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SAMMANFATTNING	

Mikrobryggerier	som	brygger	folköl	kämpar	idag	med	att	nå	ut	med	sina	produkter	till	marknaden.	Då	e-
handeln	 i	 Sverige	 växer	 kraftigt	 och	 befinner	 sig	 i	 en	 positiv	 trend	 skulle	 ett	 sätt	 att	 förbättra	
tillgängligheten	till	marknaden	för	mikrobryggerier	vara	att	distribuera	och	marknadsföra	hantverksfolköl	
via	en	webbapplikation.	För	att	framgångsrikt	lansera	en	sådan	lösning	och	attrahera	en	stabil	kundbas	
krävs	att	tilltänkta	kunder	finner	den	användbar.	Denna	rapport	redogör	för	utvecklingsprocessen	av	en	
användbar	webbapplikation	ur	ett	navigerbarhets-,	läsbarhets-	och	responsivitetsperspektiv.	Rapporten	
tar	stöd	i	teori	baserad	på	vetenskaplig	forskning	om	användbarhet	i	form	av:	navigerbarhet,	läsbarhet	
och	responsivitet.	Programmeringsspråken	Python	och	Flask	har	använts	för	serversidan.	För	klientsidan	
har	 HTML,	 CSS	 och	 Bootstrap	 använts.	 Vidare	 har	 JavaScript-biblioteket	 jQuery	 använts	 för	
kommunikation	mellan	klient-	och	serversidan.	Efter	utvecklingsfasen	utvärderades	webbapplikationen	
med	 hjälp	 av	 användartester.	 Utifrån	 presenterad	 teori	 och	 genomförda	 tester	 dras	 slutsatsen	 att	
webbapplikationen	 är	 användbar.	 Detta	 uppnås	 genom	 att	 användaren	 oavsett	 var	 på	 hemsidan	 den	
befinner	sig	kan	navigera	sig	vidare	till	önskad	del	av	webbapplikationen	med	maximalt	tre	klick.	Färger,	
ikoner,	textstorlek	och	typsnitt	har	valts	så	att	innehållet	är	läsbart	och	slutligen	har	implementationen	av	
CSS	och	Bootstrap	gjort	webbapplikationen	responsiv.	

	 	



	

	

	

ABSTRACT	

Microbreweries	producing	medium-strong	beer	are	struggling	to	reach	out	to	their	customers.	With	the	
help	of	e-commerce,	microbreweries	can	increase	their	interaction	with	their	target	market.	E-commerce	
in	Sweden	is	a	growing	trend,	but	in	order	to	succeed	with	increased	customer	relations	using	a	digital	
platform	 the	 end	 users	 need	 to	 feel	 a	 certain	 degree	 of	 satisfaction.	 A	 contributing	 factor	 to	 the	
satisfaction	 rate	 is	 that	 the	 end	 user	 experiences	 usability.	 This	 thesis	 discusses	 the	 results	 and	
development	 process	 of	 a	 useful	 e-commerce	 platform	 from	 a	 navigational,	 readability	 and	
responsiveness	perspective.	The	thesis	foundation	is	based	on	scientific	research	on	usability	in	terms	of	
navigability,	readability	and	responsiveness.	During	development	the	Python	and	Flask	frameworks	were	
used	for	server	operations	and	the	client	side	uses	HTML,	CSS	and	the	Bootstrap	framework.	Furthermore,	
the	 JavaScript	 library	 jQuery	 was	 used	 for	 communication	 between	 front-	 and	 back-end.	 After	 the	
development	phase	an	evaluation	of	the	web	application	was	conducted	using	usability	testing.	Based	on	
presented	theory	and	conducted	tests	the	thesis	conclusion	states	that	the	web	application	is	useful.	This	
is	achieved	by	the	user,	regardless	of	where	on	the	web	application	it	is	located,	to	navigate	to	the	desired	
part	of	the	web	application	with	a	maximum	of	three	clicks.	Furthermore,	the	choice	of	colour,	text	size	
and	 font	 is	 contributing	 to	 readability	 and	 finally,	 the	 use	 of	 CSS	 and	 Bootstrap	 has	 made	 the	 web	
application	responsive.	 	
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1 INLEDNING	

Detta	kapitel	tar	upp	bakgrund,	motivering	och	syfte	med	att	utveckla	en	webbapplikation	för	försäljning	
av	 hantverksfolköl.	 Vidare	 kommer	 den	 frågeställning	 som	 rapporten	 ämnar	 besvara	 att	 läggas	 fram.	
Slutligen	kommer	avgränsningarna	som	gjorts	att	presenteras.		

1.1 BAKGRUND	

Ölliknande	drycker	har	varit	en	del	av	svensk	dryckeskultur	sedan	medeltiden	men	det	var	först	i	slutet	av	
1800-talet	och	industrialiseringen	som	moderna	bryggeritekniker	började	tillämpas.	En	trend	sedan	slutet	
av	1990-talet	är	att	folköl	har	hamnat	i	skuggan	av	starköl	trots	att	dess	sortiment	erbjuder	en	i	stort	sett	
likvärdig	variation	och	smakupplevelse	med	färre	av	de	negativa	effekter	som	starkare	öl	ger	upphov	till.	
År	 2015	 drack	 den	 genomsnittliga	 svensken	 32,6	 liter	 starköl	 samt	 11,9	 folköl	 per	 år,	 ojusterat	 för	
försäljning	av	utländsk	öl.	(Sveriges	Bryggerier,	2017)	

En	 annan	 påtaglig	 trend	 är	 den	 alltmer	 vanligt	 förekommande	 e-handeln,	 vilken	 de	 senaste	 tre	 åren,	
räknat	från	2014	haft	en	tillväxt	på	80	%	samtidigt	som	den	traditionella	handeln	endast	växt	med	4	%.	
Dock	skall	påpekas	att	e-handeln	utgjorde	6	%	av	den	totala	handeln	 i	Sverige	2014.	Framgångsrika	e-
handelsbolag	 lyckas	 genom	att	ha	ett	unikt	utbud,	ett	 starkt	 varumärke,	 ett	 litet	 antal	 returer	och	en	
förmåga	att	ta	betalt	för	frakt	(Blink,	2015).	

E-handelns	 kraftiga	 tillväxt	 och	 det	 ökande	 antalet	 aktörer	 på	 marknaden	 har	 lett	 till	 tilltagande	
konkurrens.	 Vidare	 har	 vikten	 av	 att	 tillhandhålla	 en,	 enligt	 definitionen,	 användbar	 hemsida	 blivit	
essentiell	 för	 att	 kunna	 bedriva	 en	 långsiktig	 affärsverksamhet.	 Detta	 eftersom	 att	 en	 hög	 grad	 av	
användbarhet	bidrar	till	en	positiv	attityd	gentemot	hemsidor,	vilket	 leder	till	en	ökad	andel	återbesök	
samt	högre	försäljningsvolymer.	(J.	Michael	Pearson,	2007)	

Idag	finns	få	aktörer	som	erbjuder	exklusiv	och	lättillgänglig	folköl,	levererad	i	ett	smidigt	format	hem	till	
dörren	eller	kontoret.	Här	finns	ett	tomrum	att	fylla	för	nya	aktörer.	

1.2 MOTIVERING	

Mikrobryggerier	är	idag	relativt	svårtillgängliga	för	kunder	och	kämpar	för	att	nå	ut	till	en	större	marknad.	
En	e-handel	skulle	underlätta	 för	dessa	att	nå	ut	 till	 sina	kunder	och	samtidigt	 tillgängliggöra	ett	brett	
utbud	 av	 exklusiv	 folköl.	 Om	 denna	 dessutom	 implementeras	 på	 ett	 kreativt	 sätt	 med	 ur	 ett	
webbutvecklingsperspektiv	 användbar	 funktionalitet	 skulle	 den	 aktivt	 bidra	 till	 en	 förstärkt	 mat-	 och	
dryckeskultur.	En	annan	fördel	med	e-handel	är	att	den	generar	kundnytta	i	form	av	översikt	av	sortiment,	
möjlighet	att	beställa	hemifrån	samt	leverans	hem	till	dörren.	

1.3 SYFTE	

Syftet	med	projektet	är	att	utveckla	en	e-handel	som	ämnar	marknadsföra	och	sälja	folköl	tillverkad	av	
svenska	mikrobryggerier.	Projektet	ämnar	även	öka	intresset	för	svensk	öl	och	dryckeskultur,	samt	belysa	



	

2	

	

hantverket	bakom	ölbryggeri	och	göra	öldrickande	till	en	trevligare	och	roligare	upplevelse	med	hjälp	av	
en	navigerbar,	läsbar	och	responsiv	webbapplikation.	

1.4 FRÅGESTÄLLNING	

Hur	kan	en	e-handel	som	säljer	folköl	utformas	för	att	vara	användbar	i	form	av	navigerbarhet,	läsbarhet	
och	responsivitet?	

1.5 AVGRÄNSNINGAR	

Rapporten	fokuserar	på	utveckling	av	en	e-handel	och	hur	den	kan	göras	användbar	för	slutanvändaren	
med	avseende	på	navigerbarhet,	 läsbarhet	 och	 responsivitet.	De	 legala	 utmaningarna	med	och	etiska	
aspekterna	av	affärsidén	diskuteras	men	kommer	 inte	att	 ligga	 i	 fokus	under	arbetet.	Något	försök	att	
lansera	webbapplikationen	kommer	inte	att	göras,	dels	på	grund	av	de	legala	utmaningarna	det	medför	
att	starta	en	verksamhet	som	säljer	alkoholhaltig	dryck	men	framförallt	för	att	syftet	med	detta	projekt	är	
att	utveckla	en	webbapplikation	snarare	än	att	bedriva	en	affärsverksamhet.		 	
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2 TEORI	

Teorikapitlet	 tar	 upp	 relevanta	 teorier	 för	 frågeställningen.	 Mer	 specifikt	 behandlas	 e-handel	 och	
försäljning	av	 folköl,	hur	en	 förstudie	 för	projektet	 kan	genomföras,	 samt	hur	en	webbapplikation	kan	
implementeras	 för	 att	 vara	 användbar	 med	 avseende	 på	 läsbarhet,	 navigerbarhet	 och	 responsivitet.	
Slutligen	 presenteras	 teori	 om	 hur	 en	 webbapplikation	 kan	 utvärderas	 med	 hjälp	 av	 användar-	 och	
funktionalitetstestning.		

2.1 E-HANDEL	OCH	FÖRSÄLJNING	AV	FOLKÖL	

Försäljning	via	e-handel	har	blivit	en	viktig	del	för	många	företag,	men	konkurrensen	hårdnar	(Chiu,	et	al.,	
2014).	För	att	en	e-handel	ska	vara	lönsam	krävs	det	att	kritiska	framgångsfaktorer	identifieras	(Colla	&	
Lapoule,	2012).	Dessa	kritiska	framgångsfaktorer	ska	hjälpa	företag	att	förstå	vad	som	får	kunden	att	köpa	
via	en	e-handel.	För	att	skapa	en	bättre	förståelse	för	kunden	och	identifiera	framgångsfaktorer	kan	en	
enkätundersökning	genomföras	(Kotler	&	Armstrong,	2012).	Därutöver	krävs	tydliga	mål	och	strategier	
för	att	uppfylla	de	kritiska	faktorerna	(Colla	&	Lapoule,	2012).	Till	detta	kan	en	marknadsföringsplan	vara	
ett	lämpligt	verktyg	(Kotler	&	Armstrong,	2012).		

Vidare	 visar	 en	 studie	 av	 Corbitt	 et	 al.	 (2003)	 att	 kunder	 är	mer	 troliga	 att	 handla	 på	 e-handeln	 om	
webbapplikationen	känns	trovärdig.	För	att	skapa	en	tillförlitlig	webbapplikation	finns	etiska	ramverk	som	
utvecklaren	kan	följa	(Lurie	&	Mark,	2016).	Detta	är	relevant	för	försäljning	av	folköl	då	det	finns	etiska	
normer	 samt	 lagar	 om	 försäljning	 av	 alkohol.	 Bland	 annat	 måste	 marknadsföringen	 vara	 måttfull		
(Folkhälsomyndigheten,	2014).			

Att	en	webbapplikation	som	används	för	e-handeln	är	lätt	att	använda	har	visat	sig	vara	viktigt	för	att	e-
handeln	 ska	 lyckas.	 I	 en	 studie	 av	 Sebora	 et	 al.(2008)	 undersöktes	 framgångsfaktorer	 för	 e-handlare	 i	
Thailand.	Studien	visade	att	det	statistiskt	kan	säkerställas	att	en	 lättanvänd	e-handel	 lyckas	bättre	än	
andra	 alternativ.	 Studien	 visade	 även	 att	 pålitlighet	 är	 en	 viktig	 faktor	 för	 att	 en	 e-handel	 ska	 lyckas	
(Sebora,	et	al.,	2008).	

2.2 FÖRSTUDIE	

Avsnittet	 behandlar	 teori	 om	 hur	 enkätundersökningar	 och	 marknadsföringsplaner	 kan	 utformas	 och	
användas	 under	 utvecklingsfasen	 av	 en	 affärsidé.	 Vidare	 behandlar	 avsnittet	 framtagandet	 av	 en	
prototyp.	

2.2.1 ENKÄT	OCH	MARKNADSFÖRINGSPLAN	

Enkätundersökningar	är	den	vanligaste	metoden	för	insamling	av	förstahandsdata	och	passar	väl	för	att	
ta	reda	på	en	intressegrupps	preferenser	och	beteende.	Den	stora	fördelen	med	enkätundersökningar	är	
dess	flexibilitet	eftersom	de	lätt	kan	anpassas	till	att	hämta	data	från	olika	intressegrupper.	En	nackdel	är	
dock	att	enkätundersökningar	ofta	uppvisar	problem	om	enkäten	innehåller	frågor	som	respondenterna	
inte	 vill	 svara	 på,	 eller	 frågor	 där	 respondenterna	 inte	 vet	 svaret,	 vilket	 gör	 det	 svårt	 att	 dra	 vettiga	
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slutsatser	från	enkäten.	Det	är	därför	viktigt	att	ställa	frågor	som	respondenterna	verkligen	kan	och	vill	
svara	på.	(Kotler	&	Armstrong,	2012)	

Utgångspunkten	vid	konstruktionen	av	en	enkät	bör	vara	att	tydligt	fastställa	vad	enkätens	syfte	är	och	
fundera	på	 vilka	 frågor	 som	bör	 ställas	 för	 att	 få	 fram	den	 information	 som	 söks	 (Burgess,	 2001).	Vid	
konstruktion	av	de	enskilda	 frågorna	är	det	 viktigt	 att	 använda	 frågeställningar	 som	 inte	upplevs	 vara	
onödigt	känsliga	då	det	ofta	 leder	 till	 lägre	svarsfrekvens,	vilket	är	ett	vanligt	 förekommande	problem	
enligt	 Jakobsson	&	Westergren	 (2005).	 Vidare	menar	 Jakobsson	&	Westergren	 (2005)	 att	 det	 även	 är	
nödvändigt	att	överväga	vilken	ordning	frågor	ställs	i	eftersom	känsliga	frågor	i	början	av	enkäten	kan	leda	
till	lägre	svarsfrekvens,	istället	bör	enkäten	inledas	med	bakgrundsfrågor	som	upplevs	helt	okänsliga.	Det	
är	 dessutom	 viktigt	 att	 ställa	 frågorna	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 de	 inte	 blir	 ledande,	 hypotetiska	 eller	
svårtydda	(Burgess,	2001).	Även	svarsalternativen	bör	övervägas	noggrant.	Först	bör	det	bestämmas	om	
svarsalternativen	ska	vara	öppna	eller	slutna.	Öppna	frågor	kan	vara	fördelaktigt	om	det	behövs	en	väldigt	
precis	uppfattning	om	respondenternas	åsikter	i	en	viss	fråga.	I	fallet	där	det	endast	krävs	en	ungefärlig	
uppfattning	om	vad	de	som	svarar	tycker	i	varje	fråga	är	slutna	svarsalternativ	att	föredra	då	det	både	är	
lättare	att	svara	på	och	lättare	att	analysera.	(Burgess,	2001)	

Målet	med	en	marknadsföringsplan	är	att	fastställa	hur	ett	företags	strategiska	mål	ska	uppnås	med	hjälp	
av	marknadsföringsstrategier.	En	marknadsföringsplan	ska	innehålla	en	analys	av	företagets	omvärld	och	
hur	 den	 kommer	 påverka	 företagets	 produkt.	 Den	 ska	 dessutom	 fastställa	 produktens	 marknadsmix	
utifrån	pris,	produkt,	plats	och	påverkan	samt	innehålla	en	analys	av	företagets	styrkor	och	svagheter	och	
hur	de	ska	hanteras.	En	bra	marknadsföringsplan	ska	visa	vilka	marknadsmöjligheter	företaget	har	och	
hur	företaget	ska	positionera	sig	i	jämförelse.	(Kotler	&	Armstrong,	2012)		

2.2.2 PROTOTYP	

Syftet	med	en	prototyp	är	att	ge	en	snabb,	ändringsbar	och	översiktlig	bild	på	hur	den	slutliga	produkten	
ska	 se	 ut.	 Prototyper	 kan	 utvecklas	 på	 många	 olika	 sätt	 men	 en	 vanlig	 uppdelning	 är	 att	 skilja	 på	
horisontella	 och	 vertikala	 prototyper.	 Målet	 med	 en	 horisontell	 prototyp	 är	 att	 fånga	 in	 mycket	
funktionalitet	utan	att	gå	in	på	djupet	för	hur	varje	funktion	ska	fungera.	En	vertikal	prototyp	tar	istället	
upp	en	mindre	del	av	den	tilltänkta	funktionaliteten	men	går	istället	in	detaljerat	på	hur	varje	funktion	
kommer	fungera	i	den	färdiga	produkten.		En	horisontell	prototyp	är	ofta	effektiv	för	att	visa	konceptet	
för	 en	 produkt	 och	 ge	 en	 tidig	 överblick	 men	 har	 vissa	 brister	 när	 det	 kommer	 till	 att	 utvärdera	
användarerfarenheter	på	ett	tidigt	stadium.	En	vertikal	prototyp	är	istället	bra	för	att	på	ett	detaljrikt	sätt	
visa	en	isolerad	del	av	en	produkt	för	att	bedöma	hur	den	kommer	fungera	i	praktiken.	(Hartson,	2012)	
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2.3 	ANVÄNDBARHET	

Avsnittet	lyfter	teori	om	användbarhet	generellt	samt	hur	en	webbapplikation	kan	utvecklas	för	att	vara	
användbar	i	form	av	navigerbarhet,	läsbarhet	och	responsivitet.		

Användbarhet	 är,	 enligt	 ISOs	 definition,	 den	 utsträckning	 till	 vilken	 en	 produkt	 kan	 användas	 av	
specificerade	användare	för	att	åstadkomma	specificerade	mål	med	effektivitet	och	tillfredställelse	i	ett	
specifikt	användarsammanhang.	(ISO	9241-11:1998,	1998)	

Enligt	Nielsen	(2012)	är	användbarhet	ett	kvalitetsattribut	för	att	avgöra	hur	enkelt	användargränssnitt	är	
att	 använda.	 Om	 webbapplikation	 är	 svår	 att	 använda	 eller	 om	 en	 användare	 tappar	 bort	 sig	 på	 en	
webbapplikation	 så	 kommer	 denne	 lämna	 sidan.	 Användaren	 lämnar	 även	 webbapplikationen	 om	
informationen	är	svår	att	läsa	eller	om	den	inte	svarar	på	användarens	nyckelfrågor.	Det	går	inte	att	kritiskt	
förstå	kunders	köpbeteende	utan	en	passande	uppskattning	av	en	webbapplikations	användbarhet	(Lee	
&	Kozar,	2012).	

Lee	&	Kozar	(2012)	delar	upp	användbarhet	på	en	hemsida	i	tio	användbarhetskonstruktioner	och	mäter	
deras	 kausalitet	 och	 relevans	 vid	 köpintentioner.	 Två	 faktorer	 med	 hög	 kausalitet	 och	 relevans	 för	
köpintentioner	 är	 navigerbarhet	 och	 läsbarhet.	 Vidare	 diskuterar	 Schade	 (2014)	 att	 en	 responsiv	
webbdesign	har	potentiella	fördelar	över	att	utveckla	separata	sidor	för	olika	enheter.	Utvecklingen	av	en	
enda	kodbas	kan	göra	utvecklingen	snabbare	jämfört	med	flera	distinkta	sidor	och	gör	underhåll	enklare	
över	tid.	Responsiv	webbdesign	är	ett	relativt	bra	sätt	att	framtidssäkra	en	webbapplikation.	

2.3.1 NAVIGERBARHET	

Lee	&	Kozar	(2012)	kom	fram	till	att	navigerbarhet	är	en	nödvändig	egenskap	för	att	skapa	användbarhet	
i	en	webbapplikations	design.	Zhang,	et	al.	(2004)	beskriver	det	som	den	enkelhet	användare	upplever	när	
de	navigerar	 genom	webbapplikationen	 för	 att	hitta	 specifik	 information.	Huruvida	det	 är	 enkelt	 eller	
komplicerat	 att	 navigera	 sig	 genom	 en	 webbapplikation	 påverkar	 användarnas	 helhetsuppfattning	 av	
webbapplikationen	och	kan	orsaka	antingen	tillfredsställelse	eller	frustration	(Sandvig	&	Bajwa,	2016).		En	
utredning	av	Poock	&	Lefond	 (2003)	visade	att	användarens	 frustration	ökar	när	det	krävs	mer	än	 tre	
musklick	för	att	hitta	den	information	användaren	söker.	

Enligt	 Whitenton	 (2016)	 spelar	 placering	 på	 webbapplikationens	 logotyp	 stor	 roll	 för	 hur	 navigerbar	
webbapplikationen	är.	Whitentons	 (2016)	undersökning	visade	att	hemsidor	med	en	klickbar	 logotyp	 i	
översta	vänstra	hörnet	av	sidan	är	betydligt	bättre	ur	ett	navigerbarhetsperspektiv.	Enligt	användartestet	
misslyckades	endast	2	%	av	användarna	med	att	navigera	sig	tillbaka	till	startsidan	på	ett	klick.	På	hemsidor	
utan	 vänsterplacerad	 klickbar	 logotyp	 blev	 resultatet	 att	 hela	 24	%	 av	 användarna	misslyckades	med	
uppgiften.	 Whitenton	 (2016)	 kom	 fram	 till,	 efter	 att	 statistiskt	 prövat	 sitt	 resultat	 med	 Chi-två	 test	
(p<0,05),	att	hemsidor	med	vänsterplacerad	logotyp	gör	att	användarna	har	en	signifikant	större	chans	
att	navigera	sig	tillbaka	till	startsidan.	Användare	är	sex	gånger	mer	sannolika	att	misslyckas	om	logotypen	
inte	är	vänsterplacerad.	(Whitenton,	2016)	
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För	att	en	användare	snabbt	skall	kunna	navigera	bland	listor	av	artiklar	underlättar	det	att	differentiera	
dessa	 med	 hjälp	 av	 ikoner	 och	 färger.	 En	 undersökning	 av	 Harley	 (2016)	 visar	 att	 användare,	 parvis	
jämfört,	var	54	%	långsammare	på	att	navigera	sig	rätt	i	fallet	när	endast	text	användes	för	att	differentiera	
artiklarna	gentemot	när	färger	eller	ikoner	användes.	Gällande	huruvida	det	är	bäst	med	ikoner	eller	färger	
lämnar	Harley	(2016)	utrymme	åt	mer	forskning.	Dock	fastställs	att	båda	två	är	effektiva	indikatorer	till	
skillnad	 från	 att	 endast	 använda	 skillnader	 i	 text	 för	 att	 differentiera	 artiklar	 (Harley,	 2016).	 Eftersom	
västerländska	språk	läses	uppifrån	och	ner	samt	från	vänster	till	höger	följer	det	att	artiklar	placerade	till	
vänster	och	högre	upp	ses	som	viktigare	och	mer	relevanta	än	artiklar	placerade	till	höger	långt	ner.	Det	
kan	därför	främja	navigerbarhet	att	representera	logiska	relationer	mellan	element	på	en	hemsida	med	
placering	i	riktningen	personer	läser	(Fleming,	1998).	

Vidare	 främjar	det	navigerbarhet	att	använda	relativ	 storlek	och	 rörelse	 för	att	 tydliggöra	hierarki	och	
struktur	på	en	hemsida.	Relativ	storlek	kan	förmedla	information	om	vad	som	är	viktigast	på	sidan	eller	
vad	som	har	störst	betydelse.	Stora	artiklar	på	en	sida	drar	generellt	till	sig	uppmärksamhet	snabbast	och	
kommer	då	ses	som	det	viktigaste	på	sidan.	Rubriker	ska	till	exempel	alltid	vara	större	än	övrig	information	
på	 en	 hemsida	 för	 att	 visa	 att	 det	 är	 där	 användare	 bör	 leta	 om	 de	 söker	 viss	 information.	 Utan	
storleksskillnad	kan	det	vara	en	överväldigande	upplevelse	för	en	användare	att	navigera	sig	när	den	söker	
information.	(Fleming,	1998)	

Modaler	avbryter	användaren	och	är	lämpliga	när	användarens	uppmärksamhet	behöver	riktas	mot	viktig	
information.	Fesseden	(2017)	definierar	modaler	som	något	som	blir	synlig	ovanpå	huvudinnehållet	på	
sidan	 och	 sätter	 systemet	 i	 ett	 speciellt	 läge	 som	 kräver	 användarinteraktion.	 Dialogen	 inaktiverar	
huvudinnehållet	 fram	 till	 att	 användaren	 direkt	 interagerar	 med	 modalen.	 Enligt	 Fessden	 (2017)	 är	
modaler	ett	sätt	att	tvinga	användaren	att	ge	information	som	är	kritisk	för	att	fortsätta	i	den	nuvarande	
processen.	

Det	finns	inga	generella	riktlinjer	över	hur	mycket	information	som	ska	visas	i	sökresultaten	men	det	är	
möjligt	att	ha	för	mycket	information	därför	är	det	viktigt	att	balansera	hur	mycket	information	som	visas.	
Det	är	viktigt	att	anpassa	en	sökfunktion	för	olika	användare,	där	vissa	föredrar	möjligheten	att	använda	
sig	av	avancerade	alternativ	medan	vissa	blir	avskräckta	av	för	många	valmöjligheter	och	endast	vill	ha	en	
sökruta.	En	bra	kompromiss	är	att	de	avancerade	alternativen	enbart	dyker	upp	efter	att	 användaren	
aktivt	letat	fram	dem.	(Nudelman,	2011)		

Utöver	 detta	 finns	 det	 några	 viktiga	 aspekter	 när	 det	 kommer	 till	 utformningen	 av	 en	 mångsidig	
sökfunktion.	Det	är	viktigt	att	det	finns	ett	uppenbart	och	konsekvent	sätt	att	ångra	det	nuvarande	urvalet	
av	filtreringsalternativen.	Sedan	ska	även	alla	filter	och	filtreringsval	alltid	finnas	lättillgängligt	och	i	varje	
steg	av	sökningen	ska	endast	filteralternativens	värden	som	matchar	de	tillgängliga	produkterna	synas.	
Till	sist	ska	även	ett	filteralternativ	som	innefattar	alla	produkter	finnas	åtkomligt.	(Nudelman,	2011)	

Ett	av	de	största	problemen	inom	navigerbarhet	på	webbapplikationer	är	att	användare	inte	vet	var	de	
hamnar	om	de	klickar	på	en	länk.	En	funktion	som	förebygger	detta	är	titelattribut	för	länkar,	vilken	är	en	
funktion	som	visar	en	 informationstext	när	användarens	muspekare	hålls	över	en	 länk,	knapp	eller	en	
klickbar	bild.	Den	ger	även	en	förhandsvisning	om	vart	länken	tar	användaren	och	bidrar	till	att:		
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1. Användare	inte	klickar	på	oönskade	länkar	och	navigerar	sig	till	en	sida	där	de	egentligen	inte	vill	
hamna.		

2. Användare	får	en	bättre	förståelse	för	sidan	länken	leder	till,	och	kan	tolka	samt	vidare	navigera	
sig	dit	den	önskar.		

(Nielsen,	2015)	

I	 ”Designing	 the	 User	 Interface”	 presenterar	 Schneiderman	 &	 Plaisant	 (2010)	 följande	 riktlinjer	 som	
främjar	navigerbarhet:	

• Standardisera	arbetssekvenser	-	processen	eller	sekvensen	för	att	utföra	en	viss	uppgift	skall	vara	
likadan	oavsett	under	vilka	förutsättningar	eller	förhållanden	en	användare	utför	uppgiften.	

• Se	till	att	inbäddade	länkar	är	beskrivande	-	en	länk	skall	riktigt	beskriva	länkens	destination	för	
att	undvika	misstag	i	navigeringen.	

• Använd	unika	och	beskrivande	rubriker	-	rubriker	skall	vara	unika	och	vara	tydligt	relaterade	till	
innehållet	de	beskriver.	

• Använd	kryssrutor	för	binära	val	-	vid	binära	val,	såsom	”av”	eller	”på”,	skall	användaren	kunna	
göra	dessa	via	checkrutor.	

• Utveckla	sidor	som	skrivs	ut	ordentligt	-	om	det	är	sannolikt	att	användare	kommer	skriva	ut	en	
sida	bör	denna	sida	designas	med	bredd	och	höjd	passande	för	utskrift.	

• Använd	miniatyrbilder	för	att	förhandsgranska	större	bilder	-	när	det	inte	är	kritiskt	att	användare	
får	se	bilder	i	full	storlek	skall	miniatyrbild	användas	för	att	ge	en	förhandsvisning	av	bilder.	

2.3.2 LÄSBARHET	

Att	göra	någonting	läsbart	betyder	att	skriva	text	så	att	användare	kan	läsa	och	förstå	det	som	förmedlas.	
Det	är	dock	viktigt	att	skilja	på	läsbarhet	och	förståbarhet	(Arney	&	Larzarony,	2005).	Enligt	Leong	et	al.	
(2002)	är	skillnaden	att	läsbarhet	är	textcentrerat,	medan	förståbarhet	är	centrerat	kring	användaren	eller	
mottagaren.	Läsbarhet	har	med	hur	text	är	skriven	och	presenterad	för	läsaren	att	göra,	till	skillnad	från	
förståbarhet	 som	 inkluderar	 läsarens	karakteristiker	 i	egenskap	av	dess	kompetens	och	motivation	att	
läsa.	Där	av	är	en	webbapplikations	textinnehålls	förståbarhet	svår	att	förutse	och	utreda,	medan	dess	
läsbarhet	är	något	som	kan	och	bör	utvärderas	menar	Leong	et	al.	(2002).		

Valet	av	typsnitt,	textstorlek	och	färg	påverkar	också	webbapplikationens	läsbarhet.	I	en	studie	av	Tullis	
et	al.	(1995)	undersöktes	läsbarhet	i	en	Windowsmiljö.	Syftet	med	studien	var	att	studera	hur	olika	typsnitt	
påverkade	användares	förmåga	att	ta	in	information	från	en	webbaserad	miljö.	48	olika	kombinationer	av	
typsnitt	och	textstorlek	testades	på	en	skärm	med	upplösning	1024x768	och	testet	var	utformat	sådant	
att	 en	dialogruta	med	 respektive	 kombination	av	 typsnitt,	 textstorlek	och	bakgrund	presenterades	en	
efter	en	med	identisk	text.	Testdeltagarnas	uppgift	var	att	läsa	igenom	texten	och	identifiera	fel	i	denna.	
Framgångsfaktorer	var	träffsäkerhet	(antal	hittade	fel)	samt	på	vilken	tid	felen	hittades.	Kombinationen	
av	typsnitt	och	textstorlek	som	var	signifikant	bäst	var	MS	Sans	Serif	9,75	och	Arial	9,75.	Vilken	av	dessa	
som	var	mest	läsbar	gick	dock	inte	att	statistiskt	säkerställa.	(Tullis,	et	al.,	1995)	
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Vad	gäller	Serif	och	Sans	Serif	har	det	genom	vetenskapliga	tester	konstaterats	att	typsnitt	av	typen	Serif	
underlättar	 för	urskiljandet	av	respektive	bokstav	om	texten	är	 i	pappersformat,	dock	är	Sans	Serif	att	
föredra	för	text	på	bildskärmar	eftersom	människors	förmåga	att	särskilja	och	utläsa	tecken	då	är	högre	
för	denna	typ	av	font.	(Mills,	2000)	

2.3.3 RESPONSIVITET	

Att	 en	 webbapplikation	 har	 en	 responsiv	 design	 innebär	 att	 webbapplikationen	 består	 av	 endast	 en	
version	som	anpassar	sitt	användargränssnitt	och	innehåll	dynamiskt	så	att	den	kan	tolkas	och	hanteras	
av	 ett	 spektrum	 av	 digitala	 enheter.	 Mer	 precist	 ska	 webbapplikationen	 implementera	 de	 tre	
grundpelarna	 i	 responsiv	 webbdesign:	 flytande	 rutnät,	 mediaförfrågningar,	 och	 dynamiska	 bilder.		
(Gardner,	2011)	

Flytande	 rutnät	 är	 den	 viktigaste	 komponenten	 inom	 responsiv	 webbdesign.	 Det	 ser	 till	 att	
webbapplikationens	innehåll	och	komponenter	skalas	till	webbläsarens	storlek.	Skillnaden	mellan	fast	och	
flytande	rutnät	är	att	vid	det	förstnämnda	anges	storlek	i	antal	pixlar	till	skillnad	från	procentuell	del	av	
sidans	 storlek	 vid	 det	 sistnämnda.	 För	 att	 definiera	 vid	 vilket	 antal	 pixlar	 sidans	 design	 skall	 ändras,	
används	 brytpunkter.	 En	 brytpunkt	 definierar	 när	 designen	 ändras	 från	 ett	 rutnät	 till	 ett	 annat.	 Ett	
problem	med	 flytande	 rutnät	 är	 att	 om	webbläsaren	 krymper	 till	 en	 tillräckligt	 liten	 storlek	 kommer	
innehållet	förvridas.	Det	problemet	löses	genom	användning	av	mediaförfrågningar,	som	implementeras	
genom	HTLM	och	CSS.	(Natda,	2013)	

Mediaförfrågningar	består	av	en	mediatyp	samt	minst	ett	uttryck	som	begränsar	en	stilmalls	möjligheter.	
Detta	görs	genom	att	specificera	stilmallens	egenskaper	såsom	bredd,	höjd,	maximal	bredd,	maximal	höjd,	
enhetens	höjd,	anpassning,	bildförhållande	och	upplösning.	Mediaförfrågningar	tillåter	innehåll	på	sidan	
att	bli	skräddarsytt	för	ett	specifikt	spektrum	av	enheter,	såsom	smartphones,	datorer,	surfplattor	etc.,	
utan	att	behöva	ändra	det	faktiska	innehållet.	(Natda,	2013)	

Att	använda	flytande	rutnät	och	mediaförfrågningar	fungerar	problemfritt	för	innehåll	så	som	text	eller	
menyknappar,	 men	 det	 är	 inte	 alltid	 det	 fungerar	 för	 media	 som	 till	 exempel	 bilder.	 Dessa	 är	
fördefinierade	med	en	viss	höjd	och	bredd.	En	bild	designad	för	en	mobilskärm	blir	liten	och	ser	irrelevant	
ut	på	en	datorskärm	med	stor	upplösning	och	en	bild	designad	för	en	stor	datorskärm	får	inte	plats	på	
skärmen	för	en	mindre	smartphone.	Det	är	därför	viktigt	att	även	göra	mediaelement	responsiva	och	inte	
endast	sidans	layout.	Lösningen	är	simpel,	även	på	media	såsom	bilder	kan	storleken	väljas	till	relativa	
dimensioner	såsom	procentsatser.	(Natda,	2013)	

För	att	göra	en	webbapplikation	responsiv	i	form	av	att	dess	användarinterface	kan	hanteras	av	så	många	
webb-klienter	 som	möjligt	 kan	HTML	och	 JavaScript	användas.	HTML	 tillsammans	med	HTTP	 ligger	 till	
grunden	för	det	internet	som	existerar	idag	och	kan	tolkas	av	nästintill	alla	webbklienter.	JavaScript	kan	
skrivas	inbäddat	i	HTML	och	stöds	av	de	flesta	moderna	webbklienter	på	alla	plattformar.	(Darie,	et	al.,	
2006)		
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Ett	användbart	ramverk	för	webbdesign	är	Bootstrap	som	hjälper	utvecklare	att	göra	webbapplikationer	
responsiva	(Bohyun,	2013).	Bootstrap	har	ett	verktyg	för	rutnätsgränssnitt	som	sorterar	sidans	innehåll	i	
rader	och	kolumner,	som	sedan	kan	ordnas	för	att	visa	webbapplikationen	på	ett	responsivt	sätt	beroende	
på	användarens	skärmstorlek	(Bootstrap,	2017).	

2.4 UTVÄRDERING	

Avsnittet	lyfter	teori	om	hur	bugg-	och	funktionalitetstestning	och	användartestning	kan	användas	för	att	
utvärdera	 webbapplikationen,	 samt	 specifikt	 hur	 navigerbarhet,	 läsbarhet,	 och	 responsivitet	 kan	
utvärderas.		

2.4.1 BUGG-	OCH	FUNKTIONALITETSTESTNING	

Vid	testning	av	webbapplikationer	kan	testprocessen	delas	upp	i	två	delar:	statisk	och	dynamisk	testning.	
Den	statiska	delen	av	testningen,	även	kallad	verifikation,	innebär	att	koden	gås	igenom	för	att	kunna	göra	
en	snabb	optisk	bedömning	på	om	funktionaliteten	uppfyller	specifikationen.	Den	statiska	verifikationen	
kan	fånga	upp	onödigt	långa	navigeringsvägar	mellan	sidor,	sidor	som	aldrig	nås	i	webbapplikationen	samt	
bestämma	 databeroenden.	 Ytterligare	 en	 fördel	med	 statisk	 verifikation	 är	 att	 den	 kan	 utföras	 innan	
webbapplikationen	är	körbar.		

Under	den	dynamiska	delen	av	testprocessen	testkörs	den	fungerande	webbapplikationen	för	att	fånga	
upp	eventuella	felaktigheter	som	kan	ha	förbigåtts	vid	den	statiska	delen.	Målet	med	testningen	är	att	
systematiskt	 gå	 igenom	 webbapplikationen	 från	 ett	 användarperspektiv	 och	 se	 till	 att	 den	 önskade	
funktionaliteten	fungerar	som	den	ska.	Det	innebär	bland	annat	att	se	till	att	alla	sidor	fungerar,	att	alla	
hyperlänkar	 fungerar,	 alla	 navigeringsvägar	 i	 webbapplikationen	 dirigerar	 användaren	 rätt	 och	 att	
databeroenden	 i	 navigeringsvägen	 fungerar	 som	 de	 ska.	 Det	 finns	 dock	 vissa	 svårigheter	 att	 testa	
navigeringsvägar	på	ett	fullständigt	sätt	eftersom	det	kan	finnas	ett	oräkneligt	antal	av	dessa.	(Ricca	&	
Tonella,	2001)	

Efter	att	ny	 funktionalitet	har	 implementerats	är	det	viktigt	att	 säkerställa	att	webbapplikationen	som	
helhet	fungerar	som	den	ska.	Det	vill	säga	se	till	att	den	nyligen	implementerade	funktionaliteten	inte	har	
orsakat	några	nya	problem.	Denna	testmetod	kallas	regressionstestning.	Allteftersom	webbapplikationen	
växer	funktionalitetsmässigt	ökar	mängden	test	som	ska	utföras,	vilket	 innebär	att	det	är	tidskrävande	
process.	 Om	 samtlig	 funktionalitet	 ska	 testas	 efter	 varje	 mindre	 ny	 funktionsimplementering	 blir	
testprocessen	väldigt	lång	och	det	är	praktiskt	taget	omöjligt	i	de	flesta	projekt.	För	att	bibehålla	en	hög	
effektivitet	och	fånga	upp	många	av	de	buggar	som	kan	dyka	upp	är	det	viktigt	att	välja	vilka	delar	av	
webbapplikationen	som	ska	testas	efter	implementerad	funktionalitet	med	omsorg.	(Wong,	et	al.,	1997)	

Att	 testa	 värden	 som	 ligger	 nära	 gränser	 då	 systemet	 reagerar	 olika	 för	 olika	 indata,	 så	 kallad	
gränsvärdestestning,	 har	 en	 högre	 effektivitet	 än	 att	 välja	 godtyckliga	 värden.	 Gränsvärdestestning	
innebär	att	testa	samtliga	värden	så	att	samtliga	gränser	testas	och	undersöks.	Fokus	ska	heller	inte	enbart	
ligga	på	att	testa	indata,	utan	att	testa	kring	gränserna	för	utdata	från	funktioner	är	också	viktigt.	(Myers,	
et	al.,	2004)	
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2.4.2 ANVÄNDARTESTNING	

Användartester	är	vanliga	vid	mjukvaruutveckling	för	att	säkerställa	att	mjukvaran	inte	enbart	fungerar	
utan	även	tillfredsställer	tilltänkta	användares	behov	på	ett	smidigt	sätt.	Målet	med	användartester	är	att	
på	ett	formellt	och	objektivt	sätt	testa	att	mjukvaran	uppfyller	kraven	som	slutanvändare	kan	tänkas	ha	
på	den.	Vid	planering	av	användartester	ska	fokus	ligga	på	att	tydligt	bestämma	vilken	funktionalitet	den	
testade	webbapplikationen	ska	klara	av	och	vilken	acceptansnivå	som	ska	gälla	för	att	anse	att	mjukvaran	
klarar	av	den	önskade	 funktionaliteten.	Det	bör	på	 förhand	 tydligt	 sammanställas	vilken	 funktionalitet	
som	ska	testas	och	på	vilket	sätt	varje	funktionalitet	ska	fungera	för	att	anses	vara	acceptabel.	Ett	bra	sätt	
att	beskriva	den	önskade	funktionaliteten	på	sin	mjukvara	är	genom	användarberättelser	där	det	beskrivs	
specifika	saker	användaren	ska	kunna	göra	med	mjukvaran	och	hur	det	ska	gå	till.	Det	är	även	vanligt	att	
förbereda	användartestfall	där	testpersonerna	uppmanas	att	utföra	specifika	användaruppdrag	med	hjälp	
av	mjukvaran	och	undersöker	hur	testpersonerna	klarar	av	uppgiften.	(Hambling	&	Goethem,	2013)	

När	 ett	 användartest	 utförs	 för	 att	 bedöma	 exempelvis	 användbarhet	 behöver,	 enligt	 Nielsen	 (2000),	
testet	utföras	på	max	fem	stycken	användare.	Anledningen	till	att	det	inte	krävs	fler	än	fem	stycken	beror	
på	att	det	efter	denna	gräns	inte	går	att	få	tillräckligt	med	ny	information	från	ytterligare	testdeltagare	för	
att	det	skall	vara	ekonomiskt	försvarbart	att	fortsätta.	Poängen,	menar	Nielsen	(2000),	är	inte	att	endast	
utföra	ett	 test	på	 fem	användare	snarare	än	 femton,	utan	att	det	 lönar	 sig	mer	att	utföra	 tre	 stycken	
varierande	tester	på	fem	användare.	Det	ska	vara	en	billigare	och	mer	informativ	strategi	att	genomföra	
flera	små	tester	om	färre	användare	än	att	göra	ett	stort	test	om	många	användare.	Nielsen	presenterar	
att	 ett	 optimalt	 antal	 testare	 inte	 kan	 fastställas,	 då	 det	 beror	 på	 testets	 karaktär,	 men	 tre	 till	 fem	
användare	är	enligt	kostnad-nytta	analys	generellt	sett	optimalt.		

Nielsens	åsikt	motsägs	dock	av	Faulkner	(2003),	som	hävdar	att	så	få	testpersoner	ger	väldigt	varierande	
resultat	 beroende	 på	 slumpen	 och	 gruppens	 sammansättning.	 I	 Faulkners	 artikel	 (2003)	 beskrivs	 ett	
experiment	där	grupper	av	olika	storlek	fick	buggtesta	en	webbaserad	webbapplikation	med	ett	känt	antal	
buggar.	 Sedan	undersöktes	hur	 stor	del	 av	buggarna	de	olika	 grupperna	hittade.	Grupperna	med	 fem	
medlemmar	hittade	i	genomsnitt	85.55	%	av	de	kända	buggarna,	dock	var	standardavvikelsen	mellan	de	
olika	grupperna	med	fem	personer	stor	och	den	grupp	som	hittade	minst	fann	endast	55	%	av	buggarna.	
Vid	ökad	gruppstorlek	ökar	visserligen	det	genomsnittliga	antalet	funna	buggar	men	framförallt	minskar	
variationen	 mellan	 grupperna.	 Genom	 att	 öka	 gruppstorleken	 från	 fem	 till	 tio	 personer	 minskar	
standardavvikelsen	 av	 antalet	 procent	 av	 buggarna	 som	 hittades	 från	 9.2	 procentenheter	 till	 3.2	
procentenheter,	samtidigt	ökar	medelvärdet	av	procentandel	av	funna	buggar	från	85.55	%	till	94.70	%.	
Vid	en	gruppstorlek	på	tjugo	personer	hittades	i	genomsnitt	98.4%	av	buggarna.	Faulkner	(2003)	kritiserar	
även	den	tidigare	artikeln	av	Nielsen	(2000)	för	att	fokusera	allt	för	mycket	på	att	spara	kostnader	istället	
för	att	utföra	träffsäkra	användartester.		

Att	testa	användbarhet	generellt	är	desto	svårare	eftersom	användbarhet	inte	är	ett	absolut	begrepp	utan	
snarare	syftar	till	vad	som	önskas	åstadkommas	med	programvaran	och	hur	bra	programvaran	uppfyller	
detta	 syfte.	 Att	 testa	 en	 programvaras	 användbarhet	 i	 en	 industriell	 kontext	 är	 oftast	 kostnads-	 och	
tidsineffektivt	och	svårt	att	genomföra	på	ett	praktiskt	sätt.	För	att	lösa	efterfrågan	på	ett	enkelt	och	billigt	
sätt	att	testa	en	produkts	användbarhet	utvecklades	“The	System	Usability	Scale	(SUS)”,	en	skala	med	10	
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punkter	som	är	till	för	att	testa	en	person	som	på	ett	subjektivt	sätt	testar	användbarhet.	Metoden	går	ut	
på	att	låta	användare	använda	och	testa	systemet	som	ska	undersökas,	för	att	sedan	svara	på	en	enkät	
med	10	frågor.	Svaren	ska	ges	utan	lång	eftertanke	eller	diskussion,	och	spegla	användarens	direkta	tankar	
efter	att	ha	använt	programvaran.	Frågorna	som	ingår	listas	nedan	och	ska	besvaras	på	en	skala	från	1-5.		

1. Jag	tror	att	jag	skulle	vilja	använda	detta	system	frekvent	
2. Jag	tyckte	att	systemet	var	onödigt	komplext	
3. Jag	tyckte	att	systemet	var	enkelt	att	använda	
4. Jag	tror	att	jag	behöver	stöd	från	en	teknisk	person	för	att	kunna	använda	detta	system	
5. Jag	tyckte	att	de	olika	funktionerna	i	systemet	var	välintegrerade	
6. Jag	tyckte	det	fanns	för	mycket	inkonsekvens	i	detta	system	
7. Jag	föreställer	mig	att	de	flesta	personerna	skulle	kunna	lära	sig	detta	system	snabbt	
8. Jag	tyckte	att	systemet	var	besvärlig	att	använda	
9. Jag	kände	mig	självsäker	när	jag	använde	systemet	
10. Jag	behövde	lära	mig	mycket	innan	jag	kunde	börja	använda	mig	av	systemet	

(Brooke,	2012)	

Ett	 resultat	 räknas	sedan	ut	genom	att	summera	poäng	för	varje	 fråga.	För	 fråga	1,3,5,7,9	är	poängen	
positionen	på	skalan	minus	1	medan	poängen	för	fråga	2,4,6,8	och	10	är	5	minus	positionen	på	skalan.	
För	att	få	det	slutliga	resultatet	ska	sedan	den	summerade	poängen	multipliceras	med	2.5.	Den	slutliga	
poängen	ligger	alltid	mellan	0	och	100	och	kan	användas	för	att	analysera	systemets	användbarhet.	De	
stora	fördelarna	med	SUS	är	att	det	är	robust	och	tillförlitligt.	SUS	korrelerar	även	väl	med	resultatet	av	
andra	metoder	för	att	testa	användbarhet.	(Brooke,	2012)	

I	en	artikel	av	Bangor	et.	al.	(2008)	undersöktes	hur	väl	SUS-skalan	testar	användbarhet.	Undersökningen	
genomfördes	genom	att	undersöka	nästan	tio	års	användning	av	SUS	skalan	i	över	200	utvecklingsprojekt.	
Undersökningen	 visade	 att	 även	 om	 SUS	 inte	 är	 fullt	 lika	 tillförlitligt	 som	 andra	 mer	 invecklade	
testmetoder	 är	 den	 fortfarande	 bra	 nog	 för	 att	 tillförlitligt	 testa	 en	 webbapplikations	 användbarhet.	
Artikeln	tar	även	upp	vad	som	kan	anses	vara	ett	acceptabelt	resultat	på	SUS-skalan.	Detta	genom	att	
både	jämföra	resultat	från	testet	med	andra	metoder	för	att	testa	användbarhet	och	genom	bedömningar	
från	författarnas	tidigare	erfarenhet	av	mjukvarutestning.	Deras	slutsats	är	att	resultat	över	70	kan	anses	
som	acceptabelt.	Bra	webbapplikationer	anses	generellt	få	ett	värde	i	regionen	höga	70	till	höga	80,	de	
beskriver	även	resultat	mellan	85	och	testets	maxvärde	som	utmärkta.	Författarna	poängterar	även	att	
höga	resultat	kan	vara	något	missvisande	då	det	är	lättare	att	visa	att	en	produkt	är	oanvändbar	än	att	
visa	att	den	är	väldigt	användbar,	från	detta	drar	de	slutsatsen	att	resultat	kring	80	visserligen	tyder	på	att	
produkten	har	bra	användbarhet,	men	det	behöver	inte	nödvändigtvis	garantera	det.	(Bangor,	et	al.,	2008)	

Ett	annat	sätt	att	testa	användbarhet	är	att	låta	användare	utföra	uppgifter	i	webbapplikationen	för	att	
sedan	kvantitativt	mäta	aspekter	såsom	den	tid	det	 tar	att	utföra	uppgifter,	hur	stor	andel	av	de	som	
försöker	som	lyckas	utföra	uppgiften	och	mängden	fel	som	uppkommer	när	uppgiften	utförs.	Detta	kan	
ytterligare	 utökas	 genom	 att	 intervjua	 testdeltagarna	 angående	 hur	 väl	 webbapplikationen	 uppfyller	
deras	 förväntningar	 och	 deras	 allmänna	 tillfredsställelse	 med	 att	 använda	 den	 testade	
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webbapplikationen.	Från	tidigare	finns	det	en	databas	med	riktvärden	för	hur	stor	del	av	försöken	att	lösa	
en	uppgift	som	faktiskt	lyckas.	Från	denna	databas	rekommenderas	det	att	minst	78	%	av	testfallen	ska	
klara	av	lösa	den	tilltänkta	uppgiften.	Vid	dessa	tester	är	det	även	viktigt	att	på	förhand	tydligt	bestämma	
vad	som	räknas	som	ett	lyckat	försök	att	slutföra	uppgiften.	(Sauro,	2011)	

I	en	artikel	av	Fernandes	et	al.	(2011)	undersöktes	ett	stort	antal	metoder	för	att	testa	användbarhet	för	
webbapplikationer.	Deras	 resultat	 fann	 ingen	enskild	metod	 som	var	bättre	 än	de	övriga	 för	 att	 testa	
användbarhet	 eftersom	 de	 webbapplikationer	 som	 testas	 ofta	 skiljer	 sig	 åt	 när	 det	 kommer	 till	
komplexitet	och	användningsområde.	Deras	generella	förslag	är	att	använda	en	kombination	av	metoder	
för	 att	 testa	 användbarhet	 för	 att	 uppnå	 bästa	 resultat.	 De	 nämner	 också	 att	 det	 verkar	 saknas	 bra	
metoder	 för	 att	 automatiskt	 testa	 användbarhet	 och	 att	 det	 istället	 fortfarande	 är	 vanligast	 att	 testa	
användbarhet	 genom	att	 låta	 verkliga	användare	använda	programvaran	 för	 att	 sedan	utvärdera	med	
hjälp	av	till	exempel	formulär	eller	intervjuer.	Fortsättningsvis	nämner	de	också	att	de	flesta	metoder	som	
används	i	dagsläget	saknar	sätt	att	ge	feedback	på	hur	problem	med	användbarhet	ska	löses	utan	istället	
endast	skapar	en	lista	på	de	problem	med	användbarhet	som	finns	på	webbapplikationen.	(Fernandez,	et	
al.,	2011).		

Vid	intervjuer	med	testdeltagare	är	målet	att	förstå	varför	de	problem	de	upplevde	uppstod	och	försöka	
få	dem	att	förklara	varför	de	gjorde	som	de	gjorde.	Vid	intervjuerna	är	det	dels	viktigt	att	testdeltagarna	
inte	behöver	försvara	sina	åsikter	utan	känner	sig	bekväma	med	att	säga	vad	de	tycker.	Dessutom	är	det	
viktigt	inte	påverka	intervjupersonen	genom	att	reagera	olika	beroende	på	vilket	svar	som	ges.	För	att	få	
så	bra	svar	som	möjligt	bör	intervjufrågorna	börja	med	att	fråga	om	upplevelsen	i	breda	drag	för	att	sedan	
med	följdfrågor	försöka	få	mer	detaljerade	svar	från	intervjupersonerna.		(Rubin	&	Chinsell,	2008)	

2.4.3 NAVIGERBARHET	

Vid	mätning	av	navigerbarhet	skall	enligt	Sauro	(2013)	följande	parametrar	beaktas:	

• Slutföringsfrekvens	-	Binär	parameter	(1=hittat,	0=ej	hittat).	Konverteras	till	“Slutföringsfrekvens”	
med	önskat	konfidensintervall.		 	

• Tid	för	att	hitta	rätt	-	Tid	tills	“Slutförande”.	Bör	ligga	mellan	20-30	sekunder.		
• Standardavvikelse	för	“Tid	för	att	hitta	rätt”	–	Tidsskillnaden	för	olika	användare.	
• Initialt	klick	-	Beskriver	var	användaren	klickar	först,	det	vill	säga	var	användaren	förväntar	sig	hitta	

målet.	
• Framgångsväg	-	Beskriver	sekvensen	av	klick	fram	tills	dess	att	målet	är	nått.	
• Säkerhet	-	Användare	får	på	en	skala	ange	hur	säkra	de	var	på	att	hitta	målet.	
• Svårighetsgrad	-	Användare	får	på	en	skala	ange	hur	svårt	det	var	att	hitta	målet.	
• De	svåraste	objekten	att	hitta	-	Användare	får	ange	vad	som	var	svårast	att	hitta.		
• Första	sökvägen	mot	andra	sökvägen.	
• Orsaker	till	svårighet	-	Användare	får	ange	anledning	till	varför	det	fanns	svårigheter	att	hitta	det	

sökta.	

Data	sammanställs	och	analyseras	sedan.	Därefter	genomförs	nödvändiga	förändringar.	(Sauro,	2013)	
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2.4.4 LÄSBARHET	

Enligt	Klare	(1974)	finns	två	sätt	att	närma	sig	läsbarhetsproblem:	

1. Gissa	kompetens	hos	de	som	kommer	läsa	texten	för	att	sedan	konstruera	och	administrera	ett	
tolkningstest	av	materialet	för	en	grupp	läsare.	

2. Använda	sig	av	läsbarhetsformler.	

Det	 sistnämnda	 är	 det	mest	 praktiska	 och	 effektiva	 sättet	 att	 utvärdera	 läsbarhet.	 Då	 det	 kan	 enkelt	
appliceras	 på	 all	 sorts	 information	 oavsett	mängd	 eller	målgrupp	 (Klare,	 1974).	 Nedan	 diskuteras	 två	
sådana	formler,	Flesch	Reading	Ease	och	Flesch-Koncaid	Grade	Level.	Resultatet	när	FRE	appliceras	på	en	
text	är	ett	värde	på	en	skala	mellan	0-100	(Klare,	1974).	RE	är	den	matematiska	formeln	för	FRE,	och	lyder:	

𝑅𝐸	 = 	206.835	– 	1.015 ∗ 𝐴𝑆𝐿	– 	84.6 ∗ 𝐴𝑆𝑊,		

Där	RE	=	enkel	 läsbarhet	 (Readability	Ease),	ASL	=	medelvärde	av	meningars	 längd	 (Average	Sentence	
Length(words/sentence)),	ASW	=	medelvärde	av	antal	stavelser	per	ord	(Average	number	of	syllables	per	
word).	Resultatet	tolkas	enligt	Tabell	1.	

Kincaid,	Fishburne,	Rogers,	&	Chissom	(1975)	följde	upp	FRE	med	måttet	Flesch-Kincaid	Grade	Level	(FKG),	
som	på	samma	sätt	som	FRE	beräknar	läsbarhet	baserat	på	längden	av	meningar	samt	antalet	stavelser	
per	 ord.	 Resultatet	 tolkas	 sedan,	 enligt	 Tabell	 1,	 som	 en	 skolnivå	 i	 form	 av	 årskurs.	 Att	 få	 resultatet	
översatt	till	en	årskurs	är	ett	bra	sätt	att	tolka	hur	läsbar	en	text	är	(Clariana,	1993).	

Tabell	1	-	Tolkning	av	FRE	&	FKG	(Courtis,	1986)	

Värde	 Enkel	läsbarhet	(FRE)	 Årskurs	

90-100	 Väldigt	lätt	 5	

80-90	 Lätt	 6	

70-80	 Ganska	lätt	 7	

60-70	 Standard	 8-9	

50-60	 Ganska	svårt	 10-12	

30-50	 Svårt	 Högskolenivå	

0-30	 Förvirrande	 Doktorandnivå	

För	att	optimera	webbapplikationens	läsbarhet	ska	webbapplikationens	text	vara	utformad	sådan	att	den	
är	uppbyggd	av	korta	enkla	ord	i	koncisa	meningar.	Om	webbapplikationens	målgrupp	är	tänkt	att	vara	
den	största	möjliga	ska	värdet	ligga	mellan	60-70	,	vilket	ungefär	motsvarar	läskunnigheten	hos	någon	i	
årskurs	8	(Nielsen,	2015).	

2.4.5 RESPONSIVITET	

I	 en	 rapport	av	Global	Web	 Index	 (2017)	undersöktes	vilka	 typer	av	enheter	 som	användare	äger	och	
använder	 när	 de	 surfar	 på	webben.	 Resultatet	 visade	 att	 de	 vanligaste	 enheterna	 sett	 till	 ägande	 var	
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mobiltelefoner	med	ett	ägarantal	på	91	%	och	datorer	på	84	%.	Tredje	vanligast	var	surfplattor	på	47	%.	
(Mander	&	Young,	2017)	

När	 det	 kommer	 till	 webbläsare	 var	 Google	 Chrome	 den	 vanligaste	 i	 april	 2017	med	 ett	 användande	
ungefär	54	%	enligt	en	undersökning	av	StatCounter	(2017).	Därefter	kom	Safari	på	dryga	15	%	följt	av	UC	
Browser	(8	%),	Firefox	(6	%)	och	Internet	Explorer	(4	%)	(StatCounter,	2017).	UC	Browser	har	i	huvudsak	
sina	marknadsandelar	i	Kina,	Indien	och	Indonesien	(UCWeb,	2017).		 	
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3 METOD	

I	detta	kapitel	beskrivs	hur	gruppen	arbetat	under	utvecklingsprocessen	av	en	e-handel,	användbar	med	
avseende	på	läsbarhet,	navigerbarhet	och	responsivitet.	Avsnittet	inkluderar:	förstudie,	implementation	
och	utvärdering.	

3.1 FÖRSTUDIE	

Som	 en	 del	 av	 förstudien	 till	 designen	 av	webbapplikationen	 användes	 två	 enkätundersökningar	 som	
skickades	till	intressegrupper	för	e-handeln.	De	intressegrupper	enkäten	riktade	sig	till	var	privatpersoner	
och	mikrobryggerier.	Syftet	med	enkäten	var	att	få	en	uppfattning	av	hur	de	olika	intressegrupperna	skulle	
förhålla	 sig	 till	 affärsidén	 och	 vilken	 demografi	 e-handeln	 borde	 rikta	 sig	 mot.	 Valet	 av	 enkät	 som	
kundundersökning	 berodde	 på	 dess	 stora	 flexibilitet	 som	 undersökningsmetod	 (Kotler	 &	 Armstrong,	
2012).	Detta	passade	bra	då	det	fanns	ett	behov	av	att	undersöka	två	olika	intressegruppers	attityd	till	
affärsidén.	I	den	framtagna	enkäten	användes	främst	ja	och	nej	frågor	samt	frågor	där	de	svarande	fick	
ange	hur	väl	påståendet	stämmer	på	en	skala	från	1-5.	Huvudfokus	var	att	använda	tydliga	frågor	som	
krävde	ett	precist	svar	samt	se	till	att	frågorna	inte	var	ledande	utan	snarare	frågade	om	respondenternas	
nuvarande	beteende	vilket	gav	en	rättvisare	bild	av	respondenternas	verkliga	åsikter.	(Burgess,	2001)	.	
Enkäterna	var	 tillgängliga	att	svara	på	 i	14	dagar.	Enkäten	till	privatpersoner	delades	på	Facebook	och	
enkäten	till	mikrobryggerier	mailades	till	dem.	Enkäterna	återfinns	i	Bilaga	2	–	Enkätundersökning.	

Utifrån	 enkäterna	 utformades	 en	marknadsföringsplan.	Marknadsföringsplanen	 utformades	 i	 enlighet	
med	teorier	om	marknadsföringsplaner	(Kotler	&	Armstrong,	2012),	och	baserades	på	affärsidén	för	e-
handeln	samt	den	under	 förstudien	utförda	enkätundersökningen.	Marknadsföringsplanen	utformades	
med	den	svenska	marknaden	 i	åtanke.	Den	 inleddes	med	en	omvärldsanalys	där	politiska-,	 legala-	och	
sociokulturella-faktorer	analyserades.	Utöver	det	utfördes	en	analys	av	potentiella	konkurrenter	och	hur	
produkten	kunde	differentieras.	Marknadsföringsplanen	redogjorde	även	för	en	 framtagen	strategi	 för	
företagets	 marknadsföring	 och	 verksamhet.	 Den	 baserades	 även	 på	 accepterade	 och	 vedertagna	
vetenskapliga	 teorier	om	marknadsföring.	Till	exempel	analyserades	 företagets	marknadsmix.	Även	en	
SWOT/TOWS-analys	togs	fram.	

För	 att	 samla	 in	 idéer	 på	 funktionalitet	 inför	 utvecklingsarbetet	 hölls	 ett	 möte	 där	 det	med	 hjälp	 av	
metoden	 Brainwriting	 (Vangundy,	 1984)	 insamlades	 idéer	 från	 gruppmedlemmarna	 på	 möjlig	
funktionalitet.	En	person	 i	gruppen	fick	 i	uppgift	att	sammanställa	alla	 idéer	och	vid	ett	senare	tillfälle	
kategoriserade	 gruppen	 idéerna	 efter	 kategorierna:	 nödvändig,	 önskvärd	 och	 onödig.	 Anledningen	 till	
kategoriseringen	var	att	bestämma	vilka	 funktioner	som	skulle	prioriteras	under	utvecklingen.	Med	de	
framtagna	idéerna	om	funktionalitet	och	teorin	om	läsbarhet,	navigerbarhet	och	responsivitet	togs	sedan	
en	första	prototyp	fram.	Efter	återkoppling	och	diskussion	togs	under	en	andra	iteration,	en	förbättrad	
version	fram.	Den	färdiga	prototypen	underlättade	utvecklingsprocessen	genom	att	samtliga	utvecklare	
hade	en	klar	bild	av	den	färdiga	produktens	utformning.	Prototypen	som	utvecklades	var	av	horisontell	
typ	då	det	ansågs	viktigare	att	få	en	översiktlig	bild	över	den	färdiga	webbapplikationen	snarare	än	planera	
dess	funktionalitet	på	detaljnivå.	(Hartson,	2012)		
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Utöver	 prototyper	 skapades	 en	 produktbacklogg	 med	 tillhörande	 systemspecifikation.	 I	
produktbackloggen	 definierades	 den	 funktionalitet	 som	 ansågs	 nödvändig	 och	 önskvärd.	 Olika	
funktionaliteter	 och	 beskrivningar	 samt	 krav	 på	 dessa	 specificerades	 i	 användarberättelser.	
Användarberättelserna	 beskrev	 vad	 olika	 funktionaliteter	 var	 tänkta	 att	 användas	 till.	 När	 en	 viss	
funktionalitet	 var	 implementerad	 och	 tillfredsställde	 kraven	 enligt	 tillhörande	 användarberättelse,	
markerades	 den	 med	 status	 implementerad.	 Produktbackloggen	 utvecklades	 i	 enlighet	 med	
sprintmetodiken.	(Jansson.T,	2015)	

3.2 IMPLEMENTATION	

I	detta	avsnitt	beskrivs	de	system	och	verktyg	som	användes	under	utvecklingen	av	webbapplikationen	
från	ett	server-	och	klientperspektiv.	Även	den	metodik	som	användes	för	att	implementera	dessa	system	
och	hur	arbetet	fortskred	under	projektet	tas	upp.		

3.2.1 SYSTEMSPECIFIKATION	

En	 illustration	 av	 systembeskrivningen	 visas	 i	 Figur	 1	 nedan.	 På	 serversidan	 av	 webbapplikationen	
utvecklades	webbapplikationens	 funktionalitet	 och	 gränssnitt	 i	 huvudsak	med	programmeringsspråket	
Python	med	Flask	(Ronacher,	2017)	som	webbramverk.	Användandet	av	Flask	medförde	att	en	stor	del	av	
den	 grundläggande	 funktionalitet	 som	 krävdes	 för	 webbapplikationen	 inte	 behövde	 implementeras	
eftersom	 den	 redan	 existerade	 inom	 ramverket.	 För	 att	 kunna	 möjliggöra	 lagring	 av	 data	 såsom	
informationstexter,	användare,	ordrar	och	produkter,	skapades	en	databas	med	hjälp	av	verktyget	SQL	
Alchemy.	Denna	hanterades	genom	programmeringsspråket	SQLite.	SQL	är	standard	när	det	kommer	till	
lagring	 av	 en	 relationsdatabas	 och	 verktyget	 SQL	 Alchemy	 är	 ett	 Python-baserat	 SQL-verktyg	 (SQL	
Alchemy,	2017).		

På	 klientsidan	 används	 HTML-mallar	 i	 kombination	 med	 Python-verktyget	 Jinja	 för	 att	 visa	
webbapplikationens	innehåll.	Jinja	tillhandahåller	ett	utökat	sätt	att	ändra	en	HTML-mall	utifrån	server-
sidan	(Ronacher,	2017).	JavaScript-biblioteket	jQuery	används	för	att	på	ett	snabbt	sätt	modifiera	HTML-
mallar,	 händelsehantering,	 animeringar	 och	 asynkrona	 anrop	 mellan	 klient	 och	 serversidan.	 (jQuery,	
2017).	Hashning	av	lösenord	uppnåddes	genom	att	använda	Werkzeug	Security	vilket	tillhandahåller	de	
metoder	 som	 är	 nödvändiga	 (Ronacher,	 2011).	 För	 betalningsfunktionen	 användes	 betalningstjänsten	
Stripes	 inbäddade	 betalningsfunktion	 vilken	 tillhandahåller	 en	 säker	 och	 effektiv	 lösning	 så	 att	 någon	
sådan	inte	behövde	implementeras	från	grunden	(Stripe,	2017).		

En	 responsivt	 användbar	 design	 åstadkoms	 genom	 programmeringsspråket	 CSS	 och	 med	 hjälp	 av	
ramverket	 Bootstrap,	 där	 speciellt	 Bootstraps	 rutnätssystem	 var	 till	 stor	 användning.	 Rutnätsystemet	
uppnås	genom	att	 i	HTML-mallen	specificera	hur	stor	del	av	en	rad	specifikt	 innehåll	ska	fylla	upp.	Vid	
skapandet	 av	webbapplikationen	delades	 koden	upp	 i	 behållare	 av	 fastbredd	 eller	 flytande	behållare.	
Behållarna	delades	sedan	upp	i	rader	som	delas	upp	ytterligare	i	kolumner,	dessa	används	sedan	för	att	
visa	innehåll	på	hemsidan	dynamiskt.	(Bootstrap,	2017)	
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Figur	1	-	Systembeskrivning	

3.2.2 ARBETSMETODIK	

Utvecklingsprocessen	av	webbapplikationen	delades	upp	i	tre	sprintar,	där	en	sprint	är	en	iteration.	Innan	
den	första	iterationen	utförde	gruppen	en	förstudie	där	förutsättningar	för	webbapplikationen	arbetades	

Inför	 samtliga	 iterationer	 i	 utvecklingsprocessen	 skapades	 en	 sprintbacklogg.	 Denna	 fylldes	 med	
funktioner	 från	produktbackloggen	som	var	ett	 levande	dokument	och	uppdaterades	under	projektets	
gång,	 se	 bilaga	 3.	Målet	 varje	 iteration	 var	 sedan	 att	 utveckla	 samtliga	 funktioner	 i	 sprintbackloggen.	
Lyckades	gruppen	implementera	hela	sprintbackloggen	fylldes	den	på	med	fler	funktioner	som	var	tänkta	
att	 implementeras	 i	efterkommande	 iterationer.	Även	detta	 skedde	 i	enlighet	med	SCRUM-metodiken	
(Jansson.T,	2015).	Syftet	med	att	använda	sig	av	SCRUM	var	att	underlätta	en	flexibel	arbetsprocess	vilket	
ansågs	 passa	 utvecklingsprojektet	 väl.	 Gruppen	 använde	 sig	 av	 utvecklingsmiljön	 PyCharm	 och	
versionshanteringsverktyget	Git.		



	

18	

	

3.3 UTVÄRDERING	

I	slutet	av	och	efter	varje	sprint	testades	webbapplikationen	med	hjälp	av	bugg-	och	funktionalitetstester	
som	 utfördes	 av	 utvecklingsgruppen.	 Detta	 för	 att	 identifiera	 och	 lyfta	 fel	 i	 koden.	 När	 e-handeln	 var	
färdigutvecklad	genomfördes	användartester	för	att	utvärdera	dess	användbarhet.		

3.3.1 BUGG-	OCH	FUNKTIONALITETSTESTNING	

För	 att	 testa	 om	 den	 implementerade	 funktionaliteten	 uppfyllde	 kravspecifikationen	 och	 var	 fri	 från	
buggar	 genomfördes	 bugg-	 och	 funktionalitetstesting	 av	 utvecklingsgruppen	 efter	 varje	 iteration	 av	
projektet.	Testningen	var	en	så	kallad	regressionstestning	där	tidigare	implementerad	funktionalitet	också	
testas	 för	 att	 säkerställa	 att	 nya	 buggar	 inte	 har	 dykt	 upp	 (Wong,	 et	 al.,	 1997).	 Eftersom	 att	
regressionstestning	 är	 tidskrävande	 testades	 inte	 samtliga	 av	 webbapplikationens	 funktioner	 utan	 en	
avgränsning	gjordes	och	fokus	lades	på	de	i	direkt	anslutning	till	den	nya	funktionen.	För	att	säkerställa	
att	buggar	inte	hade	dykt	upp	på	oväntade	platser	testades	webbapplikationens	fullständiga	funktionalitet	
efter	varje	avslutad	iteration.	

Själva	 testningen	 bestod	 till	 största	 del	 av	 dynamisk	 testning,	 där	 webbapplikationen	 och	 dess	
funktionalitet	testades	från	ett	användarperspektiv	med	syfte	att	finna	buggar.	För	att	fånga	upp	onödigt	
långa	navigeringsvägar	eller	sidor	som	aldrig	nåddes	utfördes	även	statisk	testning	där	koden	gicks	igenom	
på	 ett	 överskådligt	 sätt	 efter	 varje	 genomförd	 iteration	 (Ricca	 &	 Tonella,	 2001).	 Samtliga	 tester	 som	
utfördes	var	av	typen	gränsvärdestestning.	För	att	uppnå	högre	effektivitet	och	se	till	att	samtliga	testfall	
blir	utförda	så	används	värden	som	ligger	nära	och	på	båda	sidor	av	samtliga	intressanta	gränser	(Myers,	
et	al.,	2004).	

3.3.2 ANVÄNDARTESTNING	

För	 att	 testa	 hur	 den	 utvecklade	 webbapplikationens	 funktionalitet	 med	 hänsyn	 till	 navigerbarhet,	
responsivitet	 och	 läsbarhet	 utfördes	 en	 serie	 användartester	 för	 att	 undersöka	 hur	 väl	
webbapplikationens	funktionalitet	fungerade	i	dessa	avseenden.	I	enlighet	med	studien	från	Fernandez	
et	al.	(2011)	bestämdes	det	att	det	bästa	sättet	att	testa	användbarheten	hos	hemsidan	var	att	använda	
en	kombination	av	flera	metoder.	Dels	beslutade	gruppen	sig	för	att	använda	The	System	Usability	Scale	
(SUS)	 från	 Brookes	 artikel	 (2012).	 Formuläret	 som	 beskrivs	 i	 hans	 artikel	 översattes	 till	 svenska	 och	
besvarades	av	ett	antal	testpersoner	som	under	en	kortare	tid	fått	bekanta	sig	med	webbapplikationen.	
Svaren	 från	 dessa	 enkäter	 sammanställdes	 sedan	 och	 analyserades	 för	 att	 få	 ett	 mått	 på	 sidans	
användbarhet.	

Utöver	detta	utfördes	även	en	serie	intervjuer.	I	linje	med	artiklarna	från	Sauro	(2011)	och	Hambling	&	
van	 Goethem	 (2013)	 utformades	 en	 serie	 användaruppdrag	 som	 skulle	 utföras	 på	 den	 utvecklade	
webbapplikationen	för	att	testa	dess	navigerbarhet.	För	att	ha	något	att	mäta	mot	utformades	en	snarlik	
serie	användaruppdrag	som	skulle	utföras	på	webbapplikationen	Mobilyx.se	(2017).	Detta	gjordes	för	att	
testa	 användbarheten	 samt	 för	 att	 kunna	 jämföra	 hur	 användarna	 uppfattade	 de	 båda	
webbapplikationernas	 funktionalitet.	Mobilyx	valdes	då	andra	e-butiker	som	säljer	 folköl	saknas,	detta	
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ledde	till	beslutet	att	testa	mot	en	e-butik	inom	ett	annat	försäljningsområde	istället.	Mobilyx	valdes	då	
den	saknade	många	av	de	funktioner	som	gör	en	hemsida	användbar	enligt	den	framtagna	teorin	för	att	
undersöka	hur	anpassningen	 för	att	 göra	webbapplikationen	användbar	 fungerat	 i	 praktiken.	De	båda	
uppsättningarna	användaruppdragen	var	som	följer:		

Den	utvecklade	webbapplikationen:	

1. Skapa	en	användare	och	logga	in	
2. Beställ	tre	Amber,	två	Omnipollo	3.5	pineapple	Gose	och	valfri	öl	från	kategorin	IPA		
3. Lägg	till	din	valfria	IPA	som	favorit		
4. Byt	din	adress	till	något	nytt	
5. Kontakta	oss	och	skriv	något		

Mobilyx:	

1. Logga	in	på	Mobilyx	med	givna	användaruppgifter	
2. Lägg	till	en	HTC	Desire	i	kundvagnen	
3. Byt	adress	
4. Gå	till	kontakta	oss	sidan	

Anledningen	 till	 att	 inte	 samma	 användaruppdrag	 användes	 i	 båda	 fallen	 var	 dels	 att	 hemsidornas	
funktionalitet	skilde	sig	något	och	att	det	inte	kändes	etiskt	försvarbart	att	be	testpersonerna	dela	med	
sig	av	sina	personuppgifter	till	en	utomstående	part.		

Resultatet	 från	 dessa	 användaruppdrag	 analyserades	 dels	 kvantitativt	 genom	 att	 undersöka	 om	
testpersonerna	klarade	av	att	utföra	uppgifterna	de	gavs	 samt	att	 tiden	det	 tog	 för	 testdeltagarna	att	
utföra	 de	 olika	 uppgifterna	mättes.	 Därutöver	 genomfördes	 intervjuer	 för	 att	 djupare	 undersöka	 om	
testpersonerna	ansåg	att	hemsidan	var	tillfredsställande	gällande	dess	navigerbarhet,	frågorna	testade	
även	 hur	 testpersonerna	 upplevde	 webbapplikationens	 användbarhet	 i	 jämförelse	 med	
jämförelseapplikationen.	 	 Intervjuerna	 byggde	 på	 följande	 sju	 frågor	 men	 intervjuledaren	 ställde	
dessutom	följdfrågor	för	att	få	en	djupare	bild	av	testpersonernas	bild	av	webbapplikationen	i	enlighet	
med	Rubin	&	Chinsell	(2008)	,	testpersonerna	bads	även	innan	intervjun	svara	så	omfattande	som	möjligt	
på	frågorna.	Intervjufrågorna	inspirerades	av	Sauros	(2013)	kriterier	för	navigerbarhet.	

1. Klarade	du	av	alla	uppgifter?		
2. Var	processerna	du	utförde	på	hemsidan	tydliga	och	snabba?	Var	det	något	som	skilde	sig	från	

helhetsintrycket?	
3. Var	informationen	på	sidan	lätt	och	förstå?	Något	som	skilde	sig	från	helhetsintrycket?	
4. Fanns	 det	 en	 tydlig	 struktur	 vid	 navigering	 på	 hemsidan?	 Var	 det	 något	 som	 skilde	 sig	 från	

helhetsintrycket?		
5. Kände	 du	 att	 du	 som	 användare	 fick	 tydlig	 återkoppling	 på	 dina	 handlingar	 när	 du	 använde	

hemsidan?	Var	det	något	som	skilde	sig	från	helhetsintrycket?	
6. I	 jämförelse	 med	 den	 andra	 hemsidan	 kändes	 det	 tydligt	 hur	 de	 olika	 uppgifterna	 skulle	

genomföras	på	Folkbolagets	hemsida?	Var	det	något	som	skilde	sig	från	helhetsintrycket?	



	

20	

	

7. Var	det	några	uppgifter	eller	funktioner	som	var	tydligt	lättare	att	utföra	eller	använda	på	någon	
av	de	båda	hemsidorna?	

Språkbruket	i	frågorna	formulerades	så	att	även	icke	insatta	personer	kunde	förstå	innebörden.	Därför	
användes	till	exempel	vardagliga	uttryck	som	”hemsida”	istället	för	”webbapplikation”.	

I	 enlighet	 med	 Faulkner	 (2003)	 beslutades	 det	 att	 användartesterna	 skulle	 genomföras	 på	 mer	 än	 5	
personer	och	det	beslutades	att	en	testgrupp	på	mellan	tio	och	femton	personer	skulle	vara	bra	nog	för	
att	få	en	tydlig	bild	av	hemsidans	användbarhet.	Ytterligare	personer	inte	ansågs	ge	bättre	resultat	till	den	
grad	 att	 det	 kändes	befogat	 att	 genomföra	 ytterligare	 tester.	 Slutligen	utfördes	 användartester	 på	12	
personer.	Fokus	lades	på	att	hitta	personer	som	hade	tid	att	testa	hemsidan	grundligt.		

3.3.3 ANVÄNDBARHET	

För	att	ta	reda	på	sidans	grad	av	navigerbarhet	kontrollerades	det	minsta	antalet	klick	som	krävdes	för	att	
utföra	en	viss	uppgift.	Enligt	teorin	skall	detta	antal	maximalt	vara	tre	oavsett	typ	av	uppgift.	(Poock	&	
Lefond,	 2003)	 	Vidare	 jämfördes	hemsidan	med	presenterad	 teori	 för	navigerbarhet	 som	bland	annat	
inkluderar	en	klickbar	logotyp	för	navigering	till	startsidan,	differentiering	av	knappar	med	hjälp	av	färger	
och	ikoner	samt	större	fontstorlek	på	rubriker	relativt	övrig	text.		

För	att	undersöka	den	 färdiga	hemsidans	 läsbarhet	 testades	 texten	på	hemsidan	med	hjälp	av	Flesch-
Kincaid	Grade	Level	(Kincaid,	et	al.,	1975).	Testet	skedde	automatiskt	med	hjälp	av	en	programvara	som	
analyserar	 texten	på	hemsidan	och	 räknar	ut	ett	 värde	 för	hemsidans	Flesch-Kincaid	Grade	Level.	Det	
framtagna	 värdet	 analyserades	 sedan	 med	 hjälp	 av	 materialet	 från	 Clariana(1993)	 för	 att	 få	 ett	
tolkningsbart	värde	på	hemsidans	läsberhet.		

För	att	testa	webbapplikationens	responsivitet	varierades	plattformen	både	när	det	kom	till	enhet	och	
webbläsare	som	användartesterna	utfördes	på.	De	enheter	som	testades	var	mobiltelefoner	och	datorer,	
eftersom	att	de	är	de	två	i	särklass	vanligaste	enheterna	som	används	(Mander	&	Young,	2017).	Under	
datortesterna	varierades	webbläsaren	mellan	de	vanligaste	(StatCounter,	2017).	UC	Browser	testades	inte	
eftersom	 att	 den	 främst	 används	 i	 Asien	 (UCWeb,	 2017).	 Sedan	 för	 att	 utvärdera	 huruvida	
webbapplikationen	ansågs	funktionell	och	användbar	jämfördes	resultatet	från	användartesterna	från	de	
båda	plattformarna	och	sinsemellan	webbläsarna	för	att	se	om	resultaten	skiljde	sig	nämnvärt.		

Navigerbarhet,	läsbarhet,	och	responsivitet	testades	även	genom	de	användartester	som	beskrivs	i	Kapitel	
3.3.2	ovan.	 	
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4 RESULTAT	

I	detta	kapitel	presenteras	resultaten	av	utvecklingen	av	e-handeln,	utfallet	av	användartester	och	resultat	
av	 genomförda	 enkätundersökningar.	 Kapitlet	 är	 uppdelat	 i	 tre	 avsnitt:	 förstudie,	 implementation	 och	
utvärdering.		

4.1 FÖRSTUDIE	

Under	 förstudien	 till	 projektet	 utfördes	 dels	 en	 enkätundersökning	 för	 att	 undersöka	 intressegruppers	
inställning	 till	 affärsidéns	 utformning,	 dessutom	 utformades	 en	 marknadsföringsplan	 baserad	 på	
enkätundersökningen	 och	 affärsidén.	 Vidare	 skapades	 prototyper	 för	 webbapplikationen,	 och	 en	
produktbacklogg	i	syfte	att	kartlägga	och	planera	utvecklingen.	Resultatet	av	dessa	presenteras	nedan.		

4.1.1 ENKÄTER	

För	 att	 få	 en	 uppfattning	 om	 åsikterna	 hos	 Folkbolagets	 intressegrupper	 genomfördes	 två	
enkätundersökningar.	Den	första	enkäten	som	skickades	till	mikrobryggerier	och	syftade	till	att	undersöka	
deras	 inställning	 till	 att	 sälja	 sina	 produkter	 via	 e-handel.	 Resultatet	 av	 enkäten	 antydde	 att	 de	 flesta	
svenska	mikrobryggerierna	tillverkar	produkter	med	en	alkoholhalt	under	3.5	%	och	hade	varit	villiga	att	
sälja	dessa	via	en	e-handel	från	tredje	part.	Den	visade	också	att	få	mikrobryggerier	säljer	sina	produkter	
via	internet	i	dagsläget.		

Enkäten	som	skickades	till	privatpersoner	i	syfte	att	undersöka	potentiella	kundgruppers	intresse	av	att	
köpa	folköl	på	internet.	Svarsfrekvensen	presenteras	i	Tabell	2	nedan.	Alla	svarande	på	enkäten	slutförde	
den	och	svarade	på	alla	 frågor.	Enkäten	visade	att	de	flesta	tillfrågade	ansåg	att	smak	var	viktigare	än	
alkoholhalt	vid	val	av	öl	och	nästan	70	%	drack	öl	i	annat	syfte	än	berusning	se	Figur	2	nedan.	Enligt	enkäten	
var	nästan	60	%	av	de	tillfrågade	intresserade	av	hantverksöl	och	något	fler	uppgav	att	de	gillade	att	testa	
nya	 ölsorter.	 I	 Figur	 2	 nedan	 visas	 detta	 segmenterat	 efter	 åldersgrupp.	 Även	 respondenternas	
näthandelsvanor	undersöktes	med	resultatet	att	under	2	%	av	de	tillfrågade	uppgav	att	de	aldrig	handlade	
på	internet	och	nästan	50	%	uppgav	att	de	handlade	på	internet	mer	än	en	gång	i	månaden.	De	tillfrågades	
svar	delades	även	upp	efter	ålder	och	resultatet	visade	att	personer	mellan	18-25	år	samt	26-40	år	hade	
det	 största	 intresset	 för	 hantverksöl	 och	 även	 handlade	 mest	 på	 internet.	 Värt	 att	 tillägga	 är	 att	
svarsfrekvensen	för	personer	över	65	år	är	för	låg	för	att	kunna	ta	några	slutsatser	från.	Dessutom	sållas	
svar	från	personer	under	18	år	bort	då	de	inte	får	köpa	alkohol.	

Tabell	2	-	Svarsfrekvens	på	enkät	till	privatpersoner	

Under	18	år	 2		
18-25	år	 72	
26-40	år	 10	
40-65	år	 95	
Över	65	år	 4	
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Figur	2	-	Resultat	från	enkätundersökning	till	privatpersoner,	andel	av	svar	”Ja”	

	

4.1.2 MARKNADSFÖRINGSPLAN	

I	förstudien	utformades	en	marknadsföringsplan	för	att	analysera	den	marknad	som	Folkbolaget	skulle	
verka	på.	Till	grund	för	marknadsföringsplanen	användes	resultatet	från	enkätundersökningarna	samt	en	
omvärldsanalys.	 I	 marknadsföringsplanen	 specificerades	 målgrupp,	 positionering	 och	 marknadsmix.	
Marknadsföringsplanen	visar	att	Folkbolaget	bör	rikta	 in	sig	på	försäljning	till	endast	en	kommun	i	den	
inledande	fasen	och	framförallt	rikta	försäljningen	mot	personer	mellan	18	och	40	år	som	har	ett	intresse	
för	hantverksöl.	Positioneringsmässigt	kom	marknadsföringsplanen	fram	till	att	Folkbolaget	bör	rikta	in	
sig	 på	 att	 erbjuda	 ett	 brett	 sortiment	 med	 exklusiv	 folköl	 och	 interaktiva	 smakprovspaket,	 detta	 då	
kundundersökningar	har	visat	att	det	är	vad	som	efterfrågas.	Resultat	från	SWOT/TOWS	–	analysen	av	
affärsidén	presenteras	i	Tabell	3	respektive	Tabell	4	nedan.	
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Tabell	3	-	Resultat	av	SWOT-analys	

Styrkor	
1. Attraktiv	 och	 användarvänlig	 design	 på	

webbapplikationen.	
2. Nära	kund	genom	personlig	hemleverans. 
3. Egen	 nisch	 genom	 försäljning	 av	

smakprovspaket.	
4. Lägre	alkoholskatt	på	folköl	

Svagheter	
1. Lagar	om	försäljning.	
2. Kund	måste	vara	hemma	vid	leverans.	
3. Okänt	varumärke.	
4. Logistik.	

	

Möjligheter	
1. Co-Branding.	
2. Trender	mot	hantverksöl.	
3. Handel	på	internet.	

	

Hot	
1. Ansökan	 avslagen	 för	 försäljning	 och	

andra	legala	hot.	
2. Många	små	leverantörer	med	små	partier,	

logistikproblem.	
3. Trender	mot	starköl.	

	
Tabell	4	-	Resultat	av	TOWS-analys	

Interna	styrkor	-	Externa	möjligheter	
• Attraktiv	 och	 användarvänlig	 design	 -	

Handel	på	internet	
	

Interna	styrkor	-	Externa	hot	
• Specialprodukt	 smakprovspaket	 -	 Små	

partier	
	

Interna	svagheter	-	Externa	möjligheter	
• Okänt	varumärke	Co-Branding	

	

Interna	svagheter	-	Externa	hot	
• Lagar	om	försäljning	-	Trender	mot	starköl	

	

I	nuläget	 finns	det	 ingen	större	aktör	 som	säljer	 folköl	 via	 internet	 i	 Sverige,	och	Systembolaget	 säljer	
endast	 drycker	 med	 en	 alkoholhalt	 över	 3.5%	 och	 alkoholfria	 alternativ.	 Mikrobryggerier	 och	
livsmedelsbutiker	är	de	enda	distributionskanalerna	för	folköl	i	Sverige.	

Enligt	marknadsföringsplanen	finns	en	del	omständigheter	som	kan	försvåra	Folkbolagets	verksamhet	och	
då	framför	allt	legala	aspekter.	Sverige	har	en	strikt	alkoholpolitik	jämfört	med	övriga	länder	i	Europa	och	
har	en	hög	alkoholskatt	som	får	Sveriges	invånare	att	köpa	öl	och	andra	rusdrycker	via	andra	kanaler	än	
Systembolaget.	 Dagens	 restriktiva	 lagstiftning	 kan	 försvåra	 både	 försäljning	 och	 logistik.	
Sammanfattningsvis	 stödjer	 marknadsföringsplanen	 enkäternas	 resultat	 och	 det	 finns	 möjlighet	 att	
etablera	 sig	på	den	 svenska	 folkölsmarknaden	eftersom	det	 finns	ett	 intresse	 för	hantverksöl	med	 låg	
alkoholhalt.	Marknadsföringsplanen	i	sin	helhet	går	att	läsa	i	Bilaga	1	–	Marknadsföringsplan.	

4.1.3 PROTOTYP	

Under	arbetets	förstudie	togs	en	prototyp	fram	som	översiktligt	beskrev	hur	webbapplikationens	olika	
sidor	skulle	se	ut	och	fungera.	Prototypen	består	av	en	serie	bilder	som	en	för	en	beskrev	de	olika	sidornas	
design	och	funktionalitet.	Prototypen	i	sin	helhet	kan	se	Bilaga	4	–	Prototyper.		

Den	 grundläggande	 designen	 som	 delas	 av	 alla	 sidor	 i	 prototypen	 är	 dels	 en	 större	 yta	 på	
webbapplikationen	 där	 det	 huvudsakliga	 innehållet	 på	 de	 olika	 sidorna	 i	 webapplikationen	 placeras.	
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Utöver	detta	innehåller	samtliga	sidor	en	navigationsmeny	i	toppen	av	fönstret	som	delas	mellan	samtliga	
sidor	detta	i	enlighet	med	den	framtagna	teorin	om	navigerbarhet	och	en	princip	gällande	att	samtliga	
viktiga	 sidor	 i	 webbapplikationen	 endast	 ska	 vara	 ett	 klick	 bort.	 Navigeringsvägen	 enligt	 prototypen	
illustreras	i	Figur	3	nedan.	

	

Figur	3	-	Navigering	enligt	framtagen	prototyp	

I	 prototypen	 består	 startsidan	 av	 en	 större	 yta	 där	 information	 gällande	 bland	 annat	 nya	 och	 mest	
populära	produkter	presenteras	för	användaren.	På	produktsidan	fylls	den	större	ytan	i	startläget	av	en	
yttre	produktsida	där	alla	produkter	listas.	På	den	yttre	produktsidan	presenteras	samtliga	produkter	med	
en	bild	 samt	kortare	 information	om	produkten.	Dessutom	 finns	en	knapp	 som	 lägger	 till	 produkten	 i	
kundvagnen.	 I	 toppen	 av	 den	 yttre	 produktsidan	 återfinns	 dessutom	 två	 knappar	 som	 dels	 låter	
användaren	se	en	topplista	på	de	mest	sålda	produkterna	och	som	låter	användaren	söka	på	produktsidan.	
Genom	att	 klicka	på	bilden	 för	en	produkt	på	den	yttre	produktsidan	kommer	användaren	 till	 en	 inre	
produktsida	där	enskilda	produkter	presenteras	närmare	med	en	längre	informationstext.	Dessutom	finns	
det	på	den	inre	produktsidan	en	knapp	för	gå	tillbaka	till	den	yttre	produktsidan	och	en	knapp	för	att	lägga	
till	produkten	i	kundvagnen.		

Profilsidan	 i	 prototypen	 består	 dels	 av	 en	 lista	 som	 visar	 den	 inloggade	 användarens	 namn	 och	
personuppgifter.	 Personuppgifterna	 är	 även	 tänkta	 att	 kunna	 ändras	 via	 listan.	 Utöver	 hantering	 av	
personuppgifter	 finns	 det	 även	 en	 knapp	 som	 låter	 användaren	 se	 sin	 orderhistorik.	 Kundvagnssidan	
består	 dels	 av	 en	 lista	 som	 listar	 produkterna	 som	 lagts	 till	 i	 kundvagnen	 samt	 deras	 antal	 och	 pris.	
Dessutom	finns	knappar	för	att	ändra	antal	produkter.	I	toppen	av	sidan	finns	det	dessutom	en	knapp	som	
tar	användaren	vidare	till	kassasidan	för	betalning	och	slutförande	av	köp	av	produkterna.	Exempel	från	
produktsidan	i	prototypen	visas	i	Figur	4	nedan.	

I	syftet	att	göra	webbapplikationen	responsiv	innehåller	prototypen	även	en	tilltänkt	mobilvy.	I	mobilvyn	
byts	den	vanliga	navigationsmenyn	ut	mot	en	rullgardinsmeny	för	bättre	överblick	på	mindre	skärmar.		
Även	de	andra	sidornas	design	ändras	något	för	att	bättre	passa	mindre	skärmar.	Funktionaliteten	hos	
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webbapplikationen	 samt	 de	 olika	 sidornas	 innehåll	 är	 dock	 i	 prototypen	 avsedda	 för	 både	 den	
datoranpassade	 och	 mobilanpassade	 webbappliktionen	 även	 om	 designen	 ändrats.	 Ett	 exempel	 på	
hemsidans	mobilvy	visas	i	Figur	5	nedan.		

	

Figur	4	-	Produktsidan	enligt	framtagen	prototyp	

	

Figur	5	-	Mobilvy	enligt	framtagen	prototyp	
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4.1.4 PRODUKTBACKLOGG	

Produktbackloggen	togs	fram	i	Microsoft	Excel	och	innehöll	en	flik	med	versionsuppdatering	och	en	flik	
med	en	 tabell	över	olika	 ID.	Totalt	 innehöll	produktbackloggen	30	olika	användar-ID	vilka	 rangordnats	
efter	prioritet	och	i	vilken	sprint	de	skulle	implementeras.	Varje	ID	innehöll	sju	olika	attribut	och	tabellen	
såg	ut	enligt	Tabell	5	nedan.	Vidare	fullföljdes	och	implementerades	27	av	30	användar-ID.	För	utfall	av	
produktbackloggen,	se	Bilaga	3	–	Produktbacklogg.		

Tabell	5	-	Produktbackloggens	attribut	

ID	 Föregångare	 User	story	 Funktion	 Användarfall	 &	
funktionella	krav	

Status	 Prio	 Planerad	 för	
sprint	

Attributet	”Föregångare”	innehöll	ID	(identifikation)	för	de	aktiviteter	som	var	tvungna	att	ha	gjorts	i	ett	
tidigare	skede	av	projektet.	”User	Story”	var	en	kort,	konkret	beskrivning	av	vilken	funktion	användar	ID:t	
var	tänkt	att	uppfylla.	”Funktion”	angav	inom	vilken	av	kategorierna:	Socialt,	Produkt,	Butik,	Admin,	som	
ID:t	 föll.	 ”Användarfall	 &	 funktionella	 krav”	 beskrev	 hur	 användar-ID:t	 var	 tänkt	 att	 fungera.	 ”Status”	
kunde	vara	antingen:	Implementerad,	Ska	implementeras	eller	Ska	ej	implementeras.	”Prio”	beskrev	på	
en	 skala	 1-2	 (hög-låg)	 vilken	 prioritet	 ett	 användar-ID	 hade.	 ”Planerad	 för	 sprint”	 talade	 om	 när	 ett	
användar-ID	var	tänkt	att	implementeras.		

4.2 IMPLEMENTATION	

Nedan	redogörs	för	den	utvecklade	webbapplikationens	utformning	och	funktionalitet	samt	exempel	på	
resultat	som	bidrar	till	användbarhet	och	mer	specifikt	navigerbarhet,	läsbarhet,	och	responsivitet.		

4.2.1 SYSTEMSPECIFIKATION	

Webbapplikationen	är	i	huvudsak	utvecklad	i	Python	med	verktyget	Flask	som	webbramverk.	Python	och	
JQuery	står	för	den	största	delen	av	kommunikationen	mellan	serversidan	och	klientsidan	när	det	kommer	
till	att	ladda	in	HTML-mallar	för	användaren	och	att	skriva	och	hämta	data	till	och	från	SQL-databasen.		
Databasen	är	en	så	kallad	relationsdatabas	(SQL)	där	information	om	registrerade	användare,	produkter	
etc.	finns	lagrat.	Databasen	innehåller	18	olika	tabeller,	varav	5	är	statiska	och	13	är	dynamiska.	De	statiska	
tabellerna	är	 framförallt	olika	 typer	av	status-	och	kategoritabeller	vilka	på	ett	 standardiserat	 sätt	kan	
användas	till	att	beskriva	olika	entiteter	så	som	order,	kunder	och	produkter.	De	övriga	13,	dynamiska	
tabellerna	innehåller	specifika	detaljer	om	olika	entiteter	och	kan	därför	inte	användas	på	samma	sätt.	
För	att	underlätta	framtida	hantering	samt	undvika	felaktiga	manipulationer	är	tabellerna	i	största	möjliga	
mån	sammanlänkade	via	olika	relationer	som	till	exempel	främmande	nycklar.	

På	klientsidan	sköts	en	del	funktionalitet	genom	JavaScript	vilket	bidrar	till	att	kravet	på	kommunikation	
till	serversidan	minskas.	Alla	JavaScript	placerades	i	två	olika	filer.	De	funktioner	som	används	repetitivt	
skrevs	som	underfunktioner.	Webbapplikationen	är	utformad	som	en	enkelsidig	webbapplikation	vilket	
innebär	att	hela	sidan	inte	behöver	laddas	om	utan	endast	det	nödvändiga.	Laddtiden	minskar	direkt	på	
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grund	av	detta	eftersom	att	mängden	data	som	behöver	laddas	in	minskar.	JavaScript-biblioteket	jQuery	
används	 i	 stor	 utsträckning	 för	 händelsehantering	 både	 på	 klient-	 och	 serversidan	 och	 för	 att	 kunna	
åstadkomma	 asynkrona	 anrop	 mellan	 dessa.	 Stilmallsformatet	 CSS	 används	 för	 ytterligare	 stilistisk	
utformning	av	HTML-mallarna.	Ramverket	Bootstrap	används	i	HTML-mallarna,	vilket	ytterligare	beskrivs	
under	”responsivitet”.	

4.2.2 FUNKTIONALITET	

När	en	användare	navigerar	till	webbapplikationen	första	gången	laddas	HTML-mallen	för	den	specifika	
sidan	in	i	en	bas-HTML-mall	som	hanterar	funktionalitet	som	används	på	samtliga	av	webbapplikationens	
sidor.	Exempel	på	det	är	sidhuvud	med	navigationsmeny	och	sidfot.	I	samband	med	att	sidan	navigeras	
till	laddas	även	två	JavaScript-filer	in.	Den	ena	hanterar	kundvagnen	med	hjälp	av	sessionslagring	och	den	
andra	hanterar	allmän	 funktionalitet.	Första	gången	en	användare	använder	 sig	av	webbapplikationen	
måste	denne	bekräfta	att	den	är	över	18	år	gammal,	det	vill	säga	tillräckligt	gammal	för	att	lagligt	handla	
folköl.	Lagring	och	kontroll	om	detta	steg	har	utförts	en	gång	tidigare	kontrolleras	i	JavaScript	med	den	
inbyggda	funktionaliteten	lokallagring.	Sedan	används	i	huvudsak	navigationsmenyn	i	sidhuvudet	för	att	
navigera	på	webbapplikationen	mellan	dess	olika	sidor.	Hantering	av	inladdning	av	sidor	sker	i	JavaScript	
tillsammans	med	Flask-modulen	 ”render	 template”	 som	 laddar	 in	HTML-mallar	 i	 en	del	 av	bas-HTML-
mallen.	Denna	metod	av	 inladdning	av	HTML-mallar	används	på	 flera	platser	 i	webbapplikationen	och	
ibland	är	det	endast	mindre	fält	som	laddas	in.	

En	 inloggningsfunktion	 nås	 genom	 navigationsmenyn	 som	 sedan	 kommer	 fram	 i	 formen	 av	 en	
rullgardinsruta	där	också	navigeringsväg	till	registreringsida	finns	i	form	av	en	knapp.	Inloggning	hanteras	
med	hjälp	av	JavaScript	och	Flask-modulen	”Flask	Login”	på	serversidan	som	innehåller	funktioner	som	
loggar	in	och	ut	användare,	samt	håller	koll	på	den	användare	som	är	inloggad	för	tillfället.	Användarnamn	
och	 lösenord	 jämförs	 gentemot	 relationsdatabasen.	Vid	 registrering	 får	 användaren	 fylla	 i	 nödvändiga	
personuppgifter	som	sedan	lagras	i	relationsdatabasen.	Ålderskontroll	sker	utifrån	personnumret	i	det	här	
steget.	I	inloggat	läge	ges	det	åtkomst	till	en	profilsida.	Åtkomsten	av	dessa	styrs	med	hjälp	av	verktyget	
Jinja	som	kontrollerar	mot	serversida	om	en	användare	är	inloggad	eller	inte.	På	profilsidan	användaren	
se	sin	orderhistorik,	tillagda	favoritprodukter	och	ändra	sin	kontakt	och	kontoinformation.	På	profilsidan	
ges	även	möjlighet	till	reklamation	av	tidigare	lagda	ordrar.		

Produktsidan	laddar	in	samtliga	produkter	från	databasen	på	serversidan	med	hjälp	av	Flask	genom	en	
förfrågan.	Hämtade	produkter	skickas	sedan	vidare	i	ett	fält	till	klientsidan	med	Flask	och	filformatet	JSON	
och	 produkterna	 laddas	 sedan	 in	 var	 för	 sig.	 Genom	 att	 klicka	 på	 bilden	 för	 en	 av	 produkterna	 kan	
användaren	 se	 ytterligare	 information	 om	 enskilda	 produkter.	 Detta	 sköts	 genom	 att	 produktens	 ID-
attribut	 skickas	 till	 serversidan	 genom	 asynkrona	 anrop	 i	 JavaScript,	med	 hjälp	 av	 biblioteket	 jQuery.	
Servern	gör	en	förfrågan	mot	databasen	med	det	ID-attributet	och	returnerar	den	utökade	informationen	
som	 krävs	 för	 den	 enskilda	 produkt-vyn.	 I	 inloggat	 läge	 nås	 betygsfunktionen	 där	 användare	 kan	
betygsätta	varje	produkt	enligt	en	femgradig	skala.	Betyget	direkt-uppdateras	med	asynkrona	anrop	från	
JavaScript	 och	 jQuery	 till	 serversidan	 och	 ändringar	 i	 genomsnittsbetyget	 sker	 momentant.	 Från	
produktsidan	kan	varje	produkt	 läggas	 till	 som	favorit,	vilket	 lagras	 i	 relationsdatabasen	och	 läggs	 till	 i	
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kundvagnen	 i	 önskad	 kvantitet.	 Produkter	 i	 kundvagnen	 lagras	 i	 JavaScript	 inbyggda	 minneslagring,	
sessionslagring.	En	produkt	kan	inte	läggas	till	i	kundvagnen	om	den	är	slut	i	lager,	vilket	hanteras	med	
JavaScript.	

På	kundvagnssidan	kan	användaren	se	sin	aktuella	kundvagn	och	ett	totalpris	för	produkterna	som	finns	
där	 för	 tillfället.	 Antal	 av	 varje	 produkt	 kan	 uppdateras	 och	 enskilda	 produkter	 kan	 också	 tas	 bort.	
Användaren	navigerar	 sig	 vidare	 i	 köpprocessen	och	bekräftar	 sin	order	 samt	 fyller	 i	 eller	 kontrollerar	
leveransuppgifter.	Betalningen	sker	genom	den	existerande	betalningslösningen	Stripe	och	uppgifterna	
som	Stripe	kräver	skickas	från	serversidan.	Efter	avslutad	betalning	visas	information	om	ordern	som	även	
skickas	till	kundens	e-postadress	med	hjälp	av	Flask-modulen	”Flask	Mail”	med	funktionen	”mail.send”.	
Orderinformation	sparas	i	databasen.	Administratörsfunktionalitet	är	implementerad	med	Flask-modulen	
”Admin”	och	i	denna	tillåts	administratörer	se	samt	hantera	relationsdatabasen.	Till	exempel	genom	att	
uppdatera	produktinformation,	ordrar	och	kundinformation.	Åtkomst	till	administratörsfunktionaliteten	
är	lösenordskyddad.	

4.2.3 ANVÄNDBARHET	

Implementering	av	funktionalitet	har	skett	med	fokus	på	användbarhet	i	form	av	navigerbarhet,	läsbarhet	
och	responsivitet.	Resultatet	av	implementeringen	presenteras	nedan.		

4.2.3.1 NAVIGERBARHET	

Webbapplikationens	grafiska	användargränssnitt	är	uppbyggt	med	tre	element:	sidhuvud,	behållare	och	
sidfot.	Sidhuvudet,	ruta	1	i	Figur	6	nedan,	innehöll	en	responsiv	navigationsmeny	och	laddas	endast	in	när	
användaren	kommer	in	på	webbapplikationen	första	gången.	Behållaren,	ruta	2	i	Figur	6,	är	den	del	av	
sidan	där	 allt	 innehåll	 laddas	 in	 från	de	olika	HTML-mallarna	 som	användaren	 förväntar	 sig	 att	 se	när	
denne	går	in	på	en	viss	del	av	sidan.	Det	är	alltså	containern	som	är	huvuddelen	av	webbapplikationen.	
Till	sist	finns	sidfoten	som	visas	i	ruta	3	i	Figur	6,	den	innehåller	länkar	till:	kontakta	oss,	andra	intressanta	
sidor	och	Folkbolagets	logotyp.	Se	även	Figur	7	nedan	för	kodexempel.	
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Figur	6	-	Webbapplikationens	uppbyggnad	

	

Figur	7	-	Kod	som	demonstrerar	webbapplikationens	uppbyggnad,	behållare	1,	2,	3	

En	klickbar	företagslogga	har	placerats	längst	upp	till	vänster,	vid	klick	på	denna	hamnar	användaren	på	
webbapplikationens	 startsida.	 Vidare	 har	 länkar	 till	 sidorna	 ”hem”,	 ”produkter”,	 ”om	 oss”,	 ”kontakt”,	
”kundvagn”,	och	”logga	in”	(eller	”profil”	och	”logga	ut”	vid	 inloggat	 läge)	placerats	 i	 logisk	relation	till	
varandra	 från	 vänster	 till	 höger.	 Alla	 funktioner	 är	 inom	 tre	 klicks	 avstånd	 oavsett	 vart	 på	 sidan	
användaren	befinner	sig,	vilket	visas	i	Figur	8	nedan.		

	

Figur	8	-	Navigering	på	slutliga	webbapplikationen	

Knappar	som	utför	olika	typer	av	operationer	görs	tydligare	med	hjälp	av	färger	och	symboler.	Till	exempel	
är	knappen	för	att	lägga	en	produkt	i	kundvagnen	grön	och	har	en	plus-ikon.	Detta	gör	denna	urskiljbar	
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från	annan	typ	av	text	och	knappar.	Ett	annat	exempel	är	knappen	för	att	ta	bort	en	produkt	ur	favoriter,	
den	är	röd	och	har	en	kryss-ikon.	Se	Figur	20.	

Relativ	storlek	på	olika	typer	av	text	har	använts	för	att	påvisa	hierarki	på	webbapplikationen,	till	exempel	
har	 rubriker	 en	 större	 textstorlek	 än	 textstycken.	 Titelattribut	 på	 länkar	 och	 knappar	 har	 även	
implementerats	 för	 att	 förtydliga	 för	 användaren	 vart	 denna	 hamnar	 vid	 klick	 på	 en	 specifik	 länk.	
Checkboxar	 har	 implementerats	 vid	 binära	 val	 som	 till	 exempel	 att	 spara	 användarens	
inloggningsinformation	 och	 modal-sidhuvudet	 används	 till	 att	 bekräfta	 användarens	 handlingar.	
Sekvensen	av	handlingar	för	att	genomföra	olika	operationer	som	till	exempel	att	beställa	en	produkt,	
registrera	 sig	 som	 användare	 eller	 reklamera	 en	 beställning	 har	 standardiserats	 detta	 genom	 att	
processerna	är	 identiska	oavsett	övriga	omständigheter.	Under	köpprocessen	finns	en	meny	som	visar	
vilken	fas	användaren	befinner	sig	i.	Produktlistan	består	av	ett	antal	sektioner	innehållande	en	klickbar	
bild	som	möjliggör	visning	av	ytterligare	produktinformation.	När	en	produkt	pekas	på	med	muspekaren	
visas	en	bild	föreställande	ett	i	för	att	förtydliga	att	produkten	är	klickbar	för	att	nå	ytterligare	information	
om	produkten,	se	Figur	9	nedan.	

	

Figur	9	-	Användare	pekar	på	en	produkt	

För	att	enkelt	kunna	hitta	intressant	öl	implementerades	en	sökfunktion	på	produktsidan.	Sökfunktionen	
fungerade	 så	 att	 det	 gick	 att	 söka	 på	 produktnamn,	 bryggeri	 samt	 kategori.	 Vid	 varje	 input	 från	
användaren	uppdaterades	sökresultatet	 i	 realtid	och	endast	öler	som	 innehåller	direkt	matchning	 från	
sökningen	finns	kvar	i	produktlistan.	Utöver	sökfunktionen	finns	även	möjligheten	att	direkt	filtrera	efter	
kategorier,	se	Figur	10	nedan.	Om	en	viss	kategori	är	vald	kommer	endast	öler	inom	den	kategorin	synas	
även	om	något	skrivs	in	i	sökrutan.	Det	som	inte	går	att	göra	är	att	söka	efter	både	exempelvis	bryggeri	
och	namn	samtidigt	vilket	eventuellt	är	önskvärt	för	en	del	användare.	Sökfunktionen	skapades	så	att	den	
var	tillgänglig	under	hela	tiden	som	användaren	var	på	produktsidan.	
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Figur	10	-	Sök-	&	kategorifunktion	

Första	gången	en	besökare	kommer	in	på	webbapplikationen	visas	en	modal	som	visas	i	Figur	11	nedan	
med	företagets	logotyp	och	två	knappar	där	användaren	tvingas	svara	om	denne	är	över	eller	under	18	
år.	Om	 användaren	 väljer	 alternativet	 ”Jag	 är	 18	 år	 eller	 äldre”	 hamnar	 den	 på	 hemsidan	medan	 om	
användaren	väljer	alternativet	”Jag	är	under	18	år”	tas	användaren	till	en	mer	lämplig	hemsida.	Modalen	
har	även	två	länkar	som	öppnar	upp	mer	beskrivande	text	om	varför	sidan	är	ämnad	för	personer	över	18	
år	samt	vad	det	innebär	att	vara	över	18	år.	

	

Figur	11	–	Modal	som	visas	för	alla	förstagångsbesökare	

Den	 inre	 produktsidan	 består	 av	 en	 modal	 som	 visas	 överproduktlistans	 innehåll.	 Den	 har	 en	 tydlig	
kryssruta	 i	 det	 högra,	 översta	 hörnet	 som	 byter	 färg	 när	 den	 markeras	 med	 muspekaren.	 Den	 inre	
produktsidan	innehåller	mer	detaljerad	information	om	produkten	och	ger	användaren	möjlighet	till	att	
betygsätta	 ölen.	 Betygen	 visas	 både	 som	 siffor	 och	 illustreras	 med	 hjälp	 av	 stjärnor.	 Totalbetyget	
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uppdateras	direkt	när	en	användare	betygsätter	en	öl	och	det	går	att	ändra	ett	redan	satt	betyg,	se	Figur	
12	nedan.	Betygsfunktionen	nås	endast	av	inloggade	användare	och	om	en	användare	vill	betygsätta	ölen	
kan	den	direkt	logga	in	via	produktsidan,	se	Figur	13	nedan.	Relativ	storlek	och	färg	har	använts	för	att	
användaren	enklare	skall	kunna	navigera	sig	och	hitta	önskad	information	om	produkten.		

	

Figur	12	–	Inre	produktsida	

	

Figur	13	–	ej		inloggad	vid	inre	produktsida	
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För	 att	 förtydliga	 och	 standardisera	 köpprocessen	 implementerades	 en	 processbeskrivande	
förloppsmätare,	 vilken	 beskriver	 vilket	 steg	 i	 processen	 användaren	 befinner	 sig,	 samt	 vad	 nästa	 och	
föregående	steg	är.	Köpprocessens	första	steg,	kundvagnen,	och	förloppsmätaren	visas	i	Figur	14	nedan.	

	

Figur	14	–	Köpprocessen	

4.2.3.2 RESPONSIVITET	

Totalt	innehöll	webbapplikationen	18	olika	html-mallar.	För	att	skapa	en	responsiv	design	användes	CSS	
och	 Bootstrap	 vid	 utvecklingen	 av	 dessa.	 Vid	 användning	 på	 datorskärm	 är	 navigationsmeny	 fixerad	 i	
toppen	 av	 sidan,	 vid	 mobilanvändning	 är	 den	 istället	 en	 rullgardinsmeny.	 Navigationsmenyn	 för	
datorskärm	 samt	mobilskärm	 illustreras	 bland	 annat	 i	 Figur	 17	 respektive	 Figur	 19	 nedan.	 Vidare	 har	
flytande	 rutnät,	 mediaförfrågningar	 och	 dynamiska	 bilder	 implementerats	 för	 att	 sidan	 skall	 vara	
kompatibel	med	ett	så	stort	spektrum	av	olika	enheter	och	webbläsare	som	möjligt.	

Flytande	rutnät	implementerades	på	e-handelns	design	genom	användning	av	olika	kolumnstorlekar	för	
olika	 storlekar	 på	 bildskärmar.	 Ett	 generellt	 kodexempel	 på	 hur	 Bootstraps	 rutnätsgränssnitt	
implementerats	 visas	 i	 Figur	 15	 nedan.	 Ett	mer	 specifikt	 exempel	 på	 hur	 Bootstraps	 rutnätsgränssnitt	
implementerades	 är	 på	 produktsidan,	 där	 samtliga	 produkter	 presenteras	 för	 användaren.	
Rutnätsgränssnittet	 implementerades	med	hjälp	 av	 klasserna	 ”.col-md-2”,	 ”.col-sm-3”,	 och	 ”.col-xs-6”.	
Kodexemplet	på	lösningen	illustreras	i	Figur	16	nedan.	Resultatet	blev	att	produkterna	visas	i	sex,	fyra	och	
två	kolumner	för	skärmar	av	Bootstraps	definierade	skärmstorlekar	”medium”,	”liten”,	respektive	”extra	
liten”.	 Bildexempel	 på	 hur	 produktsidan	 ser	 ut	 för	 storlekarna	 ”medium”,	 ”small”	 och	 ”extra	 liten”	
demonstreras	i	Figur	17,		 Figur	18	respektive	Figur	19	nedan.	

Mediaförfrågningar	implementerades	automatiskt	via	Bootstraps	klasser	för	kolumner	och	anpassades	till	
olika	enheter.	Resultatet	blev	att	 innehållets	maximala	bredd	var	720	pixlar	medan	minimala	bredden	
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lämnades	obegränsad	eftersom	enheter	med	mindre	upplösning	än	320	pixlar	inte	ansågs	relevanta	att	
anpassa	för.	

Dynamiska	bilder	implementerades	genom	dynamiska	mått	i	form	av	procentsatser	samt	relativ	storlek	
till	storleken	på	typsnittet,	vilket	medförde	att	alla	bilder	på	e-handeln	skalades	till	lämplig	storlek	med	
avseende	på	skärmstorlek.	

Koden	för	användargränssnitt	består	av	HTML	och	JavaScript	vilket	gör	den	kompatibel	med	bland	annat	
webbläsarna	Google	Chrome,	Mozilla	Firefox,	Microsoft	Edge	och	Safari.		

	

Figur	15	-	Generellt	kodexempel	av	Bootstraps	rutnätsgränssnitt	

	

Figur	16	-	Kodexempel	produktsida	

	

Figur	17	-	Produktsidan	i	skärmstorlek	"medium"	
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	 Figur	18	-	Produktlistan	i	skärmstorlek	"liten"	 	

		

Figur	19	-	Produktsidan	i	skärmstorlek	"extra	liten"	
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4.2.3.3 LÄSBARHET	

Som	 webbapplikationens	 typsnitt	 valdes	 ett	 typsnitt	 av	 Sans	 Serif	 typ,	 närmare	 bestämt	 typsnittet	
Microsoft	Sans	Serif.	Istället	för	textstorleken	9,75	som	rekommenderas	i	teorin	är	storleken	på	texten	14.	
Bakgrunden	valdes	till	ljusgrå	och	står	i	kontrast	till	den	svarta	färgen	på	texten.	Textstycken	är	korta	och	
koncisa	med	max	sex	ord.	Knappar	som	utför	olika	operationer	har	färger	som	kan	relateras	till	dessa.	Till	
exempel	är	knappen	för	att	lägga	till	en	produkt	i	kundvagnen	grön.	Knapparna	illustreras	i	Figur	20	nedan.	
När	en	kund	pekar	på	en	knapp	ändrar	den	färg	till	blå	för	att	tydligt	sticka	ut	från	övriga	knappar.	Hoover-
effekten	illustreras	i	Figur	21	nedan.		

	

Figur	20	–	Exempel	på	knappar	

	

Figur	21	-	Exempel	på	knappars	hovereffekt	
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4.3 UTVÄRDERING	

Nedan	 presenteras	 resultatet	 från	 den	 genomförda	 testningen	 som	 använts	 vid	 utvärdering	 av	
webbapplikationen.	

4.3.1 ANVÄNDARTEST	

Under	testningen	av	webbapplikationen	genomfördes	12	intervjuer	i	syfte	att	få	en	uppfattning	om	hur	
användbar	användare	ansåg	att	webbapplikationen	var.	Användarna	fick	lösa	uppgifterna	på	varierande	
plattformar	 såsom	mobiltelefoner	 och	 datorer	med	olika	 skärmstorlekar.	 Alla	 testpersoner	 klarade	 av	
samtliga	uppgifter	de	fick	utföra.	 I	Figur	22	nedan	visas	ett	urval	på	tre	olika	uppgifter	som	delades	ut	
under	testet.	Folkbolagets	webbapplikation	var	bättre	både	vad	gäller	”Ändra	adress”	och	”Lägg	till	en	
produkt	i	varukorgen”.	Dock	tog	det	mindre	tid	för	respondenterna	att	finna	”Kontakta	Oss”	och	skicka	
ett	meddelande	via	Mobilyx	webbapplikation.	Vidare	ses	att	uppmätta	värden	för	olika	uppgifter	utförda	
på	 Folkbolagets	 webbapplikation	 ligger	 tätare	 än	 de	 för	 Mobilyx,	 vilket	 indikerar	 på	 en	 lägre	
standardavvikelse	och	en	av	testpersonerna	mer	konsekvent	uppfattning	av	webbapplikationen.		

	

Figur	22	–	Folkbolaget	i	jämförelse	med	Mobilyx	illustrerat	som	låddiagram	

Testpersonerna	gav	Folkbolagets	webbapplikation	85	i	snittbetyg	av	100	i	SUS	enkäten.	Det	lägsta	betyget	
som	en	person	gav	webbapplikationen	var	70.	Frågorna	som	hade	störst	avvikelse	från	bästa	svaret	var	
frågan	 ”Jag	 hade	 velat	 använda	 den	 här	 hemsidan	 regelbundet”	 och	 ”Det	 kändes	 som	 att	
webbapplikationens	funktioner	var	väl	integrerade”	med	svarssnitt	som	avvek	med	1,6	respektive	1,3	från	
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bästa	värdet	se	Figur	23	nedan.	Två	frågor	som	också	skiljde	sig	från	bästa	möjliga	var	”Hemsidan	kändes	
inkonsekvent”	och	”Hemsidan	var	besvärlig	att	använda”	med	ett	svarssnitt	som	avvek	med	0,8	vardera	
från	bästa	värdet.	De	frågor	som	hade	minst	avvikelse	från	bästa	möjliga	var	frågan	”Jag	tror	 jag	hade	
behövt	hjälp	av	en	tekniskt	insatt	person…”	och	”Jag	behövde	lära	mig	mycket	saker...”	som	avvek	med	
0,0	respektive	0,1	från	bästa	värdet.	De	övriga	frågorna	hade	betygsnitt	som	avvek	med	mellan	0,3	och	
0,5	från	bästa	värdet.		

	

Figur	23	–	Resultat	av	SUS	enkät	

I	intervjuerna	svarade	majoriteten	av	testpersonerna	att	strukturen	på	webbapplikationen	var	tydlig	tack	
vare	en	tydlig	navigationsmeny	men	några	av	testpersonerna	visade	missnöje	över	strukturen	specifikt	på	
registreringsprocessen.	Denna	ansågs	vara	otydlig,	på	grund	av	att	de	inte	blev	omdirigerade	på	det	sättet	
som	de	förväntade	sig	efter	att	de	registrerat	sig.	Det	som	främst	var	otydligt	var	att	användaren	 inte	

0

1

2

3

4

SUS	- Resultat

1.Jag	hade	velat	använda	den	här	hemsidan	regelbundet

2.	Hemsidan	kändes	onödigt	invecklad	(Högt	värde	motsvarar	- inte	invecklad)

3.	Hemsidan	kändes	enkel	att	använda

4.	Jag	tror	jag	hade	behövt	hjälp	av	en	tekniskt	insatt	person	för	att	använda	den	här	
hemsidan	(Högt	värde	motsvarar	- ej	hjälp)
5.	Det	kändes	som	att	hemsidans	funktioner	var	väl	integrerade

6.	Hemsidan	kändes	inkonsekvent	(Högt	värde	motsvarar	- ej	inkonsekvent)

7.	Jag	föreställer	mig	att	att	de	flesta	personerna	skulle	lära	sig	att	använda	den	här	
hemsidan	väldigt	snabbt
8.	Hemsidan	kändes	besvärlig	att	använda	(Högt	värde	motsvarar	- ej	besvärlig)

9.	Jag	känner	mig	självsäker	i	att	använda	hemsidan

10.	Jag	behövde	lära	mig	mycket	saker	innan	jag	kunde	använda	den	här	hemsidan	(Högt	
värde	motsvarar	- få	saker)
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automatiskt	 loggades	 in	 efter	 registrering.	 Många	 testpersoner	 nämnde	 också	 att	 återkopplingen	 på	
handlingarna	de	gjorde	på	registreringssidan	var	otydlig.	Det	framkom	också	i	intervjuerna	att	ett	flertal	
testpersoner	ansåg	det	vara	otydligt	att	sidan	laddade	eftersom	ingen	laddskärm	dök	upp	under	tiden.	En	
testperson	på	mobilversionen	loggade	ut	av	misstag	efter	att	denne	hade	registrerat	sig	och	sedan	loggat	
in	genom	ett	felklick	på	grund	av	att	navigeringsmenyn	och	registrerasidan	överlappade	på	ett	otydligt	
sätt.	 Ett	 fåtal	 personer	 tyckte	 även	 textstorleken	 var	 för	 liten	 vilket	 försämrade	 webbapplikationens	
läsbarhet.		

I	jämförelsen	med	Mobilyx	hemsida	tyckte	majoriteten	av	testpersonerna	att	webbapplikationen	innehöll	
mindre	överflödig	information	och	därför	var	enklare	att	använda.	En	del	testpersoner	sa	att	strukturen	
var	 tydligare	 bland	 annat	 tack	 vare	 en	 bättre	 navigationsmeny.	 En	 person	 tyckte	 orderhistoriken	 var	
otydlig	eftersom	den	såg	ut	att	vara	klickbar	men	inte	var	det.	En	viss	förvirring	uppstod	även	när	bilder	
och	produktnamn	som	såg	ut	att	vara	klickbara	inte	var	det,	främst	i	topplistan	på	framsidan,	produktlistan	
och	favoritsidan.	Det	var	endast	en	person	som	navigerade	sig	till	produktsidan	genom	att	använda	bilden	
nederst	på	produktsidan	på	startsidan	och	ingen	som	använde	den	vägen	till	profilen	som	var	tänkt	att	
fungera	som	ett	komplement	till	navigeringsmenyn.	Ett	fåtal	av	respondenterna	tyckte	även	att	det	var	
betydligt	 enklare	 att	 ändra	 adress	 på	 webbapplikationen	 i	 jämförelse	 med	 Mobilyx	 eftersom	
informationen	 var	 enklare	 att	 hitta.	 Någon	 enstaka	 person	 tyckte	 Mobilyx	 hemsida	 var	 enklare	 att	
manövrera	på	tack	vare	att	de	hade	en	bättre	översikt	på	den	sidan.	

4.3.2 ANVÄNDBARHET	

För	 att	 utvärdera	 hemsidans	 grad	 navigerbarhet	 mättes	 antalet	 klick	 som	 behövdes	 för	 att	 slutföra	
godtycklig	uppgift,	oavsett	var	användaren	för	tillfället	befann	sig.	Resultatet	av	detta	test	var	att	maximalt	
tre	klick	krävdes,	vilket	är	ett	av	kriterierna	för	att	en	webbapplikation	skall	anses	vara	navigerbar.	(Poock	
&	Lefond,	2003).	Vidare	kontrollerades	att	webbapplikationen	använde	sig	av	olika	fontstorlek	för	rubriker	
relativt	 textstycken,	 vilket	 påvisar	 hierarki	 och	 underlättar	 för	 navigerbarhet	 (Fleming,	 1998).	 Även	
färgsättning	på	knappar	och	ikoner	gicks	igenom,	eftersom	att	användare	vid	navigering	bland	listor	av	
artiklar	då	lättare	hittar	vad	de	söker	(Harley,	2016).		

Vid	utvärdering	av	webbapplikationens	grad	av	läsbarhet	användes	Flesch	Koncaid	Reading	Ease.		Testning	
med	 formeln	 genererade	 ett	 resultat	 ett	 resultat	 på	 51.6	 som	motsvarar	 årskursnivå	 på	 10-12,	 eller	
”ganska	svår”	nivå.	Detta	innebär	att	sidan	är	lite	mer	svårläst	än	en	standard	webbapplikation	som	ska	
ha	ett	resultat	mellan	60-70.	(Nielsen,	2015)	

Testning	av	webbapplikationen	utfördes	i	olika	webbläsare	så	som	Mozilla	Firefox,	Google	Chrome,	Safari	
och	 Internet	 Explorer	 samt	 på	 både	mobiltelefoner	 och	 datorer.	 Resultaten	 skiljde	 sig	 inte	 nämnvärt	
mellan	de	olika	plattformarna	vilket	visar	att	webbapplikationen	var	väl	kompatibel	med	de	vanligaste	
enheterna	 (Mander	 &	 Young,	 2017)	 och	 webbläsarna	 (StatCounter,	 2017).	 Därmed	 kan	
webbapplikationen	 enligt	 definitionen	 av	 responsivitet	 som	 säger	 att	 en	 version	 ska	 anpassa	 sitt	
användargränssnitt	efter	den	enhet	som	används	sägas	vara	responsiv	(Gardner,	2011).	
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5 DISKUSSION	

I	detta	kapitel	diskuteras	resultatet	utifrån	teorin	i	kapitel	2.	Kapitlet	är	uppdelat	i	resultat,	metod,	källkritik	
och	arbetet	i	vidare	sammanhang.		

5.1 RESULTAT	

Resultatavsnittet	är	uppdelat	i	användbarhet	och	användartester.	

5.1.1 ANVÄNDBARHET	

Här	 diskuteras	 resultat	 angående	 användbarhet	 utifrån	 perspektiven	 Navigerbarhet,	 Läsbarhet,	 och	
Responsivitet.	

5.1.1.1 NAVIGERBARHET	

När	det	kommer	till	utformning	av	webbapplikationens	användbarhet	i	form	av	navigerbarhet	låg	fokus	
på	att	samtligt	 innehåll	skulle	kunna	nås	 inom	tre	klick	(Poock	&	Lefond,	2003)	och	att	skapa	en	tydlig	
struktur	på	webbapplikationen.	Att	 färger	och	 ikoner	använts	för	att	beskriva	knappars	funktionalitet	 i	
den	utsträckning	som	har	gjorts	tros	ha	bidragit	till	en	högre	navigerbarhet	till	skillnad	från	om	endast	text	
hade	använts	(Harley,	2016).	En	relativ	storlek	på	olika	typer	av	text	för	att	symbolisera	dess	relevans	har	
på	 samma	 sätt	 bidraget	 till	 en	 högre	 grad	 av	 navigerbarhet	 (Fleming,	 1998).	 Den	 klickbara	
företagslogotypen	som	är	placerad	 längst	uppe	till	vänster	bidrar	till	en	högre	navigerbarhet	än	att	 till	
exempel	placera	den	i	mitten	(Whitenton,	2016).	Att	placera	länkarna	i	navigeringsmenyn	i	logisk	relation	
till	 varandra	 från	 vänster	 till	 höger	 främjar	 navigerbarhet	 enligt	 Fleming	 (1998).	 Användandet	 av	
titelattribut	och	annan	typ	av	förhandsgranskning	har	motiverats	genom	att	användaren	enkelt	ska	förstå	
vad	en	handling,	till	exempel	att	klicka	på	en	länk,	leder	till	(Nielsen,	2015).		

För	att	underlätta	för	användaren	att	förstå	vad	en	handling	leder	till	 i	köpprocessen	implementerades	
förloppsmätaren,	som	då	även	bidrog	till	att	standardisera	köpprocessen.	Standardiserade	processer	ökar	
navigerbarhet	 enligt	 Schneiderman	 &	 Plaisant	 (2010).	 Att	 förstå	 vad	 handlingar	 leder	 till	 och	 att	
standardisera	processer	är	faktorer	som	bidrar	till	att	göra	webbapplikationer	navigerbara	enligt	Nielsen	
(2015).	 Sökfunktionen	 på	 produktsidan	 placerades	 i	 det	 övre	 vänstra	 hörnet	 i	 och	 med	 att	 i	 det	
västerländska	 samhället	 tenderar	 personer	 att	 läsa	 saker	 uppifrån	 och	 vänster	 (Fleming,	 1998)	 och	
eftersom	 att	 funktionen	 ansågs	 som	 viktig	 då	 den	 kan	 sortera	 bland	 innehållet	 och	 därmed	 minska	
söktider	 efter	 specifika	 produkter.	 De	 modaler	 som	 använts	 för	 att	 ge	 användaren	 information	 och	
feedback	 när	 den	 navigerar	 på	 webbapplikationen	 förväntas	 bidra	 till	 högre	 grad	 av	 navigerbarhet	
(Fesseden,	 2017).	 Enligt	 Schneiderman	 &	 Plaisant’s	 (2010)	 riktlinjer	 om	 navigerbarhet	 uppfyller	
webbapplikationen	samtliga	av	dessa,	förutom	den	gällande	utskrift	av	sidan.		

5.1.1.2 LÄSBARHET	

Enligt	Tullis	et	al.	(1995)	ska	storleken	på	typsnittet	vara	9,75	och	typsnittet	i	sig	vara	av	typen	Sans	Serif.	
Typsnittet	MS	Sans	Serif	valdes	i	enlighet	med	Tullis	et	al.	(1995)	som	anses	vara	av	typen	som	är	mest	
lämpad	för	bildskärmar,	dock	implementerades	storlek	14	eftersom	att	storlek	9,75	ansågs	vara	svårt	att	



	

41	

	

läsa.	Resultatet	av	användartesterna	som	utfördes	visade	att	en	majoritet	av	testpersonerna	tyckte	att	
vissa	delar	av	texten	på	webbapplikation	var	svårläst	på	grund	av	för	liten	textstorlek.	Detta	kan	ha	att	
göra	med	att	testerna	utfördes	på	olika	datorskärmar	med	avseende	på	upplösning.	Det	kan	även	bero	på	
att	testpersonerna	har	olika	uppfattning	om	vilken	storlek	på	typsnitt	som	är	att	föredra	för	att	uppnå	en	
hög	läsbarhet.	

Vidare	ansågs	informationen	i	webbapplikationen	i	de	avslutande	användartesten	vara	lätt	att	förstå	och	
interpretera.	Detta	säger	emot	det	resultat	som	erhölls	vid	Flesh-Kincaid	testet	av	webbapplikationen	som	
genererade	 50	 poäng,	 vilket	 klassar	 sidans	 innehåll	 som	 ”Ganska	 Svårt”	 vilket	 är	 en	 nivå	 under	
”Högskolenivå”	 på	 Flesh-Kincaid’s	 skala	 (Kincaid,	 et	 al.,	 1975).	 Anledningen	 till	 att	 resultatet	 av	
användartestet	 säger	emot	 resultatet	av	Flesh-Kincaid’s	 läsbarhetstest	kan	bero	på	att	 testpersonerna	
vilka	 deltog	 i	 användartestet	 utgjordes	 av	 en	 homogen	 grupp	 studenter	 från	 Civilingenjör	 Industriell	
Ekonomi	på	Tekniska	Högskolan	vid	Linköpings	Universitet.		

5.1.1.3 RESPONSIVITET	

För	 att	 bedöma	 huruvida	 den	 slutgiltiga	 webbapplikationen	 var	 responsiv	 eller	 inte	 betraktades	 hur	
resultaten	jämför	sig	med	framtagna	definitioner	för	responsivitet,	samt	vilka	medel	och	metoder	som	
använts	för	att	uppnå	det.	Webbapplikationen	är,	efter	användning	av	vedertagna	metoder	enligt	Darie	
et	al.	(2006)	,	kompatibel	med	samtliga	av	de	vanligaste	webbläsarna	(StatCounter,	2017)	vilket	är	en	del	
av	definitionen	av	responsiv	webbdesign.	Vidare	är	designen	responsiv	i	den	mån	att	innehåll	och	bilder	
visas	 i	 lämpligt	 format	 på	 telefoner,	 surfplattor,	 och	 datorer,	 över	 ett	 spektrum	 av	 de	mest	 använda	
(Mander	&	Young,	2017)	skärmstorlekarna	(Gardner,	2011).	Detta	har	åstadkommits	genom	användning	
av	 vedertagna	 medel	 för	 responsiv	 webbdesign,	 såsom	 flytande	 rutnät,	 mediaförfrågningar,	 och	
dynamiska	bilder	(Natda,	2013).	Vid	testningen	av	webbapplikationen	på	olika	enheter	och	webbläsare	
skiljde	sig	inte	prestandan	nämnvärt.		

Sammanfattningsvis	 består	 webapplikationen	 av	 en	 enda	 version,	 som	 anpassar	 sig	 till	 vilken	 enhet	
användaren	befinner	sig	på,	vilken	skärmstorlek	enheten	har,	samt	är	kompatibel	med	olika	webbläsare.	
Enligt	framtagna	definitioner	för	responsivitet,	kan	den	därmed	bedömas	responsiv	(Gardner,	2011).		

5.1.2 ANVÄNDARTESTER	

Efter	utvecklingsarbetet	testades	webbapplikationens	användbarhet	dels	med	hjälp	av	en	enkät	i	form	av	
”The	System	Usibility	Scale”	(Brooke,	2012)	och	genom	muntliga	intervjuer,	dessutom	undersöktes	hur	väl	
testanvändarna	klarade	av	en	serie	användarfall.		

Vid	testerna	med	”The	System	Usibility	Scale”	var	det	lägsta	uppmätta	värdet	70	medan	det	genomsnittliga	
resultatet	var	85,	enligt	artikeln	av	Bangor	et	al	(2008)	kan	webbapplikationen	anses	användbar	om	den	
uppnår	ett	resultat	över	70	på	SUS-skalan	samtidigt	som	ett	resultat	på	85	tyder	på	utmärkt	användbarhet.	
Detta	kan	tolkas	som	att	samtliga	testanvändare	tyckte	att	webbapplikationen	åtminstone	var	användbar	
samtidigt	som	majoriteten	ansåg	att	webbapplikationen	var	mycket	användbar.		
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Resultatet	från	intervjuerna	tyder	även	de	på	att	testanvändarna	ansåg	att	webbapplikationen	uppvisade	
god	navigerbarhet	och	läsbarhet.	De	intervjuade	ansåg	även	att	sidan	i	allmänhet	gav	god	återkopplingar	
på	 handlingarna	 de	 utförde.	 Dock	 fick	 registreringssidan	 kritik	 eftersom	 den	 enligt	 många	 saknade	
återkoppling	och	därför	var	svår	att	använda.	Samtliga	andra	sidor	visade	tydligt	för	användaren	när	de	
interagerade	 med	 den	 eller	 att	 sidan	 höll	 på	 att	 ladda	 och	 testanvändarna	 klagade	 inte	 heller	 på	
användbarheten	på	dessa	sidor.	Respons	till	användarna	nämndes	inte	som	en	faktor	för	användbarhet	i	
teorin	men	användartesterna	tycks	ändå	tyda	på	att	de	har	en	stor	betydelse	för	hur	användbar	användare	
anser	att	webbapplikationen	är.		

Vid	jämförelsen	med	den	andra	hemsidan	visade	det	sig	att	majoriteten	tyckte	att	Folkbolaget	var	mer	
navigerbar	 med	 flera	 personer	 som	 nämnde	 att	 folkbolagets	 hemsida	 innehöll	 mindre	 överflödig	
information	och	hade	en	bättre	navigationsmeny	som	underlättade	navigationen	på	webbapplikationen.	
Detta	stämmer	väl	med	den	teori	som	tagits	fram	angående	navigerbarhet.	Mobilyx	använder	inte	relativ	
storlek	och	färger	på	det	sätt	som	nämns	i	artiklarna	av	Harley	(2016)	och	Fleming	(1998).		Detta	kan	delvis	
förklara	 de	 upplevda	 skillnaderna	 i	 navigerbarhet.	 Flera	 personer	 tyckte	 att	 den	 utvecklade	
webbapplikationen	innehöll	mindre	överflödig	information	vilket	kan	förklara	de	upplevda	skillnaderna	i	
navigerbarhet.	 Den	 sammanställda	 teorin	 om	 navigervarhet	 säger	 dock	 ingenting	 om	 hur	 mängden	
information	påverkar	användarens	förmåga	att	navigera	sig	på	webbapplikationen.	

Sammantaget	tycks	resultatet	från	intervjuerna	och	SUS-enkäten	tyda	på	att	webbaplikationen	i	de	flesta	
avseenden	uppnått	önskad	grad	av	användbarhet.	Resultatet	visar	även		att	de	teorier	som	legat	till	grund	
för	webbapplikationens	utformning	troligtvis	stämmer	och	leder	till	en	användbar	webbapplikation	med	
avseende	på	läsbarhet,	navigerbarhet	och	responsivitet.	

5.2 METOD	

Detta	avsnitt	ämnar	att	diskutera	metoden	kopplat	till	resultatet	och	teorin.	

5.2.1 ENKÄT	

De	enkäter	som	användes	under	arbetets	förstudie	skickades	ut	elektroniskt	och	använde	sig	av	bundna	
svarsalternativ.	Detta	 valdes	eftersom	det	ansågs	 viktigare	att	 få	en	översiktlig	och	 lätt	 tolkat	 resultat	
snarare	än	få	väldigt	specifika	åsikter	från	de	som	svarade	på	enkäten	för	att	uppnå	detta	som	ansågs	i	
enlighet	med	Burgess	 (2001)	 artikel	 att	 bundna	 svarsalternativ	 var	mest	 passande.	Även	metoden	 att	
skicka	ut	enkäten	elektroniskt	valdes	med	hänsyn	till	att	underlätta	tolkningen	av	enkäten	och	det	faktum	
att	 det	 underlättade	 arbetet	 att	 hitta	 personer	 som	 kunde	 besvara	 enkäten.	 Speciellt	 i	 fallet	 med	
mikrobryggerierna	hade	det	varit	en	omöjlighet	med	fysiska	enkäter	eftersom	de	är	spridda	över	ett	stort	
geografiskt	område.	

Både	frågornas	utformning	och	den	grupp	som	svarade	på	enkäterna	kan	dock	diskuteras.	Enkäten	har	
strävat	efter	att	utformas	på	ett	sådant	sätt	att	frågorna	inte	är	ledande	samt	ligger	i	en	ordning	som	är	
bekväm	för	respondenten	att	svara	på.	Risken	finns	dock	fortfarande	att	vissa	av	frågorna	kan	ha	haft	en	
ledande	formulering.	Dessutom	var	en	del	av	frågorna	inte	specifika	utan	kunde	tolkas	av	den	tillfrågande	
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vilket	kan	ha	skapat	problem	med	svarens	tillförlitlighet.	Gällande	respondenterna	kan	det	förutsättas	att	
en	stor	del	av	dem	på	något	sätt	kände	gruppen	som	skickade	ut	enkäten	vilket	kan	ha	skapat	problem	
med	tillförlitligheten.	Dessutom	skickades	som	tidigare	nämnt	enkäten	ut	elektroniskt	vilket	kan	ha	skapat	
problem	då	det	 leder	till	en	större	andel	svar	från	personer	som	flitigt	använder	 internet	vilket	kan	ha	
påverkat	gruppens	homogenitet.	Gällande	enkäten	som	skickades	ut	till	mikrobryggerier	bör	dock	dessa	
problem	vara	minimala	eftersom	ingen	i	gruppen	kände	någon	på	de	tillfrågade	bryggerierna.	

I	enlighet	med	Kotler	&	Armstrong	(2012)	var	enkätundersökningen	för	privatpersoner	lätt	att	anpassa	
med	avseende	på	demografi,	i	det	här	fallet	olika	åldersgrupper.	En	stor	mängd	data	insamlades	under	en	
relativt	 kort	 tidsperiod	 och	 var	 till	 användning	 som	 underlag	 för	 marknadsföringsplanen.	 En	 tydlig	
målgrupp	identifierades	och	vilka	sorters	produkter	och	paket	Folkbolaget	skulle	sälja	blev	tydligt.	Kotler	
&	Armstrong	(2012)	hävdar	att	det	kan	uppkomma	problem	om	det	ställs	känsliga	frågor	respondenterna	
inte	kan	eller	vill	svara	på.	Det	kan	bli	svårt	att	dra	vettiga	slutsatser	om	svaren	blir	otydliga.	Alla	svarande	
på	enkäten	för	privatpersoner	fullföljde	den,	vilket	tyder	på	att	enkätens	frågor	var	väl	formulerade	och	
inte	för	känsliga	eller	otydliga.	Enkätens	syfte	var	tydligt.	Enkäten	inleddes	med	en	fråga	om	ålder	och	
sedan	en	om	köpvanor	på	internet,	det	är	frågor	som	segmenterar	och	inte	väcker	anstöt.	Detta	stöds	av	
Jakobsson	&	Westergren	(2005)	som	säger	att	en	enkät	ska	inledas	med	enkla,	okänsliga	bakgrundsfrågor.	
Vidare	hävdar	Burgess	(2001)	att	frågorna	som	ställs	inte	ska	vara	svårtydda.	Eftersom	98.3	procent	av	de	
tillfrågade	svarade	på	samtliga	frågor	kan	det	antas	att	frågorna	inte	var	svåra	att	förstå.		

5.2.2 MARKNADSFÖRINGSPLAN	

Kotler	&	Armstrong	 (2012)	menar	att	målet	med	en	marknadsföringsplan	är	 att	 fastställa	ett	 företags	
strategiska	 mål.	 De	 delar	 Kotler	 &	 Armstrong	 (2012)	 argumenterar	 ska	 vara	 med	 inkluderas	 i	
marknadsföringsplanen	och	resultatet	av	den	blev	tillfredställande.	Den	gav	projektgruppen	en	tydlig	bild	
av	 målgruppen	 och	 för	 vem	 e-handeln	 skulle	 utformas.	 Resultatet	 av	 webbapplikationens	 slutgiltiga	
utformning	stämmer	dock	inte	helt	överens	med	vad	som	kom	fram	i	marknadsplanen.	Enligt	den	skulle	
bland	annat	Folkbolaget	erbjuda	smakprovspaket	med	olika	sorters	folköl.	Dessa	skulle	innehålla	en	mer	
utförlig	beskrivning	av	ölen	och	en	tydligare	koppling	till	dess	bryggeri	skulle	infinnas.	Anledningen	till	att	
denna	idé	inte	implementerades	i	den	slutgiltiga	webbapplikationen	berodde	på	en	viss	tidsbrist.		

5.2.3 PROTOTYP	

Den	prototyp	som	utvecklades	var	av	horisontell	 typ	och	beskrev	den	grundläggande	strukturen	på	de	
olika	HTML-mallarna.	Fördelen	med	detta	var	att	det	sparade	tid	till	utvecklingen	av	webbapplikationen	
samtidigt	som	det	gav	utvecklarna	stor	frihet	att	anpassa	webbapplikationen	medan	utvecklingsarbetet	
fortskred,	detta	samtidigt	som	prototypen	gav	en	översiktlig	bild	av	hur	den	slutliga	webbapplikationen	
skulle	vara	strukturerad	för	att	garantera	god	användbarhet.	Ett	alternativ	hade	varit	att	göra	en	vertikal	
prototyp.	Detta	hade	underlättat	utvecklingsarbetet	på	detaljnivå	då	det	hade	visat	en	tydligare	bild	av	
hur	 individuella	 funktioner	 skulle	 implementeras.	 Dock	 hade	 prototypens	 överblick	 gått	 förlorad.	
(Hartson,	2012)	Ett	tänkbart	alternativ	hade	kunnat	vara	att	göra	någon	slags	blandning	mellan	de	två	
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typerna,	 med	 en	 horisontell	 prototyp	 och	 vertikal	 fördjupning	 på	 vissa	 komplicerade	 och	 viktiga	
funktioner.	

5.2.4 SYSTEM	OCH	UTVECKLING	

Verktygen	som	användes	under	utvecklingen	i	form	av	programmeringsspråk	och	utvecklingsmiljö	valdes	
i	enlighet	med	det	etiska	ramverket	av	Lurie	&	Mark	(2016)	där	uppdragsgivarens	behov	identifieras	och	
utvecklingen	 sker	 i	 enlighet	 med	 dessa	 behov.	 Dessa	 anses	 ha	 fungerat	 väl	 och	 bedöms	 ha	 passat	
uppgiften.	 Vid	 programmeringen	 av	 serversidan	 och	 webbapplikationen	 användes	 i	 huvudsak	 Python	
vilket	har	fungerat	bra.	Det	finns	alternativa	system	för	serversidan,	till	exempel	PHP	eller	Ruby,	men	deras	
kompatibilitet	för	det	här	arbetet	har	inte	undersökts.		

För	konstruktion	av	webbapplikationens	klientsida	användes	främst	HTML.	Dels	eftersom	att	det	var	ett	
krav	från	kursledningen,	men	också	för	att	fullvärdiga	alternativ	saknas.	Valet	av	HTML	ökar	validiteten	av	
arbetet	 eftersom	 HTML	 är	 branschstandard.	 HTML	 anses	 även	 ha	 passat	 väl	 i	 arbetet	 att	 göra	
webbapplikationen	användbar,	mycket	tack	vare	dess	goda	stöd	för	CSS	och	Bootstrap	vilket	underlättat	
design	av	webbapplikationen.	Gruppen	anser	även	att	HTML	har	varit	enkelt	att	använda	och	är	i	enlighet	
med	det	etiska	ramverket	(Lurie	&	Mark,	2016).	Det	anses	osannolikt	att	ett	annat	val	av	märkspråk	hade	
fungerat	bättre	eller	varit	enklare	att	använda.	För	design	av	webbapplikationens	klientsida	användes	som	
tidigare	nämnt	CSS	och	Bootstrap.	Bootstrap	användes	dels	för	att	det	var	ett	krav	från	kursledningen	men	
hade	troligtvis	valts	ändå	dels	då	det	fungerar	väl	med	HTML	och	CSS	och	underlättar	arbetet	att	göra	
webbapplikationen	responsiv	på	ett	enkelt	sätt.	Gruppen	har	inte	hittat	några	alternativ	till	Bootstrap	som	
känts	 tydligt	 bättre.	 CSS	 valdes	 eftersom	 det	 är	 industristandard	 för	 design	 av	 märktext,	 vilket	 ökar	
validiteten.	Gruppen	är	nöjda	med	valet	av	CSS	för	design	av	sidans	klientsida	mestadels	när	fullvärdiga	
alternativ	inte	hittats	och	funktionaliteten	känts	fullt	tillräcklig	för	att	uppnå	det	resultat	som	önskades.	
Dock	har	arbetet	med	CSS	ansetts	relativt	krångligt	och	dessutom	försvårat	samarbetet	under	arbetets	
gång	 eftersom	 det	 är	 viktigt	 att	 CSS	 koden	 är	 unison	 för	 hela	 webbapplikationen	 för	 att	 uppnå	 en	
gemensam	design.		Dessutom	har	CSS	varit	krångligare	att	använda	än	önskat.	Dels	då	strukturen	på	HTML	
måste	vara	uppbyggd	för	att	fungera	med	CSS,	något	som	från	början	saknades,	och	dessutom	har	det	
varit	problematiskt	att	ha	olika	CSS-designer	som	fungerar	tillsammans	utan	att	påverka	varandra.	Detta	
till	 trots	anses	att	ett	annat	 språk	 inte	hade	kunnat	användas	 för	att	uppnå	samma	resultat	då	bättre	
alternativ	verkar	saknas.		

Användandet	 av	 JavaScript	och	 jQuery	 för	 sammankoppling	mellan	webbapplikationens	 klientsida	och	
serversida	var	även	det	ett	krav	från	kursledningen,	men	anses	ändå	varit	det	bästa	valet.	JavaScript	är	
industristandard	 för	 skriftspråk	 vid	 webbutveckling.	 Det	 finns	 alternativa	 utvecklingsspråk,	 men	 det	
ansågs	som	att	dessa	inte	behövde	undersökas	närmare.	Många	av	tredjepartslösningarna	som	använts	
baseras	dessutom	på	 JavaScript,	 vilket	berättigade	användandet	 av	 jQuery	 som	skriftspråk	 ytterligare.	
jQuery	 har	 bra	 stöd	 för	 Python	 och	 asynkrona	 anrop	 vilket	 var	 det	 som	 krävdes	 för	 att	 hantera	
webbapplikationens	server,	vilket	motiverade	valet	av	jQuery	ytterligare.		

För	att	säkerhetsställa	att	webbapplikationen	tar	hänsyn	till	etiska	aspekter	har	utveckling	skett	i	enlighet	
med	 det	 etiska	 ramverket	 av	 Lurie	 &	 Mark	 (2016).	 Detta	 har	 tagit	 sin	 form	 i	 olika	 funktioner	 i	
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webbapplikationen	som	exempelvis	säkerhetsställer	att	användaren	godkänner	villkor	och	uppfyller	de	
legala	krav	som	finns	för	försäljning	av	alkohol.	Även	testning	har	följt	detta	ramverk	och	testerna	har	följt	
den	framtagna	teorin.		

5.2.5 ARBETSMETODIK	

Användandet	av	en	produktbacklogg	tillsammans	med	sprintbackloggar	anses	ha	varit	väl	fungerande	som	
arbetsmetod	 då	 de	 tydligt	 kartlagt	 samtlig	 funktionalitet	 som	 önskades	 implementeras	 i	
webbapplikationen	under	den	aktuella	iterationen.	Det	bidrog	även	till	att	fokus	under	utvecklingen	lades	
på	 de	 viktigaste	 funktionerna	 först,	 något	 som	 hjälpt	 till	 att	 kontrollera	 projektet.	 Den	 kritik	 som	
framkommit	 mot	 denna	 metodik	 är	 dock	 att	 rangordningen	 av	 funktionaliteten	 i	 vissa	 fall	 inte	 var	
tillräckligt	genomarbetad	och	dessutom	inte	tog	hänsyn	till	hur	vissa	funktioner	hängde	samman	vilken	
kunde	leda	till	att	viss	viktig	funktionalitet	fick	vänta	då	den	krävde	att	annan	funktionalitet	färdigställdes	
först.		

5.2.6 BUGG-	OCH	FUNKTIONALITETSTESTNING	

Gruppen	 utförde	 egna	 bugg-	 och	 funktionalitetstester	 under	 arbetets	 gång	 för	 att	 finna	 buggar	 och	
undersöka	att	den	implementerade	funktionaliteten	verkligen	hade	den	funktionalitet	den	skulle	ha.	Att	
använda	 sig	 av	 regressionstestning	 som	 testmetod	 visade	 sig	 bra	 eftersom	 att	 buggar	 som	 dök	 upp	 i	
anslutning	 till	 en	 ny	 funktion	 snabbt	 kunde	 finnas	 och	 åtgärdas	 (Wong,	 et	 al.,	 1997).	 Att	 efter	 varje	
iteration	 utföra	 en	 grundligare	 testprocess	med	 både	 dynamisk	 och	 statiskt	 testning	 fångade	 då	 upp	
buggar	som	missats	under	tidigare	testning	kunde	fångas	upp.	Det	upplevdes	att	den	statiska	delen	av	
den	här	testningen	inte	gav	alltför	mycket,	utan	det	var	framförallt	den	dynamiska	delen	som	upplevdes	
som	givande	(Ricca	&	Tonella,	2001).	Generellt	har	få	buggar	hittats	efter	avslutad	iteration	vilket	tyder	
på	att	metoden	med	regressionstestning	har	fungerat	väl.	

5.2.7 ANVÄNDARTESTER	

Användartesterna	 genomfördes	 i	 enlighet	 med	 teorin	 som	 en	 kombination	 av	 flera	 olika	 metoder.	
Kvantitativa	metoder	i	form	av	mätning	av	hur	många	som	lyckas	med,	samt	tiden	det	tog,	att	utföra	på	
förhand	bestämda	uppgifter	kombinerades	med	kvalitativa	undersökningar	 i	 form	av	 intervjuer	och	en	
enkätundersökning.	Sammanställningen	av	de	olika	metoderna	bör	öka	träffsäkerheten	i	mätningen	av	
användbarheten	på	webbapplikationen	i	enlighet	med	det	som	framkom	i	artikeln	av	Fernandez,	et	al.	
(2011).		

De	kvantitativa	metoderna	som	användes	bör	ha	fångat	upp	oanvändbara	delar	av	webbapplikationen	då	
det	 är	 tydligt	 vilka	 funktioner	 som	 användarna	 inte	 klarar	 av	 att	 använda,	 eller	 tar	 lång	 tid	 på	 sig	 att	
använda.	Problemen	med	metoderna	är	att	det	inte	fångar	upp	eventuella	problem	i	delarna	som	inte	tas	
upp	 i	användartestningen.	Dessutom	är	det	 svårt	att	 tolka	 resultaten	gällande	hur	 lång	 tid	det	 tog	att	
genomföra	de	olika	uppgifterna	då	det	inte	finns	några	siffror	på	hur	lång	tid	olika	moment	ska	ta	eftersom	
varje	fall	är	unikt.	En	del	av	momenten	innehöll	dessutom	flera	steg	och	därför	blev	tidtagningen	på	dessa	
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mycket	 högre	 än	 den	 rekommenderade	 tiden	 på	 20-30	 sekunder	 enligt	 Sauro	 (2013).	 Steget	 där	
testpersonen	fyllde	i	alla	textfält	i	registreringsfunktionen	bidrog	också	till	en	missvisande	bild	av	tiden.	

Gällande	 de	 kvalitativa	 metoderna	 visade	 sig	 SUS-skalan	 vara	 ett	 snabbt	 och	 effektivt	 sätt	 att	 testa	
webbapplikationens	 användbarhet.	 Däremot	 kan	 dess	 tillförlighet	 ifrågasättas	 eftersom	 metoden	 är	
relativt	gammal	och	det	kan	diskuteras	hur	välanpassad	den	är	för	att	testa	moderna	webbapplikationer.	
Dock	 tyder	 artikeln	 av	 Bangor,	 et	 al.	 (2008)	 på	 att	 metoden	 fortfarande	 ger	 ett	 tillförlitligt	 resultat.	
Eftersom	 bedömningen	 testpersonerna	 gör	 är	 subjektiv	 kan	 det	 även	 ifrågasättas	 hur	 resultaten	 från	
enkäterna	bör	tolkas.	Även	detta	tas	dock	upp	av	Bangor,	et	al.	(2008)	det	verkar	som	att	det	finns	bra	
riktvärden	för	att	konstatera	hur	vida	en	webbapplikation	är	oanvändbar	eller	inte	samtidigt	som	det	är	
svårare	att	dra	slutsatser	gällande	högre	nivåer	av	användbarhet	med	hjälp	av	endast	SUS-skalan.		

Användandet	av	intervjuer	som	komplement	till	SUS	bör	rätta	till	problemen	som	SUS	uppvisar	i	form	av	
att	vara	osäkert	för	höga	nivåer	och	inte	kunna	påtala	specifika	problem	i	användbarheten.	Denna	metod	
får	även	stöd	i	artikeln	från	Sauro	(2011).	Intervjumetoden	kan	dock	ifrågasättas	på	grund	av	att	det	bland	
annat	finns	det	en	risk	att	frågorna	som	ställdes	inte	kändes	bekväma	att	svara	på	eller	kändes	ledande.	
Detta	kan	förstärkas	av	att	testerna	utfördes	av	personer	delaktiga	i	utvecklingen	av	webbapplikationen.		

Efter	ett	antal	tester	var	det	tydligt	att	lite	ny	information	framkom	efter	varje	nytt	användartest	vilket	
ger	 stöd	 till	 Nielsens	 (2000)	 teori	 gällande	 att	 fler	 än	 fem	 användartester	 inte	 ger	 tillräckligt	med	 ny	
information	för	att	motiveras.	De	tolv	användartester	som	genomfördes	var	i	slutändan	fullt	tillräckligt	för	
att	få	fram	en	god	uppfattning	gällande	webbapplikationens	användbarhet.		

Även	valet	av	testpersoner	kan	ifrågasättas.	Samtliga	testpersoner	befann	sig	i	gruppens	bekantskapskrets	
och	 studerade	 på	 en	 ingenjörsutbildning.	 Det	 förstnämnda	 kan	 ha	 lett	 till	 en	 mer	 positiv	 bild	 av	
webbapplikationens	användbarhet	än	vad	som	faktiskt	var	fallet.	Att	samtliga	medlemmar	av	testgruppen	
var	 ingenjörsstudenter	 innebär	att	gruppen	var	både	var	yngre	och	eventuellt	mer	tekniskt	kunniga	än	
webbapplikationens	målgrupp	som	helhet.	I	praktiken	innebär	det	att	gruppen	troligtvis	var	bättre	på	att	
använda	även	oanvändbara	webbapplikationer	vilket	kan	ha	påverkat	resultatet.	Detta	förbättras	dock	av	
att	e-handelns	målgrupp	är	mellan	18	och	40	år	vilket	reducerar	problemet	med	den	unga	testgruppen.	

Ett	problem	med	undersökningen	av	sidans	användbarhet	var	att	inga	användartester	genomfördes	innan	
den	tredje	och	sista	iterationen	då	webbapplikationen	var	färdigutvecklad.	Till	följd	av	detta	fångades	inte	
brister	 i	 användbarheten	upp	och	 resultatet	 av	 användartesterna	 kunde	 inte	 användas	 i	 den	 fortsatta	
utvecklingsprocessen	på	det	sätt	som	Hambling	&	Goethem	(2013)	beskriver.	

Metoden	att	jämföra	testpersonernas	åsikt	om	den	utvecklade	webbapplikationen	med	deras	åsikter	om	
en	annan	webbapplikation	visade	sig	vara	ett	bra	sätt	för	att	få	en	uppfattning	om	webbapplikationens	
användbarhet.	Viss	kritik	kan	riktas	mot	det	sätt	undersökningen	genomfördes.	Framförallt	fanns	ingen	
insamlad	teori	gällande	komparativ	användartestning.	Vidare	utfördes	inte	samma	uppgifter	i	jämförelsen	
vilket	berodde	på	att	funktionaliteten	skilde	sig	något	mellan	webbapplikationerna.	Det	fanns	inte	heller	
någon	 specifik	 anledning	 till	 varför	 jämförelsen	 utfördes	 mot	 Mobillyx	 webbapplikation.	 Om	
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undersökningen	skulle	göras	om	hade	det	varit	lämpligt	att	insamla	mer	teori	inom	området	samt	nyttja	
en	tydligare	urvalsprocess	för	webbapplikationen	som	jämförelsen	görs	med.	

5.2.8 KÄLLKRITIK	

Den	teoretiska	grund	som	arbetet	vilar	på	bygger	på	information	som	hämtats	från	böcker,	journalartiklar	
samt	 webbkällor.	 Målet	 har	 varit	 att	 hämta	 så	 mycket	 information	 som	 möjligt	 från	 vetenskapliga	
publikationer	 men	 viss	 information	 har	 även	 hämtats	 från	 industrikällor,	 artiklar	 och	 läroböcker.	
Anledningen	till	att	vetenskapliga	artiklar	använts	i	så	stor	uträckning	som	möjligt	är	att	de	oftast	granskats	
innan	 publicering	 och	 därför	 generellt	 innehåller	 tillförlitlig	 information.	 För	 att	 säkerställa	 källornas	
kvalitet	har	källor	från	erkända	institutioner	använts	när	det	varit	möjligt.	Vid	användning	av	industrikällor	
eller	vanliga	artiklar	har	ofta	inte	samma	granskning	skett	som	fallet	är	vid	vetenskapliga	publikationer.	
Istället	har	fokus	lagts	på	att	dels	försöka	konfirmera	den	fakta	som	återfinns	i	dessa	källor	med	hjälp	av	
andra	 publikationer	 eller	 bedöma	 huruvida	 de	 metoder	 som	 används	 vid	 undersökningen	 tycks	 vara	
seriösa.	Även	personerna	bakom	källans	 legitimitet	undersöktes	 för	att	garantera	att	de	bedöma	dess	
tillförlitlighet.		

Eftersom	att	webbdesign	och	e-handel	är	branscher	som	ständigt	förändras	spelar	även	källornas	ålder	
en	 stor	 roll.	 Fokus	har	därför	 varit	 att	 använda	 så	 aktuella	 källor	 som	möjligt	 för	 att	 undvika	 förlegad	
information.	De	flesta	källor	som	berör	navigerbarhet	kommer	från	de	senaste	fem	åren.	Inom	områden	
som	 inte	 anses	 vara	 i	 samma	 snabba	 förändring,	 till	 exempel	 gällande	 enkätundersökningar	 och	
marknadsföring,	har	dock	äldre	källor	använts	i	viss	utsträckning.	Även	gällande	läsbarhet	är	majoriteten	
av	källorna	äldre	vilket	kan	skapa	problem	när	de	används	för	att	utvärdera	en	modern	webbapplikation.	
Äldre	 läsbarhetskällor	 ansågs	 vara	 relevanta	 då	 området	 inte	 är	 alltför	 föränderligt.	 Även	 flera	 av	
artiklarna	gällande	testning	är	gamla,	något	som	dock	förbättras	av	att	flera	av	de	använda	metoderna	
även	nämns	som	pålitliga	i	nyare	källor.		

5.3 ARBETET	I	VIDARE	SAMMANHANG	

Detta	avsnitt	ämnar	belysa	perspektiv	som	ligger	bortom	den	frågeställning	rapporten	syftar	att	besvara.	
Exempel	på	aspekter	 som	kan	anses	vara	viktiga	att	ha	 i	åtanke	vid	affärsutveckling	 som	 relaterar	 till	
webbapplikationer	är	datasäkerhet	och	utökad	funktionalitet.	Vidare	kommer	svensk	alkoholkonsumtion	
att	diskuteras	eftersom	den	e-handel	som	utvecklats	är	tänkt	att	nyttjas	till	försäljning	av	alkoholhaltiga	
drycker.	

5.3.1 DATASÄKERHET	

Vid	utveckling	av	en	webbapplikation	som	lagrar	information	om	dess	användare	medförs	det	ett	ansvar	
för	 att	den	 information	 som	 lagras	hålls	 konfidentiell,	 integritetsskyddad	och	 tillgänglig.	 Eftersom	den	
utvecklade	 webbapplikationen	 innefattar	 lagring	 av	 personliga	 uppgifter	 skulle	 denna	 komma	 att	
omfattas	av	PUL	(Personuppgiftslagen).	Ur	ett	etiskt,	moraliskt	och	samhälleligt	perspektiv	är	det	därför	
viktigt	att	nödvändiga	åtgärder	vidtas	för	att	på	ett	effektivt	kunna	skydda	den	känsliga	information	som	
lagras.	Något	som	också	berörs	i	Lurie	&	Mark’s	(2016)	etiska	ramverk.	
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För	 att	 säkerställa	 användares	 integritet	 vid	 ett	 eventuellt	 dataintrång	 lagras	 alla	 lösenord	 hashade.	 I	
dagsläget	 hashas	 lösenorden	 utan	metoden	med	 slumpmässigt	 tillägg	 vilket	 innebär	 att	 en	 eventuell	
hackare	enkelt	skulle	kunna	använda	sig	av	en	ordboksattack.	En	bättre	lösning	skulle	vara	att	lägga	till	
någon	typ	av	slumpmässigt	tillägg	till	lösenordet	innan	det	hashas	eftersom	att	detta	skulle	innebära	att	
en	hackare	skulle	vara	tvungen	att	gå	igenom	många	fler	teckenkombinationer.	Vidare	skulle	en	dataläcka	
innebära	att	 företagets	varumärke	och	ekonomi	skulle	drabbas	samt	skulle	även	kunna	 innebära	stora	
samhälleliga	kostnader	eftersom	att	utredningar,	rättsprocesser	och	personliga	skador	skulle	komma	att	
behöva	ersättas.	Sammanfattningsvis	är	det	alltså	viktigt	att	webbapplikationen	vid	en	eventuell	lansering	
vidtar	ytterligare	nödvändiga	åtgärder	för	att	 i	största	möjliga	mån	garantera	datasäkerhet	och	minska	
risken	för	samhällsskada	och	repressalier	i	form	av	böter	och	skadeståndsutbetalningar.	

5.3.2 FUNKTIONALITET	

En	användare	kan	i	dagsläget	inte	avregistrera	sig	och	ta	bort	information	om	sig	från	webbapplikationens	
databas.	Om	en	användare	skulle	vilja	göra	detta	skulle	denna	i	dagsläget	få	skicka	ett	mail	via	”Kontakta	
Oss”	sidan	och	be	om	att	få	avregistrera	sig.	Detta	kan	anses	vara	omständligt	och	en	bättre	lösning	hade	
varit	att	implementera	en	funktion	som	via	ett	knapptryck	genomförde	avregistrering	av	användare.	Dock	
framgår	 det	 inte	 någonstans	 i	 webbapplikationen	 att	 avregistrering	 är	 möjlig.	 Eftersom	 att	
webbapplikationen	 innefattar	 hantering	 av	 personuppgifter	 omfattas	 denna	 av	 PUL	
(Personuppgiftslagen).	 Enligt	 denna	 måste	 användaren	 ha	 möjlighet	 att	 kräva	 avregistrering	 och	
borttagning	av	uppgifter.	

Då	den	utvecklade	e-handeln	tillhandahåller	alkoholhaltiga	drycker	har	bolaget	ett	etiskt	och	moraliskt	
ansvar	för	att	följa	de	lagar	som	rör	försäljning	av	sådan.	Kontroll	av	användarens	ålder	görs	på	två	sätt,	
dels	genom	att	användaren	visuellt	får	konfirmera	att	denna	är	över	18	år	första	gången	denne	använder	
webbapplikationen.	Kontroll	sker	också	vid	registrering	när	webbapplikationen	kontrollerar	åldern	utifrån	
användarens	personnummer.	Att	lagra	personnummer	inklusive	de	fyra	sista	siffrorna	är	inte	en	hållbar	
lösning	eftersom	det	 finns	en	 risk	 för	dataintrång	och	därmed	att	användarnas	personnummer	sprids.	
Problemet	skulle	kunna	lösas	genom	att	personnumren	precis	som	lösenorden	hashas	innan	de	lagras.	På	
grund	av	att	en	hashningsfunktion	endast	går	åt	ett	håll	är	det	omöjligt	att	få	tillbaka	ursprunglig	data	
vilket	 gör	 denna	 lösning	 omständlig,	 om	 inte	 omöjlig.	 En	 lösning	 hade	 varit	 att	 istället	 implementera	
existerande	identitetskontroll	som	tillexempel	Bank-ID.	En	sådan	lösning	skulle	innebära	att	ålderskontroll	
skulle	kunna	utföras	på	ett	smidigt	sätt,	oberoende	om	användaren	är	registrerad	eller	ej.	

5.3.3 ALKOHOLKONSUMTION		

Över	 320	000	 individer	 i	 Sverige	 har	 ett	 alkoholberoende	 och	 cirka	 700	000	 dricker	 i	 den	 grad	 att	 de	
riskerar	att	skada	sig	själv	och	människor	i	sin	omgivning.	Alkohol	är	dessutom	ofta	inblandat	i	olika	typer	
av	 brottsfall	 och	 orsakar	 samhället	 enorma	 kostnader	 varje	 år.	 Det	 är	 i	 synnerhet	 är	 det	 trafikbrott,	
misshandlar	och	skadegörelse	som	involverar	alkoholkonsumtion.	Till	exempel	är	alkohol	inblandat	i	8	av	
10	misshandelsfall	och	var	femte	barn	lever	i	en	familj	där	en	av	föräldrarna	dricker	för	mycket	alkohol.	
Vidare	beräknas	alkoholkonsumtion	kosta	samhället	45	miljarder	SEK	årligen.	(IQ,	2017)	
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En	fördel	med	Folkbolagets	sortiment	gentemot	till	exempel	Systembolagets	och	andra	konkurrenters	är	
att	 Folkbolaget	 endast	 tillhandahåller	 dryck	 med	 alkoholhalt	 lägre	 än	 3.5	 %.	 Eftersom	
alkoholkoncentrationen	är	relativt	låg	minskar	graden	av	berusning	vilket	minskar	risken	för	de	negativa	
effekterna	på	både	individuell	och	samhällelig	nivå.	

5.3.4 ETIK	

Synergier	mellan	etik	och	professionalism	skapar	bättre	ingenjörer	enligt	Lurie	&	Mark		(2016).	Det	finns	
vanligtvis	 flera	mjukvarulösningar	 till	 det	 problem	 som	 ingenjören	 står	 inför	 och	 därför	 kan	 ett	 etiskt	
ramverk	fungera	som	riktlinjer	i	processen.	Det	etiska	ramverket	kan	hjälpa	utvecklaren	att	väga	för-	och	
nackdelar	med	olika	mjukvarulösningar.	Slutprodukten	påverkas	däremot	inte	men	det	gör	utvecklaren	
mer	 medveten	 om	 de	 etiska	 konsekvenserna	 som	 kan	 uppkomma	 i	 utvecklingsprocessen.	 Eftersom	
mjukvara	spelar	en	allt	 större	roll	 i	människors	privata	och	professionella	 liv	kan	defekt	sådan	 leda	till	
allvarliga	konsekvenser.	Kvaliteten	och	tillförlitligheten	till	mjukvaran	påverkar	kvalitén,	användbarheten,	
reliabiliteten,	 servicen	 och	 säkerheten	 av	 produkten	 den	 är	 installerad	 på.	 Även	 system	 innehåller	
användares	personuppgifter,	bankuppgifter,	eller	annan	känslig	information	kan	påverkas.	Det	är	därför	
av	största	vikt	att	utvecklare	tar	hänsyn	till	dessa	etiska	aspekter.	(Lurie	&	Mark,	2016)	

Mjukvaruutveckling	sker	i	huvudsak	i	fem	faser.	I	dessa	5	faser	finns	det	en	rad	frågor	som	ingenjören	
bör	ta	i	beaktning	som	riktlinjer	i	det	etiska	ramverket.	I	Tabell	6	nedan	listas	dessa	faser	och	frågor	som	
ingenjören	bör	ställa	sig	i	varje	fas.	
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Tabell	6	-	Etiskt	ramverk	för	utvecklare	(Lurie	&	Mark,	2016)	

Mjukvaruutveckling	i	fem	faser:	 Frågor	för	det	etiska	ramverket:		

Initierande	fas	-	Kund	uttrycker	vad	den	vill	 Finns	kriterier	för	godkännande	av	produkt-initiationen?	

Har	leverantören	tillräckligt	med	kunskap	om	resurserna	
som	den	ska	arbeta	med?	

Finns	det	någon	som	tar	beslut	i	kundens	ställe?	

Finns	 det	 någon	 som	 har	 auktoritet	 att	 behandla	
abnormiteter	i	arbetet?	

Bestämma	 krav	 -	 mjukvaruutvecklaren	
definierar	 kundens	 behov	 och	 försöker	
matcha	det	med	en	mjukvarulösning.		

Har	det	bestämts	vem	som	definierar	kraven?	

Finns	rutiner	för	vad	som	händer	om	ett	funktionellt	krav	
inte	kan	implementeras?	

Finns	 det	 rutiner	 för	 vad	 som	 händer	 om	 en	 kund	
insisterar?	

Finns	 rutiner	 för	 vad	 som	 händer	 om	 det	 under	
utvecklingens	 gång	 framkommer	 att	 kundens	 önskan	
leder	till	negativa	konsekvenser	eller	illegala	utfall?	

Designfas	 -	 Kundens	 behov	 har	 blivit	
identifierad	 och	 en	 teknisk	 lösning	
utformas	av	utvecklaren.	När	utvecklaren	
får	kundens	godkännande	är	det	viktigt	att	
ha	 i	 åtanke	 att	 godkännandet	 inte	 är	 ett	
informerat	samtycke,	kunden	behöver	inte	
förstå	alla	tekniska	aspekter.		

Är	villkoren	bestämda	för	nivån	av	utvecklandet,	så	att	
det	ska	vara	återanvändbart?	

Är	 villkoren	 bestämda	 för	 nivån	 av	 all	 standardiserad	
metodik,	exempelvis	OOAD	(objektorienterad	analys	och	
design)?	

Är	det	enkelt	att	orientera	sig	inom	design-diagrammen?	

Finns	det	tillräckligt	med	fokus	på	detaljer?	

Utvecklingsfas	 -	 den	 tekniska	 lösningen	
implementeras	för	att	sedan	testas.	

Finns	 villkor	 för	 vilket	 programmeringsspråk	 som	 ska	
användas?	

Finns	villkor	för	integration	för	yngre	eller	mindre	erfarna	
utvecklare?	

Är	koden	enkel	att	orientera	sig	i?	

Är	 kommentarerna	 i	 koden	 relevanta	 och	 enkla	 att	
förstå?	

Är	koden	kompatibel	med	design-diagrammen?	

Testning	 och	 underhållsfas	 -	 tester	
verifierar	 om	 kraven	 har	 uppfyllts,	 och	
underhållningen	 korrigerar,	 finslipar	 och	
anpassar	mjukvaran.	

Finns	 det	 en	 bestämd	 nivå	 för	 tillåtna	 fel	 innan	
produkten	överförs	till	acceptanstestning?		

Finns	det	en	distinkt	skillnad	mellan	en	kvalitetsprodukt	
och	en	korrekt	produkt?	

Finns	det	någon	rutin	 för	att	avgöra	om	rätt	 tester	har	
utförts?	
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6 SLUTSATSER	

Genom	en	utvecklingsprocess	togs	en	webbapplikation	i	form	av	en	e-handel	fram.	Den	var	ämnad	för	
försäljning	av	folköl.	Webbapplikationen	var	menad	att	vara	användbar	i	form	av	navigerbarhet,	läsbarhet	
och	 responsivitet.	 Utvecklingen	 genomfördes	 med	 hjälp	 av	 programmeringsspråken	 Python,	 HTML,	
JavaScript,	 och	 SQLite,	 samt	 ramverket	 Flask,	 biblioteket	 JQuery,	 stilmallar	 via	 CSS,	 och	 ramverket	
Bootstrap.	 För	 att	 göra	 en	 webbapplikationen	 navigerbar	 utvecklades	 webbapplikationens	 struktur	 i	
enlighet	 med	 framtagna	 teorier	 gällande	 navigerbarhet.	 Kan	 allt	 innehåll	 nås	 inom	 få	 klick	 blir	 den	
navigerbar	vilket	visas	i	artikeln	av	Poock	&	Lefond	(2003).	Ikoner	och	färger	på	knappar	ger	en	mer	intuitiv	
upplevelse	av	e-handeln	och	underlättar	navigering	på	webbapplikationen	vilket	stöds	av	Harley	(2016)	
Logotypens	placering	bör	vara	högst	upp	 i	 vänster	hörn	enligt	Whitenton	 (2016).	Olika	 storlek	på	 text	
beroende	på	relevans	för	det	som	står	underlättar	navigering	vilket	stöds	av	(Fleming,	1998).		

Det	är	även	viktigt	att	webbapplikationen	uppfattas	som	läsbar.	För	att	uppnå	detta	är	implementation	
av	 en	 tillräckligt	 stor	 storlek	 på	 typsnittet	 en	 avgörande	 faktor.	 Det	 är	 dessutom	 viktigt	 att	
mottagaranpassa	den	information	som	delges	och	samtidigt	hålla	denna	kort	och	koncis.	Texten	bör	stå	i	
kontrast	 till	 bakgrunden	 och	 typsnittet	 kan	med	 fördel	 sättas	 till	 ett	 av	 typen	 Sans	 Serif,	 exempelvis	
Microsoft	Sans	Serif,	då	denna	framstår	som	klar	och	tydlig	(Mills,	2000).	Läsbarhetsformeln	Flesh	Kincaid	
Grade,	som	bygger	på	bland	annat	meningslängd	och	mängden	ord	med	många	stavelser,	användes	även	
för	att	bedöma	 läsbarheten	av	webbapplikationens	text	 (Klare,	1974).	Denna	visade	dock	 i	motsats	till	
användartester	och	övrig	teori	att	texten	på	webbapplikationen	bör	vara	relativt	svårläst.	

För	att	 göra	webbapplikationen	 responsiv	anpassades	den	 till	 ett	brett	urval	 enheter	och	webbläsare,	
detta	 skedde	 genom	 användning	 av	 HTML-ramverket	 Bootstrap	 och	 flytande	 gränssnitt.	 Dessutom	
implementerades	dynamiska	bilder	 som	anpassades	efter	den	aktuella	enheten.	För	att	 säkerställa	att	
webbapplikationen	 skulle	 utföra	 sitt	 uppdrag	 som	 e-handel	 för	 folköl	 utfördes	 även	 undersökningar	
gällande	e-handel	och	marknaden	för	folköl.	

Samtaget	 uppfyller	 detta	 syftet	 att	 utveckla	 en	 användbar	 e-handel	 för	 försäljning	 av	 folköl.	 Genom	
användartester	bekräftades	även	att	potentiella	användare	anser	att	webbapplikationen	är	användbar	
och	belyste	även	vilka	brister	 som	 finns	 i	 den	utvecklade	webbapplikationen.	Detta	är	något	 som	kan	
användas	 vid	 utveckling	 av	 liknande	 webbapplikationer	 i	 framtiden.	 Under	 testningen	 av	
webbapplikationen	 upptäcktes	 att	 vissa	 saker	 hade	 stor	 påverkan	 på	 hur	 användarna	 upplevde	
användbarheten	trots	att	de	inte	undersökts	i	arbetets	teoretiska	bakgrund.	Bland	annat	visade	det	sig	att	
webbapplikationens	återkoppling	till	användaren	hade	stor	betydelse	för	hur	användbar	den	upplevdes,	
därför	hade	det	varit	 intressant	att	undersöka	hur	återkoppling	till	användaren	påverkar	den	upplevda	
användbarheten	 vilket	 lämnas	 till	 framtida	 undersökningar.	 Även	 de	 affärsmässiga	 aspekterna	 av	
skapandet	av	den	berörda	e-handeln	hade	varit	intressanta	att	undersöka	noggrannare.	
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Inledning	
Följande	dokument	syftar	till	att	vara	en	marknadsföringsplan	för	företaget	Folkbolaget	som	kommer	sälja	
folköl	via	en	e-handel.	Marknadsföringsplanen	innehåller	en	analys	av	den	marknad	som	bolaget	kommer	
verka	 på	 och	 på	 vilket	 sätt	 omvärldsfaktorer	 kan	 komma	 att	 påverka	 företagets	 verksamhet.	 Den	
innehåller	 även	 en	 SWOT	 och	 TOWS	 analys	 av	 företagets	 verksamhet.	 Dessutom	 analyseras	 vilken	
marknadsföringsstrategi	 bolaget	 bör	 anamma	 och	 hur	 Folkbolaget	 ska	 positionera	 sig	 gentemot	 sina	
konkurrenter.		

Företagspresentation	
Folkbolaget	 är	 ett	 nystartat	 företag	 som	 skall	 introduceras	 år	 2017	 i	 samband	 med	 lanseringen	 av	
webbshoppen	med	samma	namn	som	ämnar	till	att	bedriva	försäljning	av	folköl	av	hantverkskaraktär	via	
en	webbshop.	Ölen	ska	framför	allt	köpas	in	från	oberoende	mikrobryggerier	för	att	kombineras	ihop	av	
Folkbolaget	och	säljas	i	smakprovspaket	som	antingen	kan	vara	hemliga	eller	synliga	för	kunden	fram	till	
leverans	som	sker	med	företagets	egen	bil.	Folkbolagets	vision	är	att	bli	den	självklara	plattformen	för	
kunden	att	hitta	ny,	god	hantverksfolköl	och	samtidigt	att	bli	den	första	detaljisten	mikrobryggerier	väljer	
att	vända	sig	till	för	att	sälja	sin	folköl.	Folkbolaget	har	som	mål	att	etablera	sig	i	Linköpingsområdet	och	
slå	sig	in	som	en	spelare	på	folkölsmarknaden.	

Omvärldsanalys	

Politiska	faktorer	

Sverige	har	historiskt	sett	haft	en	relativt	strikt	alkoholpolitik	 jämfört	med	övriga	 länder	 i	Europa	och	 i	
dagsläget	får	endast	systembolaget	bedriva	detaljhandel	av	dryck	med	en	alkoholhalt	över	3.5	procent.	
Då	Sverige	sedan	1995	är	med	i	Europeiska	Unionen	har	dock	vissa	eftergifter	fått	göras	för	att	följa	de	
regler	om	frihandel	som	gäller	inom	unionen	och	därför	är	det	sedan	2005	helt	fritt	att	föra	in	alkohol	från	
andra	EU	länder	oavsett	mängd.	År	2007	slog	EU-domstolen	fast	att	distanshandel	med	alkohol	för	privat	
bruk	ska	vara	laglig	i	Sverige,	dock	måste	svensk	alkoholskatt	betalas.	(Folkhälsomyndigheten,	2015)	

Den	 kraftiga	 skillnaden	 i	 alkoholskatter	 leder	 till	 att	 konsumenter	 anser	 att	 det	 är	 mer	 ekonomiskt	
försvarbart	att	åka	till	Tyskland	för	att	köpa	öl	där	i	stället	för	på	Systembolaget.	Effekten	är	så	kraftig	att	
var	tredje	starköl	säljs	vid	sidan	av	Systembolaget.	Enligt	Sveriges	bryggerier	leder	den	höga	beskattningen	
till	förlorad	statlig	kontroll	av	marknaden.	(Sveriges	bryggerier,	N.d	a)	Gränshandeln	av	alkohol	har	ökat	
med	50	procent	mellan	2007	och	2013.	Runt	99	procent	av	ölen	som	exporteras	från	Sverige	förs	tillbaka	
till	 Sverige	 igen	 som	 en	 del	 av	 införseln	 och	 smugglingen.	 Utöver	 återinförsel	 av	 exporterad	
svensktillverkad	öl	köper	svenskarna	även	med	sig	öl	tillverkad	i	andra	länder.	(Sveriges	bryggerier	2013)	
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Ekonomiska	faktorer	

Under	de	tre	första	kvartalen	2016	ökade	Sveriges	BNP	med	totalt	1.5	procent	vilken	var	fortsättningen	
på	en	långvarig	positiv	trend	av	ökande	konsumtion	i	sverige,	sedan	2009	har	BNP	ökat	med	totalt	17.4	
procent.	Det	bör	ge	en	bra	grund	för	konsumtion,	något	som	bör	gynna	Folkbolagets	verksamhet.	Det	är	
dock	 osäkert	 hur	 länge	 den	positiva	 konsumtionsutvecklingen	håller	 i	 sig,	 tillväxten	 avstannade	något	
under	2016	och	därför	är	det	viktigt	för	Folkbolaget	att	övervaka	den	fortsatta	ekonomiska	utvecklingen.	
(Ekonomifakta,	2016)	

Sociokulturella	faktorer	

Ölkonsumtionen	i	Sverige	har	sedan	EU-inträdet	totalt	sett	minskat	med	nästan	10	procent	mellan	år	1994	
och	2012.	Utvecklingen	per	capita	blir	ännu	mer	påtaglig	då	befolkningen	har	ökat	betydligt	sedan	1994.	
Samtidigt	har	konsumtionsmönstret	gått	emot	en	högre	konsumtion	av	varianter	med	högre	alkoholhalt.	
År	1994	bestod	64	procent	av	ölkonsumtionen	av	lättöl	medan	starkölen	stod	för	36	procent.	2012	var	
motsvarande	siffror	31	procent	lättöl	mot	69	procent	starköl.	(Sveriges	bryggerier,	N.d	b)	

På	senare	år	har	folkölet	genomgått	en	renässans	då	allt	fler	öldrickare	vill	ha	en	smakrik	öl	som	har	lägre	
alkoholhalt	än	 andra	 populära	 varianter	 av	 hantverksöl	 som	 till	 exempel	 dubbel	 IPA	 och	 Imperal	 IPA.	
Vågen	har	sin	grund	i	att	många	bryggare	från	mikrobryggerier	vill	ha	tillgång	till	öl	som	passar	att	dricka	
efter	arbetsdagen,	vilket	sedan	spreds	vidare	till	butiker	och	barer.	(Craftbeer,	2016)	

I	 Sverige	 säljer	 Systembolaget	 ej	 dryck	med	 en	 alkoholhalt	mellan	 0.5-	 och	 3.5	 procent	 vilket	 lämnar	
utrymme	 på	 marknaden	 för	 andra	 aktörer	 och	 intresset	 för	 att	 mätta	 denna	 marknad	 med	
hantverksmässig	 folköl	 har	ökat	under	det	 senaste	 året.	 I	 Stockholm	har	 till	 exempel	Bottle	 Shop	och	
Folkölsbutiken	 öppnat	 under	 2016	 som	 fick	 dela	 på	 utmärkelsen	 Årets	 Ölutvecklare	 under	 2016.	 Fler	
specialbutiker	är	även	i	uppstartsfasen.	(Craftbeer,	2016)	

Tekniska	faktorer	

2016	handlade	90	procent	av	sveriges	internetanvändare	på	internet	minst	en	gång	och	49	procent	gjorde	
det	varje	månad.	2015	ökade	den	svenska	e-handelns	omsättning	med	19	procent	och	omsatte	totalt	50.1	
miljarder.	 Totalt	 utgjorde	 e-handel	 6.9	 procent	 av	 den	 totala	 detaljhandeln	 i	 Sverige	 under	 2015.	
(Postnord,	2016)	

Miljöfaktorer	

Första	 gradens	 påverkan	 av	 e-handel	 (Fichter,	 2003),	 den	 som	 orsakas	 av	 de	 IT-strukturer	 som	 är	
nödvändiga	för	handel	via	internet,	ger	en	negativ	inverkan	på	miljön	i	form	av	el-skrot	så	kallat	e-waste.	
Datorer	 innehåller	 tungmetaller	 som	 bly,	 kadmium	 och	 kvicksilver	 som	 riskerar	 att	 läcka	 ner	 i	
grundvattnet.	Det	ökande	användandet	internet	leder	även	till	en	högre	energikonsumtion.	
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Den	andra	gradens	påverkan	(Fichter,	2003),	användandet	av	e-handeln.	Kan	förändra	logistik,	transport	
och	 energiförbrukning	 jämfört	 med	 traditionell	 handel	 i	 butik.	 En	 positiv	 effekt	 av	 e-handel	 är	 att	
förbrukningen	av	papper	nästan	helt	försvinner	i	och	med	att	alla	papper	digitaliseras.	

En	ytterligare	effekt	är	“demobilization”	vilket	är	en	minskning	av	antalet	bilresor	till	affärer.	

Resorna	kunder	gör	till	affären	innebär	den	största	energiförbrukningen	som	sker	vid	traditionell	handel.	
(S.Rayner,Lunds	universitet)	

Dessa	aspekter	ger	Folkbolaget	en	fördel	eftersom	Sverige	har	en	utvecklad	IT-miljö.	Webbshoppen	kan	
även	bidra	positivt	till	miljön	i	och	med	bättre	och	färre	transporter.	

Legala	faktorer	

Enligt	alkohollagen	(SFS	2010:1622)	1	kap	.	8	§	så	menas	med	begreppet	folköl	öl	med	en	alkoholhalt	över	
2.25	men	under	3.5	volymprocent.	Vid	försäljning	av	dryck	under	2.25	volymprocent	råder	inga	speciella	
bestämmelser	däremot	gäller	vid	försäljning	av	folköl	alkohollagen	5	kap.	5	§	1	st.	som	säger	att	försäljning	
endast	 får	 ske	 i	 lokal	 avsedd	 för	 stadigvarande	 försäljning	 av	 livsmedel	 och	 där	 det	 också	 säljs	 mat,	
dessutom	måste	lokalen	ha	godkänd	livsmedelshygien.	Dessutom	ska	enligt	3	st.	i	samma	lag	försäljningen	
anmälas	till	kommunen	där	försäljningen	sker.	Vid	försäljning	av	folköl	gäller	även	alkohollagen	3	kap	9	§	
2	st.	som	säger	att	försäljning	endast	får	ske	till	person	över	18	år.	Dessutom	krävs	enligt	alkohollagen	5	
kap.	5	§	4	st.	att	butiken	utövar	egenkontroll	på	försäljningen	och	ansvarar	för	att	de	anställda	har	de	rätta	
kunskaperna.	(Munck,	2016)	

Som	synes	från	föregående	stycke	föreligger	vissa	hinder	som	gör	det	tveksamt	om	det	vore	lagligt	att	
sälja	 folköl	 över	 internet,	 speciellt	 att	 försäljning	 måste	 ske	 från	 en	 “lokal	 avsedd	 för	 stadigvarande	
försäljning	av	livsmedel	och	där	det	också	säljs	mat”.	Det	kan	vålla	vissa	problem.	Lagen	motsätter	sig	dock	
inte	hemleverans	och	därför	skulle	det	eventuellt	kunna	vara	lagligt	med	de	rätta	tillstånden.		

För	 försäljning	 inom	 Linköpings	 kommun	 skulle	 försäljningen	 behöva	 anmälas	 till	 socialförvaltningen	 i	
kommunen	och	en	lokal	skulle	krävas	som	utöver	folköl	även	säljer	livsmedel.	Dessutom	skulle	de	som	
jobbar	i	lokalen	behöva	erforderlig	utbildning.	Så	länge	detta	uppfylls	skulle	troligtvis	inga	hinder	finnas	
mot	hemleverans	för	folköl	som	beställts	via	internet.	(Linköpings	Kommun,	2016)	

Dessutom	måste	bestämmelserna	i	distans-	och	hemförsäljningslagen	följas	(SFS	2005:59).	De	säger	att	
kunden	 har	 rätt	 till	 information	 om	pris	 och	 egenskaper	 samt	 de	 bestämmelser	 som	 gäller	 angående	
ångerrätten	innan	köpet.	Kunden	ska	även	ges	en	skriftlig	bekräftelse	på	köpeavtalet	inom	rimlig	tid	efter	
köpet.	(Munck,	2016)	

Utöver	 detta	 ska	 marknadsföringslagen	 (SFS	 2008:486)	 tas	 i	 beaktning	 vid	 marknadsföringen	 av	
Folkbolagets	 produkter.	 Den	 säger	 bland	 annat	 att	 marknadsföringen	 inte	 får	 vara	 vilseledande	 eller	
aggressiv,	dessutom	måste	det	framgå	att	det	är	marknadsföring.	(Munck,	2016)	
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Konkurrentanalys	
De	främsta	konkurrenterna	till	Folkbolaget	kommer	vara	andra	e-handlare	av	alkohol,	livsmedelsbutiker	
med	folkölsförsäljning	samt	systembolaget.		

Många	andra	distansförsäljare	har	en	annan	nisch	än	Folkbolaget	då	de	snarare	fokuserar	på	att	erbjuda	
produkter	med	högre	alkoholhalt	billigare	och	smidigare	än	systembolaget.	Folkbolaget	riktar	istället	in	
sig	på	att	specifikt	erbjuda	exklusiv	folköl	på	ett	nytt	och	intresseväckande	sätt	och	således	bör	Folkbolaget	
ha	 en	 konkurrensfördel	 gentemot	 dessa	 aktörer.	 En	 del	 bryggerier	 bedriver	 egen	 försäljning	 av	
högkvalitativ	öl	via	 internet.	Dessa	säljer	dock	bara	öl	 från	sina	egna	varumärken	och	det	 leder	 till	att	
folkbolaget	strävar	efter	att	ha	ett	bredare	utbud	och	därmed	ha	en	fördel	på	marknaden.(Mikeller,(N.d))	
(Bodegashop,	N.d)	

Folköl	 säljs	 idag	 främst	 från	 livsmedelsbutiker	 varav	 vissa	 även	 erbjuder	 hemkörning.	 Det	 som	
differentierar	Folkbolaget	från	livsmedelsbutikerna	är	dels	företagets	fokus	på	en	 interaktiv	upplevelse	
med	smakprovspaket	utöver	styckvis	försäljning	samt	vårt	bredare	utbud.	Dessutom	erbjuder	de	flesta	
livsmedelsbutiker	inte	hemleverans	vilket	Folkbolaget	kommer	göra.	(Trolldal,	2016)	(ICA,	N.d)	

Slutligen	är	systembolaget	en	konkurrent	till	folkbolagets	verksamhet	då	de	är	de	enda	som	får	bedriva	
detaljhandel	av	drycker	med	en	alkoholhalt	över	3.5	procent	i	Sverige.	Systembolaget	säljer	dock	inte	öl	
med	en	alkoholhalt	mellan	0.5	och	3.5	procent	vilket	lämnar	en	lucka	i	marknaden,	dessutom	bedriver	
systembolaget	inte	distansförsäljning	vilket	ger	Folkbolaget	en	fördel	i	gentemot	dem.	(Craftbeer,	2016)	

SWOT-analys	

Styrkor	

Attraktiv	 och	 användarvänlig	 design	 på	
hemsidan.	

Nära	kund	genom	personlig	hemleverans.	

Egen	 nisch	 genom	 försäljning	 av	
smakprovspaket.	

Svagheter	

Lagar	om	försäljning.	

Kund	måste	vara	hemma	vid	leverans.	

Okänt	varumärke.	

Logistik.	

Möjligheter	

Co-Branding.	

Trender	mot	hantverksöl.	

Hot	

Ansökan	 avslagen	 för	 försäljning	 och	 andra	 legala	
hot.	
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Handel	på	internet.	 Många	 små	 leverantörer	 med	 små	 partier,	
logistikproblem.	

Trender	mot	starköl.	

Styrkor	

Den	egna	webbshopen	som	kommer	vara	fokuserad	på	användarvänlighet	och	attraktiv	design	kommer	
vara	grunden	till	Folkbolagets	varumärke	som	är	tänkt	att	 få	företaget	att	sticka	ut	från	konkurrenters	
hemsidor.	

I	och	med	att	företaget	kommer	ägna	sig	med	hemleveranser	med	egen	bil	kommer	Folkbolaget	vara	i	
direktkontakt	med	kunden	vilket	är	en	styrka	gentemot	utländska	aktörer	som	känns	avlägsna.	

Svagheter	

Folkbolagets	främsta	svaghet	ligger	i	att	lagarna	om	alkoholförsäljning	är	strikt	kontrollerade.	Företaget	
är	därför	begränsat	till	att	bara	sälja	en	liten	del	av	ölsortimentet,	det	vill	säga	bara	öl	under	3,5	procent.	
Folkbolaget	 behöver	 dessutom	 genomföra	 ålderskontroller	 så	 kunden	 måste	 kunna	 ta	 emot	 varan	 i	
person.	

Folkbolaget	måste	skaffa	tillstånd	för	alkoholförsäljning	i	varje	kommun	vilket	gör	det	svårt	att	expandera	
geografiskt	till	nya	kommuner.		

Eftersom	Folkbolagets	främsta	konkurrenter	är	Systembolaget	och	redan	etablerade	utländska	e-handlare	
samt	att	Folkbolaget	är	nystartat	så	är	en	naturlig	svaghet	att	varumärket	är	okänt	på	marknaden.	

Slutligen	är	Folköl	på	inget	sätt	en	nödvändighetsvara	och	beroende	på	trender	i	samhället	kan	efterfrågan	
bli	liten.	

Möjligheter	

Genom	 ett	 samarbete	 med	 ett	 stort	 antal	 mikrobryggerier	 som	 redan	 har	 sina	 egna	 kundbaser	 kan	
Folkbolaget	få	ökad	trovärdighet	och	igenkänningsgrad.	

De	sociala	trenderna	går	mot	en	ökad	försäljning	av	hantverksmässigt	producerad	folköl	då	trenden	visar	
att	fler	söker	alternativ	till	populära	craftbeer	varianter	som	i	dagsläget	har	relativt	hög	alkoholhalt.		

Hot	

De	främsta	hotet	för	Folkbolaget	skulle	vara	om	kommunerna	skulle	avslå	ansökan	att	sälja	alkoholhaltiga	
drycker	eftersom	då	kan	inte	verksamheten	bedrivas	över	huvud	taget.		
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Eftersom	 Folkbolaget	 kommer	 ha	 väldigt	många,	 små	 leverantörer	 som	 ofta	 tillverkar	mindre	 partier	
kommer	kunna	leda	till	svårigheter	i	att	styra	lagerhållningen	och	försäljningen	på	ett	sådant	sätt	att	ingen	
öl	säljs	då	lagret	är	tomt.		

Trenden	som	visar	att	 folkölskonsumtionen	minskar	och	ersätts	av	konsumtion	av	starköl	skulle	kunna	
fortsätta	och	därmed	minska	vår	marknad.	

De	största	svagheterna	hos	Folkbolaget	härstammar	ifrån	att	lagarna	är	väldigt	strikta	när	det	kommer	till	
alkoholförsäljning	inom	Sverige,	det	är	därför	osäkert	och	köpprocessen	går	att	göra	bekväm	för	kunden.		

TOWS	
Följande	 TOWS	 förklarar	 sambandet	 mellan	 styrkor-svagheter	 och	 möjligheter-hot	 som	 finns	 i	
Folkbolagets	verksamhet.		

Interna	styrkor	-	Externa	möjligheter	

Attraktiv	 och	 användarvänlig	 design	 -	 Handel	 på	
internet	

Interna	styrkor	-	Externa	hot	

Specialprodukt	 smakprovspaket	 -	 Små	
partier	

Interna	svagheter	-	Externa	möjligheter	

Okänt	varumärke	Co-Branding	

Interna	svagheter	-	Externa	hot	

Lagar	om	försäljning	-	Trender	mot	starköl	

	

Marknadsstrategi	
Folkbolaget	 strävar	 efter	 att	 på	 ett	 smidigt	 och	 exklusivt	 sätt	 sälja	 folköl	 i	 smakprovningspaket,	
försäljningen	 kommer	 ske	 via	 en	 e-handel	 vars	 design	 och	 användbarhet	 tilltalar	 den	 tilltänkta	
målgruppen.	

Enligt	 Porters	 generella	 strategier	 bör	 Folkbolaget	 använda	 sig	 av	 differentieringsbaserad	 fokusering.	
Genom	 att	 fokusera	 på	 folkölsmarknaden	 och	 sälja	 ölen	 i	 form	 av	 provpaket	 och	 med	 hemleverans	
kommer	Folkbolaget	kunna	erbjuda	en	produkt	som	särskiljer	sig	från	vad	konkurrenterna	kan	erbjuda.	
Att	försäljningen	sker	via	internet	kommer	även	det	underlätta	för	kunderna	vilket	skapar	ett	mervärde.		

Enkätundersökningen	 som	 genomfördes	 visar	 att	 den	 tilltänkta	 kundgruppen	 anser	 att	 smak	 är	 en	
viktigare	faktor	än	pris	vilket	gör	att	Folkbolaget	kommer	anamma	en	strategi	som	bygger	på	högre	priser	
vilket	 kompenseras	 av	 produkter	 av	 högre	 kvalitet,	 bättre	 leveransmetod	 och	 med	 en	 mer	
intresseväckande	design	på	paketeringen	i	och	med	smakprovspaketen.		
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För	att	genomföra	verksamheten	hoppas	Folkbolaget	kunna	samarbeta	med	mikrobryggerier	och	på	så	
sätt	se	till	att	kunna	tillhandahålla	intressanta	produkter	till	sina	kunder.	Eventuellt	kan	det	dessutom	bli	
aktuellt	med	samarbete	med	en	tredje	part	som	kan	leverera	produkterna	inom	de	städer	Folkbolaget	
säljer	för	att	underlätta	transporter.			

Kundsegmentering	
För	att	genomföra	en	effektiv	segmentering	ska	en	tydlig	konsumentgrupp	identifieras	och	avgränsas	med	
avseende	 på	geografiska,	 demografiska,	 beteendemässiga	 och	 psykografiska	 variabler.	 (Kotler	 &	
Armstrong,	2012)	

På	grund	av	Sveriges	strikta	alkohollagar	kommer	det	vara	svårt	att	genomföra	försäljning	mellan	olika	
kommuner	vilket	kommer	leda	till	en	geografisk	segmentering	av	varje	enskild	kommun.	

Demografiskt	 är	 det	 intressant	 att	 hitta	 en	 särskild	 befolkningsgrupp	 som	 är	 särskilt	 intresserad	 av	
Folkbolagets	verksamhet,	en	uppdelning	som	baseras	på	ålder,	kön	och	inkomst.		

Folkbolaget	vill	även	göra	en	betendemässig	segmentering	baserad	på	den	livsstil	de	tilltänkta	kunderna	
har.		

Målgrupp	
Vid	lansering	kommer	Folkbolaget	rikta	in	sig	på	linköpingsregionen	då	de	legala	aspekterna	tillsammans	
med	dålig	finansiering	kommer	göra	det	svårt	att	lansera	produkten	i	andra	områden.	På	sikt	är	målet	att	
sprida	sig	till	andra	kommuner.	

Enligt	Folkbolagets	enkätundersökning	tycks	intresset	vara	ungefär	likvärdigt	hos	olika	åldersgrupper	med	
ett	 något	 större	 intresse	 hos	 människor	 i	 kategorin	 18-25	 år	 och	 25-40	 vilket	 leder	 till	 att	 det	 blir	
Folkbolagets	primära	demografiska	målgrupp.	Det	är	också	viktigt	att	poängtera	att	folköl	ej	får	säljas	till	
personer	under	18	år	vilket	exkluderar	dem	från	den	tilltänkta	målgruppen.	

Enligt	vår	enkät	finns	det	många	öl-intresserade	i	sverige	vilket	 leder	till	att	Folkbolaget	riktar	 in	sig	på	
ölintresserade	människor	som	söker	en	öl	med	lägre	alkoholhalt	för	drickande	på	vardagar	efter	arbete	
och	 vid	 sociala	 sammanhang.	 Lösning	 passar	 även	människor	med	 ett	 stressigt	 liv	 då	 Folkbolaget	 kan	
leverera	produkterna	till	dörren.			

För	att	nå	den	tilltänkta	målgruppen	kommer	Folkbolaget	framhäva	det	som	gör	företagets	produkt	unik	
och	särskiljer	dem	från	deras	konkurrenter.		

Då	den	tilltänkta	målgruppen	framförallt	består	av	yngre	människor	kommer	webbapplikationen	anpassas	
med	 en	 design	 som	 tilltalar	 dessa	människor.	 Dessutom	bör	marknadsföringen	 ske	 i	 kanaler	 som	 når	
denna	grupp	människor,	till	exempel	är	marknadsföring	via	sociala	medier	ett	lämpligt	tillvägagångssätt.		
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Positionering	
Eftersom	Folkbolaget	riktar	in	sig	på	ölintresserade,	kommer	högkvalitativa	ölsorter	med	spännande	smak	
prioriteras	 före	billigare	varianter	av	 lägre	kvalitet.	Detta	efterfrågas	enligt	enkätundersökningen,	 som	
visar	att	smak	är	den	viktigaste	faktorn	vid	köp	av	öl.	Detta	ger	troligtvis	Folkbolaget	en	positionering	som	
något	dyrare	än	konkurrenterna,	men	Folkbolaget	kan	erbjuda	bättre	produkter	med	smidigare	leverans.	

Enligt	Värdepositioneringsmodellen	(se	tabell	1)	kommer	företaget	sträva	efter	att	uppfylla	fler	fördelar	
till	ett	högre	pris.	(Kotler	&	Armstrong,	2012)	

Fler	fördelar	för	högre	pris	 Fler	fördelar	för	samma	pris	 Fler	fördelar	för	lägre	pris	

Samma	fördelar	för	högre	pris	 Samma	fördelar	för	samma	pris	 Färre	fördelar	för	samma	pris	

Färre	fördelar	för	högre	pris	 Samma	fördelar	för	samma	pris	 Färre	fördelar	för	lägre	pris	

Tabell	1:	Värdepositioneringsmodellen.	Folkbolagets	positionering	rödmarkerad.	

Marknadsmix	
I	följande	kapitel	beskrivs	hur	Folkbolaget	implementerar	marknadsstrategin	genom	de	fyra	P:na,	produkt,	
plats,	pris	och	påverkan.		

Produkt	

Folkbolaget	 ska	via	en	 lättmanövrerad	och	användarvänlig	webbapplikation	sälja	 folköl	 till	 företag	och	
privatpersoner.	 Folkölen	 kommer	 inte	 tillverkas	 av	 Folkbolaget	 utan	 köpas	 in	 från	 oberoende	
leverantörer.	Produkten	som	Folkbolaget	tillhandahåller	blir	därför	detaljisthandel	genom	e-handeln	samt	
tillhörande	kringtjänsterna	att	komponera	och	leverera	smakprovpaket	av	folkölen	som	köps	in.	För	att	
tillfredsställa	behovet	för	potentiella	kunder	ska	e-handeln	ha	ett	brett	utbud	från	flera	leverantörer	som	
vanligtvis	 inte	 är	 särskilt	 synliga	 på	marknaden.	 För	 att	 skapa	mervärde	 för	 konsumenterna	 kommer	
Folkbolaget	skapa	välkomponerade	smakprovpaket.	Dessutom	ska	designen	på	webbapplikationen	vara	
tilltalande	och	ska	fokusera	på	användbarhet	i	form	av	navigerbarhet,	läsbarhet	och	responsivitet.	

Plats	

Detaljistverksamheten	kommer	endast	ske	genom	Folkbolagets	egen	webbutik	som	är	tillgängliga	via	flera	
olika	enheter	 som	 till	 exempel	datorer,	mobiltelefoner	och	 surfplattor.	Produkterna	 levereras	hem	 till	
dörren	av	Folkbolagets	anställda	med	en	företagsbil	som	ska	motsvara	den	fysiska	butik	som	krävs	vid	
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alkoholförsäljning.	Genom	e-handeln	är	det	möjligt	att	nå	ut	till	ett	stort	antal	potentiella	kunder	på	ett	
enkelt	sätt.		

Pris	

Eftersom	Folkbolaget	lanserar	en	webbshop	som	är	nischad	för	en	specifik	målgrupp	kan	priset	på	folkölen	
som	säljs	på	webbshopen	vara	högre	än	vad	motsvarande	öl	är	i	butik	och	hos	bryggerierna.	Det	motiveras	
även	med	hemleverans,	paketens	utformning	och	den	extra	upplevelsesektorn.	

Påverkan	

Då	 verksamheten	 i	 början	 kommer	 vara	 småskalig	 som	 ställs	 mot	 stora	 etablerade	 företag	 och	
produkterna	riktar	sig	till	en	modern	målgrupp	kommer	marketing	via	sociala	medier	och	internet	bli	den	
främsta	metoden.		

Det	 är	 även	 nödvändigt	 att	 bygga	 upp	 band	 till	 mikrobryggerierna	 för	 att	 få	 ta	 del	 av	 deras	
marknadsföringskanaler.	Ett	instagramkonto	och	facebooksida	kommer	att	användas	för	att	möjliggöra	
en	ytterligare	kommunikationskanal	för	Folkbolaget	och	dess	kunder/användare.	

Reflektion	
Här	diskuteras	 den	 framtagna	marknadsföringsplanens	 styrkor	 och	 svagheter	 samt	 en	 reflektion	 kring	
arbetet	med	den.	

Marknadsföringsplanen	har	tagits	fram	inom	loppet	av	en	kort	tidsperiod	och	går	inte	in	så	djupt	inom	
vissa	aspekter.	En	aspekt	är	den	ekonomiska	omvärldsanalysen	som	bara	behandlar	Sveriges	långvariga	
trend	 med	 ökning	 av	 konsumtion.	 En	 utförligare	 ekonomisk	 omvärldsanalys	 skulle	 bidra	 till	 planen.	
Styrkan	 hos	 marknadsföringsplanen	 ligger	 i	 att	 den	 ger	 en	 tydlig	 och	 övergripande	 bild	 om	 hur	
folkölsförsäljning	ser	ut	i	Sverige	idag	och	aktuella	trender	för	marknaden.	

Affärsidén	har	en	stor	potential	men	kan	vara	svår	att	realisera	på	grund	av	flera	faktorer.	Den	nuvarande	
lagstiftningen	försvårar	både	logistiken	och	själva	försäljningen.	Då	det	inte	skulle	gå	att	skicka	paketen	
med	till	exempel	posten	krävs	egen	förmåga	att	leverera	i	varje	stad	vilket	kan	bli	svårt	att	realisera	utan	
samarbete	 med	 andra	 aktörer.	 Ytterligare	 legala	 aspekter	 uppkommer	 på	 grund	 av	 kravet	 på	 lokal,	
ålderskontroller	och	tillsyn	från	kommunen.		

Trots	detta	visar	marknadsföringsplanen	att	ett	 intresse	för	produkten	finns	och	det	finns	utrymme	på	
marknaden	att	etablera	sig	på,	gentemot	sina	konkurrenter	har	 företaget	 flera	 fördelar	och	tycks	vara	
nischat	mot	en	relativt	tom	marknad.		
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8.2 BILAGA	2	–	ENKÄTUNDERSÖKNING	

	

8.2.1 ENKÄT	MIKROBRYGGERIER	

Här	presenteras	enkäten	som	skickades	ut	till	mikrobryggerier,	samt	dess	resultat.	

8.2.1.1 ENKÄTEN	

I	Figur	1	presenteras	den	enkät	som	besvarades	av	42	svenska	mikrobryggerier.	
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Figur	1	-	Enkät	Mikrobryggerier	
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8.2.1.2 SVAR	

Fråga	1:	“Hur	effektivt	känner	ni	att	ni	når	ut	till	kunder?”	

Frågan	kunde	besvaras	på	en	skala	från	1	till	5	där	1	var	“inte	särskillt	väl”	och	5	“väldigt	väl”.	

Svaren	presenteras	i	Figur	2.	

	

	

Figur	2	-	Svar	Fråga	1	Mikrobryggerier	

	

Fråga	2:	“Genom	vilka	kanaler	säljer	och	marknadsför	ni	era	produkter?”	

Frågan	kunde	besvaras	med	alternativen	butik,	bar,	internet	eller	genom	att	fylla	i	ett	eget	svar.	Det	var	
möjligt	att	svara	på	flera	av	alternativen.		

Svaren	illistreras	i	Figur	3.	
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Figur	3	-	Svar	Fråga	2	Mikrobryggerier	

Fråga	3:	”Producerar	ni	produkter	med	alkoholhalt	under	3.5%”	

Frågan	kunde	besvaras	med	alternativen	ja	eller	nej.		

Svaren	illustreras	i	Figur	4.	
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Figur	4	-	Svar	Fråga	3	Mikrobryggerier	

Fråga	4:	”Hade	ni	velat	sälja	och	marknadsföra	era	ölsorter	via	en	tredje	part	på	internet?”	

Frågan	kunde	besvaras	med	alternativen	ja	eller	nej.		

Svaren	illustreras	i	Figur	5.	
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Figur	5	-	Svar	Fråga	4	Mikrobryggerier	 	
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8.2.2 ENKÄT	PRIVATPERSONER		

Här	presenteras	enkäten	som	skickades	ut	till	privatpersoner,	samt	dess	resultat.	

8.2.2.1 ENKÄTEN	

I	Figur	6	presenteras	den	enkät	som	besvarades	av	183	privatpersoner.	

	



	

h	 	

	

	

	



	

i	 	

	

	

	

Figur	6	-	Enkät	Privatpersoner	
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8.2.2.2 SVAR	

Fråga	1:	”Ålder”	

Frågan	kunde	besvaras	med	”Under	18	år”,	”18-25	år”,	”26-46	år”,	”40-65	år”,	och	”Över	65”.	

Svaren	illustreras	i	Figur	7.	

	

Figur	7	-	Svar	Fråga	1	Privatpersoner	
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Fråga	2:	”Hur	ofta	handlar	du	produkter	på	internet?”	

Frågan	kunde	besvaras	med	”Aldrig”,	”Mindre	än	1	gång	per	halvår”,	”1-2	gånger	per	halvår”,	”3-6	gånger	
i	månaden”,	eller	”Mer	än	6	gånger	i	månaden”.	

Svaren	illustreras	i	Figur	8	samt	Figur	9.	

	

Figur	8	-	Svar	Fråga	2	Privatpersoner	
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Figur	9	-	Svar	Fråga	2	Privatpersoner	Segmenterat	

	

	

Fråga	3:	”Är	du	intresserad	av	hantverksöl?”		

Frågan	kunde	besvaras	med	”Inget	svar”,	”Ja”,	eller	”Nej”.	

Svaren	illustreras	i	Figur	10.	
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Figur	10	-	Svar	Fråga	3	Privatpersoner	

Fråga	4:	”Brukar	du	utforska	nya	ölsorter?”	

Frågan	kunde	besvaras	med	”Inget	svar”,	”Ja”,	eller	”Nej”.	

Svaren	illustreras	i	Figur	11.	

	

Figur	11	-	Svar	Fråga	4	Privatpersoner	
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Fråga	5:	”Har	du	någon	gång	varit	på	en	ölprovning?”	

Frågan	kunde	besvaras	med	”Inget	svar”,	”Ja”,	eller	”Nej”.	

Svaren	illustreras	i	Figur	12Figur	.	

	

Figur	12	-	Svar	Fråga	5	Privatpersoner	

	

Fråga	6:	”Dricker	du	öl	i	andra	sammanhang	än	på	fest	och	i	berusningssyfte?”	

Frågan	kunde	besvaras	med	”Inget	svar”,	”Ja”,	eller	”Nej”.	

Svaren	illustreras	i	Figur	12.	
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Figur	12	-	Svar	Fråga	6	Privatpersoner	

Svar	på	fråga	3-6	presenteras	segmenterat	efter	åldersgrupper	i	Figur	13.	

	

Figur	13	-	Svar	Fråga	3-6	Privatpersoner	Segmenterat	
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Fråga	7:	”Hur	viktiga	är	följande	faktorer	för	dig	när	du	väljer	öl?”	

Frågan	besvarades	genom	att	klicka	i	på	en	skala	1-5	där	1	motsvarade	”inte	så	viktigt”	och	5	motsvarade	
”väldigt	viktigt”.	

Svaren	illustreras	i	Figur	14	samt	Figur	15.	

	

Figur	14	-	Svar	Fråga	7	Privatpersoner	

	

Figur	15	-	Svar	Fråga	7	Privatpersoner	Segmenterat
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8.3 BILAGA	3	–	PRODUKTBACKLOGG	

Utfall	av	produktbackloggen	ses	nedan	i	Tabell	1.	

Tabell	1	-	Utfall	av	produktbacklogg	

ID	 Föregångare	 User	story	 Funktion	

Användarfall	 &	
funktionella	
krav	 Status	 Prio	

Planerad	
för	sprint	

12	 10	
Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	se	min	profil	 Socialt	 A20	 Implementerad	 2	 1	

17	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 komma	 i	 kontakt	
med	 ansvarig	 för	 e-
handeln,	 och	 lämna	 ett	
meddelande	 Socialt	 A27	 Implementerad	 2	 1	

24	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 prenumerera	 på	
produkter	 Produkt	 A35	

Ska	 ej	
implementeras	 2	 1	

1	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 lägga	 en	 produkt	 i	
min	 kundvagn	 och	 sedan	
se	 produkten	 i	
kundvagnen	 Butik	 A1	 Implementerad	 1	 1	

2	 1	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 beställa	 de	
produkter	som	finns	i	min	
kundvagn	 Butik	 A2,A3,A4,A5	 Implementerad	 1	 1	

3	 1	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 ändra	 min	
kundvagn	 Butik	 A6,	A7,	A8	 Implementerad	 1	 1	
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4	 	
Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	betala	med	faktura	 Butik	 A9	

Ska	 ej	
implementeras	 1	 1	

10	 	
Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	skapa	ett	konto	 Socialt	 A17	 Implementerad	 1	 1	

11	 10	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 logga	 in	 och	 logga	
ut	 Socialt	 A18,	A19,	A28	 Implementerad	 1	 1	

28	 2	
Som	 admin	 vill	 jag	 kunna	
se	och	redigera	ordrar	 Admin	 A39	 Implementerad	 1	 1	

25	 	

Som	 admin	 vill	 jag	 kunna	
lägga	 till,	 ta	 bort	 och	
redigera	produkter.	 Admin	 A36	 Implementerad	 1	 1	

26	 10	

Som	 admin	 vill	 jag	 kunna	
lägga	 till,	 ta	 bort,	 och	
redigera	användare	 Admin	 A37	 Implementerad	 1	 1	

27	 17	

Som	 admin	 vill	 jag	 kunna	
ta	 bort	 och	 redigera	
meddelanden	 från	
användare	 Admin	 A38	 Implementerad	 1	 1	

29	 7	

Som	 admin	 vill	 jag	 kunna	
se	 och	 behandla	
reklamationer	 Admin	 A40	 Implementerad	 1	 2	

13	 12	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 ändra	 mina	
uppgifter	 Socialt	 A21	 Implementerad	 2	 2	
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18	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 söka	 bland	
produkter	 Produkt	 A29	 Implementerad	 2	 2	

21	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 betygsätta	 en	
produkt	 Produkt	 A32	 Implementerad	 2	 2	

23	 	

Som	 använder	 vill	 jag	
kunna	 se	 produkter	 inom	
vissa	kategorier	 Produkt	 A34	 Implementerad	 2	 2	

5	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 betala	 med	
kontokort	 Butik	 A10,	A11	 Implementerad	 1	 2	

6	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 avbryta	 min	
betalning	 Butik	 A12	 Implementerad	 1	 2	

7	 12	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	se	min	orderhistorik	
och	 kunna	 lämna	
reklamationer	 Butik	 A13,	A14	 Implementerad	 1	 2	

9	 12	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 se	 statusen	på	min	
order	 Butik	 A16	 Implementerad	 1	 2	

14	 12	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	lägga	till	och	ta	bort	
favoriter	 Socialt	 A22,	A23	 Implementerad	 2	 3	

15	 14	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 se	 mina	 favoriter	
och	köpa	dem	 Socialt	 A24,	A25	 Implementerad	 2	 3	
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16	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 dela	 produkter	 på	
facebook	 Socialt	 A26	 Implementerad	 2	 3	

19	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 se	 mest	 köpta	
produkter	 Produkt	 A30	 Implementerad	 2	 3	

20	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 se	 och	 lämna	
recensioner	 Produkt	 A31	 Implementerad	 2	 3	

22	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	se	produkter	andra	
användare	har	tittat	på	 Produkt	 A33	

Ska	 ej	
implementeras	 2	 3	

8	 	

Som	 användare	 vill	 jag	
kunna	 se	 om	 produkten	
finns	i	lager	 Butik	 A15	 Implementerad	 1	 3	

30	 	

Som	admin	vill	jag	ge	mina	
kunder	 integritet	 genom	
att	hasha	lösenorden	 Admin	 	 Implementerad	 2	 2	
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8.4 BILAGA	4	–	PROTOTYPER	
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Inledning	

Beskrivning	av	projektet	

I	dagsläget	har	mikrobryggerier	ett	starkt	begränsat	antal	marknadsföringskanaler	och	tillgängligheten	på	
exklusiv	folköl	är	inte	jättestort	och	dessutom	oöversiktligt.		

	

För	 tillfället	 finns	 ingen	webbshop	med	 fokus	 på	 exklusiv	 nordisk	 hantverks-folköl.	 Den	 e-handel	 som	
kommer	 att	 utgöra	 slutprodukten	 av	 detta	 projekt	 underlättar	 för	mindre	 bryggerier	 att	 nå	 ut	 till	 sin	
målgrupp	 och	 tillgängliggör	 ett	 brett	 utbud	 av	 exklusiv	 folköl	 för	 gemene	man.	 Om	 denna	 dessutom	
implementeras	på	ett	kreativt	sätt	kan	den	aktivt	bidra	till	en	förstärkt	mat-	och	dryckeskultur.	En	annan	
fördel	med	e-butiker	är	att	genererar	kundnytta	i	form	av	möjlighet	till	leverans	hem	till	dörren	och	en	
god	översikt	av	det	sortiment	som	erbjuds.	

	

Exempel	på	 liknande	tidigare	projekt	är	Folkölsbutiken	som	är	ett	 fysiskt	varuhus	beläget	 i	Stockholm.	
Nackdelen	 med	 detta	 koncept	 är	 det	 fysiska	 perspektivet,	 delvis	 att	 det	 företaget	 inte	 erbjuder	
hemleverans	eller	dylikt,	vilket	är	en	begränsande	faktor	ur	ett	tillgänglighets-	och	kundnyttoperspektiv.		

	

Vision	

Visionen	för	detta	projekt	är	att	e-handeln,	som	fungerar	enligt	systemspecifikationen,	lanseras	och	blir	
självförsörjande	inom	ett	års	verksamhet	och	eventuellt	vinstdrivande	inom	två	års	verksamhet.		

Mål	

Målet	med	detta	projekt	är	att	ta	fram	en	internetbutik	som	säljer	folköl.	Denna	skall	vara	användbar	i	
form	av	navigerbarhet,	läsbarhet	och	responsivitet.	

	

Navigerbarhet	

Att	sidan	skall	vara	lättnavigerad	innebär	att	den	har	följande	egenskaper:	

Enhetliga	menyer	

Väl	fungerande	sökfunktion	

Tydlig	indelning		
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Korta	och	koncisa	klickbara	länkar		

Enhetlig	färgsättning		

Beskrivningar	av	klickbara	länka	s.k	popovers,	tooltips		

	

Läsbarhet	

Webbshoppen	skall	för	att	definieras	som	läsbar	vara	utformad	enligt	följande:	

Tydligt	typsnitt		

Skarpa	kontraster	mellan	text	och	bakgrund		

Korta	koncisa	meningar	

Korta	stycken	

Enkelt	lättförståeligt	språk	

Illustrativ	med	förklarande	bilder		

	

Responsivitet	

Att	e-handeln	skall	vara	respnosiv	innefattar	att	den	skall:	

Vara	kompatibel	med	de	vanligaste	webbläsarna:	Google	Chrome,	Firefox,	Internet	Explorer.	

Anpassas	till	olika	skärmstorlekar		

Vara	kompatibel	med	enheter	så	som:	Mobil,	Pekskärmar,	Datorer.	

	

	

	

	

	

Tidsplan	
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Figur	 1	 -	 Illustration	 av	 en	 preliminär	 planering	 av	 teamets	 tidsplan	 under	 samtliga	 Scrum-iterationer	
(sprinter).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Milestones		
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I	Tabell	1	presenteras	de	milestones	teamet	har	satt	upp	samt	de	datum	de	skall	uppnås	och	tillhörande	
leverabler.	

Milestone	 Leverabler	 Datum	

	 	 	

SPRINT	0	 	 	

NABC-	analys	klar	 NABC-analys		 2017-01-
27	

Marknadsföringsplan	klar	 Marknadsföringsplan	 2017-02-
14	

Projektplan	klar	 Projektplan	 2017-02-
14	

Rapportutkast	klart	 Första	utkast	av	kandidatrapporten,	innehållande	kapitlen:	

Inledning	

Metod	

Teori	

	
	
2017-02-
14	

Marknadsundersökning	klar	 Analys	av	resultatet	från	marknadsundersökningen		 2017-02-
14	

Prototyp	klar	 En	prototyp	av	webbapplikationen		 2017-02-
14	

Utvärdering	Sprint	0	 Dokumentation	av	Sprint	0	ur	retroperspektiv	 2017-02-
14	

SPRINT	1	 	 	

Utbildning	klar	 Samtliga	labbar	redovisade	och	godkända	 2017-02-
17	
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Version	 1.0	 av	
webbapplikationen	

Fungerande	 webbapplikation,	 med	 reservation	 för	
förbättringsmöjligheter	

2017-03-
06	

Utvärdering	Sprint	1	 Dokumentation	av	Sprint	1	ur	retroperspektiv	 2017-03-
06	

SPRINT	2	 	 	

Version	 2.0	 av	
webbapplikationen	

Fungerande,	förbättrad,	webbapplikation,	med	reservation	
för	förbättringsmöjligheter	

	
2017-04-
04	

Testning	1	 Analys	av	testresultat	från	testing	av	version	2.0	 2017-04-
04	

Utvärdering	Sprint	2	 Dokumentation	av	Sprint	2	ur	retroperspektiv	 2017-04-
04	

SPRINT	3	 	 	

Version	 3.0	 av	
webbapplikationen	

Slutgiltig	 version	 av	 webbapplikationen	 som	 uppfyller	
samtliga	teoretiska	och	funktionella	krav	

	
2017-04-
28	

Testning	2	 Analys	av	testresultat	från	testning	av	version	3	 2017-04-
28	

Utvärdering	Sprint	3	 Dokumentation	av	Sprint	3	ur	retroperspektiv	 2017-04-
28	

Resultat	och	Analys	 	 	

Opponering	 Skriftligt	opponeringsunderlag	 2017-05-
15	

Rapport	färdig	 Rapporten	sammanställd	innehållande	kapitlen:	

Inledning	
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Metod	

Teori	

Resultat	

Diskussion	

Analys	

Slutsatser	

2017-05-
24	

Tabell	1.	

Riskanalys	

Detta	 kapitel	 ämnar	 beskriva	 och	 åskådliggöra	 de	 risker	 som	 riskerar	 hota	 projektets	 kortsiktiga	 och	
långsiktiga	mål.	I	den	riskanalys	som	gjorts	har	en	modell	baserad	på	parametrarna:	Sannolikhet	1-5	(Låg-
Hög)	och	Påverkan	1-5	(Låg-Hög)	använts.	Dessa	har	sedan	för	varje	risk	multiplicerat	för	att	få	fram	riskens	
riskfaktor	1-25	(Låg-Hög)	

vilken	använts	till	att	rangordna	riskerna	i	fallande	prioritetsordning,	där	hög	prioritet	innebär	att	en	risk	
med	 stor	 sannolikhet	 kommer	 att	 inträffa	 och	 att	 den	 dessutom	 i	 hög	 grad	 hotar	 de	 uppsatta	
projektmålen.	

	

3.1	Toleransnivå	

Baserat	på	 i	vilken	grad	olika	risker	 ligger	 inom	projektgruppens	kontroll,	kan	de	rangordnas	enligt	 tre	
toleransnivåer:	accepteras,	åtgärdas	eller	elimineras.	

	

Accepteras		

Risker	som	påverkas	av	faktorer	som	ligger	bortom	projektgruppens	förmåga	att	kunna	påverka,	är	viktiga	
att	vara	medveten	om,	de	kan	dock	inte	påverkas	utan	endast	tas	ställning	till	och	måste	accepteras	för	
att	projektet	skall	kunna	genomföras	

	

Elimineras		

Risker	som	helt	ligger	inom	ramen	för	vad	gruppen	kan	kontrollera	skall	elimineras.	
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Åtgärdas		

Risker	 som	 delvis	 ligger	 inom	 ramen	 för	 gruppens	 kontroll	 över	 omvärlden	 bör	 åtgärdas	 i	 form	 av	
förebyggande	åtgärder,	för	att	i	största	möjliga	mån	undvika	att	de	inträffar.	

	

Figur	2:	Risktabell	

Toleransnivå	 Risk	 Sann.	 Påv.	 Riskfaktor	 Förebyggande	Åtgärder	

Åtgärdas	 Kompetensbrist	

5	 5	 25	

–	 Kontinuerligt	 läsa	 på	 om	
relevanta			,,,system	

–	Internutbildningar	

–	 Fortbildning	 via	
passande				utbildningskanaler	

Åtgärdas	 Arbete	raderas	
4	 5	 20	

–	Använda	sig	av	branching	i	git	

–	Följa	rutin	för	dokumentation	

Åtgärdas	 Försening	i	tidplanen	

4	 5	 20	

–	 Kontinuerliga	 avstämningar	 av	
tidplan	

–	Jobba	före	tidplan	om	möjligt	

–	Scrummöten	

–	Jobba	med	deadlines	och	mål	

Åtgärdas	 Systemintegrering	

4	 5	 20	

–	Vid	beroende	processer	skall	metodik	
,,,diskuteras	mellan	utvecklare	

–	Fortbildning	i	systemintegration	

Åtgärdas	 Bristande	motivation	 4	 4	 16	 –	Kick-offs	
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–	Teambuildingaktiviteter	

Elimineras	 Intern	konflikt	
3	 5	 15	

–	Rak	kommunikation	

–	Konstruktiv	kritik	

Åtgärdas	 Icke	godkänd	rapport	
2	 5	 10	

–	Kontinuerligt	stämma	av	mot	kursmål	

–	Fråga	kursansvarig	vid	tvivel	

Elimineras	 Miss	av	intern	deadline	
3	 3	 9	

–	Uppdatera	trello	

–	Gemensamt	schema	i	google	

Åtgärdas	 Projektmedlem	hoppar	av	
2	 4	 8	

–	Kick-offs	

–	Teambuildingaktiviteter	

Elimineras	 Kommunikationsproblem	
2	 4	 8	

–	 Följa	 rutiner	 för	 intern	
kommunikation	

Accepteras	 Längre	oväntad	frånvaro	 2	 3	 6	 	

Accepteras	 Lagar	 förhindrar	 försäljning	
av	folköl	

5	 1	 5	
	

Elimineras	 Missar	av	extern	deadline	
1	 5	 5	

–	Läsa	tidplan	

–	Se	kursmål	

Accepteras	 Svårt	 att	 hitta	 fungerande	
mötestid	

2	 2	 4	
-Planering	i	god	tid	

	

3.2	Handlingsplan	
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Detta	 avsnitt	 ämnar	 beskriva	 den	metodik	 som	 skall	 tillämpas	 då	 en	 eller	 flera	 av	 de	 ovan	 beskrivna	
riskerna	 faller	 in	 och	 har	 upprättats	 för	 att	 gruppen	 enkelt	 skall	 kunna	 ta	 sig	 an	 de	 utmaningar	 som	
eventuellt	kan	inträffa.	

	

Kompetensbrist	

–	Fråga	någon	i	gruppen	om	de	kan	hjälpa	till	och	förklara	inom	det	specifika	området.	

–	Uppsök	kursledning	eller	laborationshandledare	och	fråga	om	källor.	

–	Använd	Google,	Youtube	och	andra	open-source	källor.	

	

Arbete	raderas	

–	Om	du	inte	har	en	lösning,	gör	inget	på	egen	hand.	

–	Fråga	någon	i	gruppen	om	de	kan	hjälpa	till.	

–	Uppsök	laborationshandledare.		

	

Försening	i	tidsplanen	

–	Samla	till	möte.		

–	Strukturera	upp	arbetet	och	dela	ut	arbetsuppgifter.	

–	Se	över	om	arbetsmetodiken	skulle	kunna	fördelas	ytterligare.	

–	Involvera	fler	gruppmedlemmar	om	kritisk	aktivitet.	

	

Systemintegrering	

–	Kalla	till	möte	med	ansvariga	för	delfunktioner	som	skall	integreras.	

–	Ta	fram	gemensam	lösning.	

	

Bristande	motivation	
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–	Diskutera	i	gruppen	om	vad	som	sänker	motivationen.	

–	Ta	fram	gemensam	plan	för	eventuella	hinder.	

	

Intern	konflikt	

–	Tala	med	berörd(a)	person(er),	skapa	förståelse.	

–	Om	ovan	inte	fungerar,	se	gruppkontraktet.	

	

Icke	godkänd	rapport	

–	Samla	till	möte.	

–	Strukturera	upp	komplettering.	

–	Dela	ut	arbetsuppgifter	till	gruppmedlemmar	baserad	på	ovan.	

	

Miss	av	intern	deadline	

–	Jobba	igen	till	nästa	deadline.	

	

Projektmedlem	hoppar	av	

–	Samla	till	möte.	

–	Se	över	befintlig	arbetsbörda	och	anpassa	slutprodukt	efter	nya	omständigheter.	

	

Kommunikationsproblem	

–	Hänvisa	till	rutiner	för	kommunikation	i	gruppkontrakt.	

	

Längre	oväntad	frånvaro	

–	Samla	till	möte.	
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–	Håll	kontakt	med	berörd	gruppmedlem	och	se	över	möjlighet	att	denna	jobbar	100%.	

–	Anpassa	eventuellt	slutprodukt	efter	nya	omständigheter.	

	

Miss	av	extern	deadline	

–	Ta	kontakt	med	kursledning	eller	handledare.	

–	Strukturera	arbetsuppgifter	för	att	snabbast	möjligt	kunna	leverera.	

Infrastruktur	

Infrastruktur	för	programmering	och	systemutveckling	i	projektet.		

Utvecklingsplattform	

Utvecklingsteamet	 använder	 PyCharm	 som	 utvecklingsplattform.	 PyCharm	 är	 ett	 IDE	 (integrated	
development	 environment)	 speciellt	 utvecklad	 för	 Python.	 PyCharm	 är	 kompatibelt	 med	 Windows,	
macOS,	och	Linux,	samt	erbjuder	kod-analyser,	grafisk	debugging,	enhetstester,	och	är	 integrerad	med	
VCS	(version	control	system).		

Systemspecifikation	

Under	utveckling	följer	teamet	systemspecifikationen.	Se	bilaga	xx.	

Produktbacklogg	

Produktbackloggen	innehållande	user-stories	är	utgångspunkten	för	utvecklingsplanen	under	sprintarna.	
Se	bilaga	xx.	Utvecklarna	har	även	möjlighet	att	i	Gitlab	lägga	upp	issues,	om	utvecklaren	anser	att	det	
finns	förbättringsmöjligheter	som	inte	finns	i	produktbackloggen.	Dessa	ska	prioriteras	i	andra	hand	efter	
produktbackloggen.		

Versionshantering	

Utvecklingen	kommer	versionshanteras	med	hjälp	av	Gitlab,	där	master	branschen	alltid	är	den	senaste	
fungerande	versionen	av	webbapplikationen.		Varje	utvecklare	ska	skriva	commit-	och	push-meddelanden	
så	att	andra	utvecklare	vet	vilka	ändringar	som	gjorts.	Varje	sådant	meddelande	ska	innehålla	user-story-
id	eller	issue-id.	

Testrutiner	

Utvecklarna	genomför	själva	enhetstester.	Vid	push	till	Gitlab	ska	utvecklarna	pusha	i	första	hand	till	andra	
branches	än	mastern,	och	sedan	integrera	med	mastern	när	det	är	säkerhetsställt	att	inga	nya	ändringar	
gör	mastern	dysfunktionell.	Efter	varje	sprint	ska	teamet	testa	de	krav	som	finns	i	systemspecifikationen	
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för	 att	 belysa	 förbättringsmöjligheter	 och	 åtgärdsbehov.	 I	 sista	 sprinten	 skall	 även	 användartester	
genomföras.		

Dokumentationsrutiner	

Alla	dokument	ska	finnas	tillgänglig	på	teamets	gemensamma	google	drive.		

Kod	

Dokumentation	av	kod	sker	dels	genom	commit-	och	push-meddelanden,	och	dels	genom	kommentarer	
i	koden	för	att	koden	ska	vara	lätt	att	förstå	för	andra	utvecklare.	

Rapport	

I	rapporten	ska	versionshantering	användas	för	att	ändringar	enkelt	ska	kunna	spåras.		

Övrig	dokumentation	

Teamet	 ska	 i	 största	möjliga	mån	 föra	dokumentation	av	 arbete	 som	kan	vara	 relevant	 för	projektets	
utveckling.	Trello	ger	ett	hellikopterperspektiv	för	hela	projektet	och	används	som	en	checklista.	
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Systembeskrivning	

Grundläggande	systemarkitektur	

	
Figur	2.	

Strukturen	på	samspelet	mellan	Klient	och	Server	och	de	olika	programmeringsspråken	som	ska	användas	
kommer	att	se	ut	så	som	figur	2.		

Lagring	

En	databas	i	SQL-format	kommer	att	användas	för	lagring	på	ett	effektivt	och	tydligt	sätt.	SQL	är	en	typ	av	
relationsdatabas	som	medför	fördelar	i	form	av	hur	effektivt	och	strukturerat	datan	kommer	att	hanteras.	
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Data	som	inte	kommer	att	lagras	och	hanteras	i	SQL-system	kommer	att	lagras	på	servern	och	hanteras	
direkt	av	Flask,	exempelvis	datan	som	används	till	det	grafiska	på	webbapplikationen.	

Standarder	och	APIer	

För	 att	 underlätta	 utvecklingen	 av	 E-handeln	 kommer	 en	 del	 existerande	 bibliotek	 att	 användas.	 Här	
nedan	följer	några	av	de	som	är	planerade	att	användas:	

jQuery:	Ett	JavaScript	bibliotek	som	förenklar	animering	och	HTML-hantering	på	klientsidan.	

Bootstrap:	Ett	 ramverk	som	bland	annat	tillhandahåller	knappar	och	menyer	på	klientsidan.	Bootstrap	
stödjer	 en	 responsiv	webbdesign,	 vilket	 innebär	 att	 storleken	 på	 knappar	 och	menyer	 anpassas	 efter	
storleken	på	användarens	skärm.	

Flask:	 Ett	 ramverk	 i	 Python	 som	 i	 första	 hand	 används	 för	 webbprogrammering	 och	 tillhandahåller	
funktioner.	Baseras	på	Jinja.	

Jinja:	Ett	webb-mall-system	som	används	vid	visning	av	webbsidor.		

JSON:	Ett	textbaserat	format	som	används	för	att	att	utbyta	data.		

Projektorganisation	

I	 detta	 avsnitt	 presenteras	 projektets	 organisation,	 inkluderat	 teamets	 medlemmar	 och	 dess	
kontaktuppgifter,	organisationsstruktur,	diverse	ansvarsområden,	och	gruppkontrakt.		

Projektmedlemmar	

Projektet	utförs	av	ett	team	om	sju	personer.	Uppgifter	om	dessa	presenteras	i	tabell	2.	

Namn	 Telefonnummer	 Mejladress	

Bergström,	Anton	 076-247	50	07	 Anton.berg34@gmail.com 	

Dackner,	Gustav	 073-687225	 gustavdackner@gmail.com 	

Frank,	Erik	 0707-875073	 e.frank8888@gmail.com	

Olsson,	Konrad	 070-528	45	91	 konradolsson94@gmail.com 	

Sjövall,	Emil	 070-5793014	 Emil.sjovall@live.se 	

Sundqvist, Anton 	 073-0945421 	 anton.sndqvst@gmail.com 	
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Wiksten,	Elin	 073-0299963	 elin_wiksten@hotmail.com	

Tabell	2.	

Organisationsstruktur	

Eftersom	 arbetssättet	 Scrum	 är	 en	 bevisat	 bra	 metod	 för	 	att	 utveckla	 en	 webbapplikation	 kommer	
metoden	 att	 användas	 under	 projektets	 gång.	 Scrum	 innebär	 en	 platt	 struktur	 där	 alla	medlemmar	 i	
teamet	 är	 delaktiga	 vid	 utvecklingen	 av	 systemet.	 Ingen	 projektledare	 utses,	 men	 det	 kommer	 att	
förekomma	en	 Scrum	Master	 vars	 uppgift	 är	 att	 lyssna	 på	 teamets	 problem	och	hinder	 för	 att	 sedan	
försöka	åtgärda	dessa	och	se	till	att	teamet	kan	arbeta	så	problemfritt	som	möjligt.	En	Scrum	Master	är	
inte	en	auktoritär	roll.	Rollen	som	Scrum	Master	kommer	att	alterneras	bland	teamets	medlemmar	under	
projektets	gång.	Organisationsstrukturen	illustreras	i	figur	3.	

	

Figur	10	-	Organisationsstruktur	

Ansvarsområden	

Ansvarsområdena	med	ansvarande	teammedlem	är	givna	i	tabell	3.	

Ansvarsområde	 Ansvarig	

UX	Design-ansvarig	 To	be	assigned.	

Klientansvarig	 To	be	assigned.	

Databasansvarig	 To	be	assigned.	

Testansvarig	 To	be	assigned.	
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Development	Manager/Product	Owner	 To	be	assigned.	

Marknadsföringsansvarig	 To	be	assigned.	

Analyst	 To	be	assigned.	

Kvalitéansvarig	 To	be	assigned.	

Gitmaster	 To	be	assigned.	

Tabell	3.	

UX	Design-ansvarig:	Övergripande*	ansvar	för	att	gruppen	jobbar	enhetligt	och	utvecklar	en	design	som	
uppfyller	teamets,	ur	teori	framtagna,	mål	samt	är	kompatibel	med	klient	och	databas.	

Klientansvarig:	Övergripande	ansvar	för	att	gruppen	jobbar	enhetligt	och	utvecklar	en	fungerande	klient	
som	uppfyller	teamets,	ur	teori	framtagna,	mål	samt	är	kompatibel	med	design	och	databas.	

Databasansvarig:	Övergripande	 ansvar	 för	 att	 gruppen	 jobbar	 enhetligt	 och	 utvecklar	 en	 fungerande	
databas	som	uppfyller	teamets,	ur	teori	framtagna,	mål	samt	är	kompatibel	med	klient	och	design.		

Testansvarig:	Övergripande	ansvar	för	att	webbapplikationen	testas	på	ett,	ur	teorin	framtaget,	korrekt	
sätt	samt	att	resultaten	tolkas	korrekt.	

Development	Manager/Product	 Owner:	Övergripande	 ansvar	 för	 att	 webbapplikationen	 uppfyller	 de	
krav	som	specificerats	i	Produktbackloggen.	

Marknadsföringsansvarig:	Övergripande	ansvar	för	att	webbapplikationen	marknadsförs	på	ett	korrekt	
och	enhetligt	sätt.	

Kvalitéansvarig:	Övergripande	 ansvar	 för	 att	 webbapplikationen	 håller	 den	 kvalité	 och	 standard	 som	
bestämts	inför	utvecklingsfasen	av	projektet.	

Gitmaster:	 Ansvarig	 och	 beslutande	 gällande	 push	 till-	 och	 merge	 med	 masterbranchen.	 Övriga	
medlemmar	 i	 teamet	måste	 få	 godkännande	 från	 Gitmaster	 innan	 de	 pushar	 till	 -eller	 mergear	med	
masterbranchen.	

*Att	ansvaret	är	övergripande	innebär	att	den	ansvarige	är	den	som	skall	ha	koll	på	ifall	övriga	medlemmar	
och	gruppen	som	helhet	arbetar	på	rätt	sätt.	Den	skall	vara	väl	insatt	i	ämnet	och	säga	ifrån	tydligt	om	
den	märker	att	någonting	görs	på	fel	sätt.	
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Gruppkontrakt	

Förväntningar	

Vilka	förväntningar	har	gruppen	vad	gäller:		

Ambitionsnivå;	Leverera	en	högkvalitativ	produkt	(ev.	Bygga	hemsida	åt	Grancoin)	

Betygsnivå;	Godkänt	kandidatarbete.	

Arbetsinsats;	Ansvar	för	(ta	fram)	eget	arbete,	Dedikerad	

Samarbete;	 Rättvis	 arbetsfördelning,	 Dela	 upp	 delprojekt	 i	 mindre	 grupper,	 Klara	 ansvarsområden,	
Varierande	 arbetsgrupper,	 Sitta	 tillsammans	 trots	 uppdelning	 i	 delprojektgrupper	 under	
utvecklingsarbete	

Arbetstider;	Vardagar	08-17	(Standard)		

Kommunikation;	Vara	raka	och	öppna	mot	varandra	

	

Ansvarsområden:		

UX	Design	

Test	

Development	manager/	Product	Owner	

Marknadsföringsansvarig	

Analyst	

Scrum	Master	

Quality	 coordinator	
	
	

Kommunikation	

Hur	ska	gruppens	medlemmar	kommunicera	med	varandra?	

Slack	(Största	möjliga	mån)	

Lunchmöte	(Stående	dagordning	1	ggr	vecka	i	kombination	med	scrum	måndagar)	
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–	Rapportering		

–	(Bestämma	tid	för	nästa	möte)	

–	Beslutsfattande		

–	Lyfta	problem		

Scrummöten	

–	Vad	har	jag	gjort?	

–		Vad	ska	jag	göra?		

–	Vad	hindrar	mig?	

Undviker	facebook	i	allra	största	möjliga	mån	

Trello	för	enkel	överblick	av	arbetssysslor	

Dokumentation	av	möten	och	dylikt	på	google	drive		

Frånvaroanmälan	i	tråd	på	slack	då	du	får	reda	på	det	

Tidsrapportering	i	excelark	på	driven		

	

Frånvaro	

Vilka	godtagbara	skäl	finns	för	frånvaro?		

Sjukdom,	Obligatoriska	moment	i	andra	kurser	(Sunt	bondförnuft)	

Hur	och	när	skall	frånvaro	meddelas	och	till	vem?	

Frånvaroanmälan	i	tråd	på	slack	i	god	tid	innan		

Hur	ska	gruppen	agera	om	någon	inte	kommer	på	ett	möte?		

Om	frånvaro	inte	anmälts	i	tråd	i	slack	tar	gruppen	detta	med	berörd	person	

	

	

Fuckoff-kassa:	
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Sen	ankomst:	5kr	

Närvarande	eller	anmäld	frånvarande:	1kr	

Anmäld	frånvaro	senare	än	24h	innan:	5kr	

Oanmäld	frånvaro:	20kr	

Fördelning	av	arbete	

Hur	ska	arbetet	fördelas	i	gruppen?	

Rättvis	 arbetsfördelning,	 Dela	 upp	 delprojekt	 i	 mindre	 grupper,	 Klara	 ansvarsområden,	 Varierande	
arbetsgrupper,	Sitta	tillsammans	trots	uppdelning	i	grupper	

Hur	ofta	ska	gruppen	träffas?		

Standard	3	gånger	per	vecka	

När	kan	gruppens	medlemmar	arbeta	utöver	normal	arbetstid	(andra	aktiviteter	etc.)	

08-17	vardagar	(Standard)	Övriga	tider	vid	behov	och	för	att	det	är	jävligt	kul	

Rapportskrivning		

Rapport	och	projektgenomförande	bör	ske	parallellt		

Individuell	erfarenhetsskrift	kan	skrivas	parallellt	med	projektgenomförande	

Alla	skall	ge	feedback	på	och	läsa	igenom	rapporten		

Layoutansvarig		

Internutbildningar		

En	person	sätter	sig	in	i	ett	specifikt	system	och	utbildar	övriga	gruppen.	Dock	viktigt	att	alla	har	koll	och	
läser	på	om	respektive	system.	

	

	
Beslutsformer	

Hur	ska	gruppen	komma	överens	om	vad	som	ska	göras?	

Sträva	efter	konsensus.	
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Ska	majoritetsbeslut	gälla?	

Sista	utväg.	Inga	blanka	röster.	

Har	någon	av	gruppmedlemmarna	”utslagsröst”?	

Person	med	ansvarsområde	rörande	fråga.	

	

Konflikter	

Hur	skall	gruppens	medlemmar	gå	tillväga	om	konflikter	uppstår?	

Face	2	face	kommunikation	

Ta	upp	med	övriga	gruppen		

Prata	med	handledare		

Exempelvis	om	någon	inte	gör	sin	del	av	arbetet?	

	

Signera	

Muntligt	kontrakt	2017-01-20	kl	15:47.	

Närvarande:	 Elin	Wiksten,	 Anton	 Bergström,	 Gustav	 Dackner,	 Emil	 Sjövall,	 Konrad	 Olsson,	 Erik	 Frank,	
Anton	Sundqvist	

	


