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Sammanfattning 
Denna rapports syfte är att med stöd i teori och praktisk kunskap utveckla en webbapplikation för att 
besvara den aktuella frågeställningen, ”Hur kan en e-butik för annonsplatser designas för att den ska 
anses trovärdig hos besökarna och vara användbar med avseende på navigerbarhet, innehållets 
relevans och läsbarhet?”. 

En litteraturstudie genomfördes och teori sammanställdes för att utgöra en grund för utvecklingen. 
Arbetsgången följde relevanta teorier och webbapplikationen byggdes med moderna tekniska 
lösningar. Den slutgiltiga produkten tillhandahåller relevanta funktioner och tillämpningar som sedan 
testades av ett antal externa testare varpå en enkätundersökning fick besvaras. Utifrån denna data 
kunde sedan slutsatsen dras att webbapplikationen uppfyllde de krav som ställts för att med grund i 
teori anses vara en användbar, navigerbar och trovärdig webbapplikation. Den ursprungliga 
frågeställningen kan således besvaras med denna rapports teori, metod och implementation.  

 

Abstract 

The purpose of this report is to develop a web application to support the current issue, with the aid 
of theory and practical knowledge, "How should an e-store for ad slots be designed to gain confidence 
in the visitors and be useful with regard to navigability, relevance of content And readability?". 

A literature study was conducted and theory compiled to provide a basis for development. The process 
followed relevant theories and the web application was built with modern technological solutions. 
The final product provides relevant features and applications, which were then tested by a number of 
external testers, after which a survey could be answered. Based on this data, it could then be 
concluded that the web application complied with the requirements that are fundamentally 
considered to be a useful, navigable and credible web application. The original question can thus be 
answered with this report's theory, method and implementation. 
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1 Introduktion 

Detta avsnitt ger en introduktion av projektet genom att beskriva dess syfte, frågeställning och 
problem samt avgränsningar. 

1.1 Problembeskrivning 
Andelen personer som använder sig av internet har ökat kraftigt under flera års tid (ITU, 2015), 
samtidigt växer marknaden för e-handel starkt och omsätter idag mångmiljardbelopp (Statista, 2016) 
vilket i en förlängning har inneburit att fler företag ökar sin närvaro på internet. En väl genomtänkt 
webbapplikation, som på ett tillfredsställande sätt tar kunderna från produktkatalog till köp kan öka 
en butiks intäkter märkbart, speciellt med tanke på att via en e-butik kan kunder som inte har 
möjlighet att ta sig till den fysiska butiken nås. En e-butik som inte är användbar däremot, blir snabbt 
en börda för företaget. (Nielsen, 2001b) 

Förutom klassisk e-handel där e-butiken är en förlängning av den fysiska butiken har det även växt 
fram en ny typ av e-handel. Aktörer som E-bay, Tradera och Blocket där affärsidén går ut på att 
konsumenter köper och säljer av och till varandra genom metoder som auktion eller annons har 
snabbt fått ett stort genomslag. (Investopedia, 2017)  

Ytterligare en trend i dagens samhälle är den allt ökande konsumtionen och de ökande 
bostadspriserna (SCB, 2013; SCB, 2016). Att hitta och ha råd med en plats att leva och förvara sina 
tillgångar på, har därmed blivit allt mer problematiskt. I dagsläget beräknas cirka 15% av Sveriges 
befolkning vara trångbodda, där framförallt unga i åldern 16-24 är speciellt drabbade. (Krajewska, 
2012) 

I detta projekt kommer det därför att implementeras en e-butik för annonsplatser, där huvudsyftet är 
att säljare med plats över ska kunna hitta köpare i behov av mer plats. Denna e-butik kommer att 
designas med hänsyn till rådande teorier inom områdena trovärdighet och användbarhet, som båda 
är bidragande faktorer till användarupplevelsen (Flavián et al, 2016). Trovärdighet kan ses som 
kombinationen av professionalitet och integritet mot användaren medan användbarhet är en bredare 
definition och kommer i denna rapport begränsas till tre undergrupper i form av navigerbarhet, 
innehållets relevans och läsbarhet.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att utveckla en webbapplikation med stöd från teori för att kunna besvara 
den aktuella frågeställningen. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan en e-butik för annonsplatser designas för att den ska anses trovärdig hos besökarna och vara 
användbar med avseende på navigerbarhet, innehållets relevans och läsbarhet? 

1.4 Avgränsningar 
I användbarhet som begrepp inkluderas en mängd olika grenar och specifika underbegrepp. Av dessa 
kommer projektet enbart att fokusera på navigerbarhet, läsbarhet och innehållets relevans och inte 
gå in djupare på till exempel enkelhet, konsekvens och interaktivitet.  
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2 Teori 

Många aspekter bör tas i åtanke vid utveckling av en webbapplikation enligt projektets syfte. I följande 
avsnitt redovisas teori som är vetenskapligt framtagen och som får ligga till grund för designen av 
webbapplikationen.  

2.1 Beskrivning av en webbapplikation 
Denna del beskriver teori angående vad en webbapplikation är i allmänhet, hur den korrelerar med 
annonsering och hur användbarhet, trovärdighet samt funktionalitet påverkar en användares 
uppfattning av webbapplikationen.  

2.1.1 Vad är en e-handel?  
E-handel är, enkelt sammanfattat, distanshandel av framförallt detaljhandelsvaror och tjänster som 
sker via internet. Köp kan ske mellan företag (B2B), från handel mot konsument (B2C) eller mellan 
konsumenter (C2C) (Nationalencyklopedin, 2017). 

En mer precis definition av begreppet är svår att göra, då e-handeln i och med internets utveckling 
och det snabbt växande antalet kommunikationsverktygen hela tiden expanderar och ändrar karaktär. 
I dagsläget finns det en uppsjö av olika sätt att visa, distribuera och leverera produkter och tjänster. 
E-handel som koncept är relativt nytt och tog över efter postorderförsäljningen i Sverige under slutet 
av 1900-talet. Prognoser visar att e-handelsköp kommer att öka i relation till den totala mängden köp 
i detaljhandeln. (Nationalencyklopedin, 2017) 

2.1.2 Köp- och sälj-handel (C2C) 
C2C definieras som handel mellan två konsumenter via en oberoende tredje part. Denna tredje part 
agerar som plattform där köparen och säljaren kan mötas och dess huvudsyfte blir då att just leverera 
kontakten mellan de delaktiga i köpet. C2C-handeln är starkt förknippad med internets framfart och 
begreppet uppstod när möjligheten att sammanföra konsumenter via e-handelsforum skapades. 
(Investopedia, 2017) 

I och med att begreppet C2C liksom e-handel i stort är ett relativt nytt sätt att bedriva handel, finns 
det en rad etiska dilemman kring exempelvis kvalitetsförsäkran, garantier och bedrägeriärenden i 
samband med köp. Ett sätt att som plattform hantera detta är att avskriva sig allt ansvar för de tjänster 
och produkter som säljs. För att behålla sin ställning som oberoende och säker plattform är det därför 
viktigt att tydligt informera användarna av plattformen om detta. (Kurihara, Takaya, Yamori, 2006) 

2.1.3 En webbapplikations trovärdighet 
Generellt handlar trovärdighet om till vilken grad en användare känner tillit till den information som 
presenteras och den källa som informationen kommer ifrån (Robins & Holmes, 2007).   

Den grad av trovärdighet en användare upplever hos en webbapplikation går enligt undersökning att 
koppla till primärt tre faktorer; attityder kring e-handel generellt i användarens omgivning, 
användarens egna erfarenheter av e-handel och slutligen utformningen av den specifika e-handeln. 
(Corbit, Thanasankit & Yi, 2013)  

Då det för en tredje part är svårt, om inte omöjligt, att påverka de generella attityderna till e-handel i 
användarens närhet eller användarens tidigare erfarenheter bör fokus ligga på utformningen av e-
shopen. Undersökningar har dessutom visat på att om samma innehåll presenteras, fast med olika 
nivåer av estetisk bearbetning, kommer informationen som presenteras med högre estetisk 
bearbetning att uppfattas som mer trovärdig. (Robins & Holmes, 2007) 

Ytterligare en faktor som starkt påverkar trovärdigheten för webbapplikationen är hur kunden 
upplever företagets integritet. Det är då gynnsamt för webbapplikationen att fokusera på att förbättra 
kundens upplevelse av företagets integritet. Detta demonstreras genom ärlighet och handlande från 
webbapplikationen som går i linje med kundens förväntningar. Ett exempel på detta är, som tidigare 
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nämnts, att ge användarna möjligheten att ge sina omdömen av den tjänst som erbjuds och 
presentera dessa omdömen på ett tydligt och lättåtkomligt sätt. (Lee & Turban, 2001) 

2.1.4  En webbapplikations användbarhet  
Användbarhet definieras enligt ISO 9241 som “Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang 
kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt.”. (ISO, 1998; Brhel et al, 2015) 

Vad detta i kontexten e-handel refererar till är med vilken kvalitet ett interaktivt datasystem kan 
tillgodose sin användare med avseende på enkelhet vid inlärning, effektivitet, igenkänning, antal fel 
och tillfredsställelse. (Nielsen, 1993; Rosson & Caroll, 2002) 

2.1.4.1 Navigerbarhet 
Navigerbarhet kan definieras på en mängd olika sätt men i den här rapporten har navigerbarhet 
definierats som med vilken effektivitet och nöjdhet som en användare kan navigera i ett system för 
att nå sina mål under specifika förutsättningar (Castro et al, 2007). Med detta menas alltså egenskapen 
att kunna erbjuda användaren alternativa interaktions- och navigationsmöjligheter på 
webbapplikationen. God navigerbarhet medför att användare kan enklare tillgodogöra sig mer av 
informationen de söker (Krug, 2014). 

2.1.4.2 Läsbarhet 
Läsbarhet definieras dels som hur väl en webbapplikations komponenter och innehåll är organiserade 
(Lee & Kozar, 2011) och dels huruvida det är lätt att läsa, förstå och ta till sig budskapet som författaren 
vill kommunicera (Mills & Weldon, 1987). Sammantaget resulterar god läsbarhet i en mindre mental 
ansträngning och på så vis ett ökat användande av webbapplikationen (Lee & Kozar, 2011) och kan 
mätas som en kombination av möjlig läshastighet och förståelse (Barth, 2008). 

2.1.4.3 Innehållets relevans  
Innehållets relevans definieras som i vilken utsträckning webbapplikationens innehåll är aktuell samt 
relevant för nuvarande sida (Lee & Kozar, 2011).  

Undersökningar har visat på stor betydelse gällande innehållets relevans för e-handel (Cole, O’Keefe 
& Siala, 2000). Ytterligare undersökningar har hittat en signifikant koppling mellan relevant innehåll 
och att skapa en köpintention online (Venkatesh & Agarwal, 2006). Lee och Kozar (2011) fann att 
innehållets relevans var den starkaste faktorn som påverkar köpintention och såg då vikten av att ha 
aktuell produkt- och prisinformation med relevant djup och bredd. Även kundrecensioner från andra 
användare bidrar till att en köpintention kan bildas (Lee & Kozar, 2011). 

2.1.5 En webbapplikations funktionalitet  
Funktionalitet på en produkt bestäms generellt sett av beställaren och det är upp till utvecklaren att 
implementera dem under utvecklingens gång. Funktionalitet som räknas in som krav ska specificeras, 
övriga önskvärda funktioner ska stå i en lista bredvid. (Tonnquist, 2014) 

Funktionskraven kommer in tidigt i planeringen medan den tekniska kravspecifikationen bildas genom 
en fusion av de tidigare användarkraven och design av produkten. En produkt och därmed en 
webbapplikation kan således sägas ha två typer av kravområden. Användarkraven som bestäms av 
beställaren samt designkrav som beskriver hur funktionaliteten ska skapas. Tillsammans bildar dessa 
områden den tekniska kravspecifikationen och är den som i de flesta fall ligger till grund för 
produktutvecklingen.  (Tonnquist, 2014) 

2.2 Utveckla en webbapplikation 
Från ovanstående definitioner kommer problematiken med hur användbarhet och trovärdighet ska 
implementeras på en webbapplikation för att användaren ska uppfatta den som sådan. Både 
trovärdighet och användbarhet är konceptuella begrepp och kräver eftertanke kontinuerligt under 
utvecklingen då det kan vara svårt att applicera i sista minuten med önskvärt resultat.  
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2.2.1 Implementation av trovärdighet  
Som nämnts är trovärdigheten hos en e-butik en starkt bidragande faktor till användarens upplevelse 
(Flavián et al, 2016), det är därför av stor vikt att en e-butik kan förmedla just detta. Speciellt följande 
element är enligt Harley (2016) viktiga för att uppnå en god trovärdighet:  

• Genomgående god designkvalité. En webbapplikation framstår som professionell och därmed 
förtroendeingivande om det finns en klar struktur och relevant innehåll. Webbapplikationen 
bör även vara enhetlig gällande färg- och designval.  

• Informationen till användaren ska vara tydlig. Speciellt viktigt är att ingen information som 
skulle kunna vara av intresse för användare döljs eller göms. Detta inkluderar bland annat 
tydlighet kring prisinformation, för en e-butik.  

• Webbapplikationen ska vara kopplad till resten av internet, dvs gå att hitta i sociala medier 
eller i anslutning till annan webbapplikation.  

För att försäkra kunden om företagets integritet, vilket i sin tur skapar förtroende för e-butiken, menar 
Lee och Turban (2001) att e-butiken ska visa på ärlighet och en korrekt hantering av kundinformation. 
Detta görs genom: 

• Sanningsenlig information förmedlas. 

• Korrekt hantering av kundinformation 

• Endast hantera kundinformation som är relevant för syftet 

• Skildra detta genom direkt och tydlig presentation av information kring informationshantering 
och även konkret vid användning 

2.2.2 Implementation av användbarhet  
Vid implementationen är det viktigt med eftertanke kring hur webbapplikationen kan göras användbar, 
minimera den kognitiva belastningen och göra det lätt att lära sig webbapplikationens funktionalitet 
(Oulasvirta, 2017).   

2.2.2.1 Användargränssnitt 
Användargränssnitt är det som användaren interagerar med. Användargränssnittet refererar till 
webbapplikationens grafiska profil; färgsättning, val av knappfunktioner, sidhuvud och sidlayout. 
Tidigare har nämnts att hur förtroendeingivande en webbapplikation upplevs är en av 
nyckelfaktorerna till att skapa en attraktiv e-handel. (Corbit, Thanasankit & Yi, 2013) Även detta kan 
härledas till webbapplikationens visuella uppbyggnad då det efter undersökning har kunnat 
konstateras att just den visuella uppbyggnaden är av större vikt än enkelhet vid användning, när det 
kommer till att bygga förtroende hos användarna (Pengate & Sarathy, 2016). Däremot har det även 
konstaterats att en webbapplikation som inte med enkelhet går att navigera på, överhuvudtaget inte 
kommer att användas (Krug, 2014). 

Enligt undersökning föredrar användare i åldern 18–25 år en så kallad platt webbdesign av 
webbapplikationer (Meyer, 2016). Denna typ av design innebär i korthet en genomgående minimalism 
med mycket rymd kring de olika funktionaliteterna, monokrom färgsättning med få färger och 
tvådimensionella illustrationer (Meyer, 2015). 

2.2.2.2 Implementation av navigerbarhet 
Enligt Krug (2014) finns kriterier som bör uppfyllas för att en webbapplikation ska uppfattas som 
användbar. Den första av dessa handlar om navigation. Mer specifikt; global navigation. Detta handlar 
i korthet om att ett par navigationselement ska vara synliga på samma ställe, på varje sida på 
webbapplikationen. De mest avgörande av dessa navigationselement är enligt Krug (2014):  

• Site ID, vilket vanligtvis är företagets logotyp och/eller namn. 

• Redskap för att ta sig vidare på sida, till exempel länkar till inloggning och kontaktformulär. 

• Sektionsindelning, till exempel menyfält.  

• Sökfält. 
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Tanken med detta är att användaren bara ska behöva lära sig att använda webbapplikationen en gång, 
vilket ökar användbarheten.  

Den enda sidan som enligt Krug (2014) inte behöver använda dessa fyra element på samma sätt som 
de andra sidorna är när något sorts formulär ska fyllas i, till exempel vid betalning, skapande av 
användare eller annons. I dessa fall är det mer lämpligt att använda en minimal version av den globala 
navigationen, med endast Site ID, länk till förstasidan och eventuella redskap som hjälper användaren 
fylla i formuläret på rätt sätt. Gällande placering av webbapplikationers Site ID, har undersökningar 
visat att denna bör vara placerad i vänsterkanten på varje sida, för att öka igenkännandet av 
varumärket (Whitenton, 2016). 

För att göra navigeringen på webbapplikationen så effektiv som möjligt är det viktigt att tydligt visa 
vad som är klickbart. Detta för att tydligt svara på användarens fråga om vad som är nästa logiska steg 
i navigeringen, vilka alternativ som finns och hur användaren enklast tar sig dit. Detta kan göras på ett 
par olika sätt; med former som knappar och flikar, med placering i meny eller sidfot eller med 
formatering, som att stryka under eller ha en annan färg på alla ord som är länkar till andra sidor. Den 
senare av alternativen är en lösning skapad av CSS och är den som primärt används på moderna 
applikationer (Krug, 2014). 

2.2.2.3 Implementation av läsbarhet 
Läsbarhet kan delas upp i flera olika områden men det handlar främst om att göra innehållet läsbart, 
det vill säga att användaren genom textens utformning och placering på webbapplikationen enkelt 
kan ta till sig innehållet. Begreppet går inte in på textens relevans eller hur passande texten är för 
platsen och användningen utan stannar på utformning.  

Responsiv webbdesign 
En central del i att säkerställa att en webbapplikation har god läsbarhet är att webbapplikationen 
applicerar så kallad responsiv webbdesign (Sikos & Brown, 2014). Detta innebär att 
webbapplikationens element är flexibla och anpassar sig efter storleken på användarens skärm, samt 
att elementens utformning är standardiserade över varje sida av webbapplikationen. Ett sätt att 
implementera responsiv webbdesign är att använda CSS och Bootstrap vid utveckling och designen av 
webbapplikationen. Förutom att se till att element får plats på användarens skärm är det dessutom 
viktigt att sätta en prioritetsordning på webbapplikationens innehåll så att den info som är mest 
relevant för användaren placeras längst upp på sidan (Schade, 2014a). 

Visuella Hierarkier  
Ett sätt att skapa en prioritetsordning för innehållet på en webbapplikation är att implementera 
effektiva visuella hierarkier. Förutom att göra det lättare för användaren att hitta relevant information 
bidrar det även till att förmedla vilka funktioner som hör ihop och vilken funktion som är en del av 
något annat. Ett sätt att implementera detta är, enligt Krug (2014), att säkerställa att:  

• Den information som är viktigast är mest framträdande i form av fetmarkering, stor font, 
distinkt färg, närmare sidans topp eller med större marginaler till resten av innehållet.  

• Att de funktioner som är logiskt relaterade är visuellt relaterade. Det vill säga, är grupperade 
under samma rubrik, har samma visuella utseende eller är placerade i ett tydligt definierat 
område.  

• Att funktioner som är en del av andra funktioner ligger inplacerade visuellt i andra element. 
Ett exempel på detta är underrubriker under samma huvudrubrik.   

Den visuella hierarkin är nära kopplat till en annan aspekt av den visuella designen av applikationer; 
att dela upp varje sida i tydliga fält. Med detta menas att skapa avgränsningar på sidan där varje 
avgränsning representerar en separat funktionalitet. Detta kan göras med hjälp av ramar, block av färg 
eller tydliga skillnader i avstånd till nästa element. Detta för att hjälpa användaren att snabbt avgöra 
vilka länkar som är av intresse och vilka de kan ignorera.  
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2.2.2.4 Implementation av innehållets relevans 
För att säkerställa att det textinnehåll som visas på webbapplikationen är relevant, och därmed bidrar 
till att webbapplikationen har en god läsbarhet är det centralt att antalet budskap som varje sida 
förmedlar minimeras (Lee & Kozar, 2011). Med detta menas att all tillgänglig information inte kommer 
att visas samtidigt. Varje stycke med information och funktionalitet bör sorteras i prioritetsordning, i 
rutnät och med tydliga överskrifter där endast det som är absolut nödvändigt för att navigera visas på 
sidan. Praktiskt taget innebär detta även att antalet ord på varje sida minimeras och att listor används 
i så stor utsträckning som möjligt, alternativt korta paragrafer. Sammantaget kommer detta leda till 
att varje sida blir kortare, vilket minimerar nödvändigt scrollande, förenklar navigationen och därmed 
ökar användbarheten (Krug, 2014). 

2.2.3 Implementation av design på specifika sidor 
Nedan följer teori angående de specifika sidornas design samt konkreta riktlinjer till hur de bör 
designas för att vara relevanta med avseende på frågeställningen.  

2.2.3.1 Design av startsida 
Undersökning har visat att en webbapplikation har ungefär 50 millisekunder på sig att göra ett bra 
intryck på användaren (Lindgaard et al, 2006). Detta medför att designen på en webbapplikations 
förstasida är mycket central för hur framgångsrik webbapplikationen kommer att vara. 

Förutom att applicera de tidigare nämnda riktmärkena gällande design av webbapplikationer generellt, 
har undersökningar visat att specifikt förstasidan bör utformas med extra fokus på att vara bild-
orienterad. Detta innebär i korthet att förstasidan bör innehålla minimalt med text och istället 
använda sig av bilder för att förmedla sitt budskap eftersom detta ökar läsbarheten. (Yoo & Kim, 2014) 

2.2.3.2 Design av FAQ 
Generellt för sidor som ska ge användaren vägledning gäller att hålla beskrivningarna så kortfattade 
som möjligt och tydligt formaterade. Den ska även presenteras på ett sådant sätt att användaren ser 
guidningen precis när den behöver och varken före eller efter det tillfället. (Krug, 2014) 

2.2.3.3 Design av annons 
En annons bör utformas så att den innehåller en detaljerad beskrivning av produkten samt tydliga och 
stora bilder. Större bilder möjliggör rikare information till den som observerar och ger även 
information som annars helt saknas i den textbaserade beskrivningen. Det är även viktigt att 
informationen som tillhandahålls presenteras konsekvent och på ett sätt som gör det lätt att jämföra 
informationen i olika annonser. (Fang, Salvendy, 2003; Schade 2014b) 

2.2.3.4 Design av varukorg 
En elektronisk varukorg kan definieras som en plats där användaren lagrar enskilda artiklar denne är 
intresserad av för en senare betalning. Enligt Close och Kukar-Kinney (2009) finns det ytterligare 
anledningar till att konsumenten använder varukorgen; för att organisera sitt köp och få full 
kostnadsinformation inklusive fraktkostnader tillsammans med annat som tillkommer i efterhand. 

Vid undersökning av konkurrenter på marknaden för elektronisk annonsförsäljning för C2C kan 
konstateras att varukorg inte är branchstandrard. Varken Blocket som är en stor aktör i Sverige eller 
eBay som är en stor aktör i USA och Storbritannien använder sig av varukorg då en säljare vill lägga 
upp en annons. (Blocket, 2017; eBay, 2017) 

2.2.3.5 Design av web-formulär 
Formulär förekommer inom webbapplikationer i form av registreringsformulär, skapa-
annonsformulär och andra formulär där användaren ombes mata in data. Jarret och Gaffney (2008) 
presenterade en teori rörande webbformulärens utformning som är byggd kring tre principer; relation, 
konversation och utseende.  
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Relation syftar till relationen mellan organisationen och användaren där det är viktigt att det finns ett 
förtroende för organisationen hos användaren. Formuläret ska även inte presenteras för användaren 
innan det är nödvändigt. Detta då användaren lämnar ifrån sig information, vilket kan vara känsligt. 
För att användaren ska vara villig att lämna ifrån sig informationen behöver denne bygga upp ett 
förtroende för sidan. (Jarret, Gaffney, 2008) 

Formuläret bör vara tydligt och använda sig av välkända begrepp hos målgruppen. Endast data som är 
relevant bör efterfrågas, detta för att användaren förutsätter att all data som samlas in faktiskt 
används. Mer efterfrågad data innebär fler beslut för användaren kring om denne är villig att lämna 
ifrån sig informationen eller inte. Det är även viktigt att formuläret har en beskrivande titel, en text 
som förklarar varför formuläret bör fyllas i och information om hur användaren får hjälp vid problem. 
Om användaren har matat in felaktig data är det viktigt att det tydligt visas ett felmeddelande i toppen 
av sidan samt ett felmeddelande där felet uppstod så att användaren förstår att något gått fel och vad. 
(Jarret, Gaffney, 2008) 

Etiketter och inmatningsfält bör ordnas i linje för att göra det lättare att läsa. Etiketter bör sättas så 
att formuläret inte blir längre, det vill säga bör etiketterna inte sättas under eller över inmatningsfältet. 
I de fall då det finns fält som ej är obligatoriska i formuläret bör fälten antingen märkas som valfria 
med ordet: Valfri, eller som obligatoriska med tecknet: *. Då det finns alternativ som är svårstavade 
eller då det finns få alternativ kan radioknapp eller rullgardinsmeny användas, men fria textfält bör i 
övrigt vara standard. Radioknappar används vid fyra eller färre alternativ. (Jarret, Gaffney, 2008) 

2.2.3.6 Design av betalningsformulär 
Vid betalning är det viktigt för användaren att ha tillräckligt förtroende för sidan för att genomföra 
betalningen. För att öka användarens förtroende för betalningsformuläret bör det vara särskilt från 
resterande formulär i form av bakgrundsfärg. Detta för att få kunden att uppleva att det finns en 
skillnad från resterande del av formuläret och att betaltjänsten är säkrare. Utöver detta bör ikoner 
som förknippas med säkerhet användas, till exempel ett hänglås. Även om ikonen och bakgrunden 
bara uppfyller en visuell funktion ökar det trovärdigheten då majoriteten av användare inte besitter 
teknisk kunskap nog för att bedöma vad som faktiskt gör betalningen säkrare. (Appleseed, 2016) 

Betalkort har ofta nummer bestående av 16 siffror som är uppdelade i block om fyra tecken. Det här 
gör att användarna ofta matar in siffrorna i block om fyra och kontrollerar numret med samma 
mönster. Vissa användare tror också att mellanslag ska vara med när de anger sina kortnummer då 
formuleringen är sådan på de flesta betalkorten. För att förbättra läsbarheten för användaren, 
användbarheten och undvika förvirring bör automatiska mellanrum användas i fältet för kortnumret. 
(Holst, 2017) 

Även förfallodatumet ska formateras på samma sätt som det visas på majoriteten av betalkorten. 
Detta för att öka läsbarheten och underlätta för användaren att kontrollera sin inmatning. (Holst, 
2016a) 

2.2.3.7 Design av felmeddelanden 
När en användare skickat in ett felaktigt ifyllt formulär bör användaren notifieras om vad som har gått 
fel (Jarret, Gaffney, 2008). För att felmeddelandet som presenteras ska vara relevant bör det förklara 
vad som har hänt och hur det kan rättas till på ett sätt som användaren förstår. För att öka läsbarheten 
av felmeddelanden bör meddelandet placeras i anslutning till det inmatningsfält som är fel eftersom 
användaren i första hand inspekterar den delen av formuläret som kräver en åtgärd (Nielsen, 2001a). 
För att tydliggöra vad som är fel bör felmeddelanden även implementeras så att fel som är åtgärdade 
raderas direkt och meddelanden bör inte heller presenteras innan användaren är klar med fältet (Holst, 
2016b).  

2.2.3.8 Design av högerkolumn 
Vid användning av en extra högerkolumn för att presentera information till användaren är det viktigt 
att minimera risken att informationen förblir oläst på grund av så kallad banner blindness. Fenomenet 



8 
 

betyder i korthet att användare har lärt sig att undvika att ens titta på element som liknar reklam 
(Nielsen, 2007). För att undvika banner blindeness finns det enligt Nielsen (2007) riktlinjer att följa på 
webbapplikationen.  

• Välj en diskret och enkel design som matchar resten av sidan.  

• Visa inte samma länkar eller information i högerkolumnen på multipla ställen på sidan.  

• Minimera antalet grafiska element i högerkolumnen.  

2.2.3.9 Design av sidfot 
Att utforma en sidfot, ett dedikerat område längst ner på en webbapplikation, med eget innehåll, 
funktionalitet och design är ett väl inarbetat koncept på dagens moderna webbapplikationer. Efter att 
ha studerat fem välkända webbapplikationer: Blocket, Hemnet, Ebay, Tradera och Etsy, vilka alla är 
aktiva inom C2C-handel, har iakttagelser gjorts. I sidfoten presenteras länkar till informativa 
undersidor, möjligheter att interagera med företaget på sociala medier och kontaktuppgifter till både 
ansvarig utgivare och supportfunktioner. Sidfoten ger även plats för annan funktionalitet som kan vara 
nyttig för användaren, exempelvis sökfält och Instagram-flöde.  

2.3 Utvärdera en webbapplikation 
En viktig del i att kunna besvara den initialt introducerade frågeställningen är att klargöra hur en 
webbapplikation skall utvärderas, samt vilka mått och modeller som ska användas. I dagsläget finns 
ett antal olika standarder och klassificeringar som webbapplikationer och e-butiker förväntas följa. 
Det finns ett antal områden som är relevanta för att utvärdera en e-butiks uppbyggnad.  

2.3.1 Utvärdering av trovärdighet 
Med utgångspunkt ur den teori som presenterat av Hasan & Turban (2001) bör en trovärdig 
webbapplikation ha: 

• God designkvalité 

• Tydlig och sanningsenlig information 

• Uppdaterad information 

• Hantering av relevant information 

• Vara kopplad till resten av internet 

Med detta utvärderas trovärdigheten hos webbapplikationen från respondentens svar på frågor kring 
dessa ämnen efter utfört acceptanstest. Frågorna centreras kring webbapplikations olika sidor och 
dess funktionalitet, särskilt kring just information som syns på webbapplikationen och lämnas till 
webbapplikationen och kan därför svara för huruvida webbapplikationen uppfyller kraven för 
trovärdighet. (Hambling & Goethem, 2013)  

2.3.2 Utvärdering av användbarhet 
En viktig del av arbetet med att utveckla en webbapplikation är att kontinuerligt utvärdera resultatet 
för att konstatera vilka framsteg som har gjorts. Ett område som ofta utvärderas är en applikations 
användbarhet. För att utvärdera detta finns flera olika “Usability evaluation methods”, förkortattat 
UEM:s, som kan användas. Hasan, Morris och Probets (2012) går igenom, delar upp i kategorier och 
jämför olika UEM:s med avseende på hur problemen i användbarhet identifieras.  

Användarbaserade-UEM:s bygger på att ett antal användare som observeras får utföra ett antal 
förutbestämda uppgifter genom att navigera sig runt på webbapplikationen. Utifrån detta kan sedan 
problem som användarna stöter på identifieras. 

Utvärderarbaserade-UEM:s är då en grupp professionella utvärderare eller testare prövar 
användargränssnittet och identifierar problem med användbarheten.  

Verktygsbaserade-UEM:s är den kategori då mjukvaruverktyg och modeller används i processen för 
att identifiera användbarhetsproblem på en webbapplikation. Verktygen samlar automatiskt in 
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statistik kring hur användargränssnittet fungerar vid användning. Denna data används sedan i 
modeller som kan ge mått på prestandan, utan att faktiska användare involveras (Hasan, Morris & 
Probets, 2012). Ett exempel på detta är GOMS-modellen (Goals, Operations, Methods and Selection 
Rules) (Preece et al, 2002).  

Sammanfattningsvis konstaterar Hasan, Morris och Probets (2012) att genomförandet av 
utvärderarbaserade tester totalt sett tar kortare tid, och därmed även kostar mindre att genomföra 
än användartester. Avvägningen som får göras är att utvärderare snabbt kan identifiera många unika 
användbarhetsproblem som dock ofta är smärre och relativt oviktiga medan användartestarna å andra 
sidan hittar färre problem, men dessa är ofta större. Resultat från flera undersökningar visar att 
användartestarna kan hitta unika problem inom framförallt områden som navigering, design, 
köpprocess och nåbarhet/kundservice. 

Utvärderare är bra på att hitta specifika säkerhet- och sekretessproblem men kan inte spela rollen 
som en faktisk användare. De kan därför inte identifiera de problem som en sådan kan råka ut för 
under användandet av en webbapplikation. Utifrån detta dras slutsatsen att användartester är den 
typ av UEM som passar bäst för att utvärdera ett mindre projekt. (Hasan, Morris & Probets, 2012). 

2.3.2.1  Utvärdering av navigerbarhet 
I en webbapplikation med god navigerbarhet har respondenten tillgång till global navigation, med 
möjlighet att navigera till andra relevanta sidor på webbapplikationen (Krug, 2014). Utvärderingen 
kommer bestå av att under acceptanstesterna observera om respondenten kan navigera sig till 
önskade sidor på önskat sätt. Samt att vid frågor kring navigation se hur väl respondenten upplever 
sig kunna navigera från de sidor den befinner sig. Detta för att svara hur huruvida webbapplikationen 
kan anses vara navigerbar eller inte (Hambling & Goethem, 2013). 

2.3.2.2 Utvärdering av läsbarhet 
Vid god läsbarhet kan respondenten med en mindre mental ansträngning snabbt ta till sig 
informationen av det som presenteras med god förståelse (Lee & Kozar 2011; Barth, 2008). För att 
uppnå detta ska sidans komponenter och innehåll vara väl organiserat, texten ska vara lättläst samt 
lätt att förstå och ta till sig (Lee & Kozar, 2011; Mills & Weldon, 1987). Med detta som grund 
utvecklades en enkät där respondenten fick svara på sin uppfattning om respektive sida och dess 
läsbarhet. Detta för att svara hur huruvida webbapplikationen kan anses vara läsbar eller inte 
(Hambling & Goethem, 2013). 

2.3.2.3 Utvärdering av innehållets relevans 
För att kontrollera att sidans innehåll är relevant ska antalet budskap minska, innehållet ska sorteras 
i prioritetsordning och endast det som är aktuellt ska visas (Lee & Kozar, 2011). Detta testas i ett 
acceptanstest genom att en enkät utformades i vilket respondenten fick uppge sin uppfattning om 
varje specifik sidas innehåll samt dess relevans. Detta för att svara hur huruvida webbapplikationen 
kan anses ha relevant innehåll eller inte (Hambling & Goethem, 2013). 

2.4 Metodteori 
Nedan presenteras teori rörande de arbetsmetoder som implementerats i projektet; projektplan, 
mätteknik, mätinstrument samt analystaktik. Till sist presenteras även metodteori för kvalitetssäkring 
av enkätundersökning. 

2.4.1 Projektplan 
Projektplanen består av olika delar som behöver utföras för att skapa en utförlig och genomtänkt plan 
för att arbeta utefter i projektet.  

2.4.1.1 Marknadsföringsplan 
En marknadsföringsplan är en sammanställning av en övergripande marknadsföringsstrategi för ett 
projekt. Att ha en marknadsföringsplan är centralt för ett företags styrning då det utan en sådan plan 
inte går att genomföra en tillräckligt effektiv styrning av företaget. Marknadsföringsplanen bör 
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innehålla olika delar beroende på vilken teori som tas i beaktning, men enligt många bedömare är det 
ett fåtal essentiella element som bör finnas med. Dessa innefattar en undersökning om företagets 
produkters framtidsutsikter, företagets målgrupp, en design av en marknadsföringsstrategi och 
långsiktiga mål med produkten och företaget. (Išoraitė, 2009) 

För att hitta den rätta målgruppen så ska hela marknaden som företaget verkar på analyseras och 
segmenteras. Därefter ska ett urval göras av attraktiva segment från marknaden som företaget kan 
fokusera på. Strategin kan utformas från en marknadsmix som anpassas efter det valda segmentet 
(Išoraitė, 2009). En annan vanligt förekommande strategi är att göra en SWOT-analys som går igenom 
företagets produkt ur perspektiven styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den bör vara kort och 
koncis för att vara så kärnfull som möjligt (McDonald, 2006). 

2.4.1.2 Prototyp 
Det är vanligt att göra en prototyp innan arbetet med att utveckla en webbapplikation påbörjas. Det 
finns i huvudsak två typer av prototyper för webbapplikationer; interaktiva prototyper och statiska 
prototyper. En interaktiv prototyp innebär att testdeltagaren kan interagera med sidan i likhet med 
hur slutresultatet skulle se ut. I den statiska prototypen går det däremot ej att interagera med sidan. 
Istället kan sidan representeras genom pappersbilder eller digitala bilder. En person kan till exempel 
agera som dator vid interaktion med testanvändare genom att visa olika bilder. Det finns för- och 
nackdelar med båda metoderna och valet bör göras utefter vilka förutsättningar projektet har, såsom 
vilka verktyg som finns, resurser och vilken tidsram som omfattas. (Pernice, 2016) 

Det går att utvärdera en prototyp utifrån ett antal olika perspektiv för att kvantifiera dess trovärdighet 
mot slutprodukten. Dessa innefattar interaktion (automatisk respons och klickbarhet), visualitet 
(realistisk grafisk design), innehåll och navigerbarhet (representation av innehållet på den slutgiltiga 
sidan). Olika typer av prototyper kan göras beroende på vilka av dessa faktorer som prioriteras. 
(Pernice, 2016) 

Fördelen med att framställa en prototyp är att idéer kan visualiseras och att tid kan sparas vid insikt 
om att vissa funktioner kan förkastas redan innan de har förverkligats. En visualisering bidrar även till 
en ökad och tydligare kommunikation inom gruppen vilket ökar chansen för att de beslut som tas är 
grundade på god information. (Lindlöf, 2014) 

2.4.2 Mätinstrument 
De kommande paragraferna innehåller vetenskapligt framtagen information gällande de olika 
mätinstrument som kan användas för framtagning av analyserbara data. De områden som tas upp är 
enkäter, användartester och acceptanstester. 

2.4.2.1 Enkät 
En enkätundersökning syftar till att samla in data. Enkäten består av frågor som en testdeltagare ska 
svara på. Frågorna kan presenteras och formuleras för undersökningsdeltagarna på olika sätt, vilket 
kan vara av betydande mening för resultatet av enkätundersökningen.  

En enkätundersökning kan utföras av en testledare, alternativt genom webbenkät, där respondenten 
får svara på frågorna utan kontakt med testledare. Vilken av de två ovan nämnda varianterna som 
väljs bör anpassas efter vad för typ av data som önskas erhållas från undersökningen. En testledare 
kan minska svarsbortfall, samtidigt som en webbenkät förenklar spridning av enkäten och kan därav 
generera mer data (Jakobsson & Westergren, 2005). En enkät bör vara lättläst och välstrukturerad, 
med logisk följd av frågor samt sterilt formulerade sådana, för att undvika ledning av respondenten 
mot särskilt svarsalternativ. Om enkäten innehåller frågor som kan förefalla känsliga för respondenten, 
ska dessa placeras i slutet av enkäten. (Marsden & Wright, 2010) 

En enkät bör testas innan den görs tillgänglig för undersökningsdeltagarna. Detta för att upptäcka 
eventuella fel och förbättringsområden. (Marsden & Wright, 2010) 
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2.4.2.2 Användartester 
Inför varje användartest tas en lista med ett antal uppgifter fram. Dessa uppgifter ska vara kopplade 
till de områden som utvärderas. Tidsgränser för de olika delmomenten sätts upp för att ge ytterligare 
en enhet att jämföra resultaten med (Hasan, Morris & Probets, 2012). En viktig del i testet är att iaktta 
hur användarna interagerar med webbapplikationen och vilka beslut de fattar, vilket kräver att testet 
är modererat av en testledare som antecknar reaktioner och fel som uppstår under testets gång samt 
svarar på eventuella frågor. Icke modererade tester är däremot billigare och snabbare, och kan vara 
fördelaktigt när en stor grupp personer ska testas. (Loranger, 2016) 

Efter genomfört test bör testdeltagarna svara på en kortare enkät som utvärderar hur de upplevde att 
testet gick, vilka problem de stötte på samt hur de upplevde webbapplikationen som helhet. Enkäten 
bör vara av en mer generell karaktär så att samma enkät kan användas vid samtliga testtillfällen. Detta 
ger en jämförbarhet och möjlighet att följa hur webbapplikationens utvecklingsprocess återspeglas på 
användarnas upplevelser. (Hasan, Morris & Probets, 2012) 

Den lista med uppgifter som tas fram inför varje test bör anpassas för att täcka de delar och funktioner 
på webbapplikation som nyligen implementerats, till exempel registrera en användare, redigera en 
annons eller ladda upp en bild. Uppgifter av den här karaktären kallas specifika uppgifter då de testar 
en specifik funktionalitet. Utöver detta kan även uppgifter av en mer utforskande karaktär inkluderas 
för att undersöka hur personer hittar information och utforskar webbapplikationen. (Loranger, 2016) 

Som testdeltagare används utomstående personer i olika grupper i form av ålder och grad av tekniskt 
kunnande. Minst tre och max fem av varje grupp kommer att användas för att se till att det är god 
mängd upptäckter som görs utan att slösa på resurser (Nielsen & Landaue, 1993). 

2.4.2.3 Acceptanstester  
Ett acceptanstest genomförs med syfte att säkerställa att alla de funktioner och specifikationer som 
beslutats i underlaget finns med och fungerar som de ska. Syftet med ett acceptanstest är alltså inte 
att hitta fel, syftet är istället att validera att funktionaliteten motsvarar de avtalade, underförstådda 
eller förväntade specifikationerna. (Pettichord & Marick, 2002) 
Inför acceptanstestet bör en testplan utformas som består av ett antal testfall. Testfallen ska utformas 
på ett sätt så att det testar om det färdiga programmet är redo att tas i drift. Vid testningen används 
"black-box-testing" som innebär att fokusera på funktionalitet och ej på implementation. Om det 
upptäcks att programmet inte uppfyller kraven så ska dessa rättas till och sedan ska hela testet tas om 
på grund av att nya problem kan ha uppstått då de tidigare rättades till. (Pettichord & Marick, 2002) 

Vid genomförandet av ett acceptanstest är det även viktigt att på förhand fundera igenom utförandet 
och lägga upp en strategi för det. (Pettichord & Marick, 2002) 

2.4.3 Mätteknik  
I detta stycke presenteras den metodteori som används i den utvärderande enkätundersökningen. 
Slutligen presenteras vilken typ av mätskala som bör användas för respektive typ av fråga i enkäten. 

2.4.3.1 Mätskalor 
Enligt Sjögren (2016) finns fyra grundläggande mätskalor för att samla information.  

Nominalskala som är ett entydigt namngivet svar som används för att identifiera respondenten och 
kunna jämföra för att se samband mellan olika respondenter och dess svar. Viktigt för nominalskala 
är att svaren är uteslutande och att alternativen inte överlappar. 

Ordinalskalan, en sorts rangordning, saknar krav på konstant avstånd mellan alternativ. Om skalan 
inte har lika stora avstånd mellan varje steg innebär det, ur en statistisk synvinkel, att medelvärden 
inte bör beräknas från denna skaltyp.  
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Intervallskalor är som den ordinala skalan, fast med kravet på konstanta avstånd. Viktigt för 
intervallskala är att använda hela mätskalan med extremfallen i ändarna. I jämförelse med 
ordinalskala är intervallskalan med sitt krav på konstant avstånd bättre lämpad inom statistik.  

Den sista skaltypen är kvotskalor, öppna svarsfält, som kan handla om respondentens ålder, dess 
månadslön eller antal timmar studerade i veckan. Det går inte att sätta dessa i ett naturligt intervall 
utan dessa ges öppna svarsmöjligheter.  

I praktiken rekommenderar Sjögren (2016) att man helst i fallande ordning är kvotskala, intervallskala 
och sist ordinalskala där det passar samt komplettera med nominalskala för att identifiera 
respondenten för att kunna se samband. I praktiken rekommenderar Sjögren (2016) att när uppgifter 
om en person såsom lön, ålder eller annan information eftersöks och som inte har ett naturligt 
mittpunkt bör följande skalor användas i fallande ordning, kvotskala, intervallskala och sist 
ordinalskala. Vidare går det att komplettera med nominalskala för att identifiera respondenten för att 
upptäcka eventuella samband. 

2.4.3.2 Skallängd 
Längden på skalan har betydelse. Ju längre skala som används, desto sämre blir pålitligheten. Denna 
pålitlighet har samtidigt en tydlig koppling till det som känns naturligt för en respondent, såsom att 
en 5-gradig skala där betyg 1 till 5 är vanligt förekommande och rekommenderas vid faktiskt handling 
medan en 7-gradig skala känns mer onaturlig och därmed mer opålitlig. En ovana för respondenten 
att jämföra exempelvis 5 eller 6 i en 7-gradig skala medför en slumpmässig påverkan som i sin tur 
påverkar den slumpmässiga variationen och en 7-gradig skala bör därmed inte rekommenderas vid 
faktiskt handling. (Sjögren, 2016) 

Vid formulering av enkätfrågor bör frågorna utformas så att svaret i mitten är det förväntade hos 
respondenten. Men vid värderingsfrågor är det emellertid ofta svårt att formulera frågor så att de 
förväntade svaren fördelas kring mitten, vilket resulterar i en snedfördelning av svaren. På en 7-gradig 
skala blir det vid värderingsfrågor ofta så att svaren 1-2 eller 6-7 ej används, så i praktiken fås en 5-
gradig skala. Detta ger en styrka hos 7-gradig fördelning i form av variationen vid just värderingsfrågor, 
där kostnaden blir lägre pålitlighet jämfört med 5-gradig skala. Om då istället en 5-gradig skala använts 
och frågan formuleras så respondenten ej svarar 1-2 hade det i praktiken blivit en 3-gradig skala vilket 
är en sämre variation trots ökad pålitlighet. (Sjögren, 2016) 

Vid helhetsfrågor rekommenderar Sjögren (2016) samtidigt en 10-gradig skala som både ska summera 
och motsvara syftet med enkäten.  

Sammanfattningsvis rekommenderar Sjögren: 

• 5-gradig skala för faktiskt handling 

• 7-gradig skala för värdering 

• 10-gradig skala för avslutande helhetsfrågor 

2.4.4 Analystaktik 
Det finns två grundläggande analystaktiker. “Bestämda på förhand” som oftast handlar om direkt eller 
indirekt hypotestestning, eller bestämda i efterhand som även kallas explorativa analyser. Innan 
datainsamlingen ska det bestämmas vilka analystaktiker som ska användas och hur dessa ska 
genomföras. (Sjögren, 2016; Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 2001) 

På förhand bestämda analyser måste inte vara hypotestestning men i eftersom det finns en 
analysmodell och frågeställning innebär att det finns hypoteser som ska testas. Denna analys sker ofta 
kvantitativt där data som insamlats sedan undersöks statistiskt. (Sjögren, 2016) 

Explorativa analyser är analyser där informationshanteringen inte är helt bestämt i förhand och är 
mycket mer tidskrävande. Informationshantering kan genomföras med hjälp av bland annat textanalys 
eller faktoranalys och det som är gemensamt för explorativa analyser är att analysen kan fortsätta 
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under längre tid och ett tydligt slut finns inte och analys, tolkning och validering kan ske i flera 
omgångar. (Sjögren, 2016) 

Med detta fungerar explorativa analyser mindre bra som enda analysmetod, särskilt om 
personoberoende analyser är viktiga. (Sjögren, 2016) 

2.4.4.1 Kvantitativ studie 
Med data från en kvantitativ enkätundersökning krävs en kvantitativ studie med beskrivande statistik 
för att värdera de inkomna svaren. (Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 2001) 

Beskrivande statistik 
I statistisk undersökning är det vanligt med användning av någon form av beskrivande statistik. 
Området handlar om hur data tabuleras, grafiskt representeras och numeriskt bearbetas. (Blom et al, 
2011) 

All data beskrivs som ogrupperad data, grupperad syftar till frekvensen av data som är lika 
storlassindelade data som för samman en frekvens av data som är ungefär lika stora. Datamängden 
presenteras sedan i tabell eller grafiskt i exempelvis stapeldiagram. (Blom et al, 2011) 

Aritmetiska medelvärdet är helt enkelt medelvärdet av data, Stickprovsstandardavvikelsen är 
spridningen av data och variationskoefficienten är stickprovsstandardavvikelsen i procent av 
medelvärdet. Medianen är det mittersta värdet av en sorterad mängd data. (Blom et al, 2011) 

Dessa och fler används för att kunna beskriva datamängden och ge en god översikt. Beskrivande 
statistik kan ha stor vikt i exempelvis en totalundersökning där den används uteslutande medan hos 
en stickprovsundersökning används den endast som ett stadium i undersökningen. Vid 
stickprovsundersökning kompletteras den beskrivande statistiken ofta med sannolikhetsteori och 
statistikteori. (Blom et al, 2011) 

Dessa och fler används för att kunna beskriva datamängden och ge en god översikt. Beskrivande 
statistik kan ha stor vikt i exempelvis en totalundersökning där den används uteslutande medan hos 
en stickprovsundersökning används den endast som ett stadium i undersökningen. Vid 
stickprovsundersökning kompletteras den beskrivande statistiken ofta med sannolikhetsteori och 
statistikteori. (Blom et al, 2011) 

Centrala gränsvärdessatsen 
För att kunna dra statistiska slutsatser på given datamängd utnyttjas centrala gränsvärdessatsen som 
är central inom statistik. Den menar att en summa av oberoende likafördelade stokastiska variabler 
med godtycklig fördelning i regel är approximativt normalfördelat, så länge antalet observationer på 
den stokastiska variabeln är tillräckligt många (Blom et al, 2011). En kompletterande följdsats är även 
att det aritmetiska medelvärdet är approximativt normalfördelat, med en mindre standardavvikelse. 
Med det är alltså det aritmetiska medelvärdet approximativt normalfördelat, oavsett formen av den 
givna fördelningen, bara antalet observation är stort nog. (Blom et al, 2011) 

Dessa samband är speciellt applicerbart på svaren från enkätundersökningen. Där om det finns 
tillräckligt många svar som mellan sig är oberoende (respondenter svarar individuellt) och är 
likafördelade (intervallskala), kan summan av svaren approximeras som normalfördelade. Där 
approximationen blir bättre när svarsantalet ökar. Samt med centrala gränsvärdessatsens följdsats är 
det aritmetiska medelvärdet på svaren approximativt normalfördelat. (Blom et al, 2011) 

Hypotesprovning 
Hypotesprövning används vid prövning av en viss nollhypotes H0 gällande en fördelning. Testet utförs 
med hjälp av ett stickprov från en större population, där ett uttalande med en viss säkerhet vill 
förmedlas om en större population med hjälp av stickprovet. Exempelvis kan en nollhypotes vara 
“webbapplikation är helt trovärdig”, där den jämförs med en mothypotes “den är inte helt trovärdig”. 
(Blom et al, 2011) 
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För att pröva H0: 

• Ta fram lämplig teststorhet z=t(x) som är en observation från den stokastiska variabeln Z=t(X) 
där x är observationen från den stokastiska variabeln X.  

• Ta fram ett kritiskt område C. Där C är en viss del av hela det område t(X) varierar. 

Därefter 

• Om z ligger i C förkastas H0 

• Om z inte ligger i C förkasta ej H0 

• C anpassas så att sannolikheten P(z ligger i C) = α 

Och α kallas testets signifikansnivå och är den andel som kan tänkas förkasta H0 trots att H0 är sann, 
det vill säga förkasta H0 felaktigt, α kallas därmed även felrisk. α bör vara därmed vara liten, vanligtvis 
5%. (Blom et al, 2011) 

T-test 
Ett t-test är en sorts hypotesprövning där det exakta värdet av standardavvikelsen är okänd och 
skattas då med stickprovsstandardavvikelsen, detta resulterar i att fördelningen som teststorheten är 
en observation från blir t-fördelad.Detta utförs genom ensidigt eller tvåsidigt test för att testa 
nollhypotesen. Huruvida testet ska vara ensidigt eller tvåsidigt beror på mothypotesen. Exempelvis: 

• Ensidigt test huruvida väntevärdet av en population har ett visst värde 

• Tvåsidigt test huruvida väntevärden hos två populationer är lika 

Där testet beskriver det område z ska ligga för att kunna förkasta H0. Om z ligger i det ensidigt eller 
tvåsidigt kritiska området kan H0 förkastas med given konfidensgrad (Blom et al, 2011). 

Konfidensintervall 
Konfidensintervall är en sorts intervallskattning som skildrar osäkerheten hos en parameterskattning. 
Parameterskattningen i fråga är en skattning på populationsparametrar Ө (ex. väntevärdet) som tagits 
fram genom stickprov. Konfidensintervall har även en given konfidensgrad 1-α som ger att 
konfidensintervallet med 1-α sannolikhet täcker över det verkliga värdet parametern Ө som har 
skattats. Det intervall som får ut kallas då ett konfidensintervall för parametern Ө med 
konfidensgraden 1-α. Ett konfidensintervall kan vara ensidigt eller tvåsidigt. (Blom et al, 2011) En 
sammanställning av de olika intervallen för Ө och specialfallet väntevärdet μ går att se i Formel 1-4. 

Uträkningen för ett konfidensintervall av olika fall presenteras nedan, där: 

• Samtliga konfidensintervall har konfidensgraden 1-α. 

• n är antalet observationer hos givet stickprov.  

• Värdena för λ1-α samt t1-α(n-1) hittas i tabell för normalfördelning respektive t-fördelning 
med n-1 frihetsgrad. 

 
Formel 1: Nedre begränsat konfidensintervall för skattningen av parametern Ө med känd standardavvikelse σ 

 
Formel 2: Tvåsidigt begränsat konfidensintervall för skattningen av Ө med känd standardavvikelse σ 

 
Formel 3: Tvåsidigt begränsat konfidensintervall för skattning Ө med okänd standardavvikelse σ som skattas med 
stickprovsstandardavvikelsen s 
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Formel 4: Nedåt begränsat konfidensintervall för skattning av väntevärdet μ med okänd standardavvikelse σ som skattas med 
stickprovsstandarsavvikelsen s 

 

(Blom et al, 2011) 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer metoden som har använts för att besvara frågeställningen från introduktionen 
att beskrivas. Generellt för detta arbete är att alla delar i metoden är baserade på väl dokumenterade 
och tillförlitliga vetenskapliga rapporter och undersökningar.  

Den primära metoden som kommer att användas för att besvara och visa på resultatet av 
frågeställningen är en fallstudie med utveckling av en e-handel med hänsyn till de faktorer som 
fastställs i frågeställning med hjälp av teori. För att fallstudien ska kunna genomföras på ett 
konstruktivt och överskådligt sätt kommer arbete att vara uppdelad i tre faser; förstudie, 
implementation och utvärdering. 

En kvalitativ fallstudie har genomförts, denna består av två delar, en utvecklingsfas med stöd från 
sekundärdata och analys utifrån användare av webbapplikationen. Som komplement till detta har 
även en kvantitativ undersökning använts i slutfasen av projektet. Kvantitativa analysmetoder där 
flertalet olika studier har undersökts och sammanställts används inte, och inte heller tidsberoende 
undersökning eller bredd-undersökning med jämförelse av flera olika webbapplikationer. I första hand 
används primärdata och i andra hand sekundärdata från andra undersökningar och statistik.  

3.1 Arbetsgång 
I denna rapport har en arbetsgång utefter det Wahlbinska U:et applicerats (Lekvall, Wahlbin & 
Frankelius, 2001). Först bestämdes ett syfte, följt av en litteraturundersökning och sammanställning 
av teori för att skapa en teoretisk referensram och analysmodell. Efter att referensramen och 
analysmodellen slutfördes så genomfördes en förstudie. I detta projekt skapades då en projektplan 
och en marknadsplan. 

Efter förstudien fastställdes metod och ansats för att på ett metodiskt sätt kunna svara på 
frågeställning och syfte. Därefter inleddes utvecklingen av webbapplikationen enligt sammanställd 
teori. Kontinuerligt under utvecklingen utfördes användartester för att stödja utvecklingen av 
webbapplikationen. Vid utvecklingens slut genomfördes acceptanstester och en utförlig 
enkätundersökning till användarna. Resultatet sammanställdes sedan, både gällande 
webbapplikationens slutgiltiga form och testerna från användarna. Erhållna resultat analyserades och 
sedan följer en diskussion av analys och resultat. Slutligen presenteras slutsatser baserade på de 
syften som skapades i inledningsfasen av projektet. Figur 1 visar hur Wahlbinska U:et implementeras. 
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3.2 Förstudie 
Detta avsnittet består av presentation av den förstudie som lade grunden till arbetet som utförts. 
Först presenteras metod för marknadsföringsplan, följt av produktdesign som är indelad i 
kravspecifikation samt prototyp.  

3.2.1 Marknadsföringsplan 
För att göra en marknadsföringsplan gjordes inledningsvis en omvärldsanalys med hjälp av PEST-
modellen, Porters Femkraftsmodell och en konkurrensanalys. För att sammanfatta omvärldsanalysen 
användes en SWOT-analys. Därefter följde en direkt marknadsundersökning i form av ett enkätutskick 
som spreds på sociala medier för att nå olika typer av kundgrupper för att mäta deras attityd och 
inställning till affärsidén och produkten. Utifrån den marknadsundersökningen gick det sedan att dra 
slutsatser om vilken typ av urvalsgrupp och positionering som är lämplig för produkten. Därefter 
skapades en marknadsmix för produkten och det är utifrån den och kravspecifikationen framställdes 
en prototyp. (McDonald, 2006) 

3.2.2 Produktdesign   
Utifrån marknadsundersökningen skapades en produktdesign med funktioner för att tillgodose 
kundens behov. Produktdesignen utgjordes av dels en kravspecifikation över webbapplikationens 
funktioner samt en prototyp som låg till grund för utvecklingen.  

Under produktdesignen togs det hänsyn till de krav som ställs på webbapplikationen för dess 
funktionalitet som en C2C-webbapplikation. Kraven delades in i kravnivåer 1, 2 och 3 efter huruvida 
funktionen bedömdes nödvändig, önskvärd eller icke-nödvändig. Kraven delades i sin tur upp i "user-
stories" för att tydligare förklara vad som krävs för att få respektive funktion att fungera. Under 
utvecklingen uppdaterades kravlistan och back-loggen för att inkludera fler funktioner.  

Som komplement till detta skapades en grafisk prototyp av e-butiken vilken utvecklades i 
projektplanen för att visa konceptet av e-butiken.  

3.2.3 Urval och målgrupp 
Studien riktar sig primärt till personer som använder sig av webbapplikationer för köp- och 
säljverksamhet mellan privatpersoner. Marknadsundersökningen (Bilaga 2) visar på att segmenten 
kvinnor och män mellan 19–25 år och 36–49 är relevanta. Utifrån denna kunskap har denna studie 

Figur 1: Graf över arbetsgång. Egengjord modell utifrån det Wahlbisnka U:et (Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 2001) 
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riktat sig mot en blandning av studenter och föräldrar, detta då de genom sociala medier och fysiskt 
möte är tillgängliga för vidare kvalitativa och kvantitativa undersökningar.  

3.2.4 Datainsamling 
Data till förstudie och rapport har inhämtats från primära och sekundära källor. Data för analys har 
inledningsvis hämtats från sekundära källor för en uppbyggnad av kunskapsbas och stärkande för 
kommande hämtning av data från primära källor, såsom webbenkäter, användartester, 
acceptanstester och kvalitativa intervjuer. Följande är en presentation av hur data samlats in från 
respektive källa. 

3.2.4.1 Primära källor 
För att hämta relevant data till rapporten har information från primära källor använts under förstudien 
och arbetets gång. Denna data har hämtats in både kvantitativt och kvalitativt med hjälp av 
mätinstrumenten acceptanstester och enkätundersökningar.  

Under förstudien utfördes en kvantitativ undersökning genom en webbenkät som delades via sociala 
medier och besvarades online. Under utvecklingen utfördes användartester för utvärdering av 
funktionalitet och för att identifiera fel och brister med webbapplikationen. Dessa tester utformades 
som kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökning där observation av utförandet gav 
kvalitativa data medan svarsenkät som besvarades efter utförandet gav kvantitativa data. Efter 
utvecklingen utfördes acceptanstester för att kvalitativt verifiera att funktionaliteten hos 
webbapplikationen uppfyller kundens krav inom projektet. 

I kombination med ovanstående acceptanstest utfördes en enkätundersökning för insamling av 
relevanta kvantitativa data enligt analysmodellen för att sedan analysera webbapplikationen och 
kunna besvara frågeställningen. 

3.2.4.2 Sekundära källor 
För utförandet av förstudien, uppbyggande av kunskapsbas hos gruppmedlemmarna, kunna 
genomföra projektet, utveckla den webbapplikation som uppfyller kraven och sedan utföra korrekt 
hämtning av data från primära källor har en litteraturundersökning genomförts. Denna 
litteraturundersökning utgör därmed den sekundärdata som byggt upp teoriavsnittet i rapporten. 
Denna litteratur har inhämtats primärt via Google Scholar och Linköpings universitets 
bibliotekskatalog samt andra pålitliga källor för information relevanta för att styrka teorin.  

3.2.5 Enkät för marknadsundersökning  
Marknaden undersöktes genom en enkätundersökning. Enkäten (Bilaga 2) utformades för att samla 
in data kring olika segment och behovsbilden hos dessa segment. Enkäten utformades medvetet med 
enkelt språk, detta för att minska risken för förvirring hos respondenten. Frågorna hade en logisk följd 
och svarsalternativen var klart definierade. 

Respondenten ges först en bakgrund till enkäten där syftet för densamma presenteras. Därefter inleds 
enkätundersökningen med frågor rörande den respondentens demografi; kön, åldersgrupp och 
boendesituation fastställdes. Frågorna är simpla, vilket ger respondenten möjlighet att bekanta sig 
med formuläret innan de mer avancerade frågorna, samtidigt som bakgrundsfakta är viktig för att 
kunna göra en segmentering. 

Efterföljande del av enkäten består av frågor rörande respondentens behov av tjänsten som 
Spacefinder tillhandahåller. Respondenten får i den här delen av enkäten besvara frågor kring 
huruvida denne har haft behov av liknande tjänst förut, och/eller om denne skulle kunna tänka sig att 
annonsera genom tjänsten. Vid särskilt valda svar får respondenten en följdfråga med syftet att utreda 
anledning till varför svaret blev som det blev. Detta gav användbar data då behovet hos de tidigare 
identifierade segmenten kartlades, samtidigt som följdfrågor gav information om både potentiella 
möjligheter och begränsningar på marknaden. 
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3.3 Implementation 
Denna del redogör för den metod som användes under arbetets implementation.  

3.3.1 Utveckling  
Vid implementation av webbapplikationen granskades dokumentet med de olika kravnivåerna, vilka 
förenklades till mindre uppgifter som kunde utvecklas oberoende av varandra. Detta innebar att 
arbetet kunde utföras parallellt på flera funktioner samtidigt och allt eftersom funktionalitet 
slutfördes så påbörjades ny. När en funktion implementerats säkerställdes att den överensstämde 
med teorin som specificerats i den teoretiska referensramen och testades i användartest. I de fall 
felaktigheter eller önskemål framkom i användartesten så utvärderades dessa och rättades till.  

De språk som huvudsakligen användes var Python för server-sidan, html för användargränssnittet 
samt en SQL-databas för lagring. Html för användargränssnittet kompletterades med Bootstrap för 
design och jQuery för att implementera funktionalitet på användarsidan.  

3.3.2 Användartester 
Som tidigare har konstaterats är användartester den testmetod som är mest lämplig att använda för 
att utvärdera ett utvecklingsprojekt inom webbutveckling. Testerna genomfördes kontinuerligt under 
arbetets gång för att utvärdera hur arbetet med webbapplikationen fortlöpte och hur pass 
användbara de olika lösningarna var som skapats. Användartester användes också för att upptäcka fel 
och problem korrigerades. Mellan tre och fem användare har fått göra testet per omgång.  

Användartesterna genomfördes med hjälp av en instruktionslista som presenterades av en testledare 
för användaren. Se Bilaga 3 för lista på uppgifter som användes. Detta för att testa hur den 
funktionalitet som hade implementerats faktiskt fungerade. Testpersonerna satt tillsammans med en 
av gruppmedlemmarna i modererade test, där den som höll i testet förutom att informera om nästa 
uppgift eller tillhandahålla svar också antecknade spontana reaktioner och fel som upptäcktes när 
testpersonen navigerade på sidan. Detta i enlighet med Loranger (2016) och Hasan, Morris och 
Probets (2012). När användaren slutfört testet så fyllde de i en enkät rörande dess uppfattning om 
funktionaliteten som testades och dess uppfattning om sidan överlag.  

3.4 Utvärdering 
Nedan följer en beskrivning av de metoder som användes för att utvärdera resultatet av 
implementationen och testa detta mot arbetets frågeställning.  

3.4.1 Acceptanstest 
För att säkerställa att webbapplikationen motsvarade de förväntningar som nämns i 
kravspecifikationen gjordes ett acceptanstest (Pettichord & Marick, 2002). En lista med instruktioner 
skapades genom att ordna funktionerna från kravspecifikationen i en naturlig följd och dessa 
konverterades till testfall (Pettichord & Marick, 2002)Testpersonerna fick sedan under ledning av en 
testledare utföra dessa instruktioner för att bilda sig en uppfattning om webbapplikation och dess 
funktionalitet. Efter utfört test ombads testpersonen fylla i en enkät med frågor direkt kopplade till 
kravspecifikationen. 

3.4.2 Enkätundersökning 
En enkät togs fram för att utvärdera om kravspecifikationen uppfyllts samt för att utvärdera hur väl 
webbapplikationen svarar mot målen som nämns i frågeställningen samt kravspecifikationen 
(Jakobsson & Westergren, 2005). Frågorna hade strukturerats i tre huvudgrupper med undergrupper. 
Ordningen på frågorna matchades med uppgifterna i acceptanstestet för att sedan övergå till de mer 
värderande frågorna angående frågeställningen. Detta gjordes för att skapa en tydlig struktur med 
frågor i en logisk följd samt frågor som krävde mer av respondenten mot slutet (Marsden & Wright, 
2010). Enkäten utvecklades även med hänsyn till de teorier angående mätskalor och skallängder som 
presenteras av Sjögren (2016) där skallängd bestäms av frågans karaktär. 
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Enkäten inleddes med ett par personliga frågor om bland annat ålder och datorvana för att se hur väl 
målgruppen har nåtts med enkäten. I del två följer frågor där användaren får svara på om den kunde 
utföra specifika uppgifter på webbapplikation. Detta för att undersöka om implementationen 
tillfredsställde kravspecifikationen. Eftersom det rör faktiska händelser har en 5-gradig intervallskala 
använts för denna delen av undersökningen.  

Den tredje delen innehåller frågor där användaren får värdera specifika sidor med avseende på 
navigerbarhet, innehållets relevans samt läsbarhet. Den innehåller även frågor angående uppfattad 
professionalitet och tryggheten hos vissa av webbapplikationens funktioner. Eftersom denna del 
behandlar värderingar användes en 7-gradig intervallskala. 

Enkätundersökningen avslutas med en fråga i form av en 10-gradig intervallskala där det frågas om 
användarens allmänna intryck av webbapplikation samt en avslutande fråga om övriga kommentarer. 
(Sjögren, 2016) När enkäten sedan hade utformats testades den för att upptäcka felaktigheter innan 
den användes (Marsden & Wright, 2010). 

3.5 Analysmodell för en webbapplikation 
Utifrån den teoretiska referensramen har en analysmodell tagits fram som grund för analys och 
utvärdering av webbapplikationen. Den första delen av modellen visar hur funktionaliteten utgör 
webbapplikationen. Funktionaliteten kan delas in i två områden som är användarkrav samt designkrav. 
Användarkrav är den funktionalitet som har beställts medan designkrav är en begränsning för hur 
dessa kan implementeras. Användarkrav och designkrav borde analyseras var för sig för att förstå 
webbapplikationens funktionalitet.  

Den andra delen av analysmodellen består av trovärdighet och hur webbapplikationen skapar 
trovärdighet för användaren genom professionalism i utformning och integritet mot användaren 
eftersom dessa två element tillsammans bygger upp en webbapplikations trovärdighet.  

Den sista delen i analysmodellen består av användbarhet. Där ska webbapplikationen utvärderas inom 
användbarhet genom att se till de olika delarna navigerbarhet, läsbarhet samt innehållets relevans. 
Dessa tre områden ska utvärderas var för sig och sedan tillsammans för att kunna ge en uppfattning 
om hur en webbapplikation för en e-butik ska utformas med hänsyn till trovärdighet och 
användbarhet. En sammanställning av alla de olika delarna som analysmodellen består av går att 
observera i Figur 2. 

 
Figur 2: Analysmodellen för en C2C webbapplikation. Egenkomponerad bild för att beskriva modellen.  

3.5.1 Analystaktik som användes i studien 
Då denna studie har begränsad tidsåtgång och vill hålla sig till en analystaktik där "Explorativ 
analysteknik" inte fungerar bra som ensam analystaktik har "Bestämd på förhand" analystaktik 
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tillämpats. För att analysera resultaten från enkätundersökningen utnyttjades beskrivande statistik, 
centrala gränsvärdessatsen, hypotesprövning i form av ett t-test samt konfidensintervall. Beskrivande 
statistik tillämpades i form av lägesmått där det aritmetiska medelvärdet för svaren på de frågor som 
är relevanta utnyttjades. Medelvärdet används särskilt för att kunna tillämpa centrala 
gränsvärdessatsen på svaren för att sedan kunna dra slutsatser direkt och utföra hypotesprövning och 
skapa ett konfidensintervall. 

Spridningsmått utnyttjas i from av stickprovsstandardavvikelsen för samtliga relevanta frågor för 
ytterligare statistisk undersökning. Stickprovsstandardavvikelsen användes särskilt för att kunna 
skatta standardavvikelsen för medelvärdet för att sedan kunna använda ett t-test vid utförandet av 
hypotesprövning. Stickprovsstandardavvikelsen användes även vid uträknandet av konfidensintervall. 

För att kunna dra en slutsats gällande sidan som helhet utnyttjades medelvärdet av svaren på de 
frågor som gällde ett visst område inom användbarhet och trovärdighet. Detta för att få en ungefärlig 
helhetsbedömning för webbapplikationen. Följande kommer en lista över de t-tester som utfördes 
kring användbarhet och trovärdighet för att kunna dra slutsatser och besvara frågeställningen.  

Trovärdighet: 

• Nollhypotesen H0: Webbapplikation är helt trovärdig 

• Mothypotes: H1: Webbapplikationen är inte helt trovärdig 

Läsbarhet: 

• Nollhypotesen H0: Sidan är helt läsbar 

• Mothypotes: H1: Sidan är inte helt läsbar 

Navigerbarhet: 

• Nollhypotesen H0: Sidan är helt navigerbar 

• Mothypotes: H1: Sidan är inte helt navigerbar 

Innehållets relevans: 

• Nollhypotesen H0: Sidan har fullständigt relevant innehåll 

• Mothypotes: H1: Sidan är inte fullständigt relevant innehåll 

I hopp om att förkasta någon nollhypotes ifall någon av sidorna uppfyller de krav som satts kring 
användbarhet eller ifall webbapplikation ej är trovärdig. Detta för att se ifall vi direkt kan säga att 
webbapplikationen inte kan anses korrekt designad med avseende på de områden hypotesen 
undersökte. 

3.5.1.1 T-test  
En beskrivning för genomförda uträkningar och metod följer som nedan skriven. 
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och om z ligger i C kan H0 förkastas med 95% konfidens. 

Konfidensintervall 

Nedåt begränsade konfidensintervall med 95% konfidensgrad beräknades även för samtliga frågor och 
för medelvärdet av svaren för en respondents svar på frågor relevanta till ett område inom 
användbarhet och trovärdighet.  

De nedåt begränsade konfidensintervallen visar då med hjälp av centrala gränsvärdessatsen den lägsta 
gräns 95% av utfallen för medelvärdet av svaren på frågorna bör hamna. Detta för att få en statistisk 
grund vid uttalanden kring användbarhet och trovärdighet för webbapplikationen. 
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4 Resultat 

Här presenteras resultatet från projektet. Inledningsvis presenteras resultat från förstudien, därefter 
implementationen, och till sist utvärderingen.  

4.1 Förstudie 
I följande del beskrivs resultatet av förstudien som gjordes för detta projekt. Avsnittet presenterar 
först resultatet från användarkraven, och därefter produktdesign.  

4.1.1 Användarkrav 
I inledningsfasen av projektet gjordes en lista på krav i olika nivåer i enlighet med, dessa krav går att 
hitta i projektplanen i Bilaga 4. 

Kravspecifikationen delades upp i tre nivåer där de krav som återfinns på Kravnivå 1 representerar de 
funktioner som anses vara nödvändiga, som exempelvis att visa annonserna och kunna genomföra ett 
köp. Kravnivå 2 representerar önskvärda funktioner som exempelvis att kunna skapa annons och 
skapa konto. Kravnivå 3 icke nödvändiga funktioner som exempelvis att kunna kontakta säljaren via 
ett formulär. 

4.1.2 Marknadsundersökning  
Se Bilaga 2 för resultat från marknadsundersökningen utförd i början av detta projekt.  

I korthet visade marknadsundersökningen att det fanns ett behov av en tjänst som SpaceFinder och 
att målsegmenten bör väljas till kvinnor och män mellan 19-25 år och 36–49 år är relevanta 

4.1.3 Prototyp 
I Figur 3 nedan presenteras prototypen som togs fram och som legat till grund för utvecklingen.  

 
Figur 3: Prototyp för utveckling av webbapplikationen 
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4.2 Implementation 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den implementation som gjorts, skärmbilder på 
webbapplikationen samt beskrivning av backend-delens uppbyggnad.  

4.2.1 Databas 
För att lagra information används en SQLite-databas tillsammans med Flask-tillägget SQLAlchemy för 
att konvertera koden som skrivs i Pythonkod. Den information som lagras här är annonser, användare, 
användaromdömen samt administratörer och en lista på de olika länen i Sverige. Nedan presenteras 
de tabeller som användes i projektet. 

4.2.1.1 Ads 
Ads är den tabellen som innehåller all information om annonserna. En annons består av de tupler som 
är listade i Figur 3 nedan under Ads.  

• id: Det unika identifikationsnumret.  

• Author: Den användare som har skapat annonsen, detta är en foreign key till användarens id 
i tabellen Users. 

• County_number: Det län som annonsen är kopplat till, presenterat som en siffra enligt 
counties-tabellen. 

• Zip_code: Det postnumret som används för att placera annonsen på kartan. 

• Image: En sträng av text som beskriver sökvägen till den bild i bildmappen som ska visas med 
annonsen.  

• Title: En sträng av text som visas som titel.  

• Body: En beskrivande text av annonsen. 

• Rent: Priset per månad i SEK.  

• Number_of: Antalet kvadratmeter lagrat som en siffra. 

• Category_number: Kategorin sparat som en siffra.  

• Email: Annonsägarens email. 

• Phone_number: Annonsägarens telefonnummer. 

• Hide_phone_number: En boolean som avgör om telefonnumret skall döljas i annonsen eller 
inte.  

• lat & lng: Annonsens koordinater.  

• Date_and_time: Tid och datum som annonsen skapades på.  

• Is_active: Boolean som säger om annonsen tagits bort eller inte. 

4.2.1.2  Users 
• Id: Det unika identifikationsnumret. 

• Display_name: Namnet på användaren som kommer synas i annonserna. 

• Password_hash: Användarens lösenord, krypterat genom en hash-funktion för bättre 
säkerhet.  

• Email: Användarens e-postadress. 

• Email_verified: Boolean som säger om användaren verifierat sin e-postadress. Utan att ha 
gjort detta går det inte att logga in.  

• Fb_id: Om användaren loggar in via Facebook så lagras id-numret från dennes Facebook-
konto här. 

4.2.1.3  Reviews 
• id: Det unika identifikationsnumret. 

• author: Foreign key till användarnas id i tabellen Users, och är den användaren som skapat 
recensionen lagrat som ett heltal.  

• display_name: Namnet på användaren som skapat recensionen. 

• title: Titeln som tillhör recensionen. 
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• body: Texten innehållande åsikterna.  

• rating: En siffra mellan 1-5 som beskriver hur mycket användaren gillar webbapplikation. 

4.2.1.4 Counties 
• county_number: Det unika identifikationsnumret. 

• county_name: Namnet på länet.  

 
Figur 4: Översikt över den databas som strukturerats för webbapplikationen 

4.2.2 Administratör-sidan 
För att kunna hjälpa kunder med eventuella problem på webbapplikation har ett administratörs-konto 
skapats. En administratör har rättigheter att ändra/redigera/ta bort alla annonser i databasen. Om en 
ändring görs av administratören skickas ett mail till användaren som skapat annonsen med 
information om att administratör har gjort ändringar.  

4.2.3 Sidhuvud 
Webbapplikationens Site ID är en logotyp som är placerad i vänstra delen av vyn. Logotypen är klickbar 
och användaren omdirigeras alltid till startsidan vid klick. Redskap för att ta sig vidare på sidan finns 
direkt under logotypen i form av en navigeringsmeny designat och implementerad med hjälp av 
Bootstrap med fem knappar varav “logga in” och “skapa konto” byts till “min sida” respektive “logga 
ut” om en användare är inloggad på sidan.  

Genom att hovra över navigeringsmenyns knappar ändras färg på aktuell knapp vilket visar att 
knappen är klickbar. Knapparna har en beskrivande text samt en ikon för att tydligt visa vad knappens 
funktion är. Figuren nedan visar hur sidhuvudet, som är placerade högst upp varje sida, ser ut när 
ingen är inloggad. Sidhuvudet från hemsidan går att se i Figur 4.  
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Figur 5: Bilden visar hur sidhuvudet ser ut när ingen är inloggad 

4.2.4 Startsida 
Startsidan är bild-orienterad och innehåller inga textstycken, vilket visas i Figur 5. Detta inkluderar val 
av geografiskt område, som väljs med en bild-orienterad interaktion. Direkt under navigeringsmenyn 
ligger en bred bild på en karta samt en knapp som tar användaren till en implementation av Google 
Maps. Där presenteras användaren för en alternativ vy över alla annonser som representeras med 
pins på en karta över Sverige. 

Under bilden finns sökfunktionen och ytterligare längre ner ligger innan sökning de fyra senast inlagda 
annonserna. Om filtrering/sökning görs ändras innehållet till sökresultaten som presenteras i en lista. 
Se Figur 5 för en helhet av startsidan när ingen är inloggad. 

 
Figur 6: Denna bild visar hur startsidan ser ut utan när ingen är inloggad 

4.2.5 Karta 
Förutom sidhuvudet är det enda som syns på denna sida en karta över närområdet kring användarens 
nuvarande position, som är markerad med en röd pin. Vid nära inzoomning på kartan representeras 
annonserna med en blå pin och vid större utzoomning representeras annonserna med en blå prick, se 
Figur 6 och Figur 7. De olika symbolerna gör det enklare att kunna särskilja olika annonser från 
varandra när det är flera annonser i närheten av varandra. Om några annonser har samma 
postnummer läggs de ovanpå varandra med en liten förskjutning. Alla annonser går att klicka på, 
varvid kort information om annonsen uppkommer. Hela kartan är implementerad med Google Maps 
API som tillhandahåller all funktionalitet. Med hjälp av Googles egna designverktyg har en egen design 
av terräng och markörer skapats för en enhetlig och mer platt design än standardvarianten av Googles 
karta.  
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Figur 7: Illustrerar kartan med samtliga annonser markerad, vid stor utzoomning 

 
Figur 8: Visar kartan med samtliga annonser, vid nära inzoomning 

4.2.6 Sökfunktion och filtrering 
Ett sökfält som ger möjlighet att söka efter specifika ord eller fraser ligger högst upp på denna del. 
Vidare ges användaren möjlighet att specifikt söka efter förråd, parkering eller garage. Till höger finns 
en karta över Sverige där klickning på ett län filtrerar bort annonser i alla andra län. Prisintervall och 
area kan filtreras med hjälp av så kallade rullningslister mellan 0–10000 kr respektive 0–20 kvm. Längst 
ned på denna del ligger en stor knapp “Hitta space” som sätter igång sökningen och visar användaren 
resultaten i annons-listan.  

Filtrering sker med hjälp av SQLAlqhemys filter-funktion medan sökningen av ord implementeras med 
Whooshalchemy. Se Figur 5 för hur sökfunktion är representerad på hemsidan. 

4.2.7 Annonslista 
Nedan visas listan med annonser som presenteras efter att användaren har tryckt på “Hitta space”-
knappen i filtreringsfunktionen. Filtreringen är designad för att enkelt ge användaren överblick över 
utbudet. För att kunna göra jämförelser har en knapp för att sortera resultaten efter “senast först”, 
“äldst först”, “billigast först”, “dyrast först”, “störst först” eller “minst först” implementerats.  

För varje annons i listan presenteras när annonsen är upplagd, vad för typ av plats som är till salu och 
i vilket län garaget, parkeringen eller förrådet finns. Även kostnaden för platsen per månad och den 
av säljaren satta rubriken visas.  

Om säljaren har valt att ladda upp en bild på den specifika platsen kommer även den att presenteras, 
bredvid en implementering av Google Maps API som på ett effektivt sätt visar var platsen finns. Om 
säljaren inte har valt att ladda upp en bild visas istället en förinställd bild för respektive kategori. Vid 
fler än fem annonser delas annonslistan in i olika sidor med hjälp av SQLalchemys funktion paginate.  
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Från annonslistan kan användaren klicka sig vidare in på en specifik annons genom att trycka var som 
helst på annonsens bild, rubrik eller pris. Användaren kan även röra sig runt på kartan där annonsen 
är markerade för att skaffa sig mer kunskap om var förrådet, garaget eller parkeringen finns. Figur 8 
visar hur annonslistan representeras på sidan. 

 
Figur 9: Bilden visar hur annonserna som finns i databasen uppvisas på sidan efter att sortering har gjorts 

4.2.8 Specifik annons 
Sidan för varje specifik annons har designats för att innehålla så mycket och stora bilder och ikoner 
som möjligt utan att för den delen ta för mycket uppmärksamhet från den information som 
presenteras, se Figur 9. 

I varje annons presenteras, precis som i annonslistan, vad för typ av plats som saluförs, i vilket län 
platsen finns, månadskostnaden och rubriken som säljaren har bestämt. Förutom detta inkluderas 
även säljarens beskrivning av utrymmet, hur säljaren kan kontaktas och möjlighet att dela annonsen 
på diverse andra plattformar på internet. När användaren fyllt i fälten för att kontakta annonsören 
skickas ett mail innehållandes meddelandet och kontaktinformation. Detta mail skickas med hjälp av 
ett html-dokument som formateras med Jinja2 och sedan skickas med hjälp av flask-mail. Om 
användaren istället vill kontakta säljaren per telefon och klickar på knappen för att visa 
telefonnummer så visas detta med hjälp av Bootstrap modal. 

I högerkolumnen har extrainformation som kan vara av intresse för användaren placerats, där bland 
annat information rörande handeln mellan användare återfinns samt vad andra användare tycker om 
tjänsten. För att förenkla för användarna har även råd kring kontraktsskrivning mellan köpare och 
säljare placerats här. 
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Figur 10: Denna bild visar hur annonssidan ser ut för varje specifik annons 

Längst ner i annonsvyn finns en lista på liknande annonser i samma område som den nuvarande 
annonsen, se Figur 10. Detta för att förenkla vidare sökning för användaren.  

 
Figur 11: Bilden visar vilka liknande annonser som finns för respektive annons 

4.2.9 Sidfoten  
Sidfoten för webbapplikationen följer de riktlinjer och trender som tidigare iakttagits hos dagens 
moderna webbapplikationer inom samma bransch. Den information som presenteras är 
kontaktuppgifter, länkar till de tre, bortsett från annonser, för kunden mest relevanta undersidor och 
knappar för att följa Spacefinder på sociala medier. Här finns även ett område för att visa 
användaromdömen, med syfte att visa på transparens och öka trovärdigheten. Värt att notera är att 
sidfoten inte visas på samtliga sidor. En bild av sidfotens utseende går att se i Figur 11. 
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Figur 12: Visar sidfoten som finns på vissa sidor av webbapplikationen 

4.2.10 Logga in 
Sidan för att logga in har designats för att vara simpel. Här finns endast den information och 
funktionalitet som användaren behöver för att kunna logga in, återställa sitt lösenord eller klicka sig 
vidare för att skapa ett konto. Detta implementeras med hjälp av flask-login som hanterar 
inloggningsprocessen. Om användaren glömmer lösenordet skickas ett mail med en länk som de kan 
klicka på för att återställa sitt lösenord. Detta åstadkoms genom att användarens e-postadress 
krypteras med ett itsdangerous-paketet och görs om till en länk som skickas med flask-mail. När sedan 
användaren klickar på länken så kopplas detta till e-postadressen och lösenordet kan ändras.  

Här erbjuds även inloggning med Facebook som fungerar genom att det skickas en förfrågan till 
Facebook för att få användarens e-postadress. Ett konto skapas sedan i den lokala databasen precis 
som en vanlig användare men i detta fall får användaren även ett Facebook-id. Detta möjliggör 
åtkomst till användarens profilbild samt lättsamheten att klicka på logga in med Facebook och bli 
inloggad utan ytterligare inmatning ifall användaren är inloggad på Facebook på den enhet som 
används. Figur 12 visar representationen av inloggningen på webbapplikationen. 

 
Figur 13: Denna bild visar hur logga-in-sidan ser ut 

4.2.11 Skapa ett konto 
På sidan där användaren ska skapa ett konto har en avskalad design med ett enkelt formulär 
implementerats. I formulärets fält framgår det tydligt vilken information som efterfrågas. Inga titlar 
används ovanför fälten, istället har ikoner placerats vid sidan. Ingen sidfot är synlig i detta skede. Vid 
klick på registrera-knappen försöker servern skapa ett konto men nekar direkt vid felaktig inmatning 
eller om användaren redan existerar. Det har även implementerats en funktion för att verifiera 
användarens e-post där ett mail skickas med en länk till användarens mail med flask-mail. Detta är en 
länk innehållandes användarens e-post som gjorts om av en hash-funktion genom itsdangerous-
paketet.  
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4.2.12 Om oss 
Sidan innehåller endast information om de som driver webbapplikation, deras vision samt recensioner 
av sidan, se Figur 13. Om oss-sidan går att navigera till genom menyfältet som är tillgängligt på hela 
sidan samt genom sidfoten som är tillgänglig på alla sidor som inte innehåller formulär.  

 
Figur 14: Bilden illustrerar om-oss-sidan med bilder på deltagarna i projektet, projektets vision och visar även användaromdömen. 

4.2.13 FAQ-sida 
FAQ-sidan har designats så att svaren på frågorna endast syns när användaren klickar på en fråga. 
Detta implementeras med Bootstraps panel-kollaps. FAQ-sidan går att nå genom en framträdande 
länk i sidfoten från samtliga sidor på webbapplikation, förutom de där användaren ska fylla i ett längre 



32 
 

formulär. Detta för att användaren lätt ska hitta informationen men heller inte bli störd av 
informationen när den är irrelevant. Figur 14 visar FAQ-sidan i webbapplikationen. 

 
Figur 15: Visar hur FAQ sidan ser ut med svar på de vanligaste frågorna 

4.2.14 Skapa annons 
Det innehåll som användaren uppmanas att mata in i varje fält framgår av titlar. Om felaktiga data 
matas in visas ett felmeddelande på toppen av sidan samt ett annat meddelande där felet uppstod. 
Detta felmeddelande skapas med hjälp av jQuery validate-paketet där valideringen och 
felmeddelanden för respektive fält har definierats. Se Figur 15 för hur formuläret för att ladda upp en 
annons ser ut i webbapplikationen. 

 
Figur 16: Denna bild visar hur skapa-annons-sidan ser ut i webbapplikationen 

För att ladda upp en bild samt redigera bilden innan den skickas till servern användes Croppie, ett API 
skapat för just detta ändamål. Här tillåts zoom och förflyttning av bilden inom ett förbestämt 
måttförhållande, 4x4, på så sätt blir bilderna alltid kvadratiska. Vid uppladdning till servern skickas den 
beskurna bilden som en base64-sträng och konverteras sedan till en bild-fil på servern. Sedan lagras 
den i bildmappen med samma namn som annonsens id vilket gör det lätt att sedan koppla ihop bilden 
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med den annonsen. Bilden sparas alltså inte i SQLite-databasen. Figur 16 visar formuläret för 
betalning , samt hur en bild anpassas för att laddas upp i rätt format. 

 

 

 

Figur 17: Visar uppladdningssidan för bild till annonsen, samt registrering av kort och total kostnad 

4.2.15 Betalningsprocess 
Bakgrunden på betalningsformuläret är blå vilken skiljer sig från bakgrunden på övriga delar i skapa 
annons-formuläret, likt kan ses i Figur 17. Ikoner som hänglås har lagts till vid vissa fält. Vid ifyllande 
av kortnumret delas siffrorna upp i block om fyra. Även förfallodatumet är formaterat likt det fysiska 
kortet med ett snedstreck som skiljer siffrorna åt. För att implementera betalningen har paketet Stripe 
använts, som sköter processen att flytta pengar från det angivna kontokortet till webapplikationens 
konto.  

4.2.16 Redigera annonsen  
Sidan där användaren ges möjligheten att redigera sin redan publicerade annons är i både design och 
funktionalitet väldigt lik sidan för att skapa en annons. Samma formulär används men några 
korrigeringar har gjorts. Fälten för rubrik, postnummer, namn och e-postadress är låsta för ändringar 
för att motverka möjligheten att hyra ut ett helt nytt utrymme genom att uppdatera sin annons. Se 
implementationen i Figur 18. 
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Figur 18: Bilden visar hur sidan för att redigera en existerande annons ser ut 

4.2.17 Felmeddelanden  
Vid felaktig inmatning i ett formulär ges ett felmeddelande, exempel enligt figur 19 nedan. I 
felmeddelandet beskrivs vad som gått fel, varvid användaren tillåts ändra detta fel. Felmeddelandet 
är placerat i anslutning till formuläret för att öka läsbarheten. Den röda färgen indikerar att något är 
fel. Meddelanden visas genom flash-funktionen på Flask samt design med Bootstrap alert. 

 
Figur 19: Visar ett exempel på ett felmeddelande som visas vid felaktig inmatning i ett formulär 

4.2.18 Övriga meddelanden 
Övriga meddelanden, som inte är felmeddelanden, presenteras på liknande sätt som 
felmeddelandena men med grön bakgrund för att visa att något har lyckats. Även dessa visas genom 
Flask-flash. Figur 20 visar ett exempel av denna notifikation. 

 
Figur 20: Visa hur notiser i webbapplikationen representeras när de inte är felmeddelanden 
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4.2.19 Responsivitet  
För att säkerställa god läsbarhet har en responsiv webbdesign implementerats med hjälp av Bootstrap 
och CSS. På några av sidorna har beslut tagits att helt dölja en del komponenter för att ytterligare öka 
läsbarheten.  

Figur 21 nedan visar de olika sidorna i webbapplikationen för responsivt format. På startsidan göms 
profilbilden för att inte ta upp onödig plats och försämra läsbarheten. Tabellen innehåller också hur 
sökfunktionen ser ut på förstasidan, de senaste tillagda annonserna, skapa annons, sidfotenn, min 
sida, navigerinsmeny och övre delen av att skapa annonssidan, formulär för att skapa en annons, samt 
nedre delen av formuläret för att skapa en annons. 

  
 

 

 

  

 

 

Figur 21: En överblick över Spacefinders olika sidor 

4.2.20 Användartester 
Under implementationen utfördes tre olika användartest för att testa funktionalitet, i denna del 
presenteras resultatet från dessa.  

4.2.20.1 Användartest 1 
Under detta användartest upptäcktes att navigeringen vid inloggningen och kontots skapande inte var 
tydlig; det fanns speciellt svårigheter att hitta till ”skapa konto”. Det uppdagades även att det 
saknades tydlighet i placering och namngivning på bland annat ”mitt konto”-sidan. För att se de 
uppgifter som gavs användaren, se Bilaga 3. 
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4.2.20.2 Användartest 2 
Vid utvärdering av användartest 2 kunde det observeras att skapa-annons formuläret och 
sökfunktionen inte är fullt läsbara. Både struktur och färgsättning upplevdes som besvärlig och 
bekräftelse vid slutförande var önskvärt. Det fanns även svårigheter att finna filtreringen 
överhuvudtaget då det krävdes bläddring på startsidan. De uppgifter användarna ombads utföra 
återfinns i Bilaga 3. 

4.2.20.3 Användartest 3 
Från användartest 3 kan konstateras att en direkt felhantering är önskvärd för att öka läsbarheten vid 
fel och användaren behöver då ej återupprepa hela formuläret. Det kan även konstateras att det vore 
relevant att ha en två-delad process vid borttagning av annons och genomförande av betalning så att 
användaren får bekräfta sin handling. De handlingar som användaren genomförde återfinns i Bilaga 3. 

4.2.21 Utebliven funktionalitet 
I backloggen fanns funktioner som önskades men som aldrig implementerades. Den största av dessa 
är kluster i Google Maps. Istället gjordes en ändring av ikonen om kartan är utzoomad till en viss grad, 
ikonen som ersatte är mindre för att snyggare visa flera annonser i samma område. En annan 
funktionalitet också uteblev var att kunna enbart presentera de annonser som sökts på i Google Maps.  

4.3 Utvärdering 
Denna del framställer de resultat som erhölls från undersökningen, vilket innefattar illustrationer av 
de konfidensintervall av användbarhet och trovärdighet som kunde beräknas från testpersonernas 
data. 

4.3.1 Utvärderande enkät efter acceptanstest 
Den utvärderande enkäten skapades för att på ett så smidigt sätt som möjligt undersöka huruvida 
webbapplikationen uppfyllde kravspecifikationen. Se Bilaga 6 för enkäten från undersökningen.  

4.3.2 Konfidensintervall för enkätundersökning 
Vid den utvärderande enkätundersökningen tillfrågades 31 personer hur de upplevde 
webapplikationen inom de olika områdena rapporten berör och resultatet presenteras nedan.  

Som kan ses i Figur 22 och 23 genererade enkätundersökningen ett resultat för hur användbar och 
trovärdig webbapplikationen uppfattades. Användbarheten generellt erhöll med ett medelvärde på 
6.39 och uppdelat i sina delfaktorer erhöll läsbarheten ett medelvärde på 6.34, innehållets relevans 
6.38 och navigerbarheten 6.46, av 7. 
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Figur 22: Visar grafiskt de resultat som erhölls från användbarhetstestet, inklusive representation av konfidensintervallet av resultatet 

Trovärdigheten generellt erhöll ett medelvärde på 6.11. Uppdelat i sina delfaktorer erhöll 
professionaliteten ett medelvärde på 6.07 och integriteten mot användare 6.14.  

 
Figur 23: Visar grafiskt de resultat som erhölls från trovärdighetstestet, inklusive representation av konfidensintervallet av resultatet 
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4.3.3 Medelvärdet av svaren från acceptanstest 
Tabell 1 visar en samanställning av acceptanstestets frågor tillsammans med medelvärdet av svaren 
(skala 1…5): 

Tabell 1: Visar de frågor som ställdes i acceptanstestet, samt medelvärdet av de svar som erhölls från frågorna 

Fråga Medelvärde 

Hur ofta handlar du i e-butik?  3,64516129 

Köp med kort kan utföras på webbapplikationen  4,935483871 

Annonserna presenteras på ett relevant sätt 4,419354839 

Annonsörer kan se historik över sina tidigare upplagda annonser 4,774193548 

Laddningstiden för webbapplikationen är på en acceptabel nivå  4,096774194 

Med avseende på Betalning, Visning av annonser, Köphistorik och 
Laddningstid, hur nöjd är du överlag med funktionerna på 
webbapplikationen? 

4,516129032 

Startsida ger möjlighet att kunna navigera vidare till andra delar av 
webbapplikationen 

4,677419355 

En sida som besvarar vanliga frågor finns och går lätt att hitta 3,903225806 

Information om förtaget, Spacefinder, finns och går lätt att hitta 4,451612903 

Kontaktuppgifter till de som står bakom webbapplikationen, finns och 
går lätt att hitta 

4,466666667 

Det går smidigt att skapa ett konto, logga in och logga ut.  4,516129032 

Det går bra att skapa en ny annons och lägga upp den på 
webbapplikationen.  

4,741935484 

Det går bra att filtrera och navigera bland annonser för att hitta det 
som sökes 

4,166666667 

Det går smidigt att välja vilken del av landet jag är intresserad av. 4,4 

Det går bra att använda kartvyn för att hitta annonser.  4,074074074 

Jag kan enkelt hitta alternativ för att följa Spacefinder på sociala-
medier. 

4,827586207 

Det går att logga in via Facebook 3,833333333 

Det går att verifiera ditt användarkonto via email 4,733333333 

Du som användare kan välja om du vill visa eller dölja ditt 
mobilnummer 

4,833333333 

Det går att kontakta den som har lagt upp annonsen 4,607142857 

Du kan spara favorit-annonser och dessa hamnar på "Min sida" 4,870967742 

Den enkätundersökning som genomfördes i samband med utvärderingen av webbapplikationen visar 
att 93,5 % har god eller mycket god datorvana medan 51,6 % handlar i e-butik ofta eller mycket ofta. 

4.3.4 Resultat från hypotesprövning 
Nedan visas hypotesen för prövningen och en samanställning i tabell 2 av det kritiska området för 
respektive test. 
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Hypotesen: 

 
Tabell 2: Visar de värden för teststorheterna, det kritiska området, samt huruvida nollhypotesen ska förskatas eller ej 

 Teststorhet t(x): Kritiskt område C: Förkasta H0 (Ja/Nej): 

Navigerbarhet: −1,060162302 -oändligheten −1,7 Nej 

Läsbarhet: −0,8327154912 -oändligheten −1,7 Nej 

Innehållets 
relevans: 

−1,176641079 -oändligheten −1,7 Nej 

Trovärdighet: −1,231843157 -oändligheten −1,7 Nej 

 

Efter utförandet av hypotesprövning med t-test har ingen nollhypotes kunnat förkastas med 5% 
signifikans. Därmed går det inte att förkasta hypotesen att webbapplikationen är fullständigt 
användbar och trovärdig. 
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5 Diskussion 

I denna del granskas och diskuteras projektets resultat med avseende på den teoretiska referensramen 
samt frågeställningen. Även teamets egna förväntningar diskuteras till viss del. En kritisk diskussion 
kring metoden tas upp och även projektet ur samhälleliga aspekter. 

5.1 Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion, enligt den analysmodell som definieras i avsnitt 3.3, kring hur väl resultatet 
av arbetet överensstämmer med den teoretiska referensramen, frågeställning och den 
kravspecifikation som fastställdes under förstudien av arbetet.  

Eftersom hypotesen ej kan förkastas behöver frågan kring huruvida webapplikationen är användbar 
eller trovärdig därmed utredas ytterligare genom diskussion kring webbapplikationens uppbyggnad i 
enlighet med teori samt analys av enkätundersökningen.  

5.1.1 Webbapplikationen  
Vid kontroll mot kravspecifikationen (Bilaga 4) verifieras det att den framtagna webbapplikationen 
uppfyller majoriteten av de krav som ställs. Kravspecifikationen togs fram enligt de tre olika 
kravnivåerna och utvärderades sedan med hjälp av resultatet från acceptanstester och 
enkätundersökningen.  

De funktioner som finns specificerade i kravnivå 1 har alla blivit implementerade. Detta bekräftas även 
i resultatet av acceptanstesterna. Samtliga funktioner har erhållit ett högt medelvärde (strax under 5) 
från enkätundersökningen, förutom kravet om laddningstid som utmärker sig genom ett något lägre 
medelvärde. Alltså har respondenterna uppfattat att webbapplikationen är något för långsam. Detta 
kan bero på att webbapplikationens server kördes lokalt på datorn vilket innebär att laddningstiden 
beror på värddatorns prestanda. Detta var något som upptäcktes först under testperioden och en 
bättre server hade antagligen kunnat minska laddningstiderna. Utöver detta var det vissa funktioner 
som tog längre tid då de var beroende av svar från annan part, exempel på detta är Googles karta och 
mailutskick.  

Även all funktionalitet på kravnivå 2 har implementerats och fått bra resultat vid enkätundersökningen, 
dock med ett överlag sämre medelvärde än funktionerna på kravnivå 1. Speciellt funktionen att skapa 
annons och att hitta till sociala medier har fått ett högt medelvärde, vilket är mycket önskvärt då skapa 
annons är en central funktion på webbapplikationen.  

Från kravnivå 3 har de flesta av funktionaliteterna implementerats. Exempelvis funktioner som delbart 
förråd och språkhantering prioriterades bort på grund av tidsbrist och fokus lades istället på att 
förbättra webbapplikationens design för att bättre besvara frågeställningen. 

De funktioner som har implementerats fick ett högt medelvärde på enkäten och ett överlag bättre 
resultat än funktionerna på kravnivå 2. En av de implementerade funktionerna utmärker sig dock med 
ett något lägre medelvärde, funktionen “Logga in med Facebook”. Det beror troligtvis på att en 
majoritet av respondenterna inte testade denna funktion utan istället registrerade sig på sidan med 
e-post och loggade in med denna istället. Alltså har detta resultat sannolikt inte med hur funktionen 
har implementerats att göra, utan snarare hur acceptanstestet och enkäten utformades.  

Alla funktioner som respondenterna utvärderade mottogs väl, men viss skillnad mellan kravnivåerna 
finns. Dessa skillnader beror på att kravnivåerna prioriterades olika under utvecklingen. 

5.1.2 Trovärdighet 
I enlighet medteorin som presenterades har det konstaterats att en webbapplikations trovärdighet 
delvis beror på användarens tidigare attityd och upplevelse av e-handel och även av hur 
webbapplikationen faktiskt har utformats. 
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Från de procentsatser angående hur god datorvana samt e-shopvana respondenterna har kan vi 
konstatera att majoritet av respondenterna kan anses ha en grundläggande positiv inställning till e-
handel som koncept. Då detta enligt Corbit, Thanasankit och Yi (2013) är en av faktorerna som bidrar 
till hur trovärdig en webbapplikation upplevs kan det ge en snedvriden bild av hur trovärdig 
webbapplikationen faktiskt är gällande design och implementation. Ytterligare en aspekt som bör 
problematiseras är den anmärkningsvärt höga andelen god datorvana hos respondenterna, 93,5 %, 
vilket sannolikt inte motsvarar den valda målgruppen. 

Gällande designen och implementation av funktionerna på webbapplikationen har dessa i så stor 
utsträckning som möjligt skapats efter den teoretiska referensramen. Exempel på detta är till bland 
annat hur fälten i betalformuläret har symboler i form av hänglås vid fälten för inmatning av 
kortuppgifter. Detta då Appleseed (2016) säger att endast själva hänglåssymbolen gör att användarna 
känner sig tryggare att lämna ifrån sig informationen, gärna i kombination med en bakgrundsfärg som 
särskiljer sig från resten av formuläret. Detta bygger på ett antagande om den allmänna användarens 
okunskap om säkerhet på internet. Med tanke på den höga procentsatsen av användarna i det här 
fallet som uppfattar sig själva som vana datoranvändare och regelbundet handlar i e-butik bör detta 
dock bidra marginellt.  

Ytterligare en aspekt som bidrar till ökad trovärdighet är enligt Harley (2016) att webbapplikationen 
är kopplad till resten av internet. I fallet Spacefinder har detta krav uppfyllts, dels genom att möjliggöra 
inloggning via Facebook och dels kunna dela annonser på diverse sociala medier. Utöver detta finns 
även möjligheten för användaren att lämna omdöme eller läsa tidigare omdömen av 
webbapplikationen. Detta bidrar enligt Lee och Kozar (2011) till god trovärdighet för 
webbapplikationen.  

Sammantaget har alla dessa funktionaliteter och designval lett till att respondenterna upplevde 
webbapplikationen som professionell och integritetsskyddande med ett medelvärde på 6.07 
respektive 6.14, av 7 och konfidensintervall [5,84, ∞[ samt intervallet [5,93, ∞[. Med anledning av 
detta kan slutsatsen dras att webbapplikationen är trovärdig. 

5.1.3 Navigerbarhet 
Den globala navigeringen har implementerats i enlighet med Krugs (2014) fyra centrala 
navigationselement. Spacefinders logotyp och namn kan återfinnas i vänster hörn genom hela 
webbapplikationen, vilket är den mest effektiva placeringen enligt Whitenton (2016). Redskap för att 
navigera sig vidare på varje sida har tillgodosetts genom ett menyfält som är placerat längst upp på 
varje sida. Även en sidfot har använts för att förse användaren med ytterligare länkar till sidor som ej 
finns i menyfältet på toppen. Denna del har dock tagits bort från sidor där formulär fylls i. Det fjärde 
navigationselementet, sökfält, har dock implementerats endast för att söka efter annonser. Detta då 
den funktionen förbisågs vid planering av navigeringen på webbapplikationen. Dock framgick det i 
enkätundersökningen i utvärderingen att detta är något som hade uppskattats av vissa användare, 
varför det vid fortsatt arbete med webbapplikationen bör implementeras. Utöver dessa fyra centrala 
navigationselement har även google-maps API implementeras för att i enlighet med Krugs (2014) ge 
användaren ytterliggare en navigationsmöjlighet att använda för att navigera bland annonserna.  

För att skapa god navigerbarhet och tydligt indikera för användarna vad som är klickbart har knappar 
eller understruken text med annan färg använts. Knapparna på navigeringsmenyn samt menyflikarna 
på “Min sida” har även en hovar-effekt där bakgrundsfärgen ändras hos den knapp som pekaren förs 
över. Krug (2014) menar att det tydliggör för användaren vad dess alternativ är och vad som kan vara 
nästa steg i processen. Menyflikarna på “Min sida” har även en fokus färg som visar vilken flik 
användaren befinner sig i just nu. Dessutom har knapparna kompletterats med en ikon för att 
ytterligare förtydliga knappens syfte.  

Den funktionalitet som fick sämst resultat gällande navigerbarhet var FAQ-sidan, vilket troligtvis beror 
på att den ej fanns med i menyfältet på webbapplikationen utan befann sig i sidfoten. Tidigare 
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erfarenhet och datorvana hos användaren är sannolikt avgörande i var användaren förväntar sig att 
hitta FAQ-sidan. Även relevant prisinformation, som i nuläget endast kan hittas på FAQ-sidan, bör 
enligt Flavian et al (2016) finnas tillgänglig i direkt anslutning till betalningen. 

Vid enkätundersökningen fick navigerbarheten ett resultat med medelvärde på 6.46 och 

konfidensintervallet [6.31, ထ [, vilket kan tolkas som att webbapplikationen har god navigerbarhet.  

5.1.4 Läsbarhet 
Innehållet på varje sida av webbapplikationen har visuellt strukturerats med funktionalitet i åtanke, 
till exempel sökfunktionen på förstasidan ligger i ett eget område avgränsat med en utmärkande färg. 
Detta för att öka läsbarheten med hjälp av visuella hierarkier som förespråkas av Schade (2014a). För 
att bibehålla denna struktur och göra webbapplikationen läsbar på alla enheter har responsiv design 
implementerats i enlighet med Sikos och Brown (2014). Detta gjordes med hjälp av Bootstrap som 
anpassar innehållet på webbapplikationen beroende på skärmstorlek.  

De formulär som har implementerats på webbapplikationen vid informationshämtning i samband med 
till exempel skapa annons och konto har skapats för att vara så läsbara som möjligt. Detta genom att 
med hjälp av felmeddelande och vägledande texter hjälpa användaren att slutföra respektive 
procedur. Enligt Jarret och Gaffney (2008) ska formulär dessutom designas för att vara så korta som 
möjligt, vilket dock frångicks här då rubrikerna till varje fält placerades ovanför fälten istället för i. 
Detta då det under arbetet ansågs otydligt med fält utan rubriker.  

Felmeddelande om att inloggning misslyckades syns tydligt i anslutning till formuläret. Däremot tycks 
de meddelanden som visas på startsidan med information om lyckad inloggning, vara dolda trots att 
de ligger på ett tydligt ställe. Detta kan bero på en mindre genomtänkt färgkombination och 
textstorlek som gör att användaren har svårare att se det nya meddelandet. En alternativ lösning hade 
varit en annan implementation i form av ett poppuppfönster eller liknande.  

Ytterligare en aspekt gällande formulären som implementerades för att öka läsbarheten var 
användningen av “Valfri” för att visa vilka fält som inte var obligatoriska. På samma sätt formaterades 
inmatningen av kortnummer i block om fyra tecken och förfallodatum med ett snedstreck vid 
betalning för att öka läsbarheten. 

Startsidan har implementerats för att vara bildorienterad och innehålla minimalt med text, då detta 
enligt Yoo och Kim (2014) bidrar till ökad läsbarhet. Detta har dock resulterat i att vissa användare i 
den utvärderande enkätundersökning har uttryckt en viss osäkerhet kring webbapplikationens syfte, 
då det inte explicit står på startsidan. Det skulle därför kunna konstateras vara relevant med en något 
mer förklarande text.  

Sammantaget har dessa designval lett till att respondenterna upplevde Spacefinder som läsbar med 

ett medelvärde på 6.34 och ett konfidensintervall [6.31, ထ[ med 95% konfidensgrad. Med anledning 

av detta kan slutsatsen dras att webbapplikationen är läsbar. 

5.1.5 Innehållets relevans 
Enligt Krug (2014) är en central del gällande innehållets relevans att antalet budskap som förmedlas 
på varje sida av en webbapplikation hålls till ett minimum. Detta har medfört att webbapplikationen i 
sin helhet har utformats för att ha flera kortare sidor med ett specifikt syfte snarare än en single-page 
webbapplikation. Detta medför att användaren inte behöver scrolla förbi en mängd budskap för att 
komma till informationen som eftersöks. På samma sätt har navigeringsmenyn implementerats för att 
anpassa informationen beroende på huruvida användaren är inloggad eller ej. “Logga in” och “Skapa 
konto” är tillgängligt då du inte är inloggad medan “Min sida” och “Logga ut” är tillgängligt då du är 
inloggad, detta då innehållet i navigeringsmenyn ska vara relevant för användaren. 
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Annonsvyn har implementerats så att den information som presenteras i listan är standardiserad och 
relevant för att användaren ska kunna jämföra annonser. Detta stämmer även väl överens med Fang 
och Salvendy (2003) samt Schade (2014a) teorier angående annonser.  

För god läsbarhet är det enligt Krug (2014) centralt att FAQ-sidan är relevant och detta är något som 
kan uppnås genom att sidan hålls kort och visas när den behövs. FAQ-sidan implementerades med 
syfte att hållas kort med hjälp av svar som expanderar och blir synliga först när användaren har klickat 
på en fråga. Att FAQ-sidan placerades i sidfoten resulterade dock i att FAQ-sidan inte var tillgänglig vid 
ifyllande av formulär. Detta trots att det finns svar på frågor angående dessa funktioner i FAQ. Vid 
vidare utveckling av webbapplikationen är detta därför något som bör implementeras.  

I sin helhet har de gjorda designbesluten lett till att respondenterna upplevde innehållet på 

webbapplikationen som relevant till en grad av 6.38 av 7 samt ett konfidensintervall [6.10, ထ]. Med 

detta som grund kan slutsatsen dras att webbapplikationens innehåll är relevant. 

5.2 Metoddiskussion 
I detta projekt har en arbetsgång utefter det Wahlbinska U:et applicerats (Lekvall, Wahlbin & 
Frankelius, 2001). Projektet har i enlighet med denna arbetsgång genomgått tre huvudsakliga faser: 
förstudie, implementation och utvärdering. Att följa det Wahlbinska U:et medförde flera fördelar och 
underlättade arbetet kring att strukturera och planera projektets arbetsgång. De delar som 
förväntades ingå i respektive fas av projektet blev tydligt redan i ett tidigt stadie. 

Innan den första fasen kunde påbörjas diskuterades projektets syfte och en litteraturstudie 
genomfördes för att sedan kunna sätta upp en teoretisk referensram och analysmodell. Här hade en 
något tydligare referensram kunnat underlätta de fortsatta diskussionerna kring både projektplan och 
frågeställning. Syftet med projektet var sedan tidigare satt till att finna stöd i teori och praktisk 
kunskap för att utveckla en webbapplikation som kan besvara den aktuella frågeställningen. Syftet gav 
utrymme för stor frihet kring val av område för webbapplikation men ställde krav på att en väl vald 
och tydligt definierad frågeställning.  

5.2.1 Förstudie 
En förstudie genomfördes med syfte att lägga en gedigen grund för nästkommande faser samt att 
skapa en projektplan och en marknadsföringsplan. En viktig del av förstudien var även att ta fram en 
prototyp för hur produkten var tänkt att se ut. Den prototyp som togs fram var väldigt simpel och 
innehöll i stort bara ett fåtal bilder och inga mer ingående skisser över sid-hierarkier skapades). Även 
om prototypen var simpel så bidrog den i enlighet med Lindlöf (2014) till att kommunicera konceptet. 
Den simpla prototypen bidrog även till att utrymme fanns för webbapplikationens koncept att växa 
fram över tiden. Detta fungerade relativt bra men en tydligare prototyp hade kunnat underlätta 
planering och diskussioner under de tidiga stegen av utvecklingsprocessen.  

Under förstudien genomfördes även en marknadsundersökning genom att en enkät skickades ut till 
personer inom den tänkta målgruppen. Enkäten utvecklades inte i enlighet med Sjögren (2016), vilket 
hade kunnat bidra till ett bättre resultat, men tillsammans med en analys av andra företag på den 
tänkta marknaden gav det en bra grund till marknadsplanen. I denna analyserades marknaden vilket i 
enlighet med Išoraitė (2009) ledde till webapplikationens målgrupp. I samband med att 
marknadsplanen togs fram sammanställdes även en projektplan. Projektplanen skapade en bra grund 
att stå på och innehöll flera delar som gav viktigt stöd under den fortsatta processen.  

5.2.2 Implementation 
Vid de användartester som genomfördes i slutet av varje sprint fylldes backlogen på med de saker som 
gått oupptäckta i den vardagliga prövningen av webbapplikationen. Detta var väldigt givande när 
utvecklarna ansågs för invanda med webbapplikationen för att kunna genomföra utvärderande tester. 
Det var negativt att veta exakt hur allt fungerar eftersom det gav en felaktig bild då någon av 
utvecklarna testade och detaljer kunde förbises. Därför ombads användarna i användartesten under 
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ledning testa nyligen implementerad funktion som börs enligt Hasan, Morris & Probets (2012). 
Information från testerna samlades sedan in genom en enkät som förespråkas av Hasan, Morris & 
Probets (2012) samt anteckningar från testledaren i enlighet med Loranger (2016). 

Användartesterna ansågs vara väldigt givande eftersom det gav respons från användare som var ovana 
eller helt nya med att hantera webbapplikationen och genom återkommande och kontinuerlig 
testning gav det snabbare återkoppling och påskyndade utvecklingen av webbapplikationen. Utan 
testerna skulle många detaljer och felaktiga funktioner ha förbisetts och lett till större problem längre 
fram. 

Ingen varukorg-funktionalitet implementerades på webbapplikationen eftersom den funktionaliteten 
inte ansågs öka användbarheten. Undersökningen av konkurrenter, se Blocket (2017) och eBay (2017), 
på marknaden för elektronisk annonsförsäljning för C2C använde ej varukorg vilket styrkte detta 
beslut. På samma sätt har designbeslut för sidfoten tagits utifrån webbapplikationer med liknande 
ändamål. Inspiration som implementerats från liknande hemsidor har inkluderat länkar till undersidor, 
navigation till sociala medier och kontaktuppgifter. 

5.2.3 Utvärdering 
Gemensamt för all utvärdering är att respondenterna har valts genom ett bekvämlighetsurval och kan 
i de flesta fall definieras som familj, vänner och bekanta genom arbete eller skola och som alla finns i 
den direkta närmiljön kopplat till projektet. På grund av detta har urvalsgruppen inte varit fullt 
heterogen eller oberoende. Detta har sannolikt påverkat resultaten vid enkätundersökning vilket leder 
till att svaren inte är helt representativa för hela målgruppen och gör resultatet mer diskuterbart.  

Acceptanstesterna som utfördes efter implementationen gav förståelse över vilka delar som 
implementerats bra och de delar som implementerats mindre bra. Meningen med testerna var att, 
som Pettichord & Marick (2002) påstår, utvärdera om webbapplikationen uppfyllde de bestämda krav 
som satts för produkten och för projektet. Acceptanstester fungerade även som en prövning och en 
genomgång av webbapplikationen för att testpersonerna skulle kunna besvara frågor vid en 
enkätundersökning. Denna genomgången var avgörande för att personerna skulle kunna besvara 
kommande frågor fullständigt och ärligt. Dessvärre var genomgången inte helt korrekt planerad 
eftersom att allt som efterfrågades och utvärderades i enkätundersökningen inte testats under 
acceptanstesterna. Exempelvis skulle användaren logga in och gjorde detta oftast med användarnamn 
och lösenord men blev sedan tillfrågad hur Facebook login fungerat vilken respondenten inte kunde 
besvara. 

Den enkätundersökning som utfördes efter testet följer Sjögrens (2016) riktlinjer angående mätskalor 
och skallängder, anpassades efter frågans karaktär och besvarades av 31 respondenter. Det här 
möjliggjorde enligt Blom et al. (2011) att centrala gränsvärdessatsen kunde användas. Båda dessa 
faktorer bidrog till att den statiska analysen kunde genomföras på det sätt som den gjordes. 

Genom enkätundersökningen och den statistiska analysen som genomförts i anknytning till 
acceptanstest blev respondenternas ställningstagande angående frågor med utgångspunkt från 
projektets frågeställning synliggjorda i enlighet med Lekvall, Wahlbin & Frankelius (2001). Frågorna 
gav en god inblick i hur väl de olika sidorna implementerats med avseende på användbarhet och 
trovärdighet. En typ av fråga som saknades var en fråga angående helhetsbedömning i slutet av varje 
block med frågorna kring navigerbarhet, läsbarhet och innehållets relevans. Frågan hade kunnat 
eventuellt bidragit till och kunnat användas vid en regressionsanalys för respektive område i hopp om 
att kunna se hur bedömning av webbapplikationen som helhet beror av de enskilda sidorna samt om 
det finns några bakomliggande faktorer som påverkade respondenternas åsikter om 
webbapplikationen.  

Gällande den analystaktik som användes i form av matematisk statisk enligt Blom et al. (2011) går det 
att tillge analystaktiken hög tillförlitlighet. Även om underlaget till konfidensintervallen var statistiskt 
tillräckligt hade ett större underlag av data gjort resultatet mer tillförlitligt. Sedan så testades inte alla 



45 
 

element av kundupplevelsen i webbapplikationen, vilket försvagar analysunderlaget. Emellertid så 
erhölls statistiskt säkerställda svar på de mest essentiella elementen av webbapplikationen för att 
kunna besvara frågeställningen, vilket får anses vara tillfredsställande.  

5.2.4 Källkritik 
Rapporten har till största andel byggt på vetenskapliga artiklar som har insamlats genom Linköpings 
universitets sökverktyg UniSearch samt den öppna databasen Google Scholar. Båda källorna har en 
hög nivå av vetenskaplig signifikans och bygger på artiklar från välkända publikationer som har 
korrekturlästs av andra forskare innan publikation vilket gör att framtagna källor anses vara tillräckligt 
trovärdiga.  

I ett fåtal fall har fakta från mindre trovärdiga källor använts. Ett exempel är definitionen av en e-
handel som tagit från Investopedias webbapplikation men all teori som tagits ifrån dessa källor är inget 
som påverkar resultatet på något sätt utan de har enbart använts i förklarande sammanhang. 
Eftersom de inte påverka eller är kopplade till metod eller resultatet har det ändå ansetts vara att 
skäliga att använda dem till ändamålet.  

Flertalet källor är tagna från Baymard Institute som är ett oberoende forskningsinstitut för 
användbarhet för webbapplikationer. Dessa källor har i sin länk i källhänvisningen ordet ”blog” vilket 
kan anses missvisande då det är ett legitimt forskningsinstitut med vetenskapliga artiklar.  

Denna rapport beskriver resultatet av ett vetenskapligt projekt och kan ses som en fingervisning av 
tidigare teorier. Rapporten påstår ingenting som anses vara kontroversiellt eller erbjuder någon 
egentlig ny information av större utsträckning. Detta gör att rapportens påståenden kan styrkas av 
dess källor.  

5.3 Kvalitetssäkring av rapporten  
För att kunna dra några slutsatser och analyser från undersökningen krävs det att arbetet och 
metoden är kvalitetssäkrad både inom reliabilitet och validitet.  

För en förankrad kvalitet inom reliabilitet som berör trovärdighet och pålitlighet kring 
undersökningens svar har ett antal åtgärder vidtagits. För det första har all metod baserats på tidigare 
vetenskapliga artiklar och metoderna har inhämtats från flera oberoende källor. Metoden har därmed 
inte baserats på personliga antaganden och erfarenheter utan funnit stöd i tidigare forskning. För att 
öka reliabiliteten i utvärderingar, användar- och acceptanstester har alla tester, trots deras 
begränsning av bekvämlighetsurval, utförts av olika personer för att öka differensen i svaren och 
åsikterna för att de i största mån ska spegla hela målgruppen. Bakgrunden hos testpersonerna har 
därmed försökt att blandas för att olika grader av erfarenheter, kunnighet, preferenser och motivation 
ska ingå i undersökningen.  

Validiteten som består av undersökningens och mätinstrumentens förmåga att mäta rätt har stärkts 
utav en grund i tidigare forskning och genuin metodteori. Enkäterna har utformats för att 
överensstämma med önskade analyser. Det var därför viktigt att utforma frågorna efter den 
utvärdering som krävdes för att kunna analysera trovärdighet och användbarhet. Validiteten beror 
också på att analysmodellen är rätt utformad och bygger på den teori som tagits upp. Analysmodellen 
har därför grundat sig i de områden som definierar en webbapplikation med avseende på både 
funktionalitet, trovärdighet och användbarhet för att kunna analysera webbapplikationen ur alla de 
avseendena. Detta har sedan speglats i mätinstrumenten som tagit hänsyn och frågar om alla dessa 
områden.  

På grund av tidsbegränsningar och avgränsningar i omfång kan det fortfarande finnas brister med 
undersökningen. Om effektivare verktyg och matematiska modeller hade kunnat användas för att 
utvärdera webbapplikationens struktur och klickbarhet hade utvärderingarna kunnat stärkas 
ytterligare. Tidsbegränsning och också lett till en begränsning i definitionerna av användbarhet och 
trovärdighet som i många fall inkluderar fler dimensioner än de som undersöks i det här projektet. En 
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utökad undersökning, en större mångfald i mätinstrument och tillgång till en större oberoende 
testgrupp hade kunna leda till ökad reliabilitet och validitet. I sammanhanget har ändå 
undersökningen i stor mån arbetat med att stärka definitionerna av ovan nämnda områden. Detta har 
gett ett kvalitativt resultat med följande diskussioner och slutsatser.  

 

5.4 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Med användarens godkännande skickas dennes ungefärliga geografiska position till servern varpå den 
används till att visa annonser i närheten. Denna information lagras temporärt tills det att den 
personen inte är inne på webbapplikationen längre varpå ingen av denna info längre existerar hos oss. 
Genom att användaren tillåter att webbläsaren skickar platsinformation en gång behöver detta inte 
göras åter. Detta kan endast göras om användaren godkänt det. Denna information anses inte vara 
personuppgifter och anses vara mindre viktiga att beskydda än övriga uppgifter.  

Vid publicering av annons lagras information om var utrymmet finns med hjälp av postnumret 
användaren anger. Detta gör att alla annonser inom samma postnummer får samma position enligt 
kartan. Detta var ett aktivt val med anledning av att inte vilja ge ut exakt position för någons förråd, 
garage eller parkering då det ansågs vara för mycket information och den exakta positionen vara för 
mycket information.  

Eftersom personuppgifter i form av e-postadress ges av användare till Spacefinder är det viktigt att 
skydda dessa uppgifter mot extern åtkomst. Lösenordet skyddas genom att sparas som en krypterad 
sträng istället för i klartext, vilket gör det svårare för en hacker att komma åt information. Genom att 
implementera det välkända betalningssystemet Stripe uppnås hög säkerhet på betalningen utan 
vidare åtgärder från Spacefinders sida.  

I dagsläget går det inte att radera sin egen profil/inloggning genom sidan och det är ingenting som 
administratören heller kan göra vilket är något som borde implementeras eftersom detta strider mot 
personuppgiftslagen (1998:204) som tydligt säger att den registrerade användaren har rätt att när 
som helst återkalla samtycket att dela sina personuppgifter.  

Vid uppladdning av annons anges text och bild av en användare och informationen publiceras direkt 
utan vidare kontroll eller godkännande av villkor vilket möjliggör publicering av olaga information 
varpå Spacefinder kan anses medskyldiga till brott. Exempel på detta kan vara publikation av 
personuppgifter utan dennes samtycke vilket direkt strider mot personuppgiftslagen (1998:204).  

Implementation av funktioner för att hantera detta skulle kunna implementerats men ansågs av 
teamet vara av lägre prioritet eftersom sidan inte gick live och teamet valde istället att fokusera mer 
på övriga funktioner. Det ansågs även vara väldigt tidskrävande att implementera sådana funktioner. 
Ett enkelt sätt att lösa klara olagliga uppladdningar hade kunnat hindras genom att en administratör 
måste godkänna annonsen innan den publiceras på sidan. Detta hade varit möjligt inom tidsramen 
men tankar var riktade åt ett annat och det hela prioriterades bort.  
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6 Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som  nåtts efter diskussionen av resultatet och av rapportens arbete.  

Frågeställningen “Hur kan en e-butik för annonsplatser designas för att den ska anses trovärdig hos 
besökarna och vara användbar med avseende på navigerbarhet, innehållets relevans och läsbarhet?” 
har besvarats genom utvecklingen och utvärderingen av webbapplikationen Spacefinder med 
utgångspunkt från teori. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de komponenter som är relevanta vid design av en 
användbar webbapplikation med fokus på navigerbarhet är global navigation med alternativa och 
interaktiva navigationsmöjligheter. Detta för att användaren med enkelhet ska kunna tillgodogöra sig 
den information som eftersöks. En webbapplikation med fokus på läsbarhet ska tillämpa ett 
välstrukturerat innehåll med responsiv design och visuella hierarkier. Dessutom kan konstateras att 
en webbapplikation med fokus på innehållets relevans ska presentera aktuell information där 
budskapet som förmedlas på varje sida görs så kort som möjligt för att minimera överflödig 
information.  

Utöver detta ska en webbapplikation med fokus på trovärdighet designas för att framstå som 
professionell och värna om sin användares integritet. Detta genom god designkvalitet och korrekt 
hantering av användarens information.  

Utvecklingen skedde med kontinuerlig avstämning av arbetets kvalitet med hjälp av användartester 
för att säkerställa uppfyllda funktionalitetskrav. Vid den slutgiltiga utvärderingen av 
webbapplikationen användes ett acceptanstest med en efterföljande enkätundersökning för att 
säkerställa att kravspecifikationen hade uppfyllts. Resultatet från undersökningen var övervägande 
positivt, kravspecifikationen ansågs uppfylld och fortsatt diskussion visar på en design som är 
användbar och trovärdig. Frågeställningen anses därmed vara besvarad och syftet anses vara uppfyllt.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Marknadsföringsplan 

8.1.1  Verksamhetsbeskrivning 

8.1.1.1 Företagsbeskrivning 
Spacefinder är ett företag startat av 8 studenter från Linköpings Universitet. Företaget ämnar ta plats 
på marknaden för uthyrning av utrymme - så som lager. Företaget hoppas även kunna öka 
omsättningen på marknaden genom att nå ut till fler potentiella kunder.  

8.1.1.2 Produktbeskrivning 
Produkten företaget erbjuder är webbaserade annonsplatser för lagringsutrymme. Grundidén är att 
personer med ledigt lagringsutrymme ska kunna annonsera detta utrymme på företagets e-shop, för 
personer som letar utrymme att se. Tjänsten skapar alltså goda förutsättningar för personer med 
kompletterande behov att utbyta tjänster. 

8.1.2 Omvärldsanalys 
Nedan presenteras analyser av en PEST-modell, Porters Femkraftsmodell och en konkurrensanalys. 

För omvärldsanalysen används PEST-modellen som analysmetod. Denna bygger på att företagets 
omvärld analyseras ur fyra olika perspektiv: politiskt, ekonomiskt, socialt och tekniskt. 

8.1.2.1 PEST 
PEST-modellen bygger på att företagets omvärld analyseras ur fyra olika perspektiv: politiskt, 
ekonomiskt, socialt och tekniskt. 

Politiska faktorer 
De politiska faktorer som måste tas i beaktande vid uppbyggande av en webbaserad annonsplats är 
främst de legala. Den svenska lag som får störst inverkan på webbapplikationens utveckling och 
verksamhet är “Lag (2002:562) om elektronisk handel and andra informationssamhällets tjänster”. 
Denna lag kräver bland annat (§10) att en tjänsteleverantör skall göra det möjligt för beställaren att 
enkelt upptäcka inmatningsfel innan beställningen görs. Vidare ska säljaren ange 
organisationsnummer, adress, e-post och namn. Vid hårdare lagstiftning kan hemsidor därmed tvingas 
ändras i efterhand. 

En annan lag som måste tas i beaktande är personuppgiftslagen (1998:204), som bland annat kräver 
att den registrerade ska ge sitt samtycke till användningen av uppgifterna. Andra lagar som påverkar 
e-handelssidor är prisinformationslagen (2004:347), som bland annat kräver att priset tydligt måste 
framgå, samt vilka extra avgifter som kan tillkomma vid en affär. 

Ekonomiska faktorer 
De ekonomiska faktorerna som påverkar Spacefinder är många och omfattande.  

Sett ur ett makroperspektiv, är de ekonomiska förutsättningarna för handel i Sverige bra. BNP ökade 
med 3,2 % under 2014, 4.1 % under 2015 och väntas öka med 3,4% under 2016, vilket placerar Sverige 
bland toppen av Europas ekonomier (Europeiska kommissionen, 2016) (Sveriges Riksbank, 2016). 
BNP-ökningen kommer till stor del från konsumtionsökningen, vilket syns på bild 1 nedan (Statistiska 
centralbyrån, 2014).  

En annan faktor i BNP-tillväxten är de ökande bostadspriserna i Sverige. Det finns även en korrelation 
mellan ökade bostadspriser och ökad konsumtion (Ekonomifakta, 2017). Denna ökning av konsumtion 
tillsammans med ökade bostadspriser gör att värdet på förråden i fastigheter blir högre, vilket gynnar 
Spacefinder. 
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Figur 1: Hushållens totala konsumtion 2000 - 2016 (Statistiska centralbyrån, 2017) 

Sociala faktorer  
Även sociala faktorer påverkar Spacefinder på många sätt. En makrotrend i Sverige är den åldrande 
befolkningen.1968 var medelåldern 37,1 år, medan 2015 var den 41,2 år (Statistiska centralbyrån, 
2015). Detta är även en trend som förväntas fortsätta i framtiden (Statistiska centralbyrån, 2014). Med 
en äldre kundbas ökar sannolikt behovet av förråd. En kulturell faktor är hur många som kan tänka sig 
att hyra ut sitt privata förråd. Enkätundersökningen visar att ca 33 % av de tillfrågade kan tänka sig att 
hyra ut förråd, dock är majoriteten av de tillfrågade i åldern 19–26.  

Tekniska faktorer 
De tekniska omvärldsfaktorerna inkluderar främst den ökade digitaliseringen. När hela 91% av 
befolkningen använder internet (Internetstiftelsen i Sverige, 2015) går det att med en 
webbapplikation nå i stor sett alla potentiella kunder. För att nå många kunder är det viktigt att 
komma högt upp i sökresultaten, vilket kan genomföras med hjälp av sökordsoptimering (Google, 
2010). Detta görs genom att utforma olika delar av sidan så att Google och andra sökmotorer rankar 
sidan högt.  

8.1.2.2 Mikroanalys – Porters Femkraftsmodell 
Porters Femkraftsmodell (Porter’s five forces) utgår från fem bidragande faktorer till konkurrensen på 
en marknad, och belyser därigenom styrkor och svagheter på densamma. De fem faktorerna 
utvärderas nedan. 

Kunders förhandlingsstyrka 
Kunderna för SpaceFinder är annonsörerna. Det finns andra webbapplikationer som Blocket.se och 
Facebook med flera som tillåter annonsering till förmånligt pris, eller till och med kostnadsfritt. Dessa 
webbapplikationer har dock inte samma särskilda fokusområde som SpaceFinder. Med det sagt finns 
det alternativ för kunden, men dessa behöver inte nödvändigtvis vara bättre alternativ än SpaceFinder 
för kunden. Eftersom det finns andra alternativ, men inget som helt kan ersätta SpaceFinder, så kan 
det därför sägas att kunders förhandlingsstyrka varken är stark eller svag. 

2.2.2 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörers förhandlingsstyrka är inget som bidrar till marknaden som Spacefinder verkar på, 
eftersom det är en C2C. 

Substitut för varan eller tjänsten 
Det tycks inte finnas någon annan marknad som kan erbjuda en tjänst motsvarande Spacefinders. Med 
anledning av detta kan det därför sägas att marknaden inte hotas av substituttjänster, eller att hotet 
är lågt. 
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Konkurrens från nya aktörer 
Det är ingen marknad som kantas av olika regleringar, och det krävs inte mycket kapital för att driva 
en webbapplikation. Det som kan kosta pengar är att driva en marknadsföring och nå ut till kunder, 
detta går dock att lyckas med utan att det blir allt för kostsamt. Det finns alltså inte några särskilt höga 
barriärer för nya aktörer att ta sig in på marknaden, och konkurrensen från nya aktörer kan därför 
sägas vara hög. 

Konkurrens mellan befintliga aktörer 
Det finns ett fåtal stora aktörer på marknaden, detta nämns även under punkt 4.4 i SWOT-analysen. 
Dessa aktörer har stora kundbaser, och det får sägas att dessa större och väletablerade aktörer 
sannolikt kan hota en annan aktör på marknaden. Eftersom dessa aktörer inte är så många, men att 
de kan påverka och hota andra aktörer så får konkurrensen mellan befintliga aktörer sägas vara varken 
hög eller låg. 

8.1.2.3 Konkurrentanalys 

Marknadsaktörer 
Spacefinder agerar på en relativt outvecklad marknad. Det företag som är närmast på att konkurrera 
med Spacefinder är Shurgard. Dessa levererar uthyrning av förråd på månadsbasis som de själva äger. 
De löser delvis samma behov som Spacefinder nämligen den platsbrist som finns i samhället. Det är 
en lönsam affärsidé, vilket visas av att Shurgard har en EBITDA-marginal på nästan 50%, samt växande 
omsättning (Alla bolag, 2016). Kundgrupperna är dock olika mellan de båda företagen, då Spacefinders 
kunder är de som hyr ut, medan Shurgards kunder är de som hyr.  

En annan stor konkurrent är Pelican Self Storage som i stort sett har samma affärsidé och cirka hälften 
av omsättning som Shurgard har (Alla bolag, 2016). De finns även flera mindre företag i denna bransch 
som hyr ut förråd inom en liten region. Någon aktör som har precis samma affärsidé som Spacefinder 
hittas inte.  

8.1.3 SWOT 

8.1.3.1 Styrkor 
Tjänsten ställer inga stora krav på kapital, och siktar på en relativt stabil marknad sett till perspektivet 
att utrymme är ett konstant behov, snarare än en trend. Detta implicerar god stabilitet. En 
nyckelfaktor för genomslag på marknaden är att tjänsten upplevs som smidig och lätt att använda - 
detta kan leda till att kunder som tidigare tyckt att det varit för omständligt att hyra alt. hyra ut kan 
börja generera intäkter. Vidare finns fördelen med internetbaserade tjänster att de har bättre 
möjligheter att nå ut till en större mängd potentiella kunder, tilläggas skall att marknaden som 
Spacefinder ämnar att verka på inte har andra väletablerade internetbaserade tjänster med samma 
huvudsakliga fokusområde. 

8.1.3.2 Svagheter 
Det finns mer välkända konkurrenter som sannolikt kan ses som mer pålitliga/säkra jämfört med 
Spacefinder, som är okända på marknaden. Detta kan göra det jobbigt att bygga upp varumärket, och 
dessutom försvåra för Spacefinder att ta marknadsandelar. 

Vidare finns svagheter kopplade till att Spacefinder är helt nya på marknaden, och således inte har 
något varumärke som kan underlätta för företaget att nå ut till kunderna med tjänsten. En svaghet 
som vanligtvis är kopplad till annonseringstjänster är relativt låg grad av säkerhet sett från kundens 
perspektiv - det finns ingen garanti på att kunden får avkastning på sina pengar. 

8.1.3.3 Möjligheter 
Som nämnts i företagsbeskrivningen har Spacefinder förhoppningar om att tjänsten ska öppna upp 
för större omsättning totalt sett på marknaden för uthyrning. Detta genom att erbjuda mer smidighet 
och flexibilitet till potentiella kunder än vad som tidigare funnits på marknaden, och på så vis få fler 
att vilja spendera pengar på marknaden. Enligt marknadsundersökningen (se Bilaga 2) var de 
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vanligaste anledningarna till att personer inte hyrt förvaringsutrymme att det var för omständligt 
och/eller för dyrt. Om Spacefinder lyckas leverera enkelhet till kunden och dessutom en affär som mer 
förhandlingsbar, skulle rimligtvis fler personer ha färre anledningar till att inte ge sig in på marknaden.  

Att tjänsten är webbaserad gör den lättare att rikta åt olika marknader och/eller expandera till andra 
affärsområden. Här har Spacefinder stora konkurrensfördelar gentemot mot de konkurrenter som 
erbjuder fysiska lager i stora lokaler. 

8.1.3.4  Hot 
Möjligheterna till merförsäljning är inte goda, det är sannolikt att personer som en gång etablerat 
kontakt genom tjänsten därefter inte behöver tjänsten längre. Alltså, kunder behåller kontakt med 
varandra och kringgår då att behöva använda Spacefinders tjänst en andra gång. 

Det finns andra webbaserade plattformar som är gratis för användarna. Dessa sidor är dock sällan 
specialiserade på ett särskilt område och kan därför inte anpassa sin tjänst med för området lämpliga 
funktioner. Dessa sidor kan dock ta en liten del av marknaden. 

Det finns väletablerade tjänster med liknande fokus, dock inte direkt ekvivalent. Dessa är 
huvudsakligen Blocket.se, och andra webbplatser som kopplar samman folk med kompletterande 
behov. Det vore inte svårt för Blocket att lägga mer fokus på uthyrning av utrymmen, och de har en 
kundbas som sannolikt skulle kunna slå ut Spacefinder.  

8.1.3.5  Sammanfattning 
Styrkorna för tjänsten är att den inte kräver mycket kapital, att det finns goda möjligheter att nå ut till 
en större mängd kunder över internet, samt att behovet för tjänsten snarare är konstant än temporär. 
Svagheterna är att det finns välkända aktörer som gör liknande saker som Spacefinder, som kan 
försvåra för Spacefinder att nå ut till kunder, detta blir ännu svårare när Spacefinder dessutom är helt 
nya på marknaden. Som en möjlighet ses generering av extra intäkter genom att locka kunder med 
mer smidighet och flexibilitet än vad som tidigare erbjudits, då just enkelhet för kunden har visats vara 
kritiskt. Hoten på marknaden kan sägas bestå i dåliga möjligheter till merförsäljning, samt de 
gratisalternativ och tjänster som finns tillgängliga. 

8.1.4 Marknadsmål och Strategi 
Spacefinder har som mål att skapa en plattform som samlar personer som antingen vill hyra, eller hyra 
ut utrymme, enbart. Plattformen ska därigenom vara ett ekonomiskt gynnsamt alternativ och den ska 
göra det lättare för användarna att nå sitt mål med sitt användande. Porter (1980) har utformat tre 
olika strategier för olika förhållningssätt gentemot konkurrenter. De tre strategierna är 
Kostnadsledarskap, Differentiering och Fokusering. Spacefinder har valt att utgå ifrån Fokusering, 
vilket i Spacefinders fall innebär att man främst siktar in sig på en liten del av C2C-
annonseringsmarknaden, där exempelvis Blocket.se verkar, med fokus på utrymme.  

8.1.5  Segmentering, urval och positionering 

8.1.5.1 Segmentering 
En segmentering av en marknad är att marknaden delas upp i olika grupper av konsumenter, detta 
görs för att lättare kunna kartlägga vad det finns för behov och möjligheter.  

Efter analys av marknadsundersökning (se Bilaga 2) kan Spacefinder huvudsakligen se 3 olika segment: 

1. Kvinnor och män som är mellan 19-25 år och bor i lägenhet 
2. Kvinnor och män mellan 36-49 år. 
3. Kvinnor mellan 19-25 som bor ensamma 

8.1.5.2  Urval 
Ovan i punkt 5.1 nämndes 3 segment som Spacefinder identifierat från enkätundersökningen.  
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Segment nummer 3 vore inget bra val att sikta in sig på. Det är svårt att definera vad som just definierar 
det segmentet sett till beteende, detta gör det svårt att veta hur det segmentet ska attraheras. 
Segment nummer 2 är bättre, men som nämns i Bilaga 2 så hade gruppen bakom Spacefinder gärna 
sett mer data från just den åldersgruppen. Det bästa segmentet enligt Spacefinder är nummer 1. 
Siffrorna är goda, och gruppen är uppbackad av mycket data. Specificeringen att de bor i lägenhet gör 
det lättare för Spacefinder att attrahera segmentet genom att exempelvis erbjuda kategorier av 
förvaringsutrymmen som är mer vanligt förekommande i områden var lägenheter är vanligt 
förekommande. Spacefinder tror mest på segment nummer 1, och ser att det är enklare attrahera 
dessa. 

8.1.5.3 Positionering 
Spacefinder vill leverera god användarupplevelse till samtliga som använder sig av tjänsten. Detta 
genom att vara enkel och smidig att använda, samt upplevas som trygg. Spacefinder hoppas att detta 
i kombination med det problem som tjänsten löser ska få folk att se på Spacefinder som en modern 
problemlösare med tydligt riktat fokus.  

8.1.6 Marknadsmix 

8.1.6.1 Produkt 
Spacefinder ska genom webbapplikationen erbjuda en marknadsplats där människor med redundant 
förrådsutrymme ska kunna hyra ut detta till människor som är i behov av extra utrymme. Att hyra 
genom Spacefinder ska vara gratis, men att lägga upp en annons kostar. Kunderna är alltså de som 
lägger upp annonser. Eftersom Spacefinder endast agerar som mäklare är det viktigt med en 
användarvänlig webbapplikation och en hög konverteringsgrad. På webbapplikationen ska det enkelt 
gå att lägga upp en annons och se vilka annonser som ligger ute i det valda området. 
Marknadsundersökningen i bilaga 2 visar på att det finns ett intresse för denna typ av tjänst, då cirka 
41 % av respondenterna i undersökningen hävdade att de haft behov av, eller tidigare har hyrt extra 
förrådsutrymme.  

8.1.6.2 Pris 
Priset för att lägga upp en annons kommer bestå av fast del och en rörlig del. Den fasta 
uppläggningsavgiften är 25 kr och en rörlig del om 2 % av månadshyran. Detta gör att det lönar sig att 
hyra ut större förråd med högre hyra, då uppläggningsavgiften som andel av hyran minskar med högre 
hyra.  

8.1.6.3 Plats 
Då tjänsten är enbart nätbaserad sker all kontakt med kund via webbapplikationen. Beroende på var 
kunderna finns så är tjänsten relevant i olika regioner. Genom sökordsoptimering ska kunden enkelt 
kunna hitta till Spacefinder via till exempel Google.  

8.1.7 Påverkan 
Marknadsföringen kommer ske till stor del via Facebook, då det är ett billigt sätt att nå en stor publik. 
Marknadsföringen kommer att dels fokusera på det enkla extra inkomsterna som kan fås då uthyrning 
av annars oanvänt utrymme görs. För de som saknar utrymme är det ett enkelt sätt att hyra utrymme 
till ett pris som passar. Tanken att genom “Buzz marketing” få kunder att dela med sig av sina positiva 
erfarenheter av tjänsten för att nå nya kunder (Cambridge Dictionary, 2017). Detta kräver att tjänsten 
blir överlägsen andra alternativ i nytta och enkelhet.  
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8.2 Bilaga 2. Marknadsundersökning 
Spacefinder skickade sände ut en enkätundersökning via sociala medier tidigt i februari, 2017. Syftet 
med enkäten var att kartlägga marknaden för uthyrning av förvaringsutrymmen - finns ett intresse, 
och bland vilka grupper i så fall? Nedan presenteras de resultaten som Spacefinder har valt att 
fokusera på. 

• Kön 
o Man 
o Kvinna 
o Annat  

• Vilken åldersgrupp tillhör du? 
o 0-18 
o 19-25 
o 26-35 
o 36-49 
o 50 + 

• Typ av bostad 
o Lägenhet 
o Villa 
o Annat 

• Boendesituation 
o Jag bor ensam 
o Jag bor inte ensam 

• Har du någon gång hyrt, eller haft behov av att hyra extra förvaringsutrymme? 
o Nej 
o Ja, jag har hyrt lager 
o Ja, jag har lånat förvaringsutrymme hos kompis eller annan person jag känner 
o Jag har haft behov av att hyra, men har inte gjort det 

▪ Anledning till att jag inte hyrt förvaringsutrymme: 
i. För dyra alternativ 

ii. För omständigt 
iii. Inte bekväm med situationen / För osäkra alternativ 

• Kan du tänka dig att hyra ut förvaringsutrymme som tillhör dig, som din situation ser ut idag? 
o Ja 
o Nej 

▪ Anledning till att jag inte vill hyra ut förvaringsutrymme: 
i. Har inget utrymme att hyra ut 

ii. För omständigt 
iii. Inte bekväm med situationen 

Undersökningsdeltagarna fick på var fråga enbart ange ett svar, om inget annat sägs. 
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8.2.1 Utfall, enkät 
Det deltog 348 personer i undersökningen. Nedan redovisas utfallen för respektive fråga. 

8.2.1.1 Fråga 1 
Resultatet från fråga 1 visar jämn fördelning mellan kvinnor och män som deltog i undersökningen. 

 
 

 
Figur 1:: Utfall Fråga 1 

8.2.1.2 Fråga 2 
Vanligast förekommande åldersgrupp att delta i undersökningen var 19-25 år. Gruppen bakom 
Spacefinder hade gärna sett fler svar från åldersgrupperna 26-35 och 36-49.  

 
Figur 2: Utfall Fråga 2 

8.2.1.3 Fråga 3 
Undersökningsdeltagarna fick uppge vad för typ av bostad de har. Vanligast bland 
undersökningsdeltagarna var det att bo i lägenhet, även om en hel del av deltagarna bodde i villa. 
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Figur 3: Utfall Fråga 3 

 

8.2.1.4 Fråga 4 
Denna fråga delar in deltagarna utefter om de bor ensamma, eller tillsammans med andra. God 
fördelning mellan de två alternativen. 

 
Figur 4: Utfall Fråga 4  

 

8.2.1.5 Fråga 5 
Utfallet som visas nedan i Fig 5 visar att en majoritet (59%) av undersökningsdeltagarna varken har 
hyrt eller haft behov av att hyra extra förvaringsutrymme. Resterande 41% har svarat att de på något 
sätt har hyrt förvaringsutrymme, eller att de haft behov av att göra så. 
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Figur 5: Utfall Fråga 5 

8.2.1.6 Fråga 6, följdfråga till Fråga 5 
Frågan ställdes enbart till de personer som valt att svara “Jag har haft behov av att hyra, men har inte 
gjort det” på Fråga 5 ovan. 45 personer svarade på frågan. Undersökningsdeltagarna fick välja mer än 
ett svarsalternativ.  

Utfallet i diagrammet nedan visar att de största orsakerna till att svarspersonerna inte hyrt 
förvaringsutrymme - trots att de haft behov av att göra så - är att det är för omständligt, och/eller att 
det är för dyrt. 

 
Figur 24: Utfall Fråga 6 

8.2.1.7  

8.2.1.8 Fråga 7 
Diagrammet nedan visar att 32% av samtliga testdeltagare kunde tänka sig att hyra ut utrymme som 
tillhör dem själva, utefter hur deras situation ser ut idag. 
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Figur 25: Utfall Fråga 7 

 
Vidare analyserades hur de olika och största kön- och åldersgrupperna hade svarat på frågan. Nedan 
presenteras en graf för just denna analys.

 
Figur 26: Graf över andel som kan tänka sig hyra ut, med fördelningen mellan olika åldrar 

 
De blå staplarna visar den sammanlagda andelen män och kvinnor inom en viss årsgrupp som skulle 
kunna tänka sig att hyra ut eget förvaringsutrymme. De orangea och grå staplarna visar hur män 
respektive kvinnor inom en viss åldersgrupp förhåller sig till frågan. 

8.2.1.9 Fråga 8, följdfråga till Fråga 7 
Frågan ställdes enbart till personer som svarat “Nej” på fråga 7. 236 personer svarade på frågan. 
Undersökningsdeltagarna fick välja mer än ett svarsalternativ. 
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Figur 27: Utfall Fråga 8 

 

Diagrammet ovan visar att den vanligaste anledningen till att personer inte ville hyra ut var att de inte 
hade något utrymme att hyra ut. 
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8.3 Bilaga 3. Lista med uppgifter till användartest.  
Sprint 1: 

Tabell 1: Samanställning av de uppgifter som testanvändarna gavs i sprint 1 

Nummer:  Uppgift:  

1 Skapa ett konto, behöver inte vara en riktig 
email 

2 Logga ut 

3 Logga in 

4 Hitta företagets vision 

5 Ändra lösenord på ditt konto 

6 Hitta kontaktuppgifter till någon som hyr ut ett 
garage 

7 Skapa en annons 

 
 

Sprint 2 och Sprint 3: 

Tabell 2: Sammanställning av de uppgifter som testanvändarna gavs i sprint 2 och 3 

Nummer:  Uppgift:  

1 Logga in med Facebook 

2 Skapa en annons med bild, för högst 1000 kr.  

3 Filtrera så att bara din annons hittas 

4 Ändra texten i din annons 

5 Skicka ett meddelande till garaget som hyrs ut i 
Stockholm av användaren "Spacefinder" 

6 Ta bort din annons 

7 Följ oss på Twitter 
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8.4 Bilaga 4. Kravspecifikation Spacefinder 
En webbapplikation ska utvecklas i form av en marknad där säljare och köpare enkelt kan se, bläddra 
och lägga in annonser angående uthyrning av plats. Webbapplikationen ska utvecklas med tanke på 
trovärdighet och användbarhet i form av navigerbarhet, innehållets relevans och läsbarhet. För att 
projektet ska anses lyckat ska funktionaliteten i kravnivå 1 och kravnivå 2 vara implementerad. 
Kravnivå 3 anses vara funktionalitet som är önskvärd och implementeras i mån av tid. 

8.4.1 Kravnivå 1 
• Betalning - Köp med kort ska kunna utföras på sidan. 

• Visning av annonser - Upplagda annonser ska presenteras på ett relevant sätt 

• Köphistorik - 
o Annonsörer ska kunna se historik över sina tidigare köp 
o En administratör ska kunna söka upp tidigare order 

• Laddningstid - Laddningstiden ska inte vara för lång 

• Responsiv - Webbapplikationen ska anpassas efter skärmstorlek 

8.4.2 Kravnivå 2 
• Startsida -  

o Möjlighet att kunna navigera sig till andra delar av webbapplikationen 
o Se logotyp 

• Informationssidor - 
o En sida som besvarar vanliga frågor 
o Information om oss, Spacefinder 
o Spacefinder kontaktuppgifter 

• Skapa konto -  
o Användaren ska kunna skapa ett konto på sidan samt kunna logga in och ut från detta 

• Skapa annons -  
o Användaren ska kunna skapa en ny annons och lägga upp på webbapplikationen. 
o Bild ska kunna laddas upp med annonsen 

• Sorteringsfunktion -  
o Generera en sida som presenterar ett filtrerat resultat av annonser 
o Sökfält för text (sökord) 
o Parametrar för plats, storlek, datum, pris 
o Filtrering med avseende på kategori 

• Klicka på annonser - Visa ytterligare information om annonsen när den har klickats. 

• Kartvy - 
o Se annonser utmärkta på karta 
o Få mer information om en annons vid klick 

• Socialamedier -  
o Knappar till sociala medier 

8.4.3 Kravnivå 3 
• Anpassning av innehållet på förstasidan som baseras på plats och sökhistorik. 

• Logga in via Facebook, implementera ett alternativ att enkelt logga in för de med Facebook. 

• Verifiering av ny användare där användaren får ett mail med en länk för att kunna aktivera sin 
inloggning. 

• Användaren ska kunna bestämma om telefonnummer ska visas i annonsen eller inte. 

• Formulär i annons för att kontakta säljare. 

• Spara favorit-annonser så att det hamnar på “mina sidor”. 

• “Anmäl inlägg“ - användare kan säga ifrån om det är olämpligt innehåll 
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• Koppla till andra hemsidor för att öka trovärdighet. 

• Byta till andra språk, det primära språket är svenska, men ska kunna översättas till engelska. 

• Kalender för priser och tillgänglighet 

• Delbart förråd alternativ där köpare kan köpa en del av den annonserade ifall annonsören 
tillåter detta.”, att personer inte nödvändigt ska behöva hyra hela.  
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8.5 Bilaga 5. Prototyp 

 
Figur 1: Ursprunglig prototyp av webbapplikationen 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Bilaga 6. Utvärderande enkät 
Se kommande blad.  
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