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Analys av verktyg och daglig arbetsprocess inom webbutveckling
Simon Lobo 2019-06-08

Sammanfattning
Målet med arbetet har varit att analysera dagliga arbetsprocessen och använd-
ning av verktyg när man skapar webbplatser. Genom att jobba med företaget 
iComm Studios har jag kunnat besvara ett antal frågor. Hur det dagliga arbets-
processen ser ut, vilken modell man följer, hur projekt avslutas och levereras 
och hur stor roll de olika verktygen spelar vid utvecklingen av projekten. På 
grund av företagets storlek så har jag också undersökt hur företaget skaffar nya 
projekt att jobba på, vare sig nya eller redan existerande kunder begär dem. De 
flesta frågorna besvaras genom att jag själv har medverkat som en vanlig webb-
utvecklare. För vissa andra frågor har jag ställt frågor till behöriga anställda. 
Rapporten kommer även att granska verktygen och eventuellt ge förslag till för-
bättringar. Mina egna reflektioner kommer att baseras på hur framtiden för web-
butveckling kan komma att se ut. 

Nyckelord: CMS, Wordpress, SCRUM, Agil, Divi
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Abstract
The goal of this project has been to analyze the daily work process and use of 
tools when creating websites. By working with the company iComm studios I 
have been able to answer a number of questions. How the daily work process 
looks, what model one follows, how projects are completed and delivered and 
how much role the different tools play in the development of the projects. Be-
cause of the size of the company, I have also investigated how the company ac-
quires new projects to work on, whether new or already existing customers re-
quest them. Most of the questions are answered by myself having participated 
as a regular web developer. For some other questions I have asked questions to 
appropriate employees. The report will also review the tools and possibly pro-
pose improvements. My own reflections will be based on how the future of web
development may look.

Keywords: CMS, Wordpress, SCRUM, Agile, Divi

iv



Analys av verktyg och daglig arbetsprocess inom webbutveckling
Simon Lobo 2019-06-08

Förord
Stort tack till Mattias Dahlgren och Mikael Hasselmalm som har följt oss alla
under dessa två år. De har verkligen undervisat på ett effektivt sätt. 

Thank you Travis Hedrick and Lindsay Lyles for allowing me to be a part of the
team and helped me achieve my tasks. This project would not be possible with-
out your help. 

v



Analys av verktyg och daglig arbetsprocess inom webbutveckling
Simon Lobo 2019-06-08

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................iii

Abstract..............................................................................................................iv

Förord..................................................................................................................v

Terminologi......................................................................................................viii

1 Inledning....................................................................................................1
1.1 Bakgrund och problemmotivering.........................................................1
1.2 Detaljerad problemformulering..............................................................1
1.3 Konkreta och verifierbara mål................................................................2
1.4 Avgränsningar........................................................................................2

2 Teori............................................................................................................3
2.1 Vattenfallsmetoden.................................................................................3
2.2 Agila metoden........................................................................................4
2.3 Scrum.....................................................................................................5
2.3.1 Sprint.................................................................................................5
2.3.2 Roller.................................................................................................6
2.4 Verktyg...................................................................................................6
2.4.1 Wordpress..........................................................................................6
2.5 Divi.........................................................................................................7
2.6 Kommunikation......................................................................................9
2.6.1 Slack..................................................................................................9
2.6.2 Freedcamp.........................................................................................9

3 Metod.......................................................................................................12
3.1 Divi Builder..........................................................................................12
3.2 Arbetsprocess.......................................................................................12
3.3 Projektarbete.........................................................................................12
3.3.1 University Project............................................................................12
3.4 Avslutning av projekt...........................................................................12

4 Konstruktion...........................................................................................13
4.1 Arbetet..................................................................................................13
4.1.1 UIA..................................................................................................13
4.1.2 Spiritus.............................................................................................13
4.1.3 Axio.................................................................................................14
4.1.4 MBU................................................................................................15
4.1.5 Små uppgifter..................................................................................15
4.2 Daglig Arbetsprocess............................................................................15
4.3 Frågor...................................................................................................16

5 Resultat....................................................................................................17
5.1 Hur  säkras  nya  kunder  och  vem  hanterar  kommunikationen?  Vem
godkänner kundens förfrågan?...........................................................................17
5.2 Vad händer efter levererad produkt? Finns man kvar för underhåll?...18

vi



Analys av verktyg och daglig arbetsprocess inom webbutveckling
Simon Lobo 2019-06-08

5.3 Hur ser den dagliga arbetsprocessen ut? Hur fördelas arbetet?...........18
5.4 Kan man förbättra arbetsprocessen?....................................................19
5.5 Hur används de olika verktygen i arbetsprocessen?.............................20
5.6 Varför används Divi Builder?...............................................................20
5.7 Finns det andra alternativ till Divi Builder?.........................................20
5.8 Vilka andra CMS kan jämföras med Wordpress?................................21
5.9 Bör man ersätta Divi Builder eller eventuellt WordPress?...................21

6 Slutsatser..................................................................................................22

Källförteckning.................................................................................................24

vii



Analys av verktyg och daglig arbetsprocess inom webbutveckling
Simon Lobo 2019-06-08

Terminologi

Akronymer/Förkortningar

CMS Content Management System, inom webb; System 
för att hantera webbplatser med administrativa verk-
tyg.

PHP Hypertext Preprocessor, Programmeringsspråk för 
webbutveckling.

CSS Cascading Style Sheets, Stilmallsspråk som används 
för att ge sidor specifika utseenden.

viii



Analys av verktyg och daglig arbetsprocess inom webbutveckling
Simon Lobo 2019-06-08

1 Inledning
I det här kapitlet kommer jag att gå igenom varför jag har valt att undersöka
verktyg och arbetsprocesser. Vidare så kommer jag att presentera de frågeställ-
ningar jag vill få besvarade. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Konkurrensen inom webbutveckling är väldigt hög inte minst i ett stort land 
som Förenta Staterna av Amerika (USA). Företag måste vara konkurrenskrafti-
ga i de olika aspekterna såsom pris, tillgänglighet och snabbhet. Detta för att 
kunna säkra fler klienter, men man måste också arbeta på ett effektivt sätt. Med 
ungefär 30 miljoner små företag [1] i USA så finns det, förutom konkurrens 
också, potentiella kunder. 

Man måste kunna nå ut till kunder och visa att man har kunskapen och verkty-
gen för att kunna skapa något som de vill ha. Det finns olika sätt som man kan 
uppnå önskad resultat med. Val av verktyg kan styra upp hur arbetet kan kom-
ma att läggas upp och utföras. Verktyg som kan vara CMS, Trello eller Slack ut-
gör grunden på hur arbetet styrs upp och leds framåt. 

iComm Studios är ett litet företag i en liten stad i North Carolina, men faktum 
att det har funnits i nästan 15 år tyder på de har gjort något rätt. De har kommit 
att förlita sig på ett speciellt verktyg, som används tillsammans med CMS-sys-
temet Wordpress, Divi Builder. Deras arbetsprocess kan liknas vid Scrum (agilt 
arbetsprocess) där man träffas dagligen och går igenom vad som hann göras da-
gen innan och sedan delas nya uppgifter ut.

1.2 Detaljerad problemformulering

Projektet ska visa hur iComm Studios använder olika verktyg i sitt dagliga arbe-
te för att kunna leverera en slutprodukt. Jag ska även analysera arbetsprocessen 
och de verktyg som används och avgöra om det är det bästa som kan göras. El-
ler om möjlighet till förbättring finns. 

Jag vill få en klarare bild över deras arbetsprocess och jämföra det med existe-
rande arbetsprocesser som till exempel vattenfalls-modellen och agila. För att 
sedan deducera om det finns bättre alternativ. [2]

Jag vill analysera de olika verktyg som används speciellt Divi Builder och upp-
täcka om det kan uppstå problem och hur det kan lösas. Jag vill även identifiera 
begränsningar som finns med valda verktyg och om det finns fördelar med att 
använda ytterligare hjälpmedel eller ersätta dem helt och hållet. Jag deltar i det 
dagliga arbetet men kommer även försöka få tid med intervjuer. 
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1.3 Konkreta och verifierbara mål

Frågor som projektet ska besvara:

• Hur säkras nya kunder och vem hanterar kommunikationen? Vem god-
känner kundens förfrågan?

• Vad händer efter levererad produkt? Finns man kvar för underhåll?

• Hur ser den dagliga arbetsprocessen ut? Hur fördelas arbetet? 

• Kan man förbättra arbetsprocessen? 

• Hur används de olika verktygen i arbetsprocessen? 

• Varför används Divi Builder? Hur fungerar Divi Builder?

• Finns det andra alternativ till Divi Builder? 

• Vilka andra CMS kan jämföras med Wordpress? 

• Bör man ersätta Divi Builder eller eventuellt Wordpress? 

1.4 Avgränsningar

Namn och specifika uppgifter kan komma att ändras eller censureras (till viss 
del). Flera olika projekt har arbetats med och väldigt få har blivit klara, vissa 
har knappt påbörjats. iComm Studios består av två anställda och de hyr in andra
företag för vissa uppgifter, dessa företag tog för lång tid på sig att svara på om 
de kunde göra intervjuer. Så alla uppgifter om dem kommer inte direkt från 
dem, utan från iComm Studios kommentarer. 
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2 Teori 
Denna del presenterar information som är nödvändig att kunna för att förstår in-
nehållet av arbetet. Först presenteras två väldigt kända arbetsmetoder vatten-
fallsmetoden och agil utveckling, sedan så beskrivs det agila utvecklings meto-
den SCRUM. De system och verktyg som har används under projektet kommer 
att redovisas så att du som läsare förstår hur dessa verktyg används. 

2.1 Vattenfallsmetoden

Vattenfallsmetoden är en systemutvecklingsprocess. Likt namnet tyder är det en
sekventiell process i form av ett flöde, likt ett vattenfall. Framsteg händer ge-
nom att gå nedåt i olika faser eller steg. Den här metoden nämndes först år 1970
och har används flitigt sen dess, men på senare år har en mer modern agil metod
växt fram och blivit populär vid systemutveckling. Men vattenfallsmetoden an-
vänds fortfarande och ses som en logisk, strukturerad metod. [3]

Vattenfallsmetoden kan fortfarande användas och föredras ofta att användas vid 
större projekt och när organisationer eller klienten kräver att varje steg doku-
menteras, redovisas och följer deadline. De olika stegen i vattenfallsmodellen 
kan se lite olika ut beroende på hur man använder modellen. Figur 1 visar en 
förenklad version av vattenfallsmetoden vid mjukvaruutveckling. [4]

Figur 1. Enklare version av vattenfallsmetoden.

Den första fasen är oftast kravspecifikationer. Kravspecifikationer kommer of-
tast från klienten, de säger till om vad de vill att tjänsten ska inkludera och kun-
na göra. Inom webbutveckling och många andra grenar av systemutveckling är 
det viktigt att få tydliga anvisningar så man vet hur en webbsida ska utformas 
och vad den ska inkludera. 

Den andra fasen kan vara designen av till exempel ev webbsida. Vid utform-
ningen av en webbsida så bör det finnas en tydlig design som medarbetarna kan
utgå ifrån. Frågor som en webbutvecklare kan ställa sig är: Hur ska webbsidan 
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se ut? Vilka gränssnitt finns det? Är det något färgtema som ska följas? Hur 
många sidor ska finnas? 

Tredje och fjärde fasen är konstruktion och integration. Vid det här steget börjar
själva webbsidan att ta form. Webbutvecklare börjar implementera designen och
webbsidan, utifrån kraven och gränssnitten som finns. Man integrerar de olika 
momenten till en helhet för att tillverka en användbar webbsida. 

Det femte steget är test. Webbsidan testas vid det här steget för att se om webb-
sidan fungerar i praktiken. Det är viktigt att webbsidan ser ut som den ska göra 
och att den fungerar som den ska. Olika länkar på webbsidan ska till exempel 
fungera. 

Nästa steg är installation. Vid det här steget är webbsidan redo att visas för kli-
enten och att bli tillgängliga för framtida kunder eller användare. 

Det sista steget är underhåll. Det är viktigt att webbsidan fungerar och under-
hålls för att följa med i olika trender eller förändringar som kan ske i såväl sys-
temet som för företaget. [4]

Figur 2 visar vattenfallsmetoden med mer detalj.  

Figur 2. Vattenfallsmetoden med 7 steg. 

2.2 Agila metoden

Den agila metoden är en systemutvecklingsmetod som kan användas vid pro-
gramutveckling. Den här metoden till skillnad från vattenfallsmetoden är mer
tillämpbar och smidig. Den är inte strikt och har inget flödesschema. Inom den
agila metoden så sker leverans av färdiga delar när de blir färdiga. Man inväntar
inte att ett helt projekt eller en hel webbsida ska vara färdig utan man arbetar
med delar. För den här metoden sätter man även upp tydliga mål, som kan om-
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formulera om det behövs, det finns inga hårda kravspecifikationer som i vatten-
fallsmodellen. Man går runt eller fram och tillbaka i modellen och jobbar med
att utvärdera och förbättra metoden löpande. Fokus ligger på kommunikation
och individer. Möten sker regelbundet och nära samarbete med alla parter som
är involverade är ett måste. [5]

Utveckling sker i cykler så kallade sprints, där arbetet delas upp i mindre mer
hanterbara bitar. Krav förändras löpande. Utvecklarna jobbar individuellt men
med väldigt nära samarbete. Dagliga möten sker där man redovisar vad man har
gjort och vad man planerar göra fram till nästa möte. 

Öppen kommunikation sker mellan projektledare och intressenter och det finns
ett antal verktyg som hjälper kommunikationen till exempel Trello. 

Agila metoden är inte ett specifikt sätt att jobba på, utan ses mer som ett sam-
lingsnamn på utvecklingsmetoder som följer den agila metodologin. [7]

När man jobbar med flexibla projekt så funkar det perfekt med agila metoden,
projekt vars krav kan komma att ändras utan någon fast deadline eller projekt
som inte har klara mål. [6]

2.3 Scrum

Scrum är ett utvecklingsramverk som baseras på det agila manifestet. Eftersom
det är agilt så behöver man inte definiera mål och deadlines för att starta arbetet.
Återkoppling är en viktig del i processen, man måste kontinuerligt redovisa fär-
diga delar av arbetet. [8] 

När man utvecklar med Scrum så följer man vissa praxis. 

2.3.1 Sprint

En sprint är en tidsram på en månad eller mindre, i mina tidigare projekt har det
varit en vecka. Efter varje sprint så ska man kunna presentera en färdig del av
produkten. Sprint längden bör vara konsistent genom hela utvecklingen och så
fort en sprint är klar så börjar nästa. [9]

Sprint planering sker i början av varje sprint, man väljer ut vilka delar från pro-
duktloggen man ska jobba på under sprinten.  Produktloggen är en lista över
funktioner, förändringar, buggfix eller andra aktiviteter man ska göra för att le-
verera en specifik produkt eller tjänst. Varje objektiv i produktloggen är ett val
och inte ett åtagande. Bara för att det finns med i loggen betyder inte att det
kommer att bli gjord. [9][10]

När man har valt vilka objektiv från produktloggen så fortsätter sprint plane-
ringen med att bestämma hur man ska lyckas leverera dessa delar. Man kan till
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exempel identifiera specifika uppgifter som bidrar till att man till slut når målet.
När man har etablerat hur sprinten ska fortgå så kan man inte längre hämta nya
objektiv från produktloggen.

Man har dagligen en kort diskussion med utvecklarlaget där man koordinerar
följande dagens aktiviteter, detta kallas för en daglig scrum. Det är inte mening-
en att använda daglig scrum för att rapportera status eller diskutera problem.

Vid slutet av en sprint så samlas hela laget och granskar resultatet av sprinten
tillsammans med intressenterna,  till  exempel  kunden.  Möjligtvis  så ska man
kunna använda den färdiga delen för att kunna få feedback. Eventuell feedback
lagras i produktloggen. Efter granskningen så reflekterar laget över hur sprinten
har gått och om man kan göra förändringar. Resultatet av reflektionen blir ett
objektiv som läggs till i sprintloggen för nästa sprint. Granskningen kallas för
Sprint Review och reflektionen kallas för Sprint Retrospective. [9]

2.3.2 Roller

För att kunna jobba så effektivt som möjligt så ska vissa roller sättas ut.

Produktägaren hanterar produktloggen genom att lägga till eller förändra objek-
tiv. Detta för att uppnå det önskade resultatet. 

Scrum Master, eller scrum mästaren är personen som ser till att hela laget följer
agila principer och värden. Originellt så skulle rollen tilldelas någon som är ex-
pert på scrum, på så sätt lära andra därav namnet. Rollen ger ingen riktig autori-
tet.

Utvecklingsteam är personerna som ska levererar delar av produkten efter varje
sprint. Hur arbetet delas upp inom laget är upp till laget själv. [9]

2.4 Verktyg

Det finns många verktyg som används när man skapar webbplatser men vissa är
viktigare än andra. Jag kommer att gå igenom två viktiga verktyg som används
av iComm Studios för att kunna leverera produkter. 

2.4.1 Wordpress

Ett CMS (Content Management System) som är välkänt inte minst av mig själv
från tidigare kurser.  Wordpress är bland de mest använda plattform som för
32% av hela webben. [11] 

För att kunna köra Wordpress så krävs att servern man använder har PHP 7.3 el-
ler högre och MySQL 5.6 eller högre (eller MariaDB 10.1 eller högre). CMS
används för att det är enklare för någon som inte kan koda att skapa webbsidor.
Webbutvecklare skapar utseendet med hjälp av Wordpress medan kunden behö-
ver endast fokusera på innehållet. När webbplatsen är klar så är det enkelt för
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kunden att lägga till nytt innehåll. Man kan lägga till sidor, post (blogginlägg)
eller CPT (Custom Post Type). CPT är en modifierad version av en post. 

Teman och plugins är förmodligen det mest tilldragande med Wordpress. Webb-
utvecklare kan själva skapa och koda fram all typ av funktionalitet, men med te-
man och plugins så slipper dem det. Självklart så hjälper det att man vet hur sa-
ker och ting fungerar. När det gäller teman så är det helt möjligt att skapa sitt
egna tema och ladda upp till sin Wordpress installation och det är också möjligt
att  modifiera  ett  tema och skapa så kallade child  themes.  Child theme eller
barntema är teman som ärver allt från sin förälder men som sedan modifieras
eller får funktioner tillagda. [12]

Vill man lägga till en fin roterande galleri av bilder? Man kan koda och skapa
en, men det enklaste är att använda en plugin. Man kan hitta plugin för i stort
sett vad som helst. Wordpress erbjuder olika sätt att installera plugins och te-
man. Enklast är genom att använda administrativa gränssnittet och söka efter
vad man vill installera, några klick och du är klar  [13]. Figur 3 visar hur man
startar. 

Figur 3. Lägga till nytt plugin

Man kan antingen ladda upp ett plugin eller söka efter i WordPress.org databas
av plugin. Vissa sidor erbjuder speciella plugin som kostar att få använda men
med över 50 000 plugin tillgängliga gratis så hittar man ofta vad man vill utan
att behöva betala. [14]

2.5 Divi

Jag har tidigare nämnt teman eftersom man oftast redigerar teman eller skapar
egna.  WordPress.org  erbjuder  väldigt  många  gratis  teman  eftersom dessa  är
uppladdade av användare och WordPress själva. Jag nämnde också att vissa plu-
gins kostar för att få använda. [15]

7



Analys av verktyg och daglig arbetsprocess inom webbutveckling
Simon Lobo 2019-06-08

Divi builder av Elegant Themes är ett WordPress tema som kostar att få använ-
da. Det är ett otroligt kraftigt tema som erbjuder en sidobyggare (page builder).
Du har fullständig kontroll över hur varje sida kommer att se ut som. [16]

Varje ny sida som skapas i Divi blir uppdelad i sektioner som i sin tur blir upp-
delade i rader. Varje rad kan ha olika antal kolumner och varje kolumn har mo-
duler. Modulerna är de viktigaste eftersom det är där man väljer vad som ska vi-
sas på sidan. Man kan lägga till text, bilder, knappar, video och mycket mer. Vi
ser på figur 4 en sektion med en rad som har en kolumn. Kolumnen har två mo-
duler, en bild och en text modul. 

Figur 4. Divi Builder – en sektion. 

Plus knapparna är för att lägga till objekt. Den gråa lägger till en modul till nu-
varande kolumn och rad. Den gröna lägger till en rad till nuvarande sektion och
den blåa lägger till en ny sektion. 

Det kan vara jobbigt att behöva uppdatera sitt arbete och besöka sidan varje
gång en förändring sker. Med Divi så går det att skapa sidorna i ett visuellt läge.
Där kan man skapa nya sektioner och moduler och se hur det kommer att se ut
när man har publicerat dem. Figur 5 visar hur det ser ut när man bygger och
lägger till moduler med den visuella redigeraren. 

8
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Figur 5. Visuell redigerare – En rad med tre kolumner.

Det finns så mycket mer man kan göra med Divi, och ännu mer med plugin som
är skapade för Divi specifikt. 

Divi Booster är en plugin som ger mer funktionalitet till Divi så som anpassade
ikoner för moduler eller sociala ikoner på headern. Divi Booster erbjuder ett
enklare sätt att implementera funktioner, men på deras sida så kan man även
följa guider för att göra allt manuellt. Det är en plugin som också kostar pengar.
[17]

Ännu fler plugin existerar och många kostar för att få använda. 

2.6 Kommunikation

iComm Studios använder sig av ett antal olika kommunikations verktyg för att
kunna effektivt arbeta. Eftersom företaget anlitar frilansare och andra företag så
är det viktigt att kunna jobba på distans samt kunna hålla god kommunikation.

2.6.1 Slack

Slack är ett verktyg som används för att kunna chatta och prata med olika per-
soner. Det är riktat mot företag för att kunna kommunicera och sköta jobb. Pro-
grammet påminner mycket om Discord, man kan skapa generella chattar och
även skriva direkta meddelanden till personer. Man kan även installera olika ap-
par till Slack som till exempel en mötes assistent som lagrar möten i ditt kalen-
der. [18][19]

2.6.2 Freedcamp

Freedcamp är ett online-verktyg som används för att kunna kollaborera på olika
projekt. 

9
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Figur 6. Freedcamp – Flera olika projekt.

Som det syns på figur 6 så kan många utvecklare vara inblandad i flera olika
projekt. Alla projekt har samma ikoner förutom den sista som har en extra ikon.
Extra ikonen är en klocka, den skulle kunna finnas för alla projekt. När du an-
vänder en funktion med verktyget så syns ikonen i projektlistan. Nedan går jag
igenom alla ikoner i ordning från vänster till höger.

• Första ikonen tar dig till uppgifter eller tasks. Man skapar olika uppgif-
ter och kan tilldela den till olika personer. Varje uppgiftslista kan döpas
och innehålla flera punkter och varje punkt går att kommentera på. 

• Nästa ikon är diskussion där man helt enkelt kan skriva in saker som be-
höver diskuteras.

• Klockan är tid som har lagts ner på projektet. Varje utvecklare som är
tillagd i projektet kan lagra hur lång tid man har lagt ner på det. Man får
sedan en överblick på sammanlagd tid för alla utvecklare. 

• Kalendern används för att sätta ut olika speciella datum som deadlines.

• Sista ikonen är filer som har lagts upp på projektet. Det kan vara filer
som laddats upp på kommentarer, diskussioner eller direkt i filhantera-
ren. 

Det finns sedan en gemensam flik för alla projekt där man lagrar lösenord detta
gränssnitt syns på figur 7.
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Figur 7. Olika lösenord lagrade i freedcamp.
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3 Metod
För att kunna genomföra projektet så kommer jag att delta i iComm Studios 
dagliga arbete. Jag kommer att arbeta med deras verktyg och följa deras pro-
jektmetodik för att utföra olika projekt. 

3.1 Divi Builder

Först och främst så kommer jag att analysera Divi Builder. Lära mig att använ-
da det och få en klar bild över hur dess olika funktioner bidrar till ett projekt.
Jag kommer även att samla in information från de andra i företaget och utvärde-
ra deras upplevelse med Divi Builder. 

3.2 Arbetsprocess

En analys av olika arbetsprocesser kommer att göras, för att sedan jämföra med
iComm Studios tillvägagångssätt. Både min egna erfarenhet och de andra ut-
vecklarna kommer att bidra till att utvärdera processen. Med hjälp av samtal, in-
tervjuer och svar från en mindre enkät så kommer jag att ta fram information
från utvecklare. Det är viktig att identifiera vilken typ av process som iComm
Studios använder sig av för att kunna avgöra om det finns bättre alternativ. 

3.3 Projektarbete

Flera olika projekt kommer att ingå i studien då iComm Studios är för närvaran-
de inblandade i två. Jag kommer att arbeta på båda och sedan även starta på ett
större arbete, universitetsprojektet, som kommer att löpa bortom denna rapport.
Arbetet på de olika projekten kommer att dokumenteras för att kunna utvärdera
mitt bidrag till de olika projekten. Detta är en större del av föregående steg, så
det ingår i mitt arbete såsom de andra utvecklarna hos iComm Studios.

3.3.1 University Project

Ett projekt som jag kommer att kunna ta del av från början till slut på iComm
studie är ett projekt som för närvarande är känt som: University Project. Det här
projektet löper i 6 månader, vilket innebär att jag kommer att ha slutfört min
studien innan projektet  når sitt  slut.  Men de delar  som jag hinner ta del  av
kommer att analyseras och användas i denna studien.

3.4 Avslutning av projekt

Lyckligtvis så kommer jag att vara med och avsluta två projekt och kommer där
med kunna studera hur projekt levereras och vad som sker efter. Jag kommer att
behöva samla in svar hos projektledare eftersom som utvecklare har man lite 
kontakt med kunden.
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4 Konstruktion
Det här kapitlet kommer att redovisa hur jag har slutfört projektet. Jag kommer 
mest att gå igenom mitt arbete på de olika projekten. iComm Studios är som ti-
digare nämnt ett litet företag med två anställda så det fanns inte mycket mer än 
att dyka in i arbetet och hjälpa dem så mycket som möjligt.

4.1 Arbetet

Jag fick direkt öva med Divi då de projekten som var tillgängliga krävde att
man jobbar med det. Några dagar gick åt att lära mig och följa guider samt testa
mig fram på en staging server. 

Travis, min handledare och företagets grundare, gav mig sedan enkla uppgifter
på ett projekt: UIA (United Investors Association). Arbetet bestod mest av att
kopiera innehåll från deras tidigare sida till den nya. Detta gav mig möjligheten
att jobba på kontoret och kunna prata med båda anställda. Jag blev mer och mer
van med att jobba med Divi. Travis vågade ge mig mer att göra och jag fick mer
avancerade saker att göra. 

4.1.1 UIA

Stort arbete med Divi där jag fick skapa olika knappar, formulär och optimera
för mobil användning. Även om mycket kunde göras med Divi så blev jag ändå
tvungen att skapa CSS regler. Fick även använda WordPress plugins. När det
gällde mobil anpassning så fick jag först testa olika storlekar och ta screenshots
tillsammans med anteckningar och skicka dessa till Travis. Arbetet för att fixa
mobiloptimering delades sedan upp mellan alla tre. Sidan presenterades sedan
för kunden. Efter viss feedback så skickades arbetsuppgifter till andra frilansare
och mitt arbete med UIA var klar. 

4.1.2 Spiritus 

Ungefär samtidigt som UIA så jobbade jag på en hemsida för en advokatbyrå,
Spirtus. Här fick jag skapa hela sidor baserat på ett dokument som byrån hade
skickat till oss. Dokumentet var delad mellan alla tre och vi använde freedcamp
för att skapa uppgifter. Uppgifterna som tilldelades mig var mest att läsa ur do-
kumentet sida x till y och implementera det på webbplatsen. Jag fick varje dag
feedback från Travis och fick ibland samarbeta med Lindsay (Travis enda an-
ställd) och göra uppgifter tillsammans. Hennes roll i företaget är mer kommuni-
kation och skötte egentligen andra uppgifter, men hon pluggar till grafisk desig-
ner så hon fick vara med och jobba som utvecklare också. Eftersom hon hade
koll på vad kunden ville ha så var det enkelt att jobba tillsammans. Efter första
presentationen så hade vi fått feedback angående viss information som sakna-
des. Detta kunde enkelt läggas till efter att vi fick ett nytt dokument från byrån
med all nödvändig information. Ännu en gång fick vi dela upp arbetet och slut-
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föra den enskilt för att sedan redovisa resultatet för Travis. Innan sista presenta-
tionen fick vi också optimera sidan för mindre skärmar. Jag fick inte höra mer
om Spiritus då jag påbörjade ett annat projekt innan det presenterades. 

4.1.3 Axio   

Under tiden vi arbetade med Spirtus och UIA så berättade Travis att han hade
blivit kontaktad av en vän som vill ha lite hjälp. Hans vän hade en gammal
kund som ville optimera sin webbplats för att den skulle fungera bättre i mindre
skärmar och lite andra lösningar. Han ville exportera hela webbplatsen och ha
den skapad helt i Divi då han också hade börjat jobba med det. Han ville ge
grundarbetet till Travis och iComm Studios. Travis bad mig att ta en titt på de-
ras tidigare sida och avgöra om jag kunde utföra hela arbetet själv. 

Jag kollade upp alla sidor som skulle exporteras och upptäckte inget som skulle
innebära några problem egentligen. Några dagar senare fick vi klartecken och
jag fick påbörja så fort Travis hade kopierat webbplatsen till vår iscensättnings
server. 

Med två skärmar, originella sidan på den ena och den nya på den andra, började
jag att återskapa webbplatsen helt i Divi. 

 Figur 8. Axio originella sidan till vänster och den nya i divi till höger.

Jag fick skapa en footer i Divi men headern skapades direkt i temafilerna. Dock
fick Travis skapa en helt ny header och min användes aldrig på grund av kom-
munikations problem. Travis hade jobbat på den utan att underrätta mig och
hade skapat den med mer funktionalitet än min, så vi använde hans header. 

Axio använde CPT (Custom Post Type) för vissa sidor dessa CPT var lite svåra-
re att redigera i Divi. Andra sidor krävde specifika tabbar med innehåll, modu-
len tabs gav inte önskad resultat. För att lösa detta så fick jag lägga till regler i
temats CSS. 

Lindsay fick i uppgift att granska webbplatsen och skapa en uppgiftslista på
freedcamp. Hon lyckades identifiera layout problem och safari-baserade pro-
blem. Webbplatsen presenterades sedan till Travis kollega och han var väldigt
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nöjd med den. Webbplatsen godtogs som färdig och iComm Studios gick med
på att göra enkla uppdateringar de närmaste månaderna. 

4.1.4 MBU

MBU (Marantha Baptist University) är det stora projektet som ska fortgå långt
efter den här analysen är klar. Det är en stor multisite WordPress webbplats med
över 600 olika sidor. Vid skrivning av denna rapport så har vi lätt börjat arbetet.
Sidan har  klonats  och  jag  hade  som uppgift  att  aktivera  Divi  huvudplatsen.
MBU använde en annan sidobyggare så jag fick testa om det uppstod konflikter
mellan de två olika byggarna.

Nästa uppgift jag fick var att skapa en ny hemsida baserat på en Sketch-fil vi
fick från universitet. Sidan tog inte så lång tid att skapa men en viss bild och
text galleri krävde extra jQuery som Travis fick göra eftersom han inte hade fått
klartecken att tilldela oss ftp inloggning. 

4.1.5 Små uppgifter

Då och då kom små uppgifter som skulle göras för befintliga kunder. Dessa
kunde vara allt från installera plugin till att skapa ny footer eller uppdatera län-
kar. Två olika kunder bad även om att få se hur Divi skulle se ut om det imple-
menteras på deras webbplats. Jag har inte hört något sedan vi skickade in ex-
emplen. 

4.2 Daglig Arbetsprocess

Beroende på vilket projekt vi arbetade på så implementerades olika typer av ar-
betsmetoder. Vissa projekt hade specifika deadlines och väldigt klara mål me-
dan vissa projekt var enkla uppgifter utan fullständiga mål eller deadline. 

Dagliga arbetet styrdes då helt av de vilka projekt man arbetade på men oftast
så följde vi klara mål som hade olika deadlines. Jag kom in på kontoret, disku-
terade nya projekt med Travis och gick igenom tidigare färdiga uppgifter. När
det var dags att lämna kontoret fick jag ibland extra uppgifter att börja på som
inte behövdes slutföras på några dagar. Då fick jag helt enkelt jobba hemifrån
och använda Slack för att kommunicera med Travis samt hålla koll på freed-
camp ifall nya uppgifter kom upp på andra projekt. 

Användandet av freedcamp användes mest för att logga våra uppgifter och kun-
de ibland läggas till i efterhand. Men det var också ett sätt att kunna notifiera
varandra om uppgifterna. Slack var vår största kommunikationssätt då vi använ-
de det dagligen. 

I stort sätt  så var varje projekt och uppgifter något som behövde göras med
Divi. iComm Studios använde det för nya kunder som standard och annonsera-
de det till befintliga kunder som en möjlig uppgradering. Kunder som ville ha
små förändringar krävde dock inte övergång till Divi. 
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4.3 Frågor

För att kunna få svar på vissa frågor var jag tvungen att ställa frågor direkt till 
de anställda. Jag började med att skapa ett formulär men insåg att det skulle 
vara enklare att ställa direkta frågor när möjligheten gavs. 
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5 Resultat
I det här kapitlet presenteras projektets resultat. De frågor som presenterades i 
första kapitlet av rapporten kommer att försöka besvaras. 

5.1 Hur säkras nya kunder och vem hanterar 
kommunikationen? Vem godkänner kundens förfrågan?

Ett enkelt formulär skapades för att kunna skicka till företaget, detta var innan
jag visste att det fanns endast grundaren och en anställd. Travis svarade på for-
muläret. Svaren han gav visas i figur 9 i sin helhet. 

Figur 9. Google Forms – Travis svar på frågor.

Efter jag fick dessa svar så ställde jag lite mer frågor angående den byrån som
hanterar klienter. Han nämnde endast en kontaktperson som sköter annonsering
och kontakt med olika företag som behöver webbplatser eller jobb på befintliga
webbplatser. Kontaktpersonen mottar iComm Studios tidsplan och kostnad om
den godkänns så presenteras det till kunden. iComm Studios påbörjar arbetet
när kontaktpersonen kommer överens med kunden. Ny förfrågan sker endast
om kontaktpersonen godkänner dessa.  På senare tid har även Lindsay agerat
som en kontakt mellan kunder och iComm Studios, men då har det krävts att
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hon håller noga kommunikation med kontaktpersonen. Oftast sker trevägs kon-
ferenser mellan Lindsay, kontaktpersonen och kunden.

Arbetet är aldrig garanterat men tack vare nätverket av kontakter och byråns
förmåga att hitta kunder så har det nästan alltid funnits arbete att utföra. En an-
nan stor fördel är antalet företag som helt enkelt existerar. Det gör det enklare
att kunna hitta kunder. 

5.2 Vad händer efter levererad produkt? Finns man kvar för 
underhåll? 

Även denna fråga blev någorlunda besvarad i formuläret. Efter jag ställde några
ytterligare frågor så fick jag lite klarare bild över hur arbetet fortsätter med be-
fintliga kunder. 

När kunder anlitar iComm Studios så görs en tidsplan baserat på vad kunden
vill och en offert skapas. Planen och offerten skickas till kontaktpersonen som
sedan presenterar det för kunden. Kontaktpersonen kommer överens med kun-
den och skickar sedan arbetsuppgifterna till iComm Studios. Det är endast detta
som man jobbar med, en preliminär betalning sker och resten när projektet slut-
förs. 

iComm Studios garanterar endast  att  fixa problem som uppstår på grund av
uppdateringar  så  länge  de  är  inte  stora  uppdateringar,  som till  exempel  när
WordPress gick från PHP 5 till PHP 7. Sådan uppdatering eller implementering
av nya funktioner kräver att en ny tidsplan och ny offert görs. 

Det finns så klart speciella fall till exempel då en gammal kund bad om att få
uppdatera sin header. Detta gjordes med kontakt direkt med Travis och väldigt
rabatterad pris. Detta gällde en sida som skapats över tio år sen, så vissa förmå-
ner finns för lojala kunder. 

Ibland så kan vissa kunder från början betala för kontinuerlig uppdatering av en
webbplats. Detta gäller oftast sidor som ska uppdateras under några månader
max två år. 

5.3 Hur ser den dagliga arbetsprocessen ut? Hur fördelas 
arbetet? 

Mitt dagliga arbete gav direkt svar på den här frågeställningen. Uppgifter delas
ut och man får en deadline på dem oftast en till två dagar. När jag tillbringade
dagen på kontoret kunde jag snabbt få feedback på arbetet samt samarbeta med
Lindsay. Jag kunde även få nya uppgifter som kunde ha mig upptagen i ett par
dagar. Så jag brukade komma in på kontoret varannan till var tredje dag. 

Travis delade upp arbetet allteftersom man blev klar med uppgifter. Oftast så
var det planerat att uppgifter skulle ta hela dagar, mellan en till två. Freedcamp
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användes mest mot slutet av denna projekt. Men när det väl användes så blev
uppgiftsutdelningen mycket enklare och vi slapp onödig dötid.

Efter att freedcamp började användas mer effektiv så kändes arbetet mer agilt
än tidigare. Även om det var helt upp till projektet om man arbetade enligt agilt
metod eller vattefalls-metoden så blev arbetet mycket mer flexibel med freed-
camp. 

Lindsay fick oftast hantera kundkontakt med få uppgifter som gällde skapande
av webbsidor. Travis och jag tog hand om det mesta som innebar webbutveck-
ling. Jag fick sällan uppgifter som skulle ta längre än två till tre dagar, och jag
blev också klar mycket tidigare än planerat. Vissa dagar fick jag helt gå hem ti-
digare eller vänta till nästa dag för att få uppgifter. Detta skedde mest med pro-
jekt utan klara deadlines och som jobbades med scrum som ramverk. Sprintarna
var oftast 2 dagar, men jag fick aldrig delta i dagliga scrum eller sprint reviews
och så vidare. Jag fick helt enkelt ta uppgifter från sprint loggen. 

Projekt som följde vattenfalls-modellen fick iComm Studios i flera fall anlita
frilansare och andra företag för att slutföra. Man fick direkt följa uppgifter som
kontaktpersonen hade godkänt och gett till oss. Travis fick i sin tur ge mig små
uppgifter. Dessa uppgifter fick jag på grund av att Travis var oftast osäker på
hur mycket arbetsbelastning han kunde ge mig.

När Travis litade mer på min förmåga så fick jag Axio projektet. Jag gav en
uppskattning på en vecka och fick en deadline på två. Under de två veckorna
fick jag helt fria händer så länge jag kunde leverera en färdig webbplats. Efter-
som hela projektet var att klona en webbplats så delade jag upp de olika sidorna
på olika dagar. 

5.4 Kan man förbättra arbetsprocessen?

Det var klart att iComm Studios inte var vana att hantera extra personal från
hela början, men anpassade sig så småningom. Genom att bättre planera inför
varje projekt så kan företaget enklare utföra sina mål. Eftersom företaget tar an
flera projekt samtidigt så krävs det att man planerar sin tid noga, detta är något
som de faktiskt gör väldigt bra. 

Användningen av freedcamp har varit en bra start på bättre arbetsprocess. Man
får  en  mer  transparent  kommunikation  mellan  alla  utvecklare.  Arbetet  kan
snabbt tilldelas och man kan direkt börja jobba på sina uppgifter. Om iComm
Studios lyckas bemästra användningen av freedcamp så kommer arbetsproces-
sen förbättras markant. På grund av sin storlek så har iComm Studios inte rik-
tigt tänkt på sin process så noga, mindre än ett år sen så var företaget endast en
person. Därför finns utrymme för förbättring, speciellt när det gäller hantering
av personal. Även om de inte planerar att utöka sitt företag så är det bra att ha
en mer strukturerad arbetsprocess. Det hjälper också när man hyr in frilansare
och andra företag, man kan enklare ta tag i arbetet och bättre fördela det.
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5.5 Hur används de olika verktygen i arbetsprocessen?

Som tidigare nämnt så används inte freedcamp till sin maximala potential. När
det väl används så blir processen mycket enklare. Travis lägger in uppgifter och
tilldelar dem till antingen sig själv, Lindsay eller mig. Sedan så är det bara att
börja jobba. 

Slack används dock flitigt, eftersom vissa dagar jobbar man hemifrån. Sedan så
används  Slack  även  med  frilansare  och andra  företag.  Kommunikation  sker
dagligen och man kan enkelt dela filer med varandra.

WordPress Divi har använts med nästan alla projekt då de flesta kunderna har
webbplatser baserade på WordPress och Divi. De som inte har Divi har anlitat
iComm Studios för att uppdatera befintliga webbplatser till att använda Divi. 

5.6 Varför används Divi Builder?

Divi började användas för ett par år sedan och de flesta projekten styrs för att
kunna få använda temat. Man har då investerat i olika plugins som är designade
att skapa funktionalitet för Divi. iComm Studios har sedan långsamt exporterat
tidigare webbplatser till Divi. Eftersom iComm Studios gjort massa investering-
ar på ett tema som drastiskt förenklar arbetet så är det i deras bästa intresse att
försöka få så många klienter som möjligt att använda Divi. Enligt Travis själv
förenklas även WordPress användandet för kunden. 

Divi Builder och dess plugins har redan betalat för sig själva. Fortsatt använd-
ning är för att i framtiden enklare kunna felsöka eller skapa nya funktioner enk-
lare.  Elegant  Themes har  frekvent  uppdaterad  Divis  olika  funktioner  och så
länge det sker så kommer att Divi vara en stor del av iComm Studios verktyg. 

Även om det Divi Builder skull försvinna från en dag till en annan så skulle
webbplatserna fortfarande fungera. Vissa sidor skulle nog se lite annorlunda ut
rent utseendemässigt, men skulle enkelt kunna åtgärdas. Detta är mindre troligt
då det är en tema man använder, det värsta som kan hända är att en WordPress
uppdatering på något sätt förstör funktionalitet för Divi. Men Elegant Themes
är alltid redo för nya uppdateringar. [20]

5.7 Finns det andra alternativ till Divi Builder?

Det finns två stora konkurrenter till Divi, Elementor och Beaver Builder. Det
finns fördelar med alla tre. Med WordPress 5.0 så introducerades blockbygga-
ren för sidor och poster, vilket påminner om Divi och de andra sidobyggare.
[21]

Även om det finns olika alternativ så spelar det ingen större roll vilken sidobyg-
gare man väljer.

20



Analys av verktyg och daglig arbetsprocess inom webbutveckling
Simon Lobo 2019-06-08

5.8 Vilka andra CMS kan jämföras med Wordpress? 

Det finns flera olika CMS som kan lätt jämföras med WordPress. De näst störs-
ta CMS är väldigt lika WordPress med liknande systemkrav: MySQL och PHP.
En av dem är Joomla! utropstecknet är en del av namnet. Joomla! erbjuder un-
gefär  samma funktioner  som WordPress  gör  med  ett  antal  olikheter.  En  av
Joomlas största svagheter är att det är svårt att klona/exportera sidor. Samt att
stora uppdateringar, som sker ofta, kan förstöra hela webbplatser. [22]

Joomla! precis som andra CMS är inte ens i närheten av WordPress storlek när
det gäller användare och plugins. 

5.9 Bör man ersätta Divi Builder eller eventuellt WordPress?

Kort svar nej! iComm Studios förlitar sig egentligen inte på att skapa webbplat-
ser i WordPress eller Divi, det är något som det försöker pressa fram vid nya
kunder. Men om det inte är möjligt så kan företaget skapa webbplatsen med
andra verktyg. Vad Travis har sagt så är majoriteten av deras skapade webbplat-
ser i WordPress för att de antingen rekommenderar det eller för att kunden of-
tast redan har sin webbplats i WordPress.  

Om en kund skulle välja att inte använda WordPress så skulle det, enligt Travis, 
inte vara några problem. Vad gäller Divi så har jag själv varit med och skapat 
funktioner utan Divi, så det är inte alltid nödvändigt. 
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6 Slutsatser
Det startade långsamt men så småningom kände jag mig som en del av laget. 
Jag tycker att mitt arbete uppskattades mycket av Travis och Lindsay. Arbets-
processen kändes väldigt rörigt de första dagarna, något som jag sedan fick veta
berodde på att min närvaro förändrade företagets dynamik.

Olika kunder innebar olika slutprodukter, alla webbplatser vi arbetade på skapa-
des i våra servrar så att kundens existerande webbplats kunde vara i drift medan
vi arbetade. För att presentera så var det bara att skicka en länk. Dessa presenta-
tioner skedde dock oftast via onlinekonferenser, jag själv fick aldrig delta i en. 
När jag hade slutfört Axio så fick jag endast höra från Travis att arbetet hade 
godkänts och att betalning skulle ske. Vidare utveckling skulle nog ske men de 
skulle komma överens om pris. Travis förklarade att om en plugin uppdatering 
eller WordPress uppdatering skulle förstöra något av vårt arbetet så skulle vi 
fixa det utan extra kostnad. Oftast så vill kunder lägga till funktionalitet och det 
kostar så klart. Ibland så får man en kund som vill att man uppdaterar sidan med
nytt innehåll. I dessa fall erbjuder Travis att man antingen betalar för årlig eller 
månatliga uppdateringar eller man utbildar deras personal för att hantera webb-
platsen. 

De olika projekten visade olika sätt att arbeta på och fick mig att prioritera olika
uppgifter på olika sätt. Jag har sedan tidigare varit van vid att skapa hela webb-
platser som sedan presenterats för lärare, nu var jag tvungen att skapa sidor me-
dan andra sidor var ofärdiga samt jobba på flera olika platser samtidigt. Vissa 
uppgifter tog högre prioritet men kunde presenteras till min handledare och få 
direkt feedback ganska fort. När jag fick i uppgift att klona hela Axio webbplat-
sen så fick jag i mina uppgifter att hoppa över sådant som inte kunde göras för 
att endast anteckna och visa Travis. Detta var något jag hade lite problem med 
så jag ville få allt klart, men eftersom jag jobbade med deadline så blev jag 
tvungen att verkligen hoppa över uppgifter. 

När freedcamp började användas mer flitigt så kändes det mycket mer lättande. 
Det fanns alltid nya uppgifter att göra och våra möten blev mer effektiva. Vi 
kunde gå igenom uppgifter som behövde göra och kände ingen riktig stress att 
få uppgiften klar. Uppgifter och diskussioner startades och man kunde lätt följa 
hur kunden ville att webbplatserna/sidorna skulle fullföljas. Jag kunde själv 
starta trådar och göra kommentarer som jag så småningom fick svar på. Att jag 
kunde jobba och skriva upp diskussionsämnen närsomhelst var en stor fördel. 
Eftersom jag oftast jobbade långt efter arbetsdagen var slut, jag gillar verkligen 
att jobba med webbutveckling och att kunna göra det på min ”fritid” var otroligt
roligt att få göra. 

När jag ser WordPress 5.0 och teman som Elementor och Beaver Builder så 
syns ett mönster. Man kan ta en titt på företag som Wix, anledningen till att de 
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är stora är för att det finns en marknad. Som webbutvecklare är det enkelt att 
rycka på axlarna åt idén. Jag har inte testat Wix men jag har jobbat med Divi 
och sett hur Beaver Builder fungerar. Att bygga sidor med block verkar vara 
vart utvecklingen går, det tar inte bort vårt kunskap. Det ger oss bättre verktyg 
egentligen, visst en person som inte vet något om webbutveckling kan nu skapa 
en hemsida genom att klicka med musen. Men dessa verktyg ger oss som skulle
kunna skapa sidan via kod större kontroll. Vi kan också använda musen för att 
klicka fram en sida, men vi kan också modifiera dessa verktyg och skapa på ett 
mycket snabbare sätt. Vår kunskap ger oss en inblick i hur dessa verktyg funge-
rar så att vi kan använda dem på ett mycket mer effektivt sätt. Jag kan ha klagat 
lite i början när det kändes så enkelt att skapa, när jag har spenderat två år på att
lära mig. Men efter ett tag så upptäckte jag att då spenderar jag mindre tid på att
skapa vissa grejer och mer tid på att få dem så perfekta som möjligt. Dessa 
verktyg erbjuder webbutvecklare en chans att få koda och lägga till funktioner 
som är mer avancerade och man får mer tid för det. Jag menar inte att dessa 
”page builders” är webbutvecklingens framtid, jag menar bara att det finns plats
för dem i framtiden, speciellt när de tillhör en så stor plattform som WordPress.

WordPress verkar ha ett stort grep om den globala webben och växer mer och 
mer för varje år. Från 13% år 2011 till 33% år 2019 så har WordPress växt kon-
stant varje år med mellan 1 till 4% varje år. [23]

Så om man kan WordPress som webbutvecklare är det ett stort plus då man lö-
per större chans att få en kund som har eller vill ha WordPress som plattform. 
Om man kan lära sig de andra CMS så är det bara bättre.

Att iComm Studios var villiga att ta in mig och låta mig jobba med dem var 
otroligt roligt. Jag har fått tillgång till olika inloggningsuppgifter och API nyck-
lar samt personuppgifter. Här i USA skulle det nog vara enkelt att bli stämd om 
jag försökte använda dessa uppgifter för min egen vinning. Men det ska inte be-
hövas att jag blir skrämd på detta viset. Jag själv måste följa etiska lagar. Jag 
har börjat med säkerställa att namn får användas i rapporten. Jag får sedan i 
framtiden inte avslöja sådant som anses vara privata uppgifter såsom inlogg-
ningar.
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