationer som tillåter snabb utveckling och 

enkel kollaborativ utveckling. 

 

4.3.2.1 Engines 

Maleh (2012) talar om fördelarna med att använda det som inom RoR kallas engines. En engine 

kan förklaras som en tilläggsmodul som är separat från huvudapplikationen tills den “kopplas 

in”. Maleh menar att det är ett mycket fördelsaktigt koncept som tillåter återanvändning av kod, 

modularisering och en förbättrad utvecklingsprocess. 

Det sätt som vi har implementerat engines på innebär en uppdelning av de större komponenterna 

i applikationen. Exempelvis finns en engine för administrationen av applikationen, samtidigt 

finns en engine som hanterar medlemmar och allt de kan göra. Dessa moduler kan modifieras 

separat utan att hela applikationen förändras. Detta leder till att det går att utveckla en engine 

utan att vara rädd för att introducera buggar i andra engines eller i huvudapplikationen. 

 

4.3.2.2 Gems 

En stor fördel med RoR är det som kallas gems, dessa skiljer sig inte på många sätt från engines, 

de går att använda i stort sett på samma sätt. Den stora skillnaden är att ett gem går att installera i 

vilken applikation som helst samt att de utvecklas av vanliga användare av Ruby och RoR som 
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sedan publicerar dem som open source. Gems är alltid en viktig del av en RoR applikation och 

det är en faktor som bidrar till den snabba utvecklingstakten som RoR är känt för. Vi har använt 

flera gems som hanterar vanligt förekommande funktioner, exempelvis användarhantering och 

kopplingen till databaser. 

 

4.3.3 Databaser 

Vi valde tidigt att använda två typer av databaser, SQL och NoSQL. Att använda två olika typer 

av databaser bestämde vi oss för eftersom båda har för- och nackdelar beroende på vilken data 

som ska lagras och hur den ska användas. Enligt Parker, Poe och Vrbsky (2013) är NoSQL det 

bästa alternativet om en lösare struktur behövs och om prestanda för simpla anrop är en prioritet. 

Samtidigt menar de att SQL har bättre prestanda vid avancerade anrop och om en strikt struktur 

är en prioritet. 

 

Vi ansåg att båda alternativ fungerade till olika delar av applikationen. SQL databasen används 

för exempelvis användare och administratörer eftersom dessa behöver det som en SQL databas 

kan bidra med genom dess strikta struktur och de mer avancerade typerna av anrop. För artiklar 

däremot passade en NoSQL lösning bättre då det kan vara bra att ha möjligheten att modifiera 

strukturen utan att aktivt ändra på databasen, vilket hade orsakat driftstopp av applikationen. 

Strukturen för artiklar kan behöva en högre grad av underhåll eftersom nya saker kan tillkomma. 

För administratörer däremot är det inte lika troligt att strukturen behöver förändras då det som 

behövs enbart är uppgifter för inloggning. 

 

4.3.4 Utvecklingsmiljö 

Under projektets gång har vi funderat kring hur våra beslut översätts till möjliga tredjeparts 

utvecklare som vill bidra till projektet. Detta ledde oss tidigt till att adoptera en modulär 

utvecklingsmiljö som ser likadan ut för alla utvecklare oavsett operativsystem eller liknande 

förhållanden. En modulär utvecklingsmiljö betyder i vårt sammanhang att det finns en central 

punkt som det går att “koppla in” moduler till, efterhand som behov visar sig. Denna centrala 

punkt utgörs för oss av verktyget Vagrant. 
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Vagrant hanterar och bidrar med funktioner till virtualiseringsprogram, exempelvis Oracles 

Virtualbox18. En virtuell maskin kan förklaras som en virtuell dator som körs på en fysisk dator, 

det fungerar ungefär som en dator i en dator. Vagrant möjlliggör en automatiserad process för att 

installera och konfigurera virtuella maskiner på alla de stora operativsystemen (Windows, Linux, 

Mac). Detta betyder att Vagrant kan återskapa en identisk utvecklingsmiljö för alla utvecklare 

vilket är mycket användbart för vår grupp som använder Windows och två olika versioner av 

Linux.  

 

“The Vagrant workflow is a familiar and highly praised way to build, manage, and distribute 

automatically created development and test environments. These environments are identical 

whether you’re working on Mac OS X, Windows, or Linux.” (Hashimoto, M. 2013) 

 

Den utvecklingsmiljö vi konfigurerat genom Vagrant har påverkat den så kallade 

produktionsmiljön, det är miljön som används när applikationen sätts i drift. Detta skapade 

problem som ofta kunde spåras till de val vi gjort kring utvecklingsmiljön och kodbasen. Ett 

exempel är valet av att använda så kallade “submoduler” i Git för att organisera kodbasen. 

Submodulerna kunde inte skickas direkt till produktionsmiljön utan flera omständiga åtgärder, 

vilket tvingade oss att tänka om och iterera på strukturen. Vi valde i detta fallet att helt byta 

strategi och helt enkelt installera submodulerna från Github, vilket endast kräver en, mycket 

enkel åtgärd. 

  

                                                 
18 https://www.virtualbox.org/ 
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4.4 Process 

4.4.1 Mockup 

Redan innan arbetet börjat hade vi haft kontakt med kunden och tagit fram en så kallad mockup, 

det vill säga en skiss av form och funktion webbapplikationen skulle kunna ha. Denna blev 

godkänd av kunden och har legat som grund för skapandet av den färdiga produkten. Vissa 

ändringar har vi naturligtvis varit tvungna att göra allt eftersom vi blivit mer och mer insatta i 

situationen genom vår undersökning. Till exempel hade vi i den ursprungliga mockupen planerat 

att ha mer bilder och animerade element, vi insåg snabbt att dessa skulle påverka 

webbapplikationens prestanda negativt i för hög grad. 

Bilden visar utvecklingen av layouten från mockup till faktisk gångbar form under en 7 

månaders period. 

 

Trots att mockupen redan hade blivit godkänd sökte vi ytterligare information och exempel på 

layout och design i början av projektet för att hitta mer inspiration och möjligen bättre lösningar 

ur ett interaktions perspektiv. Vi satte därefter ihop en inspirationskarta med element, designer 

och layouter för att illustrera den stil vi ville eftersträva. Detta spelade också en viss roll i 

besluten om vilka element som skulle finnas i applikationen och hur de skulle utformas. De stora 

tydliga knapparna och navigeringen som fanns i vår mockup togs bort för att ge mer fokus åt 

innehållet. Dessa återinfördes dock igen efter skapandet av kartan eftersom de passade den 
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generella riktningen vi ville ta, knapparnas utformning kan dessutom vara till fördel för mobila 

enheter. 

Inspirationskarta innehållande mestadels platt design och mobil-vänliga, responsiva ytor. 

 

4.4.2 Process kring den digitala skiljelinjen 

Arbetet med den digitala skiljelinjen har främst handlat om att bemöta de två stora svårigheterna 

som vi identifierat. Dessa är potentiellt bristande kunskap och infrastruktur (kring internet och 

digitala enheter). De infrastrukturella svårigheterna går till stor del att bemöta med tekniska 

lösningar, vi har försökt välja rätt och sedan även utnyttja de olika teknikerna på ett korrekt sätt. 

Sammansättningen utav den myriad av komponenter som webbapplikationen består utav har 

prestanda som en röd tråd, från mjukvara för webbserver och databaser till de tilläggsmoduler vi 

använt i koden. Vi har designat applikationen från grunden med prestanda i åtanke både vad 

gäller grafisk design och systemdesign, de åtgärder vi tagit inkluderar att använda få bilder och 

skript som är en vanlig källa till längre laddningstider för användare. Vi har även haft i åtanke att 

använda sådana skript och grafiska element som har stöd i alla de vanligast förekommande 

webbläsarna, även om det borde vara tillräckligt att följa de standarder W3C (World Wide Web 

Consortium) fastställt.  
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Att bemöta den potentiellt låga kunskapsnivån har involverat metoden ACD och att utforma 

aktiviteter som är så tydliga som möjligt. Sättet vi utformat aktiviteter på har varit att identifiera 

en logisk startpunkt (exempelvis applikationens startsida), för att sedan staka ut de steg en 

användare måste ta för att utföra aktiviteten på ett tillfredställande och framförallt enkelt sätt. 

Från start till slut i aktiviteterna finns det även hjälpande text och ibland även alternativa steg en 

användare kan ha nytta av för att lyckas slutföra aktiviteten. Vi har även haft i åtanke att inte alla 

användare är ovana, vilket gjort att vi i vissa fall även skapat aktiviteter som går att utföra något 

fortare fast med mindre hjälpande element. Det främsta exemplet på detta är sökfunktionen, där 

det finns tre olika startpunkter för samma aktivitet. Stegen för att ta sig till slutet av aktiviteten 

varierar i hög grad beroende på hur man påbörjar aktiviteten. De olika aktiviteterna benämner vi 

snabbsök, filtrerad sökning och guidad sökning, alla utgår från den primära aktiviteten som är att 

söka efter artiklar i applikationen. 

 

4.4.3 Arbetsprocess 

I den första sprinten (period i Scrum) var det mycket grundläggande arbete som behövdes redan 

innan vi kunde påbörja den faktiska utvecklingen. Det arbetet främst bestod av var att sätta upp 

en gemensam utvecklingsmiljö, utforma en systemdesign och skissa på den grafiska designen. 

Dessa uppgifter sköttes parallellt med varandra så att utvecklingsmiljön tog hänsyn till 

systemdesignen. Den första sprinten gick i huvudsak ut på att färdigställa dessa saker och att 

sammanfoga dem till en helhet vi kunde använda för att gå framåt. 

 

Arbetet invovlverade mycket laborering och efterforskning då vi har använt många tekniker vi 

varit helt oerfarna av. Vi har itererat i arbetet kring vilka komponenter som ska användas. Vi 

har  testat flera olika för att kunna välja den som passar syftet och applikationen bäst. Oftast har 

det varit olika gems (tilläggsmoduler) som inte fungerat ordentligt i den systemdesign vi arbetat 

fram eller ej gjort det som förväntats. Vi har även testat hur systemdesignen kan användas på 

bästa sätt genom att ändra kodstrukturer och bryta ut element från de platser vi är vana vid att se 

dem. Ett exempel är vissa filer som innehåller regler kring utseendet av applikationen, de har vi 

flyttat för att möjliggöra återanvändning av reglerna genom hela applikationen vilket sparar tid 

och minskar komplexiteten. Förutom de tekniska bitarna har vi även gjort en del efterforskning 
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kring metoder för design av applikationen. Vi undersökte ACD (Activity Centered Design) och 

UCD (User Centered Design) och diskuterade vilken som passade syftet bäst. ACD var den 

metod vi kände var möjlig att använda då den fokuserar mer på att utforma aktiviteter än vad 

enskilda potentiella användare tycker. Vilket passade bra då vi under projektets gång varit 

mycket bekymrade över att vi saknar kontakt med de användare vi riktar oss mot. 

 

Den beslutsfattande processen inom gruppen har skett genom diskussion, särskilt när det gäller 

de tekniker och metoder som skulle användas. Saker vi inte varit överens om har vi ställt mot 

varandra för att se över vilka för- och nackdelar respektive val innebär. 

Ett exempel på ett sådant val var när vi skulle bestämma vart engines (tilläggsmoduler) skulle 

finnas i versionshanteringssystemet. De två valen vi hade var att antingen använda ett stort 

“förråd” för koden eller flera mindre. Vi bestämde oss för att skapa flera mindre men att koppla 

samman alla via funktioner så att all kod kunde hämtas på ett smidigt sätt. 

 

När det varit dags att implementera saker i eller kring applikationen så hade vi våra roller att 

falla tillbaka på för att bestämma vem som skulle göra vad. När en gruppmedlem tyckt sig vara 

klar med både implementation och testning av någon komponent så har vi gett varandra 

feedback. Detta handlade om att lyfta in det syfte och problemområde vi arbetat för att 

undersöka. Exempel på frågor vi ställt varandra inkluderar “Är det framtidssäkert och 

vidareutvecklingsbart?” och “Är det tillräckligt prestandasnålt för användningsområdet?”. 
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5. Resultat & Diskussion 
I denna del ska vår frågeställning besvaras utifrån den undersökning vi genomfört. Den tidigare 

forskningen vi tagit del av tillsammans med de erfarenheter produktionen bidragit med står som 

grund för att kunna besvara frågeställningen. Den inledande efterforskningen bestod utav att 

undersöka förutsättningar för en webbapplikation i Afrika samt möjliga tekniska lösningar. Det 

som framkom genom den forskningen testades i praktiken under den producerande delen för att 

avgöra hur väl den kunskap vi samlat in kunde översättas till en webbapplikation. Tillsammans 

ska detta besvara frågeställningen: 

 

Hur löser man svårigheterna som finns med att utveckla och anpassa en webbapplikation till en 

mottagare som är på den andra sidan av den digitala skiljelinjen? 

 

5.1 Slutproduktens utformning 

Den gestaltande produktionen har resulterat i en webbapplikation med flera användarroller, ett 

avancerat sökverkyg, administrativa funktioner, en blogg, skrivverktyg, automatiskt 

sammankopplade artiklar och möjlighet att expandera. Vi anser att dessa komponenter är 

inkluderade och utformade med frågeställningen, kundens kravspecifikation och våra användar-

scenarion i åtanke. Slutprodukten representerar forskningen vi tagit del av och den process vi 

genomgått för att producera en applikation anpassad för området. 
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5.2 Den digitala skiljelinjens svårigheter 

Vad innebär egentligen svårigheterna kring att utveckla en webbapplikation som ska “korsa” den 

digitala skiljelinjen? Tidigt i den producerande delen insåg vi att den digitala skiljelinjen inte är 

enkelriktad, det finns en brist av kunskap på båda sidor. Den sida vi befinner oss på i Sverige vet 

för lite om faktiska förhållanden kring IT på den andra sidan. Den forskning vi tagit del av 

förklarar fenomenet av den digitala skiljelinjen. Det finns även statistik som visar att många 

länder där fenomenet visar sig har förhållandevis lågt antal internetanvändare. Det som visar sig 

är utmaningar som handlar om prestanda och anpassningsbarhet; applikationen bör fungera trots 

långsam/instabil internetuppkoppling och oavsett typ av utrustning.

Det som saknas är information kring kunskapsnivån. Vad känner en genomsnittlig användare till 

om internet och webben egentligen, samt hur mycket måste en användare veta för att använda en 

webbapplikation? 

 

Denna ovisshet har vi hanterat genom att skala bort allt som upplevs vara överflödigt eller 

otydligt och hålla webbapplikationen fokuserad och konsekvent för att främja applikationens 

syfte. Detta introducerar i sin tur ytterligare svårigheter, det handlar inte minst om att skapa ett 

intresse för applikationen trots att den är nedskalad. En nedskalad applikation innebär ett lågt 

antal grafiska element (exempelvis bilder) och även färre så kallade skript som körs via 
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användarens webbläsare. Ofta används sådana skript för att förhöja användarens upplevelse, till 

exempel genom att utföra små funktioner som förändrar applikationens utseende utefter 

användarens handlingar. För att låta applikationen ha den bästa möjligheten att nå så många 

användare som möjligt har vi varit ytterst försiktiga när vi introducerat nya grafiska element eller 

skript. Det vi har implementerat i applikationen anser vi vara nödvändiga för att undvika ett 

alltför avskalat och stelt uttryck. Tekniken vi använt tillåter så kallad “precompile”. Detta 

innebär att bland annat bilder och skript förbehandlas av webbservern istället för användarens 

webbläsare, vilket reducerar påverkan på prestandan (laddningstider). 

 

5.3 Teknikens roll  

Vad kan egentligen tekniken bidra med för att lösa svårigheterna som finns? Kan tekniken lösa 

alla problem för att leverera en applikation som trotsar den digitala skiljelinjen? Svaret vi har 

kommit fram till är att tekniken kan bidra på alla plan om än inte fullt ut lösa alla svårigheter vi 

stått inför. Tekniken vi använt har potential för att vara mycket prestanda-vänlig med den 

konfiguration som är standard. Samtidigt finns en nivå av anpassningsbarhet som kan öka 

prestandan ytterligare. 

 

Förutsättningen är dock att tekniken använts på ett genomtänkt sätt som inte behöver ta flera 

omvägar för att leverera det användaren vill ha. Vi har laborerat en hel del med flera olika 

tekniker av just denna anledningen. Innan vi implementerat en slutgiltig lösning har vi skaffat 

oss en åtminstone grundläggande förståelse för hur tekniken fungerar både enskilt och 

tillsammans med andra tekniker som använts. Vi har utformat tekniska lösningar som höjer 

användbarheten av applikationen i form av funktioner som försöker handleda användare till deras 

mål. 

 

Det tekniken inte kan lösa åt oss är sättet vi använder den på. Tekniken kan exempelvis inte 

berätta hur vi ska utforma en funktion, den kan bara möjliggöra funktionen. Det är här 

systemdesign, designmönster, webbkonventioner och vår egen erfarenhet spelar en stor roll. Det 

har gett oss riktlinjer att följa och en grund att stå på under utvecklingen. Att arbeta tillsammans i 

en grupp utan sådana riklinjer uppfattar vi som en dålig idé. De riktlinjer vi följt har förenklat 
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arbetet med den gemensamma koden. Koden har blivit lättare att förstå för alla, vilket också är 

till fördel för vidareutveckling. 

 

5.4 Varför har vi inte besökt Afrika? 

Under arbetets gång har vi fått samma kritik flera gånger; “Åk till Afrika!” eller “Varför åker ni 

inte till Afrika?”. I detta stycke tänkte vi förklara våra tankar kring den kritiken. 

 

Att åka till Afrika hade säkert varit givande på flera sätt, men det hade inte löst det 

underliggande problemet som vi haft, det vill säga otillräcklig insyn i potentiella användares 

behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Webbapplikationen vi skapat har inte en grupp i en 

stad eller ens ett land som målgrupp. Det handlar om en målgrupp utspridd över hela kontinenten 

Afrika. Det handlar dessutom om olika typer av användare, det vill säga de grupper av användare 

applikationen ska tillhandahålla (gemene man, företag och forskare). Att åka till Afrika har 

därför av oss upplevts mer som en gimmick än något som faktiskt har ett värde för 

undersökningen. Vi hade behövt avsätta tid och resurser för en turné av stora delar av 

kontinenten, vilket inte varit realistiskt genomförbart. Det vi har gjort är att förlita oss på 

forskning kring förutsättningar i Afrika, en designmetod som inte kräver feedback direkt från 

användaren samt diskussion med kund (som dessutom har varit i Afrika). 

 

5.4.1 Alternativ till att besöka Afrika 

Har det funnits några alternativ till att faktiskt åka till Afrika för att utföra någon form av 

fältstudie? Tidigt i processen hade vi tankar kring olika sätt att interagera med målgruppen eller 

på andra sätt samla information att använda som underlag för utvecklingen. Vi funderade bland 

annat på att använda internetforum, kontakta webbföretag belägna i Afrika eller genomföra en 

analys av webbapplikationer och hemsidor som är populära i Afrika. Dessa alternativ upplevde 

vi ungefär likadant som ett besök i Afrika. Att skapa ett pålitligt och användbart underlag enbart 

genom att interagera över internet anser vi vara svårt eftersom vi även försöker nå ut till de med 

begränsad eller obefintlig erfarenhet av internet. Detta var dock innan kritiken om att besöka 

Afrika framfördes. Efter att vi fått höra kritiken ansåg vi att alla metoder för att samla in 

information, som inte inkluderar en resa till Afrika, vore lönlösa. Detta var tillfället då vi helt och 
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hållet ändrade vår infallsvinkel och bestämde att verktyget (d.v.s. webbapplikationen) borde vara 

vårt fokus. Citaten nedan (som vi även nämnt tidigare i texten) hade mycket och mer med vår 

nya inriktning att göra.  

 

“If it is so critical to understand the particular users of a product, then what happens when a 

product is designed to be used by almost anyone in the world?” (Norman, 2005) 

 

“To the Human-Centered Design community, the tool should be invisible, it should not get in the 

way. With Activity-Centered Design, the tool is the way.” - Norman (2005) 

 

Norman (2005) menar att det varken är praktiskt eller realistiskt att utföra en 

målgruppsundersökning när målgruppen är mycket bred. Norman förespråkar istället metoden 

ACD (Activity-Centered Design) som går ut på att skapa aktiviteter som människor kan lära sig 

(se även 3.3 Användare). Vidare påpekar Norman att det alltid är människan som anpassar sig till 

aktiviteten och inte vice versa. Detta passade mycket bra för den situation vi befann oss i och det 

gjorde att arbetet kunde fortsätta. Den digitala skiljelinjen innebär bristande infrastruktur och 

kunskap kring internet, det är alltså de två sakerna vi fokuserat på att hitta lösningar till. Vår 

produkt har varit specifik till Afrika, där fenomenet av den digitala skiljelinjen existerar. Vår 

undersökning och gestaltande produktion har varit (eller åtminstone bör ha varit) fokuserad på 

fenomenet av den digitala skiljelinjen, dess svårigheter och möjliga lösningar. Dessa två delar av 

samma projekt har varit en tidsvis svår distinktion att ha i åtanke, eftersom den digitala 

skiljelinjen visar sig så pass tydligt i Afrika är det lätt att glömma att de inte är synonymer. 

 

5.5 Hantering av den digitala skiljelinjens utveckling 

Som beskrivet under rubriken “Förutsättningar i Afrika” i vår tidigare forskning så är fenomenet 

av den digitala skiljelinjen inte nödvändigtvis permanent. Tvärtom visar flera länder i Afrika 

tecken på att röra sig framåt i utvecklingen. Då förhoppningen kring applikationen är att den ska 

fungera i flera år, så har framtidssäker och vidareutveckling varit ledord under utvecklingen. 

 

Vi valde tidigit i samråd med vår beställare att applikationen borde vara så öppen för 

allmänheten som möjligt, detta involverade även kodbasen vilket ledde oss till Open source. Att 
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utveckla ett projekt under en Open source-licens är ett sätt att ge applikationen utökad potential 

för vidareutveckling vilket kan bidra till en framtidssäker produkt. Detta kräver dock en hög 

kvalitet av kodbasen och framförallt dokumentation för att potentiella utvecklare ska ha en 

möjlighet att bli lika insatta i applikationens struktur som orginalutvecklarna. 

 

Konceptet av Open source har påverkat samtliga delar av projektet, detta syns exempelvis i hur 

systemdesignen har utformats med “engines”. Vi har fört en kontinuerlig dokumentation både 

via plattformen Github och i kodbasen. Det som dokumenterats är kod och åtgärder som inte är 

självförklarande och sådant som inte har dokumentation från tredje part. Realistiskt sett så måste 

utvecklare ha någon form av erfarenhet för att kunna bidra till applikationen överhuvudtaget och 

därför anser vi att dokumentationen endast behövs för de mer avancerade delarna. 

 

5.6 Utrymme för förbättring 

Något vi borde ha gjort annorlunda under produktionen är att utförligare dokumentera de val vi 

gjort under produktionens gång, tillsammans med motivering och konsekvenser. Det hade 

underlättat slutarbetet och även hjälpt framtida utvecklare av applikationen att bättre förstå vårt 

tankesätt. Det finns en risk av att potentiella utvecklare inte förstår de beslut vi tagit om inte en 

utförlig beskrivning av projektet bifogas. Den dokumentation vi skapat är mycket praktiskt 

inriktad, den förklarar hur något fungerar men inte varför. 

 

De tekniska aspekterna kan alltid behöva mer efterforskning och testning, särskilt eftersom 

tekniken hela tiden utvecklas. Att fullt förstå teknikers funktion och egenskaper behöver inte 

alltid vara det viktigaste, det räcker ofta med en grundläggande förståelse. Däremot anser vi att 

förmågan att balansera vad som ska få mer eller mindre tid och energi är en mycket viktig del, 

särskilt för en mycket tidsbegränsad produktion. Vi har en fungerande produkt, vilket inte 

nödvändigtvis hade varit fallet om vi hade lagt för mycket tid på att förstå alla tekniker på djupet. 

Att istället skapa en överblick av de verktyg och alternativ vi haft tillgång till samt lära oss att 

använda och anpassa dem till våra behov har varit en av de viktigaste delarna av produktionen. 

 

Något som tagit fokus och därmed tid från produktionen är arbetet med att specificera 

målgruppen och hur den ska hanteras. Det har varit nödvändigt att göra ytterligare efterforskning 
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under produktionen för att hitta designmetoder och sätt att utforma rimliga scenarion för 

användare. Detta har vi gjort för att veta hur vi ska bygga upp applikationen med användaren i 

åtanke. Arbetet fick utföras parallellt med produktionen vilket inte varit optimalt, det borde ha 

skett innan produktionen påbörjats för att från början utforma designen utefter metodens 

riktlinjer. Ytterligare tid har gått till att anpassa den existerande designen till metoden i 

efterhand. 

 

5.7 Feedback från kund 

Vissa komponenter som kunden önskat se har ännu inte implementerats. Applikationens struktur 

tar hänsyn till detta och tanken har varit att det som saknas ska vara förhållandevis lätt att 

utveckla i framtiden. Applikationen kan även kräva en viss finjustering efterhand som feedback 

från användare gör sig hörd, det finns verktyg direkt i applikationen för användare och 

administratörer att föra en dialog. Vi har från början varit tydliga med att vi vill leverera en 

stadig, anpassningsbar och framtidssäker grundplattform vilket vi anser att vår produkt har blivit. 

Den nuvarande produkten har demonstrerats för kunden vilket gett övervägande positiv 

feedback. Kunden ansåg att designmetoden var intressant och insåg snabbt hur metoden påverkat 

slutprodukten. Det går att urskilja metoden, som innebär att utforma aktiviteter för användare, 

tydligt på bland annat startsidan av applikationen. De scenarion vi skapat för att specificera vår 

tolkning av de tänkta användarna var enligt kunden “fullt tänkbara”, vilket är mycket positivt för 

vår del då det innebär att vi förstått kundens beskrivning och kunnat utveckla scenarion med den 

tidigare forskning vi tagit del av. 

 

5.7.1 Att arbeta med kund 

Projektet tog sin början när vår kund, Tomas Kjellqvist, presenterade sin idé kring en plattform 

på webben för att främja användandet och utveckling av solenergi. I det tidigaste skedet av 

projektet hade vi knappt någon undersökande del, detta eftersom ramarna för arbetet inte 

presenterats när projektet påbörjades. Eftersom den undersökande delen påbörjades något senare 

än övriga delar uppstod en viss oklarhet om vad som skulle levereras till kund och vad vår 

undersökning faktiskt handlade om. På grund av dessa oklarheter valde vi bland annat att flytta 

fram leveransdatum till kunden så att produkten inte skulle stå ivägen för undersökningen. Detta 
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tillät oss att fokusera på den akademiska undersökningen där den gestaltande produktionen 

kunde fortskrida utan att påverkas av en snäv deadline. 

 

Något vi borde ha gjort bättre under hela projektets gång är att “utmana” kunden på fler plan än 

de vi gjorde. Vi skulle ha ifrågasatt och kontrollerat det kunden sagt i större utsträckning, i 

synnerhet vad gäller kundens kunskaper om användarna. Det är möjligt att vi hade för stor 

respekt eftersom kunden är forskningsledare inom institutionen vi studerar på och att de projekt 

kunden är involverad i är aktiva i de områdena våra tänkta användare befinner sig i. Vi känner 

inte att vi varit helt och hållet passiva dock. Vi har utmanat på de plan där vi känt att vi har större 

kunskap än kunden, vilket främst varit webben och hur de svårigheter den digitala skiljelinjen 

innebär bör angripas. 

 

5.8 Sammanfattning & Slutsats 

Under denna rubrik beskriver vi den slutsats vi kommit fram till utifrån frågeställningen; 

 

Hur löser man svårigheterna som finns med att utveckla och anpassa en webbapplikation till en 

mottagare som är på den andra sidan av den digitala skiljelinjen? 

 

Det är svårt att hitta en definitiv och konkret lösning på ett så brett och omfattande 

problemområde. Vi har insett att med mer fokus på efterforskning och undersökning kan fler 

människor få tillgång till webben och all information som finns att hämta där. För en 

webbapplikation finns det dock en lägsta nivå av förutsättningar som måste vara tillgodosedda 

innan en användare kan ha nytta av den. Dessa förutsättningar är att det alltid behövs utrustning 

med internetanslutning och kunskapen att använda den, det finns inget en webbapplikation kan 

göra om en användare inte kan nå den. 

 

Det webbutvecklare kan göra är att bidra med en så lättanvänd och anpassningsbar lösning som 

möjligt, vilket tillåter så många som möjligt att dra nytta av applikationen. Dessa lösningar 

upplever vi utformas bäst genom att göra efterforskning kring förutsättningarna för applikationen 

tillsammans med metoder som lägger fokus på webbkonventioner, designmönster och 

systemdesign. Anledningen till detta är att vi anser att det kan finnas brister i 
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forskningsunderlaget som inte besvarar specifika frågor som kan uppkomma under utvecklingen. 

Det kan även vara opraktiskt att göra efterforskning kring utformandet av alla detaljer när 

människor har en fantastisk förmåga att lära sig själva. Det finns exempelvis väldigt lite 

forskning kring hur specifika funktioner bör utformas för målgruppen och användningsområdet, 

vi tror inte det behövs ett så detaljerat underlag. De webbkonventioner och standarder som finns, 

finns av en anledning. Utformningen av funktioner kommer vara liknande andra 

webbapplikationers lösningar, vilket låter erfarna användare förlita sig på tidigare kunskap 

samtidigt som det introducerar nya användare till vanligt förekommande funktionalitet på 

webben. 

 

Varken webben eller den digitala skiljelinjen är statiska, det sker en kontinuerlig utveckling av 

båda som innebär nya möjligheter. För att kunna dra nytta av dessa krävs att applikationens kod 

går att uppdatera så att den är i fas med utvecklingen, annars finns en risk av att applikationen 

blir föråldrad och därmed ointressant. Under den initiella utvecklingen kan en webbutvecklare 

framtidssäkra applikationen genom att använda teknik på ett genomtänkt sätt som gör 

vidareutveckling möjlig. Ett exempel på detta som vi strävat efter är att modularisera kodbasen, 

det vill säga dela upp applikationen i mindre beståndsdelar som har tydliga ansvarsområden. 

Dessa beståndsdelar ska vara separerade till en sådan grad att de går att utveckla separat utan att 

introducera problem i de andra delarna. Om en utvecklare ser att en funktion saknas i en av 

delarna så kan denne lägga till den utan att vara rädd för att skapa problem i övriga delar. 

 

Den grafiska designen bör vara sparsam samtidigt som den är funktionell, fokus bör exempelvis 

inte ligga på vilka färger som används, utan på strukturen (det vill säga vart och hur innehåll 

visas). Att lägga för mycket tid på färgers konnotationer och betydelser är ett otacksamt och 

spretigt arbete som till största del begränsar den kreativa processen. Designen bör inte förlita sig 

på nuvarande trender för att intressera användare. Det som uppfattas som modernt idag behöver 

inte vara det imorgon.  Med detta sagt bör även designen vara uppdateringsbar, men med en 

bibehållen grundläggande struktur och stil för att inte tvinga användare att lära sig helt nya sätt 

att utföra de aktiviteter som finns. Av dessa anledningar rekommenderar vi att möjliggöra 

vidareutveckling, gärna genom ett öppet format som använder en tydlig Open source-licens, på 
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så sätt kan allmänheten dra nytta av eventuella framsteg och bidra med sina egna förslag på 

förbättringar. 

 

Sammanfattningsvis är det ett komplext område som utifrån våra erfarenheter skulle behöva mer 

efterforskning. Vi tror att de framsteg många afrikanska länder gör leder dem bort från 

fenomenet av den digitala skiljelinjen men att det samtidigt krävs mer arbete för att driva på 

övergången. Vi anser att det behövs fler som utvecklar för länder som lider av fenomenet för att 

på så sätt hjälpa utvecklingen framåt. En utvecklingsmetod som drar nytta av Open source tror vi 

är mycket passande då det kan tillåta kontinuerlig utveckling av intresserade och då kan 

eventuella nya förhållanden tas i beaktelse. Resultatet av den produktion vi genomfört hoppas vi 

kan vara exempel på lösningar kring de svårigheter den digitala skiljelinjen innebär. 
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6. Ordlista 
1. ACD (Activity Centered Design) - En designmetod som fokuserar på att utforma 

aktiviteter som användare kan lära sig. 

2. Databas - Lagrar data över tid, ofta på en server. 

3. Designmönster - Riktlinjer för hur viss kod bör skrivas på bästa sätt. 

4. Digital skiljelinje - Ett fenomen som innebär stora skillnader av utveckling kring digital 

teknik mellan olika områden i världen. 

5. DSL (Domain Specific Language) - Skrivregler/syntax baserat på ett existerande språk 

6. Engine - En modul inom Ruby on Rails som går att koppla in i en applikation. 

7. Gem - En tilläggsmodul inom Ruby som ofta är utvecklad av tredje part som hanterar 

vanligt förekommande funkionalitet, ofta licensierad under open source. 

8. Git - (se versionshanteringssystem). 

9. Github - Portal och förvaringsplats för open source projekt. 

10. Inspirationskarta - En samanställning av grafiskt  inspirationsmaterial. 

11. Indentering - Formatering av kod som gör det lättare att få en allmän överblick. 

12. Iterativ - En process som repeteras gång på gång för att nå ett specifikt mål. 

13. Kodbas - All kod som tillsammans utgör en applikation. 

14. Konnotationer - Någontings betydelse eller dess abstrakta definition. 

15. Kravspec - Kravspecifikation; Kundens beställning, innehållande krav och beskrivningar 

av önskad funktionalitet samt design. 

16. Layout - Struktur som presenterar grafik och innehåll i en applikation. 

17. Mockup - En representation av layout. 

18. Open source - Öppen källkod. Kod tillgänglig för allmänheten. 

19. Platt/Flat design - Grafik med generelt få men klara färger och skarpa kontraster. 

20. Ruby on Rails (RoR) - Ett ramverk (samling av verktyg) för webbapplikationer baserat 

på programspråket Ruby. 

21. Responsiv design - Layout som förändras beroende på användarens skärmstorlek. 

22. Skript - Ofta kort och koncis kod som utför en specifik handling. 

23. Submodul - En term inom Git som möjliggör flera nivåer i kodbasen. 

24. Systemdesign - Sättet olika delar av en applikation hänger ihop. 
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25. Vagrant - Verktyg för att konfigurera och hantera virtuella maskiner genom en 

automatiserad process. 

26. Versionshanteringssystem - Ett system som kontrollerar och sparar kod under 

förändring. 

27. Virituell maskin - En simulering av en dator i en värdmaskin. 

28. Webbapplikation - En applikation som oftast används genom en webbläsare. 

29. Webbkonventioner - Vanligt förekommande strukturer som finns och används i stor 

utsträckning på webben. 
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Bilaga 1- Dokument från kund 
Creating a knowledge common for increased use of renewable energy in clusters of 

firms and farms 
Increased economic growth in Low Income Countries in Africa, Asia and Latin America has 

spurred economic opportunities for small firms and farms. Market opportunities are opening up 

where even producers with limited economic capital can find a role. Not the least is this true in 

production and processing of agricultural products, including forestry and fishery. Firms in 

small-scale manufacturing are also experiencing increased demand. 

These kinds of firms and farms have since 2005 been involved in cluster development, within a 

collaboration project between Blekinge Institute of Technology and universities in Bolivia, 

Mozambique, Tanzania and Uganda. Firms and farms within geographic areas, with competing 

or complementary products, have gathered to learn from each other and from researchers based 

at local universities and colleges. Together with government officials have they explored 

opportunities and barriers for innovations that could help firms and farms to increase the value-

added of their products. These value added could be used to enter new market segments and 

hopefully create more jobs. 

One obstacle identified is the lack of reliable energy solutions that are adapted to the economic 

situation of the production sites. Honoring the agenda for sustainable development it would be 

desirable to meet the energy demand with renewable energy, but that task is difficult. Putting 

solar energy into use for industrial and agricultural production is a major challenge facing Low 

Income Countries, Aid donors and Producers of solar energy equipment. The most common 

description of the barriers are the availability and affordability of solar energy technologies19 to 

firms and farms.  

In this project our ambition is to go deeper, both in the description of the problems but also in the 

identification of possible solutions. The point of departure is that the technologies on sale has 

been designed for applications in other types of environments or for purposes that only have 

weak resemblance to needs of small firms and farms. Such supply driven technologies are not 

easily integrated, neither in the production processes nor in the financial frames that are 

constraining the majority of the cluster members.  
                                                 
19 Renewable Energy Potential of SMEs in the Manufacturing Industry Sector of India 
An Overview, By: B. Anil Kumar, Advisor, IPPAI  
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We are posing the issue as a matter of appropriate design. The core of appropriate design is, in 

this case, a matter of technology selection. To assist clusters, firms and farms in such selection 

processes, we propose to develop a web-based knowledge common, based on the ideas of Hess 

& Ostrom et al (2007)20.   

Knowledge as a common 

Hess & Ostrom defines knowledge as “all types of understanding, gained through, experience or 

study, whether indigenous, scientific, scholarly or otherwise non-academic”. They point to the 

‘dual functions’ of knowledge, being both a commodity and a constitutive force of society, both 

a human need and an economic good. The complexity of knowledge is further enhanced by the 

facts that knowledge is both a social process and a deeply personal process.  

As information has been increasingly shared through digital media, many scholars have found 

that the concept of ‘commons’ helped them to conceptualize new dilemmas in knowledge 

sharing and creation. In Hess’ and Ostrom’s version, ‘commons’ refer to “a resource shared by 

people”, which they exemplify, at different social levels, with the family refrigerator, public 

libraries, scientific knowledge or the atmosphere.  

The traditional example of a common is the village pasture, where all farmers in the village 

could feed their animals. This example encouraged Garreth Hardin to formulate the ‘Tragedy of 

the Commons’21, where each of the individuals had the shortsighted interest to feed their 

animals, even of this led to the depletion of the common resource. He suggested two solutions; 

either the land should be privatized or put under legal control of the state to avoid overgrazing. 

This provoked Ellinor Ostrom22 to argue, based on a wide range of studies of natural resource 

commons, that there is a third alternative where the users of a common actually agree on the 

rules of use to avoid misuse. 

The basic differences between sharing of knowledge and sharing of a natural resource is that 

knowledge (in its pure form) can be used by one person without excluding someone else to use 

it. Using knowledge does not subtract it from the common pool in the way that, for instance, one 

person’s overuse of water from a common well would dry it out for the others. However, the 

                                                 
20 Hess, Charlotte & Ostrom, Elinor (red.) (2007). Understanding knowledge as a commons: from theory to practice. 
Cambridge, Mass.: MIT Press  
21 Garreth Harding (1968), ”The Tragedy of the Commons”, Science 162:1243-1248 
22 Ostrom, Elinor (1990). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action . Cambridge: 
Cambridge Univ. Press 
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differences are not that clear cut when we discuss information sources. Hess & Ostrom suggest a 

two-dimensional frame of analysis to diffract what they call public goods, Common-pool goods, 

Toll or Club goods and Private goods. The determinants in this case is whether exclusion is easy 

or difficult and whether subtractability of the good is high or low. 

 

Digital technologies are challenging the boundary lines between the different types of goods. 

Hess & Ostrom warns that these technologies may enable the capture of free and open resources 

as well as increasing the amount of public goods. The challenge they see is to use the digital 

technologies to create common pools for knowledge resources. Such resources then need to be 

managed, monitored and protected, to ensure sustainability and preservation.  

The management issue was at the core of Orstoms original response to Hardin. From here studies 

she identified eight principle for the management of commons: 

 
 
 
 
 monitoring members’ behavior ha
 
 
 

Creating a knowledge common for solar energy 

This project aims at creating a website for technology selection in clusters, firms and farms, 

using Hess & Orstoms book as a guideline to develop the website as a knowledge common. The 
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description of the website could therefore start with the fundamentals of management as defined 

by Orstom 

The boundaries will be defined as: 

 
 

 

 

 

The rules in use and opportunities for modification and protection of the rules will at the 

starting point be defined as below: 

 
 

 
 the Pan African Competitiveness Forum and it’s national chapters, 
 

 

 

 
 

 
 

members (external authorities) attempts to influence contents or design against member’s 
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social “likes” (as on Facebook), “career opportunities” in member status

 

Self-monitoring, a graduated system of sanctions and conflict resolution 

Possible misuse of the site may be that contributions violate Intellectual Property Rights, IP, such 

as linking to websites who not have agreed on linkages, presenting contributions without 

consideration of copyrights or patents, etc. The governing board and the committees would be 

responsible for filtering out contributions of such kinds. The website as such must, as clearly as 

possible, advertise the rules for contributions before any member may submit. Before submission 

the member agrees on compliance to general codes of conduct for the site and for not violating 

IP. Inappropriate contributions should at first be met with an explanation of the 

inappropriateness, and given a chance to modify. The committees have the power not to publish 

inappropriate contributions.  A member who does several attempts to publish inappropriate 

materials could be cut off from access to deeper layers of the website. 

More important is that the website encourages an enthusiasm from members to use the contents 

and to contribute with new material. The design process and the content selection and 

presentation must reflect this ambition. The sell-in of the website to the potential member 

organizations is critical, and must be done with attention to user-groups’ needs and demands. 

To get there, the idea will be presented in this paper, but more important is to demonstrate a 

prototype of what the website could be in its minimal form. Only with such a model site is it 

possible to stimulate a constructive debate on design issues, on contents expectations and on 

management, contributions, risks and risk-prevention and conflict resolution. 

All the above put demands on the website design to reflect the multilayered structure that Orstom 

refers to as a Nested enterprise. 

Public, common and private in nested enterprise 

The potential members and users of the website would have multiple belongings in the dual 

framework of subtratctability and exclusion presented by Hess & Ostrom.  Below is a tentative 

attribution of different user or producer groups to the categories in the framework.  
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The web-site as a nested enterprise must clearly distinguish between these different types of 

goods. Members representing these different types must have different rules for access, with a 

coherency that one group’s set of rules is not violating the others. Design solutions must be 

selected that reflect such considerations. 

The primary target groups are the cluster members, firms and farms that are looking for solutions 

to their energy needs. Depending their available resources, as regards knowledge and finance, 

they would need to opt for different solutions. Their problem definition on what the new energy 

source should solve is also a factor to consider. Meeting the demand for these groups requires a 

dual approach. Original contents must reflect assessments made in baseline studies, and there 

must be opportunities for the target groups to react to this material and to call for additional 

solutions.  

Researchers, solar energy technology providers and DIY communities are examples of secondary 

groups that are members in the first hand to assist the primary target groups. A range of 

incentives are necessary to mobilize participation from these secondary groups. In all of the 

secondary groups, there should be modalities to participate as active or passive partners. The 

modality for passive participation is that the actor gives consent to the use of material, links or 

other references. In the active modality, the actor applies for membership in the common and 

agrees on the terms for use and contributions. Actors in all groups are welcome as (passive) users 

of the non-member areas at the website. 
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Researchers 

There are two different researcher groups that would have an interest in the website. The first is 

researchers active in the field of solar energy technology that would like to disseminate their 

results, such as reports, Open Access articles or abstracts and links to published articles. This 

group may also be interested in participating as advisers to projects or as participants in projects 

emerging from the website. Their interest may be both to disseminate existing and to create new 

knowledge.   

The other research group would be researchers who are interested in the study of innovation and 

technology transfer. Also this group may have a dual interest of both disseminating and creating 

knowledge, in the latter case using events and processes in the web-community as objects for 

research. The website should be designed to mobilize for both types of participation. 

Solar energy technology providers and producers 

For Solar energy technology providers and producers, entry would be possible in the form of 

advertisements, in calls for business partners, or for participation in experimental design 

processes. Product test sites is another opportunity. Providers and producers should be aware that 

their products and services will subjects to consumer reactions on the website. A fair deal is that 

the producers and providers always should be allowed to respond to negative reviews. 

DIY communities and activists 

There are various DIY communities and activists that already are producing and disseminating 

information on solar technology on the web. They constitute interesting partner groups in various 

ways, as passive or active members. Linking to their sites should not be done without their 

consent and always with full information on possible use of their content. Again, also DIY-sites 

may be subjected to reviews from the users, which could provide a useful feedback to the DIY-

sites. At a higher activity level, the DIY activist may become interested in participation at the 

website, and in re-linking new materials from this website to their own. 

Government authorities 

The website could become an information site for government officials who want to follow 

developments in the application of solar energy in the productive sectors. It could be a way to 

communicate government programs or policies for solar energy (or other renewable energy 

sources). It could also be a way to mobilize for Public, Private Partnerships. 
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Aid donors and financial institutions 

As for governments, aid donors and financial institutions could use the website as a platform for 

learning and surveillance of developments in the field of solar energy. They could use it to 

advertise funding schemes and loan opportunities.  

Mobilizing potential members 

The work on the design of the website and the invitations to the potential members must be done 

at the same time. A rough catalogue on the potential partners already exist, a few contacts are 

made but much work remains. For some partners, the idea will suffice, others must be shown a 

convincing model. 

Technology selection 

Knowledge on technology selection is not a big theme in academic studies. There are studies on 

the role of political decision making for larger technology investments. The bulk of studies on 

this theme concern strategic decisions in technology selection in companies. Another strand 

concern studies based on market analysis and consumer behavior. The number of studies on 

technology selection from a consumer perspective are easily counted.  

The approach in this project is that the potential users of solar energy, the primary target group of 

clusters, firms and farms, have a laymen perspective. They do not know much about the solar 

technology as such, neither is it apparent to them which problems it could solve. As a starting 

point, based on field visits to some clusters in Tanzania and Uganda we have compiled the 

tentative and simplified model for technology selection here and in table 3. 

The cluster categories are Metalwork, Agriculture, Food industry, Textile, Leather, Salt and 

Tourism. The horizontal axis of the table show different functions of solar energy, such as 

Drying, Steaming/Boiling, Heating, Cooling, and Electricity. Along this axis we have also 

included a category called undefined for other types of application, such as UV or mechanical 

movements induced by solar energy. Within the fields of the table there are brief descriptions of 

energy use in the different cluster types.  

To make sense of the table we have also included categories of technological maturity and 

learning modalities. These categories are: 
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The table indicates where the greatest efforts needs to be made for each cluster type/function 

field. Ideally the final selection of “Solar feasibility projects” will include projects of all 

categories of learning modalities.  

In the table we have marked some items that could be considered as generic interventions. 

This means that they would have especially good opportunities for innovation diffusion or 

that they have a potential to give high yields from investments. 

It should be noted that the study of the clusters indicated that most of them are in fragile 

situations where the formula between increased productivity and investments in new 

technologies must be carefully calculated. Hence the need for studies of and advice on 

funding solutions and business plans. Rather than proposing major investments, the rule of 

thumb is that energy solutions should be introduced in formats that have potentials to induce 

incremental innovations and investments. As new energy use patterns increases productivity, 

it is expected that learning about preferable uses of the renewables will lead to better 

adaptations of technologies to the respective production lines.  
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Besides these simple categories, there are a number of other choices and selections to be made, 

depending such things as the quality demand for the final product that is to be processed with 

solar energy, the quantity produced, the price level of the final product etc. It would be possible 

to develop increasingly sophisticated models over time, with correspondingly state-of-the-art 

web-based decision making tools.  

At the moment, this is not what is aspired for. As a start we want a simple, intuitive interface 

guiding through the basics of solar energy, but contextualized to the situation that many cluster 

member will recognize. 

Web-site development 

Development of the web-site must be considered as an open ended and continuous process. The 

first steps in this continuous process could be: 
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The first two steps 

Technical development done by students at BTH TE 

Contents development done by SICD in collaboration with IERI, South Africa. 

 

 


