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Abstract 

This study has investigated the development of a web application in the form of a digital marketplace for 
IT services. The problem statement addresses how a web application of this kind can be designed to achieve 
three criteria; high usability, good user experience and high credibility. These factors are important to attract 
users to the web application, and in this way connect contractors and outsourcers for IT services. The web 
application has been tested iteratively during the development process to corroborate whether the 
implementation achieves the three criteria. This process has led to a final result of a web application that, 
according to performed tests, meets these criteria. A high navigability on the web application has been 
achieved through implementing a layout based on the four primary objectives of navigability and on a 
distinct connection between all pages. Furthermore, the web application’s readability has been developed 
with a distinct vocabulary and a font adapted to the operating system and unit the web application is run 
on. An appealing design has been formed through implementing a layout with color selection based on 
theory, that strengthens the user’s impression of the application. A responsive design has been implemented 
by having both a well-adapted layout and appropriate content. The web application’s high credibility has 
been formed by forging the application based on the seven guidelines for credibility. The conclusion drawn 
is that the method that has been presented is applicable to achieve the three criteria; usability, user experience 
and credibility. This conclusion does not only apply to web applications in the form of digital marketplaces, 
but also to web applications in general.  

Sammanfattning 

Studien har undersökt utvecklingen av en webbapplikation i form av en digital annonseringsplats för IT-
tjänster. Frågeställningen behandlar hur en webbapplikation av denna karaktär kan utformas för att uppnå 
tre kriterier; hög användbarhet, god användarupplevelse samt hög trovärdighet. Dessa faktorer är viktiga för 
att locka användare till webbapplikationen, och på så sätt sammankoppla uppdragstagare och 
uppdragsgivare för IT-tjänster. Webbapplikationen har iterativt testats under utvecklingens gång för att 
generera förbättringsområden som säkerställer att webbapplikationen uppnår de tre kriterierna. Denna 
process har lett till ett slutgiltigt resultat i form av en webbapplikation som, baserat på utförda tester, uppnår 
dessa kriterier. En hög navigerbarhet på webbapplikationens har uppnåtts genom att implementera en layout 
grundad i navigerbarhetens fyra huvudmål samt en tydlig koppling mellan applikationens samtliga sidor. 
Webbapplikationens läsbarhet har utvecklats genom att använda en tydlig vokabulär samt typsnitt anpassade 
efter det operativsystem och den enhet webbapplikationen körs på. Tilltalande design uppnås genom att 
implementera en layout med färgval grundade i teorin, som stärker användarens intryck av 
webbapplikationen. Vidare har webbapplikationens responsivitet formats genom en välanpassad layout med 
lämpligt innehåll. Webbapplikationens höga trovärdighet grundar sig i att applikationen utformats efter 
trovärdighetens sju riktlinjer. Den slutsats som dragits är att metoden som presenterats är tillämpningsbar 
för att en webbapplikation ska inneha navigerbarhet, läsbarhet, tilltalande och responsiv design samt 
tillförlitlig utformning och betalning som således leder till hög användbarhet, god användarupplevelse samt 
hög trovärdighet. Denna slutsats gäller inte enbart för webbapplikationer i form av digitala 
annonseringsplatser, utan även för webbapplikationer i allmänhet.   
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1 Inledning 

Denna rapport presenterar förstudie, implementation och utvärdering av en webbapplikation. Syftet är att 
undersöka hur en digital annonseringsplats för IT-tjänster bör utformas med hög användbarhet, god 
användarupplevelse och hög trovärdighet.  

1.1 Motivering 

Att synas på internet är viktigt för stora och små företag när det kommer till etablera sig på marknaden. De 
stora företagen har i regel mer resurser, vilket leder till att marknaden på internet är svårare att nå för de 
mindre företagen. [1] Därför vill studien undersöka hur en digital annonseringsplats för IT-tjänster ska 
utformas för att mindre företag ska ges möjligheten att hitta IT-kompetens till en lägre kostnad.  

Enligt marknadsundersökningen i Bilaga 2 - Marknadsföringsplan  ökar behovet av IT-tjänster i takt med 
att samhället digitaliseras. I och med att det anses av vikt för företag att synas på internet har ett behov av 
IT-relaterade tjänster även konstaterats. Detta påvisar att en marknad för att profilera sig som 
webbutvecklare, apputvecklare eller grafiker existerar.  

Syftet med webbapplikationen är således att fungera som en mötesplats där företag och privatpersoner kan 
köpa och sälja IT-tjänster. Vidare är syftet med studien att identifiera hur webbapplikationen skall utformas 
med hög användbarhet, god användarupplevelse och hög trovärdighet. 

Navigerbarhet och tilltalande design är viktiga för användbarheten medan responsiv design och läsbarhet 
bidrar till en god användarupplevelse [2], [3], [4]. God läsbarhet är frånvaron av onödig information och 
genom att förbättra läsbarheten ökar man även användbarheten [3]. Något som är viktigt för framtida 
kundrelationer är att under utvecklingen av en webbapplikation ta i beaktning att den ska inge trovärdighet 
[5]. Trovärdigheten bör grunda sig i utformning och planeras därmed motarbeta osäkerhet hos användaren 
gällande betalning. Osäkerhet hos användaren gällande betalning kan innebära att användaren inte vill lämna 
ut information och därmed inte genomföra transaktionen. [6] 

Beslut som tas angående studiens utveckling och webbapplikationens implementation grundar sig i teori 
samt i resultat från användartester.  

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att med hjälp av teori och användartester identifiera tillvägagångsätt att skapa en 
webbapplikation som fungerar som annonseringsplats för IT-tjänster och är utformad med hög 
användbarhet, god användarupplevelse samt hög trovärdighet.  

1.3 Frågeställning 

Hur kan en digital annonseringsplats för sammankoppling av uppdragsgivare och uppdragstagare av IT-
tjänster utformas med hög användbarhet, god användarupplevelse samt hög trovärdighet? 

Frågeställningen har avgränsats till att endast beröra användbarhet, användarupplevelse samt trovärdighet 
för att kunna utvärdera webbapplikationen grundligt och utförligt. 

Användarupplevelse begränsas till att beröra läsbarhet och responsiv design. Trovärdigheten begränsas till 
att bestämmas utifrån utformning samt betalning. Begreppet användbarhet har begränsats till att endast 
innefatta navigering och tilltalande design. 



 

© 2018 ITREA   11 

 

Begreppet navigerbarhet har avgränsats till att endast beröra antalet klick, de fyra huvudmålen som 
Hernández-Ortega, Jiménez-Martínez och Hoyos har tagit fram, graden av lostness1 samt faktorer som att 
navigationssystemet ska innehålla lämpliga och tydligt beskrivna hyperlänkar som är enkla att följa och att 
applikationens sidor har en klar koppling [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13].  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats för att lägga fokus på det som är relevant i arbetet för att kunna besvara 
frågeställningen. Webbapplikationen kommer vara utformad på svenska, vilket leder till att användarbasen 
har avgränsats till svensktalande uppdragsgivare och uppdragstagare.   

  

                                                      

1 Lostness är ett mått på användarens vilsenhet vid användning av en webbapplikation.  
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2 Teori 

Användbarhet och användarupplevelse är vedertagna begrepp inom utformningen av interaktiva system och 
har klassificerats som ISO-standarder (ISO 9241-210:2010). ISO-standarden definierar begreppen enligt 
följande: 

Användbarhet: 

”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." 

Användarupplevelse definieras som: 

"En persons uppfattningar och reaktioner som resulterar från användning och/eller förväntad användning 
av en produkt, ett system eller en tjänst." 

Dessa definitioner syftar på att om användbarhet och god användarupplevelse ska uppnås, bör 
webbapplikationen utvecklas på ett sådant sätt att den upplevs lättanvänd och tillfredställande för 
användaren. Vad som avgör en webbapplikations användbarhet är hur lätt den är att använda med avseende 
på länkar och sökfunktioner, med grund i enkelhet och tydlighet i navigation. För att förbättra en 
webbapplikations användbarhet och därmed användarupplevelsen bör webbapplikationens navigerbarhet, 
läsbarhet, responsivitet och design beaktas. [2] I teorikapitlet presenteras även hur en webbapplikation bör 
utformas för att uppfattas som trovärdig. Trovärdighet kan beröra flera delar av en webbapplikation, men 
syftar i studien på utformning och betalning. 

Användbarhet och användarupplevelse ligger till grund för en webbapplikations uppfattade kvalité. En 
webbapplikation av hög uppfattad kvalité har därtill visats vara en avgörande faktor för hög besöksfrekvens, 
återkommande användare och användares positiva inställning till betalning på webbapplikationen. [14] 

2.1 Användbarhet  

I detta delkapitel presenteras teori rörande användbarhet. Termen användbarhet innefattar i denna studie 
navigerbarhet och läsbarhet. 

2.1.1 Navigerbarhet 

Hög navigerbarhet på en webbapplikation är en god grund för att besökare ska hitta informationen de söker. 
Navigerbarhet på en webbapplikation syftar till vilken grad en besökare kan hitta information på 
webbapplikationen med enkelhet och effektivitet. [7], [8], [9] Begreppet navigering syftar på processen av 
navigation på en webbapplikation för att hitta eftersökt information [8]. En webbapplikations navigering 
och innehåll har visat sig vara avgörande faktorer när det kommer till användarnas uppfattning av 
webbapplikation och dess kvalitet [2]. 

En webbapplikation med tillfredsställande navigering förbättrar innehållets tillgänglighet och tillåter bättre 
återkallelse samt igenkänning av webbapplikationens struktur. Dessutom tillåts användaren röra sig fritt runt 
webbapplikationen baserat på egna preferenser. En väldesignad webbapplikation bidrar till en gynnsam 
inställning mot webbapplikationen och dess produkter eller tjänster. Besökare med en bra attityd till 
webbapplikation har högre återbesöksfrekvens vilket leder till fler köp. [2], [14]  

Det existerar ett samband mellan antalet klick som krävs för att hitta sökt information och navigerbarhet. 
Ett färre antal klick leder också till en högre kundnöjdhet. Denna användarnöjdhet ökar sannolikheten för 
lojala och återkommande kunder, medan en bristfällig webbdesign kan avskräcka användare från att 
genomföra ett potentiellt köp och återbesök. [10] 

Enligt en undersökning gjord av Hernández-Ortega, Jiménez-Martínez och Hoyos har navigerbarhet fyra 
tydliga huvudmål [9]:  

1. Organisera och kategorisera innehåll 
2. Rubricera information 
3. Utforma navigationssystem 
4. Hjälpa användare hitta information 
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Vid utformning av en webbapplikation finns det särskilda faktorer som förbättrar applikationens 
navigerbarhet. Ett flertal olika undersökningar har granskat dessa faktorer och det råder delade meningar 
om vilka funktioner som främjar en webbapplikations navigerbarhet. De gemensamma faktorerna från dessa 
analyser inkluderar faktorer som att navigationssystemet ska innehålla lämpliga och tydligt beskrivna 
hyperlänkar som är enkla att följa och att applikationens sidor har en klar koppling till varandra. 
Webbapplikationen bör även ha en permanent och förklarande menyrad som ger en överblick och snabb 
tillgång till övriga delar av webbapplikationen. [9], [10], [11], [12] 

2.1.2 Läsbarhet 

Genom att öka läsbarheten på webbapplikationen förbättras också användbarheten. Läsbarheten ökas 
genom att all överflödig information utesluts och endast det som krävs för att förmedla budskapet bevaras. 
Det är även av vikt att lyfta fram den mest essentiella informationen för att snabbt få läsaren intresserad. 
Den vokabulär som används ska vara konkret och beskrivande. Typsnittet som används ska vara väl studerat 
och testat. Information ska struktureras utan onödiga grafiska modeller. [3] 

För att minimera laddningstider samt uppnå hög läsbarhet rekommenderas det att använda typsnitt som är 
anpassade för det operativsystem och den enhet som webbapplikationen körs på [15]. 

2.2 Användarupplevelse 

I detta delkapitel presenteras teori rörande användarupplevelse. Termen användarupplevelse är i denna 
studie uppdelad i tilltalande design och responsivitet. Responsivitet syftar på responsiv webbdesign och inte 
på användarresponsivitet. Användarresponsivitet syftar åt en personifierad användarupplevelse, något som 
leder till ökad kundlojalitet. Däremot bör ansvaret över designen inte tilldelas användaren då det kan leda 
till en skadad användarupplevelse. Professionella designers bör istället inneha ansvaret för designen av 
användarupplevelsen. [16]  

2.2.1 Tilltalande design 

En webbapplikations färgschema är det första som en användare kommer i kontakt med när den besöks. 
Undersökningar visar att färgschemat individuellt kan påverka om någon tycker att en webbapplikation är 
visuellt tilltalande eller inte. En produkts färg har en direkt koppling till hur tilltalande den är för 
konsumenten. En produkts färg har en direkt koppling till hur tilltalande den är för konsumenten. Det är 
därför viktigt att använda färger som väcker de känslor som tjänsten ska förmedla till dess målgrupp. De 
känsloassociationer som konsumenten har till färger är ofta kulturbaserade och färgvalen bör därför 
anpassas till det land och kultur som webbapplikationen ska användas i. I västvärlden anses grönt och blått 
vara lugnande och förtroendeingivande färger, medan dessa associationer återfinns i andra färger i andra 
delar av världen. [17] 

Något som även har betydelse för att uppnå en tilltalande webbdesign är webbapplikationens layout. 
Layouten är inte endast viktig för att göra navigering lätt för användaren, utan är även en viktig del av 
användarens visuella upplevelse. [2] Dessutom har det visat sig att en tilltalande webbdesign ökar 
webbapplikationens uppfattade användbarhet, detta eftersom en visuellt tilltalande webbapplikation skapar 
uppfattningen av god navigerbarhet, och gör att webbapplikationen överlag uppfattas som tillfredställande 
[18].  

Ett första intryck av en webbapplikation bildas snabbt. Det krävs endast 50 millisekunder för en person att 
bilda sig en uppfattning om en webbapplikation. Det finns även tecken på att en webbapplikations design 
ökar trovärdigheten hos en användare. Om en webbapplikation inte är visuellt tilltalande kan användare 
tycka att den är otillförlitlig. [19] 

2.2.2 Responsivitet 

Responsiv design innebär att webbapplikationen anpassar sig efter den enhet som applikationen används på 
[4]. Enligt Ethan Marcotte är responsiv design viktigt för att utnyttja de möjligheter internet ger. Istället för 
att designa utefter alla olika typer av enheter så kan alla enheter betraktas som en enhet. [20] En 
webbapplikation med responsiv design leder till en optimerad användarupplevelse [21]. 



 

© 2018 ITREA   14 

 

2.3 Trovärdighet 

I detta delkapitel presenteras teori kring vad som gör en webbapplikation trovärdig. Trovärdigheten 
innefattar i denna studie utformning och betalning. 

2.3.1 Utformning 

Utformning har ett nära samband till en webbapplikations trovärdighet. Kundens tillit är rentav nödvändig 
för e-handeln och en svårnavigerad webbapplikation upplevs ofta som mindre pålitlig. [6] 

Definitionen av trovärdighet kan härledas ur att trovärdiga människor är människor som det går att lita på. 
För att kunna möjliggöra utveckling av en trovärdig webbapplikation bör sju riktlinjer följas: [22] 

Riktlinje ett - Påvisar vikten av att utforma och implementera en webbapplikation som avspeglar det 
traditionella i bolagets verksamhet. Det kan göras genom att påvisa organisationens struktur och att 
tillhandahålla information om de styrande medlemmarna i organisationen. 

Riktlinje två - Pekar mot vikten av att webbapplikationen ska vara lätt att hantera och inte innehålla 
redundanta och extravaganta funktioner. Om funktionaliteten blir överdriven och redundant sjunker 
trovärdigheten för webbapplikationen och därmed förtroendet för bolaget eller organisationen bakom 
webbapplikationen. 

Riktlinje tre - Beskriver vikten av att synliggöra bolagets expertis för användaren. Att förmedla expertis för 
användaren ökar trovärdigheten för bolaget eller organisationen bakom webbapplikationen. 

Riktlinje fyra - Påvisar vikten av att arbeta med externt material på ett pålitligt sätt. Externt material kan 
vara länkar till andra webbapplikationer eller material författat av externa parter som finns tillgängligt för 
användarna på sidan. Även arbetet med riktlinjer som bolaget förhåller sig till inom exempelvis hantering 
av information om användarna skapar tillförlit hos användaren. 

Riktlinje fem - Handlar om vikten av att skräddarsy webbapplikationen för respektive användare. Ett sätt 
att effektivt göra detta på är att olika användare exponeras för olika typer av information. Det medför att 
användaren känner mer trovärdighet för bolaget angående dess ställning till användaren.  

Riktlinje sex - Lyfter fram vikten av en balansgång gällande kommersiella budskap hos webbapplikationen. 
Det finns en positiv utveckling av trovärdighet hos användarna om budskapet är strukturerat och 
lätthanterligt för användaren. Till exempel kan olämplig användning av reklam sänka trovärdigheten hos 
användaren. 

Riktlinje sju – Behandlar vikten av professionalism. Små buggar och störande moment på webbapplikation 
bör minimeras och helst tas bort helt. Även större störningar som systemfel ska helt undvikas för att inte 
tappa trovärdighet hos användaren. 

När det kommer till sociala och interaktiva webbapplikationer, finns det två huvudgrupper, en med fokus 
på människan och en med fokus på aktiviteten. Människofokuserade webbapplikationer lägger vikt vid 
social interaktion som grundar sig i användarens personliga innehåll. [23] Denna typ av sociala 
webbapplikationer byggs upp av medlemsprofiler med personlig information där användaren själv får välja 
hur mycket information den vill utge. Den aktivitetsfokuserade webbapplikationen betonar social 
interaktion genom ett specifikt tema för just den webbapplikationen. På sådana webbapplikationer kan 
användarna lägga upp information och innehåll enligt ett bestämt tema. Det finns även aktivitetsinriktade 
webbapplikationer som tillämpar delar ur den människofokuserade webbapplikationen, men det som skiljer 
dem åt är det specifika temat. [23]  

För att etablera trygghet för en marknadsplats är det viktigt att användarna känner tillit för leverantörerna 
på marknadsplatsen. I första hand får kunden ett intryck av prissättning och produktkvalitet som är 
avvägande för kundens inställning till leverantören. Utöver kvalité och pris har möjlighet till service och 
support efter produktleverans en stor inverkan på kundens val av leverantör. Om dessutom leverantören 
inger ett förtroende av att vara pålitlig, lyssnar på kundens önskemål och agerar för kundens bästa, så ökar 
kundens tillit för leverantören. [5] 
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2.3.2 Betalning 

Vid genomförandet av en transaktion på internet krävs det att kunden lämnar personliga uppgifter som e-
postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter. Faktumet att kunden inte med säkerhet kan veta vad som 
händer med informationen efter det genomförda köpet kan leda till stor tvekan hos kunden gällande e-
handeln i jämförelse med fysiska butiker. Om en potentiell kund inte är villig att lämna ut information som 
är nödvändig för att genomföra ett internetköp uteblir hela köpet. Detta gör bristande tro på 
webbapplikationens säkerhet och integritet till ett stort problem för de som bedriver verksamheten. [6] 

3 Metodteori 

Detta avsnitt förklarar de metoder som använts samt den underliggande teorin. 

3.1 Brainwriting 

Brainwriting fokuserar på att generera idéer utefter förutbestämda riktlinjer. Gruppen som genomför 
metoden sitter tillsammans och under ett tidsintervall skriver varje gruppmedlem ner sina idéer. Vid 
intervallets slut skickar varje medlem vidare sina anteckningar till en annan medlem. Därefter, vid nästa 
intervalls början, genererar varje medlem nya idéer eller utvecklar en befintlig. Dessa procedurer upprepas 
och efter den sista iterationen sammanfattas och diskuteras samtliga idéer. [24]  

3.2 Prototyp 

En prototyp är en enkel modell av den produkt som skall utvecklas. Det finns flera fördelar med att skapa 
en prototyp, exempelvis kan fel upptäckas i ett tidigt stadie och avvärjas men även skapa en förståelse för 
produkten för projektmedlemmar, investerare eller andra intressenter. [25] Moqups är ett wireframe-verktyg 
som används för att konstruera prototyper. En wireframe är en skiss över till exempel en webbapplikation. 
[26] 

Prototyper kan ha olika nivåer av noggrannhet beroende på syfte. I början av produktutvecklingen 
rekommenderas låg noggrannhet för att sedan öka allt eftersom produkten utvecklas. Om 
utvecklingsgruppen ska skapa en konceptuell design med syfte att skapa förståelse för produkten och 
underlätta utvecklingsprocessen, bör det skapas en prototyp med låg detaljnivå. [25] 

3.3 Marknadsplan 

En marknadsplan har som syfte att kartlägga den marknad som bolaget har tänkt att etablera sig på. För att 
konstruera en relevant marknadsplan bör dess syfte vara tydligt och inriktat mot att maximera bolagets 
penetrationskraft på marknaden. Initialt bör marknadsplanen innehålla affärsidé, konkurrensanalys, 
omvärldsanalys, segmentering, positionering, marknadsmål samt marknadsstrategier: [27] 

• Affärsidé – Syftar till att beskriva bolagets huvudsakliga verksamhet. 

• Konkurrensanalys – Syftar till att kartlägga de konkurrenter som finns på marknaden. 

• Omvärldsanalys – Syftar till att analysera yttre faktorer och trender som kan påverka bolaget.  

• Segmentering – Syftar till att dela in marknaden i olika segment för att underlätta penetration av en 
viss målgrupp och därmed en del av marknaden. 

• Positionering – Syftar till att beskriva hur bolaget ska positionera sig mot de respektive utvalda 
segmenten. 

• Marknadsmål – Syftar till att konkretisera vilka mål bolaget vill uppnå på den utvalda marknaden. 

• Marknadsstrategier – Syftar till att konstruera de strategier som ska användas för att uppnå 
marknadsmålen. 

3.4 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar kan utformas på flera olika sätt. Ett sätt att göra detta på är med Likert-scale-frågor. 
Likert-scale-frågor lyfter ett påstående som läsaren skall identifiera sig med. Exempelvis kan det vara: “Hur 
väl identifierar du dig med X?”. Sedan arrangeras svarsalternativen på en skala från 1 till 7 Där 1 är inte alls, 
4 är neutralt och 7 är stark identifiering. Svagheten i Likert-scale-frågor är mittenalternativet på skalan. 
Mittenalternativet blir ofta valt på grund av osäkerhet hos besvararen om frågan inte innehåller tillräckligt 
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med information. Den typen av frågor utgör en trygghet för besvararen och är lätta för författaren att 
analysera och formulera. [28] 

För att analysera den data som genereras av en enkätundersökning bör följande fem steg tas i beaktning 
[28]: 

1. Vilka är de som har besvarat enkäten? Utgör gruppen en representativ del av den tilltänkta 
målgruppen? 

2. Har frågorna ställts på ett sådant sätt att de tydligt framför budskapet? 
3. Existerar utstickande datapunkter som avviker från medianen eller medelvärdet? 
4. Hur många valde att svara neutralt på frågan? 
5. Kan avgränsningarna som gjorts i undersökningen påverka dessa data? 

3.5 Användarberättelser 

En användarberättelse beskriver funktionalitet som kommer att vara användbar för antingen användaren 
eller beställaren av ett program eller system. Följande tre komponenter finns att tillgodose vid författande 
av användarberättelser: [29] 

1. En skriven förklaring av användarberättelsen för att förklara för och påminna författaren. 
2. Konversationer och diskussioner om berättelsen för att få fram essentiella detaljer.  
3. Test som kan genomföras för att avgöra om berättelsen är avklarad. 

3.6 Användartester 

Nedan följer teori kring olika typer av användartester som kan genomföras för att undersöka olika typer av 
attribut en webbapplikation har. 

3.6.1 Utförande 

Det finns flera olika variationer och sätt att utföra ett användartest men varje test delar fem egenskaper: 
[30] 

1. Huvudmålet är att förbättra produkten som testas och förbättra utvecklingsprocessen för 
produkten. 

2. Testdeltagarna representerar en grupp av människor som kommer använda produkten. 
3. Testdeltagarna får utföra uppgifter som är relevanta för att använda produkten. 
4. Observatörer observerar och antecknar testdeltagarnas prestationer och utförande. 
5. Den insamlade data analyseras, problem som hittas undersöks och förslag till lösningar framställs. 

3.6.2 Testpersoner 

Nielsen menar att tre till fyra testpersoner räcker för att få ett bra resultat ifrån användbarhetstester men att 
fem testpersoner är det optimala antalet. Cockton hävdar däremot att det inte går förutse i förväg hur många 
testpersoner som behövs men fem testpersoner kan i vissa fall vara tillräckligt.  Barnum fortsätter i samma 
spår och menar att fem testpersoner är tillräckligt ifall syfte med testerna är att få en inblick över vad som 
kan förbättras med en webbapplikation. [34]  

I studier med väldefinierade målgrupper kan det finnas stora variationer inom dessa målgrupper, exempelvis 
kan de delas in i subgrupper baserat på ålder. Det optimala är alltid att kunna testa alla subgrupper inom 
målgrupperna, men i verkligheten finns inte alltid resurser till att genomföra sådana tester. Dessutom är det 
viktigt att testerna blir klara snabbt så att utvecklingen av en produkt kan fortsättas och därför kan det vara 
att föredra små tester med en mindre del av målgrupperna. [35] 

3.6.3 Concurrent Think Aloud (CTA) 

CTA riktar sig mot att låta utövaren av testet prata samtidigt som han eller hon genomför testet. 
Testpersonen ska uppmuntras till att hela tiden tänka högt angående vad den gör i testet. Testledaren ska i 
sin tur endast använda fraser som uppmuntrar testpersonen att fortsätta verbalisera det han eller hon tänker 
på. CTA-metoden hjälper testledaren att förstå de impulsiva responser som testpersonen får vid första 
anblicken. Nackdelen med CTA är att inte alla testpersoner klarar av att effektivt prata samtidigt som denne 
utför testet. [31] 



 

© 2018 ITREA   17 

 

3.6.4 Retrospective probing (RP) 

Retrospective probing går ut på att låta utövaren av testet först slutföra testet för att testledaren sedan skall 
kunna ställa frågor till utövaren. Metoden kombineras oftast med andra metoder för att konkretisera 
testpersonens känslor och tankar. Ett alternativ är att anteckna tankar som testpersoner har under testet för 
att sedan följa upp dessa efter testets slutförande. [31] En fördel med denna metod är att det skapar en 
helhetsbild av användarens upplevelser. Det är en effektiv metod för återkoppling [32]. 

3.6.5 Lostness 

Ett effektivt sätt att undersöka navigerbarheten hos en webbapplikation är att utvärdera graden av lostness 
hos användarna [13]. Lostness innebär att användaren inte har en klar uppfattning om relationerna som 
finns i ett system, det vill säga användaren vet inte var den befinner sig relaterat till vad som visas på skärmen 
och har svårt att veta vart i systemet den ska förflytta sig [33]. Graden av lostness beräknas med hjälp av 
Smiths lostness-formel som beräknar graden av lostness på en skala mellan 0 och 1, där 0 innebär att 
användaren vet var den befinner sig. Om värdet överstiger 0,42 betyder det att användaren är vilse. Om en 
användare misslyckats med en uppgift så räknas det också som att personen är vilse. Smiths lostness-formel 
beräknas enligt: 

𝐿 = √(
𝑁

𝑆
− 1)2 +  (

𝑅

𝑆
− 1)2 

• N är antalet unika noder som besökts medan en uppgift utförts. 

• S är det totala antalet noder som besökts medan en uppgift utförts. 

• R är minsta antalet noder som behövs besökas för att klara en uppgift. 

• L är graden av lostness. 
En nod definieras som en besökbar sida hos webbapplikationen. Om en testanvändare blir vilsen betyder 
det att webbapplikationen inte är tillräckligt navigerbar. [34] 

3.6.6 Thompsons modifierade Tau-test 

Thompsons modifierade Tau-test är en metod för att identifiera och förkasta testresultat som sticker ut från 
en given mängd. Testet kan därför användas för att få en mer rättvis bild av en studies resultat om ett 
medelvärde ska beräknas. Testet innehåller sex olika steg: [35] 

1. Räkna ut medelvärdet ”�̅�” och standardavvikelsen ”𝑠” av datamängden. 

2. För varje värde i datamängden, kalkylera 𝛿𝑖 = |𝑥𝑖 −  𝑥 ̅|/𝑠. För det högsta värdet på 𝛿 kan den 
datapunkten misstänkas vara en “outlier” som betyder att det sticker ut för mycket från mängden. 

3. 𝜏-värdet beräknas utifrån 

𝜏 =  
𝑡 ∗ (𝑛 − 1)

√𝑛 ∗ √𝑛 − 2 ∗ 𝑡2
 

Där t läses från tabell med t-föredelningar med n = (antal testpersoner – 2) frihetsgrader. 2 

subtraheras för att testet innefattar två skattade parametrar. Signifikansnivå α = 0,05. 

4. Om  𝛿𝑖 >  𝜏 kan testresultatet 𝑥𝑖 förkastas från undersökningen. 

3.6.7 Responsivitetstest 

För att analysera responsiviteten hos en webbapplikation används ett test utvecklat av Matthew Estes. Testet 
består av 20 frågor, där webbapplikationen erhåller ett poäng för varje fråga som uppfylls på önskvärt sett. 
Frågorna täcker hur väl webbapplikationens innehåll anpassas efter de olika enheter och skärmstorlekar 
webbapplikationen används i. Egenskaper som testas är hur bland annat webbapplikationens bilder, 
bakgrund, navigationsmeny och textstorlek anpassas efter en förändrad skärmstorlek. Samtliga frågor 
återfinns nedan: [36] 

1. Använder webbapplikationen en alternativ mobilsida? 
2. Innehåller webbapplikationen lämpliga alt-attribut baserat både på AChecker resultat och manuell 

undersökning av applikationen? 
3. Använder webbapplikationen tabeller för data inte passande för tabeller? 
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4. Utformas webbapplikationen med proportionella storleksenheter som % och em istället för pixlar? 
5. Stannar alla avsedda element helt inuti skärmen oavsett storlek? 
6. Har webbapplikationen tre eller fler brytpunkter när dess storlek ändras i ett skrivbordsfönster? 
7. Återfinns horisontell rullning på någon testad enhet? 
8. Ändras textens storlek när webbläsarfönstret ändrar storlek? 
9. Använder webbapplikationen typsnitt av typen sans-serif på mobila skärmstorlekar? 
10. Försvinner, ändras storlek på eller omplaceras lämpliga element när de inte längre är praktiska för 

små skärmstorlekar i mobil vy? 
11. Återfinns en uppenbar navigationsmeny på alla enheter? 
12. Är det tillräcklig kontrast mellan texten och bakgrunden? 
13. Används flexibla bilder som ändrar storlek automatiskt baserat på skärmstorlek? 
14. Har webbapplikationen en flexibel, kaklad eller enfärgad bakgrund? 
15. Visar webbapplikationen tre eller fler meningar i rad i styckeformat utan att dela upp dem i en 

punktlista både på skrivbord- samt mobilskärmar? 
16. Användaren tillåts pausa text som rör sig eller bildspel. Alternativt kan användaren återgå till en 

föregående bild i bildspelet. 
17. Kan länkarna i navigationsmenyn bekvämt klickas på, på mobila enheter? 
18. Är kontaktformulär lätta att fylla I (innehar som mest tre inmatningsfält), eller har 

webbapplikationen inga kontaktformulär? 
19. Har webbapplikationen en sökfunktion tillgänglig på alla enheter? 
20. Klarar webbapplikationen av ett Google mobilvänlighetstest? 

3.6.8 Läsbarhetsindex 

Läsbarhet kan mätas med hjälp av ett läsbarhetsindex (LIX). LIX används för att se hur lättläst en text är. 
Indexet är baserat på antalet ord i en mening och ordens längd. Fler långa ord i en mening innebär ett förhöjt 
värde på LIX. Beroende på detta värde kan texten kategoriseras enligt nedan: [37] 

• <30  Mycket lättläst, barnböcker 

• 30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

• 40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext 

• 50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter 

• >60  Mycket svår, byråkratsvenska 

Enligt Fredrik Johansson bör LIX ligga under 40 för att texten på en webbapplikation ska uppfattas som 
läsbar [3]. 
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4 Metod 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren inblick i, samt förståelse för, hur arbetet med webbapplikationen har 
fortskridit. Kapitlet är uppdelat efter de olika områden som studien berör. Läsaren bör bejaka att hela 
studien genomförts i fyra iterationer.  

4.1 Förstudie 

Nedan följer en beskrivning av förstudien. 

4.1.1 Behovsanalys 

Under projektets förstudie kartlades projektets omfattning, nuläget analyserades och studien planerades. 
Förstudien innefattade även en bedömning av den potentiella affärsnyttan för webbapplikationen.  

När en affärsidé hade fastställts utvecklades en marknadsplan. Det som undersöktes var om det redan fanns 
liknande koncept etablerade på marknaden och i sådana fall vilka. Detta utfördes för att kunna utveckla 
affärsidén vidare i en unik riktning för att ge idén stor konkurrenskraft på marknaden. Den kompletta 
marknadsplanen återfinns i Bilaga 3 - Marknadsplan. 

Marknadsundersökning innebar insamling av data som användes för att förstå hur marknaden skulle ta emot 
webbapplikationen [38]. Typen av marknadsundersökning som användes var enkätundersökningar. 
Undersökningarna var utformade med bland annat Likert-scale-frågor eftersom att den typen av frågor 
utgör en trygghet för besvararen och är lätta för författaren att analysera och formulera [28]. 

Tre olika enkäter skickades ut till tre olika målgrupper för att enkäten skulle vara relevant för varje målgrupp. 
De olika målgrupperna var uppdragsgivare, uppdragstagare privatperson och uppdragstagare företag. I målgruppen 
uppdragsgivare hamnade främst mindre företag. Studenter på Linköpings Universitet som kunde tänkas ha 
kunskap inom området hamnade under målgruppen uppdragstagare privatperson. Under målgruppen 
uppdragstagare företag hamnade mindre it-företag. Ett urval av enkäterna inklusive enkätsvar återfinns i Bilaga 
3 - Marknadsplan.  

4.1.2 Funktionsanalys 

För att utveckla webbapplikationens funktioner och design användes metoden brainwriting. Denna metod 
användes eftersom den genererar och utvecklar idéer effektivt [24]. Samtliga idéer gicks igenom för att föras 
in i produktbacklogen. Idéerna blev till produktkrav som kategoriserades efter om kravet var; nödvändigt, 
önskat eller onödigt. 

4.1.3 Prototyp 

En prototyp skapades i wireframe-verktyget moqups för att ge en bild av hur webbapplikationen skulle se 
ut [39]. Prototypen var en klick- och navigerbar första skiss av webbapplikationen. 

För att utvärdera prototypen genomfördes ett användartest som grundade sig i de fem egenskaperna som 
ett användartest innehar (se 3.6.1) [30]. Syftet med användartestet var att utvärdera dess användarupplevelse, 
gränssnitt och navigerbarhet. Genom att analysera frågorna nedan kunde det fastställas hur väl användaren 
förstod syftet med webbapplikationen. Testet gick till så att en testperson fick se prototypen utan att 
navigera runt för att muntligt bedöma webbapplikationens gränssnitt. De fick besvara följande frågor: 

• Vad tycker du om startsidans gränssnitt? 

• Vad tycker du om uppdragsidans gränssnitt? 

• Vad tycker du om gränssnittet för ett specifikt uppdrag? 

• Vad tycker du om uppdragtagarsidans gränssnitt? 

• Vad tycker du om gränssnittet för en specifik uppdragstagare? 

Resultatet av detta test användes i en vidare bedömning och utvärdering av webbapplikationens gränssnitt.  

4.2 Implementation 

Nedan följer en beskrivning av tillvägagångsätt för studiens implementation. 
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4.2.1 Arbetsmetodik 

Studien utfördes i en iterativ process och utvärderades i slutet av varje iteration med hjälp av användartester. 
Återkopplingen från användartesterna sammanställdes och analyserades, baserat på denna information 
reviderades befintliga användarberättelser och nya skapades. Användarberättelserna rankades sedan efter 
prioritering för att säkerställa att användarberättelser av högst relevans skulle implementeras. De kommande 
ändringarna förankrades sedan i teori under designprocessen (se 4.2.2) och utvecklingsprocessen (se 4.2.3) 
för att säkerställa att de bidrog till att besvara frågeställningen.  

4.2.2 Design 

För att kunna besvara frågeställningen är webbapplikationens design välgrundad i teori. Detta säkerställdes 
genom att i varje iteration skapa ett designutkast över webbapplikationens gränssnitt baserat på den 
framtagna teorin och återkopplingen från användartesterna.  

En genomgående grund för designen av webbapplikationen har varit navigerbarhetens fyra huvudmål; att 
organisera och kategorisera innehåll, rubricera innehåll, utforma navigationssystem och hjälpa användare att 
hitta information [9]. Detta tillämpades kontinuerligt under samtliga iterationer i syfte att lättare uppfylla 
studiens frågeställning med avseende på användbarhet. 

4.2.3 Utveckling 

Webbapplikationen förverkligades genom. Designen och strukturen för webbapplikationen framställdes 
med HTML och CSS, med målet att efterlikna det framtagna designutkastet för den aktuella iterationen. För 
att säkerställa att webbapplikationen följde teori om responsivitet (se 2.2.2) inspekterades varje ändring 
noggrant så att de var tillfredställande oberoende skärmstorlek. Funktionerna för webbapplikationens 
klientsida implementerades med JavaScript och serversidan utvecklades med hjälp av det Python-baserade 
ramverket Flask [40]. En viktig funktion var att data skulle kunna hämtas och sparas i webbapplikationen, 
därför skapades en databas med SQLAlchemy. 

En funktion definierades som implementerad och färdig när det efterliknade designförslaget samt när 
funktionaliteten stämde överens med tillhörande användarberättelse. Implementerade funktioner 
granskades sedan, för att slutligen integreras med huvudapplikationen. 

När ett textstycke lades in på webbapplikationen gjordes ansträngningar för att hålla texterna lättlästa och 
tydliga, för bidra till ökad användarupplevelse med avseende på läsbarhet [37]. Ett textförslag granskades 
internt för att avgöra dess relevans i sitt sammanhang.  

4.3 Utvärdering 

Vid varje iterations slut utfördes ett användartest med externa testpersoner. Fokus låg på att få återkoppling 
kring webbapplikationens navigerbarhet och design samt huruvida webbapplikationen hade förbättrats med 
avseende på frågeställningen. Vid sista iterationen genomfördes även en utvärdering som undersökte 
webbapplikationens läsbarhet, responsivitet, navigerbarhet, design, utformning samt betalning. De test som 
utfördes vid den sista iterationen bidrog endast till studiens resultat och till någon vidareutveckling av 
webbapplikationen. 

För att erhålla största möjliga mängd återkoppling från testpersonerna förbereddes en plan för testerna. Den 
tilltänkta planen utformades efter de fem egenskaper som återfinns vid användartest och såg ut såhär [30]: 

• Det förklarades för deltagarna hur testet skulle gå till samt vad syftet med testet var. 

• CTA förklarades för deltagarna. 

• Deltagarnas uppgifter gicks igenom. 

• Deltagarna fick påbörja testet samtidigt som de uppmanades utöva CTA. 

• Deltagarna fick fortsätta bedöma webbapplikationen. 

• RP genomfördes med testpersonerna. 

CTA användes för att uppfatta den impulsiva responsen som utövarna gav vid första anblick av 
webbapplikationen [31]. Testet inleddes med att de medverkande fick läsa uppgiftsscenariot högt och börja 
arbeta medan de tänkte högt. Instruktionerna för scenariot med uppgifter som de medverkande fick utföra 
varierade beroende på den aktuella iterationen. 
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Designen och navigerbarheten testades utöver CTA med riktade frågor för att få en uppfattning av 
användarens inställning till designen. RP användes för att på ett effektivt sätt få återkoppling av 
användarupplevelsen [31], [32].  Utöver att testa begrepp som förhåller sig till frågeställningen, testades även 
webbapplikationens funktioner för att säkerställa att de fungerade som de skulle.  

Den tilltalande designen testades genom utvärdering av uppfattningen användarna fått av 
webbapplikationen efter att endast ha givit den en snabb blick. Denna metod användes eftersom studier 
visat på att det endast krävs 50 millisekunder för en person att bilda sig en uppfattning av en 
webbapplikation [41].    

Under tiden deltagarna utförde uppgifterna noterade observatörerna utförligt deltagarnas beteende, 
kommentarer, misslyckande och framgångar. Efter testets slut sammanställdes och analyserades testets 
anteckningar. 

Efter användartestet sammanställdes och evaluerades resultaten. Utvärderingen av navigerbarhet gjordes 
genom att beräkna användarnas grad av lostness med hjälp av Smiths lostness-formel [34]. Varje ny sektion 
som användaren besökte översattes till en ny nod. Om användaren besökte samma sektion igen noterades 
ingen ny unik nod. 

Genom att undersöka förekomsten av avvikande värden, så kallade outliers, kunde testresultatet utvärderas 
i de fallen att en testperson påvisade ett avvikande testresultat. För att undersöka om ett testresultat var en 
outlier användes Thompsons modifierade Tau-test [35].  

4.3.1 Användartest iteration 1 

Under användartestet tillhörande iteration 1 testades webbapplikationen och följande frågor besvarades: 

• Besök webbapplikationens webbadress 

• Berätta direkt vilket ditt första intryck av webbapplikationen är. Vad är det första som dyker upp i 
huvudet? 

• Skicka ett meddelande via “Kontakt”-formuläret. 

• Navigera från webbapplikationens startsida till en enskild konsults profilsida. 

• Utforska webbapplikationen. Berätta om ditt intryck av webbapplikationens design. 

4.3.2 Användartest iteration 2 

Under användartestet tillhörande iteration 2 testades webbapplikationen och följande frågor besvarades: 

• Berätta direkt vad webbapplikationens startsida ger för första intryck 

• Registrera sig som konsult 

• Logga ut 

• Logga in med sitt nyregistrerade konto 

• Skapa ett uppdrag där en konsult sökes 

• Läs mer om ett uppdrag som har grafisk design som kompetenskrav 

• Ställ en fråga till ITREA via ett kontaktformulär. 

4.3.3 Användartest iteration 3 

Under användartestet tillhörande iteration 3 testades webbapplikationen och följande frågor besvarades: 

• Berätta direkt vad webbapplikationens startsida ger för första intryck 

• Registrera sig som konsult och ladda upp en profilbild 

• Logga ut 

• Logga in med det nyregistrerade kontot 

• Ändra lösenord till kontot 

• Logga in med det nya lösenordet 

• Ändra profilbild 

• Lägg in ett uppdrag där konsult sökes samt betala för uppdraget 

• Redigera uppdraget via länken i mailet 
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• Hitta ett uppdrag genom att filtrera och söka valfritt 

• Sök efter ett uppdrag med ”snygg” i rubriken 

• Sök konsult med namnet ”Victor” och filtrera på kompetensen ”webbutveckling”  

• Ställ en fråga till ITREA via ett kontaktformulär 

4.3.4 Användartest iteration 4 

Under användartestet tillhörande iteration 4 fick testpersonerna vidta tre olika roller för att testa 
webbapplikationen. Följande frågor besvarades: 

 Testpersonen har ingen särskild roll 

• Berätta direkt vad webbapplikationens startsida ger för första intryck 

• Hitta och läsa en guide om hur webbapplikationen fungerar 

• Hitta ”vanliga frågor” 

• Ställ en fråga till ITREA via ett kontaktformulär 

Testpersonen antar rollen som konsult 

• Skapa en profil på ITREA 

• Logga ut 

• Filtrera på ”webbutveckling” bland uppdrag 

• Hitta kontaktuppgifter till ett företag som annonserat ett uppdrag 

• Logga in 

• Sök på ett uppdrag som innehåller ordet ”hemsida” 

• Ändra profilens telefonnummer och lägg till en portfoliobild 

Testpersonen antar rollen som uppdragsgivare 

• Lägg upp och betala för ett uppdrag där en konsult sökes 

• Läs bekräftelsemailet från ITREA 

• Filtrera bland konsulter enligt sökta kompetenser 

• Redigera tidigare skapta uppdrag 

Efter instruktionerna fick testarna ge deras åsikter kring fyra punkter: 

• Webbapplikationens färgskala 

• Webbapplikationens layout 

• Webbapplikationens bilder 

• Synergierna mellan grönt och blått på webbapplikationen 

4.3.5 Slutgiltiga tester 

I det sista användartestet fick deltagarna fylla i en enkät. Enkäten var uppbyggd av likert-scale-frågor och 
frågor med fritextsvar. Enkäten (se Trovärdighetstest) var anonym, dock var alla testpersoner kända för 
studien. 

Detta test innefattade även test av hur väl beskrivna webbapplikationens hyperlänkar är samt hur klar 
kopplingen är mellan webbapplikationens olika sidor. Väl beskrivna hyperlänkar är enligt teorin enkla att 
följa och bidrar därför till en mer navigerbar webbapplikation [10]. Detta testades genom att observatörerna 
granskade hur deltagarna navigerade runt på webbapplikationen under användartestet och kopplades även 
till graden av lostness. För att testa webbapplikationens trovärdighet svarade deltagarna på en enkät som 
återfinns i Trovärdighetstest som berörde trygghet hos användaren. Frågorna i enkäten undersökte först om 
de sju riktlinjerna för utformning uppfylldes enligt användaren och därmed bidrog till trygghet [22]. 
Frågorna undersökte även vad användaren hade för inställning till att genomföra en betalning på 
webbapplikationen då trygghet ligger till stor grund för kundens vilja att lämna sina betalningsuppgifter [6]. 
Slutligen fick användaren även svara på huruvida de ansåg att kostnaden för att lägga upp en annons var 
rimligt.  
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Samtliga texter på webbapplikationen utvärderades med hjälp av LIX. Testet utfördes med en LIX-räknare 
där resultatet baseras på antalet ord i en mening som användes och ordens längd. Det undersöktes om LIX-
värdet var under 40, vilket skulle innebära att webbapplikationen uppfattades som läsbar [3], [37].  

Undersökningen av responsiviteten gjordes med hjälp av de test som beskrivs i kapitel 3.6.7. Detta utfördes 
genom inspektion av hela webbplatsens kod och gränssnitt. Varje testpunkt granskades rigoröst för att 
säkerställa att responsivitet uppnåtts. På grund av studiens avgränsningar kunde inte punkt 20 utvärderas 
och uteslöts från testet. Dessa frågor undersökte hur väl webbapplikationen uppfyllde olika kriterier som 
bidrar till hög responsivitet [36]. 
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5 Resultat 

Detta avsnitt syftar till att lyfta studiens resultat, vilket är uppdelat utefter iterationer och slutgiltigt resultat 
för att påvisa resultatet av metodiken. 

5.1 Iteration 0 - Förstudie  

Under iteration 0 utvecklades en prototyp som utvärderades med hjälp av ett användartest. 

5.1.1 Utveckling iteration 0 

Den framtagna prototypen resulterade i följande komponenter: 

Startsida 

I Figur 1 visas startsidan av prototypen. Överst 

på sidan finns en navigationsmeny för att 

underlätta navigeringen till webbapplikationens 

undersidor.  

Därunder följer en hero-sektion2  med en sökruta 

som möjliggör för uppdragsgivaren att hitta en 

specifik utvecklare. Annars finns alternativet att 

skapa ett nytt uppdrag för att annonsera sitt 

behov till samtliga uppdragstagare på 

webbapplikationen.  

Under hero-sektionen följer en sektion där 

besökaren kan “bli konsult” och därmed erhålla 

ett konto på webbapplikationen.  

Sektionen därefter illustrerar de olika 

uppdragskategorierna så att uppdragstagaren lätt 

kan navigera till eftersökt kategori. Därefter 

följer ett avsnitt med anvisningar om hur 

processen mellan uppdragstagare och 

uppdragsgivare går till, som benämns ”Så funkar 

det”. 

Längre ner på startsidan återfinns ett formulär 

med funktion att kontakta bolaget bakom 

tjänsten. Sektionen innehåller även en 

undersektion där vanliga frågor finns besvarade. 

Längst ner på sidan finns en sidfot.   

                                                      

2 En hero-sektion, är den första sektionen på en webbapplikation med mål att ge en övergripande bild för besökaren. 

Figur 1 – Prototyp: Startsida 
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Hitta uppdrag 

Figur 4 visar den första undersidan. Sidan 

innehåller samtliga tillgängliga uppdrag.  

Till vänster finns en filtreringsmeny där 

användaren kan välja vilken typ av uppdrag 

som ska vara synliga. Till höger syns uppdrag 

som visas beroende på vilken filtrering som 

applicerats. Varje uppdrag visas med ett 

namn, ett datum och en sammanfattning av 

vad uppdraget innebär. Om användaren vill 

läsa mer om ett uppdrag kan denne klicka på 

ett uppdrag och därmed komma vidare till 

uppdragets specifika sida.  

 

 

 

 

 

Specifikt uppdrag  

I Figur 5 visualiseras en sida för ett specifikt 

uppdrag. Till vänster visas en bild på det 

annonserande företaget samt dess 

kontaktuppgifter. Uppdragsgivaren kan även 

illustrera de efterfrågade kompetenserna för 

uppdraget. Till vänster kan företaget skriva en 

kortare beskrivning om sin verksamhet.  

Högst upp till höger på sidan återfinns 

namnet på uppdraget samt det annonserande 

företaget. Efter det följer en mer detaljerad 

beskrivning av vad uppdraget innebär, 

exempelvis grundläggande funktionalitet. 

Uppdragsgivaren har även möjlighet att lägga 

upp en bild på hur uppdraget kan se ut när det 

är färdigställt.  

Figur 4 – Prototyp: Hitta uppdrag Figur 2 - Prototyp: Hitta uppdrag 

Figur 3 - Prototyp: Specifikt uppdrag 
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Hitta konsulter  

Figur illustrerar sidan där samtliga 

uppdragstagare som har anslutit sig till 

tjänsten visas.  

Till vänster kan användaren filtrera fram 

konsulter med avseende på kategorier. 

Exempelvis kan en kategori avse 

kompetenser eller vilket betyg konsulten 

har. Filtreringen kommer styra innehållet 

som visas i den högra delen av sidan.  

Till höger visas de konsulter som uppfyller 

filtreringsvillkoren. Varje konsult illustreras 

med en bild, ett namn samt en kortare 

beskrivning. Beskrivningen kan exempelvis 

innehålla kompetenser. Varje konsult har 

tillhörande betyg illustrerat så att 

användaren kan bedöma vilken kvalitet 

konsulten har. Användaren kan även 

favoritmarkera en konsult. Detta görs med 

hjälp av den hjärtformade symbolen. Om 

användaren vill läsa mer om en konsult så 

klickar denne på “Läs mer”. 

Specifik konsult 

Figur 5 illustrerar sidan där information om 

en specifik konsult visas. 

Till vänster på sidan kan konsulten lägga 

upp en bild samt presentera 

kontaktuppgifter. Följaktligen visualiseras 

konsultens kompetenser samt recensioner. 

Till höger återfinns konsultens namn följt av 

en personbeskrivning samt de erfarenheter 

konsulten har. Konsulten kan även illustrera 

eventuella tidigare uppdrag som denne har 

utfört i sektionen ”Portfolio”. Där kan 

bilder laddas upp med länkar till tidigare 

uppdrag.   

Figur 5 – Prototyp: Specifikt uppdrag 

Figur 4 – Prototyp: Hitta konsulter 

Figur 5 – Prototyp: Specifik konsult 
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5.1.2 Utvärdering iteration 0 

Iteration 0 följdes upp av ett användartest där prototypen testades på en person. Nedan presenteras de 

frågor som ställts under användartestet samt testpersonens svar: 

Vad tycker du om startsidans gränssnitt?  - Testpersonen upplevde att det var tydligt att som 

uppdragstagare eller uppdragsgivare att navigera sig till respektive sektion på startsidan. Testpersonen ansåg 

även att det var en fördel att de respektive sektionerna för uppdragsgivare och uppdragstagare syntes vid en 

första anblick av sidan. Det ansågs även finnas en stor fördel med en tydlig uppdelning av kompetenskrav 

för uppdragen. Kontaktformuläret ansågs kompletteras bra med de mest frekventa frågorna.  

Testpersonen ansåg att syftet med en beskrivning av processen är relevant för användaren. Däremot bör 

den ligga högre upp på webbapplikationen och även finnas med i navigationsmenyn. 

Vad tycker du om ”Hitta Uppdrag”-sidans gränssnitt? - Bra med en tydlig struktur av samtliga 

tillgängliga uppdrag. Det finns även en stor fördel med en filtreringsfunktion där användaren kan söka efter 

specifika uppdrag. Det framkom även att det kan finnas ett behov av att filtrera på senast tillagda, storlek 

eller kostnad. 

Vad tycker du om gränssnittet på sidan för ett specifikt uppdrag? - Effektivt med krav på kompetenser 

för uppdraget så att uppdragstagaren vet om denne är kvalificerad. Bra med tydliga kontaktuppgifter till 

uppdragsgivaren. Testpersonen fann fördel i att se tidshorisont på projektet samt vilken betalning som 

erbjuds tidigt i projektpresentationen. Testpersonen ansåg även att det kan finnas en fördel i att veta vilken 

ort uppdragsgivaren finns på. 

Vad tycker du om ”Hitta Konsulter”-sidans gränssnitt? - Det är väldigt effektivt och avgörande med 

en betygsättning av varje konsult. Det gör att uppdragsgivaren kan utesluta uppdragstagare som saknar rätt 

kompetens i ett första stadie. Det finns även en stor fördel med att ha möjlighet att favoritmarkera 

uppdragstagare eftersom uppdragsgivaren då kan välja ut ett antal uppdragstagare för att sedan genomföra 

en urvalsprocess. 

Det framkom även ett intresse av att kvantifiera antalet produkter eller uppdrag som en uppdragstagare 

genomfört vilket också möjliggör en filtrering på densamme. 

Vad tycker du om gränssnittet för en specifik uppdragstagare? - Bra med visualisering av sina 

kompetenser vilket möjliggör filtrering på dessa. Det anses vara mycket effektivt med möjligheten att lägga 

upp en produktportfolio. 

5.2 Iteration 1 - Implementation 

Under iteration 1 har användarberättelser implementerats samt ett användartest genomförts.  

5.2.1 Utveckling iteration 1 

Nedan följer ett resultat gällande det som implementerats under iteration 1. 

Generell implementation 

Här följer implementation som är generell för hela applikationen. Implementationerna återfinns på samtliga 
sidor.  
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Färgval 

Det finns två huvudfärger som syns över hela webbapplikationen. Färgerna är blå och grön. Den blå färgen 
riktar sig mot segmentet uppdragsgivare och den gröna färgen riktar sig mot uppdragstagare. Färgvalen 
resulterar i att om användaren besöker webbapplikationen som uppdragstagare klickar denna i synnerhet på 
gröna knappar för att navigera sig runt. Om användaren istället besöker webbapplikationen som 
uppdragsgivare kommer denne i synnerhet klicka på blåa knappar för att navigera sig runt. 

Vardera undersida till webbapplikationen är uppdelad i sektioner som särskiljer innehåll. Sektionerna 
avgränsas från varandra genom motsatt färgsättning. Varannan sektion färgsätts med en grå färg och 
varannan färgsätts med en vit färg.  

Navigationsmeny 

 

Figur 6 – Sektion: Navigationsmeny 

I Figur 6 syns navigationsmenyn för webbapplikationen. Den återfinns längst upp på vardera undersida till 
webbapplikationen. Navigationsmenyn kommer att följa med användaren om denne skrollar längre ner på 
de olika undersidorna. Navigationsmenyn är alltid synlig för användaren. 

Sidfot  

 

Figur 7 – Sektion: Sidfot 

Längst ner på vardera undersida på webbapplikationen finns en sidfot. Sidfoten innehåller en meny för 
navigation till de andra sidorna på webbapplikationen. Bredvid menyn finns en del vanliga frågor som 
användaren kan tänkas fundera över. När användaren klickar på en fråga expanderas en textruta med svaret. 
Respektive fråga ligger i ett separat element med grå bakgrund för att underlätta urskiljning mot 
webbapplikationens bakgrund.  

Specifik implementation 

Nedan följer implementation som rör specifika delar av webbapplikationen. Det som har implementeras på 
de olika undersidorna eller sektionerna gäller specifikt för dessa.  

Startsidan 

Webbapplikationens startsida har implementerats utifrån den framtagna prototypen där varje sektion 
illustreras nedan. 
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Figur 8 – Sektion: Hero  

Figur 8 illustrerar det första användaren ser när denne navigerar in på webbapplikationen, hero-sektionen. 
Här syns en navigationsmeny överst med möjligheter att ta sig vidare olika delar av applikationen. Till 
vänster kan användaren välja att se “utvalda konsulter” som är de konsulter som har varit registrerade hos 
ITREA längst och riktar sig mot kundsegmentet uppdragstagare. Till höger kan användaren klicka på “se 
senaste uppdrag”. 

Under hero-sektionen följer sektionen “Så fungerar det”, som återfinns i Figur 9. 

 

Figur 9 – Sektion: Så fungerar det 

Sektionen i sig beskriver hur applikationen fungerar. Till höger om instruktionerna kan användaren se en 
temporär bild, som vid ett senare skede skall en mer beskrivande bild infogas.  

Under “Så fungerar det” följer sektionen “Utvalda konsulter”, som återfinns i Figur 10. 
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Figur 10 – Sektion: Utvalda konsulter 

Sektionen presenterar ett antal utvalda konsulter. Om dessa konsulter inte tillfredsställer användaren kan de 
välja att se alla konsulter istället. Respektive utvald konsult presenteras med en bild, ett namn samt en kortare 
text. Om användaren vill läsa om en specifik konsult kan denne klicka på “Läs mer” på respektive 
konsultkort. 

Under “Utvalda konsulter” följer sektionen “Utvalda uppdrag”.  

 

Figur 11- Sektion: Utvalda uppdrag 

Under rubriken “Utvalda uppdrag” syns tre uppdrag. Inom varje uppdragselement återfinns uppdragets 
namn, uppdragsgivarens namn samt efterfrågade kompetenskrav. Om användaren vill läsa mer om ett 
specifikt uppdrag kan denne klicka på den gröna knappen “Läs mer”.  

Under “Utvalda uppdrag” följer sektionen “Kontakt”, som återfinns i Figur 12. 
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Figur 12 – Sektion: Kontakt 

Sektionen för kontakt innehåller tre textinmatningsfält. Första inmatningsfältet efterfrågar avsändarens 
namn. I följande inmatningsfält ska användaren mata in sin e-postadress som kommer valideras efter 
kriterierna för en giltig e-postadress. Mailadressen skall användas för att besvara användarens meddelande. 
Slutligen följer inmatningsfältet “Meddelande” där användaren kan beskriva anledningen till upprättad 
kontakt.  

Hitta uppdrag 

Första undersidan till webbapplikationen är “Hitta uppdrag”.  

 

Figur 13 – Sida: Hitta uppdrag 

Överst på sidan finns en rubrik följt av ett sökfält. Här skall användaren kunna söka på specifika uppdrag 
eller välja att filtrera fram uppdrag via filtreringsknapparna.  
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Figur 14 – Sida: Hitta uppdrag, Sektion: Uppdragslista 

Utifrån det som användaren matar in i sökfältet eller de filtreringsalternativ som väljs kommer olika uppdrag 
att presenteras. Inom varje uppdragselement finns uppdragets namn, uppdragsgivarens namn samt 
kompetenskrav. Om användaren vill läsa mer om ett specifikt uppdrag kan denne klicka på den gröna 
knappen “Läs mer”.  

Hitta konsult 

Nästa undersida till webbapplikationen är “Hitta konsult”. 

 

Figur 15 – Sida: Hitta konsult 

Överst på sidan finns en rubrik följt av ett sökfält. Här skall användaren kunna söka på specifika konsulter 
eller välja att filtrera fram konsulter via filtreringsknapparna.  
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Figur 16 - Sida: Hitta konsult, Sektion: Konsultlista 

Utifrån det som användaren matar in i sökfältet eller de filtreringsalternativ som väljs kommer olika 
konsulter att presenteras. Varje konsult illustreras med en bild, ett namn och en kortare beskrivning. Om 
användaren vill läsa mer om en specifik konsult kan denne klicka på den blå knappen “Läs mer”.  

Bli konsult 

Under rubriken ”Bli konsult” skall användaren kunna registrera sig som konsult hos ITREA genom att fylla 
i formuläret nedan. 

 

Figur 17 - Sida: Bli konsult 

Först följer ett textinmatningsfält där användaren kan mata in sitt namn. Sedan ska användaren fylla i sin e-
postadress som kommer valideras utefter de kriterier som finns angående en korrekt e-postadress. Slutligen 
skall användaren välja och bekräfta sitt lösenord.  
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Om oss 

 

Figur 18 - Sida: Om oss 

På sidan som visualiseras i Figur 18 beskriver bolaget visionen för ITREA samt vilka som står bakom 
bolaget.  

5.2.2 Utvärdering iteration 1 

Under användartesterna genomförde samtliga testpersoner två huvuduppgifter med följande resultat. För 
att kunna applicera Smiths lostness-formel noterades antalet noder som varje testperson besökte.  

Tabell 1- Utvärdering: Iteration 1 

 Unika noder (N) Totala noder (S) Optimalt antal noder (R) Lostness (L) 

Testperson 1 3 3 3 0 

Testperson 2 4 4 3 0,25 

Testperson 3 5 6 3 0,43 

 

Av testperson 2 noterades det att lostness ökar, vilket är resultatet av en ökning av antalet unika noder samt 
totala antalet. För att identifiera eventuella outliers användes Thompsons modifierade Tau-test.  

Tabell 2 – Thampsons modifierade Tau-test data: Iteration 1 

 
Avg(L) Standard.av (L) t (alpha = 0,05) Kritisk region Gamma Avviker 

Testperson 1 0,23 0,22 12,71 1,15 1,05 Nej 

Testperson 2 0,23 0,22 12,71 1,15 0,10 Nej 

Testperson 3 0,23 0,22 12,71 1,15 0,94 Nej 

 

Enligt Thompsons modifierade Tau-test avvek inget testresultat från mängden. Medelvärdet av lostness för 
webbapplikationen fastställdes till 0,23. 
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Generella kommentarer 

Under användartestet fick deltagarna ge generella kommentarer på design och funktionalitet. Överlag fick 
användarna intrycket av att webbapplikationen var modern och fräsch. De kunde snabbt avgöra att 
webbapplikationen riktade sig mot ett tekniskt affärsområde. Profilsidan och informationen om 
uppdragstagare kändes relevant. Extra relevant kändes visualiseringen av kompetenser. Det upplevdes som 
effektivt att navigationsmenyn ständigt syntes för användaren samt att en meny återfanns längst ner i 
sidfoten.  

Potentiella förbättringsområden 

Tabell 3 - Potentiella förbättringsområden: Iteration 1 

Område Åtgärder 

Hitta konsulter  Synliggöra kompetenser på konsultkorten. 

Sidfot 
Om det blir för många frågor i “vanliga frågor” bör den kanske ha en egen sida så 
sidfoten inte blir för lång.  
Lägg till länk till fler frågor. 

Kontakt 

Bör gå att finna i antingen navbaren eller sidfoten, ”Kontakt & Support”.  
Formuläret bör ändra färg när det är redo att skickas. Alltså när alla fält är ifyllda. 
Skriv upp e-post till företaget så att man kan maila utan att gå via 
kontaktformuläret.  

Utvalda uppdrag 
Gör varje kort klickbar istället för att endast kunna klicka på “läs mer”. Vid 
“Utvalda uppdrag” bör något läggas till, t ex bild eller företagslogga för att fånga 
ögat. 

Profilsida 
Vad gäller kompetenserna, bör underkategorier till de befintliga läggas till mha t 
ex rullgardinsmeny, eller eventuellt fritext.  

Navigationsmeny  Lägg till ”Logga in som konsult”. Navbar syns inte så tydligt.  

Om oss  Infoga bilder på teamets medlemmar 

 

5.3 Iteration 2 – Implementation 

Under iteration 2 har användarberättelser implementerats samt ett användartest genomförts. 

5.3.1 Utveckling iteration 2 

Nedan följer ett resultat gällande det som implementerades under iteration 2. 

Generell implementation 

Följande avsnitt lyfter implementation som är generell för hela applikationen. Implementationerna återfinns 
på samtliga sidor av webbapplikationen. 

Navigering 

 

Figur 19 - Sektion: Navigationsmeny 

I navigationsmenyn har två knappar lagts till. En blå knapp som riktar sig mot uppdragsgivare för att lägga 
in ett uppdrag. Det har även implementerats en grön knapp riktad mot uppdragstagare för att skapa en 
profil som konsult. 
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Specifik implementation 

Webbapplikationens design samt funktionalitet har modifierats sedan föregående iteration. 

Startsidan 

Hero-sektionen på startsidan förändrades genom att lägga till överliggande transparanta färger på de två 

bilderna. Vänsterdelen anpassad för uppdragsgivare fick blå färg, högerdelen anpassad för konsulter blev 

grönfärgad.  

Lägg in uppdrag 

Om användaren väljer “Lägg in uppdrag” skickas den vidare till en separat sida för att lägga in ett uppdrag.  

 

Figur 20 - Sida: Lägg in uppdrag 

Sidan innehåller ett formulär där uppdragsgivaren uppmanas mata in väsentlig information om uppdraget. 

Om användaren har fyllt i informationen korrekt och väljer att registrera uppdraget läggs uppdraget 

automatiskt in i uppdragslistan under “Hitta uppdrag” och uppdraget får en egen sida.  

Enskilt uppdrag 

 

Figur 21 - Sida: Specifikt uppdrag 

I Figur 21 syns sidan för ett specifikt uppdrag. All information som fylldes i formuläret återfinns i de olika 

sektionerna på sidan. Till vänster återfinns kontaktuppgifter till företaget, vilka kompetenser som uppdraget 

kräver samt information om företaget. Till höger finns en titel på uppdraget, företagets namn samt en 

beskrivning av uppdraget med tillhörande bild. Uppdraget kan enkelt nås från sidan “Hitta uppdrag”. 
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Skapa profil 

Om användaren trycker på “Skapa profil” i navigationsmenyn kommer denne till en separat sida för att 

skapa en profil. Sidan innehåller ett formulär för att skapa en profil. Formuläret designades i samma stil som 

formuläret i Figur 20. Användaren matar in information nödvändig för att skapa en användarprofil. 

Användaren kan även lista de kompetenser som denne anser sig erhålla. Användaren skickas därefter vidare 

till sin egen profilsida. Efter att registreringen är genomförd blir användaren automatiskt inloggad. 

Profilsida 

 

Figur 22 - Sida: Enskild konsult 

Till vänster i Figur 22  visualiseras användarens profilbild. Därefter följer de kontaktuppgifter som skrevs 

in i formuläret. Användarens kompetenser listas så att en potentiell uppdragsgivare kan se om användaren 

innehar kompetenser för att utföra ett projekt. Till höger syns användarens namn följt av en beskrivning av 

användaren. Slutligen kan användaren lista sina tidigare projekt. 

Kontakt och support  

Om användaren besöker undersidan “Kontakt & Support” visas följande sektioner. 

 

Figur 23 - Sida: Kontakt och support, Sektion: Vanliga frågor 
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I kategorin “Vanliga frågor” återfinns svar på de frågor som bolaget upplever som vanliga.  

 

Figur 24 - Sida: Kontakt och support, Sektion: Kontakt 

Om användaren vill komma i kontakt med bolaget finns ovanstående information i den underliggande 
sektionen som återfinns i Figur 24. 

5.3.2 Utvärdering iteration 2 

Samtliga deltagare fick under användartestet genomföra huvuduppgifter på webbapplikationen med följande 
resultat. Först applicerades Smiths lostness-formel. 

Tabell 4 – Utvärdering: Iteration 2 

 Unika noder 

(N) 
Totala noder (S) Optimalt antal noder (R) Lostness (L) 

Testperson 1 9 17 9 0,47 

Testperson 2 9 12 9 0,25 

Testperson 3 11 17 9 0,40 

Testperson 4 11 11 9 0,18 

Testperson 5 11 13 9 0,24 

Testperson 6 9 15 9 0,40 

Testperson 7 12 14 9 0,29 

Testperson 8 10 10 9 0,10 

 

För att identifiera eventuella outliers används Thompsons modifierade Tau-test. 
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Tabell 5 – Thomspsons modifierade Tau-test data: Iteration 2 

 Avg(L) Standard.av (L) 
t (alpha = 

0,05) 

Kritsik 

region 
Gamma Avviker 

Testperson 1 0,29 0,12 2,45 1,75 1,45 Nej 

Testperson 2 0,29 0,12 2,45 1,75 0,33 Nej 

Testperson 3 0,29 0,12 2,45 1,75 0,86 Nej 

Testperson 4 0,29 0,12 2,45 1,75 0,88 Nej 

Testperson 5 0,29 0,12 2,45 1,75 0,42 Nej 

Testperson 6 0,29 0,12 2,45 1,75 0,88 Nej 

Testperson 7 0,29 0,12 2,45 1,75 0,02 Nej 

Testperson 8 0,29 0,12 2,45 1,75 1,53 Nej 

 

Enligt Thompsons modifierade Tau-test avvek inte något testresultat från mängden. Medelvärdet av 

lostness för testpersonerna fastställdes till 0,29. 

Generella kommentarer 

Webbapplikationen ansågs ha ett professionellt utseende samt ansågs tydligt förmedla dess syfte. Detta 

kommenterade samtliga testpersoner på. Det ansågs vara bra med sektionerna utvalda konsulter och utvalda 

uppdrag. Det ansågs dock som otydligt hur dessa konsulter och uppdrag väljs ut. 

Potentiella förbättringsområden 

Tabell 6 - Potentiella förbättringsområden: Iteration 2 

Område Åtgärder 

Hitta konsulter  Fixa paginering till “Hitta konsult”. 

Sidfot Uppdatera sidfoten med aktuell information. 

Kontakt Kontaktuppgifter ska vara färdigifyllda när man kontaktar ITREA som inloggad. 

Hitta uppdrag Fixa paginering till “Hitta uppdrag”. 

Profilsida Som medlem ska jag kunna lägga upp ett bildspel på tidigare uppdrag. 

Startsida Som besökare ska det tydligt förstås vad det innebär att registrera sig gentemot att 
lägga in uppdrag. Tydliggöra att användaren kan scrolla på startsidan, antingen göra 
en pil eller att man ser kommande innehåll.  

Lägg in 
uppdrag  

Som besökare ska denne kunna läsa en förklarande text under "Lägg in uppdrag". 
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5.4 Iteration 3 – Implementation 

Under iteration 3 har användarberättelser implementerats samt ett användartest genomförts. 

5.4.1 Utveckling iteration 3 

Nedan följer ett resultat gällande det som implementerades under iteration 3. 

Generell implementation 

Följande avsnitt lyfter implementation som är generell för hela applikationen. Implementationerna återfinns 
på samtliga sidor av webbapplikationen. 

Navigationsmeny 

Den blå knappen ”Uppdrag” som riktar sig mot uppdragsgivare reviderades där en rullgardinsmeny med 
två alternativ lades till. Första alternativet är “Lägg in uppdrag” och har samma funktion som tidigare. Det 
andra alternativet “Redigera uppdrag” tillåter användaren ändra information i ett redan tillagt uppdrag.  

I navigationsmenyn lades det även till funktionalitet och alternativ för uppdragstagare. Om användaren är 
inloggad syns dennes namn i knappen för konsulter. Knappen har då en rullgardinsmeny med alternativ för 
användaren. Där kan användaren välja mellan “Min profil”, “Redigera profil” och “Logga ut”.  

Specifik implementation 

Webbapplikationens design samt funktionalitet har modifierats sedan föregående iteration. 

Startsidan 

Startsidan kompletterades med en tydlig pil centralt i hero-sektionen. Pilen rör sig upp och ner i syfte att 
indikera för användaren att det finns fler avsnitt längre ner på sidan. Om användaren väljer att klicka på 
pilen skrollar webbapplikationen till nästa sektion på startsidan.  

Betalningsprocessen 

För att möjliggöra en betalning på webbapplikationen implementerades betalmetoden Stripe. När 
användaren väljer att lägga in uppdraget skickas denne till en sida för att bekräfta den inmatade 
informationen. Om användaren känner sig nöjd med informationen för uppdraget sker betalningen genom 
att användaren klicka på knappen ”Betala”. Därefter visas fönstret där användaren fyller i sin 
betalningsinformation. När användaren väljer att betala för annonsen länkas användaren vidare till 
uppdragets projektsida. Det skickas även ett bekräftelsemail till den registrerade e-postadressen. 

Redigera uppdrag 

I bekräftelsemailet efter att en annons har betalats erhålls en länk som ger möjlighet att redigera uppdraget 
på webbapplikationen. Det genereras även en unik kod som kan användas för att redigera uppdraget. 
”Redigera uppdrag” länkar först till en bekräftelsesida där koden för önskad annons ska matas in. Vid 
korrekt inmatning dirigeras webbapplikationen till ett formulär för att redigera uppdraget. Formuläret 
designades i samma stil som formuläret i Figur 20. 

Redigera profil 

Ett formulär för att redigera profil utvecklades i samma stil som Figur 20. Efter redigering av profil kan 
användaren se den uppdaterade informationen under sin profil.  

Filtreringsknappar 

Filtreringsknapparna under ”Hitta uppdrag” och ”Hitta konsult” implementerades i back-end vilket gjorde 
att en filtrering av kompetenser på konsulter och uppdrag nu kunde göras. Initialt är knapparna grå och 
filtrering är inaktiv. När en filtreringsknapp trycks ned visas konsulter eller uppdrag med matchande 
kompetens. På ”Hitta konsult” blir en markerad filtreringsknapp blå, på ”Hitta uppdrag” blir en markerad 
filtreringsknapp grön. Om filtreringen inte ger några matchningar visas ett meddelande som uppmanar 
användaren att pröva en annan filtrering. 
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Sökning 

Sökfältet under ”Hitta uppdrag” och ”Hitta konsult” implementerades i back-end och en sökning kunde nu 
göras. På ”Hitta uppdrag” visas annonser där uppdragstitel eller uppdragsgivare matchar med söksträngen. 
På ”Hitta konsulter” visade annonser om söksträngen matchades med profilnamn. Om sökningen inte ger 
några matchningar visas ett meddelande som uppmanar användaren att pröva en annan filtrering. 

5.4.2 Utvärdering iteration 3 

Under användartestet av iteration 3 följde samtliga testpersoner instruktioner på webbapplikationen med 
följande resultat. Först applicerades Smiths lostness-formel. 

Tabell 7 – Utvärdering: Iteration 3 

 Unika noder 

(N) 
Totala noder (S) Optimalt antal noder (R) Lostness (L) 

Testperson 1 19 22 19 0,14 

Testperson 2 22 35 19 0,40 

Testperson 3 19 19 19 0,00 

Testperson 4 19 22 19 0,14 

Testperson 5 22 25 19 0,18 

 

I Tabell 7 – återfinns antalet unika, totala och optimala noder för vardera testperson. För att identifiera 
eventuella outliers används Thompsons modifierade Tau-test. 

Tabell 8 – Thompsons modifierade Tau-test data: Iteration 3 

 Avg(L) Standard.av (L) 
t (alpha = 

0,05) 

Kritisk 

region 
Gamma Avviker 

Testperson 1 0,17 0,14 3,18 1,57 0,23 Nej 

Testperson 2 0,17 0,14 3,18 1,57 1,57 Ja 

Testperson 3 0,17 0,14 3,18 1,57 1,19 Nej 

Testperson 4 0,17 0,14 3,18 1,57 0,23 Nej 

Testperson 5 0,17 0,14 3,18 1,57 0,08 Nej 

 

Enligt Thompsons modifierade Tau-test avviker testresultatet av testperson 2 från mängden. Medelvärdet 

av lostness beräknades till 0,17, vilket är under den kritiska gränsen 0,42.  

Generella kommentarer 

Testpersonerna ansåg webbapplikationen vara tydligt utformad och de kunde med enkelhet tolka vilka två 

segment applikationen riktar sig mot. Även den tillagda pilen i hero-sektionen på startsidan ansågs indikera 
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att sidan fortsätter efter hero-sektionens gränser. Färgerna på webbapplikationen ansågs vara enhetliga och 

tydligt riktade mot de olika målgrupperna.  

Filtreringsfunktionerna i “Hitta konsult” och “Hitta uppdrag” ansågs av testpersonerna vara givande och 

nödvändiga för användaren. De ansågs vara snyggt implementerade med knappar som ändrar färg beroende 

på om de är aktiva eller inte.  

Testpersonerna såg en fördel med att ha beskrivande texter vid registrering som konsult och vid inlägg av 

nya uppdrag. Även bekräftelsefunktioner såsom e-post vid inlägg av uppdrag anses vara högst nödvändiga 

och anses fungera bra. Slutligen var samtliga testpersoner nöjda med den navigering som fanns tillgänglig. 

Potentiella förbättringsområden 

Tabell 9 - Potentiella förbättringsområden: Iteration 3 

Område Åtgärder 

Redigera profil 

Visa tydligare att profilen ändrats, meddelandet syns inte så tydligt. 
Tydliggöra vilka kompetenser som har valts i redigeringen. “Spara ändringar” 
istället för “Redigera profil” på skicka-knappen när man ska skicka in sina 
ändringar, så det blir enhetligt med när man ändrar ett registrerat uppdrag. 
Visa profilbilden som laddas upp. Inför bekräftelse när man bytt lösenord. 
Borde även behöva fylla i sitt gamla lösenord för att få ändra lösenordet 

Redigera uppdrag 
 

Fixa en bekräftelse i form av ex ett meddelande som kommer upp när man 
ändrat uppdraget eller förtydliga på annat sätt att redigeringen gått igenom. 
Användaren ska inte behöva välja kompetenskrav på nytt för att kunna 
skicka iväg redigeringen. 

Betalning 
 

Inför betalningsbekräftelse på webbapplikationen i form av exempelvis ett 
meddelande. Knappen “betala” borde heta “betala 20kr” på sidan för 
betalning. Förtydliga att man ej behöver använda koden om man trycker på 
redigeringslänken i emailet. 

Nästa test  
 

Dela upp testet i två delar där man får olika roller som uppdragsgivare och 
uppdragstagare. 

Navigationsmeny Förstora. 

Lägg in uppdrag 
 

Ändra “annons” till “uppdrag” i mailet man får som uppdragsgivare när man 
lagt in uppdrag. 

 
Profilsida 

Vill kunna redigera direkt från profilsidan. Lägg in redigera profil när man är 
inne på sin egen profil. 

Filtrera  
 

Tydliggör att en filtrering har skett när man trycker på ett kompetenskrav. 
Exempelvis genom att sidan scrollar ner eller genom att man inför en 
filtrera-knapp. 

Utvalda konsulter och 
uppdrag 

Uppdatera vad det innebär att vara utvald 

Kontakt & support 
 

När man skickar ett meddelande via kontaktformuläret bör bekräftelsen för 
att man skickat meddelandet komma högre upp. Bör även ta bort texten som 
syns ovanför formuläret efter man skickat ett meddelande. 

Startsida  Byt ut iPhonen på startsidan och ta bort bilden helt vid mindre bildskärmar. 
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5.5 Slutgiltig implementation 

Startsidan 

Implementationen i samtliga iterationer har lett till följande 
webbapplikation. I Figur 25 återfinns en bild av startsidan. Överst 
på sidan finns en navigationsmeny som följer användaren om 
denna skrollar ner på sidan. Högst upp återfinns en hero-sektion 
som illustrerar de två målgrupper som applikationen riktar sig mot. 
Efter det följer en sektion som beskriver för användaren hur 
tjänsten används. 

Sektionerna “Utvalda konsulter” och “Utvalda uppdrag” är 
baserade på de konsulter och de uppdrag som längst varit 
registrerade på tjänsten. Om användaren inte hittar det som 
eftersöks kan denne välja att visa samtliga konsulter respektive 
uppdrag.  

Om användaren upplever problem eller har en specifik fråga kan 
denne etablera kontakt med bolaget via kontaktformuläret.  

Slutligen finns en sidfot längst ner på sidan. Den innehåller en 
identisk navigationsmeny som den navigationsmeny högst upp på 
sidan samt de vanligaste frågorna en användare kan tänkas ha. Om 
användaren inte hittar det svar denne söker där, kan användaren 
gå via en länk i sidfoten till en sida med fler frågor.  

Färgkoordineringen har som syfte att illustrera vilka komponenter 
som avser respektive målgrupp; uppdragstagare och 
uppdragsgivare.  

Webbapplikationen använder de typsnitt som är anpassat för det 
operativsystem och enhet applikationen körs på.  

Figur 25 – Sida: Startsida 
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5.5.1 För uppdragsgivaren 

Hitta konsult 

Figur 27 illustrerar sidan ”Hitta konsult”. På denna 
sida kan användaren leta fram en specifik konsult 
som finns registrerad på tjänsten. Om användaren 
inte finner konsulten direkt kan denne välja att söka 
efter personens namn i sökfältet.  

Om användaren eftersöker konsulter med specifika 
kompetenser kan denne filtrera på olika 
kompetenser. Om den valda kompetensen finns 
representerad hos någon av de registrerade 
konsulterna kommer dessa konsulter att visualiseras.  

Varje konsult illustreras med ett konsultkort. 
Konsultkortet illustreras först med en bild, sedan 
följer ett namn samt en kortare beskrivning av 
konsulten. Slutligen visas de kompetenser som 
konsulten uttrycker sig ha. Varje konsultkort länkar 
vidare till konsultens profilsida där användaren kan 
läsa mer om konsulten.  

Enskild konsult 

Om användaren väljer att klicka vidare på en specifik 
konsults konsultkort länkas denne till konsultens 
profilsida, ett exempel på detta visualiseras i Figur 

26. Här kan användaren bland annat se kontaktuppgifter till konsulten samt en längre beskrivning av vem 
konsulten är och vilka tidigare relevanta erfarenheter konsulten har.  

Användaren kan även se en produktportfolio som konsulten kan visualisera genom att lägga upp bilder på 
tidigare projekt som konsulten genomfört. På så sätt kan kompetensen hos konsulten konkretiseras för 
användaren.  

 

Figur 27 - Sida: Hitta konsult 

Figur 26 - Sida: Enskild konsult 
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Lägg in uppdrag  

Om användaren klickar på den blå knappen i 
navigationsmenyn så kan denne välja att lägga in ett 
uppdrag hos ITREA. ”Lägg in uppdrag”-sidan 
visualiseras i Figur 29. Användaren kan beskriva 
uppdraget med bland annat ett namn och en 
beskrivning av vad uppdraget kommer innebära.  

Användaren kan även uppge kontaktuppgifter till 
det företag som uppdraget ska genomföras åt. 
Slutligen kan användaren välja vilka kompetenser 

som är mest relevanta för uppdraget. Då kompetenserna visualiseras kan en eventuell konsult se om denne 
är kvalificerad för uppdraget. När användaren anser att all relevant information är ifylld kan denne välja att 
gå vidare till betalning för annonsplatsen. 

Bekräfta ditt uppdrag 

När användaren väljer att gå vidare med betalning hänvisas denne först till en bekräftelsesida. Figur 28 
visualiserar sidan där användaren kan se över den information som fyllts i och identifiera eventuella misstag 
innan uppdraget laddas upp. 

Figur 29 - Sida: Lägg in uppdrag 

Figur 28 - Sida: Bekräfta ditt uppdrag 

Figur 30 - Sida: Betalningsprocess, Sektion: Ange betaluppgifter 



 

© 2018 ITREA   46 

 

Betalning 

I nästa steg, som illustreras i Figur 30 länkas användaren vidare till en sida för att fylla i 
betalningsinformation. Om informationen är korrekt ifylld så debiteras användaren 20 kronor för 
annonsplatsen. 

Betalningsbekräftelsesida 

När betalningen har gått igenom skickas användaren vidare till en bekräftelsesida på webbapplikationen. 
Användaren får även ett mail innehållande information angående hur denne kan redigera informationen i 
det uppdrag som denne nyss registrerade. Användaren får två alternativ till att göra detta. Det första innebär 
att användaren når uppdragets redigeringssida via en länk i e-postmeddelandet. Det andra alternativet 
innebär att användaren får en kod som kan användas på webbapplikationen för att nå uppdragets 
redigeringssida. 

Hitta ditt uppdrag 

I Figur 32 illustreras det hur användaren kan fylla i 
den kod som denne fick i bekräftelsemailet för att 
komma åt och redigera sitt uppdrag. 

Redigera uppdrag  

Formuläret för att redigera ett uppdrag är snarlikt det 
formulär som användaren fyller i vid registrering av 
ett uppdrag.  

Den initiala informationen finns automatiskt ifylld så användaren inte manuellt behöver fylla informationen 
i formuläret igen. När användaren har ändrat önskad information och bekräftat detta kommer ändringarna 
kommer synas för samtliga användare. 

 

Figur 32 - Sida: Hitta ditt uppdrag 

Figur 33 - Sida: Redigera uppdrag 

Figur 31 - Sida: Betalningsbekräftelsesida 
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5.5.2 För uppdragstagaren 

Hitta uppdrag 

I Figur 35 illustreras sidan ”Hitta uppdrag”. På 
denna sida kan användaren hitta ett specifikt 
uppdrag som denne kan tänka sig utföra. 
Användaren kan välja att söka efter specifika ord i 
sökfältet för att generera de uppdrag som passar in 
på det sökalternativet. Om användaren istället vill 
hitta uppdrag som passar innehavd kompetens, kan 
användaren filtrera på vilken kompetens som krävs 
för att utföra ett specifikt uppdrag. Om användaren 
väljer en viss kompetens kommer endast uppdrag 

som kräver denna kompetens att visualiseras. Varje uppdragskort är illustrerat med ett namn på uppdraget 
samt vilken uppdragsgivare det ska genomföras åt. Uppdragskorten är också illustrerade med den 
kompetens som krävs för uppdraget. 

Enskilt uppdrag  

I Figur 34 illustreras sidan för ett specifikt uppdrag. Här kan användaren läsa en beskrivning av det 
efterfrågade uppdraget. Användaren kan även se kontaktuppgifter till det företag som erbjuder uppdraget. 
Även de kompetenser som fanns illustrerade i uppdragskortet finns listade på denna sida. Slutligen kan även 
användaren läsa mer information uppdragsgivaren. 

Skapa profil 

I Figur 36 illustreras sidan där användaren kan skapa en profil hos ITREA och därmed bli konsult på 
webbapplikationen. Användaren kan välja att fylla i sitt namn samt kontaktuppgifter. Därefter kan 
användaren välja och bekräfta ett lösenord som senare används för att logga in på applikationen. 

Därefter kan användaren välja den/de kompetenser som denne anser sig ha. Dessa kompetenser kommer 
finnas på användarens konsultkort. Slutligen kan användaren välja att lägga upp en profilbild. Om 
registreringen genomförs kommer användaren automatiskt bli inloggad och dess profil blir synlig på 
tjänsten. 

Figur 35 - Sida: Hitta uppdrag 

Figur 34 - Sida: Specifikt uppdrag 
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Redigera profil 

Användaren kan redigera sin profilinformation på sidan ”Redigera profil. Informationen som användaren 
tidigare fyllt i återfinns automatiskt så den inte behöver fyllas i på nytt. På denna sida erhåller användaren 
möjligheten att lägga upp bilder på tidigare utförda uppdrag. Detta är för användaren inte obligatoriskt men 
rekommenderas. Slutligen måste användaren ange sitt lösenord för att bekräfta genomförda ändringar. Sidan 
för att redigera profilinformation kan endast kommas åt då användaren är inloggad.  

Logga in 

Om användaren redan har 
ett registrerat konto som 
konsult kan den logga in på 
tjänsten med detta konto. 
Om informationen fylls i 
korrekt loggas användaren 
in och skickas vidare till sin 
profilsida.  

Om användaren kommer till 
”Logga in”-sidan utan att ha 
ett registrerat konto 
återfinns en länk under 
formuläret för att skicka 
användare till sidan för 
registrering av en ny profil. 

Figur 38 - Sida: Logga in 

Figur 37 - Sida: Redigera profil Figur 36 - Sida: Skapa profil 

Figur 39 - Sida: Logga in 
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5.5.3 För alla användare 

Om oss 

I Figur 41 återfinns sidan med information om de 
som står bakom ITREA samt webbapplikationen. 
Här beskrivs kortfattat visionen bakom bolaget och 
var det härstammar ifrån. 

Kontakt och support  

Slutligen kan samtliga användare rikta sig till ”Kontakt 
& support” – sidan för hjälp angående de problem 
som de ställs inför. Först följer en sektion med vanliga 
frågor som den generella användaren kan tänkas ha. 

Om användaren inte finner eftersökt information kan 
kontakt etableras med bolaget genom att fylla i 
kontaktformuläret. Då skickas ett meddelande till 
bolaget.  

Figur 40 - Sida: Kontakt & Support 

Figur 41 - Sida: Om oss 
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5.6 Slutgiltiga tester 

Den slutgiltiga utvärderingen består av responsivitetstest, användartest, läsbarhetstest och trovärdighetstest. 

5.6.1 Responsivitetstest 

Nedan följer resultatet från responsivitetstestet. 

Tabell 10 –Responsivitetstestet: Slutgiltigt resultat 

Fråga  Ja Nej Kommentar 

1 
Använder webbapplikationen en alternativ 
mobilsida? 

+ 0 + 1 
Samma applikation återfinns 
på alla enheter. 

2 
Innehåller webbapplikationen lämpliga alt-
attribut baserat både på AChecker resultat och 
manuell undersökning av applikationen? 

+ 1 + 0 
Alla bildelement har lämpliga 
alt-attribut. 

3 
Använder webbapplikationen tabeller för data 
inte passande för tabeller? 

+ 0 + 1 
Det återfinns inte tabeller för 
opassande data. 

4 
Utformas webbapplikationen med 
proportionella storleksenheter som % och em 
istället för pixlar? 

+ 1 + 0 
Enheter som % och em 
används då det är passande. 

5 
Stannar alla avsedda element helt inuti skärmen 
oavsett storlek? 

+ 1 + 0 
Inga element överskrider 
skärmen oavsett storlek. 

6 
Har webbapplikationen tre eller fler 
brytpunkter när dess storlek ändras i ett 
skrivbordsfönster? 

+ 1 + 0 
Applikationen använder fler 
än tre brytpunkter. 

7 
Återfinns horisontell skrollning på någon 
testad enhet? 

+ 0 + 1 
Ingen del av applikationen 
innehåller delar som skrollas 
horisontellt. 

8 
Ändras textens storlek när webbläsarfönstret 
ändrar storlek? 

+ 1 + 0 
Textstorlek anpassar sig efter 
skärmstorleken. 

9 
Använder webbapplikationen typsnitt av typen 
sans-serif på mobila skärmstorlekar? 

+ 1 + 0 
Typsnitten som används är av 
typen sans-serif. 

10 
Försvinner, ändras storlek på eller omplaceras 
lämpliga element när de inte längre är praktiska 
för små skärmstorlekar i mobil vy? 

+ 1 + 0 
Elementen återfinns och 
placeras med vad som är 
lämpligt för skärmstorleken.  

11 
Återfinns en uppenbar navigationsmeny på alla 
enheter? 

+ 1 + 0 
En tydlig navigationsmeny är 
alltid synlig på alla enheter. 

12 
Är det tillräcklig kontrast mellan texten och 
bakgrunden? 

+ 1 + 0 
Textfärgen innehar hög 
kontrast mot bakgrunden. 

13 
Används flexibla bilder som ändrar storlek 
automatiskt baserat på skärmstorlek? 

+ 1 + 0 
Bilderna ändrar storlek utefter 
skärmstorleken. 
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14 
Har webbapplikationen en flexible, kaklad eller 
enfärgad bakgrund? 

+ 1 + 0 
Applikationens olika sektioner 
har enfärgade bakgrunder. 

15 

Visar webbapplikationen tre eller fler meningar 
i rad i styckeformat utan att dela upp dem i en 
punktlista både på skrivbord- samt 
mobilskärmar? 

+ 0 + 1 

Styckena på applikationen är 
utformade på ett önskvärt 
sätt. 

16 
Användaren tillåts pausa text som rör sig eller 
bildspel. Alternativt kan användaren återgå till 
en föregående bild i bildspelet. 

+ 1 + 0 
Applikationen innehar ingen 
text som rör sig eller bildspel. 

17 
Kan länkarna i navigationsmenyn bekvämt 
klickas på, på mobila enheter? 

+ 1 + 0 
Alla länkar är tillräckligt stora 
för att vara klickbara på 
mobila enheter. 

18 
Är kontaktformulären lätta att fylla i (innehar 
som mest tre fält), eller har webbapplikationen 
inga kontaktformulär? 

+ 1 + 0 
Kontaktformulären består av 
tre fält. 

19 
Har webbapplikationen en sökfunktion 
tillgänglig på alla enheter? 

+ 1 + 0 
En sökfunktion återfinns på 
relevanta delar av 
applikationen på alla enheter. 

 

Webbapplikationen uppfyller samtliga 19 testbara krav av de totala 20.  

5.6.2 Användartest 

Samtliga deltagare fick genomföra instruktioner på webbapplikationen med följande resultat. För att kunna 
applicera Smiths lostness-formel noterades antalet noder som vardera testperson besökte.  

Tabell 11- Utvärdering: Slutgiltigt resultat 

 Unika noder 
(N) 

Totala noder (S) Optimalt antal noder (R) Lostness (L) 

Testperson 1 24 26 24 0,08 

Testperson 2 24 25 24 0,04 

Testperson 3 24 25 24 0,04 

Testperson 4 26 28 24 0,10 

Testperson 5 24 28 24 0,14 

Testperson 6 24 24 24 0,00 

Testperson 7 24 31 24 0,23 

Testperson 8 26 28 24 0,10 

Testperson 9 24 24 24 0,00 
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Testperson 10 27 29 24 0,13 

Testperson 11 26 29 24 0,13 

Testperson 12 26 29 24 0,13 

 

För att identifiera eventuella outliers används Thompsons modifierade Tau-test. 

Tabell 12 – Thompsons modifierade Tau-test data: Slutgiltigt resultat 

 Avg(L) 
Standard.av 
(L) 

t (alpha = 
0,05) 

Reject Region Gamma Förkasta 

Testperson 1 0,09 0,07 2,23 1,83 0,25 Nej 

Testperson 2 0,09 0,07 2,23 1,83 0,82 Nej 

Testperson 3 0,09 0,07 2,23 1,83 0,82 Nej 

Testperson 4 0,09 0,07 2,23 1,83 0,17 Nej 

Testperson 5 0,09 0,07 2,23 1,83 0,75 Nej 

Testperson 6 0,09 0,07 2,23 1,83 1,42 Nej 

Testperson 7 0,09 0,07 2,23 1,83 2,01 Ja 

Testperson 8 0,09 0,07 2,23 1,83 0,17 Nej 

Testperson 9 0,09 0,07 2,23 1,83 1,42 Nej 

Testperson 10 0,09 0,07 2,23 1,83 0,56 Nej 

Testperson 11 0,09 0,07 2,23 1,83 0,54 Nej 

Testperson 12 0,09 0,07 2,23 1,83 0,54 Nej 

 

Enligt Thompsons modifierade Tau-test avviker testresultatet av testperson 7 från mängden. Medelvärdet 
av lostness blir 0,09, vilket är under den kritiska gränsen på 0,42.  

Generella kommentarer 

Webbapplikationen ansågs visuellt tilltalande med dess tydliga rubriker. Applikationen ansågs även förmedla 
ett tydligt syfte. Den information som känns relevant för användaren finns tillgänglig och visualiseras tydligt. 
Navigationsmenyn och sidfoten upplevdes bidra till webbapplikationens goda navigerbarhet. Den 
funktionaliteten som behövs anses finnas på webbapplikationen och kompletteras med en enhetlig layout.  

Bilderna som har valts upplevs relevanta och inspirerande. De färger som används på applikationen anses 
vara visuellt tilltalande och inger ett professionellt intryck. Flera användare förstår tanken bakom att ha 
färger som riktar sig till olika målgrupper. 
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Generella förbättringsområden 

Tabell 13 - Generella förbättringsområden: Slutgiltigt resultat 

Område Åtgärder 

Redigera profil 
 

Otydligt vad som blir fel när man inte fyller i lösenordet vid en profiländring. 
Borde ha en automatisk scroll till lösenordet om man försöker spara ändringar 
utan att ha fyllt i. Man måste även lägga in bilden igen. När lösenordet väl var 
ifyllt vad det dock tydligt att ändringen gått igenom. 
Flera testare tyckte att det var onödigt att man behövde fylla i lösenordet vid 
ändring av profil när man redan var inloggad. 
När man redigerat profilen syntes inte länken vidare till profilen så tydligt. 
 

Lägg in uppdrag 
 

Ett flertal testare upplevde att det tog lång tid innan man skickades vidare till 
betalningsbekräftelsen.  
Mailet som skickas från ITREA när man betalat för sitt uppdrag kan se 
proffsigare ut med t.ex. ITREAs logga, kontaktuppgifter.  
Otydligt vad man ska göra med koden som finns i mailet, behöver man kopiera 
den på en gång? Behöver man spara den? När används den? Testaren blev 
nervös när hen såg uppdragskoden på betalningsbekräftelsesidan.  
Oklart om stripe känns trovärdigt om man inte sett det innan. 

Redigera uppdrag 
Under redigera uppdrag bör det stå vart man hittar uppdragskoden, kan vara så 
att man glömt.  

Startsida 
 

Ett flertal testare tyckte det var oklart med knapparna i hero-sektionen på 
startsidan. Att man skickas vidare till utvalda uppdrag istället för “Hitta 
uppdrag”.  
Flera testare hade problem med att hitta till Så fungerar det och gick till Kontakt & 
Support istället för via startsidan. 
Flera testare såg inte pilen på hero-sektionen. 

Kontakt & support 
När man skickat iväg ett meddelande till ITREA ligger en beskrivande text för 
kontaktformuläret kvar, detta borde tas bort när meddelandet skickats.  

Navbar 
Flera tror att man kan nå “hitta uppdrag” via rullgardinsmeny “uppdrag” i 
navbaren. 
En testare upplevde att texten i navbaren var för liten. 

Hitta uppdrag 
 

En testare ville kunna “favoritmarkera” ett uppdrag för att kunna se på det vid 
ett senare tillfälle, utan att behöva leta upp det manuellt.  

Skapa profil 
 

En testare tyckte att det var otydligt att “skapa profil” betydde just att man 
skulle skapa en konsultprofil.  
En testare tyckte att man borde kunna registrera sig som uppdragsgivare. 

Bilder 
 

En testare hade gärna sett lite mer tonade bakgrundsbilder i headers. 
Flera testare upplevde att header-bilderna inte hörde ihop med rubrikerna de 
tillhörde. 
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5.6.3 Läsbarhetstest 

Samtliga stycken på sidan har matats in i LIX-räknaren. Först kalkylerades alla stycken samtidigt vilket gav 

ett värde på 39. Därefter genomfördes testet på samtliga stycken individuellt och gav följande resultat för 

respektive stycke: 

Tabell 14 – Läsbarhetstest: Slutgiltigt resultat 

Sida: Stycke LIX 

Hem: Hitta IT-konsult 35 

Hem: Hitta IT-uppdrag 43 

Hem: Så fungerar det 53 

Hem: Utvalda konsulter 28 

Hem: Utvalda uppdrag 34 

Hem: Kontakta oss 42 

Kontakt & Support: Vanliga frågor 40 

Om oss: Vår vision 50 

Skapa profil 34 

Lägg in uppdrag 27 

Betalningsbekräftelse 33 

Rediga uppdrag: bekräftelseruta 56 

Rediga profil: bekräftelseruta 38 

Medelvärde: 39,46 
 

5.6.4 Trovärdighetstest 

Nedan presenteras svaren från den enkät som testpersonerna fick fylla i. I diagrammen nedan redovisas 

svaren som är graderade på en skala 1 till 7 där 1 är “stämmer inte alls” och 7 är “stämmer bra”. 

Fråga 1: Är det någon funktionalitet du saknar? 

Sju av tolv saknade inte någon funktionalitet. Några av dem påpekade att det kan bero på att de inte tillhör 

någon av målgrupperna och därför inte är tillräckligt insatta för att kunna påpeka det. 

Funktionalitet som saknades: 

• Tillgång till uppdragsannonser via profil som konsult. 

• Någon form av rating-funktion av konsulter. 

• Tydliggörande av hur man sköter kontakt mellan uppdragsgivare och konsulter. 

• En beskrivning av kompetenserna. 

• Tydliggörande av vad som sker vid skapandet ett uppdrag.  

• “Så fungerar det” borde delas upp mellan konsulter och uppdragsgivare. 

• Längden på telefonnummer borde kontrolleras. 
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Fråga 2: Är det någon funktionalitet du tycker är överflödig eller onödig? 

Ingen av de tolv deltagarna ansåg att det fanns någon överflödig funktionalitet på webbapplikationen. 

Fråga 3: Tycker du, utifrån vad du sett av webbapplikationen, att organisationen inger ett 

professionellt intryck? 

 

Figur 42 – Trovärdighetstest fråga 3: ”Tycker du, utifrån vad du sett av webbapplikationen, att organisationen inger ett professionellt intryck?” 

Fråga 4: Känner du dig bekväm med att lägga upp ditt namn, e-mail och telefonnummer på 
webbapplikationen? 

 
Figur 43 - Trovärdighetstest fråga 4: ”Känner du dig bekväm med att lägga upp ditt namn, e-mail och telefonnummer på webbapplikationen?” 

Fråga 5: Känner du dig bekväm med att lägga upp din betalningsinformation på företagets 

webbapplikation? 

 

Figur 44 - Trovärdighetstest fråga 5: ” Känner du dig bekväm med att lägga upp din betalningsinformation på företagets webbapplikation?” 
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Fråga 6: Tycker du att webbapplikationen är innehållsanpassad för dig?  

 

Figur 45 - Trovärdighetstest fråga 6: ”Tycker du att webbapplikationen är innehållsanpassad för dig?” 

Fråga 7: Ser du ett klart budskap hos webbapplikationen? 

 

Figur 46- Trovärdighetstest fråga 7: ”Ser du ett klart budskap hos webbapplikationen?” 

Fråga 8: Om så är fallet, är budskapet strukturerat och lätthanterligt? 

 

Figur 47- Trovärdighetstest fråga 8: ”Om så är fallet, är budskapet strukturerat och lätthanterligt?” 

Fråga 9: Upptäckte du några buggar eller systemfel under användandet av webbapplikationen? 

Elva av tolv upptäckte inte några buggar eller systemfel under användandet av webbapplikationen.  

Buggar eller systemfel som upptäcktes var: 



 

© 2018 ITREA   57 

 

• Text visades utanför sina inmatnings-fält.  

Fråga 10: Anser du att priset på 20kr är rimligt att betala för att lägga upp en annons? 

Sju av deltagarna, 58,3%, ansåg att priset på 20kr är rimligt att betala för att lägga upp en annons medan fem 
av deltagarna, 41,7%, ansåg att priset var för lågt. 

5.7 Tekniskt resultat 

Webbapplikationen består av två delar, klienten och servern. Klienten är det som användaren kommer i 
kontakt med när den går in på applikationen via dess webbadress. Servern är den del som klienten 
kommunicerar med och sköter all hantering av data och logik. Den färdiga applikationen är skriven i 
programmeringsspråken Python, SQL, JavaScript, HTML och CSS och är huvudsakligen uppbyggd med 
teknikerna Webpack, Flask, Jinja2, jQuery och Stripe.  

5.7.1 Server 

I servern används Python som programmeringsspråk. För att hantera och lagra data används en databas 
skriven i standarden SQL, specifikt med implementationen SQLAlchemy. Utöver egenutvecklad 
funktionalitet används flertalet ramverk och paket, vilka kan ses i Tabell 15. 

Tabell 15 - Ramverk/paket på server: Slutgiltigt resultat  

Ramverk/paket Funktion 

Flask Ett ramverk som möjliggör grunden för en webbapplikation i Python 

Flask-Webpack Möjliggör integrationen av Webpack i Flask-applikationer 

Flask-
SQLAlchemy 

Gör det möjligt att ansluta en SQLAlchemy databas till en Flask-applikation 

Flask-BasicAuth Gör så att undersidor i applikationen kan lösenordsskyddas 

Flask-Admin Erbjuder ett färdigt administratörsgränssnitt till applikationen 

Flask-WTF Underlättar utvecklingen av formulär samt validering av dem 

Flask-Login Sköter hanteringen av bland annat inloggning och utloggning 

Flask-Session Underlättar hantering av användarsessioner 

Flask-Uploads Möjliggör filuppladdningar i applikationen 

Jinja2 Ett ramverk som gör det möjligt att skriva HTML-kod med data från servern 

Werkzeug Erbjuder grundfunktionalitet som krävs för Flask att fungera 

Stripe Möjliggör integrering av betaltjänsten Stripe 

 

5.7.2 Klient 

I klienten används HTML och CSS för att visualisera sidan. JavaScript är det programmeringsspråk som 
används på klientsidan för att kommunicera med servern samt för att tillgängliggöra diverse interaktiv 
funktionalitet. För att möjliggöra ytterligare funktionalitet har flertalet paket använts, vilka kan ses i Tabell 
16. 
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Tabell 16 - Ramverk/paket på klient: Slutgiltigt resultat 

Ramverk/paket Funktion 

Babel Gör det möjlig att använda nya versioner av JavaScript i äldre webbläsare 

Font Awesome Erbjuder färdiga ikoner 

Bootstrap Erbjuder färdiga byggstenar som underlättar layout och design 

jQuery En utbyggnad på JavaScript som förenklar viss funktionalitet 

jQuery Validation Underlättar validering av formulär 

SASS En utbyggnad av CSS vilken erbjuder flertalet förbättringar 

Stripe Möjliggör integrering av betaltjänsten Stripe 

 

5.7.3 Webpack 

Webpack är ett verktyg som bland annat paketerar webbapplikationens filer och gör de mer optimerade 
med avseende på filstorlek och därmed laddningstider. Verktyget används även för att skriva om kod så den 
blir med kompatibel med alla webbläsare. Exempel på detta är SASS som skrivs om till CSS samt nya 
versioner av JavaScript som skrivs om till äldre versioner med mer stöd av webbläsare.  
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6 Diskussion 

Följande kapitel diskuterar studiens resultat samt studiens använda metoder och dess påverkan på resultatet, 
slutligen diskuteras möjligheter till arbete i ett vidare sammanhang.  

6.1 Resultat 

Nedan presenteras hur väl studiens resultat, med fokus på användbarhet, användarupplevelse och 
trovärdighet, besvarat frågeställningen. Denna del av diskussionen berör resultatet kopplat till studiens teori 
och genomförda tester samt aspekter som hade kunnat göras annorlunda för att uppnå bättre resultat.  

6.1.1 Användbarhet 

Webbapplikationens användbarhet diskuteras med avseende på begreppen navigerbarhet och läsbarhet.  

Navigerbarhet 

I Figur 48 presenteras resultatet för de medelvärden som uppmätts för lostness under samtliga 
användartester. 

 

Figur 48. Medelvärde av lostness 

Det har utifrån grafen konstaterats att medelvärdet av lostness under projektets gång varierat. Följaktligen 
uppmätte den slutgiltiga webbapplikationen en låg grad av lostness, vilket tyder på hög navigerbarhet. Den 
utvecklade webbapplikationen är utformad så att en användare kan navigera till olika sidor eller sektioner 
på olika sätt. Därför är det essentiellt att kommentera faktumet att ett högt värde på lostness inte betyder 
att användaren är vilse. En längre väg är nödvändigtvis inte fel väg, däremot är ett färre antal klick att föredra.  
Då färre klick bidrar till en högre nöjdhetsgrad hos användaren [10].   

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Slutgiltigt

U
p

p
m

ät
t 

lo
st

n
es

s-
gr

ad

Testomgång

Medelvärde av lostness



 

© 2018 ITREA   60 

 

Iteration 1 

Under det användartest som genomfördes efter iteration 1 uppmättes ett medelvärde på testpersonernas 
lostness till 0,23. Gränsen för när en användare klassificeras som vilse är då lostness överstiger 0,42 [34]. 
Eftersom medelvärdet av lostness var lägre än 0,42, uppnådde webbapplikationen därmed kraven för att 
vara navigerbar. De tre testpersonerna hade däremot varierande lostness. En testpersons lostness-värde 
uppmättes till 0, medan en annans lostness-värde uppmättes till 0,43. Testresultatets variation beror på flera 
saker, troligtvis en varierande grad av datorvana samt varierande förståelse för instruktionerna.  

Utöver att undersöka graden av lostness erhölls även generella kommentarer från testpersonerna med hjälp 
av CTA. Det framgick att användarna flinkt kunde avgöra vilket affärsområde webbapplikationen riktade 
sig mot. Testpersonerna upplevde även att profilsidan, visualiseringen av kompetenser och informationen 
om uppdragstagare kändes relevant. Därför görs tolkningen att webbapplikationen uppfyller det första, 
andra och tredje huvudmålet för navigerbarhet, alltså att organisera och kategorisera innehåll, rubricera 
information och att utforma navigationssystem [9]. Den fixerade navigationsmenyn samt sidfoten upplevdes 
som effektiva hjälpmedel för navigering. Detta tyder på att webbapplikationen uppfyllde huvudmål tre och 
fyra, där riktlinje fyra innebär att användaren fick hjälp att hitta information [9]. Testpersonerna gav även 
återkoppling angående webbapplikationen. Bland annat lyftes förslag om att synliggöra kompetenser på 
konsultkort, att göra kontaktformulär mer lättillgängligt och en tydligare navigationsmeny.  

Iteration 2 

Användartestet tillhörande iteration 2 resulterade i ett uppmätt medelvärde av lostness på 0,29 och viket är 
en ökning på 0,05 jämfört med tidigare användartest. Trots ett förhöjt medelvärde av lostness, är det viktig 
att notera att det fortfarande inte indikerar att webbapplikationen var svårnavigerad samt att endast en av 
åtta testpersoner överskred gränsen på 0,42 [34]. Samtliga testpersoner uttalade sig om att 
webbapplikationen tydligt förmedlade dess syfte, vilket återigen bekräftar att de fyra huvudmålen inom 
navigerbarhet uppnåtts [9]. Något som däremot förvirrade ett flertal testpersoner var innebörden av utvalda 
konsulter och utvalda uppdrag samt algoritmen bakom urvalet. Testpersonernas kommentarer gällande 
förbättringar på webbapplikationens navigerbarhet inkluderade att införa paginering för både “Hitta 
konsult” och “Hitta uppdrag”. Testpersonerna fann även ett behov av att förtydliga webbapplikationens 
användningsområden, till exempel vad det innebär att registrera sig som konsult samt lägga in uppdrag. Ett 
flertal testpersoner hade svårigheter med att förstå att det fanns mer innehåll på startsidan än hero-sektionen. 
Det åtgärdades genom att införa en nedåtriktad pil, för att synliggöra startsidans övriga innehåll. Dessa 
modifikationer skulle bidra till att uppfylla riktlinje fyra, att hjälpa användare hitta information [9].  

Ökningen av hur vilse användarna upplevdes under användartestet efter iteration 2 förklaras av att 
iterationens arbete resulterade i stora mängder ny funktionalitet. Eftersom att den nya funktionaliteten inte 
var färdigutvecklad vid testtillfället ledde detta till att webbapplikationens navigerbarhet försämrades.  

Iteration 3 

Genom att implementera erhållna förbättringsförslag från föregående iteration förbättrades 
webbapplikationens navigerbarhet ytterligare. Både i avseende på hur väl de fyra huvudmålen för 
navigerbarhet uppfylldes men även på den uppmätta graden lostness. Under användartestet tillhörande 
iteration 3 erhölls ett medelvärde av lostness på 0,17, vilket tyder på en tillfredsställande navigerbarhet samt 
att användarna var mindre vilse jämfört med de två tidigare mätningarna. Enligt Thomsons modifierade 
Tau-test kunde ett av de fem testresultaten klassificeras som avvikande, en outlier [35]. Anledningar till ett 
avvikande testresultat kan återigen bero på varierande erfarenhet och datorvana samt varierande förståelse 
för testets instruktioner hos testpersonerna.  

Efter användartestet under iteration 3 åtgärdades mindre funktioner för att förbättra webbapplikationens 
användbarhet. Mycket av implementationen innefattade tydligare bekräftelse av bland annat betalning, 
profil- och uppdragsredigering och filtrering. Utöver detta adderades ytterligare länkar till 
webbapplikationens undersidor exempelvis, en länk till redigeringssidan från användarens egen profil och 
till vanliga frågor från sidfoten. Detta för att göra det enklare för användare att använda och förstå 
webbapplikationen i linje med navigerbarhetens fyra huvudmål och på sätt öka dess navigerbarhet. Dessa 
åtgärder gav positiva resultat i avseende på webbapplikationens navigerbarhet, vilket tydligt påvisades under 
det slutgiltiga användartestet. Under det slutgiltiga testet uppmättes medelvärdet av lostness till 0,09. Av 
totalt tolv testdeltagare påvisades inget resultat över 0,42. Däremot kunde en testpersons resultat 
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kategoriseras som avvikande. Det är däremot viktigt att notera att ingen av testpersonerna påvisade att de 
var vilse.  

Slutgiltiga tester  

Enligt kommentarer från det slutgiltiga användartestet kunde det konstateras att syftet med 
webbapplikationen var tydligt. Vidare ansågs webbapplikationen inneha tydliga rubriker och bilder som 
upplevdes relevanta för webbapplikationens innehåll. Detta indikerar att webbapplikationen uppfyllde det 
andra huvudmålet för navigerbarhet, att rubricera information [9]. Samtliga testdeltagare upplevde 
webbapplikationen som lättnavigerad med hjälp av de menyer som finns högst upp samt längst ner på 
samtliga sidor. Detta tyder på att webbapplikationen uppfyller det tredje huvudmålet för navigerbarhet, 
vilket är att utforma navigationssystem [9]. Det faktum att webbapplikationen ansågs inneha tydliga menyer 
och relevanta rubriker bekräftar navigerbarhetens första huvudmål, att organisera och kategorisera innehåll 
[9]. Vidare ansågs relevant information för användaren finnas tillgänglig och tydligt visualiserad. Dessa 
kommentarer påvisade att webbapplikationen uppfyllde det fjärde huvudmålet som finns för navigerbarhet, 
att hjälpa användare hitta information [9].  

Utifrån studiens teoriavsnitt är det viktigt att webbapplikationens hyperlänkar är beskrivande och tydliga. 
Ytterligare en faktor som ökar en webbapplikations navigerbarhet är en permanent och förklarande 
menyrad. [11] Implementationen av beskrivande och tydliga hyperlänkar samt en permanent 
navigationsmeny på webbapplikationen syftade därmed åt att öka webbapplikationens navigerbarhet. Under 
det slutgiltiga användartestet undersöktes hur stor förståelse det fanns för webbapplikationens hyperlänkar 
i navigationsmenyn. Resultatet visade att testpersonerna upplevde menyerna högst upp samt längst ner på 
sidan som användbara och effektiva. Testpersonernas uttalanden bekräftades ytterligare av det låga 
medelvärdet av lostness på 0,09 som uppmättes under användartestet. Enligt kommentarer från 
testdeltagare och den enkät som de fick besvara under det slutgiltiga användartestet kunde det fastställas att 
ingen funktionalitet på webbapplikationen ansågs vara överflödig. 

Att det slutgiltiga medelvärdet för testpersonernas lostness uppmättes till 0,09 grundar sig i att 
webbapplikationen utformats med strävan att uppnå navigerbarhetens fyra huvudmål. Vidare har 
testpersonernas beteenden och kommentarer efter samtliga användartester tagits i beaktning under 
webbapplikationens utveckling, i syfte att förbättra samt säkerhetsställa dess navigerbarhet.  

Läsbarhet 

Angående läsbarheten har de olika textstyckena på applikationen varierande LIX mellan 27 och 56, vilket 
motsvarar texter mellan nivåerna Mycket lättläst, barnböcker samt Svår, normalt värde för officiella texter [37]. De 
höga värdena kan bero på det avancerade språk som använts för att förmedla rätt budskap till tjänstens 
målgrupper. Det finns även textstycken som har lågt LIX. Detta beror till stor anledning av att applikationen 
innehåller en del enklare meningar som inte har någon anledning att vara formulerade på ett mer komplicerat 
sätt. 

Genom att använda ett konkret och beskrivande vokabulär utan överflödig information har ett genomsnitt 
av LIX för samtliga stycken uppmätts till 39,46, vilket lägger applikationen precis på gränsen mellan Lättläst, 
skönlitteratur, populärtidning och Medelsvår, normal tidningstext. Detta är precis under 40, den nivå som Fredrik 
Johansson menar att en webbapplikation bör ligga under för att uppfattas som läsbar [3]. 

Att beräkna LIX enskilt för varje textstycke och sedan ett genomsnitt av alla värden kan ge en missvisande 
bild. Detta eftersom alla textstycken i det fallet viktas lika tungt oavsett längd. Därför har alla textstycken på 
applikationen beräknats tillsammans, varav LIX erhölls. Detta gav ett LIX på 39 vilket även det klassificerar 
applikationen som läsbar enligt Fredrik Johansson [3]. 

Dessa värden omkring 39 är väldigt nära den gräns på 40 som nämns som övre gräns för att en 
webbapplikation klassas som läsbar, vilket tyder på att LIX borde kunna sänkas. Däremot, om LIX skulle 
sänkas kan applikationen klassas i en lägre kategori, exempelvis Mycket lättläst, barnböcker [37]. Att sänka LIX 
inger ett lågt intryck av professionalism, vilket inte är önskvärt för en professionell tjänst, där av är LIX nära 
40 acceptabelt. 

Webbapplikationen använder de typsnitt som är anpassade för det operativsystem och enhet applikationen 
körs på. Detta medför hög läsbarhet, minimerade laddningstider samt enhetlighet med resten av 
operativsystemet och enheten [15]. Allt detta bidrar till hög användbarhet. 
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6.1.2 Användarupplevelse 

Webbapplikationen erbjuder en personifierad användarupplevelse i form av att den är skräddarsydd för de 
olika målgrupperna uppdragsgivare och uppdragstagare, något som leder till ökad kundlojalitet. 
Applikationen erbjuder däremot inte någon form av designansvar till användaren, eftersom det kan leda till 
en skadad användarupplevelse [16]. Användarupplevelsen har istället skapats baserat på den framtagna 
teorin. 

Tilltalande design 

Under iteration 0 undersöktes en prototyp av webbapplikationen för att studera om layouten bidrog till en 
tilltalande design. Resultatet från användartestet av prototypen påvisade att den tydliga strukturen bidrog 
till en uppfattning om god användarupplevelse. Detta stärker teorin om att layouten är en viktig del i att 
uppnå en tilltalande design som i sin tur leder till god användaruppplevelse [2], [18]. 

Utfallet av det slutgiltiga användartestet visade att testpersonerna bibehöll samma åsikt angående 
webbapplikationens design under hela testet. Detta stärker teorin om att det endast krävs 50 millisekunder 
för en person att bilda sig en uppfattning om designen är visuellt tilltalande [41]. Dessutom har det 
konstaterats, utifrån erhållna kommentarer från testpersoner, att webbapplikationen innehade en tilltalande 
design redan efter utvecklingen i iteration 1. I detta fall har hero-sektionen och navigationsmenyn spelat en 
viktig roll då dessa element är de första användaren ser. Layouten på dessa element har dessutom varit 
snarlika under hela utvecklingens gång. Den layout som användaren har bemöts av har varit vital för hög 
användbarhet [2], [41]. 

Valet av färger på webbapplikationen har haft inverkan på testpersonernas åsikter om den visuella 
designen. Detta syns speciellt tydligt i det slutgiltiga testet där deltagarna ansåg att färgschemat som fanns 
ingav ett behagligt och proffsigt intryck. Detta är förenligt med teorin om att blått och grönt förmedlar ett 
lugn hos användarna [17]. En klar uppdelning av hero-sektionen med hjälp av färger har medfört att 
deltagarna förstått att det fanns en tydlig uppdelning av två målgrupper samt en tydlighet i navigationen 
vilket ökade användbarheten [2]. 

Responsivitet 

Webbapplikationen är utvecklad med responsiv design vilket gör att den anpassar sig efter enheten 
applikationen används på. En responsiv design uppnåddes genom att under utvecklingen av 
webbapplikationen kontrollera applikationens layout och design på olika enheter och skärmstorlekar. Att 
testa responsiviteten gjordes utifrån ett test med 20 kriterier [36]. På grund av tekniska begränsningar var 
enbart 19 av 20 kriterier möjliga att undersökas. Resultatet som erhölls var då 19 av 19 vilket gör att 
applikationen ansågs vara responsiv, vilket bidrar till god användarupplevelse [21]. 

6.1.3 Trovärdighet 

Studien har undersökt trovärdighet ur två perspektiv, dels hur utformningen av webbapplikationen har 
bidragit till trovärdighet samt hur säker en användare känner sig med att lämna sina betaluppgifter på 
webbapplikationen.  

Utformning 

I syfte att erhålla en trovärdigt utformad webbapplikation har applikationen utvecklats efter de sju 
riktlinjerna för en trovärdig utformning [22]. Detta bekräftas då majoriteten av testdeltagarna tyckte inte att 
det saknades någon funktion. Det fanns dock förslag från resterande testpersoner angående ytterligare 
funktionalitet. Förslagen var entydiga, vilket gav en bild av att webbapplikationen var fullständig gällande 
det mesta, men att några detaljfunktioner saknades. När testarna svarade huruvida de tyckte att någon 
funktion var överflödig så var det ingen av de tolv som tyckte så. Detta indikerade att riktlinje två är uppfylld 
[22]. Resultatet visade också att enbart en testperson upplevde en bugg under testets gång, vilket kan tolkas 
som bristande i webbapplikationen. Däremot har den beskrivna buggen inte kunnat identifieras, vilket gör 
att testpersonens enkätsvar kan ifrågasättas. Inga fler buggar har identifierats, därför är riktlinje sju uppfylld 
[22]. 

Riktlinje tre, fem och sex i studiens teori om webbapplikationens utformning handlar om att synliggöra 
bolagets expertis, anpassa webbapplikationen för varje användare samt förmedla ett strukturerat budskap 
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[22]. Svaren på enkätfrågorna som var kopplade till dessa tre riktlinjer visade till stor del på positiv inställning 
från testdeltagarna. Till följd av frågornas uppbyggnad med en skala från 1 till 7 så möjliggjorde det att 
testpersonerna svarade med ett mittenalternativ. I de två enkätfrågor där ett mittenalternativ angavs, kan 
svaret bero på att testpersonerna ställde sig neutrala till frågan eller inte förstod frågan, vilket borde tas i 
beaktning vid tolkning av resultatet. Det låga antalet angivna mittenalternativ tyder på att det var få som inte 
förstod frågan eller ställde sig neutrala till den. 

Riktlinje ett för utformning handlar om att webbapplikationen ska avspegla det traditionella i företaget och 
riktlinje fyra handlar om hur en webbapplikation jobbar med externt material, som länkar eller material från 
andra utvecklare [22]. Eftersom webbapplikationen har en sida som beskriver vilka utvecklarna är och 
motivet till projektet så ansågs riktlinje ett vara uppfylld. Enligt resultatet används inga länkar till andra 
webbapplikationer. Material från andra parter som Stripe och Flask har utvärderats och använts av många 
andra utvecklare och anses som säkra att använda. Därmed kan även riktlinje fyra ses som uppfylld. 

Betalning 

Den andra faktorn som undersöker trovärdigheten för webbapplikationen är en användares inställning till 
betalningsprocessen. En trovärdig betalprocess grundar sig i att webbapplikationen upplevs som trovärdig, 
vilket tyder på att även betalprocessen grundar sig i webbapplikationen utvecklats utefter de sju riktlinjerna 
för utformning. [6] Detta gjordes genom att undersöka testdeltagarnas inställning till att lägga upp 
personuppgifter och betalinformation på webbapplikationen. Utifrån testresultatet kan slutsatsen dras att 
testpersonerna var bekväma med att lämna både personuppgifter samt genomföra en betalning på 
webbapplikationen, vilket är en bidragande faktor för trygghetskänsla hos kunder [6]. 

6.2 Metod 

Nedan diskuteras metoder som använts för utvecklingen och utvärderingen av studiens frågeställning. 
Metoderna har kritiserats och möjliga konsekvenser har lyfts. Vidare diskuteras även studiens replikerbarhet, 
reliabilitet och validitet. Slutligen lyfts källkritik gällande använda källor.  

6.2.1 Kritik och konsekvenser 

Följande avsnitt diskuterar metoden som har använts för att undersöka studiens frågeställning. De viktigaste 
bristerna har lyfts tillsammans med tänkbara konsekvenser.   

Brainwriting 

Metoden brainwriting användes i ett tidigt skede till att få fram och specificera användarberättelser. 
Brainwritingen genomfördes innan webbapplikationens grundläggande behov var fastställda. I efterhand 
kan det te sig vara fördelaktigt att genomföra brainwritingen efter genomförd marknadsundersökning. Detta 
på grund av att brainwritingen ska lägga fokus på att utveckla funktioner som bör implementeras för det 
avsedda syftet. Å andra sidan gav utfallet från brainwritingen möjligtvis en bra grund till att utföra en bra 
marknadsundersökning. 

Användartester 

En av metoderna som använts under användartesterna är CTA [31]. Ett problem med denna metod kan 
uppstå om testpersonerna har en relation till skaparna. Det återfinns då en risk att testpersonernas 
återkoppling inte är sanningsenlig vilket leder till att trovärdigheten kan ifrågasättas. Därför var det viktigt 
att innan testerna klargöra för testpersonerna vikten av professionalism.  

CTA användes under projektets fem användartester. Av dessa tester gavs mycket insikt i positiva och 
negativa aspekter gällande webbapplikationens utformning. Det var stundtals svårt att bedöma 
testpersonernas åsikter eftersom testpersonerna ibland motsade varandra. Åsikter som nämndes av flera 
testpersoner var ofta enkla att tolka och implementerades i ett senare skede. Ett fåtal åsikter som 
förmedlades av testpersonerna ignorerades, på grund av att det talade emot studiens teori. 

Ett annat test som genomfördes var ett navigerbarhetstest, där lostness användes för att bedöma om 
användaren hade en uppfattning om var denna befann sig på webbapplikationen [33]. För att erhålla en 
bättre bild över navigerbarheten hade det varit en fördel att använda flera olika typer av tester. Trots detta 
anses resultaten trovärdiga då medelvärdet av lostness sjönk efter varje förbättring som implementerades. 
Under det sista användartestet gavs mindre ledande frågor än under tidigare test. Trots detta uppmättes inte 
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försämrade resultat i förhållande till tidigare tester, vilket kan förklaras av att webbapplikationens förbättrade 
navigerbarhet samt föregående användartesters eventuella vilseledande prägel. 

Antalet testpersoner som närvarade på testerna varierade mellan studiens olika iterationer. Målet för varje 
iteration var att maximera antalet testpersoner. Studiens teori gällande att fem testpersoner är nog för 
användartester togs i beaktning. Det framgår även att detta antal kan variera då det med säkerhet inte går 
att avgöra hur många testpersoner som behövs [42]. Antalet testpersoner under studiens användartester har 
således begränsats av tillgängligheten hos testpersonerna och antalet testpersoner har i sin tur då varit på 
gränsen till slumpmässig.  

Testerna som utfördes utformades med hjälp av teori och vetenskapliga källor. Testerna utformades för att 
ge svar på frågeställningen och var således skräddarsydd för syftet. 

Responsivitetstest 

Vid utveckling av kod testades webbapplikationens responsivitet inför varje sammanfogning av ny kod med 
slutgiltig kod. Ingen kod har sammanfogats med den slutgiltiga koden innan den ansetts bidra till en 
responsiv webbapplikation. Detta har medfört en vetskap om att webbapplikationen varit någorlunda 
responsiv genom alla iterationer. Responsivitetstestet med de 19 frågorna genomfördes dock endast under 
det slutgiltiga användartestet. I denna studies fall var utfallet positivt då webbapplikationen mottog högsta 
möjliga poäng och därmed ansågs vara responsiv [36]. Hade utfallet sett annorlunda ut hade det dock inte 
gått att åtgärda bristerna vilket hade varit negativt sett till frågeställningen. Bristerna i testandet av de 19 
frågorna vägdes troligen upp genom kontinuerliga kontroller av kod som bidrar till en responsiv 
webbapplikation.  

Lostness 

Med hjälp av Thomsons modifierade Tau-test har avvikande lostness-värden pekats ut. Avvikande värden 
är, enligt teorin, testresultat som sticker ut från den givna mängden [35]. Dessa värden har valts att inte 
förkastas trots att de uteslutande varit sämre än övriga värden. Att inte förkasta dessa värden kan ha skapat 
ett orättvist medelvärde. Dock ansågs det att antalet testpersoner som deltagit i användartesterna var för 
lågt för att det ska gå att avgöra om ett värde verkligen är avvikande sett till ett större antal. Hade 
användartesterna varit avsevärt större, säg 100 testpersoner, hade en förkastning av ett avvikande värde 
ansetts kunna rättfärdigas med större enkelhet. Enligt teorin bör graden av lostness ligga under 0,42 för att 
användaren inte ska anses vara vilse. Därmed medför ett värde på lostness under 0,42 att webbapplikationen 
är navigerbar [13], [34]. Medelvärdet på lostness har genom samtliga iterationer varit under 0,42. Inget värde 
från det slutgiltiga användartestet var över 0,42 trots att ett värde var avvikande. Förkastning av de avvikande 
värdena har alltså inte kunnat påverka den färdiga webbapplikationens navigerbarhet till att inte uppfattas 
som navigerbar. Hade utfallet från testerna sett annorlunda ut och påverkat medelvärdet av lostness till att 
ligga över 0,42 efter det slutgiltiga användartestet hade det kunnat misskreditera webbapplikationens 
navigerbarhet. 

Test av navigerbarhet 

För att undersöka webbapplikationens navigerbarhet har alla implementationsfaser förutom iteration 0 följts 
upp av ett användartest gällande navigerbarhet, där samtliga deltagares lostness uppmätts med hjälp av 
Smiths lostness-formel [13]. Vidare har webbapplikationens navigerbarhet även utvärderats genom att under 
samtliga användartester samla in kommentarer från testpersonerna. Med hjälp av metoderna CTA och RP 
samlades kvalitativa värden på navigerbarhet in.  

Ser man till teorin gällande navigerbarhet som återfinns i denna rapport, handlar det övergripande om att 
mäta antalet klick, tid, de fyra huvudmålen som Hernández-Ortega, Jiménez-Martínez och Hoyos har tagit 
fram, graden av lostness samt faktorer som att navigationssystemet ska innehålla lämpliga och tydligt 
beskrivna hyperlänkar som är enkla att följa och att applikationens sidor har en klar koppling [7], [8], [9], 
[10], [11], [12], [13]. Denna studie har främst testat navigerbarhet med hjälp av lostness [34]. Genom att ta 
kommentarer från användartesterna i akt, har en uppfattning av webbapplikationens koppling till de fyra 
huvudmålen bildats och utvärderats internt. Eftersom att antalet klick korrelerar med antalet noder, som är 
en variabel vid test av lostness, ansågs det att antalet klick testats. Att testa tid har studien avgränsats ifrån 
då det ansågs begränsa resten av testet då det fanns en risk att testpersonerna skulle stressa igenom testet. 
Därför återfinns en risk att denna testmetodik är otillräcklig för att besvara frågeställningen. Emellertid 
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säkerställdes navigerbarhet ytterligare genom att utveckla webbapplikationen efter navigerbarhetens fyra 
huvudmål [9].  

Läsbarhet 

För att testa läsbarhet och därmed användarupplevelsen har webbapplikationens text genomgått ett LIX-
test. Utöver det utförda LIX-testet har testpersonerna även fått svara på frågor angående förståelse av 
rubriker och texter vilket har skett vid varje användartest. Testpersonernas svar har varit viktiga för 
vetskapen om webbapplikationen har varit tillräckligt läsbar. Kritik kan riktas mot att läsbarheten endast 
testats med hjälp av LIX. Enligt teorin ökas en webbapplikations läsbarhet genom att överflödig information 
utesluts och endast det som krävs för att förmedla budskapet bevaras [3]. Om en text är lättläst anses det 
också att endast det essentiella i texten bevarats vilket anses vara tillräckligt för att testa läsbarhet.  

Detta test ägde rum under det slutgiltiga användartestet vilket innebär att ett dåligt LIX-värde inte hade gått 
att åtgärda. För att säkerställa att webbapplikationen aldrig skulle få ett dåligt LIX-värde hade 
arbetsprocessen kunnat innefatta LIX-test av all ny text som skulle implementeras på webbapplikationen. 

Enkätundersökningar 

Fördelen med Likert-scale-frågor är att de är lätta att analysera och formulera utefter olika typer av frågor 
[28]. Ett problem med att använda enkäter av detta slag är att mittenalternativet väljs i stor utsträckning, 
vilket kan ge missvisande resultat. Mittenalternativet kan även tolkas olika av testpersoner vilket också leder 
missvisande resultat. Det ansågs att vissa frågor gjorde sig bättre om de formulerades med ett skriftligt svar. 
Enkätundersökningarna var anonyma, vilket kan utgöra en trygghet för testpersonerna. 

6.2.2 Replikerbarhet, reliabilitet och validitet 

Följande avsnitt diskuterar huruvida studien kan återskapas och uppnå ett likvärdigt resultat. Vidare 
diskuteras även studiens validitet.  

Replikerbarhet 

Rapportens metodkapitel är genomarbetat och redovisar tydligt den verkliga processen som innehöll 
förstudie, implementation och utvärdering. Kapitlet redovisar också vilka implementationstekniker och 
utvärderingssätt som har använts vilket ökar studiens replikerbarhet. Kritik kan dock riktas mot 
metodkapitlets avsaknad av vilka specifika användarberättelser som implementerades samt dess 
tillvägagångssätt. Studien bedöms också kunna replikeras utifrån metodkapitlet oberoende av 
webbapplikationens ändamål.  

Validitet 

För att utvärdera frågeställningen har användartest genomförts som är grundad i vetenskaplig teori. 
Utvärderingsmetoderna CTA och RP ger kvalitativa resultat som direkt besvarar eller dementerar 
frågeställningen, kombinerat med Thompsons modifierade Tau-test kan outliers kommenteras för att 
säkerställa kvaliteten [31], [32], [35]. Dessa metoder bidrar till en hög validitet i avseende på frågeställningens 
kvalitativa mätning. Studien har även genomfört kvalitativa tester som responsivitetstest, vilket bidrar till 
testdata med hög precision och låg partiskhet.  

Reliabilitet 

Studiens reliabilitet bedöms som hög tack vare dess validitet. Samtliga utvärderingsmetoder är grundade i 
teori och utförda på flertalet testpersoner, med avseende på detta, i kombination med Thompsons 
modifierade Tau-test, bedöms studien generera likartade resultat om den skulle genomföras på nytt [35].  

6.2.3 Källkritik 

Lejonparten av källorna som har använts för att genomföra studien är vetenskapliga. För att tydliggöra de 
differenser som kan finnas i de bearbetade källorna görs en tydlig uppdelning mellan de källor som har 
använts för att stödja teori och de som använts för att stödja metod. 

Kvintessensen av de källor som använts till teorin är högst vetenskapliga och genomarbetade för att stödja 
frågeställningen. Källornas variation i publiceringsdatum är den faktor som kan ifrågasätta trovärdigheten i 
ett urval av källorna. Exempelvis har källan “Developing trust in internet commerce” inom hur trovärdighet 
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gestaltas och utformas på en webbapplikation använts, med publiceringsår 2003 [6]. Ett avlägset 
publiceringsår kan innebära att synsättet och värderingarna har förändrats och inte speglar de värderingar 
som råder idag. Hur en trovärdig webbapplikation utformades för 15 år sedan går med största sannolikhet 
inte i linje med hur en trovärdig webbapplikation utformas idag. Den vetskapen har gjort att informationen 
från källan har bearbetats varsamt för att lyfta ut det mest relevanta som är applicerbart idag.  

Även källor om hur en webbplats ska utformas gällande design har hämtats från tidigt 2000-tal. Exempelvis 
källan “Web Site Usability, Design, and Performance Metrics” [8]. Det som ansågs vara god användbarhet 
och användarupplevelse för nästan 20 år sedan bör rimligen inte ligga i linje med vad användarna av 
webbapplikationen värdesätter i dagsläget. Utefter detta kan valet av stödjande teori för frågeställningen 
ifrågasättas gällande datering och därmed relevans. 

I metodteorin kan källor vars vetenskapliga status möjliggör skepticism hittas. Exempelvis är källan för 
“Thompsons modifierade Tau-test” ej en förstahandskälla då det är en publicerad sammanfattning av en 
professor [35]. Den här typen av källor kan därför ses som en anomali gentemot publicerade studier och 
rapporter som har använts. Däremot berör källan en metod som är välbearbetad. Av den anledningen finns 
det ingen bevekelsegrund att betvivla essensen i källan. 

Teorin bakom antalet testpersoner för ett användartest är hämtat från “The "Magic Number 5": Is It 
Enough for Web Testing?” [42]. Dokumentet behandlar en paneldebatt där det optimala antalet 
testpersoner diskuterades. Trovärdigheten i innehållet kan ifrågasättas då en stor del av källan är baserad på 
subjektiva åsikter och inte validerad information. Däremot har den bakomliggande teorin från källan inte 
påverkat urvalet av antalet testpersoner på ett negativt sätt eftersom prioritering har funnits i att finna så 
många testpersoner som möjligt vid varje användartest.  

Under arbetets gång har samtliga källor behandlats varsamt och med ett kritiskt ställningstagande. För att 
hitta de mest relevanta källor för studien har flera källor inom likartade områden undersökts och sållats 
bland. 

6.3 Arbete i ett vidare sammanhang 

Under förstudien diskuterades etiska aspekter av den tänkta tjänsten, i samband med att tjänsten blev 
utformad. En aspekt att ta hänsyn till och ett eventuellt problem med en digital marknadsplats är att 
kunderna inte har något skyddsnät mot eventuella bedrägerier. Tjänsten försäkrar inte heller kvaliteten på 
produkterna som produceras med hjälp av tjänsten. Detta kan ses som ansvarslöst eftersom risken finns att 
kunder tillhandahålls undermåliga produkter. Vilket leder till att tjänsten får dåligt rykte och ingen fortsatt 
användning. 

Problemet med att försäkra kvaliteten hos uppdragstagarna är att det hade blivit en mer komplicerad process 
att bli konsult och då minskat tillgången på utvecklare, det hade även blivit en ineffektiv process att sortera 
ut vilka som skulle få bli konsulter. En tillämpad avvägning mellan webbapplikationens kvalitetssäkring och 
lättillgänglighet. 

På ITREA kan konsulter lägga upp tidigare projekt, detta bidrar till att framhäva konsulters kompetens. 
Som i sin tur kan leda till mindre bedrägeri men samtidigt fungera som en försäkring av kvalitet. ITREA 
klargör för användarna att de själva är ansvariga om produkten de köper eller säljer är undermålig. 

Enligt den bifogade marknadsplanen verkar marknaden förhållandevis enkel att penetrera, eftersom få 
konkurrenter existerar. Den konkurrent som mest efterliknar ITREA är Blocket Tjänster, som saknar en 
tydlig inriktning mot IT-tjänster. Enkätundersökningar visar även på ett intresse privatpersoner att 
tillhandahålla IT-relaterad kompetens. Det finns också ett intresse hos företagen för IT-relaterade projekt.  
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7 Slutsatser 

Genom att utveckla och utvärdera webbapplikationen ITREA med hjälp av tester har frågeställningen ”Hur 
kan en digital annonseringsplats för sammankoppling av uppdragsgivare och uppdragstagare av IT-tjänster utformas med hög 
användbarhet, god användarupplevelse samt hög trovärdighet?” kunnat besvaras.  

För att utveckla en webbapplikation med hög användbarhet har webbapplikationens funktioner och innehåll 
utvecklats med syftet att uppnå en hög navigerbarhet och god läsbarhet. En hög navigerbarhet har uppnåtts 
genom att utveckla webbapplikationen på så sätt att användaren kan navigera med förståelse utan att vara 
vilse. Med andra ord kan detta uppnås genom att utveckla webbapplikationen så att applikationens sidor har 
en klar koppling till varandra samt innehåller tydligt beskrivna hyperlänkar och en permanent menyrad. 
Webbapplikationen ansågs uppnå hög navigerbarhet då applikationen uppfyllt de fyra huvudmålen gällande 
navigerbarhet samt uppnått ett slutgiltigt medelvärde för lostness på 0,09, vilket är lägre än den kritiska 
gränsen [34]. Webbapplikationens läsbarhetsindex uppmättes till 39 vilket indikerade läsbarhet. Typsnittet 
som använts på webbapplikationen har anpassats till användarens operativsystem vilket bidragit till hög 
läsbarhet, minimerade laddningstider samt enhetlighet med det operativsystem och den enhet 
webbapplikationen körs på [15]. Följaktligen uppnås god läsbarhet genom att använda typsnitt som är 
anpassade för operativsystemet samt använda konkret och beskrivande vokabulär utan överflödig 
information.  

Utvecklingen av en webbapplikation med god användarupplevelse har uppnåtts genom att tillämpa en 
tilltalande design och hög responsivitet. Tilltalande design uppnås på webbapplikationen genom att 
implementera en layout med färgval grundade i teorin som stärker användarens intryck av 
webbapplikationen. Studien påvisar att blå och grön är lämpliga färger att använda i syfte att 
webbapplikationen ska erhålla en tilltalande design. det är även viktigt att layouten tydligt visar att 
applikationens sidor har en klar koppling till varandra. Webbapplikationens design har bekräftats som 
tilltalande genom erhållna kommentarer från testpersonerna under användartester. Vidare har 
webbapplikationens goda användarupplevelse uppnåtts genom att utveckla den med anpassad layout samt 
anpassat innehåll för att kunna åstadkomma en responsiv design.  Detta har i sin tur verifierats genom att 
webbapplikationen uppnått samtliga kriterier (inom avgränsningarna) på responsivitetstestet.  

Webbapplikationen har uppnått hög trovärdighet genom att den utformats utefter de sju riktlinjerna för 
trovärdig utformning samt betalningsprocess. Med andra ord uppnås en hög trovärdighet genom att 
webbapplikationen tillhandahåller information om de styrande medlemmarna i organisationen, låter olika 
användare exponeras för olika typer av information, inte visar reklam, hanterar externt material på ett 
pålitligt sätt samt förmedlar expertis där det inte existerar redundanta funktioner eller små buggar.    
Trovärdigheten gällande dessa punkter har fastställts genom enkätundersökningar utförda under det 
slutgiltiga användartestet.   

Studien har därmed presenterat hur en digital annonseringsplats för IT-tjänster bör utformas med avseende 
på frågeställningen för att på bästa möjliga sätt nå sina målgrupper, uppdragsgivare och uppdragstagare. 
Studien påvisar även hur en generell webbapplikation kan utformas med avseende på hög användbarhet, 
god användarupplevelse och hög trovärdighet. Denna information kan därefter användas för framtida 
webbutvecklingsprojekt. 

Om studien givits mer tid och resurser skulle ett mer signifikant slutresultat uppnåtts genom mer utförliga 
tester som analyserar en stor mängd oberoende användare av webbapplikationen. Sådana tester skulle kräva 
att webbapplikationen var publik och genererade trafik, något som är utanför studiens avgränsningar men 
relevant för syftet. En lansering skulle bidra med data och generera en mer tillförlitlig bild av marknaden.  

Sammanfattningsvis påvisar studien vikten av hänsyn till användbarhet, användarupplevelse samt 
trovärdighet vid utveckling av en webbapplikation, vilket hela forskarkollegiet bör ta i beaktning vid vidare 
studier.   
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9 Bilagor 

A Bilaga 1 – Projektets användarberättelser 

Användarberättelse Beskrivning 

Som en besökare ska jag kunna se en 
hero. 

På startsida finns en så kallad hero. Denna är den första delen 
av webbapplikationen som en användare ser och presenterar det 
viktigaste innehållet på webbapplikationen. Denna är för oss 
uppdelad i två delar, en riktad mot uppdragstagare, och en mot 
uppdragsgivare. 

Som en besökare ska jag kunna läsa en 
guide om hur tjänsten fungerar. 

På startsidan finns det en så kallad “service guide” där 
användaren kan läsa kort om, i form av en trepunktslista, hur 
sammankopplandet mellan uppdragstagare och uppdragsgivare 
sker. På detta sätt får användaren en bild över hur man som 
uppdragstagare kan annonsera sitt uppdrag och 
uppdragsgivaren en bild över hur denna ska få uppdrag. 

Som en besökare ska jag kunna se 
utvalda konsulter på startsidan. 

På webbapplikationen ska man på startsidan se tre utvalda 
konsulter. Tanken är att konsulterna som visas ska vara 
slumpmässiga från användare med ett högt betyg. Detta kan 
dock komma att förändras. 

Som en besökare ska jag kunna se 
utvalda uppdrag på startsidan. 

På startsida ska man kunna se tre utvalda uppdrag. Dessa är 
annonser som konsulter kan svara på. Dessa utvalda uppdrag 
väljs ut baserat på när de lades ut, det är alltså nya uppdrag som 
visas upp. Detta kan dock komma att förändras. 

Som en besökare ska jag kunna 
kontakta oss som står bakom 
webbapplikationen. 

På startsidan finns ett kontaktformulär där besökarna ska kunna 
skicka meddelande till oss som står bakom sidan. Besökaren 
fyller i namn, email och sitt meddelande. Meddelandet får vi 
tillgång till via adminsidan. Där finner vi även tillhörande namn 
och email. 

Som en besökare ska jag kunna se 
“Hitta konsult”-sidan. 

På “Hitta konsult”-sidan kan besökaren (uppdragsgivare) se 
uppladdade konsulter. Dessa visas med en bild som konsulten 
laddad upp samt information om konsulten. Varje konsultkort 
har en “Läs mer”-knapp, som tar besökaren vidare till den 
enskilde konsultens sida. Besökaren ska kunna söka på uppdrag 
i en sökfunktion samt filtrera på kompetenskrav.  

Som en besökare ska jag kunna se 
“Hitta uppdrag”-sidan. 

På “Hitta uppdrag”-sidan kan besökaren (uppdragstagaren) se 
de tillgängliga uppdragen som finns, där information 
presenterad om uppdragets titel, uppdragsgivare och 
kompetenskrav. Uppdragen har en “Läs mer”-knapp som tar 
besökaren vidare till en mer detaljerad sida för det specifika 
uppdraget. Besökaren ska kunna söka på uppdrag i en 
sökfunktion samt filtrera på kompetenskrav.  
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Som en besökare ska jag kunna se “Bli 
konsult”-sidan. 

På “Bli konsult”-sidan kan besökaren se ett formulär där 
besökaren kan fylla i namn, emailadress, lösenord och upprepat 
lösenord. 

Som en besökare ska jag kunna se 
“Om oss”-sidan och läsa mer om 
webbapplikationens utvecklare. 

På webbapplikationen finns en sida som heter “om oss”. Denna 
är till för att besökare ska kunna läsa mer om vilka som står 
bakom sidan och vilka som har utvecklat det.   

Som besökare ska jag kunna se en 
registrerad konsults profil.  

På konsultens profil kan besökaren se konsultens namn, en bild, 
en längre personlig beskrivning, kontaktuppgifter (telefon och 
mail), kompetenser och tidigare projekt.  

Som en besökare ska jag kunna 
navigera mellan olika delar av 
webbapplikationen på ett 
tillfredsställande sätt. 

Webbapplikationen har en så kallad navbar, vars länkar tar 
besökaren till webbapplikationens olika undersidor. Länkarna 
som visas är “ITREA” och “Hem”, som båda länkar till 
webbapplikationens startsida. Även undersidorna “Hitta 
uppdrag”, “Hitta konsult”, “Bli konsult”, “Om oss” och 
“Support” finns länkade i navbaren. 
Om webbapplikationen besöks från en mindre device, t.ex. en 
mobiltelefon, krymps navbaren ihop och webbapplikationens 
delar visas som en hamburgermeny. 

Som en besökare ska jag kunna se en 
footer. 

På webbapplikationen ska man kunna se en footer. I denna ska 
det finnas en extra nav-bar och även vanliga frågor, med svar. 
Detta eftersom vi vill undvika att få många av samma frågor och 
göra det enklare för användaren. 

Som en besökare ska jag kunna 
kontaka oss som står bakom 
webbapplikationen 

På webbapplikationen ska det finnas en sida där man kan ta 
direktkontakt med oss via ett formulär, där man kan ställa frågor 
till oss som skapat tjänsten som inte kan besvaras av de svar som 
redan står på “Vanliga frågor”. 

Som medlem ska jag kunna logga 
in/ut på webbapplikationen 

För att kunna skapa annonser och publiceras på 
webbapplikationen behöver man ett konto. Det är därför ett 
krav att kunna logga in och ut från applikationen.  

Som användare ska jag kunna se 
“Kontakt- & Support”-sidan. 

Det är på “Kontakt- & Support”-sidan som man kommer kunna 
ta direkt kontakt med oss som skapat tjänsten. Här finns även 
svar på vanliga frågor samt kontaktuppgifter om man inte skulle 
vilja använda kontaktformuläret.  
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Som besökare ska jag kunna se 
enskilda uppdrag 

Om man som konsult vill läsa mer om ett specifikt uppdrag ska 
man kunna gå in och läsa om detta enskilda uppdrag. Här kan 
användaren läsa mer om vad uppdraget innebär och vad som 
krävs, och kan på så sätt skapa sig en uppfattning om uppdraget 
är aktuellt. 

Som medlem ska jag kunna ändra min 
profilsida 

Efter att en konsult registrerat sig ska användaren fortfarande 
ha möjligheten att ändra sin profilinformation, till exempel 
genom att ändra sin beskrivning, sina kompetenser och sina 
kontaktuppgifter.  

Som besökare ska jag kunna skapa en 
annons som ska lagras i databasen 

På webbapplikationen ska man kunna lägga upp annonser som 
sedan kan visas för användarna. Dessa annonser ska läggas upp 
i databasen för att sedan kunna hämtas av andra användare.  

Som besökare ska jag kunna skapa en 
medlemsprofil 

Medlemsprofilen har i syfte att marknadsföra konsultens 
kompetenser och tidigare uppdrag samt att tillgodose 
uppdragsgivare med kontaktuppgifter och en beskrivning av 
konsulten. Medlemsprofilen skall även kunna innehålla en bild 
på konsulten. 

Som en besökare ska jag kunna söka 
och filtrera på samtliga 
medlemsprofiler och projekt 

För att förenkla besökarens sökande efter konsulter eller projekt 
har webbapplikationen försetts med en filtreringsfunktion. Vid 
filtrering bland medlemsprofier, alltså konsulter, skall 
filtreringen kunna baseras på kompetenser samt betyg. Vid 
filtrering bland projekt, alltså uppdrag, skall besökaren kunna 
filtrera på kompetenskrav, pris samt tidsspann.  

Som besökare ska jag kunna nå 
“Kontakt- & Support”-sidan via faq:n 
i footern 

För att förbättra webbapplikationens navigerbarhet skall 
besökaren kunna komma till “kontakt- & supportsidan” från 
footern. 

Som besökare ska jag kunna nå 
“Kontakt- & Support”-sidan via 
navigationsbaren 

“Kontakt- & support”-sidan skall gå att nå även från 
navigationsbaren istället för att endast kunna nås från “home”-
sidan för att förenkla besökarens sökande. 

Som besökare ska jag kunna se 
konsulternas kompetenser på 
konsultkorten som visas under 
“Utvalda konsulter” 

Förutom att konsultkorten skall innehålla konsultens namn, bild 
och beskrivning skall även konsultens kompetenser synliggöras 
för att förenkla uppdragsgivarens sökande efter en passande 
konsult.  

Som besökare ska jag kunna lagra och 
hämta data från databasen 

För att kunna lagra data som skall visas på hemsidan har en 
databas implementerats och kopplats till webbapplikationen.  

Som användare ska jag kunna betala 
på sidan. 

När man skapar en annons är tanken att det ska kosta pengar. 
För att detta ska fungera bör man alltså kunna betala på 
webbapplikationen. Detta har implementerats med hjälp av 
Stripe.  

Kontaktuppgifter ska vara 
färdigifyllda när man kontaktar Itrea 
som inloggad. 

När du ska kontakta Itrea fyller du i ett formulär. När man är 
inloggad hade det alltså varit smidigare att redan ha delar av 
formuläret när du ska fylla i det.   
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Fixa pagination till uppdragssidan och 
på konsultsidan. 

Antalet uppdrag och konsulter ska begränsas till ett visst antal 
på dessa sidor för att undvika att sidan blir för lång. Om antalet 
konsulter eller uppdrag överskrider ett visst antal kommer de 
läggas i nästa på nästa sida.  

Uppdatera information i footer. Informationen i footern ska vara uppdaterad med aktuell 
information. Speciellt gällande de vanliga frågorna. Det ska även 
finnas en länk till “fler frågor” som finns under “kontakt och 
support”-sidan. 

Som besökare ska jag tydligt förstå vad 
det innebär att registerar sig VS att 
lägga in uppdrag. 

Det ska vara tydligt med färgkoordinering och rubriker på 
knapparna “lägg in uppdrag” och “skapa profil” vem funktionen 
riktar sig till. Dessa har också koordinerats med rådande färger 
som riktar sig till uppdragsgivare och uppdragstagare.  

Tydliggöra att man kan scrolla på 
startsidan. 

Under användartesterna tyckte några användare att det var 
otydligt att man kunde scrolla på startsidan. Därför har en pil 
lagts till på startsidan, som visar att det finns mer än det som 
syns på startsidan. 

Tydliggöra vilken typ av tjänster Itrea 
marknadsför på startsidan. 

Rubriker och texter i hero-sektionen ska tydligt beskriva vilka 
som är målgrupperna och vilka itrea riktar sig till. Texterna och 
rubrikerna har reviderats därefter.  

Som besökare ska jag kunna läsa en 
text under “lägg in uppdrag”. 

En kort text har lagts in på sidan “lägg in uppdrag” för att 
förtydliga vad det innebär att lägga upp ett uppdrag på sidan. 

Som en besökare ska jag kunna söka 
och filtrera samtliga medlemsprofiler 
och projekt. 

På sidorna “hitta konsult” och “hitta uppdrag” ska användaren 
kunna filtrera efter kompetens eller söka efter ett specifikt 
uppdrag eller konsult.  

Som medlem ska jag kunna lägga upp 
ett bildspel på tidigare uppdrag. 

För att visa upp sina tidigare prestationer och inge förtroende 
som konsult ska en medlem kunna lägga upp ett bildspel, på 
tidigare projekt, på sin profil. 

Som uppdragsgivare ska jag kunna 
lägga in/ändra och ta bort mina 
publicerade uppdrag. 

Användaren ska kunna ändra/ta bort ett uppdrag som denna 
har lagt upp. Detta löses genom en länk som användaren får 
skickad till sig då den registrerar uppdraget.  

Som användare ska jag kunna se 
Kontakt & Support sidan.  

Användaren ska kunna se och använda undersidan “Kontakt  & 
Support”. 

Som användare ska jag kunna betala 
på sidan (profilpublicering/annons). 

Användaren måste nu betala för att lägga in en annons.  

Som medlem ska jag kunna ha en en 
profilbild på min medlemsprofil. 

Användaren ska kunna lägga in en profilbild på sin profilsida. 
Detta görs under registrering men kan göras i efterhand under 
redigera profil.  

Som besökare ska jag hellre kunna se 
"min profil" än "logga ut". Kanske via 
en dropdown meny. 

Istället för att knappen endast säger “Logga ut” så den 
inloggades namn stå i knappen. När användaren sedan klickar 
på knappen ska en lista synas med alterantiven “Mina sidor” och 
“Logga ut”.  
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B.1 Inledning 

Behovet av IT-tjänster ökar i takt med att allt mer av samhället digitaliseras. Idag sker oftast eftersökning av 
uppdragsgivare via kontakter [se bilaga 3] vilket påvisar att det finns en tydlig marknad för att profilera sig 
som webbutvecklare, apputvecklare eller grafiker. Det har också visat sig att företag idag har ett stort behov 
av IT-tjänster men besitter inget konkret sätt att hitta kompetensen på [se bilaga 1]. Det innebär att det finns 
en tydlig marknad för annonsering av IT-tjänster där uppdragsgivare kan hitta rätt uppdragstagare.  

Det är dessa två kundgrupper som bolaget vill positionera sig mot och därmed möjliggöra exploatering av 
ett ännu outforskat marknadssegment inom tjänstesammankoppling.  

B.2 Verksamhetsbeskrivning 

Bolaget skall tillhandahålla en digital marknadsportal för annonsering av IT-relaterade tjänster samt bedriva 
därmed förenlig verksamhet. 

B.3 Omvärldsanalys 

B.3.1 PESTEL 

PETEL-analys syftar till att kartlägga och förklara de makrofaktorer som påverkar ett företag. 
Makrofaktorerna som analyseras är politiska (P), ekonomiska (E), sociokulturella (S), teknologiska (T), 
miljömässiga (E) samt legala (L). Analysen kan sedan användas som grund för den SWOT-analys som 
genomförs senare i marknadsplanen [43]. 

B.3.1.1 Politiska faktorer 

Bolaget importerar inga produkter utan förmedlar enbart en tjänst. Detta gör att faktorer som handelshinder, 
tull och politisk stabilitet i exportländer inte behöver tas i åtanke. Då bolaget inte heller producerar något 
och inte sysslar med något annat som har en avsevärd miljöinverkan behöver inte eventuella 
miljölagstiftningar undersökas. Däremot måste bolaget lägga på moms på 25% på de produkter som säljs 
på sidan [44]. 

B.3.1.2 Ekonomiska faktorer 

Sveriges ekonomi är idag stark. Produktion och sysselsättning har ökat den senaste tiden och framtida 
prognoser visar att det med största sannolikhet kommer fortsätta på samma bana även den kommande 
tiden. Detta är positivt utifrån bolagets synvinkel då det innebär hög konsumtion och många företag som 
är i behov av, och är villiga att betala för, IT-tjänster som de efterfrågar. 

Något som har varit aktuellt den senaste tiden är bostadspriserna som har fallit i viss omfattning. Detta 
prisfall förväntas däremot avta och priserna prognostiseras att stabiliseras tidigt under 2018. Om detta inte 
skulle inträffa och prisfallet skulle bli kraftigare kan det i längden leda till negativa inverkningar på Sveriges 
ekonomi i helhet vilket i sin tur kan påverka bolagets verksamhet negativt. 

Det finns även globala svårigheter som hotar den rådande högkonjunkturen. Låga styrräntor och 
penningpolitiska åtgärder utöver det vanliga har den senaste tiden drivit upp priserna på aktier och andra 
tillgångar avsevärt. Det finns risk att denna uppgång har varit omotiverat snabb, vilket gör situationen idag 
ömtålig för plötsliga förändringar. Dessa plötsliga förändringar skulle i värsta fall hota den rådande 
högkonjunkturen, vilket inte är positivt för bolagets verksamhet [45]. 

Däremot, trots hot mot den rådande högkonjunkturen, ser Sveriges ekonomiska situation idag stabil ut. 
Detta är väldigt viktigt då statistik visar att 24 % av företag läggs ned inom tre år efter de har blivit 
verksamma [46], något som det finns ännu högre risk för under en rådande lågkonjunktur. 

B.3.1.3 Sociokulturella faktorer 

Enligt Statistiska centra byrån (SCB) är det idag brist på personer utbildade inom datatekniska områden. 
Däremot är det allt fler som utbildar sig inom de områdena vilket betyder att allt fler får den kompetens 
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som krävs för att arbeta inom det området. Trots det prognostiseras den ökade mängden personer med 
kompetens inte hinna ikapp med den framtida efterfrågan på områdesrelevant arbete. [47]. 

B.3.1.4 Teknologiska faktorer 

Studier visar att år 2017 använde 97 % av konsumenter internet för att hitta lokala företag. Detta är en 
betydande ökning från år 2010 då 70 % av konsumenter gjorde samma sak. Idag så använder 12 % av 
konsumenter internet för att söka efter lokala företag varje dag och 54 % gör det minst en gång i månaden 
[48]. 

Dessa starka siffror samt den avsevärda ökning av internetanvändning för att hitta företag visar att det idag 
är essentiellt att synas på internet som företag, oavsett storlek eller bransch. Om man inte syns och kan 
marknadsföra sig så går det inte heller att hitta kunder och få affärer. 

En direkt effekt av den ökade användningen av internet för att hitta företag är ökad efterfrågan på 
hemsideutveckling. 

B.3.1.5 Miljömässiga faktorer 

Då bolaget enbart kommer verka som en mellanhand i tjänsteförmedling så förväntas det inte ha någon 
import eller produktion som kan ha en avsevärd miljöpåverkan. De miljömässiga faktorer som istället kan 
påverka företaget är naturhändelser i form av elavbrott eller liknande som kan begränsa tillgången till den 
webbaserade tjänsten. Detta är ett problem som är svårt att motverka då bolaget inte har makt att påverka 
när sådana händelser skulle inträffa. Förebyggande åtgärder är att se till att det finns säkerhetskopior på all 
data som kan gå förlorad vid tekniska fel på grund av naturhändelser. 

Bolagets kärnverksamhet är inte känslig för klimatförändringar och är inte heller årstidsberoende. Detta 
eftersom IT-tjänster efterfrågas året runt, oavsett rådande klimatsituation. 

Utöver det så bör det användas grön el och naturvänliga material och komponenter till den hårdvara som 
bolaget besitter. Detta är kanske inte av stor vikt i början av bolagets livscykel, men kan vara något som är 
viktigt för att förmedla en bra bild utåt när bolaget växer.  

B.3.1.6 Legala faktorer 

Bolaget kommer verka som en mellanhand för uppdragstagare och uppdragsgivare. Innebörden av detta är 
att bolaget själv inte kommer ha något juridiskt ansvar i de tjänster som förmedlas på webbplatsen. Detta 
är något som måste presenteras tydligt på webbtjänsten så att bolaget inte i något fall kan betraktas som 
juridiskt ansvarigt, utan att det är något som enbart ska göras upp mellan uppdragstagare och 
uppdragsgivare. Däremot måste bolaget ha tydliga regler för de som ansluter sig till tjänsten för att intyga 
viss legitimitet. Dessa regler kan vara sådant som krav på att uppdragstagaren betalar skatt samt att den 
följer gällande lagar. 

Då den webbaserade tjänsten bolaget kommer förmedla ska tillhandahålla användarprofiler med tillhörande 
personuppgifter, kommer det behöva förhålla sig till de lagar som gäller lagring av personuppgifter. Detta 
beskrivs av Personuppgiftslagen [49]. Även de patent och rättigheter som bolaget kan tänkas inkräkta på i 
sin tjänst och verksamhet måste tas hänsyn till. 

B.3.2 Konkurrentanalys 

I nedanstående tabell återfinns de konkurrenter som anses utgöra störst hot tjänsten. Efter tabellen följer 
en mer utförande beskrivning av respektive konkurrent. 

Konkurrent Beskrivning Marknad Målgrupp Intäktskälla 

ServiceFinder 

Tjänsteförmedlingsplat
tform som ger offerter 
från anslutna företag 

till efterfrågande 
kunder. 

Säger sig själva vara 
störst på 

marknaden. 

Privatpersoner 
och företag för 

efterfrågan. 
Enbart företag 

för 
tjänsteutförande. 

Kostnad att vara 
anslutet 

tjänsteutförande 
företag. 
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Offerta 

Tjänsteförmedlingsplat
tform som ger offerter 
från anslutna företag 

till efterfrågande 
kunder. 

Säger sig själva vara 
störst på 

marknaden. 

Privatpersoner 
och företag för 

efterfrågan. 
Enbart företag 

för 
tjänsteutförande. 

Kostnad att vara 
anslutet 

tjänsteutförande 
företag. 

50lappen 

Tjänsteförmedlingsplat
tform där användare 
publicerar annonser 

för tjänster de 
erbjuder. 

Liten baserat på 
observation. 

Privatpersoner. 

Kostnad att 
lägga upp 

annonser samt 
att betala för 

tjänst. 

Blocket 
tjänster 

Tjänsteförmedlingsplat
tform där användare 
publicerar annonser 

för tjänster de 
erbjuder. 

Liten relativ 
Blockets resterande 

erbjudanden. 
Privatpersoner. 

Kostnad att 
lägga upp 
annonser. 

Konsultbolag 
Företag som erbjuder 
konsultarbete inom 

IT-tjänster. 

Finns 14597 företag 
på den svenska 
marknaden med 

olika 
marknadsandel. 

Privatpersoner 
och företag. 

Kostnad att 
anställa bolag. 

Egenföretag-
are och 

frilansare 

Egenföretagare eller 
frilansare som erbjuder 

konsultarbete inom 
IT-tjänster. 

Finns 22891 aktörer 
på den svenska 
marknaden med 

olika 
marknadsandel. 

Privatpersoner 
och företag. 

Kostnad att 
anställa 

egenföretagare 
eller frilansare. 

 

B.3.2.1 ServiceFinder – servicefinder.se 

ServiceFinder är en tjänsteförmedlingsplattform som hjälper konsumenter att hitta företag som 
tillhandahåller de tjänster som efterfrågas. Tjänsten låter kunden skicka en tjänsteförfrågan, varav 
ServiceFinder sedan ger kunden upp till fem offerter från olika leverantörer. ServiceFinder riktar sig både 
till privatpersoner och företag för efterfrågan av tjänster, men enbart till företag för tillhandahållande av 
tjänster. 

ServiceFinder är idag enligt de själva störst på tjänsteförmedlingsmarknaden i Sverige och de har förmedlat 
drygt en halv miljon prisförslag sedan deras start 2010. Tjänsten är gratis för konsumenter som vill ha 
prisförslag. Deras huvudsakliga inkomstkälla är istället från de företag som väljer att ansluta sig till tjänsten 
[50]. 

B.3.2.2 Offerta – offerta.se 

Offerta är en tjänsteförmedlingsplattform som hjälper konsumenter att hitta lokala företag som kan tillhanda 
de tjänster som efterfrågas. Tjänster låter kunden skicka en tjänsteförfrågan varav Offerta sedan ger kunden 
ett fåtal offerter från olika lokala leverantörer. Offerta riktar sig främst till privatpersoner men även företag 
för efterfrågan av tjänster, men enbart till företag för tillhandahållande av tjänster. 

Offerta är idag enligt de själva Sveriges största tjänsteförmedlare och de har förmedlat fler än 1 200 000 
offerter sedan de grundades 2008. Tjänsten är gratis för konsumenter som vill ha prisförslag. Deras 
huvudsakliga inkomstkälla är istället från de företag som väljer att ansluta sig till tjänsten [51]. 

B.3.2.3 50lappen – 50lappen.se 

50lappen.se är en tjänsteannonseringsmarknad där främst privatpersoner kan lägga upp annonser för 
tjänster de erbjuder. Köpare kan även lägga upp förslag på tjänster de vill få erbjudna av säljare. 50lappen.se 
tillåter enbart annonsören att sätta ett fastpris för tjänsten, det vill säga inte ett rörligt eller anpassningsbart 
pris. Alla köp av tjänster på 50lappen.se måste gå genom deras hemsida och privata uppgörelser mellan 
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köpare och säljare är inte tillåtet enligt deras villkor. Sidan tar ut en avgift på 20% för varje såld tjänst, vilket 
är deras primära inkomstkälla.  

50lappen.se har varit verksamma sedan 2010 och har, enligt observation, låg trafik och användning, där 
totalt tre annonser lades upp mellan perioden 17 januari och 24 januari 2018 [52]. 

B.3.2.4 Blocket tjänster – blocket.se 

Blocket är en digital marknadsplats som främst erbjuder annonsering för försäljning av begagnade 
produkter. Blocket är ledande inom Sverige för annonsering av begagnade produkter och har över 5 miljoner 
besökare per vecka. Blocket har även ett väldigt starkt varumärke där 98% av Sveriges befolkning känner 
till tjänsten [53]. 

Förutom annonsering för försäljning av begagnade varor har Blocket även en marknadsplats för 
annonsering av tjänsteförsäljning. Denna marknadsplats är placerad som en underkategori i deras vanliga 
annonsmarknad och är därmed inte marknadsförd som en av deras primära tjänster [54]. 

B.3.2.5 Konsultbolag 

Det finns idag 14 597 företag med anställda i Sverige som sysslar med dataprogrammering eller 
datakonsultverksamhet. Dessa företag kan syssla med olika områden inom datakonsultverksamhet där ett 
antal arbetar med konsulttjänster inom webbutveckling, apputveckling och/eller grafisk design. Det finns 
även internationella företag som är aktiva inom samma område som verkar på den Svenska marknaden. 
Prissättning och marknadsandel skiljer sig från företag till företag och går inte att placera i en grupp då det 
kan vara allt från studentkonsultorganisationer till väletablerade konglomerat [55]. 

B.3.2.6 Egenföretagare och frilansare 

Det finns idag 22 891 egenföretagare som sysslar med dataprogrammering eller datakonsultverksamhet. 
Dessa personer kan syssla med olika områden inom datakonsultverksamhet där ett antal arbetar med 
konsulttjänster inom webbutveckling, apputveckling och/eller grafisk design. Det finns även frilansare som 
inte är registrerade företag som är verksamma inom samma områden. Prissättning skiljer sig mellan person 
och person men den generella marknadsandelen för varje person kan anses vara liten då verksamheten 
enbart bedrivs av en person [55]. 

B.3.3 SWOT 

En SWOT-analys syftar till att kartlägga och förklara de interna styrkor och svagheter samt de externa 
möjligheter och hot som ett bolag har. Efter att dessa faktorer har identifierats kan en strategi för hur bolaget 
ska etableras och bedrivas definieras. Strategin bör optimalt fokusera på hur företaget ska kapitalisera på 
styrkorna, eliminera svagheterna, utnyttja möjligheterna samt motverka hoten. [56] 

B.3.3.1 Styrkor 

Avsnittet styrkor syftar till att framhäva de styrkor som tjänsten har i dagsläget. Bolaget kommer endast 
verka digitalt utan behov av materiella tillgångar vilket innebär att i sin helhet är bolaget ej resurskrävande. 
Tjänsten är självdrivande sett till att aktiviteten inom tjänsten beror på dess användare och hur de brukar 
webbapplikationen.  

På dagens marknad finns ingen liknande tjänst vilket stärker bolagets position eftersom det därmed etablerar 
ett nytt segment i marknaden. Anledning till detta är att tjänsten är nischad mot en del av marknaden 
gällande IT-tjänster.  

Tjänsten är därmed inte sluten till ett visst segment av marknaden utan kan skalas upp och täcka andra typer 
av marknadssegment genom att tillämpa en liknande funktionalitet.  

B.3.3.2 Svagheter 

Eftersom tjänsten baseras väldigt mycket på utbyten mellan uppdragstagare och uppdragsgivare är en stor 
svaghet obalans i utbud och efterfrågan mellan dessa kundgrupper. Det skulle innebära att den ena 
målgruppen inte kan utnyttja tjänsten fullt ut. Tjänsten har även ej möjlighet att säkerställa och kontrollera 
kvalitet hos dess användare. Det kommer ej finnas underlag till att genomföra kontroller på kvaliteten hos 
de uppdragstagare som använder tjänsten vilket kan försvaga dess trovärdighet.  
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Eftersom tjänsten öppnar upp ett nytt marknadssegment kan det antas att marknaden som tjänsten verkar 
på kan anses vara omogen och det som följd försvagar tjänsten. Som följd till detta öppnas även tjänsten 
upp för att bli replikerbar och därav få en svagare andel inom marknadssegmentet.  

Vidare kan tjänsten anses vara svag på grund av dess replikerbarhet och det faktum att den kan utsättas för 
konkurrens av substitut. Substitut kan också innebära helt andra hjälpmedel för att sammankoppla 
uppdragsgivare med uppdragstagare.  

Slutligen anser vi att ett stort hot mot tjänsten är den prissättningsmodell som ska definieras. Genom att 
undersöka de olika marknadssegmenten kan vi se att hos uppdragstagare privat [57] har hela 59,2% svårt att 
tänka sig betala för att använda tjänsten. Granskas istället uppdragsgivare [se bilaga 3] så är hela 71% negativt 
inställda till att betala för att lägga upp en annons. Det kan relateras till att frågan är ospecifikt ställd och ej 
ger prisalternativ men det är ändå oroväckande siffror för bolaget. 

B.3.3.3 Möjligheter 

En stor möjlighet för tjänsten är den trend som syns på marknaden gällande företagens behov av IT-
relaterade tjänster. En marknadsundersökning har genomförts riktat till potentiella uppdragsgivare av IT-
tjänster där det kunde utläsas att 45,1% av de tillfrågade uppdragsgivarna svarade 4 eller 5 på en skala från 
1-5 angående hur frekvent de behöver IT relaterade tjänster [se bilaga 1].  

Ur ett uppdragstagarperspektiv gjordes en enkätundersökning riktade mot privata aktörer med kompetens 
inom webbutveckling, apputveckling och/eller design. Ur den kunde utläsas att 50,9% av de tillfrågade 
svarade 4 eller 5 på en skala från 1 till 5 angående intresset för att ansluta sig till tjänsten. Det som också 
talar till behovet av tjänsten på marknaden är det faktum att 75,1% hittar uppdrag via kontakter i dagsläget. 
Detta innebär att det inte finns något riktigt bra tillvägagångssätt i dagsläget för att sammankoppla 
uppdragsgivare och uppdragstagare [se bilaga 3]. 

B.3.3.4 Hot 

Ett framtida hot är relaterat till tjänstens storlek och exponering för intrång. Hotet kan alltså sättas i 
perspektiv med de säkerhetsåtgärder som vi utvecklar och framhäver. Vid bristande säkerhet kan tjänsten 
inte bara infiltreras men också därmed tappa trovärdighet hos användarna. Vidare så finns det ett legalt hot 
mot tjänsten. Ett alternativ är att det uppkommer lagstiftningar som påverkar och motsätter den verksamhet 
vi försöker bedriva. Ett annat alternativ är det faktum att svartarbete börjar bedrivas genom tjänsten och 
därmed exponerar bolaget för kritik.  

B.4 Marknadsstrategi 

B.4.1 Marknadsmål 

För att etablera kontinuitet och långsiktighet i tjänstens arbete bör relevanta marknadsmål konkretiseras. 

Marknadsmål 1 – Tjänsten ska bli den största annonsplatsen för IT-tjänster i Sverige. 

Marknadsmål 2 – Tjänsten ska attrahera de individer som besitter störst IT-kompetens i Sverige. 

Marknadsmål 3 – Tjänsten ska vara i framkant gällande teknologisk utveckling för annonseringsplatser. 

B.4.2 Spridning 

För att sprida tjänsten som bolaget kommer tillhandahålla måste den marknadsföras till respektive 
kundgrupp, vilket generaliseras som uppdragstagare och uppdragsgivare. Denna process och de strategier 
som kommer användas kommer skilja sig åt mellan de olika kundgrupperna då respektive kundgrupp har 
olika användningsområden och mål får utnyttjandet av tjänsten. Uppdragstagare vill hitta arbete medan 
uppdragsgivare vill hitta någon som kan utföra ett arbeta åt dem. Det är väldigt viktigt att bolaget når ut till 
de båda grupperna då tjänsten enbart fungerar om den har stöd från respektive grupp. Det går inte att 
förmedla tjänster om det inte är någon som vill ha den och vice versa. 
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B.4.2.1 Uppdragstagare 

För att sprida tjänsten till gruppen uppdragstagare, det vill säga de personer eller företag som ska ansluta sig 
till tjänsten för att sedan annonsera och erbjuda sina tjänster, måste den marknadsföras vid platser eller 
situationer där representanter från den kundgruppen befinner sig. Exempel på en sådana platser är 
universitet med studenter som studerar datatekniska utbildningar samt internetbaserade forum och 
hemsidor där IT-utvecklare befinner sig. 

För att nå ut till universitetsstudenter kan marknadsföring i form av publicering av inlägg i relevanta grupper 
på sociala medier användas. Dessa inlägg måste betona de punkter som kan anses vara av mest vikt för 
datatekniska studenter, möjligheter till arbetslivserfarenhet samt en ytterligare inkomstkälla utöver 
exempelvis studielån. Även annonsering i form av mer direkt kontakt med studenter kan användas, 
exempelvis genom att prata om tjänsten på föreläsningar eller liknande. Detta kan skapa en mer direkt och 
personlig koppling till tjänsten, något som inte är möjligt på samma sätt genom inlägg på internet. Vad som 
även kan göras med marknadsföringen riktad till studenter är att erbjuda någon form av kampanjkod för att 
slippa betalning en viss period av tjänsten, då det kan vara en stor tröskel för denna målgrupp att behöva 
betala för något som de inte vet kommer ge något resultat. 

Något annat som är viktigt för att få större spridning än till enbart studenter är att nå ut till personer som 
redan är verksamma inom liknande branscher, som till exempelvis frilansare eller egenföretagare inom IT. 
Att hitta gemensamma platser för att nå ut till denna målgrupp är inte lika lätt som att annonsera direkt till 
ett universitet till studenter, utan vad som krävs är istället att exempelvis hitta internetbaserade forum och 
hemsidor där den målgruppen befinner sig. Vad bolaget behöver göra är undersöka vad det finns för 
plattformar där IT-utvecklare befinner sig och sedan utnyttja dem för att nå ut till den målgruppen. Hur 
detta ska göras är beroende av de plattformar som används och kommer därför inte utvecklas i mer detalj. 

Även riktad annonsering på sökmotorer och sociala nätverk kan användas för att nå ut till denna generella 
målgrupp. Internetbaserad annonsering av detta slag är väldigt lätt att komma igång med och det är lätt att 
utförligt se det resultat som erhålls från annonseringen i form av exempelvis antal klick och liknande. Denna 
data kan utnyttjas för att sedan vidareutveckla annonserna för att få bättre resultat och nå ut till fler kunder. 

B.4.2.2 Uppdragsgivare 

För att sprida tjänsten till gruppen uppdragsgivare, vilket syftar på de personer eller företag som är i behov 
att hitta kompetens för att lösa IT-relaterade problem, måste andra strategier än de för uppdragstagare 
användas. Ett kundsegment inom gruppen uppdragsgivare som identifierats som speciellt attraktivt är 
nystartade småföretag. Dessa företag är ofta i behov av att skapa en hemsida eller en app för att få 
möjligheten att synliggöra sig själva på internet. De kan även vara i behov av exempelvis grafisk design för 
att göra en logga till deras verksamhet eller liknande. Den kompetens som krävs för att lösa dessa problem 
är sällan något som företagen själva innehar då de med största sannolikhet befinner sig i en bransch som 
inte hanterar de områdena. Därmed måste de anlita extern kompetens för att lösa dessa problem. 

Ett sätt att nå ut till målgruppen kan vara att presentera tjänsten på mässor eller event där representanter 
från nystartade företag kan tänkas hålla till. Detta kan göras i form av affischering eller även ha 
representanter från företaget i bås och låta dem presentera tjänsten. På så sätt kan de nystartade företagen 
få en bild av bolagets tjänst samt ha den i åtanke när de kommer till stadiet att exempelvis bygga en hemsida 
för att själva kunna marknadsföra sin verksamhet. 

Ett annat sätt är att låta representanter från bolaget själva nå ut till nystartade företag och presentera tjänsten 
och vad den kan innebära för det nystartade företaget. Detta kan vara en tidskrävande och kostsam process, 
men kan vara nödvändig i början för att få igång verksamheten. Spridningen kan förhoppningsvis börja ta 
fart av sig själv utifrån ”mun till mun” kommunikation mellan företag efter ett tag och då inte kräva lika 
mycket manuellt arbete från det bakomliggande bolaget själv. 

Utöver att nå ut till nystartade företag kan bolaget även nå ut till hela gruppen uppdragsgivare genom 
internetbaserad annonsering som fungerar på samma sätt som beskrivet ovan för gruppen uppdragstagare. 
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B.5 Finansiella riktlinjer 

Följande kapitel innehåller information angående hur bolaget ska prissätta gentemot kund, hur budgeten ser 
ut och vilka kostnader den kan tänkas innehålla. 

B.5.1 Prissättning 

Prissättningsmodellen kommer utgå ifrån segmenten uppdragstagare och uppdragsgivare. Sedan kommer 
prissättning göras utifrån två parametrar: Värdebaserat och marknadsföringsbaserat.  

B.5.1.1 Uppdragsgivare 

Värdebaserat – Tjänsten skapar ett värde för uppdragsgivare eftersom de kan annonsera via en tjänst som 
endast riktar sig till den målgrupp de söker. Värdet finnes i den konkurrens som uppstår och som spelar till 
fördel vid den eventuella budgivning som kommer äga rum för att en uppdragstagare ska bli anlitad av 
uppdragsgivaren.  

Marknadsundersökningsbaserat – Prissättningen kommer också att göras utifrån den 
marknadsundersökning [se bilaga 1] som gjordes riktad mot uppdragsgivare där det tydligt framgår att 
uppdragsgivare generellt är negativt inställda till att betala för annonsering. Det medför direkt att 
prissättningsstrategin måste vara rimlig och gå i linje med det värde som uppdragsgivarna ser i tjänsten.  

Modell – Med ovan nämnda faktorer i beaktning kommer prissättningen för uppdragsgivare baseras på 
kvantiteten annonser som de publicerar. Därför är det fullt rimligt att ta ett pris per annons de publicerar. 
Prissättningen måste vara konkurrenskraftig och i linje med den prissättning som råder på andra 
annonseringstjänster för att uppdragsgivarna istället ska använda vår tjänst.  

Initial rabattering – För att få uppdragsgivarna att inse värdet av att använda tjänsten kan 
annonseringskostnaden rabatteras eller rentav utebli initialt till dess att sidan har tillräckligt med trafik för 
att medföra värde för uppdragsgivarna.  

B.5.1.2 Uppdragstagare 

Värdebaserat – Tjänsten skapar ett värde för såväl företag som privata uppdragstagare sett till den möjlighet 
de har att synas inför uppdragsgivare. De kan dessutom kompetensklassa sin verksamhet och visualisera sin 
produktportfolio och därav marknadsföra sig själv just varför de ska väljas. Dessa attribut erbjuder ej andra 
plattformar som har analyserats.  

Marknadsundersökningsbaserat – Prissättning kommer också göras utifrån marknadsundersökningar 
riktade mot privata uppdragstagare [se bilaga 3] samt företag [se bilaga 2] där det gemensamma resultatet 
indikerar att de är tveksamma till att betala för att använda tjänsten. Det indikerar också att prissättning 
måste gå i linje med det värde som det innebär för företagen att synas på sidan.  

Modell – Med ovan nämnda faktorer i åtanke kan en prissättningsstrategi formuleras. Eftersom de endast 
ska synas och marknadsföra sig själva genom tjänsten finns det inget kvantitativt att prissätta. Däremot 
känns en modell gällande prenumerationsavgift rimlig. Alltså betalar en privatperson eller ett företag en viss 
summa för att kunna skapa och profilera sig själv och sina tidigare uppdrag genom en användarprofil. 

Initial rabattering – För att få uppdragstagarna att inse värdet av att använda tjänsten kan 
prenumerationskostnaden rabatteras eller rentav utebli initialt till dess att sidan har tillräckligt med trafik för 
att medföra värde för uppdragstagarna. 

B.5.2 Budget 

Bolaget har i dagsläget inget externt finansiellt stöd och verksamheten innan den kommit igång är inte 
intäktsgenererande. Detta leder till att för att finansiera verksamheten, i form av exempelvis marknadsföring, 
kommer det krävas att projektgruppens medlemmar investerar i bolaget. När tjänsten sedan har etablerats 
kommer de intäkterna som genereras kunna användas till att betala tillbaka investeringarna från 
projektmedlemmarna samt att sedan finansiera vidare marknadsföring och utveckling av tjänsten. Målet 
med bolaget och dess tjänst är att bli vinstgenererande helt oberoende av externt finansiellt stöd. 
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B.5.3 Kostnad 

Då tjänsten är helt webbaserad och bolaget bakom den enbart kommer agera som mellanhand, utan någon 
kontakt mellan uppdragstagare och uppdragsgivare så är den rörliga kostnaden för själva underhållet av 
sidan väldigt låg. Det som kostar gällande de aspekterna är avgiften för webbhotellet samt de mindre 
administrativa kostnader som kommer krävas för att hålla tjänsten uppe, vilka båda förväntas vara låga. 

Vad som kostar under utvecklingsstadiet för tjänsten är de timmar som projektgruppen lägger ner på att ta 
fram underlaget för tjänsten och sedan utveckla den. Denna process kostar inget monetärt, utan är enbart 
en tidskrävande uppgift då projektet genomförs som en obligatorisk del av en universitetsutbildning för 
projektgruppen. 

Kostnaden för att marknadsföra tjänsten enligt hur det är beskrivet ovan beror på hur och vilka delar av 
den strategin implementeras. Att marknadsföra genom publicering av inlägg och i form av fysiska 
presentationer av olika slag har i stort sätt enbart kostnader i form av timmar. Andra typer av 
marknadsföring, som exempelvis webbaserade annonser och annonsering har en monetär kostnad och 
storleken på den är helt beroende på i vilken utsträckning det görs. 

Om bolaget beslutar om att vidareutveckla tjänsten efter att projektfasen är genomförd kommer det 
innebära nya kostnader, exempelvis i form av lön till de anställda. Hur detta ska genomföras är i dagsläget 
avlägset och kommer därmed beslutas vid ett senare tillfälle. 

B.6 STP 

STP-modellen syftar till att först förstå de marknadssegment som företaget ska rikta sig mot. Utefter dessa 
marknadssegment ska det definieras hur företaget har tänkt rikta sig mot dessa, genom att utvärdera och 
lyfta fram idealkunden inom respektive segment. När idealkunden sedan är identifierad ska företaget 
bestämma hur de ska positioner sig mot idealkunden för att på bästa sätt få kunden att välja företaget [58].  

B.6.1 Segmentering 

Segmentering syftar till att identifiera och kartlägga olika delar av marknaden för att bättre öka förståelsen 
för hur en introduktion till marknaden ska genomföras. 

Marknaden har identifierats vara indelad i tre olika segment. Segmenten är framtagna utefter en modell där 
gruppens specifika användning av tjänsten sätts i fokus. 

Segment 1 : Egenuppdragstagare – Segmentet innehåller privata aktörer såsom frilansare eller studenter som 
har kompetens inom webbutveckling, apputveckling eller grafisk design och som vill synas för att hitta 
relevanta uppdrag. 

Segment 2: Företagsuppdragstagare – Segmentet innehåller företag och ideella organisationer som arbetar 
professionellt med webbutveckling, apputveckling eller grafisk design och som vill synas för att hitta 
relevanta uppdrag. 

Segment 3: Uppdragsgivare – Segmentet innehåller den mängd företag och organisationer som är i behov 
av webbutveckling, apputveckling eller grafisk design och som vill annonsera sitt behov via den erbjudna 
tjänsten.  

B.6.2 Targeting 

Bolaget kommer först att etableras i Linköping vilket innebär att de tre segmenten kommer att kartläggas 
inom den valda regionen. För respektive segment måste det utvärderas och beskrivas för att konkretisera 
och visualisera de utvalda kunderna. Modellen EMAAP (effektiv, mätbar, tillgänglig, agerbar, lönsam) är 
avsedd att utvärdera kvaliteten i ett utvalt segment samt en enklare kundbeskrivning appliceras på de utvalda 
segmenten. Först måste modellen EMAAP [58] definieras och förklaras. 

Effektiv (E) – Segmentet är homogent och skiljer sig mot andra segment? 

Mätbar (M) – Är det möjligt att mäta och definiera segmentet? 

Tillgänglig (A) – Är det möjligt att nå segmentet med nuvarande resurser? 
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Agerbar (A) – Finns det kompetens och resurser att agera mot segmentet? 

Lönsam (P) – Är segmentet lönsamt? 

För att ytterligare definiera och visualisera de olika segmenten ska varje segment svara på en fråga gällande 
vilka kunder som finns i segmentet. 

Fråga – Hur ser idealkunden inom segmentet ut? 

Nu kan varje segment utvärderas med ovan nämnda kriterier. 

Segment 1: Egenuppdragstagare –  

E – Segmentet urskiljer sig från andra segment då det består av privatpersoner med ett intresse för 
webbutveckling, apputveckling eller grafisk design och som har en ambition att kommersialisera intresset 
och kunskapen. 

M – Segmentet kan mätas och definieras utifrån föregående personbeskrivning. 

A – Segmentet är nåbart genom marknadsföring till först och främst studenter med kompetens inom 
webbutveckling, apputveckling eller grafisk design. 

A – Projektgruppen innehar kompetens inom webbutveckling och design för att visualisera och utveckla en 
tjänst som hjälper den tilltänkta målgruppen att lösa sitt problem. 

P – Segmentet är lönsamt ur ett perspektiv där privatpersonen betalar för att synas i tjänsten.  

Fråga – Idealkunden inom segmentet är en privatperson som kan vara antingen student eller arbetare, som 
har ett intresse och en kompetens inom webbutveckling, apputveckling eller grafisk design. Denne ska sedan 
vilja bringa ytterligare personlig utveckling och lönsamhet genom att hyra ut sig till företag som vill nyttja 
dennes kompetens.  

Segment 2: Företagsuppdragstagare –  

E – Segmentet urskiljer sig från de andra segmenten för att de som anses som aktörer inom segmentet är 
etablerade föreningar eller företag som jobbar professionellt med webbutveckling, apputveckling eller 
grafisk design. 

M - Segmentet kan mätas och definieras utifrån föregående personbeskrivning. 

A – Segmentet är nåbart genom marknadsföring till såväl etablerade såsom nystartade företag/föreningar 
inom webbutveckling, apputveckling eller grafisk design.  

A – Projektgruppen innehar kompetens inom webbutveckling och design för att visualisera och utveckla en 
tjänst som hjälper den tilltänkta målgruppen att lösa sitt problem. 

P – Segmentet är lönsamt ur ett perspektiv där företaget/föreningen betalar för att synas i tjänsten.  

Fråga – Idealkunden inom segmentet är en organisation/företag som idag besitter väldigt hög kompetens 
inom webbutveckling, apputveckling eller grafisk design och som har svårt att nå ut med sina tjänster och 
hitta uppdragsgivare. Aktören ska därför använda tjänsten i syfte att marknadsföra och sälja de tjänster de 
kan erbjuda.  

Segment 3: Uppdragsgivare –  

E – Segmentet urskiljer sig från övriga segment då det består av aktörer som kommer distribuera sina 
behövda tjänster inom webbutveckling, apputveckling eller grafisk design.  

M - Segmentet kan mätas och definieras utifrån föregående personbeskrivning. 

A – Segmentet är nåbart genom att marknadsföra till de företag/organisationer som är i desperat behov 
kompetens inom webbutveckling, apputveckling och/eller grafisk design och har svårt att hitta 
uppdragstagare. 

A – Projektgruppen innehar kompetens inom webbutveckling och design för att visualisera och utveckla en 
tjänst som hjälper den tilltänkta målgruppen att lösa sitt problem. 
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P – Segmentet och den tilltänkta målgruppen är lönsam ur ett perspektiv där denne betalar för att annonsera 
sina behövda tjänster. 

Fråga – Idealkunden i detta segment är ett nystartat företag eller ideell organisation som är i stort behov av 
webbutveckling, apputveckling eller grafisk design och ej besitter de verktyg som behövs för att göra det 
själva. De har även svårt att hitta uppdragstagare och kan ej erbjuda det kapital en stor aktör kräver och kan 
därför gynnas av att kontraktera ett mindre företag eller en frilansande privatperson.  

B.6.3 Positionering 

Positionering för bolaget innebär differentiering från övriga konkurrenter på marknaden. De företag som 
nämns i konkurrentanalysen är de som bolaget måste särskilja tjänsten ifrån. Bolaget ska genom följande 
attribut genomföra detta. 

Specialisering – Webbapplikationen kommer endast att erbjuda annonsering av tjänster rörande digital 
utveckling vilket särskiljer oss från andra annonseringsplattformar såsom 50lappen, Blocket eller Offerta. 
Vilka alla är nämnda i konkurrensanalysen ovan. Det gör att vi kan fokusera tjänsten till ett mer slutet 
segment av den totala annonseringsmarknaden och därav specialisera oss efter dess behov.  

Användarprofiler – Genom att uppdragstagare skapar sina egna användarprofiler på sidan kommer de att 
kunna nå ut med den kompetens de besitter. De kommer även ha möjlighet till att visualisera och distribuera 
sin produktportfolio för eventuella uppdragsgivare. Användarprofilerna kommer också ge en utökad 
trovärdighet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. 

För att ytterligare utvärdera den position och ståndpunkt som vår tjänst har som möjlighet att at på 
marknaden bör 4C-modellen användas. Först måste 4C-modellen definieras och förklaras innan den kan 
appliceras.  

4C-modellen [58] handlar om varumärkespositionering och utgörs av följande komponenter: 

Klarhet (Clarity) – Förmedlar tjänsten och webbaplikationen ett tydligt budskap? 

Trovärdighet (Credebility) – Förmedlar vi ett trovärdigt budskap? 

Jämnhet (Consistency) – Kommer tjänsten förmedla samma budskap? 

Konkurrensmässighet (Competetiveness) – Är tjänsten konkurrenskraftig? 

Klarhet – Genom att specialisera sig till en del av marknadssegmentet förmedlar tjänsten ett tydligt budskap 
gällande underlättande av sammanföring mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.  

Trovärdighet – Tjänsten kommer anses vara trovärdig genom att utstråla professionalism till följd av ett 
modernt gränssnitt. Trovärdighet fås också genom att tillämpa och efterfölja alla stadgar och krav gällande 
betalning via en webbapplikation. Slutligen kommer också trovärdighet utstrålas av de användare som finns 
på sidan.  

Jämnhet – Genom att inte förlora det ursprungliga målet och ständigt utvärdera de riktlinjer företaget har 
kommer tjänsten huvudbudskap förvaltas och efterföljas.  

Konkurrensmässighet – Tjänsten har en mycket stor konkurrenskraft på marknaden till följd av de attribut 
som nämns ovan. Det motiveras med att nuvarande konkurrenter inte besitter de kvaliteterna i dagsläget. 
Dessutom kommer tjänsten att öppna upp ett nytt segment på den här marknaden vilket innebär en 
möjlighet att sätta sin egen prägel på vilka utgångspunkter konkurrenskraft kommer ha på marknaden.  
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B.8 Bilagor 

B.8.1 Bilaga 1 

Enkätutdrag uppdragsgivare.  
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B.8.2 Bilaga 2 

Enkätutdrag uppdragstagare företag 
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B.8.3 Bilaga 3 

Enkätutdrag uppdragstagare privat 
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B.8.4 Bilaga 4 (NABC) 

B.8.4.1 Need - behov 

Uppdragsgivare – Att finnas på internet är idag absolut nödvändigt för nystartade företag då det är ett av 
de lättaste sätten att synliggöra sin verksamhet och erbjuda information om den för potentiella kunder [59]. 
Nystartade företag saknar ofta den kompetens som krävs för att få ut sin verksamhet på internet och det 
kan vara en kostsam och komplicerad process att hitta en annan aktör som kan göra det jobbet åt en [60]. 
Vad som behövs för att lösa detta problem är en plattform där företag eller privatpersoner som är i behov 
av IT-lösningar kan hitta potentiella uppdragstagare på ett snabbt och smidigt sätt. 

Uppdragstagare – Många privatpersoner och företag sitter idag med den kompetens som krävs för att 
skapa IT-lösningar i form av hemsidor och appar [61]. Ett problem som de kan ha är att hitta kunder som 
vill köpa deras lösningar. Vad som behövs för att lösa det problemet är en plattform där privatpersoner eller 
företag med kompetens inom IT kan annonsera sig själv för potentiella uppdragstagare samt kunna se 
annonser för möjliga uppdrag. 

B.8.4.2 Approach – tillvägagångssätt 

Vi ska skapa en webbaserad plattform där uppdragstagare ska kunna publicera sin profil som innehåller 
information om bland annat kompetens och tidigare uppdrag. Denna profil ska sedan kunna synas i en lista 
där uppdragsgivare kan söka, filtrera, hitta och kontakta potentiella uppdragstagare för möjliga uppdrag. 

Uppdragsgivare ska kunna lägga upp köpannonser för IT-lösningar de efterfrågar. Dessa annonser ska sedan 
synas för alla registrerade uppdragstagare på sidan och de ska kunna kontakta de uppdragsgivare som lagt 
upp annonsen och erbjuda sin lösning. 

B.8.4.3 Benefits – Fördelar 

Uppdragstagare får en lättanvänd plattform där de kan marknadsföra sig själva och sin kompetens på ett 
smidigt sätt. Detta förenklar processen att hitta aktörer som vill köpa tjänsterna som uppdragstagaren 
erbjuder, då det idag inte finns någon central plattform för just detta ändamål. 

Uppdragsgivare får en central plattform där de kan hitta möjliga uppdragstagare som kan erbjuda de IT-
lösningar som uppdragsgivaren efterfrågar. Idag kan det gå till så att uppdragsgivaren manuellt behöver söka 
runt olika källor och hitta uppdragstagare som passar uppdragsgivarens ändamål. Detta gör det svårt att få 
en klar bild av vad det finns för lösningar på marknaden samt att få ett bra pris för den tjänsten. Vår 
plattform erbjuder en lösning på alla dess problem. 

B.8.4.4 Competition – konkurrens 

ServiceFinder ( www.servicefinder.se ) – ServiceFinder är en plattform där konsumenter kan hitta 
tjänsteföretag av olika slag.  

50lappen.se ( www.50lappen.se ) – 50lappen.se är en plattform där främst privatpersoner och 
egenföretagare kan lägga upp annonser för tjänster de kan erbjuda inom olika områden. 

Blocket tjänster ( www.blocket.se/hela_sverige/tjanster/ ) – Blocket har en underkategori där olika aktörer 
kan lägga upp annonser på tjänster de erbjuder. 

Offerta ( www.offerta.se ) – Offerta är en plattform där man skickar in en förfrågan på en tjänst vill ha löst. 
Denna förfrågan matchas sedan med flertalet anslutna tjänsteföretag där man kan jämföra deras offerter. 

Konsultfirmor – Det finns många olika konsultfirmor som erbjuder IT-lösningar av olika slag. 

Egenföretagare – Det finns många egenföretagare som erbjuder IT-lösningar av olika slag. 
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