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Vi vill tacka Blekinge Tekniska Högskola, NetPort, Blekinge Buisness Incubator, 
Nyföretagarecentrum i Karlshamn, Sparbanken i Karlshamn, Blocket, Webreakstuff och 

WI.SE. Utan ert engagemang och stöd hade inte mycket varit möjligt i vårt 
examensarbete. 
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Abstrakt
I den här slutreflektionen ska vi berätta om vår slutproduktion, vad som hände och vilka val 
vi gjorde och varför.

Examensarbetet, som vi har valt att kalla cocoa³ (uttalas ”cube of cocoa”), har varit inriktat 
mot den nya mobiltelefonmarknaden. Vi har haft som mål att producera minst en 
applikation för den nya generationen av mobiltelefoner, starta upp ett företag och skapa ett 
kontaktnät.

Internet blir en större och större del av dagens samhälle. Fler och fler branscher utökar 
sina företag, ger sig ut på internet och lägger stor vikt i sin digitala kommunikation. Detta 
innebär att det också finns ett konstant växande behov av mobila internettjänster. Internet 
är inte längre begränsat till en stationär dator i hemmet.

I vårt examensprojekt har vi haft som mål att utforska de nya möjligheter och utmaningar 
som denna teknik erbjuder. I och med den nya generationens mobiltelefoner börjar 
gränsen mellan den traditionella webben och den mobila webben suddas ut. Tjänsterna 
och informationen finns där redan och med den nya tekniken kan man göra den tillgänglig 
var som helst, när som helst.

Abstract
Our bachelor thesis, named cocoa³ (”cube of cocoa”), has been focused on the new 
cellphone market. Our goal has been to create an application for this new generation of 
mobile phones, found a company and create a network of contacts.

The internet is becoming a bigger and bigger part of todays society. The number of 
industries who focuses on the web and itʼs possibilities are increasing by the minute. This 
also means that the need for mobile web services grows. The internet is no longer limited 
to desktop computers.

In our bachelor thesis we have attempted to explore the new possibilities and challenges 
that this new technology offers. With this new generation of mobile phones the boundary 
between the traditional web and the mobile web is beginning to dissolve. The services and 
information are there already and with the new technology you can make it accessible 
anywhere at any time.
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1. Arbetsbeskrivning
Vår produktion kan delas in i två delar. Utveckling av en applikation och uppstart av ett 
företag.

1.1  Utveckling av applikationen

Vi har valt att satsa på den nya mobilmarknaden. Vå fokus har varit att utveckla 
applikationer till moderna mobiltelefoner (det som tidigare kallats smart phones). Vi valde 
att satsa på Apples mobiltelefon iPhone då deras sätt att använda ny mobilteknik på 
många sätt var helt revolutionerande. GPS, accelerometer och multitouch är bara en del 
av de tekniker Apple använde sig av i deras mobiltelefon iPhone i januari 2007 (se 
referensbild 1)

 Ett av våra mål med examensarbetet var att skapa ett kontaktnät och i den processen 
hittade vi även en samarbetspartner. Det var Blocket1 som valde att arbeta tillsammans 
med oss under projektet. Vi erbjöd dem att utveckla en iPhone-applikation. Applikationens 
ändamål skulle vara att ge användaren möjlighet att lätt bläddra och söka bland annonser, 
bevaka sökningar och lägga till egna annonser. Vi utnyttjade även iPhonens inbyggda 
funktioner i så stor utsträckning vi kunde. Exempelvis kan man med applikationen söka på 
annonser i länet man befinner sig i eller visa färdbeskrivning till en annonsör. Man kan 
även luta telefonen för att se en bredskärmsversion av bilderna som finns i applikationen.

1.2 Uppstarten av företaget

Från början var det tänkt att vi skulle starta ett handelsbolag, Niklas Jonsons uppgift i 
gruppen var enbart att skriva en affärsplan. Vi insåg dock ganska snabbt att ett 
handelsbolag inte var en särskilt bra lösning. I och med att projektet blev större och större 
kom vi fram till att vi ville ha en juridisk person att stå bakom, vi hade också ett stort 
intresse av att se professionella ut. Niklas Jonson började då titta på andra lösningar och 
vi tog senare beslutet att starta ett aktiebolag. Det har varit Niklas Jonson huvudsakliga 
uppgift att få ihop alla papper och all information som skulle behövas för bolagsstarten.

Företagsformen har emellertid bara varit en del av uppstarten av företaget. Andra delar har 
varit att definiera vår filosofi när det gäller kvalitativ mjukvara samt arbeta på vårt 
kontaktnät. Vi har arbetat hårt med visionen att komma ut på arbetsmarknaden med 
kunder direkt efter avslutat examensarbete.
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2. Projektplan
Detta är den ursprungliga projektplanen skriven inför examensarbetet. 

2.1 Målet med projektet

Magnus Johansson, Martin Alléus och Christian Linders gemensamma mål ska vara att 
utveckla sina färdigheter inom programmering med Objective-C och ramverken Cocoa/
Cocoa touch.

Niklas Jonson ska ha som mål att utveckla sina kunskaper i hur man grundar och driver ett 
företag, skriver en affärsplan samt hanterar allt från löneutbetalningar till försäkringar. 
Niklas Jonson skall även utöka gruppens kontaktnätverk med företag, organisationer och 
Blekinges företagsinkubator.

2.2 Syfte

Vid avslutat projekt ska vi ha ett aktiebolag redo för ett fortsatt arbete efter examen. 
Gruppen ska också ha avslutat ett projekt i form av en iPhone-applikation. Med hjälp av 
detta projekt är tanken att vi ska vara meriterade och erfarna, och så på sätt vara 
konkurrenskraftiga på marknaden.

2.3 Rollfördelning

Magnus Johansson

• Programmering
• Interaktionsdesigner

Christian Linder

• Programmering
• Projektledning

Martin Alléus

• Programmeringsledare

Niklas Jonson

• Affärsutveckling
• Företagskontakt

2.4 Projektmetod

Vi kommer tillämpa en agile arbetsmetod som kallas “feature driven development”. Det 
innebär att projektet hela tiden kommer vara lättrörligt och anpassningsbart. Det innebär 
också att vi kommer följa en specifik intervallcykel som innefattar 2 veckor. På första 
dagen av en ny intervall bestäms vad som ska vara färdig tills nästa intervall. 

Vi kommer även ha ett morgonmöte varje dag där följande punkter tas upp: 

• Vad gjordes igår?
• Vad var svårt?
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• Vad ska göras idag?

2.5 Tidsplan

Vecka 2-5

• Fortsatt arbete på uppslagsboksapplikationen
• Visuallisering av idé till annonssajt.
• Möte med WI.SE och påbörjande av Affärsplan.

Vecka 5-10

• Möte med annonsajt.
• Leverera uppslagsboksapplikationen.
• Hitta ny klient/egen produkt.
• Utveckling av företag.

Vecka 10-15

• Leverera annonsajtsapplikationen.
• Leverera klient/egen produkt.
• Utveckling av företag.

Vecka 15-20

• Avslutningsreflektion.

2.6 Delexamination

Eftersom att vårt arbete kommer vara flytande beroende på våra klienter finns där inte 
heller några fasta tidpunkter. Det preliminära beslutet är att ha delexamination  var femte 
vecka.

2.7 Ekonomi

Vi kommer behöva ekonomisk stöd för resor till våra klienter. Budgeten är räknad till ca 
8000 kronor totalt. Det kan dock variera beroende på våra klienter.

2.8 Riskanalys

Vad händer om någon blir sjuk?

Om någon skulle bli allvarligt sjuk och frånvarande under en längre period får de 
resterande gruppmedlemmarna arbeta på så gott det går. De uppgifter med hög prioritet 
som tidigare föll på den frånvarande gruppmedlemmen blir omdirigerade till resten av 
gruppen. Skulle problem uppstå ändå tar man kontakt med de berörda parterna och löser 
problemen tillsammans.

Vad gör vi om vi skulle bli osams?

Känner vi att det uppstår någon form av konflikt i gruppen tar vi upp det med en gång. Vi 
ska alltid tänka på att uttrycka tankar och känslor på ett konstruktivt sätt. Alla har rätt till sin 
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egen åsikt och det är viktigt att man får känna att man får säga sitt och bidra i 
diskussionen.

Vad händer om någon i gruppen tappar motivationen eller energin?

Vi tar en paus tillsammans för att diskutera vart vi står i projektet och eventuella problem 
som kan ha uppståt. Gå ifrån datorerna en stund, gå ut och ta lite frisk luft och fråga om 
det finns något du kan bidra med för att lösa situationen
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3. Processbeskrivning 

3.1 Bakgrund

Inför den tematiska fördjupningen, hösten 2008, hittade Christian Linder, Magnus 
Johansson och Martin Alléus varandra. Vi tre kom överens om att vi skulle födjupa oss 
inom utveckling till Apples produkter. Det vill säga deras datorer(mac), iPhone och deras 
mp3-spelare iPod touch. 

Hösten kom och vi satte igång med lärandet. Vi började med Mac som plattform. Där lärde 
vi oss grunderna inom Cocoa2. Det är utvecklat av Apple och är gratis att använda. Cocoa 
är ett genomtänkt ramverk som b. la underlättar gränssnittsprogrammering. Vi lärde oss 
också grunderna i Xcode3, en utvecklingsmiljö som också är skapad av Apple. 

Vi tog oss framåt genom att ta en gammal Java-kurs vi hade läst under årskurs 1 och 
gjorde om den i Cocoa (se referensbild 2). Metoden fungerade bra men vi insåg också att 
vi behövde mer press för att verkligen ta oss framåt. Då hittade vi iPhone Dev Camp4 i 
Köpenhamn inriktad mot Apples produkt, iPhone. På seminariet var det en tävling över 
natten inom ämnet. Där kom vi på andra plats inom genren nytänkande applikation med 
spelet PictioNearYou (se referensbild 3). 

Seminariet höjde ambitionen och nu ville vi verkligen lära oss mera inom iPhone 
utveckling. Det var då vi hittade en extern klient att samarbeta med, Tyda (En svensk-
engelsk uppslagsbok på internet). Väl inne i produktionen drog Tyda sig tillbaka men vi 
hann ändå komma en bit på vägen (se referensbild 4). Vi var nu tvugna att hitta en ny 
klient att arbeta med. Vi mailade ett flertal olika större företag i Svergie där vi erbjöd oss att 
göra en iPhone-applikation. Blocket nappade snabbt på vad vi kunde göra åt dem. Det var 
ungefär samtidigt som den tematiska fördjupningen led mot sitt slut och examensarbetet 
skulle planeras. Det blev då självklart att vi skulle utveckla Blockets applikation i vårt 
examensarbete.

Samtidigt under den tematiska fördjupningen bestämde sig Niklas Jonson för att han ville 
arbeta med företagande inom digitala medier. Niklas Jonson började med att undersöka 
spelbranschen och hur företagande fungerar där. Niklas Jonson gjorde detta genom att ta 
kontakt med olika företag som t. ex Digital Development Managment5 och intervjuade 
dem. Genom sina intervjuer kom Niklas Jonson bland annat fram till att det saknas mycket 
visioner och företagarkompetens inom branschen. Under den sista delen av tematiska 
fördjupningen gick Niklas Jonson en kurs i Ronneby som heter Idé- och affärsutveckling6. 
Kursen fokuserade mycket på att arbeta i grupp och hur man utvecklar en idé från koncept 
till en affär. Denna kurs gav Niklas Jonson ännu mer driv att arbeta med att starta upp ett 
företag. När det var dags för kandidatarbetet letade Niklas Jonson efter en grupp som var 
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2009/06/29

³ Xcode, Utvecklingsmiljön för Cocoa. Utvecklad av Apple. http://developer.apple.com/tools/xcode/ - 
2009/06/29

⁴ iPhone dev camp. http://www.iphonedevcamp.org/ - 2009/06/29

5 Digital Development Agency, agentur för små spelutvecklare. http://www.ddmagents.com/ - 2009/06/29

6  Idé- och affärsutveckling på BTH kurskod FE1327 http://edu.bth.se/utbildning/utb_kurs.asp?
Kurskod=FE1327
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villiga att ta sin idé längre än ett projekt och det var då Niklas Jonson gick ihop med Martin 
Alléus, Christian Linder och Magnus Johansson.

3.2 Våga förverkliga drömmen

När vi skrev projektplanen inför examensarbetet var vår målsättning att starta ett 
handelsbolag med Christian Linder, Martin Alléus och Magnus Johansson som anställda. 
Vi tänkte testa i ett år och se hur det gick. Niklas Jonson del var enbart att skriva en 
affärsplan. Hur tog vi steget ifrån det till ett aktiebolag med alla fyra anställda? Hur vågade 
vi? 

Tiden gick och vi insåg mer och mer att det var just detta vi ville arbeta med. Dessutom 
kände vi av att vi arbetade bra som ett team och att vi gärna ville driva något helt eget från 
grunden. Slutligen konstaterade vi att aktiebolag var den företagsform vi skulle ha. Den 
stora skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag är att i ett handelsbolag står man 
personligt ansvarig. I ett aktiebolag har man en juridisk person, företaget, som står 
ansvarig7. Det var den företagsformen vi ville ha eftersom vi visste att vi skulle skriva på 
avtal som kunde sätta oss i ekonomiska problem. Ett aktiebolag ger också ett mer seriöst 
intryck hos kunden då det visar på större engagemang och det krävs mer att driva ett 
aktiebolag kontra till exempel handelsbolag. Detta innebar att arbetet för Niklas Jonson i 
princip fördubblades. 

Detta beslut var vändningen för oss. Ambitionen skruvades upp och det var mycket som 
skulle göras, på en gång! Lokal, revisor, budgetberäkning, kompanjonsavtal, bank, 
företagsnamn, varumärkesskydd och grafisk profil. Det var samtidigt som Niklas Jonson 
fick hjälp av Julia Pastaven som WI.SE8 hyrde in åt oss. WI.SE (Wireless Initiative 
Sweden) är ett projekt på Blekinge Tekniska Högskola som hjälper studenter att komma 
vidare med sina idéer och kunde därför ge oss hjälp och rådgivning. Julia är en 
ekonomstudent i Ronneby och hjälpte oss att sätta upp vår första kalkyl. Julia hjälpte även 
Niklas Jonson med att ta fram allt som behövs för att starta ett aktiebolag. Det var en stor 
uppgift att starta ett aktiebolag, men tack vare nyföretagarandan i Karlshamn gjordes 
allting mycket enklare. Det som hjälpte mest var även att alla känner alla vilket innebär att 
lyckas man få förtroende hos en person får man det hos de andra. Det var när vi hade en 
presentation om vårt projekt på NetPort dagen9 som vi verkligen kunde se sambandet då 
nästan alla vi hade pratat med angående bolaget var där. Netport är ett samarbete mellan 
högskolan, näringslivet och kommunen som arbetar för långsiktig tillväxt i regionen10.

Allt detta hade långt ifrån varit möjligt om det inte var för den fantastiska nyföretagarmiljö 
som finns i Karlshamn. Men det har givetvis inte kommit på ett silverfat, vi har alla fått 
kämpa hårt och många vilda diskussioner har gått. Resultatet är ett aktiebolag där vi alla 
fyra är lika stora delägare och anställda på heltid. 
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8 WI.SE. http://wi.se/ - 2009/06/29

9 NetPort-Dagen är NetPorts årsstämma.

10 http://www.netport.se/?s=om_netport
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3.3 Produkt till idé
Vi fokuserar mycket på redan befintliga, internetbaserade tjänster i nytänkande former för 
mobila enheter. Det första vi gör när vi får in ett projekt är att analysera beställarens tjänst 
och idéer. Därefter kan vi gå igenom vad tjänsten går ut på, vad den används till (det är 
inte alls självklart i många fall) och hur vi kan forma denna med hjälp av med ny 
mobilteknik.

När vi bryter ner en befintlig produkt till en idé försöker vi inte att begränsa oss om vad 
som är teknisk möjligt i dagens läge. Fokus ligger enbart på att ge användaren en 
extraordinär upplevelse av ett redan fungerande koncept.

Gällande Blocket-applikationen så tog vi in deras koncept, en karta över Sverige där man 
klickar på var man vill söka på köpes- eller säljesannonser och gjorde om det så det 
passade in på en mobiltelefonskärm. Vilket vi gjorde just såhär, att bryta ner deras tjänst 
och analysera vad användaren vill ha. Vad var relevant information för användaren för ett 
mobilt bruk av tjänsten? Vad förväntar sig användaren av applikationen? Vi försökte 
pressa på enkel- och smidighet så mycket som möjligt. Fokus låg på att det skulle vara så 
lätt  som möjligt för användaren att använda applikationen. Vi byggde t. ex in en funktion 
som låter användaren lätt bevaka en given sökning. När användaren går in i applikationen 
kan denna lätt se om det har lagts till annonser som passar användarens givna bevakning.

Vi insåg också att det var för komplicerat för användaren att lägga till annonser i Blockets 
befintliga system. Användaren var tvungen att ta en bild med en digital kamera, föra över 
den till datorn för att sedan ladda upp bilden till deras webbplats. Vi gjorde så att 
användaren kunde starta Blocket-applikationen, ta ett foto, lägga till nödvändig information 
om annonsen och betala direkt med ett betalsamtal. Genom detta, helt ta bort 
mellanhänderna och göra det mindre komplicerat för användaren att lägga till annonser. 

Det har varit ett par gånger under produktionen vi har varit tvungna att gå tillbaka till det 
här steget. T. ex sökfunktionen i applikationen. Vi har ändrat hur den ska fungera ett antal 
gånger. Vi har behövt göra det eftersom att när sökfunktionen väl varit på plats blev den 
helt för avancerad, vilket vi inte ville. 

3.4 Idé till design

Vi har nu en tjänst och en idé. Hur går vi vidare? Vi tror på att man ska utveckla mjukvara 
ifrån användarens perspektiv och inte teknikens. Vad förväntas ifrån användaren? Vad 
förväntar användaren av applikationen? Vi tror på att det är viktigt att användaren alltid 
sätts i centrum och att denna alltid har kontroll över situationen. 

I detta skede av projektet sitter vi oss lite avsides från kontoret utan våra datorer. Det vill 
säga att vi bryter av från miljön vi oftast sitter och arbetar i och går t. ex ut och sätter oss 
vid havet. Där sitter vi och stormar alla idéer vi har om hur programmet ska se ut och 
fungera. När vi stormar idéer är alla idéer bra och skrivs ner, sen filtrerar vi igenom dessa 
idéer och bestämmer ett bra flöde för programmet. När vi väl kommit fram till ett flöde 
skissar vi ner dessa med så stor detaljrikedom vi kan. Det är inte bara bra för vår 
beställare utan även för oss, då vi får en klar bild av hur programmet ska fungera. (se 
referensbild 5)

 Vi har lärt oss mycket just gällande den här punkten. Hur stormar vi idéer utan att 
begränsa oss själva? Just i detta skede är det viktigt att inte någon kritiseras för en idé 
eller tanke. I en kreativ process är alla idéer bra idéer. Det är något vi verkligen lärt oss.

Den nya generationens mobiltjänster

 11/26



3.5 Design till produkt

Idén och designen är färdig och motivationen är på topp! Nästa steg är att börja 
producera. Hur producerar man effektivt mjukvara för en redan satt design? 

Vi har forskat mycket om hur man göra detta och det var då vi hittade boken ʼA practical 
guide to feature-driven developmentʼ skriven av Stephen R. Palmer. Vi ansåg att vi skulle 
tillämpa feature-driven development (FDD) eftersom att den arbetsmetoden passade vår 
gruppdynamik.

Det innebär att man tar in allt som ska göras, bryter ner det i små delar (s.k features) och 
lägger in dem i ett system. Systemet behöver inte vara avancerat, postis-lappar på en 
whiteboard fungerar. Vi valde dock att använda oss av webbtjänsten goplan11 främst för att 
det var en beprövad tjänst och den innehöll de viktigaste komponenterna vi behövde för 
ett projekt.

 I FDD-utvecklingsteam skall man varannan vecka ha ett intervallmöte. Där bestäms vad 
som skall vara gjort tills nästa intervall. I varje intervall har man sedan i sin tur 
morgonmöten. Här berättar varje medlem i teamet vad han gjorde igår, vad som var svårt/
lätt och vad som ska vara gjort före nästa morgonmöte. Vi försökte följa modellen så 
mycket vi bara kunde och det fungerade förvånansvärt bra. Det resulterade i att vi kände 
oss mer effektiva vilket även höjde vårt självförtroende.

3.6 Tekniska fram- och motgångar 

Applikationen vi gjort till Blocket är utvecklat för Apples mobiltelefon, iPhone. Gruppen 
valde just denna plattform för att den är så pass revolutionerande inom begreppet ʻden 
nya generationens mobiltjänsterʼ som nämnt i avsnitt 1.1.

Det innebar också att utvecklarna (Magnus Johansson, Martin Alléus och Christian Linder) 
var tvungna att lära sig Apples ramverk Cocoa touch12. Alla tre kom ifrån att utveckla 
mjukvara med Java eller liknande språk. Objective-C som man använder sig av i 
ramverket skiljer sig ifrån Java. Den stora skillnaden mellan dessa två 
programmeringsspråk är att man hanterar enhetens minneshantering, vilket var en stor 
inlärningströskel för gruppen. Vi fick lära oss detta när vi kom till en punkt i produktion där 
applikationen tog så pass mycket minne på telefonen så den knappt var brukbar. Det var 
en tid av frustration och vi var tvungna att skriva om mycket kod. 

Vi har upplevt att utveckla mjukvara till en kund är inte lätt. Det krävs mycket tid och energi 
att få kunden nöjd. Stora förändringar har behövts göras efter applikationen börjat ta sin 
form. Det har också inneburit att kodstrukturen har blivit rörig och oklar. Den kodstrukturen 
vi hade från början stämde inte helt överens med vad som var tvunget att förändras. Tiden 
räckte inte till för stora förändringar i kodbasen och dålig kod lades på hög. 

Det krävs en bra och genomtänkt struktur, regler på hur man skriver kod och var man 
skriver kod om man ska lyckas utveckla mjukvara i team. Vi tar med oss dessa 
erfarenheter och har nu större inblick om hur viktigt det är med struktur från början till slut. 
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3.7 Apple-användare som målgrupp

Apple är väldigt medvetna om att användaren ska sättas i fokus och försöker därför få 
utvecklarna att följa deras regler om hur ett användargränssnitt ska se ut. I deras guide 
ʻhuman interface guidelinesʼ 13 beskrivs detta tydligt (se referenslänk 10). Det innebär 
också en hel del arbete från oss om vi ska uppnå Apples standard de har satt upp.

Vi var väl medvetna om detta när vi utvecklade Blocket-applikationen. Ett exempel är 
bildvisaren i applikationen. Vi la ner ett antal veckor på att få den att fungera som Apples 
bildvisaren som redan finns i telefonen. De gjorde vi eftersom att användaren förväntar sig 
att bilderna t. ex ska rotera om du vänder på mobilen.

Ett annat exempel är att vi har skrivit kommunikationen mellan Blocket och iPhone-
applikationen flertrådat. Det innebär att programkod körs i flera olika trådar. T. ex körs 
användargränssnitt i ena tråden och datakommunikationen mellan Blocket och 
applikationen i den andra. Genom detta få ett mer responsivt användargränssnitt. Det 
resulterar också i att användaren upplever applikationen mycket snabbare.

3.8 Framtiden

Nu ser vi fram emot att starta ett företag som utvecklar applikationer och program på ett 
nytt och innovativt sätt. Vi har redan kunder som vill jobba med oss och vi skall gå in i 
Blekinge Bussiness Incubator14  som skall hjälpa oss med uppstarten av företaget. Vi har 
lärt oss mycket under kandidatarbetet men det är bara början och det finns mycket kvar att 
lära.
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13 Human interface guidelines. http://developer.apple.com/documentation/userexperience/Conceptual/
AppleHIGuidelines/XHIGIntro/XHIGIntro.html - 2009/06/29

14 En företags inkubator som finns i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. http://www.b-b-i.se/
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4. Reflektion

4.1 Gemensam reflektion

Vad är den gemensamma nämnaren för vårt examensarbete? Det är frågan som susar 
förbi våra tankar. Våra mål och ambitioner har drastiskt förändrats från den dagen då vi 
bestämde att vi fyra skulle göra ett examensarbete tills slutet. 

Om man läser våra mål vi satte upp inför arbetet i den ursprungliga projektplanen står där 
”Examensarbetet ska resultera i ett handelsbolag”. Det är väldigt intressant när man tänker 
tillbaka. Vi hade sagt att vi ska ha ett handelsbolag där vi ska testa och se hur det går i ett 
år. Fungerar det inte så fungerar det inte. Niklas Jonson var också helt utesluten. Hans del 
var enbart att hjälpa företaget upp på fötterna. Det var den ambitionen vi hade vid starten 
av examanesarbetet. 

Tiden gick och produktionen av Blocket-applikationen tog fart. Vi var passionerade över 
det vi höll på med men det var något som inte riktigt kändes rätt. Det fattades det där lilla 
extra krutet för att vi skulle vara en sammansvettsad grupp. Kanske berodde det på att 
Niklas Jonson inte var en del av det blivande företaget? Kanske berodde det på att vi sagt 
att vi bara skulle testa och se hur det skulle gå och inte satsa 100%? 

Den stora vändningen där hela examensarbetet omformades var när vi träffade Mikael 
Jonson, en etablerad entreprenör. Vi kommer ihåg det mötet som det var igår. Där 
diskuterade vi våra drömmar och visioner, vad vi ville bli och vad vi ville få ut av det här. 
Mikael sitter tyst och lyssnar på vad vi har att säga tills han plötsligt säger följande.

Varför startar ni inte ett aktiebolag och satsar 100%? Jag har aldrig träffat 
någon så unga som ni är och ha dessa visionerna om framtiden som ni har. Ni 
tänker att ni ska testa i ett år och se vad som händer. Jag tycker att ni har absolut 
inget att förlora. Ni har både spets och bredd men framförallt, ni tror på det ni gör!

Det är kanske de mest betydelsefulla orden vi har fått höra under hela examensarbetet. Vi 
kunde inte något annat än att hållla med honom. Där tog vi beslutet att vi skulle starta ett 
aktiebolag med alla fyra anställda. Det resulterade också i att allting blev så mycket 
seriösare. Vi kunde inte ta sovmorgon varannan dag eller stanna hemma för man har sovit 
för dåligt. Nu var det allvar. Skillnaden märktes i gruppen både på gott och ont. Vi är 
kompisar men samtidigt så är vi arbetskamrater vilket ibland kunde krocka som vi märkte. 
Vi fick lära oss att det som sägs i diskusioner är inget annat än för företagets skull och 
absolut inget personligt. 

Vi förstog också vikten av att ha starkt definierade roller i företaget. Det fungerade inte att 
alla skulle vara insatta och ansvariga för allt. Inte när vi kom upp i den här nivån med 12 
projekt i luften samtidigt. Niklas Jonson blev då ansvarig för att ta hand om all 
kommunikation utåt och företagsfrågor. Martin Alléus huvudsakliga uppgift blev 
programmering och tekniskt back-up till Niklas Jonson. Magnus Johansson ansvar blev 
interaktionsdesign och programmering medans Christian Linders blev att se till att gruppen 
följer den arbetsmetod vi hade kommit överrens om och programmering. Vi kom även fram 
till att varje projekt ska ha en person som har teknsik översikt över hela projektet och alltid 
har sista ordet. Det var igenom dem besluten vi insåg att vi blev mycket effektivare och 
mer fokuserade på våra arbetsområden. Även idag är vi inte några proffs på att hålla oss 
till dessa men det är på väg. Det växer fram mer och mer varje dag. 
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Det var mycket mer än det som hände, att arbetet vi gjorde blev så pass seriöst. Det var 
något som började växa fram. Det var något vi börja tro på. Begreppet ʻDen nya 
generationens mobiltjänsterʼ tog en allt mindre abstrakt form. Det var något vi kunde ta i 
och något vi visste hur det skulle utföras. Vi satte snabbt upp målet att vi skulle vara 
ledande i Svergie inom ämnet. Idag kan vi faktiskt erkänna att vi inte är långt ifrån. 
Examensarbetet var bara steg 1. Nu står vi inför verkligheten med verkliga beslut och 
verkliga pengar. Framtiden är inget annat än spännande!
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4.2 Martin Alléus reflektion

Det finns många delar av det år som gått som på ett eller annat sätt bidragit till vem jag är 
idag. Om man ser till hela min tid som högskolestuderande så är det näst intill löjligt hur 
mycket som händer med livet när man flyttar hemifrån, tvingas ta ansvar för vad man gör 
och får helt nya krav på sig. Jag kan med största säkerhet säga att jag är långt ifrån den 
Martin Alléus som flyttade till outforskade Karlshamn för knappt tre år sedan. Den största 
av alla faktorer som lagt grunden till denna förändring är dock utan tvekan de möten med 
andra människor jag korsat vägar med under denna tid.

Är det något jag lärt mig under tiden i Karlshamn, och examensarbetet framför allt, så är 
det vikten av att hitta rätt människor att arbeta med. Mitt mål är inte att låta varken 
nedvärderande eller bitter, men det finns en sak som jagat mig under mina år före 
högskolan. Jag har aldrig riktigt känt något rejält krav på mig av mina klasskamrater när 
det handlar om ämnen jag är intresserad av. Jag har så långt jag kan minnas haft höga 
krav på mig själv, hållit min egen ribba högt och mer än sällan kanske varit onödigt 
ambitiös; det är sådan jag är. Men den egna ribban och de egna kraven räcker bara till en 
viss nivå. Det är först när man får krav ställda på sig själv som man verkligen kan prestera.

Detta har blivit fallet med vårt examensarbete. I och med min tid med Magnus Johansson, 
Christian Linder och Niklas Jonson har fått känna på hur det är att arbeta med människor 
jag respekterar, lyssnar på och ser upp till. För första gången känner jag mig ordentligt 
utmanad. Det är antagligen inte svårt att gissa hur glad jag är att få fortsätta arbeta med 
mina vänner även efter examen.

Det är mycket som behöver stämma för att kemin mellan människor ska fungera. Man 
behöver koll på varandra och även dela vissa grundvärderingar. Vi gick in i vårt samarbete 
med liknande drömmar och idéer, något som gjort att vi nästan har fungerat oförskämt bra 
tillsammans. Bara en så enkel sak som att vi alla fyra är väldigt måna om att ha ett rent 
och ordnat projektrum gör stor skillnad i det stora hela. Vi har med tiden konstaterat att vi 
också ser väldigt likvärdigt på vad bra mjukvara är, och hur man utformar en process för 
att nå ett så bra mål som möjligt.

Det finns emellertid mer bakom en lyckad blandning människor. Förutom delade 
värderingar och liknande ambitioner behövs variation. Ingen är perfekt, och med hjälp av 
att man kompletterar varandra kan man både stärka sig själv och de man arbetar med. 
Trots att vår grupp fungerade, som jag nämnt tidigare, väldigt bra redan från början, så 
kom vi till situationer där vi märkte att vi hade skilda åsikter och synvinklar. Detta kan 
givetvis bidra till vilda och kanske till och med negativa diskussioner, men samtidigt är det 
dessa skillnader som fått oss att gå framåt. Det har fått oss att utvecklas både som grupp 
och individer.

Nyckeln till vår framgång hittills är alltså enligt mig en kombination av både våra likheter 
och skillnader. Den sista ingrediensen har dock visat sig vara lite extra betydelsefull; 
ambition. Just ordet ”ambition” har slängts runt väldigt mycket under våra år på BTH, och 
även om det kan kännas som ett lättdefinierat ord, så är det sällan man känner av sann 
ambition. Vår ambition har uppstått i och med att vi fått arbeta med vad vi brinner för, och 
även att vi haft möjlighet att arbeta med ett skarpt projekt och en tydlig vision om 
framtiden.

Sune Fahlgren skriver i boken Kunskap utan väggar - perspektiv och metoder för 
fältstudier i grupp om skiftet i hur man ser på kunskapskonstruktion i den nya jämt emot 
den gamla skolan.
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Den postmoderna människan bryr sig alltså inte om skolan på samma sätt som 
tidigare generationer och hon engagerar sig inte i de gamla skolfrågorna. 
Kunskap förväntas inte längre från "institutioner" utan kunskap görs var som helst. 
Många ungdomar gör en längre resa ut i världen för att – som deras indra bild 
säger dem – "lära känna sig själv" och får verklig livskunskap. Dessa inre bilder 
om hur kunskap utvecklas har också medfört en markant känslighet för var 
definitionsmakten ligger. Idealet är genomgående mångfald och valfrihet. Det finns 
inte längre ett teoretiskt perspektiv utan många. Den viktigaste rollen i 
kunskapsprocessen är inte längre lärarens undervisning utan studentens lärande. 
Den marxistiskt präglade grundfrågan under min skoltid – "med vem har jag 
kunskap" – har idag blivit den postmoderna frågan "för vem är detta sant".

Vidare i boken skriver olika människor om just detta, att lära sig genom att göra, gå utanför 
klassrummet och känna den riktiga världen. Det skrivs om vikten av göra projekt som 
grupparbeten och att skapa kunskap själv genom erfarenhet och genom att ”lära känna sig 
själv”, snarare än genom den klassiska definitionen av undervisning.

Just utbildningen på BTH i Karlshamn har helt klart  vårt projekt i denna aspekt. Vi har fått 
utrymme att utforska våra egna intressen och faktiskt göra en verklighet av de drömmar vi 
kanske inte annars hade haft möjlighet att arbeta vidare med. Detta i sin tur gör att bara 
ambitionen sätter gränserna för vad som är möjligt. Flera gånger under projektets gång 
har det slagit oss hur långt vi kommit bara med hjälp av skolans mest grundläggande 
ingrediens; frihet.

Detta speglar även vår inställning till vårt företagande. Vi bestämde oss tidigt att satsa på 
bolaget helt själva, utan riskkapital eller lån. Vi har också en klar vision om hur vi ska 
bygga på företaget istället för snabb framgång och en säker inkomstkälla. Vi vill vara fria 
att fokusera vår energi på vad vi vill, stå för våra egna värderingar och framför allt vill vi 
vara fria att göra det vi tycker är roligt och tror på.
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4.3 Christian Linders reflektion

För tre år sedan (2006) började jag på en högskola i Blekinge på en utbildning som 
kallades Medieteknik. Jag var helt ovetande om vad som väntade. Nu är jag här vid slutet 
och kollar tillbaka på processen. Jag kan helt öppet och ärligt säga att det senaste året har 
jag växt som aldrig förr. Jag har lärt mig vad det innebär med ”tid är pengar”, att hela tiden 
göra prioriteringar och ständigt försöka förespå nästa steg i processen. Det kan låta något 
vagt men det har varit en stor punkt i examensarbetet. 

Innan projektet satte igång satte vi oss ner i gruppen och prata igenom hur vi skulle arbeta 
ihop. När jag tänker efter nu i efterhand förstår jag verkligen vikten av de diskussionerna 
som gick då. Vi pratade och skrev ner allt ifrån vad vi är bra/dålig på till vad som gör en 
irriterad. Vi gjorde även en riskanalys över projektet. Det var då jag blev utnämnd till att ha 
arbetsmetod i fokus vilket passade mig.

Vad är en arbetsmetod? Varför ska man tillämpa en sådan? Det var frågor som cirkulerade  
i mitt huvud då. Jag la ner tid på att forska inom området och det finns en hel drös med 
olika metoder. Jag kom fram till att Feature Driven Development skulle passa vårt projekt 
bäst. Det innebär i korta drag att man bryter ner i projektet i små delar (features) och 
föredelar sedan dessa i 2-veckor långa intervaller. Genom detta sättet hela tiden ta sig 
framåt och inte ha för mycket i huvudet samtidigt. Efter hand jag satte mig in i ämnet blev 
jag mer och mer intresserad. Jag köpte då boken Power of less skriven av Leo Babauta. 
Han beskriver boken såhär:

”With the countless distractions that come from every corner of modern life, itʼs 
amazing that weʼre ever able to accomplish anything. The Power of Less 
demonstrates how to streamline your life by identifying the essential and 
eliminating the unnecessary freeing you from everyday clutter and allowing you to 
focus on accomplishing the goals that can change your life for the better.”

Den här boken har varit en fantastisk inspirationskälla för mig. När jag läste den kände jag 
mig väldigt träffad. Författaren går igenom allt ifrån nackdelarna med att försöka göra för 
mycket på en gång till att sätta upp månads-mål och dagliga mål. Han går även in på hur 
du effektiviserar din tid på internet och att ge sig själv belöning. Jag har försökt att tillämpa 
så mycket som möjligt ifrån boken i examensprojektet. Det har givet oväntat bra resultat. 
Jag känner att jag blivit mycket effektivare och det leder i sin tur till att man känner sig 
bättre. Jag rekommenderar boken för alla som utför någon form av kreativt arbete. 

Utöver effektivisering av tid och projektmetoder har jag givetvis lärt mig mycket inom 
området iPhone-utveckling. Språket man programmerar i till iPhone kallas Objective-C. 
Det är väldigt olikt hur Java fungerar. Utvecklaren måste själv hålla koll på hur du 
använder datorns/mobilens minne. Det var en stor tröskel att gå över, dock kul. 

Det är något ofattbart när jag kollar tillbaka ett år. Jag har lärt mig otroligt mycket. Det är 
tack vare de fina arbetskamraterna och den goda miljön. Utan de två faktorerna hade jag 
inte lärt mig så mycket. Det är klart att det har inte alltid varit så lätt när arbetet vi gjort har 
varit så pass seriöst som det faktiskt varit. 
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4.4 Magnus Johanssons reflektion

Det finns otroligt många saker att skriva om och reflektera över efter mina tre år här på 
BTH. Speciellt under det tredje året då det troligtvis har hänt mer än det gjort under hela 
min tidigare studietid. En tanke som jag har fastnat för är vilka otroliga möjligheter jag har 
fått som student på BTH. 

För länge sedan skrev jag en lista på olika saker jag skulle vilja göra under mitt liv. Det var 
en lista av drömmar och förhoppningar om en produktiv och givande framtid. Jag skrev 
t.ex. att jag någon gång vill starta och äga mitt eget företag, jag ville lära mig att utveckla 
program till Apples operativsystem OS X och utveckla nyskapande idéer med nya tekniker. 
Det är en otroligt givande känsla att efter min tid här kunna bocka av dessa och ett flertal 
andra punkter. Jag tror inte att jag hade lyckats med mycket av det här någon annanstans. 
Här har jag fått chansen att göra det jag vill och det jag brinner för, och inte det som någon 
annan talar om för mig att jag bör göra. Jag har kunnat koncentrera mig på att vara kreativ 
och att producera istället för ångest och oro över tentor och skrivningar. Det här tror jag är 
en stor anledning till min framgång som högskolestudent och också framgången av vårt 
examensprojekt. Vi har kunnat arbeta med något som vi alla brinner för på ett sätt som 
passar oss. Resultatet är en tätt sammansvetsad och grymt produktiv grupp som har hjälpt 
mig att förverkliga mina drömmar.

Det räcker dock inte att skolan man studerar vid har en så öppen inställning till lärande och 
kreativt tänkande. Man måste också själv kunna känna igen och agera på de möjligheter 
som presenterar sig. Vid ett par tillfällen under det senaste året har det av olika 
anledningar dykt upp diverse erbjudanden. Som student är det i en sådan situation lätt att 
börja ifrågasätta sina kunskaper. Man har ju trots allt, eller åtminstone oftast, ingen 
egentlig arbetslivserfarenhet. Det svåraste med just det, i alla fall för mig, var att våga tro 
på sig själv. 

Min äldre syster Maria sa en sak som jag länge känt utan att egentligen ha tänkt på det. 
“När skall de komma på att jag bara fejkar? Jag kan ju egentligen ingenting.” Maria sa 
också en annan sak, om än på skämt.

“Det går inte så här bra för vårt företag på grund av att vi är bäst. Det är alla 
andra som är dåliga och vi råkar bara vara bättre.... Det är nu vi har möjligheten 
att bli bäst.”

Det hon sa gav mig en tankeställare. Alla måste börja någonstans och alla går igenom 
samma sak i jakten på bekräftelse. Så istället för att tveka tog vi alla möjligheter som 
serverades och i takt med framgången av vårt projekt började jag också inse hur mycket 
jag lärt mig och hur mycket jag fortfarande lär mig. Vi kanske inte är några genier men vi 
har ändå blivit riktigt duktiga på det här; och med en kombination av nyfikenhet, 
uppfinningsrikedom och ambition kan vi bli bäst.
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4.5 Niklas Jonsons reflektion

Kandidatprojektet drar mot sitt slut nu. När jag nu skulle sätta mig ner och reflektera över 
vad som har hänt och gjorts, fann jag det till en början svårt att bestämma mig på vad jag 
skulle referera till. Jag funderade på vad det som har präglat mitt arbete mest under den 
här tiden och det slog mig, det var självklart, möten med andra människor.

Detta fick mig att tänka på en bok som jag läst inte allt för längesen som heter ”Konsten att 
läsa tankar” av Henrik Fexeus. Det är inte en bok på hur man ”magiskt” läser en annan 
persons tankar, men en bok på hur man kommunicerar med människor och hur man ser 
på deras kroppsspråk vad de egentligen säger. 

Varför refererar jag då till denna bok? Det är för när jag läste den lärde jag mig en 
grundläggande viktig sak och det var vikten av mötet med andra människor. Det var att 
första mötet sätter sin stämpel som är nästintill omöjlig att få bort. Det var att när man 
pratar med någon skall man se dem i ögonen. Det är ju trots allt fortfarande vi människor 
som styr vårt liv här på jorden.

När jag tänker tillbaka på arbetet ser jag att det är verkligen möten med andra människor 
som har bestämt hur mitt arbete har fungerat. Att jag överhuvudtaget började med detta 
projekt var just ett möte med en andra människor nämligen Martin Alléus, Magnus 
Johansson och Christian. När jag skulle välja vilken grupp jag ville göra mitt 
kandidatarbete med var jag lite sent ute. Jag hade gått en kurs under min tematiska 
fördjupning som var lite av i tiden jämfört med andra kurser vilket gjorde att när den 
slutade kursen hade alla andra tredje års studenter redan valt grupper och börjat 
förberedelserna av arbetet. Jag gick runt och knackade dörr för att se ifall någon grupp 
hade en ledig plats för en person som vill bygga en affärsidé. När jag kom till cocoa³ 
gänget, som jag kände sen innan, var det solklart att det var den gruppen jag skulle gå 
med. Hade inte det mötet fungerat hade vi inte kommit så långt som vi är idag.

Nästa möte som skedde var ett med WI.SE, Klas Hallqvist och Anna Nyström. Det var en 
grupp människor som jag träffade när jag gick en kurs i Ronneby. Under projektet kom de 
och pratade med mig och gav mig råd på hur jag kunde gå vidare. Tack vare dessa möten 
med dem valde jag att fokusera på att starta företaget istället för att ta reda på vad som 
skulle kunna behövas.  Det var även dem som först fick oss att tänka på starta aktiebolag 
direkt istället för att starta ett handelsbolag.

Sen tog vi upp min Mikael Jonson, min pappa, till Karlshamn för att diskutera om hur vi 
kunde fortsätta vårt arbete var det vi verkligen bestämde att det var ett aktiebolag vi skulle 
köra på. Utav mötet fick vi en hel del andra väldigt givande tankar kring företagande, 
gjorde att jag kunde lägga om mitt arbete och fokusera på vad som var viktigast.

Nästa möte som var av stor betydelse för oss var när vi träffade Micke Gunnarsson från 
NetPort. Micke hade pratat för alla som gjorde sitt kandidatarbete och bad oss ta kontakt 
med honom angående dem. Redan innan vi hann skicka vårt mail hade han hittat oss och 
ville prata med oss en stund. Efter det har vi haft en regelbunden kontakt. Den kontakten 
har gett oss mycket när det kommer till att träffa ännu fler människor och kanske i 
framtiden starta upp nya projekt.

Genom WI.SE fick vi även en kontakt som hjälpt till med en del praktiskt arbete under 
projekttiden och det var Julia som pluggar till ekonom i Ronneby. Hon hjälpte mig att 
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bygga kalkylen för företaget och allmänt bollplank. Det var när vi hade vår diskussion om 
aktieägaravtalet som gruppen också spikade att vi skulle köra på företaget helhjärtat så 
länge som möjligt.

Detta kan kännas lite som ett tacktal efter att man har vunnit ett stort pris och kanske är 
det lite så. För i slutändan är det de människor som man träffar som antingen direkt eller 
indirekt guidar en fram till sina val. Som jag skrev i början var det viktigaste jag lärde mig i 
”Konsten att läsa tankar” inte kanske hur man skall kommunicera med människor utan hur 
viktigt det är att man kommunicerar med dem.
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