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Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 
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Abstract 
After conducting a survey at Linköping University it was shown that few women choose to use 
protein powder. The same survey also showed that only a fraction of these women possessed 
knowledge regarding their optimal protein consumption. A web application that sells protein and 
training related products were therefore developed. This application is designed to have 
satisfactory navigability and an appealing graphic profile for women. The navigability is intended 
to, in an efficient manner, eliminate the information gap regarding protein supplements for the 
intended target group. The web application’s functionality and design has been based on scientific 
theory. Development occurred in iterations after which end users had the possibility to test and 
leave suggestions for improvements. Improvements to the web application’s navigability has 
been measured in numerous aspects through all iterations. Time, lostness and certainty have 
been central for the configuration of the final version of the web application. This report enhances 
the group’s thesis and exhibits that a web application can have good navigability and be 
graphically appealing to women.  
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Sammanfattning 
Efter en enkätundersökning vid Linköpings universitet visade det sig att få aktiva kvinnor väljer 
att använda proteinpulver. Samma undersökning visade även att endast en bråkdel av kvinnorna 
hade kunskap kring deras optimala proteinintag. En webbapplikation som säljer protein och 
träningsrelaterade produkter har därför utvecklats. Denna applikation är utformad för att ha en 
god navigerbarhet och en tilltalande grafisk profil för kvinnor. Den välutformade navigerbarheten 
är tänkt att på ett effektivt sätt eliminera de informationsgap kring proteinpulver som finns för 
målgruppen. Vetenskaplig teori har lagt grunden till webbapplikationens funktionalitet och 
design. Utveckling har skett i iterationer vid vars slut användare har haft möjlighet att testa och 
ge förslag på förbättringsmöjligheter. Förbättring kring webbapplikationens navigerbarhet har 
mätts med flera aspekter genom samtliga iterationer. Tid, lostness och säkerhet har varit centrala 
för utformning av den slutgiltiga versionen. Denna rapport stärker gruppens frågeställning och 
visar att en webbapplikation kan ha god navigerbarhet samt vara grafisk tilltalande för kvinnor.  
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1. Inledning 
Marknaden för proteinpulver är stor och har, tillsammans med de andra produkterna inom 
kategorin sportnutrition med protein, vuxit starkt de senaste åren (Svensk Egenvård & 
Euromonitor, 2017). Idag finns det dessutom en stor internetmarknad för proteinpulver, med 
aktörer som Gymgrossisten och MM Sports. Däremot är det få företag som riktar sig mot kvinnor 
gällande utbud och design. En enkät bedrevs för att undersöka aktiva kvinnors konsumtion av, 
och tankar kring, proteinpulver (Bilaga 2 - Enkätsammanställning). Denna visade att 64% av 
respondenterna aldrig har testat proteinpulver tidigare, och av dessa är det 69% som tränar tre 
eller fler gånger i veckan. Enkäten visade även en brist på kunskap, där 97% av de som aldrig 
testat proteinpulver tidigare underskattade sitt dagliga proteinbehov.  
 
Detta projekt avser skapa en webbapplikation för proteinpulver som marknadsför sig mot 
kvinnor. Webbapplikationen ska vara riktad mot kvinnor utan erfarenhet av proteinpulver, 
genom att erbjuda information och en lättnavigerad e-handel. Applikationen kommer att 
designas med navigerbarhet i fokus, för att göra det så lätt som möjligt för användare att använda 
den. God navigerbarhet definieras av Zhang, Zhy och Greenwood (2004) som enkelheten i att hitta 
eftersökt information genom att navigera sig runt på webbapplikationen.  

1.1 Motivering 
Av Sveriges befolkning uppger 77% att de motionerar minst en gång i veckan, oavsett ålder, och 
görs en jämförelse mellan könen är kvinnor idag något mer aktiva än män (Statistiska 
Centralbyrån [SCB], 2017). I och med ökade motionsvanor är det inte förvånande att se att 
befolkningens kunskaper kring kost och hälsa går mot en ökad medvetenhet (Olofsson & 
Petterson, 2011), och att kosttillskottsförsäljningen ökat på senare år (Livsmedelsverket & 
Läkemedelsverket, 2016). De etablerade e-handelssidorna för proteinpulver, som 
gymgrossisten.com, är dock ofta mörka och belamrade och informationströskeln kan kännas hög 
för att börja handla. Vidare marknadsförs proteinpulvren med bilder på stora muskler, vilket inte 
tilltalar kvinnor (Guidol, 2015). En enkätundersökning bedrevs (Bilaga 2 - 
Enkätsammanställning), som vidare visar att kvinnors uppfattningar av proteinpulver är att det 
är “grabbigt”, samt “inte för [dem]”.  Enligt marknadsundersökningen som utfördes (Bilaga 3 - 
Marknadsföringsplan) styrker resultaten från enkätundersökningen (Bilaga 2 - 
Enkätsammanställning) att det finns ett behov av en webbapplikation med tydlig information för 
nya användare av proteinpulver. 
 
I och med att många produkter idag marknadsförs mot män utelämnas kvinnor som målgrupp. 
Majoriteten av kvinnor som tränar i dagsläget äter inte proteinpulver, men är öppna för att testa 
om det fanns mer information kring produkten och dess inverkan (Bilaga 3 - 
Marknadsföringsplan). För att täcka detta marknadssegment uppstod visionen om en 
webbapplikation för handel av proteinpulver riktat mot kvinnor. E-butiken kommer att sälja ett 
fåtal olika smaker av proteinpulver, samt merförsäljning i form av en shaker. Designen ska vara 
stilren och tilltala kvinnor och det ska finnas gott om information kring proteinpulver för att göra 
det mer lättillgängligt för nya användare. 
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Webbapplikationen ska vara lättnavigerad, då besökare har en tendens att lämna svårnavigerade 
sidor, även om informationen är bra (Chen & Ryu, 2013). I enkäten (Bilaga 2 - 
Enkätsammanställning) uppgav även många kvinnor att de saknade kunskap kring ämnet, vilket 
ytterligare motiverar att webbapplikationen ska vara lättnavigerad, så att konsumenterna lätt 
hittar informationen som tillhandahålls. Målet är att användare ska kunna navigera sig genom 
hela köpprocessen, från startsidan till den slutliga betalsidan på ett intuitivt och smidigt sätt.  

1.2 Syfte  
Syftet med detta projekt är att utveckla en enkelt navigerbar webbapplikation för försäljning av 
proteinpulver för kvinnor. Användaren ska kunna beställa hem proteinpulver till sig själv, eller 
någon annan, på ett enkelt sätt. Enkelt betyder här att användaren ska kunna ta sig från startsida 
till en färdig beställning intuitivt, med låg grad av lostness1 och på kort tid, gärna med upplevd 
tillfredsställelse.  

1.3 Frågeställning 
Hur ska en webbshop för försäljning av proteinpulver för kvinnor utformas för att tilltala 
målgruppen samt främja god navigerbarhet? 
Navigerbarhet kommer att mätas i användarens upplevda tid från första kontakt till genomfört 
köp, användarens upplevda navigerbarhet och grad av lostness. 

1.4 Avgränsningar 
Projektet har avgränsats för att fokusera på det relevanta för att besvara den aktuella 
frågeställningen. Proteinpulvret, webbapplikationen och marknadsföringen kommer vara riktad 
till personer som identifierar sig som kvinnor. Detta kommer att förmedlas via text, design och 
bilder. Även om manliga preferenser inte kommer tas hänsyn till vid utformningen av 
webbapplikationen kommer det fortfarande vara fullt möjligt för män att handla från e-butiken. 
Undersökningen av navigerbarhet kommer att avgränsas till datorer, den mobilanpassade 
versionen kommer alltså inte diskuteras. 

  

                                                 
1 Begreppet lostness innebär tillståndet att vara vilsen på en webbapplikation. Detta beskrivs vidare i 
kapitel 2.3.5. Lostness.   
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2. Teori 

2.1 Genusperspektiv inom webbprogrammering 
Forskning visar på att det finns skillnader mellan hur individer som identifierar sig som män 
respektive kvinnor uppfattar webbapplikationer. Många e-handelsapplikationer i dagens 
samhälle är designade utifrån mer stereotypiska manliga preferenser, vilket resulterar i att dessa 
webbapplikationer attraherar kvinnor i en lägre grad. (Moss, Gunn & Kubacki, 2006)  

2.1.1 Användargränssnitt 
Individer kan ha specifika och personliga preferenser när det kommer till design. Data visar dock 
att det finns preferenser som kan kopplas till demografiska faktorer, som exempelvis kön (Tullis, 
Hsu, Mazuera & Osberg, 2007). Både män och kvinnor föredrar varierande nyanser av färger men 
kvinnor tenderar att föredra ljusa och varma färger. Studier har visat att varma nyanser av grönt, 
gult och blått föredras framför mer mörka färger som svart och brunt. (Bottomley & Doyle, 2006) 
 
Både män och kvinnor föredrar webbapplikationer som innehåller bilder och andra grafiska 
element. En skillnad mellan kvinnor och män är dock hur mycket text och bilder applikationen 
skall innehålla. Kvinnor föredrar att förhållandet bilder kontra text är mer bilder än text medans 
män föredrar en applikation med mer text än bilder. (Hsu, 2012) 

2.1.2 Innehåll 
Forskning har visat att kvinnor och män värdesätter olika egenskaper i e-handelsapplikationer. 
Kvinnor fokuserar främst på trovärdighet och möjligheten att dela åsikter samt idéer medan män 
istället fokuserar mer på det tjänade värdet genom köpet. Kvinnor fokuserar alltså mer på själva 
processen under köpet samt bakgrunden, och män mer på den slutgiltiga vinningen. (Hwang, 
2010)  
 
Forskning visar också på att de bilder som finns med på webbapplikationen ska vara realistiska 
och stereotypiska för sammanhanget. Detta då kvinnor överlag dras mer till livliga bilder med 
färg, gärna med människor som motiv. (Hsu, 2012)  

2.2 Användbarhet 
Enligt International Organization of Standardization (2018) definieras användbarhet som: "I 
vilken utsträckning ett system, en produkt eller en tjänst kan användas av specifika användare 
för att uppnå specifika mål med effektivitet, och tillfredsställelse sätt i ett givet sammanhang".  
 
Användbarhet är en flerdimensionell kvalitetsegenskap hos en applikation som består av flera 
kvalitetskomponenter; intuitiv design, lärbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, frekvens och 
svårighetsgrad samt tillfredsställelse. Intuitiv design innebär att det ska vara enkelt att förstå 
arkitekturen och navigationen i applikationen. Lärbarhet behandlar hur enkelt det är för 
användaren att utföra grundläggande uppgifter på applikationen första gången. Effektivitet 
behandlar hur snabbt användaren kan utföra uppgifter, när denne väl har lärt sig designen. 
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Minnesvärdhet svarar på frågan om användare kan komma ihåg tillräckligt mycket från tidigare 
besök för att använda applikationen effektivt i framtida besök. Detta baseras på att användaren 
redan ska ha använt applikationen. Felfrekvens och svårighetsgrad mäter hur många fel en 
användare begår, hur allvarliga dessa fel är och hur enkelt användaren kan återhämta sig från 
felen. Tillfredsställelse svarar på frågan hur trevligt det är att använda applikationen. (ISO, 2018)  

2.3 Navigerbarhet 
Begreppet och kvalitetsegenskapen navigerbarhet är relaterat till användbarhet på det vis att för 
att uppnå en god användbarhet behövs en god navigeringsstruktur. Detta då navigation ingår i 
användbarhetens kvalitetskomponent “intuitiv design”. Utan en god navigerbarhet som är 
effektiv är det sannolikt att användaren blir förvirrad eller frustrerad vilket leder till att 
användaren lämnar applikationen för att inte återvända. (Gehrke & Turban, 1999) 
 
Detta avsnitt behandlar teori och metoder som påverkar en applikations navigerbarhet. För att 
skapa en översikt inom navigerbarhet har området delats upp i grupperna placering av 
information, funktioner och länkar, filtrering, lostness, laddningstider samt breadcrumbs.  

2.3.1 Betydelsen av god navigerbarhet inom e-handel 
Enligt Chelue, Herselman och van Greunen (2010) måste applikationer inom e-handel vara 
välorganiserade och ha en intuitiv design, och således en god navigerbarhet, för att användare 
framgångsrikt ska kunna slutföra transaktioner.  När en applikation är svårnavigerad och har ett 
ogenomtänkt designat användargränssnitt kan den anses vara rörig eller förvirrande vilket kan 
leda till att användare istället använder andra e-handelsapplikationer. Detta hindrar således 
denna e-handelns tillväxt och påverkar intäkterna negativt (Chelue, Herselman & van Greunen, 
2010). Vidare visar studier att förbättrad navigering på e-handelsapplikationer ökar 
försäljningen och intäkterna (Lohse & Spiller, 2009). 

2.3.2 Placering av information 
Då en webbapplikation vill förmedla information är det viktigt med både en väl strukturerad text 
samt hur texten är placerad och utformad på webbapplikationen. Om texten är strukturerad på 
fel sätt kan det leda till att användaren lämnar applikationen. Genom att planera texten 
underlättas användaren och på så sätt förhoppningsvis hålla dem kvar. (Sissler, Breiner & 
Meixner, 2011) 
 
En användare tenderar att läsa information i speciella mönster när de besöker en 
webbapplikation. Ofta läser de den översta raden och sedan stegvis mindre tills de endast läser 
vertikalt, detta efterliknar mönstret av ett F. Om viktig information inte placeras i det genomsökta 
området kan det leda till att användaren missar den. Tittar användaren endast på bilder eller 
lättare text tenderar de dock att söka i mitten av skärmen innan de rör sig ut mot vänster för att 
skapa sig en övergripande bild. (Sissler, Breiner & Meixner, 2011)             
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2.3.3 Funktioner och Länkar 
För att förbättra användbarheten hos en webbapplikation handlar det mycket om att ha en 
välplanerad webbapplikation där funktioner har en plats som underlättar för användaren. Farkas 
och Farkas (2000) refererar till en så kallad scroll-linje vilket innebär vad användaren kan se på 
webbapplikationen då den initialt laddas, utan att scrolla. Om en användare behöver leta för 
mycket för att hitta den önskade funktionen kan det leda till att de lämnar applikationen. Det är 
därför viktigt att ha i åtanke vad som skall synas över scroll-linjen, oberoende av vad användaren 
har för upplösning på sin datorskärm. Funktioner som är viktiga för användaren bör därför 
placeras direkt på startsidan. Detta leder till att de till viss del är bättre att fylla 
webbapplikationen med funktioner och länkar på bredden än på längden, eftersom det leder till 
att de hamnar över scroll-linjen. (Farkas & Farkas, 2000) 
  
Farkas och Farkas (2000) påpekar att det är viktigt att ha specifika sätt att urskilja vad som är 
länkar på sidan. Detta kan bland annat göras genom att använda ett annat typsnitt eller en annan 
storlek på texten. Det underlättar även om mus-ikonen ändras från en vanlig pekare till en annan 
symbol då musen placeras över en klickbar länk. Grafiska länkar så som loggor och bilder är även 
en bra lösning då de motverkar språkbarriärer. Trots att grafiska länkar underlättar för de flesta 
är det dock inte säkert att alla användare tolkar bilden på samma sätt. Därför kan det vara bra att 
förklara länkens innehåll med en så kallad alt tag, vilket betyder att det kommer fram en liten 
beskrivande text av var länken leder när musen placeras över länken. Detta säkrar att användaren 
alltid vet var länken leder. (Farkas & Farkas, 2000) 

2.3.4 Filtrering 
För att underlätta för en användare att hitta rätt produkt är det vanligt att dela in produkter i 
olika kategorier. Då en användare navigerat till en specifik kategori kan ytterligare hjälpmedel 
ges i form av filter för att göra sin sökning mer specifik. Dessa filter inom en kategori kallas 
facetterad sökning. Enligt Stolz och Hepp (2015) är facetterad sökning ett mycket effektivt sätt 
att underlätta för användaren att hitta rätt produkt snabbare. Dessa filter ger användaren 
möjlighet att sortera inom olika kategorier efter önskade egenskaper och leder på så sätt till ökad 
användbarhet för användaren (Stolz & Hepp, 2015). 
 
Även om dessa filter är till för att underlätta för användaren kan de också leda till problem. Om 
en användare av misstag väljer fel filter kan hen av misstag filtrera bort den eftersökta produkten. 
Det är därför enligt Nudelman (2011) viktigt att ha ett smidigt sätt för användaren att ta sig ut ur 
filtreringen. Det måste vara tydligt vilka val användaren har gjort och vilka filter som applicerats.  

2.3.5 Lostness 
Begreppet lostness innebär tillståndet att vara vilsen på en webbapplikation. En hög grad av 
lostness innebär att användaren har svårt att slutföra en uppgift på applikationen (Zhang & Yang, 
2009).  Lostness kan mätas genom att ge användaren en uppgift att genomföra. Det antal besökta 
och återbesökta sidor som krävs för användaren att slutföra uppgiften kan därefter jämföras med 
det optimala sättet att lösa uppgiften på. Ju större skillnaden är mellan användarens sätt att lösa 
uppgiften och det optimala sättet, desto högre är graden av lostness (Gwizdka & Spence, 2007). 
Även parametrar som klickhastighet och tid spenderad per uppgift kan användas för mätning av 
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lostness. Klickhastighet innebär tiden det tar för en användare att hitta en specifik funktion på 
webbapplikationen, och klicka på denna (Zhang & Yang, 2009). 
 
För att räkna ut lostness baserat på antalet besökta sidor kan följande formel användas:  
 

𝐿 =  √(𝑈/𝑁 − 1)2 + (𝑂/𝑈 − 1)2  
 
L = Lostness 
U = Antal unika besökta sidor under uppgiften 
N = Total antal sidor besökta under uppgiften 
O = Den optimala vägen. Minsta antalet sidor som måste besökas för att slutföra uppgiften 
 
Skalan varierar mellan 0 och 1 där värden nära noll indikerar att graden av lostness är låg, det vill 
säga att användaren lätt hittar runt på webbapplikationen. Värden över 0,4 tyder på att 
användaren är vilsen på applikationen. (Gwizdka & Spence, 2007) 

2.3.6 Laddningstider 
Det första intrycket en användare får av en webbapplikation är väldigt viktigt för att få 
användaren att stanna. Om laddningstiden för applikationen överstiger en viss tid kan detta leda 
till att användaren lämnar webbapplikationen och letar efter ett snabbare alternativ som bättre 
kan fylla dennes behov (Schenkman & Jönsson, 2010). 
 
Enligt Gehrke och Turban (1999) är laddningstider ett av de viktigaste attributen för ett bolag om 
de vill lyckas inom e-handel. Undersökningar har visat att långsamma laddningstider har varit ett 
av de största klagomålen hos internetanvändare.  
 
En undersökning av Forrester Consulting (2009) visar att 40% av användarna inte väntar mer än 
tre sekunder på att en webbapplikation ska laddas. Samma undersökning tittar även på 
webbapplikationers conversion rate inom e-handel, vilket är andelen kunder som genomför ett 
köp på e-handeln. Det framkommer att applikationer med hög prestanda, där laddningstiden är 
under en sekund har strax under 20% högre conversion rate (Forrester Consulting, 2009). I sina 
studier kring den ovan nämnda undersökningen stärker Nygren, Sitaraman och Sun (2010) 
påståendet att laddningstider är en kritisk faktor för att användare ska stanna kvar på 
webbapplikationen.   
 
För att förbättra en webbapplikations laddningstid finns det flera olika metoder en utvecklare 
kan använda sig av. En effektiv metod är att ge användaren möjlighet att börja använda vissa delar 
av webbapplikationen innan allt laddats klart. Genom att läsa in händelsehanterare som klickbara 
länkar först, ger de möjlighet för användaren att navigera sig vidare innan webbapplikationen 
laddas klart. Det är även bra att undvika att ha för många bilder på en och samma 
webbapplikation då dessa tar längst tid att rendera. Eftersom rendering av bilder är mest 
tidskrävande kan det vara fördelaktigt att göra detta sist. (Flanagan, 2006)  
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2.3.7 Breadcrumbs 
Breadcrumbs brukar vara en lista av hyperlänkar som informerar användaren om var denne 
befinner sig på applikationen (Ahmed & Bluestein, 2006).  Breadcrumbs tjänar i allmänhet två 
syften. Det ena syftet är att breadcrumbs förser användaren med information om var 
användaren befinner sig på webbapplikationen. Det andra är att breadcrumbs erbjuder 
användaren genvägar för att återvända till tidigare kategorier utan att använda 
“tillbakaknappen”, andra navigeringsfält eller sökmotorn. (Chaparro & Rogers, 2003) 
 
Path breadcrumbs är en typ av breadcrumbs som visar användaren vilken väg denne har tagit 
för att komma till den aktuella sidan på applikationen. Path breadcrumbs är alltså dynamiska på 
det sätt att vilken sida som helst visar en annorlunda lista av hyperlänkar baserat på hur 
användaren har nått sidan. I exempelvis en e-handelsapplikation för kläder där en användare 
har varit på startsidan och använt sökfunktionen för att komma till en specifik produkt, till 
exempel en skjorta, skulle path breadcrumbs kunna visa följande lista av hyperlänkar:  
Start → Sök → specifik produkt. (Chaparro & Rogers, 2003) 
  
Vidare visar studier att breadcrumbs kan förbättra prestanda. Användningen av breadcrumbs 
ledde i genomförda studier till att antalet klick användarna behövde för att slutföra givna 
uppgifter minskade. (Maldonado & Pesnick, 2002) 

2.4 Metodteori 
Under detta avsnitt kommer teori kring de begrepp och metoder med relevans för utformningen 
av webbapplikationen beskrivas. De metoder som tas upp är enkätmetodik, intervju och 
observation, användartester, eye-tracker samt heuristisk utvärdering. Problematiken kring hur 
dessa faktorer ska testas och utvärderas kommer sedan att diskuteras under användartester och 
heuristisk utvärdering. Slutligen kommer även en översiktlig bild av de specifika metoder som 
använts för utvecklingen av webbapplikationen presenteras. 

2.4.1 Enkätmetodik 
För att ta fram data i syfte att få reda på mer om exempelvis människors attityder, kunskaper och 
beteende kan bland annat metoder som analys av registerdata, observationsdata, intervjuer och 
enkäter användas. En av de vanligare metoderna för att samla in data är genom 
enkätundersökningar. Den generella utformningen för hur frågorna i en enkätundersökning ska 
vara kallas Likert-Like. Denna utformning är en av de vanligare och karakteriseras av fem olika 
svarsalternativ 1–5. Det mittersta alternativet utgörs oftast av ett neutralt svar som “vet inte” 
eller “osäker”. Styrkan hos Likert-Like frågor ligger i dess globala användning vilket skapar en 
trygghet vid både skapande och ifyllande. Svagheten ligger i att det neutrala fältet oftast kan 
missbrukas av personer som exempelvis inte har tillräckligt med information för att ta ett beslut, 
eller vill undvika att ta ställning. En delvis lösning till detta är att inte erbjuda det neutrala 
alternativet (3) för att på så sätt tvinga till ställningstagande. Samtidigt är detta, enligt Cooper & 
Johnson (2016), även något som skapar ytterligare behov av medvetenhet för eventuella mätfel.  
 
Fördelarna med en enkätintervju ligger framförallt i dess potential att nå ett stort urval med en 
förhållandevis liten arbetsinsats, samt möjlighet till full anonymitet för eventuellt känsliga frågor. 
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Nackdelarna består i sin tur av ett potentiellt bortfall och missvisande resultat, beroende på hur 
frågorna konstruerats (Ejlertsson, 2005). 
 
Innan formulering av frågor är det dessutom viktigt att tänka över vilka ens sökta målgrupp av 
respondenter är och bland annat anpassa språkbruk och formulering efter detta. Utöver detta bör 
även längre meningar, förkortningar samt mångtydiga ord undvikas. Det är dessutom viktigt att 
överväga respondenternas förhållningssätt till frågorna. Med stor sannolikhet är enkäten 
knappast en prioritet. Tvärtom finns det många som kommer att försöka avsluta den med minsta 
möjliga ansträngning. Bästa lösningen till detta är givetvis att erbjuda frågor som gör att 
besvarandet känns meningsfullt. (Persson, 2016). 
 
Långa enkäter, samt enkäter med flera öppna svar-frågor kräver en större grad av engagemang, 
men ger även en större mängd information. I motsats till den allmänna opinionen är inte längd på 
enkäten bevisat sammankopplat med svarsfrekvens. Vad som sammanfattningsvis kan 
säkerställas är att frågorna bör vara specifika samt enkla att förstå i den grad att de kommer att 
uppfattas på samma sätt av alla respondenter. (Persson, 2016) 

2.4.2 Intervju och observationer 
För att samla in förstahandsinformation kan olika metoder såsom intervjuer och deltagande 
observationer användas. Intervjuer delas upp i tre olika modeller: strukturerade, 
semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer bygger på modellen 
att intervjuaren ställer frågor bestämda på förhand. Frågorna blir i sin tur besvarade av den som 
blir intervjuad. Semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer ger generellt sett mer 
kvantitativa svar då de erbjuder ett mer fritt format med öppna frågor, där både frågor och svar 
i större utsträckning kan styras av den som blir intervjuad (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). För 
att skapa förståelse och deltagande hos de deltagande bör syftet bakom studien kortfattat 
förklaras. Detta innebär samtidigt en risk då det kan leda till en filtrerat svar, baserat på vad den 
deltagande tror passar studien och intervjuaren bäst (Seaman, 1999). 
 
Den andra metoden kallas deltagande observation. Detta innebär att deltagarna i studien ska vara 
medvetna om att insamling av data från observationerna sker (Seaman, 1999). Samtidigt menar 
Seaman att det är viktigt att observatören varken är delaktig eller stör. Om deltagarens beteende 
uppfattas annorlunda från det normala bör detta noteras till kommande analys. Se till att 
informera deltagarna om att observatörens resultat och anteckningar från observationen inte 
kommer vara tillgängliga. Således kan observatören fritt anteckna intryck och åsikter utan att ta 
någon speciell hänsyn. (Seaman, 1999) 
 
Ett problem som kan uppstå vid observation är att deltagarens tankegångar och resonemang är 
svårt att följa. Om detta uppstår kan ett hjälpmedel som kallas “tänka-högt”-metoden användas. 
Innebörden av denna metod är förhållandevis intuitiv och går ut på att användaren ombeds tala 
högt under tiden uppgifterna genomförs (Torberntsson, 2004). Tänka-högt-metoden kan 
resultera i ovärderliga upptäckter kring webbapplikationen som designgruppen inte är medvetna 
om. Nackdelen med metoden ligger i att det kan uppfattas som generande att öppet tala om hur 
man tänker och känner, samt erkänna om det är något man inte förstår (Torberntsson, 2004). 
Andra hjälpmedel som kan användas för att underlätta vid observationer innefattar lagring av 
exempelvis musrörelser och tangentbordstryck (Seaman, 1999).  
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2.4.3 Användartester 
För att utvärdera en produkts användbarhet, tillgänglighet respektive navigerbarhet kan så 
kallade användartester utföras. Dessa går ut på att undersöka om den skapade tjänsten täcker 
behovet och syftet för det ämnade användningsområdet. För att göra denna utvärdering är det i 
första hand viktigt att deltagarna ingår i den ämnade målgruppen för produkten, samt att rätt typ 
av frågor ställs. Detta för att kunna täcka de användningsområden som är mest relevanta för 
användarna (Sharp, Rogers & Preece, 2007). För att skapa en verklig uppfattning av användarnas 
erfarenhet av tjänsten är det dessutom viktigt att den utvärderande gruppen inte är för liten. 
Tullis och Stetson (2004) menar att om gruppen består av färre än fem personer finns det en stor 
risk att resultatet antingen blir missvisande eller spretigt. Detta på grund av ett icke-
representativt urval respektive för få åsikter som kan intyga samma sak. Således kan det vara 
svårt att tolka resultat och dra några slutsatser. För att skapa en bättre uppfattning 
rekommenderas en testgrupp på cirka 12 personer. Detta då resultaten har visat sig stagnera och 
inte bidra med mer differentierade data vid omkring 12 personer (Tullis & Stetson, 2004).  
 
Testpersoner är en ytterst viktig tillgång för företag, således är det även av yttersta vikt att denna 
relation bevaras. Detta innebär framförallt att det råder tillförlitlighet mellan företag och 
testpersoner. Att skapa detta är inte lätt, men en del av processen bör alltid vara att ge möjlighet 
till full anonymitet samt uttrycka sina känslor och tankar fritt och sanningsenligt utan 
repressalier. (Patel & Davidson, 2011) 
 
Under senare år har användbarhet mer eller mindre blivit erkänt som standarden för hur 
webbapplikationers design ska utvärderas. Utvärdering av användbarhet definieras som “Den 
systematiska processen av samling av data i syfte att skapa en bättre förståelse av användarna 
samt av hur användarna använder produkten för att utföra en specifik uppgift under specifika 
omständigheter”. (Zhang & Yang 2009). 
 
En metod för att utvärdera en produkts användbarhet är genom att använda verktyget System 
Usability Scale (SUS). Detta skapar enkelt och snabbt en sammanfattning av användarens 
subjektiva upplevelser. Resultatet kallas användarens SUS-resultat och är ett internationellt mått 
som kan användas för att jämföra olika produkter. 
 
SUS består av tio, i varierande grad, positiva/negativa påståenden. Varje påstående har en 
tillhörande femstegs-skala där påståendet ska graderas från starkt oense (1) till starkt ense (5). 
Ojämna frågenummer bidrar med sitt resultat på skalan minus ett. Jämna frågenummer bidrar 
istället med fem minus sitt resultat på skalan. Detta skalar alla svar till ett värde mellan 0–4, där 
4 är maxresultatet. För att beräkna SUS summeras alla dessa värden och summan multipliceras i 
sin tur med 2,5 vilket resulterar i ett tal mellan 0 och 100 (Brooke, 1996). Ett SUS resultat på 68 
är att tolkas som godkänt, medan allt över/under 68 är att tolkas som väl godkänt respektive 
underkänt. Ett resultat över 90 tolkas som bästa tänkbara webbapplikation. Stora mängder 
testdata har visat att SUS är ett robust och tillförlitligt system (Bangor, Kortum & Miller, 2008).  
 
Acceptanstester utförs från produktägarens sida i syfte att säkerställa att systemet uppfyller 
kundens krav och förväntningar (Haugset & Hanssen, 2008). Hur testerna genomförs beror 
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givetvis på produkten som ska testas men idén bakom strukturen är att kunna validera kundens 
arbetssätt. Det vill säga, att produkten används och uppfattas som det är tänkt att den ska (Miller 
& Collins, 2001). De flesta av alla moderna webbapplikationer har ett graphical user interface 
(GUI). Eftersom detta är vad som tillåter användaren att interagera med det underliggande 
systemet menar Haugset och Hanssen (2008) att detta är var acceptanstesterna bör utföras.  

2.4.4 Eye-tracker 
Att skapa en lyckad webbapplikation bygger mycket på hur information är presenterad och hur 
pass enkelt det är för olika användare att navigera kring denna information. Även om alla 
användare har unika preferenser kan de i grova drag delas in i olika demografiska grupper, 
exempelvis män och kvinnor.  Som nämns i 2.1 Genusperspektiv inom webbprogrammering finns 
det teori som styrker att det finns skillnader mellan vad män och kvinnor uppfattar som 
tilltalande (Djamasbi, Tullis, Hsu, Mazuera, Osberg, & Bosch, 2007). För att undersöka användares 
visuella preferenser av en webbapplikation kan verktyg som eye-tracker användas för att spåra 
användarens ögonrörelser. Det är en teknologi som gör det möjligt att veta var på skärmen 
användaren tittar. Med eye-trackern kan det därmed urskiljas vilka element som en användare 
tidigt registrerar och vilka som ej drar till sig användarens uppmärksamhet (Bergstrom & Schall, 
2014, s. 8).  Ofta händer det att en användare fastnar på en viss sida utan att veta hur de ska 
komma vidare. Med hjälp av eye-trackern kan man se vad som händer när användaren inte rör 
muspekaren, det vill säga var användaren tittar och var blicken fastnar (Bergstrom & Schall, 2014, 
s. 20). 
 
Dagens marknad av eye-tracker domineras framförallt av typen monitorbaserad eye-tracker. 
Dessa läser av användarens ögonrörelser i relation till datorskärmen och är lämpliga vid studier 
av användargränssnitt (Cantoni & Porta, 2014, s. 4). Inom denna kategori är Tobii2 en av de 
världsledande inom eye-trackers och består av specialutvecklade sensorer, avancerade 
algoritmer samt användarorienterade applikationer. 

2.4.5 Heuristisk utvärdering 
För att utvärdera användargränssnittets design kan en heuristisk utvärdering användas. Målet 
med detta är att finna användbarhetsproblem i designen för att sedan kunna finna lösningar. 
Det finns en rad ordinarie heuristiker som tillhandahålls för denna utvärdering, och om behov 
utöver de grundläggande kvarstår går det även att lägga till ytterligare (Aderud, 2003).  
Nedan syns några exempel på vanliga heuristiker citerade från “Nätuniversitetets webbportal - 
En användbarhetsstudie” som genomfördes 2003 av Johan Aderud: 
 

1. Synlighet av systemets status. Fås kontinuerlig feedback om systemets status? 
(Exempelvis processindikatorer och meddelanden) 

2. Matchning mellan systemet och verkligheten. Är ord, fraser och koncept bekanta för 
användaren? Presenteras information i en naturlig och logisk ordning? Förstår 
användaren de metaforer som används? 

3. Användarkontroll och frihet. Finns det tydligt markerade ”nödutgångar” för att komma ur 
ofrivilliga situationer? Finns det stöd för handlingar som ”ångra” och ”gör om” (eller 

                                                 
2 Läs mer om Tobiis eye-trackers: https://www.tobii.com/sv/group/om-tobii/det-har-ar-eyetracking/ 

https://www.tobii.com/sv/group/om-tobii/det-har-ar-eyetracking/
https://www.tobii.com/sv/group/om-tobii/det-har-ar-eyetracking/
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avbryt)? Är det möjligt att ta sig tillbaka till ”huvudnivån” (till exempel. länkar till hem- 
/startsidan)? 

4. Konsistens och standarder. Är ord, situationer, grafik, menyer eller handlingar 
konsistenta genom hela sajten? Är känslan och utseendet konsistent genom hela sajten? 
Har de standards som finns för till exempel färger och stil för länkar följts? 

 
Potentialen med en heuristisk utvärdering ligger framförallt i att den kan användas tidigt i 
utvecklingsprocessen samt att det är en intuitiv metod där användarna generellt sett känner sig 
bekväma och därmed enklare kan motiveras till att svara. De nackdelar som finns grundar sig i 
att de regler som metoden följer är generellt beskrivna och således är öppna för tolkning och 
subjektiva bedömningar. (Aderud, 2003) 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas de metoder och arbetssätt som använts för att undersöka och besvara 
frågeställningen. Alla metoder som använts har tidigare beskrivits som framgångsrika och 
lämpliga för denna typ av undersökning, varför de valts att implementeras. Främst har kvalitativa 
studier använts för att besvara frågeställningen, men till en början har även vissa kvantitativa 
undersökningar bedrivits. 

3.1 Förstudie 
En förstudie har bedrivits till en början av projektet med syfte att sondera marknaden, undersöka 
konkurrenter och efterfrågan. Förstudien har även ämnat tillhandahålla indikatorer på hur 
webbapplikationen ska se ut och fungera för att attrahera en så bred kundbas som möjligt.  

3.1.1 Behovsanalys 
Behovsanalyser i form av kvalitativa intervjuer (Bilaga 1 - Intervjusammanställning) och en 
enkätundersökning (Bilaga 2 - Enkätsammanställning) har använts i förstudien. Syftet med 
behovsanalysen är att bekräfta eller dementera att ett behov för produkten finns. De 21 
kvalitativa intervjuerna utgick från förutbestämda frågor som menade att utkristallisera 
egenskaper och tankar kring det aktuella ämnet hos den valda målgruppen, men var semi-
formella och intervjuare hade möjlighet att anpassa samtalen efter hand. Genom 
intervjuundersökningen tillhandahölls underlag att basera den kvantitativa enkäten på. 
Intervjuobjekten valdes med omsorg för att representera målgruppen; alla var kvinnor mellan 
16–60 år, med en överrepresentation bland 18–28 åringar. Kvinnor med olika träningsformer 
och grad av aktivitet intervjuades (Bilaga 1 - Intervjusammanställning), samt inom alla 
kategorierna “är konsument av proteinpulver”, “har tidigare konsumerat” och “aldrig varit 
konsument”, för att inkludera alla kundsegment och få en verklighetstrogen representation.  
 
Enkätundersökningen (Bilaga 2 - Enkätsammanställning) utformades med en förstasida ämnad 
att samla in allmän information om ålder, träningsform och grad, samt tankar kring träning och 
proteinpulver hos alla respondenter. Därefter förgrenades enkäten i tre kategorier med olika 
frågor beroende på om respondenten 1) är konsument, 2) är tidigare konsument, eller 3) aldrig 
varit konsument av proteinpulver. Frågorna i de olika grupperna liknade varandra, med några få 
tillägg eller ändringar. Uppdelningen var avsedd att visa hur mycket, och hur, de olika 
kundsegmnten skiljer sig åt. Detta eftersom ett företags försäljningsvolym kan ökas på två sätt; 
antingen genom att ta marknadsandelar eller genom att stimulera efterfrågan. 
Marknadsföringsstrategin är olik beroende på vilket tillvägagångssätt som implementeras 
(Nordhielm & Dapena-Barón, 2014). 
 
Enkäten var relativt lång, med 11–13 frågor beroende på vilken kategori respondenten tillhörde, 
och med flera öppna svar-frågor. Enkäten inkluderade “vet ej”-alternativ på de frågor 
formulerade som ett påstående, med anledning av att undvika missvisande värden. Eftersom alla 
skalor i enkäten var unipolära fanns inga mittenalternativ, eftersom det är svårt att tolka vad de 
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i de fallen betyder (Persson, 2016). “Vet ej”-alternativ användes istället även här, för att enkäten 
skulle få rättvisande svar. Projektets medlemmar använde sig av relevanta Facebook grupper (så 
som “Tjejer För Tjejer LKPG”) för att sprida enkäten, och för att få en heterogen svarsgrupp. Båda 
faktorer är viktiga för att få ett omfattande och rättvisande beslutsunderlag (Hatry, 2006). 

3.2 Implementation 
I detta avsnitt kommer det arbetssätt och de metoder som har använts under 
programmeringsfasen förklaras, tillsammans med motsvarande verktyg. 

3.2.1 Front-end 
Front-end består av samtliga verktyg som presenterar applikationens innehåll för användaren. 
Detta betyder att det som programmerats på front-end kommer att köras i användarens 
webbläsare, vilket ställer krav på att användarnas upplevelse ska vara lika bra oavsett vilken 
webbläsare de använder eller storlek på datorskärmen. För att en god navigerbarhet på 
plattformen skulle uppnås var användarens upplevelse av högsta vikt. Därför lades stort fokus på 
front-end-arbetet.  

3.2.1.1 Design 
Som beskrivet i teoriavsnitten 2.3.2 Placering av information och 2.3.3 Funktioner och Länkar är 
design och placering av en webbapplikations innehåll av högsta vikt eftersom användaren flyttar 
fokus ofta mellan olika delar av en applikation i det första stadiet. Detta påverkar i sin tur 
förståelsen av applikationen samt hur god navigerbarheten blir, varför det var en vital del av 
utvecklingen. Innehåll och funktionalitet till applikationen togs fram via User Stories, som låg till 
grund för den rankade produktbackloggen. Att produktbackloggen var rankad betyder att alla 
förslag på funktion rangordnades efter prioritet samt även kopplades ihop i en påbyggnadskedja, 
där det blev överskådligt hur de byggde på varandra. 
 
För att implementera funktionaliteten som tagits fram användes i första hand HTML och CSS, som 
tillsammans bygger upp innehåll och design av en webbapplikation. Bootstrap3 användes för att 
effektivisera designarbetet och undvika ett kostsamt användande av resurser, samtidigt som det 
möjliggör att uppnå goda resultat för samtliga användare, oberoende skärmstorlek och 
webbläsare (Brambilla, Mauri & Umuhoza, 2014). Utvecklingsarbetet fortskred enligt 
arbetsmetodiken som beskrivs under 3.2.3 Genomförande.  

3.2.1.2 Uppdatering av applikation och länknavigering 
Eftersom front-end-delen av applikationen körs på användarens dator var det viktigt att 
minimera den data som behövs för att uppdatera sidan under applikationens körtid. Detta gjordes 
genom att bygga en Single-Page Application, vilket innebär en applikation som först hämtar datan 
som först presenteras på applikationen. Syftet med detta är att minska den upplevda 
laddningstiden, vilket är en viktig faktor gällande navigerbarhet, enligt 2.3.6 Laddningstider. 
Efteråt hämtas all bakomliggande funktionalitet, och när användaren senare navigerar på 

                                                 
3 Läs mer kring Bootstrap och hur det fungerar:  
https://www.taniarascia.com/what-is-bootstrap-and-how-do-i-use-it/  
https://getbootstrap.com/docs/4.2/getting-started/introduction/   

https://www.taniarascia.com/what-is-bootstrap-and-how-do-i-use-it/
https://getbootstrap.com/docs/4.2/getting-started/introduction/
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webbapplikationen behöver endast en liten mängd data hämtas från servern.4 För att möjliggöra 
detta användes JavaScript tillsammans med ramverket JQuery som skickar och tar emot data från 
servern genom AJAX.5  

3.2.2 Back-end 
För att applikationen ska fungera behövs en back-end som ansvarar för logiken kring vilken data 
användaren behöver, samt sparar viss del av data som användaren skickar till servern. Detta gör 
att back-end främst består av två delar; databasen och serverfunktioner. Databasen sparar all 
data kring bland annat användare och produkter medan serverfunktioner lyssnar och 
kommunicerar med användaren och databasen. I projektet användes Python 3 som back-end-
språk där ramverket Flask möjliggjorde effektivt programmering av webbservern. Databasen var 
av versionen SQLite. Kommunikation och uppdateringar av databasen gjordes med hjälp av 
Python 3 med ramverket Flask och SQLalchemy.6  
 
Som konstaterat av Duckett (2014) är det viktigt att separera kod på olika filer beroende på 
kodens funktion. Detta gjordes genom att lägga ett kort script som kommunicerade med klienten 
medan allt innehåll som skickas till klienten låg på en separat fil, i de flesta fall en så kallad 
template.  
 
Som beskrivet ovan under 3.2.1.2 Uppdatering av applikation och länknavigering samt i 2.3.6 
Laddningstider är det viktigt att minimera navigeringstiden, vilket kräver att data från databasen 
extraheras snabbt. Detta gjordes genom att använda en relationsdatabas, vilket gjorde att 
dubblering av data kunde undvikas samtidigt som datan hänger ihop på ett logiskt sätt. Datan 
som användes oftare än annan var dessutom indexerad.  

3.2.3 Genomförande 
En iterativ arbetsprocess har applicerats för att säkerställa kvalitet i arbetet. Detta har gjorts 
genom att en studie har genomförts, varifrån ett önskat mål har tagits fram. Efter att ha nått det 
givna delmålet har resultatet analyserats genom nya studier, och nästa delmål har bestämts.  
 
Projektet inleddes med förstudier, där en kunskapsbas skapades för att etablera en frågeställning. 
Teori studerades därefter och en prototyp togs fram, och därefter så småningom 
webbapplikationen. Användartester har använts för att analysera resultatet och utförts vid tre 
separata tillfällen allt eftersom utvecklingen fortgått. De tre olika versionerna av 
webbapplikationen som testats döptes till version 1, version 2 och version 3. Användartesterna 

                                                 
4 Läs mer om Single-Page Application: 
https://dzone.com/articles/what-is-a-single-page-application   
5 Läs mer om verktygen: 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript   
https://jquery.com/  
https://skillcrush.com/2018/04/26/what-is-ajax/  
https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp  
6 Läs mer om verktyg:  
https://www.tutorialspoint.com/python3/   
https://pymbook.readthedocs.io/en/latest/flask.html http://flask.pocoo.org/  
https://www.sqlite.org/about.html https://www.fullstackpython.com/sqlalchemy.html 
https://www.sqlalchemy.org/  

https://dzone.com/articles/what-is-a-single-page-application
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript
https://jquery.com/
https://skillcrush.com/2018/04/26/what-is-ajax/
https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp
https://www.tutorialspoint.com/python3/
https://pymbook.readthedocs.io/en/latest/flask.html
http://flask.pocoo.org/
https://www.sqlite.org/about.html
https://www.fullstackpython.com/sqlalchemy.html
https://www.sqlalchemy.org/
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som utfördes på version 1 styrde den vidare funktionaliteten som implementerades till version 
2, och så vidare. Version 2 hade kortare laddningstid och fler funktioner än version 1, för att mäta 
hur detta påverkade användarnas upplevda navigerbarhet. Version 3 hade mer designattribut 
och två olika färgprofiler, som döptes till version 3.1 och 3.2 respektive, för att i sin tur kunna 
undersöka hur detta påverkade navigerbarhet. Användartesterna beskrivs mer utförligt i 3.3.2 
Användartester. 

 
Figur 1 - Visuell representation av den iterativa arbetsprocessen. 

3.3 Utvärdering 
Arbetet har utvärderats i form av acceptans- och användartester. Acceptanstesterna användes för 
att bekräfta att webbapplikationen rent funktionsmässigt når målbilden, medan 
användartesterna var mer djupgående och syftar till att utvärdera ytterligare faktorer kopplade 
till frågeställningen, exempelvis lostness. 

3.3.1 Acceptanstest 
Acceptanstester gjordes för att testa hur väl funktionaliteten var implementerad i applikationen 
och genomfördes på så sätt att testanvändaren blev uppmanad att utföra följande uppgifter: 

1. Gå in på startsidan  
2. Registrera ett konto 
3. Logga in 
4. Gå in på din profil och ändra ditt lösenord 
5. Ta dig till sidan med produkter 
6. Hitta proteinpulvret som passar dig bäst  
7. Titta på vilka ingredienser som proteinpulvret består av 
8. Klicka på en ingrediens och läs mer om dess effekter på hälsan 
9. Lägg till 2st av proteinpulvret i kundvagnen 
10. Hitta information om företaget  
11. Gå in i din kundvagn 
12. Ändra till 1 proteinpulver 
13. Slutför köpet 

3.3.2 Användartester 
För att undersöka hur webbapplikationens navigerbarhet upplevs gjordes användartester som 
tagits fram enligt teorin som beskrivs i kapitlet 2.3.4 Användartester. Testerna avgränsades 
genom att inte använda någon programvara för mätning av grad av lostness eller tid. Detta 
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gjordes istället manuellt och testerna fokuserar på testpersonernas subjektiva upplevelser. Därav 
baseras resultaten mestadels på den upplevda navigerbarheten hos testpersonerna.  
 
För att få fram ett verklighetstroget resultat var det viktigt att testgruppen utgjordes av 
målgruppen för produkten, vilket enligt Bilaga 3 - Marknadsföringsplan är aktiva kvinnor mellan 
16 och 28 års ålder, som inte konsumerar proteinpulver. Användartester gjordes på alla fyra 
versioner av webbapplikationen: 

- Version 1, som var en grundläggande, funktionell webbapplikation 
- Version 2, med fler funktioner som byggde på teori kring navigerbarhet 
- Version 3.1 och 3.2, som båda hade fler designattribut, där en var varmt persikefärgad 

och den andra hade en kall blågrön färgprofil  
Vidare användes ungefär 12 olika testpersoner per version av applikationen, för att resultat visat 
sig stagnera med testgrupper på fler än 12 personer (Tullis och Stetson, 2004). För att undersöka 
navigerbarheten på applikationen delades ett användartest in i två delar. Den första delen bestod 
av uppgifter, exempelvis att användaren skulle genomgå ett köp av en valfri produkt. Den andra 
delen bestod av frågor som behandlade testanvändarens förståelse av var denne befann sig på 
webbapplikationen. 
 
Del ett gjordes för att lokalisera förbättringspotential i användarens upplevda tid, navigerbarhet 
och grad av lostness, samt identifiera hur användaren kunde tillfredsställas ytterligare. 
Uppgifterna utformades med hjälp av heuristisk utvärdering, som beskrivet i avsnitt 2.4.5. För att 
få verklighetstrogna resultat var det viktigt att testanvändaren inte var begränsad utan löste 
uppgiften efter egen förmåga. Alla testanvändare började på startsidan och fick samma uppgifter, 
vilka var: 

1. Hitta det proteinpulvret som passar dig bäst. 
2. Hitta information om den förstnämnda ingrediensen i produkten. 
3. Skapa ett konto, logga in och gå in på din sida. 
4. Ändra din gatuadress. 
5. Köp valfritt antal och storlek av två olika produkter. 
6. Hitta information om varför man ska äta proteinpulver. 

 
Mellan varje uppgift fick testanvändaren även svara på frågan “hur enkelt var det att utföra?” på 
en skala mellan 1–5, där 5 motsvarade väldigt enkelt och 1 väldigt svårt. Testaren fick även svara 
på frågan “hur säker är du på att du hittat rätt proteinpulver för dig?” efter första frågan. Det fanns 
även möjlighet för användarna att ge generella kommentarer om applikationen i slutet att av 
första delen av testet. 
 
Den andra delen av testet bestod av att användaren visades fyra olika sidor: 

- Startsidan  
- Produktsidan för Shaker, där föregående sida var startsidan 
- Den enskilda produktsidan för Awake, där föregående sida var produktsidan 
- Sidan “Om oss”, där föregående sida var den generella informationssidan. 

 
På varje sida fick testaren svara på följande frågor:  

- Var befinner du dig? 
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- Vilken sida var den föregående sidan?7 
- Hur säker är du? Som mättes i en skala från 1–5, på samma sätt som tidigare. 

 
Del två var en vital del av användartesterna med syfte att utvärdera huruvida en god 
navigerbarhet lyckats implementeras på webbapplikationen. För en god navigerbarhet är det 
viktigt att användaren förstår var i webbapplikationen den befinner sig, hur man navigerade dit 
samt hur man kommer därifrån, vilket del två hade syfte att undersöka. Testet utfördes i enlighet 
med “tänka högt”-metoden där testanvändaren under testet berättade vad denne gjorde och 
tänkte, för att samla data om användarnas tankar och känslor under testerna. Under testet mättes 
tiden det tog för testanvändaren att genomföra varje steg, antalet unika sidor som användaren 
besökte samt antalet unika pop-ups som användes.  
 
För att tydligare kunna analysera navigerbarheten i applikationen användes en eye-tracker där 
testanvändarens ögonrörelser registrerades. Med hjälp av en eye-tracker kan man se vad som 
händer när användaren inte rör muspekaren, det vill säga var användaren tittar och var blicken 
fastnar (Bergstrom & Schall, 2014, s. 20). Detta användes för att se vilken information som var 
tilldragande och intressant samt hur väl användaren hittade det som söktes efter i applikationen. 
På detta sätt analyseras huruvida informationen var rätt placerad eller om något var svårt att 
hitta.  
 
Slutligen fick testanvändaren svara på 10 generella frågor kring upplevelsen, varifrån ett System 
Usability Score, “SUS”, räknades fram (Bilaga 6 - SUS frågeformulär), vilket beskrivs under kapitel 
2.3.4 Användartester. Användaren svarade även på fyra påståenden gällande bland annat 
färgvalen på applikationen.  

                                                 
7 På startsidan ställdes inte frågan om vilken föregående sida var eftersom denna inte existerar. 
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4. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultat från de olika stegen som gjordes för utvecklingen, 
implementationen följt av utvärderingen av den färdiga applikationen. Resultaten är objektiva 
och fria från subjektiva bedömningar och värderingar. Resultaten baseras på tidigare 
presenterade teorier och har som fokus kring frågeställningen. För att förenkla för läsaren 
presenteras i tabell 1 de övergripande skillnaderna mellan de fyra olika versionerna av hemsidan. 
I tabellen kan man se om funktionaliteten är delvis (D), nästan fullständigt (NF), fullständigt (F) 
eller motsatt (M) implementerat. 
 
Tabell 1 - Övergripande skillnader mellan de fyra olika versionerna som testades. 

 Version 1 Version 2 Version 3.1 Version 3.2 

Färgprofil Grå Grå Persika Turkos 

Bilder är länkar  F F F 

Textlänkar har en tydlig enhetlig design  F F F 

Respons när man hovrar över länkar D F F F 

Placering av information med tanke på scroll-linjen  NF8 F F 

Placering av information så att navigeringsmenyn får fokus på 
startsidan 

  F F 

Quiz för individens bästa produkt och proteinbehov  F F F 

Omdömen   F F 

Placering av information med tanke på att undvika drop-down 
områden 

 F F F 

Respons vid köp av produkt i form av ändring av siffra vid 
kundvagn 

 F F F 

Betalningsfunktion med stripe   F F 

Markering av position på applikationen i navigationsmenyn och 
genom breadcrumbs 

 F F F 

Sidfot med bland annat köpvillkor   F F 

Design med bland annat fler bilder som ska attrahera kvinnor   F F 

Design med ljusa varma färger   F M9 

 

                                                 
8 På startsidan lades fortfarande inte fokus på navigeringsmenyn och informationssidorna hade inte 
information fullständigt placerats med tanke på scroll-line.  
9 För version 3.2 hade sidan motsatt färgschema, kalla färger som varken var ljusa eller mörka.  
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4.1 Webbapplikationen 
Nedan presenteras sidorna som bygger upp webbapplikationen. De största skillnaderna mellan 
de olika versionerna presenteras för varje sida. 

4.1.1 Startsida  
Startsidan består av ett bildspel med bilder på produkter, shakern och quiz. Under bildspelet finns 
artiklar med information om produkterna, proteinpulver och protein. 
 
I de första användartesterna var det flertalet personer som försökte klicka sig in på produkterna 
via bildspelet, något som inte var möjligt i version 1. Med anledning av detta implementerades 
det i version 2 att bilderna i bildspelet fungerar som länkar så att användaren kan navigera sig 
vidare till produktsidan, shakern respektive ta quizet. I version 2 har artiklarna även lagts i ett 
gridsystem, se figur 2, istället för att ligga på en lång rad, detta för att användaren snabbare ska 
få en överblick över innehållet. I den tredje versionen täcker bildspelet på startsidan hela 
skärmen och användaren får scrolla ner på sidan för att se artiklarna, se figur 3 och 4. Denna 
ändring skedde på grund av att eye-tracker videorna visade på att testanvändarnas fokus skiftade 
runt väldigt mycket på sidan under de två första versionerna. Utvecklarna vill istället att fokus 
ska riktas mot navigationsmenyn för att tidigt få en helhetsöversikt över applikationens struktur 
samt rikta användarens navigering mot produktsidorna.  
 

 
Figur 2 - Startsidan i version 2 av webbapplikationen. 
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Figur 3 - Startsidan i version 3.1 av webbapplikationen. 

 
Figur 4 - Startsidan i version 3.1 av webbapplikationen, när man scrollat ned lite. 
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4.1.2 Produktsida och quiz  
Sidan som visar upp alla produkter i Profemmes sortiment innehåller en stor rubrik samt bilder 
på de befintliga produkterna. Under varje produktbild finns även produktens namn utskrivet 
samt det lägsta priset som erbjuds. Klickar användaren på en av produktbilderna så kommer 
användaren vidare till sidan för den enskilda produkten. I version 1 var produktsidan mycket 
simpel med två produkter per rad, enligt figur 5. Runt produkterna i version 1 fanns tunna ramar, 
och färgen på bakgrunden hos produktbilden skilde sig från färgen på bakgrunden på sidan.  

 
Figur 5 - Produktsidan i version 1 av webbapplikationen. 

I de senare versionerna implementerades quizet för att täcka filtrerings- och sökfunktionen. Då 
valet av produkt är en komplex process för den nya konsumenten samtidigt som antalet 
produkter är få anses ett quiz vara mera effektiv än en filtrerings- eller sökfunktion. För att 
användaren snabbare skulle uppfatta produktsortimentet ändrades layouten så att tre produkter 
finns i en rad, enligt figur 6, vilket även skapade en symmetri över applikationen. Bakom rubriken 
tillades en header med en bild med livliga färger där en kvinna är motivet. I figur 6 är också ramen 
kring produkten borttagen. Färgen på bakgrunden på produktsidan som i version 1 enligt figur 5 
var vit, är i version 3.1 istället grå. Detta för att gå ihop med färgen på bakgrunden av 
produktbilden. Funktionerna på sidan är densamma genom alla versioner, förutom quizet som 
implementerats.  
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Figur 6 - Produktsidan i version 3.1 av webbapplikationen. 

 
Då användaren klickar på quizet så visas quizet i form av en pop-up, enligt figur 7. Användaren 
får då svara på frågor gällande sin personliga hälsa och träningsvanor. Efter att alla frågor fyllts i 
korrekt och användaren klickat på skicka visas en pop-up med användarens resultat, enligt figur 
8. Om informationen inte är korrekt ifylld får användaren ett meddelande om detta och kommer 
inte vidare till resultatsidan förrän det som är inkorrekt är åtgärdat. På resultatsidan visas det 
proteinpulver som är bäst anpassat för användaren, baserat på ett poängsystem utifrån 
användarens svar. Genom att klicka på produktbilden i resultatet, figur 8, kan användaren komma 
direkt till den enskilda produktsidan för denna produkt. 
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Figur 7 - Quiz på produktsidan i version 3.1 av webbapplikation. 

 

 
Figur 8 - Quizresultat på produktsidan i version 3.1 av webbapplikationen. 

4.1.3 Enskild produkt-sida 
Sidan som visar upp produkterna var för sig innehåller bilder samt information om produkten 
och dess innehåll. På sidan kan användaren även välja mellan olika storlekar, smaker på 
produkten, samt antal att lägga till i kundvagnen. Missar användaren att fylla i något av fälten för 
storlek, smak och antal kommer ett meddelande upp som påminner användaren att fylla i alla fält. 
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I version 1 var den högra spalten uppbyggd så att all information låg på i en avlång spalt enligt 
figur 9. Detta ledde till att listan med innehåll ofta hamnade under scroll-linjen. Ingredienserna i 
innehållslistan är länkar till en pop-up för mer information om ingrediensen. Länkarna hade i 
version 1 dock inga attribut som kunde särskilja dem från resten av texten.  
 

 
Figur 9 - Den enskilda produktsidan i version 1 av webbapplikationen. 

I version 2 implementerades flikar där användaren kan växla mellan att läsa information om 
produkten och se produktens innehåll, se figur 10. Namnen på ingredienserna i listan har även 
fått en blå färg samt när muspekaren hålls ovanför utformas symbolen till en hand och texten 
ändrar färg samt blir understruken för att synliggöra att de är länkar. I version 3 har funktionen 
att skriva och läsa recensioner lagts till för att öka trovärdigheten hos produkten samt ge 
användaren en möjlighet att dela med sig av sina åsikter. 
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Figur 10 - Den enskilda produktsidan i version 3.1 av webbapplikationen. 

4.1.4 Registrering, inloggning och profilsida  
Inloggningsmöjligheter implementerades redan till version 1, och knappen “Logga in” befann sig  
redan då i högra hörnet av navigationsmenyn. Registreringsformuläret nås via inloggningssidan, 
där det längst ner finns en länk för nya användare som inte redan skapat ett konto. Både 
inloggning samt registrering görs via formulär. Vid registrering fyller användaren i sitt namn och 
adress, med anledning av att förenkla ett eventuellt köp i framtiden. Användaren väljer även ett 
lösenord. När användaren fyllt i uppgifterna kan denne bekräfta genom att trycka på en knapp, 
som gör att informationen skickas till databasen. Där sparas lösenordet krypterat, för att öka 
säkerheten på applikationen. 
 
Profilsidan, även kallad “Min Sida”, är användarspecifik och innehåller all information kopplat till 
den inloggade användaren, såsom lösenord, adress och, i senare versioner, även quizresultat. I 
version 1 implementerades sidan på ett enkelt sätt där användaren kunde se och ändra sin vid 
registrering ifyllda information. Informationen var lagrad i två drop down-menyer, en för 
adressrelaterad information, som gatunamn och postnummer, och en för lösenordet. För att 
ändra någon information var användaren tvungen att trycka på drop down-menyn, utföra 
ändringen, och sedan trycka på en “Spara”-knapp, som skickade den nya informationen till 
databasen. Den nedrullade drop down-menyn täckte bekräftelsemeddelandet som dök upp när 
användaren tryckte på “Spara”, och användaren fick alltså inget klartecken på att en ändring i 
databasen faktiskt gjorts. Drop down-menyerna stängdes även om muspekaren vandrade utanför 
menyerna, och alla osparade ändringarna försvann, vilket några användare ansåg frustrerande. 
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Figur 11 - Profilsidan i version 1 av webbapplikationen. 

Till version 2 flyttades informationen från drop down-menyerna till att ligga direkt på sidan. På 
så sätt åtgärdades problemet med bekräftelsemeddelandet, som då synliggjordes.  Version 2 
introducerade även quizet, och därmed infördes även att quizresultatet sparades på användarens 
profil, med en direktlänk till den resulterande produkten. Där fanns även en länk för att göra om 
quizet om användaren inte var nöjd med resultatet. Om quizet ännu inte genomförts fanns en 
uppmaning om att det kan vara en hjälp i produktsorteringen, och en länk. Vidare kunde 
användaren numer även se sin senaste orderhistorik på profilsidan, i form av det datum ordern 
lades samt totalbelopp. 
 
Version tre kretsade kring design och en mer stilistisk header skapades. Utöver detta ändrades 
färgerna på vissa små attribut och för att göra profilsidan mer attraktiv. I övrigt skedde inga stora 
förändringar på profilsidan. 
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Figur 12 - Profilsidan i version 3.1 av webbapplikationen. 

4.1.5 Kundvagn och betalningsproccess  
I version 1 fanns ingen siffra med antalet produkter i navigationsmenyns kundvagn, se figur 11 
ovan. Detta är något som åtgärdas i version 2, se figur 12 ovan, då många användare i 
användartesterna var förvirrade över om produkten lagts till i kundvagnen.  
 
Kundvagnen består av bilder och information om produkterna användaren har lagt till. Det är 
även möjligt att ändra antalet produkter tillagda eller helt ta bort en produkt från kundvagnen. 
Längst ner på sidan finns det totala värdet för produkterna, samt en knapp för att gå vidare till 
betalning. Om knappen klickas på kommer användaren i version 1 och 2 till en sida med “Betala 
här”, men betalningsfunktionen har inte implementerats. I senare versioner skickas användaren 
istället vidare till en sida där alternativen logga in, skapa ett konto eller betala som gäst finns. 
Väljer användaren att logga in eller är inloggad sen tidigare fylls adressuppgifterna i automatiskt, 
väljs istället betala som gäst får användaren själv fylla i uppgifterna. Därefter skickas användaren 
vidare till att betala sin order via stripe. När ordern är betald kommer en sida med 
bekräftelsemeddelande och kvitto upp.  

4.1.6 Infosidor  
Infosidorna består av “Varför profemme?”, “Varför proteinpulver”, “Ingredienser” samt “Om oss”. 
Under sidan “Varför profemme” finns information kring varför köparen ska välja profemme som 
leverantör av proteinpulver. “Varför proteinpulver” presenterar information om hur protein 
påverkar kroppen samt de fördelar proteinpulver kan bidra med till träning. Under 
“Ingredienser” finns information om alla ingredienser som ingår i Profemmes produkter. Under 
“Om oss” finns information om skaparna av webbapplikationen.  
 
I version 1 och 2 låg all text på en lång rad på respektive sida. Detta är något som användarna i 
användartesten klagade på då det ansåg att det blev tråkigt och jobbigt att läsa. I version 3 delades 
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texterna upp och varierades med passande bilder. Det utformades även ett grid-system där det 
varvas mellan bild och text för att få en mer levande sida. Exempel på detta finns nedan i figur 13.  
 
Via sidfoten kan användaren i version 3 klicka sig vidare till “Integritetspolicy” samt “Köp- & 
Leveransvillkor och läsa om respektive ämne. Dessa sidor är utformade som informationssidorna 
med alternerande bilder och text. I version 1 och 2 existerade inte dessa sidor. 
 

 
Figur 13 - Varför profemme under Info i version 3.1 av webbapplikationen. 

4.1.7 Navigationsmeny och sidfot 
Navigationsmeny har utvecklats så att användaren har snabb tillgång till de viktigaste delarna av 
webbapplikationen. Dessa funktioner inkluderar loggan, start, produkter, info, kundvagnen och 
logga in. I version 2 implementerades en markör som visar användaren vilken av de olika sidorna 
denne befinner sig på som kan ses i figur 2. Loggan är en länk tillbaka till startsidan och särskiljs 
för användaren genom att musen byter symbol då den placeras över loggan. Kundvagnen och 
logga in är placerade till höger i navigationsmeny, då detta är en vanlig placering i 
webbapplikationer. Då en användare är inloggad byts logga in-knappen ut till två knappar: Logga 
ut och Mina sidor. Navigationsmeny för version 3.1 går att se högst upp i figur 13 ovan. 
 
En sidfot skapades till version 3, för att göra applikationen mer heltäckande och trovärdig. 
Sidfoten innehåller länkar till sidor som tidigare implementerats, såsom “Om oss” och 
produktsidan, men även till två nya sidor som innehöll information om leverans- och 
integritetsvillkor. Där finns även kontaktinformation till företaget, i form av en kundservicemail 
och vilken stad företaget var baserat i, etc. 

4.1.8 Användargränssnitt och omdöme  
I version 3 introducerades omdömen, där användare kunde betygsätta produkter genom att välja 
1–5 stjärnor samt lämna en kommentar, se figur 10. Att betygsätta och lämna en kommentar var 
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helt valfritt och de lämnade omdömena var placerade längst ner på varje enskild produktsida. 
Detta implementerades för att testa Hwangs (2010) teori kring att kvinnor fokuserar främst på 
trovärdigheten och möjligheten att dela åsikter vid e-butiker.  
 
Bilder implementerades även i större grad till version 3, och valdes noga ut för att stämma 
överens med teorin, som menar att kvinnor dras till livliga bilder med färg, och gärna bilder med 
människor som motiv. (Hsu, 2012). 
 
Version 3 skapades i två olika färgsättningar, en ljust persikofärgad och en mörkare turkos, se 
figur 13 samt figur 14. Versionerna döptes till version 3.1 och 3.2 respektive, och skillnaderna 
syntes främst i navigationsmenyn som är placerad längst upp på alla sidor på webbapplikationen. 
Navigationsmenyn hade olika bakgrundsfärg på de olika versionerna och var antingen 
persikofärgad eller turkos. Även mindre detaljer som färgen på knappar och loggan var olika, i 
enlighet med färgprofilerna som etablerats. 
 

 
Figur 14 - Startsida till version 3.2. 

4.2 Teknisk beskrivning 
Som nämnts under rubrik 3.2.1 Front-end samt 3.2.2 Back-end är webbapplikationen utvecklad 
med en blandning av programmeringsspråken HTML, CSS, JavaScript och Python. Flask med 
diverse moduler är det Python-ramverk som använts back-end. Bland annat har modulen Flask-
SQLAlchemy använts för att konstruera databasen, Flask-Login samt Flask-WTF har använts för 
att låta användare kunna logga in via formulär, och Flask-Admin samt Flask-BasicAuth har 
använts för webbapplikationens admin-gränssnitt.  
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De huvudsakliga kodbibliotek som använts front-end är Bootstrap för användargränssnittet samt 
JQuery för single-page-navigering. Tjänsten Stripe har använts för kortbetalning och 
kodbiblioteket SmallJS har använts för att skapa fungerande URL-länkar.  

4.2.1 Single-page-navigering 
Alla versioner av webbapplikationen är så kallade single-page-applikationer, vilket innebär att 
enbart en viss del av webbapplikationerna ändras dynamiskt när en användare navigerar på dem. 
Detta leder till att hela HTML-sidor ej behöver laddas ned och renderas om av webbläsaren likt 
traditionella hemsidor gör. Denna process sköts front-end av JavaScript och biblioteket JQuery. 
Utöver detta gjordes version 1 i genomsnitt 2.5 sekunder långsammare än resterande versioner.  
 
En annan teknisk aspekt av version 3.1 och 3.2 av webbapplikationen är att en användare via 
URL-länkar kan navigera till olika delar av webbapplikationen trots att det är en single-page-
applikation. Detta sköts med hjälp av JavaScript-biblioteket SmallJS.  

4.2.2 Betalningsprocess 
Version 3.1 och 3.2 av webbapplikationen har en fullständigt fungerande betalningsprocess. 
Kundvagnen sparas lokalt i användarens webbläsare via HTML5 Web Storage. Därefter, när en 
användare går vidare till betalning, fylls den inloggade användarens uppgifter in automatiskt i 
betalningsformuläret som bland annat innehåller namn och leveransadress. Denna data hämtas 
från databasen på webbapplikationens back-end. Slutligen vid kortbetalningen sker 
betalningsprocessen med hjälp av JavaScript-biblioteket Stripe, som låter användaren fylla i 
kortnummer via en pop-up. Stripe hanterar sedan betalningen och erbjuder även funktionalitet 
till webbapplikations-administratörer kring återbetalning via ett användargränssnitt.  
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4.2.3 Databas 

 
Figur 15 - ER diagram av slutgiltiga databasen. 

Ovan i figur 15 illustreras den slutgiltiga databasen som används i version 3.1 och 3.2. Det som 
var implementerat i version 3 som inte fanns i version 2 var entiteten Review med dess relationer 
som var kopplat till omdömen av produkterna. Dessutom lades det till sex attribut till entiteten 
“order” i version 3 som redan fanns i entiteten User för att underlätta vid köpprocessen. Det som 
inte fanns i version 1 var quizet och därav inte attributen protein_need_min och 
protein_need_max i entiteten User samt relationen mellan User och Product som var den bästa 
produkten för användaren enligt quizet.  

4.3 Användartester 
Det var totalt 38 användare som testades och genomsnittsåldern var 21-22 år i alla versionernas 
testgrupper. Testanvändarna fick först utföra sex olika uppgifter som löd:  

- Uppgift 1 - Hitta det proteinpulvret som passar dig bäst.  
- Uppgift 2 - Hitta information om det förstnämnda ingrediensen/ innehållet i produkten.  
- Uppgift 3 - Skapa ett konto, logga in och gå in på din sida.  
- Uppgift 4 - Ändra din gatuadress.  
- Uppgift 5 - Köp valfritt antal och storlek av två olika produkter.  
- Uppgift 6 - Hitta information kring varför du ska äta proteinpulver.  
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Resultatet från dessa uppgifter presenteras nedan i avsnitt 4.3.2 Tid, 4.3.3 Antal besökta sidor och 
pop-ups, 4.3.4 Upplevd navigerbarhet och 4.3.6 Lostness.  
 
Därefter fick testanvändaren berätta vart på applikationen vissa sessioner befann sig samt hur de 
tagit sig dit, resultatet gås igenom under 4.3.7 Position på applikationen. Efter användartestet fick 
testanvändaren svara på övergripande frågor, vars resultat presenteras under 4.3.1 Övergripliga 
frågor och SUS-test. För att se vart testanvändaren tittade på användes en Tobii EyeX eye-tracker, 
slutsatserna presenteras i 4.3.5 Utvärdering eye-tracker. 

4.3.1 Övergripliga frågor och SUS-test 
I graferna nedan redovisas resultaten på de övergripande frågorna och SUS-testen för de fyra 
olika versionerna, samt snittet av version 3.1 och 3.2, eftersom den enda skillnaden är 
färgprofilen, vilket kan antas ha förkastlig signifikans. 

 
Figur 16 - SUS betyg för respektive version av webbapplikationen. 

 
Figur 17 - SUS frågor, hur väl testanvändaren höll med om ett påstående på en skala 1 till 5 där 1 är håller inte alls 
med och 5 är håller helt med. 
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Figur 18 - Övriga frågor, hur väl testanvändaren höll med om ett påstående på en skala 1 till 5, där 1 är håller inte 
alls med och 5 är håller helt med. 

Figur 16 visar ett SUS betyg som räknades ut för varje version enligt teorin som gicks igenom 
under 2.4.3 - Användartester. De frågor och svar som användes under SUS testet finns i figur 17 
där testanvändaren fyllde i hur väl denne höll med om påståendena. I figur 18 visas hur väl 
testanvändarna höll med om ett antal övriga påståenden.  
 
Under användartesten fick testanvändarna tillfällen att ge generell kritik på webbapplikationen. 
Sammanfattningsvis tyckte testanvändarna att version 1 var väldigt långsam. Det var även svårt 
att förstå att webbapplikationen reagerat på mustryckningar, exempelvis när användaren tryckte 
på länkar eller köpte en produkt, främst för att länkar och knappar var otydligt designade. 
Dessutom tyckte de att det behövdes bättre design och inspiration på applikationen.  
Under versionerna 2, 3.1 och 3.2 var det enda testanvändarna påpekade kring navigerbarheten 
på webbapplikationen att pop-up:en skulle ha ett stängningsalternativ i form av ett kryss i hörnet, 
samt att det vore positivt med en animation eller pop-up som visades när användaren la till en 
vara i varukorgen, för att förtydliga detta. 
 
Designen på version 2 tyckte testanvändarna i helhet var rätt snygg, men inte fullkomlig.  
Designen i version 3.1 och 3.2 uppfattades som stilren och snygg. Dessutom tyckte 
testanvändarna att informationen på webbapplikationen var mer relevant. Flera testanvändare 
nämnde även att de gillade omdömen på produkterna. Speciell kritik riktades mot version 3.2, 
där några testanvändare inte tyckte om bilderna då det kändes för reklamigt och naket, medan 
testanvändarna av version 3.1 uppgav att de tyckte om bilderna, trots att det var samma bilder. 
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4.3.2 Tid 

 
Figur 19 - Genomsnittlig tid det tog att utföra de olika uppgifterna. 

Ovan i figur 19 visas tiden det tog för testanvändaren att utföra de olika uppgifterna. De olika 
färgerna på staplarna representerar vilken version av webbapplikationen testanvändaren hade.  

4.3.3 Antal besökta sidor och pop-ups 

 
Figur 20 - Genomsnittlig antal sidor det krävdes för att utföra de olika uppgifterna. 
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Figur 21 - Genomsnittlig antal pop-up det krävdes för att utföra de olika uppgifterna. 

Ovan i figur 20 och 21 visas antal pop-up och sidor det krävdes för testanvändaren att utföra de 
olika uppgifterna. De olika färgerna på staplarna representerar vilken version av 
webbapplikationen testanvändaren hade. Det som gjorde att det blev fler pop-ups för version 2, 
3.1 och 3.2 i uppgift 1 är att quizet infördes som en pop-up. I uppgift 2 förändrades länkstrukturen 
för version 2, 3.1 och 3.2 vilket gjorde att användare oftare tog reda på information kring 
ingrediensen genom att öppna pop-upen.  



36 
 

4.3.4 Upplevd navigerbarhet 

 
Figur 22 - Genomsnittliga upplevda navigerbarheten när testanvändarna utförde respektive uppgift, på en skala 
från 1–5. 

 

 
Figur 23 - Testanvändarnas genomsnittliga upplevda säkerhet kring att de valde rätt produkt under genomförande 
av uppgift 1. 
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Ovan i figur 22 visas den upplevda navigerbarheten för testanvändaren medan de utförde de olika 
uppgifterna. I figur 23 visas genomsnittet av hur säkra testanvändarna var att de valde den 
produkten som passade dem bäst. Den upplevda navigerbarheten samt säkerheten mättes på en 
skala från 1 till 5, där 1 motsvarar mycket dålig navigerbarhet och 5 mycket god navigerbarhet. 
De olika färgerna på staplarna representerar vilken version av webbapplikationen 
testanvändaren hade. 

4.3.5 Utvärdering eye-tracker 
Detta avsnitt visar resultat från eye-tracker som användes för att spåra ögonrörelser kopplade 
till testanvändarens agerande vid lösande av uppgifterna presenterade i tabell 2. Till en början 
tas det upp några generella observationer kring eye-trackern som inte är kopplad till specifika 
frågor i användartesterna, därefter observationer kopplat till vardera uppgift. 
 
När testanvändarna började från startsidan visade eye-trackern att fokus ofta under en längre tid 
hamnade på den första stora bilden. Således lades mindre tid på att bland annat utforska de olika 
rubrikerna under navigationsmenyn. Detta gjorde att användarna fick en sämre kunskap kring 
vad som fanns på sidan och vad de olika alternativen innebar. När startsidan vidareutvecklades 
till att bland annat endast en första bild syntes över scroll-linjen kunde det urskiljas att fokus mer 
lades på att utforska de olika alternativen i navigationsmenyn. Detta resulterade i att startsidan 
snabbare lämnades och testpersonen tycktes ha en bättre kunskap av webbapplikationen.  
 
Vidare observationer som kunde noteras var att längre texter i princip aldrig lästes noggrant. I 
vissa fall börjar personen i fråga att läsa en del av stycket för att sedan övergå till att “sick-sacka” 
och i princip direkt hoppa till slutet. Dessutom tog information som låg under scroll-linjen längre 
tid att hitta. Exempelvis gällde detta för “innehåll” i version 1 som till en början låg under scroll-
linjen, men i senare versioner flyttades till att ligga över scroll-linjen. Några slutgiltiga 
observationer som skiljde version 1 från resterande var att frånvaron av indikering för vilken 
sida användaren befann sig på. Detta resulterade ofta i en osäkerhet följt av försök till att på nytt 
försöka gå in på samma sida. 
 
Användartesterna som utfördes hade följande struktur. Sex uppgifter som skulle utföras följt av 
fem frågor där användaren uppmanades att uppge vilken sida de befann sig på samt vilken den 
föregående sidan var. I tabell 2 nedan syns hur dessa frågor kommer hänvisas till som U1, U2 osv. 
Under version 1 hade breadcrumbs ännu ej implementerats. Under senare versioner 2, 3.1 och 
3.2 hade de implementerats men innehöll fortfarande vissa buggar som ibland kunde visa sig och 
skapa problem. Dessa fem nämnda frågor kring var användaren befann sig, och dess resultat 
kommer att hänvisas till som “B” I följande tabeller.  
 
Tabell 2 - Uppgifter för användartester. 

U.1 Uppgift 1 - Hitta det proteinpulvret som passar dig bäst.  

U.2 Uppgift 2 - Hitta information om det förstnämnda ingrediensen/ innehållet i produkten.  

U.3 Uppgift 3 - Skapa ett konto, logga in och gå in på din sida.  

U.4 Uppgift 4 - Ändra din gatuadress.  
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U.5 Uppgift 5 - Köp valfritt antal och storlek av två olika produkter.  

U.6 Uppgift 6 - Hitta information kring varför du ska äta proteinpulver 

B Frågor breadcrumbs: “Var befinner du dig?”, “Hur kom du hit?” 

 
Nedanstående tabeller visar resultat från observation av de olika användartesterna. U1-U6 
indikerar vilken av de olika uppgifterna användaren besvarade då de tillhörande observationerna 
gjordes.  

Användartest version 1 
Tabell 3 - Eye-tracker resultat för version 1. 

U.1 ● Fokus hamnar under en längre tid på den första stora bilden på startsidan  
● Fokus växlar under en längre tid mellan ovanstående bild samt den underliggande artikeln 
● Svårigheter att hitta Produktsida 
● Vissa misslyckade försök till att klicka på produkter från bildspelet 
● Väl inne på produktsida hamnar fokus ofta på “Prova på kit” 
● Första stycket läses noggrant medan resterande endast snabbt skummas igenom 

U.2 ● Fokus hamnar på att leta bland alternativen i navigationsmenyn 
● Ser rubriken ingredienser men reagerar inte vid första anblick 
● Svårigheter att uppfatta att ingredienserna går att klicka på för att erhålla information 

U.3 ● Svårigheter att vid första anblick hitta “Logga in” 
● Väljer först “Start” för att sedan hitta “Logga in” 

U.4 ● Fokus hamnar under längre tid på den stora rubriken ex “Gretas profil” 
● Problem med drop down-meny som försvann när musfokus flyttades 
● Svårigheter att hitta alternativet “Change info” 
● Missar att klicka på “Save changes” 

U.5 ● Ser snabbt “Produkter” 
● Missar kring att välja storlek/smak/antal 
● Osäkerhet kring om produkten har lagts till i kundvagn eller ej 

U.6 ● Läser första stycket på sidan för att sedan övergå till att skumma igenom 
● Fokus på kursiva citat 
● Fokus hamnar på uppradade listan “8 fördelar med protein” 

B ● Frågorna rörande var användaren befann sig kunde generellt sett besvaras korrekt. Fokus hamnade på 
de stora rubrikerna, exempelvis startsida, shaker etc., och utifrån detta kan frågorna besvaras.  

● Att andra sidor som ej hade några rubriker kunde identifieras skulle kunna beror på att sidan känns 
igen utifrån exempelvis bilder. 

● Endast från ett av användartesterna kunde det urskiljas att personen inte var medveten att de befann 
sig på “om oss” sidan. 

● För frågorna rörande breadcrumbs hade testpersonerna inget att gå efter då de ännu inte hade 
implementerats. Fokus svepte över sidan för att hitta någon ledtråd men lämnades att göra en gissning. 
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Användartest version 2 
Tabell 4 - Eye-tracker resultat för version 2. 

U.1 ● Fokus hamnade på den första stora bilden 
● Fokus gick vidare till underliggande nu mindre artikeln och gick då direkt vidare till att hitta “Produkter” 

under navigationsmenyn 

U.2 ● Svårigheter att hitta alternativet “Innehåll” 
● Letade på bilden av produkten för att hitta ingredienser 
● Uppfattades att ingredienserna är klickbara för mer information 

U.3 ● Hittade snabbt den nu större rubriken “Logga in” och “Mina sidor” 

U.4 ● Fokus vandrade nu mellan de olika alternativen på “Mina sidor” 
● Tog viss tid att hitta alternativet “Ändra uppgifter” 
● “Spara ändringar” hittades snabbt och bekräftades 

U.5 ● Produkterna hittades direkt och användaren kunde bekräfta att de lades till i kundvagnen utan att 
behöva gå in och dubbelkolla 

U.6 ● Samtliga hittade direkt till sida för “Varför proteinpulver” 

B ● Den nuvarande sidan kunde nu enklare identifieras och resulterade i att 100 % svarade rätt på dessa 
frågor.  

● Det tycktes för vissa ta en viss tid att se och inse funktionaliteten kring breadcrumbs.  
● Med undantag för vissa buggar kring breadcrumbs som uppstod under testet kunde majoriteten under 

senare frågor snabbt hitta breadcrumbs för att således enkelt och snabbt kunna besvara vilken sida de 
var på samt dess föregående sida. 

● De misstag som gjordes berodde på att de tog notis av breadcrumbs men att dessa visade en felaktig 
information som de litade på. 

 

Användartest version 3.1 
Tabell 5 - Eye-tracker resultat för version 3.1. 

U.1 ● Fokus vandrade kring startsidans olika rubriker 
● Scrollade ej ner utan klickar direkt på “Köp nu” 
● De som gör quiz tycks lita på dess rekommendation (väljer denna) 
● Tog notis av recensioner och verkar lita på dem 

U.2 ● Hittade snabbt ingredienser 
● Uppfattades att ingredienserna är klickbara för mer information 

U.3 ● Hittade snabbt den nu större rubriken “Logga in” och “Mina sidor” 

U.4 ● Fokus vandrade nu mellan de olika alternativen på “Mina sidor” 
● “Spara ändringar” och “ändra uppgifter” hittades snabbt och ändringar bekräftades 

U.5 ● Produkterna hittades direkt och användaren kunde bekräfta att de lades till i kundvagnen utan att 
behöva gå in och dubbelkolla 
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U.6 ● Samtliga hittade direkt till sida för “Varför proteinpulver” 

B ● Den nuvarande sidan kunde nu enklare identifieras och resulterade i att 100% svarade rätt på dessa 
frågor.  

● Breadcrumbs noterades ej av vissa personer men trots detta kunde frågorna besvaras. 
● Resterande kunde snabbt hitta och förstå dess funktionalitet och de enda misstagen berodde på buggar 

relaterade till breadcrumbs.   

 

Användartest version 3.2 
Tabell 6 - Eye-tracker resultat för version 3.2. 

U.1 ● Fokus vandrade kring startsidans olika rubriker 
● Scrollade ej ner utan klickar direkt på “Köp nu” 
● De som gör quiz tycks lita på dess rekommendation och väljer denna 
● Tog notis av recensioner och verkar lita på dem 

U.2 ● Hittade snabbt till ingredienser 
● Uppfattades att ingredienserna är klickbara för mer information 

U.3 ● Hittade direkt logga in-knappen 

U.4 ● Fokus vandrade nu mellan de olika alternativen på “Mina sidor” 
● Tog viss tid att hitta alternativet “Ändra uppgifter” 
● “Spara ändringar” hittades snabbt och bekräftades 

U.5 ● Produkterna hittades direkt och användaren kunde bekräfta att de lades till i kundvagnen utan att 
behöva gå in och dubbelkolla 

U.6 ● Samtliga hittade direkt till sida för “Varför proteinpulver” 

B ● Den nuvarande sidan kunde nu enklare identifieras och resulterade i att 100% svarade rätt på dessa 
frågor. Återigen uppstod fallet att breadcrumbs ej noterades men att frågorna trots detta, med undantag 
för vissa buggar, kunde besvaras rätt 
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4.3.6 Lostness 

 
Figur 24 - Beräknad genomsnittlig grad av lostness för testanvändarna när de utförde de olika uppgifterna. 

Ovan i figur 24 syns ett medelvärde samt grad av lostness från respektive uppgift och version. 
Beräkningar har gjorts enligt teori som beskrivs i teorikapitel 2.3.5 Lostness.  

4.3.7 Position på applikationen 

 
Figur 25 - Hur i genomsnitt testanvändarna visste vart på webbapplikationen de befann sig samt vilken den 
föregående sidan var. 
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Figur 26 - På en skala 1 till 5 hur säkra testanvändarna var på sina svar i Figur 24, där 1 menar mycket osäker och 
5 betyder mycket säker. 

Ovan i figur 25 visas den genomsnittliga kunskapen kring vart testanvändaren befann sig på 
webbapplikationen samt vad den föregående sidan var. Figur 26 visar på en skala 1 till 5 hur säker 
testanvändaren är med sina svar de givit till frågorna som kan ses i figur 25, där 1 betyder mycket 
osäker och 5 mycket säker. Testanvändaren navigerade ej runt på webbapplikationen utan fick 
hoppa in i en pågående session. De olika färgerna på staplarna representerar vilken version av 
webbapplikationen testanvändaren hade.  
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5. Diskussion 
Följande kapitel diskuterar tankar kring navigerbarhet kopplat till de resultat som tagits fram. De 
metoder som använts för att framställa dessa resultat kommer sedan att diskuteras och 
utvärderas. 

5.1 Resultatdiskussion 
I följande kapitel diskuteras resultaten som noterats och dess kopplingar till tidigare teori.  

5.1.1 Placering av information 
Farkas och Farkas (2000) framhåller vikten av att viktiga funktioner och innehåll ska placeras 
över scroll-linjen. Detta är något som de utförda användartesterna stärker. På startsidan syns 
detta genom att testpersonerna i version 3.1 och 3.2, där en stor bild tog upp hela skärmen, lade 
ett större fokus på navigationsmenyn istället för att blicken vandrade mot de underliggande 
artiklarna. Att användaren inte möts av för mycket information vid första anblick medför att 
navigationsmenyn uppfattas tidigare och ger en snabbare överblick över applikationen. Detta 
innebär att användarna enklare kan navigera sig vidare till den eftersökta sidan. 
Användartesterna visade även på att användaren sällan scrollade ner på en sida om det inte var 
någon specifik information som eftersöktes, vilket ytterligare lägger vikt på att betydelsefulla 
funktioner ligger över scroll-linjen. 
 
Det kan i resultatet från eye-tracker testerna under 4.3.5 Utvärdering eye-tracker urskiljas att 
användaren inte läste längre texter noggrant utan började sick-sacka igenom dem efter de 
inledande raderna. Detta tyder på att teorin från Sissler, Breiner och Meixner (2011) om att 
användaren läser information i ett F-mönster är viktigt att ha i åtanke vid utveckling av en 
webbapplikation.   
 
När testpersonerna ombads hitta information om den första ingrediensen i produkten kunde 
även betydelsen av att information låg över scroll-linjen urskiljas. I version 2, 3.1 och 3.2 låg 
nämnd information över scroll-linjen till skillnad från i version 1. När informationen låg över 
scroll-linjen gick det mycket smidigare för användaren att hitta informationen som söktes, vilket 
kan ses från resultaten i 4.3.5 Utvärdering eye-tracker. Användarna gav högre betyg gällande hur 
smidigt processen var att hitta informationen i version 2 och 3 då ingredienslistan befann sig över 
scroll-linjen. Detta kan ses i figur 22, uppgift 2, under 4.3.4. Upplevd navigerbarhet. Det bör dock 
poängteras att skillnaden i betyg kan vara en kombination av scroll-linjen och att länkarna i de 
senare versionerna var visuellt klickbara. 
 
I allmänhet har testpersonerna ansett att det var svårt att hitta information i version 1, vilket i 
stor grad kan bero på att mycket information låg under scroll-linjen och de därmed behövde söka 
igenom sidan.  
 
Ytterligare något som uppmärksammades under testerna var skillnaden i upplevd navigerbarhet 
på “min sida”. I version 1 upplevde användarna svårighet att veta om ändringarna de gjort om 
sina uppgifter hade sparats eller om webbapplikationen bara laddade långsamt. Det här är något 
som tros beror på att drop down-menyn täckte över meddelandet som talade om att ändringarna 
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hade sparats. Detta medför att användbarheten för webbapplikationen försämras avsevärt, då 
applikationen kan upplevas långsam och svår att förstå. Ytterligare problem som upplevdes med 
drop down-menyn var att den öppnades upp via att användaren höll musen över knappen vilket 
medförde att användaren kunde råka stänga ner drop down-menyn om musen flyttades. Detta 
hände under flertalet användartester och ledde till att användaren avbröts under utförandet av 
uppgiften, vilket inte talar för god användbarhet. I senare versioner ligger all information direkt 
på “min sida” och en drop down-menyn är alltså inte nödvändig. Att informationen är synlig utan 
att behöva klicka runt eller scrolla medför att problemen som upplevdes i version 1 försvinner.  

5.1.2 Funktioner och länkstruktur 
Redan i första versionen av webbapplikationen fanns det ett flertal länkar. Dessa länkar hade 
ingen ytterligare struktur som särskilde de från övrig text eller bilder. Utifrån användartesterna 
syns det att detta hade en stark påverkan på navigerbarheten. Under Uppgift 2: Hitta information 
om den förstnämnda ingrediensen, möttes användaren av en uppgift där de skulle hitta ytterligare 
information till en ingrediens som kunde göras genom att trycka på en länk. I figur 19, under 
uppgift 2 kan man se att tiden att utföra uppgifterna minskar kraftigt efter version 1. 
 
Farkas och Farkas (2000) påpekar hur viktigt det är att särskilja för användaren vad som är en 
länk och vad som är vanlig text. Vi kan tydligt se en påverkan på resultatet då teorin från Farkas 
och Farkas (2000) appliceras efter version 1. I version 2, 3.1 och 3.2 har samtliga 
ingredienslänkar särskiljts med hjälp av annan färg på texten. Muspekaren skiftar även symbol 
till en pekande hand och texten blir understruken samt ändrar färg då användaren håller med 
musen över länken. Detta har lett till att tiden att utföra uppgiften har sjunkit med cirka 70%. 
Testerna med hjälp av eye-tracker, se 4.3.5 Utvärdering eye-tracker, visar även hur användaren i 
version 1 söker av i stort sett hela produktsidan innan de inser att de inte klarar uppgiften utan 
att navigera sig vidare. I senare versioner ser vi hur användaren väldigt snabbt identifierar länken 
och slutför uppgiften.  
 
Användaren spenderar i version 2 och 3 alltså markant mindre tid och kan snabbt och smidigt 
identifiera de olika länkarna. Detta stärks även av frågan som ställs till användaren över hur 
smidigt det var att utföra uppgiften där resultatet ökar med cirka 40% efter version 1. Det var ett 
par användare som lyckades hitta länken även i version 1, trots att länkarna då endast stod som 
vanlig text. Vid fråga hur de lyckades hitta länken var det följande svar som gavs: Slump och att 
de frustrerat klickade på ingrediensen. En användare som känner sig vilsen och frustrerad lämnar 
ofta webbapplikationen (Chelue, Herselman & van Greunen, 2010). Genom att applicera 
kunskapen från Farkas och Farkas (2000) har risken minskat för att användaren ska lämna 
webbapplikationen på grund av att de inte finner vad som sökes. 
 
En viktig funktionalitet som utvecklades efter version 1 var att en liten siffra visar hur många 
produkter som nuvarande finns i kundvagnen. För att testa vikten av denna funktionalitet 
användes Uppgift 5, där användaren skulle slutföra ett köp med flera produkter. I figur 19 finns 
resultaten från Uppgift 5. Det som syns är att i version 1 tog det väldigt lång tid för användaren 
att genomföra Uppgift 5. I kommentarer från användartesterna nämnde nästan samtliga att de 
kände sig förvirrade och inte kunde förstå om produkten nu fanns med i kundvagnen. Detta ledde 
till att det var mycket tidskrävande och en stark majoritet la av misstag till för många produkter 
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i kundvagnen. Mellan version 1 och version 2 kan vi se att det gick 54% snabbare att utföra 
uppgiften då de fick bättre respons när de väl lagt till en produkt.  
 
I samtliga versioner efter version 1 återkom aldrig klagomålet att det var otydligt om de lagt till 
en produkt eller inte. Genom att illustrera för användaren när denne lägger till en produkt i 
kundvagnen ökade både smidigheten och tydligheten. Användaren känner sig nu säker på 
webbapplikationen och kan navigera mer lättsamt. Detta stärks även av hur smidigt användaren 
tyckte att det var. Mellan de olika versionerna ser vi på resultatet under 4.3.4 Upplevd 
navigerbarhet att de upplevda navigerbarheten ökade med minst 40%. Ett återkommande 
önskemål var att de gick att göra kundvagnen mer tydlig om det skedde en animation då en 
produkt la tills i kundvagnen. Detta är en klar förbättringsmöjlighet för framtida versioner.  

5.1.3 Quiz och filtrering 
Som nämnt i teorikapitlet är det enligt Alex Stolz och Martin Hepp (2015) viktigt med filtrering 
för att användaren på ett effektivt sätt ska kunna hitta rätt produkt. Då filter ger användaren 
möjlighet att sortera efter önskade egenskaper, leder detta till en ökad användbarhet för 
användaren. Då Profemme endast har fyra olika produkter, för att göra valet av proteinpulver 
enkelt för nya användare, fanns inte mycket utrymme för filtrering. För att e-butiken skulle vara 
användbar samt anpassad för användare med mindre förkunskaper, lades istället ett Quiz till som 
funktion. Detta quiz skulle då ersätta filtreringsfunktionen, då det var mer relevant vid ett mindre 
produktsortiment. Ett quiz är också en mer simplifierad funktion för användare med mindre 
förkunskaper, då de inte alltid vet vilka ingredienser de ska filtrera efter om en filtreringsfunktion 
istället är implementerad. Dessutom elimineras problemet kring att önskvärda produkter 
filtreras bort av misstag som Nudelman (2011) diskuterar kring.  
 
I resultaten sågs stor skillnad kring version 1 och version 2 då uppgiften var att hitta det 
proteinpulver som passade användaren bäst. Skillnaden mellan dessa två var att quizfunktionen 
var tillagd i version 2, vilket resulterade i en snabbare tid med en genomsnittlig skillnad på 114 
sekunder, figur 19. Resultaten visade också på att testanvändaren generellt ansåg att det var 
lättare att hitta rätt proteinpulver samt att de var mer säkra på att ha hittat rätt proteinpulver då 
quizfunktionen lades till, vilket syns i figur 22 och figur 23. Detta styrker då teorin kring att quizet 
precis som filtrering av produkter leder till en ökad användbarhet för användaren.  

5.1.4 Lostness 
Alla resultat som nämns nedan kan urskiljas i figur 24 under avsnitt 4.3.6 Lostness. 
 
Som nämnts i teorikapitel 2.3.5 Lostness tyder ett resultat av lostness på över 0,4 på att 
användaren känner sig vilsen. Den enda versionen som har ett medelvärde av lostness över 0,4 
är version 1. Från version 1 till version 2 syns för samtliga frågor den mest markanta minskningen 
i grad av lostness. Detta i sig anses inte vara något förvånande då version 1 mer eller mindre ej 
hade något tänk kring placering av information, funktioner eller design implementerad. Fokus låg 
istället på att skapa en i grova drag fungerande webbapplikation med fungerande länkar till dess 
olika sidor. Att version 2 bidrog med så pass stor förbättring kring grad av lostness anses 
framförallt bero på implementationen kring; 1. Navigationsmenyn med markerad rubrik som 
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indikerar vilken sida användaren är på. 2. Markerade klickbara ingredienser. 3. Implementation 
av quiz. 4. Klickbara bilder med länkar till produkten från startsidan. 
 
Att dessa anses ha varit några av de mest betydande faktorerna till förbättringen av 
webbapplikationen baseras mycket utifrån observationer kring resultat från eye-tracker, se 4.3.5 
Utvärdering eye-tracker. Utifrån dessa kunde det ses att fokus många gånger hamnade kring 
navigationsmenyns olika rubriker. Under version 1 kunde det från observation med hjälp av eye-
tracker ses att testpersonerna kunde hitta de olika rubrikerna för ingredienserna på 
produktsidan. Problemet låg i att det inte uppfattades att dessa rubriker var klickbara, vilket 
resulterade i en längre sökväg. De personer som valde att göra quizet gick alla direkt till att välja 
det proteinpulver som rekommenderades. Då quizet endast var ett “pop-up” fönster med en 
direktlänk till den rekommenderade produkten var detta den optimala sökvägen för Uppgift 1 i 
under 3.3.2 Användartester. Användandet av quizet resulterade därmed i en stor förbättring av 
grad av lostness. Från eye-tracker kunde det återigen observeras att det gjordes många försök till 
att klicka på bilder av produkterna på startsidan. Med implementerade länkarna för dessa 
produkter från startsida skapades ytterligare en optimal sökväg.  
 
Vad som däremot kan uppfattas som förvånande med de resultaten från version 2 är att 
medelvärdet i grad av lostness för denna version är det bästa, se figur 24 under 4.3.6 Lostness. 
Detta trots att arbetet med version 3.1 och 3.2 hade som syfte och mål att med hjälp av design och 
ytterligare tänk kring placering och funktionalitet förbättra användbarheten. Detta beror 
framförallt på de avvikande värdena från uppgift 3 och uppgift 5, där version 3.1 och 3.2 skapar 
en större grad av lostness. Att lostness-värdet för uppgift 3 ökar beror bland annat på att 
uppgiften kräver att användaren går in på sidan två gånger. För uppgift 5 antas orsaken vara 
kopplad till att användaren uppskattade webbapplikationen i större grad och således spenderade 
mer tid på att navigera runt. Detta är något som generellt sett anses vara en av de större 
faktorerna till de avvikande värdena för version 3.1 och 3.2. Den nu mer livliga och 
välstrukturerade webbapplikationen bidrog med en roligare läsning men samtidigt mer 
information att hantera för användaren. Således skapades även en ökad svårighet kring 
navigering.  
 
Ytterligare en märklig upptäckt kring dessa resultat är att graden av lostness för version 3.1, för 
samtliga uppgifter antingen var sämre eller likställd version 3.2. Detta trots att version 3.1 var 
den version där färger som baserats på kvinnliga preferenser hade implementerats (2.1 
Genusperspektiv inom webbprogrammering). Utifrån dessa resultat skulle det kunna påstås att 
enbart faktorn färg i sig på en webbapplikation ej spelar någon roll för dess navigerbarhet för 
kvinnor. Ytterligare en teori skulle likt tidigare sagt vara att den mer attraktiva version 3.1 
resulterade i att användarna lade mer tid på att klicka runt och utforska webbapplikationen. 

5.1.5 Laddningstider 
För att testa laddningstidernas påverkan av den uppfattade navigerbarheten gjordes version 1 av 
webbapplikationen i genomsnitt 2,5 sekunder långsammare än de resterande versionerna. I 4.3.1 
Övergripliga frågor och SUS-test, figur 17 under Jag fick vänta länge innan applikationen laddade 
klart samt i figur 18 under Det gick snabbt att utföra saker på hemsidan syns en tydlig skillnad i 
svaren från de olika versionerna av webbapplikationen. Version 1 hade mycket sämre svar än de 
övriga versionerna, dessutom var avvikelsen väldigt stor vid jämförelse med avvikelsen av andra 
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attribut. Detta gör att slutsatser kan dras kring att Gehrkes och Turbans (1999) teori stämmer 
kring att laddningstider är en utav de viktigaste attributen för en e-butik samt att långsamma 
laddningstider kan få mycket klagomål vilket beskrivs under Teori 2.3.6 - Laddningstider.  
 
En hypotes som byggdes fram från avsnitt 4.3.3 Antal besökta sidor och pop-ups i figur 20 under 
Uppgift 5 var att en användare som använder en applikation med långsamma laddningstider är 
mindre benägen till att klicka på saker eftersom användaren blir bestraffad genom 
laddningstiderna. Detta för att förklara att testanvändare för version 3.1 besökte flera sidor när 
de genomförde uppgiften. Om användare skulle bli mindre benägna till att navigera runt på 
applikationens sidor skulle detta kunna medföra att det upplevs svårare att utföra uppgifter på 
applikationen. För att ta reda på hur laddningstider påverkar detta kan figur 19 i avsnitt 4.3.2 Tid 
under uppgift 3 analyseras då de enda skillnaderna på versionerna är laddningstiderna och 
navigationsmenyn. Det tog längre tid för testanvändarna vid version 1 att utföra uppgiften vilket 
förklaras till stor del av de längre laddningstiderna då det blev i genomsnitt 17 sekunder längre 
laddningstid. Trots detta tyckte testanvändarna som hade version 1 endast att det var väldigt lite 
krångligare att utföra uppgiften. Skillnaden mellan version 1 och 2 var dessutom mindre än 
skillnaden mellan 2 och den gemensamma för version 3.1 och 3.2. Detta gör att slutsatsen kan tas 
att laddningstider inte behöver påverka den upplevda navigerbarheten när vissa uppgifter utförs 
på applikationen.  

5.1.6 Breadcrumbs och navigationsmeny  
För att undersöka betydelsen av främst breadcrumbs men även navigationsmenyn i 
webbapplikationen mätte en del av användartesten hur väl användaren visste var denne befann 
sig på applikationen och hur denne navigerat dit. Till skillnad från version 2, 3.1 och 3.2 av 
användartesten saknade version 1 breadcrumbs och navigationsmenyns knappar saknade en 
tydlig markering om en användare var inne på motsvarande sida. Det vill säga, om en användare 
var inne på sidan för alla produkter, var inte knappen för “produkter” i navigationsmenyn 
markerad. Förutom denna funktionella skillnad hade navigationsmenyn en annan design i 
version 1 jämfört med version 2, 3.1 och 3.2.  
 
Dessa skillnader i breadcrumbs och navigationsmeny var tydliga i resultaten från 
användartesterna. Det noterbara är att i version 2, 3.1 och 3.2 är andelen rätta svar på var 
användaren befinner sig 100%, medan den i version 1 är något lägre, se figur 25 under 4.3.7 
Position på applikationen. De stora skillnaderna i resultaten mellan versionerna uppstår när 
testanvändarna svarar på frågan gällande vilken den föregående sidan var och hur säkra 
testanvändarna var på sina svar, se figur 25 och 26 under 4.3.7 Position på applikationen. Detta 
kan ses då version 1 har betydligt sämre betyg i frågorna ”Jag kände mig borttappad flera gånger 
när jag använde applikationen” samt ”jag förstod alltid var på e-shoppen jag befann mig”, se figur 
16 under 4.3.1 Övergripande frågor och SUS-test. 
 
Detta skulle kunna förklaras med att breadcrumbs tillkom i de senare versionerna och att 
navigationsmenyn fick en renare design samt tydliga markeringar på knappen som användes i 
form av en mörkare bakgrund. I de test med eye-tracker utnyttjade testanvändarna breadcrumbs 
i 60 % av fallen. I alla fall och speciellt de fall då breadcrumbs inte utnyttjades så skiftade ögonen 
mellan rubriken på sidan, den markerade knappen på navigationsmenyn och bilderna på sidan. 
Utifrån dessa eye-tracker-test skulle det därför kunna påstås att breadcrumbs och 
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navigationsmenyns funktionalitet samt design har en betydelse för applikationens navigerbarhet 
i den mån att användaren vet var denne befinner sig och hur denne har tagit sig till dit.  
 
Varför 40% av eye-tracker-testare inte utnyttjade det så kallade path breadcrumb trail, se avsnitt 
2.3.7 Breadcrumbs, skulle kunna förklaras med att applikationen överlag har stora rubriker och 
bilder vilket leder till att ögonen drar sig mot dessa. Detta är tydligt i eye-tracker-testen. Då de 
breadcrumb trails som används i applikationen var väldigt små i proportion till de stora 
rubrikerna, bilderna och knapparna i navigeringslisten kan dessa av den anledningen ha missats 
av användarna.  
 
Under Teori 2.3.7 Breadcrumbs beskrivs att syftet med breadcrumbs enligt Chaparro och Rogers 
(2003) dels är att hjälpa användaren förstå var denne befinner sig men också erbjuda användaren 
genvägar för att återvända till tidigare kategorier. Efter resultaten från användartesten och 
studering av eye-tracker testen går det att påstå att det första syftet med breadcrumbs uppfylldes. 
Det vill säga, testarna använde i viss mån breadcrumbs för att förstå var de befann sig och hur de 
hade tagit sig dit. Däremot användes sällan breadcrumbs av eye-tracker testarna för att navigera 
till andra sidor på applikationen, även om dessa fanns i breadcrumb trailet. Det syftet uppfylldes 
istället av navigationsmenyn. 

5.1.7 Genus 
För att undersöka frågeställningen om hur en webbapplikation för kvinnor bäst utformas 
analyserades teori kring vad för design som bäst tilltalar målgruppen. Att hitta underlag om vad 
för slags färgskala kvinnor föredrar visade sig dock svårare än väntat eftersom källorna var få och 
ofta oklara eller motsägelsefulla. Även intervjuerna som bedrevs som en del av förstudien gav ett 
inkonsekvent svar på färgfrågan. Vissa respondenter uppgav att de helst ville se en avskalad, 
svartvit design, medan andra uppgav att de skulle föredra ljusa färger, som ljusgrönt och ljusrosa 
(Bilaga 1 - Intervjusammanställning). Bottomley och Doyle (2006) visade sig en trovärdig källa 
och stärker det sistnämnda i och med att de skriver att kvinnor tenderar att föredra ljusa och 
varma färger inom webbapplikationer. Av den slutliga, fullt funktionellt utrustade 
webbapplikationen skapades därav två versioner med olika färgprofiler. Version 3.1 utformades 
i en ljus persikefärgad ton, medan version 3.2 var mörkare och blågrön. Skillnaderna beskrivs 
mer utförligt i avsnitt 4.1.8 Användargränssnitt och omdöme. Användartester utfördes oberoende 
på båda dessa versioner av två separata testgrupper.  
 
Respondenternas uppskattning av hur enkelt och smidigt de sex olika uppgifterna var att utföra i 
version 3.1 och 3.2 respektive, visar tydligt att skillnaden gällande navigerbarhet mellan 
versionerna är marginell. Alltså kan konstateras att färgvalet på webbapplikationen till synes inte 
har någon påverkan på den upplevda navigerbarheten hos målgruppen.  
 
Det område där uppfattningarna om de två olika versionerna skiljer sig åt är i SUS-testet, som 
syns i avsnitt 4.3.1 Övergripliga frågor. Närmare sagt verkar versionerna prestera olika bra 
gällande påstående 5, 6, och 7 som motsvarar: “Jag tyckte det var roligt att läsa innehållet på 
sidan”, “Jag ville bli klar med testet så fort jag bara kunde, då applikationen var tråkig”, samt “Jag 
blev inspirerad till att äta proteinpulver genom informationen på e-shopen”. Version 3.1, den ljusa 
och varmare versionen, uppfattas som mer intressant att läsa, mindre tråkig att befinna sig på 
och mer inspirerande än version 3.2. Således kan Bottomley och Doyles teori om att kvinnor 
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föredrar ljusare, varmare färger delvis bekräftas. I resterande frågor är resultatet så jämnt mellan 
de båda versionerna att diskrepanserna anses försumbara. 
 
För att komplettera teorin och undersöka frågan ytterligare intervjuades Ericka Johnson, 
professor vid tema genus på Linköpings Universitet (Bilaga 8 – Intervju med Ericka Johnson). 
Professor Johnson menar att problematiken kring att hitta definitiv teori kring vilken färgskala 
kvinnor föredrar förmodligen, enligt genusteori, beror på att gruppen kvinnor är för heterogen 
och komplex för att kunna tilldelas en specifik färgprofil. Skillnaden i uppfattning av version 3.1 
och 3.2 skulle på så sätt kunna förklaras i att personer i allmänhet, oavsett kön, skulle föredra den 
ljusa persikofärgade webbapplikationen över den mörkare, blågröna.  

5.2 Metoddiskussion 
Arbetssätten som använts har generellt sett varit framgångsrika. Enkäterna hade en hög 
svarsfrekvens, som tillsammans med andra förstudier har skapat mycket idéer och vägledning. 
Den tekniska implementationen var relativt smärtfri då problemen som uppstod löste sig utan 
större svårigheter. 
 
Användartester har varit en central del av webbapplikationens slutliga utvärdering. Totalt 
utfördes 38 användartester, vilket var tidskrävande men bedömdes nödvändigt för att kunna 
urskilja generella mönster gällande navigerbarheten. Tester utfördes även med eye-tracker, 
vilket underlättade bedömningen av applikationen. Utöver detta fick samtliga testanvändare 
samma konsekventa instruktioner och förutsättningar att utföra uppgifterna på 
webbapplikationen, för att undvika mätfel. Trots att ansträngningar gjorts för att utföra så många 
användartester som möjligt i syfte att minska påverkan av avvikande resultat så är testet 
naturligtvis inte helt befriat från en viss varians i resultatet.  
 
En risk med användartesterna som diskuterades var att de inte skulle reflektera den faktiska 
uppfattningen av webbapplikationen, i och med att testgruppen till stor del bestod av vänner till 
projektgruppen, och därför kan ha vinklat sina svar åt ett mer positivt håll. Exempelvis gav 
testanvändare version 1 av webbapplikationen bättre betyg på laddningstider än väntat. Detta 
trots att en fördröjning implementerats medvetet, och var åtskilligt längre än de andra 
versionerna. Detta trots att laddningstider har varit ett av de största klagomålen hos 
internetanvändare (Gehrke & Turban, 1999) och att 40% av användare inte väntar mer än tre 
sekunder på att en webbapplikation ska laddas (Forrester Consulting, 2009). För att motverka 
positivt vinklad återkoppling uppmuntrades testanvändare att vara ärliga i sin kritik. För att 
eliminera risken ytterligare hade testerna kunnat utföras anonymt, vilket dock hade medfört ett 
stort merarbete i att automatisera testerna. 
 
Eftersom vänner även utförde SUS-testerna fanns oro i gruppen för att dessa skulle ge ett utslag 
som inte reflekterade den faktiska kvaliteten av den slutgiltiga webbapplikationen. Brooke 
(1996) beskriver SUS som ett subjektivt mått, säkert nog för att jämföras med andra produkter. 
Det kan diskuteras om SUS poängen som webbapplikationen uppnått faktiskt reflekterar den 
höga kvalitet som resultatet för version 3.1 uppnådde. Det är svårt att säga hur partiska 
användarna var då de bedömde webbapplikationen. Det går däremot att se en stark förbättring 
av SUS-resultaten efter version 1, då betyget stiger från 63 till runt 90. Tittar man därmed på den 
relativa förbättringen mellan versionerna syns det att användbarheten har ökat markant, även 



50 
 

om det inte går att dra slutsatsen att sidan kan tolkas som “bästa tänkbara applikation”, vilket ett 
resultat över 90 tyder på (Bangor, Kortum & Miller, 2008). Resultatet från SUS-testet kan ses i 
figur 16 under 4.3.1 Övergripliga Frågor och SUS-test. En ytterligare faktor som kan förklara de 
höga SUS-resultaten är att webbapplikationen kan även tolkas som relativt simpel då den endast 
har ett fåtal produkter och inga komplexa funktioner. Fler produkter eller en mer komplex sida 
hade eventuellt lett till ett lägre resultat på SUS-testerna då användaren kan bli mer osäkra på sitt 
val.  
 
En annan risk är att testanvändare blir påverkade av det faktum att de tas tid på under testets 
gång. Detta kan leda till att de vill utföra uppgiften så snabbt som möjligt, och testerna kommer 
då skilja sig från hur en vanlig användare skulle agerat. De finns även risk för att de inte engagerar 
sig lika mycket som en riktig användare skulle, på grund av att de inte köper en produkt på riktigt. 
För att motverka detta är det viktigt att användartesterna inte är för långa, så att testanvändaren 
inte förlorar intresse och fokus. 

5.3 Arbete i vidare sammanhang 
I detta kapitel diskuteras hur webbapplikationen kan utvecklas i vidare sammanhang, samt vilka 
konsekvenser ur ett samhällsperspektiv webbapplikationen kan medföra. 

5.3.1 Säkerhet 
Webbapplikationen kan vidare utvärderas, utvecklas, och testas kring dess säkerhet. Till följd av 
att frågeställningen som behandlats i detta arbete är kring navigerbarhet har dess fokus även 
varit kring detta. Säkerhetsaspekten av webbapplikationen har därmed inte givits mycket 
utrymme under webbapplikationens utveckling. Speciellt är säkerheten kring kortbetalnings-
processen något som kan utvärderas, då känsliga uppgifter behandlas så som kortnummer och 
antal kronor som skall debiteras. Den generella tanken med säkerheten kring kortbetalningen har 
varit att i så stor grad som möjligt outsourca den via tjänsten Stripe.  
 
Ett annat kritiskt område kring webbapplikationens säkerhet är admin-gränssnittet samt att 
anslutningen till webbapplikationen ej krypteras med hjälp av HTTPS-protokollet. Till följd av 
detta skickas vissa användaruppgifter mellan front-end och back-end i öppen, ej krypterad, text. 
Detta inkluderar även administratörers inloggningsuppgifter när de loggar in på 
webbapplikationens admin-gränssnitt. Admin-gränssnittet som används erhålls via Flask-
modulen Flask-Admin, och detta admin-gränssnitt skyddas med ett krav på användarnamn samt 
lösenord med hjälp av modulen Flask-BasicAuth. Det är modulen Flask-BasicAuth i kombination 
med en ej krypterad anslutning som skapar säkerhetsbristen att administratörers 
inloggningsuppgifter skickas i klartext. Således bör inloggningsfunktionaliteten kring 
administratörer ske på ett annat sätt än via modulen Flask-BasicAuth.  

5.3.2 Samhällelig påverkan  
Att webbapplikationen är skapad för och marknadsförd gentemot kvinnor, kan medföra både 
negativa och positiva komplikationer. Positiva är att målgruppen kvinnor blir en del av 
marknaden för proteinpulver istället för att bli ignorerad ur ett marknadsföringssyfte. Dock kan 
detta också bidra till ökade klyftor mellan män och kvinnor, då målgrupperna särskiljs. Det 
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faktum att webbapplikationen endast innehåller bilder på smala och slanka kvinnor kan också 
bidra till hets kring kroppsideal. En förhöjd hets kring kroppsideal kan då bli skadligt för 
folkhälsan. Dock kan istället en uppmuntran till träning och en hälsosam livsstil anses vara 
positivt till en viss grad, vilket istället skulle gynna folkhälsan. 
  
Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att arbeta med inkludering av olika kroppstyper 
och hudfärger. Webbapplikationen innehåller endast bilder på smala ljushyade kvinnor, vilket 
inte ger en korrekt porträttering av dagens samhälle. För att arbeta vidare med detta borde då 
fler olika typer av hudfärger och kroppar inkluderas på webbapplikationen, så att 
webbapplikationen blir så inkluderande som möjligt.  
 
Det är även viktigt för en konsument att aktivt göra val som leder till en förbättrad miljö. Eftersom 
vasslebaserat proteinpulver är en biprodukt från mjölk kan det medföra en negativ 
miljöpåverkan att konsumera proteinpulver. En undersökning från FN pekar dock på att 
mjölkproduktion i Sverige har mindre miljöpåverkan än i andra delar av världen10. Därav är det 
viktigt att både företaget och konsumenten använder sig av produkter av svenskt ursprung för 
att gynna miljön. 
 
Ett proteinpulver är ett kosttillskott och bör inte ersätta en balanserad kost. Det är därför viktigt 
att företaget påminner konsumenten om detta så proteinpulvret inte har en negativ påverkan på 
dess hälsa. Gruppen har därför valt att lyfta de risker kopplade till konsumtion av proteinpulver 
under “information om produkten”.   

5.4 Källkritik 
Vid sökandet av källor låg fokus vid att hitta och använda mestadels akademiska källor såsom 
vetenskapliga artiklar och rapporter där dessa skulle vara relevanta till ämnet och publicerade så 
nyligen som möjligt. Detta för att hålla rapportens trovärdighet så hög som möjligt. Majoriteten 
av de använda källorna är vetenskapliga rapporter och artiklar medan ungefär hälften av alla 
källor är publicerade de senaste tio åren. Av de källor som inte är vetenskapliga skrifter hittar vi 
bland annat statliga myndigheter, riksförbund och internationella organisationer däribland 
livsmedelsverket, läkemedelsverket, statistiska centralbyrån och Internationella 
standardiseringsorganisationen. Kvaliteten och mångfalden på källorna har skapat en 
trovärdighet i studiens teoretiska grunder samt använda metoder. 
  
Däremot kan flertalet av källorna som användes i den teoretiska delen om navigerbarhet anses 
som föråldrade då dessa är publicerade sent 90-tal alternativt tidigt 2000-tal. Detta kan anses 
problematiskt då webbutveckling och IT har utvecklats väsentligt sedan källorna publicerats. 
Vilket ifrågasätter relevansen på teorierna skrivna för 20 år sedan och om dessa är applicerbara 
idag. Det är även viktigt att notera att studiens målgrupp, unga kvinnor 16–28 år gamla, kan vara 
den mest tekniskt kunnande åldersgruppen då dessa har växt upp under den tekniska 
utvecklingen av datorer, smartmobiler etc. Målgruppen bör av den anledningen ha enklare för 
webbnavigering än målgrupperna för de använda källorna som publicerades för 20 år sedan. 
  

                                                 
10 Läs mer: 
http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications/tackling_climate_change/index.htm 

http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications/tackling_climate_change/index.htm
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6. Slutsatser 
Frågeställningen “Hur ska en webbshop för försäljning av proteinpulver för kvinnor utformas för 
att tilltala målgruppen samt främja god navigerbarhet, mätt i användarens upplevda tid från första 
kontakt till genomfört köp, samt användarens upplevda navigerbarhet och grad av lostness?” har 
besvarats genom att utveckla fyra olika versioner av profemmes webbapplikation samt 
utvärderingen från respektive användartest. Som beskrivet i ovanstående diskussion visar den 
slutgiltiga versionen, version 3.1, på en e-butik för försäljning av proteinpulver för kvinnor som 
utformats för att tilltala målgruppen samtidigt som den främjar god navigerbarhet. Detta ses 
bland annat genom ett SUS betyg på 94 vilket betyder bästa tänkbara webbapplikation (Bangor, 
Kortum & Miller, 2008). Sammanfattningsvis är version 3.1 av profemme därav ett exempel på en 
webbapplikation med kort upplevd tid, god upplevd navigerbarhet och låg grad av lostness. 
Samtidigt tilltalar webbapplikationen de i målgruppen den har testats på, men det är svårt att dra 
slutsatser kring om den generellt tilltalar kvinnor som grupp.  
 
Den upplevda tiden det tog att utföra uppgifter, exempelvis från första kontakt med 
webbapplikationen till genomfört köp av proteinpulver, berodde främst på webbapplikationens 
laddningstider vilket beskrivs mera ingående i avsnitt 5.1.5 Laddningstider. Trots att annan 
funktionalitet som exempelvis filtrering och sökning (5.1.3 Quiz och filtrering) samt länkstruktur 
(5.1.2 Funktioner och länkstruktur) förbättrade tiden det tog att utföra uppgifter, påverkade de 
inte den upplevda tiden. Detta tros bero på avsaknaden av referenser att jämföra 
webbapplikationen mot. Däremot om en testanvändare skulle jämföra version 1 och version 2 så 
skulle de troligtvis uppleva en skillnad i tiden det tog att utföra uppgiften som beror på annan 
funktionalitet än laddningstider. Det som gör att laddningstider därav påverkar den upplevda 
tiden det tar att utföra uppgifter är att alla webbapplikationer har laddningstider, därav går de 
att jämföras. Därför kan även slutsatser dras kring att laddningstider har stark påverkan på den 
upplevda tiden det tar att utföra uppgifter på en webbapplikation. Således kan Gehrkes och 
Turbans (1999) teori bekräftas kring att laddningstider är ett utav de viktigaste attributen för en 
e-handelsapplikation samt att långsamma laddningstider kan resultera i mycket klagomål vilket 
beskrivs under 2.3.6 - Laddningstider.  
 
Resultatet visar på att den upplevda navigerbarheten samt graden av lostness användaren 
upplever beror främst på sökning och filtreringsfunktioner, hur information placeras och 
länkstrukturen på webbapplikationen. Det skulle kunna tro att laddningstider som påverkar den 
upplevda tiden mycket även borde påverka den upplevda navigerbarheten, men som beskrivet 
under 5.1.5 Laddningstider kan det konstateras att laddningstider inte behöver påverka den 
upplevda navigerbarheten. Detta visas i och med att den upplevda navigerbarheten förblev 
oförändrad i ett användartest där den huvudsakliga skillnaden var laddningstider. Att den 
upplevda navigerbarheten och graden av lostness huvudsakligen beror på samma faktorer, 
förklaras av att de båda är kopplade till förståelsen kring vart information finns på applikationen 
samt hur användaren kan navigera dit. 
 
Placeringen av information hade stor påverkan på upplevd navigerbarhet och graden av lostness. 
Som beskrivet under 5.1.1 Placering av information kan slutsatsen tas att viktig information som 
bör vara lättillgängligt för användaren att se tidigt, ska ligga ovanför scroll-linjen (Farkas & 
Farkas, 2000). Resultatet visar dessutom att det är av stor vikt att användarens första anblick av 
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applikationen innehåller god information kring dess struktur men även att den inte innehåller 
överflödig information. Detta uppnås genom en navigationsmeny som visar webbapplikationens 
struktur och stora bilder under navigationsmenyn på startsidan. De stora bilderna minskar 
överflödig information vilket drar den första uppmärksamheten till navigationsmenyn samtidigt 
som de kan bidra till att styra användaren att navigera till viktiga sidor på webbapplikationen, till 
exempel produktsidan. Det är viktigt att länkstrukturen på webbapplikationen är enhetlig och att 
länkar är lätta att urskilja vilket beskrivs under 5.1.2 Funktioner och länkstruktur. Slutsatsen kan 
tas att länkarna bör urskiljas med en enhetlig färg samt förändring när användaren håller med 
musen över länken genom att texten kan ändra färg, bli understruken och muspekaren blir till en 
pekande hand. Bilder uppfattas även som naturliga länkar, men dessa behöver urskiljas genom 
att muspekaren även här ändras till en pekande hand när musen befinner sig över över dem. Detta 
resultat stärker Farkas och Farkas (2000) teori kring länkar och dess struktur. Länkar som är 
riktade till den nuvarande positionen på webbapplikationen kan med fördel avaktiveras och 
urskiljas genom exempelvis annan bakgrundsfärg för att markera nuvarande position. Detta bör 
framförallt göras i navigationsmenyn vilket beskrivs mera ingående i avsnittet 5.1.6 Breadcrumbs 
och navigationsmeny. Slutligen bör sökningsfunktioner och filtrering läggas till för att på ett 
smidigt sätt hjälpa användaren att jämföra flera produkter och hitta den rätta, som i denna 
webbapplikation gjordes genom ett quiz vilket beskrivs mera ingående under avsnittet 5.1.3 Quiz 
och filtrering. Detta stämmer överens med Stolz och Hepp (2015) samt Nudelman (2011) teorier, 
där quizet även säkerhetsställer att inga felaktiga produkter filtreras bort.  
 
I avsnitt 4.3.1 Övergripliga frågor och SUS-test beskrivs hur användarna uppskattade 
omdömesfunktionen som implementerades till version 3, vilket skulle kunna styrka Hwang 
(2010), som menar att särskilt kvinnor fokuserar på möjligheten att dela åsikter. Slutsatser kring 
detta är dock svåra att dra, på samma sätt som angående färgval som diskuterades i avsnitt 5.1.7 
Genus, i och med att endast ett kön testade webbapplikationen. Detta innebär att användarnas 
åsikter lika gärna kan reflektera de flesta personer, och inte bara sin egen specifika grupp, i detta 
fall kvinnor. Således kan teorin varken bekräftas eller dementeras, och frågeställningen angående 
hur en webbapplikation ska utformas i syfte att tilltala kvinnor går egentligen inte att besvara, på 
grund av att den formulerades på sådant sätt att den missar komplexiteten hos den valda 
målgruppen. Något som dock kan konstateras är att navigerbarheten inte verkar påverkas av 
varken färgprofiler eller omdömen. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjusammanställning 



Sammanställning av intervjuer 

Bakgrund 

2019 bedrevs en kvalitativ undersökning för att ta reda på kvinnors tankar kring 

proteinpulver. Även deras kunskap kring ämnet undersöktes, tillsammans med attityder och 

beteenden. Intervjuerna applicerades med låg standardiseringsgrad där intervjuarna i förväg 

kommit överens om generella frågeställningar, men gavs mycket utrymme att skräddarsy 

samtalen efter intervjuobjekten. Intervjuerna klassas på så sätt som ostrukturerade. Den 

kvalitativa undersökningen bedrevs med syfte att ligga till grund för ytterligare kvantitativa 

undersökningar. 

 

Totalt hölls 21 intervjuer som i snitt tog drygt 30 minuter att genomföra. Intervjuobjekten 

valdes med omsorg för att representera Profemmes målgrupp; alla var kvinnor mellan 16-60 

år, men en överrepresentation bland 18-28 åringar. Kvinnorna hade varierande 

aktivitetsgrad samt träningsformer, och både nuvarande konsumenter och icke-konsumenter 

av proteinpulver intervjuades, för att inkludera alla kundsegment och ge en verklighetstrogen 

representation.  

 

Alla intervjuer har genomförts av medlemmar i projektgruppen för Profemme och redovisas 

nedan i en sammanställd form. Intervjuerna utfördes i januari 2019. Ingen som blev tillfrågad 

tackade nej till att delta, och alla intervjuobjekt var engagerade och gav utförliga, kvantitativa 

svar. I sammanställningen är alla svar anonyma. Intervjuerna ingår i förstudien för att skapa 

Profemmes webbapplikation för försäljning av proteinpulver för kvinnor.  

Intervjusammanställning 

Vad är din bild av proteinpulver? 
Många av intervjuobjekten delade bilden av proteinpulver som onaturligt, artificiellt och 

oaptitligt. Många förknippade proteinpulver med testosteron och gymkillar. En bred 

uppfattning av att proteinpulver inte är applicerbart för dem förmedlades. Detta kunde 

identifieras berodde på främst tre olika anledningar: 1) De tror inte på att proteinpulver tjänar 

något syfte över huvud taget 2) De tycker de tränar för lite eller “fel” träningsform för att äta 

proteinpulver 3) De anser att de får i sig tillräckligt med protein i kosten. En klar majoritet av 

icke-konsumenterna har inte haft en tanke på att konsumera proteinpulver någonsin. Många 

förknippade proteinpulver med just killar som tränar mycket. Några intervjuobjekt delgav 

tidigt att de hade utbredd okunnighet om ämnet, och att det inte är något som diskuteras 

tjejkompisar emellan. En intervjuare noterade en intressant skillnad där de som inte äter 

proteinpulver förknippar det med killar som vill få större muskler, medan de som konsumerar 

proteinpulver har kunskaper kring hur det gör dem starkare, men inte nödvändigtvis större. 

Majoriteten konstaterar att de föredrar att inta protein på annat sätt, via vanlig kost eller 

andra typer av kosttillskott. 

 

[Till konsumenterna av proteinpulver]: Varför började du äta proteinpulver? 



Många av intervjuobjekten som idag konsumerar proteinpulver, eller tidigare har konsumerat 

proteinpulver, började på grund av att de på något sätt fick reda på att de förmodligen intar 

för lite protein.  

 

 
Vad äter du i samband med träning idag? 
De produkter som nämndes var kvarg, gainomax, risprotein, banan. Vanlig kost nämndes 

även, alltså att man ser till att laga mat direkt när man har tränat. Även kosttillskott 

konsumerades i samband med träning. 

 
Vad är viktigt med ett proteinpulver för dig? 
Att proteinpulvret skulle vara från naturliga råvaror och komma med en tydlig 

innehållsförteckning framkom som det mest viktiga bland de intervjuade kvinnorna. De ville 

veta vad de stoppar i sig och hur det hjälper dem. Det skulle inte innehålla för mycket socker 

och vara mer inriktat mot näring och hälsa, snarare än att bygga muskler, för att attrahera. 

Smaken kom även fram som en central del för proteinpulvrets framgång. Det ska inte smaka 

artificiellt, och även finnas tillgängligt i olika storlekar. Om det var viktigt att proteinpulvret var 

veganskt var det spridda åsikter kring, där vissa angav att det var “mycket viktigt”, medan 

andra inte brydde sig alls. Vegetariskt var viktigt att det var, enligt alla. Att proteinpulvret var 

ekologiskt var ett plus, men inte om det påverkade priset för mycket. Priset skulle vara 

studentvänligt, men kunde samtidigt vara dyrare än t ex Wheyprodukter, så länge det var 

bättre ingredienser. Några intervjuobjekt ansåg det viktigt att pulvret var applicerbart i 

smoothies. Någon nämnde att det var viktigt att till exempel apoteket var återförsäljare av 

produkten, för att det ansågs som en kvalitetsstämpel. 

 

Vad vill du få ut av ett proteinpulver? 
Föga förvånande var att det inte var i prioritet att enbart bygga muskler, utan 

hälsoperspektivet nämndes i första hand. Många uppgav att de ville få energi av pulvret. 

Några nämnde en bättre återhämtning som gör att de orkar träna bättre och mer. En del av 

kvinnorna pratade om viktkontroll, de ville få en ökad mättnadskänsla av proteinpulvret, eller 

en fettförbrännande effekt. Vissa litade dock inte på att proteinpulvret kunde göra detta, och 

skulle därför inte uppleva det som en trovärdig produkt om marknadsföringen inkluderade 

såna påståenden. Någon nämnde att de ville få en mer tonad kropp, eftersom hon visste att 

det går att uppnå av en ändrad kost. En annan kvinna ville kunna använda pulvret som ett 

mellanmål eller till och med ett måltidssubstitut. Bygga muskler, nämnde en tredje. En 

minoritet av intervjuobjekten nämnde att komplettera en vegansk kost.  

 

Vad skulle kunna få dig att börja konsumera proteinpulver? 
Många av kvinnorna som intervjuades angav att de skulle bli mer positivt inställda till att 

börja med proteinpulver om folk de identifierade sig med eller litade på rekommenderade 

det. Även om de blev varse om att det skulle vara nyttigt och ha en positiv effekt på dem i 

deras nuvarande situation. En klar majoritet nämnde att vetenskapliga fakta, som sa att att 

proteinpulvret var bra även om du inte tränar på elitnivå, skulle kunna övertyga dem. De 

hade även litat på en kunnig person med en sund inställning till träning, eller inom vården. 

Alla talade för att om de började gymma mer skulle de kunna se att proteinpulver utgjorde en 



bestående del av deras kost, om det gynnade deras träning. Majoriteten tyckte att ett 

proteinpulver som var skräddarsytt för just kvinnor skulle kunna vara intressant. 

 

Vad för smak skulle du helst se på ett proteinpulver? 
Smak visade sig vara en vattendelare, där några föredrog naturliga smaker, några osöta 

smaker som kaffe. Den smak-kategori som föredrogs oftast var ändå de söta, klassiska 

smakerna på proteinpulver så som choklad, jordgubb och vanilj. De flesta ställde sig positiva 

till ett större smakutbud för att det då skulle bli roligare att konsumera mer frekvent.  

 

Finns det något med proteinpulver som avskräcker dig? 
Det var inte många av intervjuobjekten som kände till någon definitiv biverkning av 

proteinpulver. Någon nämnde finnar, vilket ofta kopplas ihop med steroider och andra 

testosteronhöjande preparat. En annan pratade om att hon spytt av ett proteinpulver någon 

gång, och trodde det berodde på att det varit tillverkat av icke-naturliga råvaror. En annan 

var rädd för ospecificerade biverkningar, på grund av något hon hört.  

 

Vad för slags merförsäljning hade du varit intresserad av, i samband med 
proteinpulver? 
Två artiklar förekom i större utsträckning; shakers och bars. Främst talades det om att ha en 

snygg shaker som kunde köpas till. Även bars var populära, som ytterligare komplement. 

Kosttillskott kändes relevant för de flesta, och goda snacks, såsom naturgodis. 

Receptböcker för smoothies och dylikt och BCAA, var två andra varukategorier som 

nämndes. 

 

Vad för design på produkt och webbapplikation skulle tilltala dig mest? 
Även här framkom det att det var viktigt för kvinnorna att innehållet skulle vara tydligt på 

proteinpulvrets förpackning. De flesta intervjuobjekten talade i konsensus kring att en 

avskalad design var tilltalande, de ville inte att webbapplikationen skulle vara rosa och 

typiskt “tjejig” utan snarare vitt och se medicinsk/vetenskaplig ut. “Cleant” och “stilrent”, var 

ord som ofta kom upp. Även förpackningarnas storlek nämndes, där flertalet kvinnor 

uttryckte en önskan om att inte ha gigantiska storlekar. Andra såg helst att designspåret 

skulle vara mer åt det färggranna hållet, med ljusa färger, som ljusgrönt eller ljusrosa.  
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Bilaga 2 - Enkätsammanställning 



 

 

Generella frågor till alla svarande 
Graferna är bör tydas så om det ej är specificerat vilken grupp som är den svarande gäller svaret för alla. 
Står det däremot ”Ej konsument svar”, ”Tidigare konsument svar” eller ”Konsument svar” gäller svaret 
för de som aldrig har testat proteinpulver, de som tidigare konsumerat proteinpulver men inte längre samt 
de som i dagsläget konsumerar proteinpulver respektive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur många gånger i veckan tränar du? 

 

 

 

 



Hur mycket tror du en genomsnittlig, aktiv kvinna behöver äta varje dag för att täcka sitt 
proteinbehov? 

 

 
 

 



 

Enligt International Society of of Sports Nutrition (2017) behöver en individ som tränar ett 
dagligt proteinintag på 1.4–2.0 g per kroppsvikt i kg för att bevara eller utöka sin muskelmassa. 
Detta motsvarar enligt Sveriges Olympiska kommité ungefär tre burkar kidneybönor eller tre 

kycklingfiléer11. 

 

Äter du proteinpulver? 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Sveriges Olympiska Kommité (2016). Kostrekommendationer för olympiska idrottare. Hämtad 
från  https://sok.se/download/18.3e3b95e91555e5c9d8b6a15e/1466669159954/Kostrekom
mendationer+f%C3%B6r+Olympiska+Idrottare_Version+hemsidan_juni2016.pdf (Hämtad 2019-
02-15) 

https://sok.se/download/18.3e3b95e91555e5c9d8b6a15e/1466669159954/Kostrekommendationer+f%C3%B6r+Olympiska+Idrottare_Version+hemsidan_juni2016.pdf
https://sok.se/download/18.3e3b95e91555e5c9d8b6a15e/1466669159954/Kostrekommendationer+f%C3%B6r+Olympiska+Idrottare_Version+hemsidan_juni2016.pdf


 

 

 

Vad tänker du på när du hör proteinpulver? 

 

 

Frågor riktade till specifika grupper 
Varför började du med proteinpulver? [Frågan ställs till både de som är nuvarande och tidigare 

konsument av proteinpulver, här ses en sammanslagning av båda grupper] 

 

 

 

 



 

 

 

Varför slutade du med proteinpulver? [Frågan ställs till de som är tidigare konsument av 
proteinpulver] 

 

 
 

Varför äter du inte proteinpulver? [Frågan ställs till de som aldrig varit konsument av 
proteinpulver] 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vad skulle göra dig positivt inställd till att börja med proteinpulver? [Frågan ställs till de som 
aldrig varit konsument av proteinpulver] 

 

 

Vilka 3 egenskaper hos ett proteinpulver är viktigast för dig? [Frågan ställs till icke-konsumenter 
och konsumenter av proteinpulver] 
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Bilaga 3 - Marknadsföringsplan 
  



Marknadsföringsplan 

Inledning  
Användandet av proteintillskott har länge existerat, men på senare år har marknaden vuxit. En 
marknadsanalys av Grand view research (2017) visar på att den förväntas växa ytterligare de 
kommande fem åren. Vidare visar en undersökning utförd av Statistiska Centralbyrån (2017) att 
omsättningen hos svenska företag i allt större grad kommer från e-handel, mellan 2010 och 
2016 ökade andelen från 18 % till 21 %.  
 
Det finns många aktörer i branschen för proteinpulver, men få som riktar sin marknadsföring 
mot kvinnor. I Profemmes marknadsundersökning (Bilaga 2 - Enkätsammanställning) uppger 
33 % av kvinnorna att en av de huvudsakliga anledningarna till att de inte konsumerar 
proteinpulver är för att de vet för lite om det. Utöver detta upplever 63 % av dessa kvinnor att 
de får i sig tillräckligt med protein via kosten, något som kan ifrågasättas eftersom över 90 % 
underskattade mängden protein en kvinna behöver för att täcka sitt dagliga behov. Denna 
informationsbrist ger Profemme underlag för att skapa en webbapplikation som säljer 
proteinpulver, och även informerar om vad proteinpulver är, och hur det fungerar.  

NABC-analys 

Need 

Kroppen behöver protein för att fungera och för att må bra i vardagen. Protein bygger upp 
musklerna när de brutits ner efter fysisk aktivitet, vilket medför att de som tränar behöver äta 
mer protein för snabb återhämtning (Phillips S.M., 2011). Proteinpulver är ett bra sätt att mätta 
det behovet, men Profemme har märkt att de stora hemsidorna som erbjuder proteinpulver 
(gymgrossisten.se, mmasports.se, etc) generellt marknadsför sig mer mot män än mot kvinnor. 
Hemsidorna är mörka och belamrade, och informationströskeln är hög för att börja handla. 
Vidare marknadsförs proteinpulvren med bilder på stora muskler, vilket enligt Gudiol (2015) 
inte tilltalar kvinnor. Ändå visar en undersökning om svenskarnas motionsvanor gjord 2011 av 
Riksidrottsförbundet att fler kvinnor än män tränar.  
 
Drygt 20 kvinnor i olika åldrar med varierande träningsrutiner har intervjuats, och de beskriver 
en gemensam bild av att proteinpulver känns “grabbigt” och “inte är för dem” (Bilaga 1 - 
Intervjusammanställning). Detta syntes också i marknadsundersökningen (Bilaga 2 - 
Enkätsammanställning), där majoriteten hade en negativ och/eller manlig bild av proteinpulver. 
Utöver den informationsbrist som angavs i marknadsundersökningen (Bilaga 2 - 
Enkätsammanställning), var det även 34 % av de som inte var konsumenter av proteinpulver 
som ärligt uppgav att de visste för lite om proteinpulver. Detta ger upphov till ett behov av en 
webbapplikation med tydlig information för nya användare av proteinpulver. 



Approach  

Profemme kommer att erbjuda proteinpulver online via en e-butik där både webbapplikationen 
och produkten är designad för kvinnor, detta marknadsförs tydligt. Proteinpulvret ska ha ett 
tydligt innehåll och bestå av naturliga ingredienser som vetenskapligt bevisat är fördelaktiga för 
kvinnor. Det skall finnas vetenskaplig fakta om varje ingrediens, vilken ska vara lättillgängligt 
från produktsidan. Webbapplikationen ska visa information om effekterna av proteinpulver, slå 
hål på myter, informera och sprida kunskap om proteinpulver. Utöver information kommer 
även ett quiz att finnas. Quizet ska hjälpa varje kund att hitta det proteinpulver som är bäst 
anpassat för dennes behov, utifrån ett antal korta frågor. Frågorna kommer vara utformade med 
fokus på träningsvana, vikt och träningsmål.  
 
Profemme kommer att marknadsföra proteinpulvret med fokus på hälsa, välbefinnande och 
tonade muskler snarare än att bygga stora muskler. Olika smaker och kombinationer av 
proteinpulver kommer att finnas, skräddarsydda för att olika resultat ska kunna nås. 
Webbapplikationen ska vara lättnavigerad och snabb och skapa intresse för att tilltala kvinnor 
som tränar eller är måna om sin hälsa.  
 
Enkäter och intervjuer har bedrivits och kommer fortsätta att göras för att skapa en tilltalande 
design och produkt.  

Benefit 

Genom att erbjuda ett kosttillskott i form av proteinpulver kommer Profemme kunna påverka 
kvinnors resultat av träningen. Enligt Carlsson (2006) kan de positiva effekterna av träningen 
minska om man inte får i sig protein snabbt efter träningen. Kenttä och Svensson (2008) 
rekommenderar ett intag på 10 gram protein direkt efter träningspasset. Proteinpulver är ett 
smidigt sätt att få i sig protein snabbt efter träning, istället för att gå hem och laga mat. Ett annat 
komplement till proteinpulvret kan vara proteinbars, de är däremot ofta dyrare än en portion 
proteinpulver. Profemmes marknadsundersökning (Bilaga 2 - Enkätsammanställning) 
implicerar att det finns ett stigma kring att äta proteinpulver som kvinna. Genom att 
marknadsföra Profemmes produkter mot just kvinnor kan detta motarbetas.  

Competition 

Hemsidor med försäljning av proteinpulver erbjuds i dagsläget av företag som Gymgrossisten, 
Svenskt Kosttillskott, MM Sports, Fitnessguru samt Budo & Fitness. För att bli 
konkurrenskraftiga mot dessa erbjuder Profemme inte bara försäljning av proteinpulver, utan 
även grundlig guidning och information vid valet av proteinpulver. Idag finns ingen utbredd 
e-butik som riktar sig mot  nybörjare av proteinpulver, utan många förutsätter att kunderna är 
insatta och vet vad de är ute efter. Profemme hoppas att en lättnavigerad webbapplikation med 
lättillgänglig information kan få aktiva kvinnor som söker proteinpulver att bli mer benägna att 
använda Profemmes e-butik jämfört med konkurrenternas. 



Verksamhetsbeskrivning 

Profemme kommer sälja proteinpulver på en lättanvänd webbapplikation, som är skapad och 
riktad mot kvinnor. Webbapplikationen kommer erbjuda både en säljtjänst av proteinpulver, 
samt innehålla mycket information kring innehåll och vilka effekter som ges. Profemme kommer 
underlätta för de som inte är experter på ämnet, via guidning i ämnet samt ett mindre 
produktsortiment. Profemme vill förändra det faktum att proteinpulver inte marknadsförs för 
kvinnor i samma utsträckning som för män.  

Omvärldsanalys 

PEST-analys 

 

Politiska faktorer 
Sverige är ett land där större delen av välfärden byggs upp av skatter. Skatt betalas på allt som 
köps och säljs online för en näringsverksamhet, samt på belopp över 50 000 kr vid privat 
försäljning (Skatteverket, 2018). Vid näringsverksamhet ska då alla varor och tjänster som säljs 
deklareras och beskattas, oavsett belopp. Profemme kommer därför ha F-skattsedel och vara 
registrerad för moms-redovisning hos Skatteverket (Skatteverket, 2015).  
 
Dessa skatteregler kan komma att påverka personer som köper proteinpulver via Profemme. 
Om en skattehöjning skulle införas, så skulle detta innebära att en större del av inkomsten från 
försäljning skulle betalas till staten. För att kompensera, skulle då en prishöjning på 
produkterna införas, vilket direkt påverkar kunden som köper proteinpulver.  
 
Profemme kommer också att påverkas av yttre lagar, bland annat EU-lagar. Det finns tydliga 
regelverk kring vilka mineraler, vitaminer, aminosyror och övriga kosttillskott som är lagliga att 
sälja. Det finns dock ingen reglering kring vilka mängder som får finnas i en tablett eller i ett 
pulver, vilket ger varje företag ansvaret att själva se till så att produkten är säker 
(Livsmedelsverket, 2018). För kunden innebär detta att man måste lita på att företaget tar sitt 
ansvar gällande produkterna som säljs. Det innebär också att samma utbud inte kommer kunna 
säljas hos Profemme som hos ett amerikanskt företag, då regelverket kan se annorlunda ut.  
 
EU har också börjat en process kring att minska andelen engångs-artiklar av plast som 
tillverkas, då dessa utgör 70% av nedskräpningen av haven. Förslaget som lagts fram innebär 
ett totalt förbud på engångsartiklar av plast, vilket innebär bestick, sugrör, bomullspinnar, 
förpackningar, med mera, från och med år 2021 (European Parliament, 2018). Detta skulle för 
Profemme kunna innebära att förpackningen av proteinpulvret kan komma att förändras om 
denna är i plast, vilket påverkar kunden i mån om pris. Utbudet av eventuella enportions-prover 
av proteinpulver skulle också kunna upphöra eller komma att förändras. 
 

Ekonomiska faktorer 



Ur en ekonomisk synvinkel, så innebär proteinpulver en extra utgift för kunden, precis som 
vilken annan produkt som helst. Att köpa proteinpulvret online, innebär dock ytterligare 
utgifter för kunden då fraktkostnad tillkommer. För kunden innebär då detta ett val om tid och 
bekvämlighet gentemot kostnad. Då Profemme säljer sitt proteinpulver på nätet kommer 
kunden spara tid och kunna beställa bekvämt, mot en extra kostnad. 
 
Sverige har nu passerat toppen av en högkonjunktur, vilket innebär att landet långsamt är på 
väg in i en lågkonjunktur under kommande år. Under en lågkonjunktur sker räntehöjningar 
vilket leder till att hushåll i regel sparar mer och konsumerar mindre (Svenskt Näringsliv, 
2018). För Profemme innebär detta att köp av proteinpulver på webbapplikationen kan komma 
att minska, då konsumenterna kommer konsumera mindre än under en högkonjunktur. Det 
faktum att Profemme inte är det billigaste alternativet på marknaden kan också resultera i att 
konsumenten väljer en konkurrent istället.  
 

Sociokulturella faktorer 

Proteinbehovet och proteinintaget hos kvinnor ökar världen över, framför allt i Nordamerika 
och Europa där marknaden för proteintillskott är stor. Detta är främst tack vare den så kallade 
“Strong not skinny”-trenden, som förespråkar att smalhet inte längre är idealet för en kvinna 
utan att träning och hälsa är viktigare. Fokuset på en hälsosam och aktiv livsstil leder till ett 
utökat konsument-segmentet för vassle- soja- och kaseinprotein i samband med träning växer 
och efterfrågan ökar (Grand view research, 2017). Detta leder till positiva konsekvenser för 
Profemme då efterfrågan för produktsortimentet ökar.  
 
E-handeln är en kanal som fortfarande inte är en stor del av den totala handelns omsättning, 
men en kanal som kraftigt växer och blir starkare samt mer etablerad. Sporthandeln är en 
marknad som inom e-handeln växer förhållandevis snabbt i jämförelse med marknaden för 
dagligvaror som rör sig relativt sakta (Hultman, Fuentes, Hjort, Johansson & Tarnovskaya, 
2017). Proteinpulver, som går in under sporthandeln, kan därför förväntas följa med trenden 
kring e-handeln och dess tillväxt, vilket är positivt för ett företag som Profemme.  
 

Teknologiska faktorer 
Tack vare den stora framfarten inom teknologin finns internetanvändande idag som en naturlig 
del av vardagen för större delen av befolkningen i Sverige. 98% av befolkningen har tillgång till 
internet i hemmet, och över 73% av befolkningen har tillgång till och använder internet i sin 
mobiltelefon. Andelen som använder internet på sin telefon växer från år till år, och av de som 
äger en smartphone är det 97% som väljer att använda internet dagligen. En stor mängd appar 
finns att erbjuda på en smartphone, och inom träningskategorin är det 63% av alla kvinnor, 
16-35 år, med en smartphone som använder hälso- och träningsappar. (Internetstiftelsen, 2018)  
 
För Profemme innebär detta att det finns en stor andel av befolkningen som har möjligheten att 
nå webbapplikationen. Det är också en stor andel kvinnor som använder sig av 
webbapplikationer för att förbättra sin hälsa eller träning, vilka då också har en möjlighet att nå 
Profemme som är på samma spår som dessa. En väl utformad sida med god navigerbarhet gör 
då att kunder lättare kan hitta produkter och handla samt i större grad stannar kvar på sidan.  



Konkurrentanalys 

Tre olika konkurrentgrupper har identifierats för Profemme. Dessa är återförsäljare av 
produkter för kvinnor, återförsäljare av unisex-produkter samt återförsäljare av substitut.  

  

Återförsäljare av produkter för kvinnor 
Företag som säljer proteinpulver eller andra kosttillskott specifikt riktat mot kvinnor. 
 

Företag Produkt Pris Plats Påverkan 

Gymgrossisten Proteinpulver. 
Rosa 
förpackning 

229 kr, 900 g gymgrossisten.c
om 

Till viss grad 
används 
influencers 

Svenskt 
kosttillskott 

Proteinpulver. 
Orange 
påsförpackning 
med stark 
kvinna på 
framsidan.  

239 kr, 1 kg svensktkosttillsk
ott.se 

Ingen 
produktspecifik 
marknadsföring. 

 
Gymgrossisten  
Gymgrossisten kan ses som en av de allra största konkurrenterna. Detta då företaget är Nordens 
ledande e-butik inom träning och kosttillskott med norra Europas största utbud. Vad gäller 
kosttillskott marknadsför sig företaget mot både kvinnor och män var för sig men främst till 
båda under rubriken ”unisex”. Företaget har en underrubrik under kosttillskott riktad enbart 
mot kvinnor där det finns generell information om skillnaden i näringsbehov mellan män och 
kvinnor. Det finns även produkter som inriktar sig specifikt mot kvinnor och generell 
information om hur dessa produkter skiljer sig från kosttillskott för män. (Gymgrossisten, 2018) 
 
Kosttillskotten för kvinnor har förpackningar som är rosa eller svarta med rosa detaljer. 
Gemensamt för dessa produkter är att de alla innehåller mindre kalorier och fett än kosttillskott 
för män. Däremot är Gymgrossistens utbud av kosttillskott för kvinnor inte stort utan består 
utav 10 olika produkter varav enbart ett är proteinpulver. 8 av dessa 10 produkter kommer från 
samma serie, Hers, av företaget Star Nutrition. (Gymgrossisten, 2018) 
  
Svagheter hos Gymgrossistens e-butik är att det inte finns så stor variation i utbudet av 
proteinpulver och kosttillskott för kvinnor. Samt att nästan alla dessa produkter är från samma 
serie från ett enda företag. Styrkor hos Gymgrossistens e-butik är att den innehåller bra med 
information om produkterna samt skillnad av näringsbehov mellan könen. De har även 
produkter riktade mot kvinnor.  
 

Svenskt Kosttillskott 
Företaget är både en återförsäljare för produkter från andra tillverkare men producerar och 
säljer även sina egna kosttillskott. Svenskt Kosttillskott menar att de tar hänsyn till fysiologiska 



och hormonella skillnader mellan män och kvinnor och har därför produkter speciellt 
producerade för kvinnor. Däremot går det inte att filtrera företagets produkter efter kön utan 
alla proteinpulver (94 st) och andra kosttillskott är blandade på en och samma sida. Svenskt 
Kosttillskott har heller inte mycket information om proteinpulver eller andra typer av 
kosttillskott. Slutligen är designen på förpackningarna för proteinpulvren ganska klumpiga, 
oftast tjocka burkar. Förpackningarna är mestadels inte i ljusa färger och saknar en viss grad av 
elegans och stilrenhet. De flesta designer upplevs inte vara riktade mot kvinnor utan snarare 
män. De få som är rent riktade mot kvinnor är svåra att hitta i och med filtreringen (Svenskt 
kosttillskott, 2019) 
 
Svagheter hos Svenskt Kosttillskotts e-butik är att den är dåligt marknadsföring mot kvinnor, 
och designen på proteinpulver anses mer attraktivt för män än för kvinnor. Styrkor hos 
e-butiken är att den har produkter för kvinnor och ett väldigt stort utbud av andra kosttillskott 
som kan användas istället för proteinpulver. 

  

Återförsäljare av unisex-produkter 
Företag som säljer proteinpulver eller andra kosttillskott generellt anpassat för båda könen. 
 

Företag Produkt Pris Plats Påverkan 

MM Sports Proteinpulver. 
Vit påse med 
gröna detaljer 

159 kr, 1 kg mmsports.se Ingen 
produktspecifik 
marknadsföring.  

Fitnessguru Proteinpulver. 
Vit burk med 
svart text.  

159 kr, 1 kg fitnessguru.com Glossybox, 
influencers, t.ex. 
Ida Warg. 

Budo & Fitness Proteinpulver. 
Svarta och vita 
stora burkar. 

149 kr, 750 g  budofitness.se Ingen 
produktspecifik 
marknadsföring.  

 

MM Sports 
MM Sports är en av Nordens största leverantörer av kosttillskott. Företaget har ett väldigt stort 
utbud av olika kosttillskott men riktar inte in sig på varken män eller kvinnor. Alla kosttillskott 
som företaget säljer anses därför vara unisex. För varje typ av kosttillskott finns däremot väldigt 
mycket generell information om vad det är och hur det tillverkas med mera. Designen på 
proteinpulvren som MM Sports säljer har överlag ett stilrent utseende med ljusa färger på 
förpackningen, vitt och ljusgrönt exempelvis. Detta kan därför anses locka både kvinnor och 
män. (MM Sports, 2019) 
  
Svagheter hos MM Sports e-butik är att det inte har ett utbud riktat specifikt mot kvinnor eller 
någon information om kvinnors näringsbehov. Styrkor hos e-butiken är att det finns ett stort 
utbud av ”unisexprodukter” samt att designen på produkterna är neutral med ljusa färger. 
 

Fitnessguru 



Fitnessguru är ett företag som inriktar sig på diverse olika kosttillskott för den aktiva. Alla 
produkter som säljs är företagets egna och inom marknaden för protein är de bland Europas 
mest sålda. Produkterna som erbjuds är fria från både soja samt gluten och finns även som 
låglaktos och laktosfritt. Produkterna riktar sig inte tydligt mot ett specifikt kön utan 
marknadsförs som ett unisex proteinpulver med en stilren och enkel vit design. Däremot tycks 
de vara medvetna och har på sin e-butik bilder på både kvinnor och män, men även här mer 
stilrent. Företaget erbjuder tre olika typer av protein. Whey, Casein och äggprotein. Det är 
utifrån dessa kategorier som produkterna under alternativet “protein” filtreras genom. 
(Fitnessguru, 2019)  
 
Fitnessguru har rikligt med lättillgänglig information om vad de olika produkterna är, vad de 
innehåller samt hur, varför och när det ska tas för bäst resultat. Vad som fanns intressant är att 
de till skillnad från många aktörer även tydligt beskriver de eventuella nackdelarna med whey 
proteinpulver. (Fitnessguru, 2019)  
 
Svagheter hos Fitnessgurus e-butik är att de trots strävan att vara öppna och måna om att 
attrahera en kvinnlig publik har det inte ett utbud specifikt för kvinnor. Styrkor hos e-butiken är 
att de visar både de positiva och negativa effekterna av proteintillskott, detta skapar en 
professionell och ansvarsfull image. 
 

Budo & Fitness: 
“Inspiration, kunskap, kvalitet och resultat”. är Budo & Fitness ledord. Företaget har egentligen 
sina rötter och faktiska fokus på utrustning för kampsportsutövare, men har på senare år 
utvecklats till ett mer heltäckande sortiment med ett stort fokus på kosttillskott som 
proteinpulver. (Budo & Fitness, 2018)  
 
Budo & Fitness e-butik är till mestadels dekorerad med svarta/mörkare färger och de bilder 
som finns demonstrerar oftast vad man skulle kunna kalla en stereotypisk “testo-man” som 
utövar kampsport. De erbjuder både deras egna Budo & Fitness märkta produkter samt andra 
hands produkter. Överlag är utbudet stort med alternativ för de allra flesta, med produkter som 
bland annat är veganska/ekologiska och glutenfria. Företaget anses överlag helt klart ha inriktat 
sig till kunder av det manliga könet. Då de erbjuder mängder av proteinpulver av olika märken 
är kosttillskotten uppdelade i kategorier, men det finns ingen kategori för speciellt kvinnor. Av 
de bilder som syns på e-butiken är det dessutom inte en enda av dem som åskådliggör annat än 
män vilket är ett ytterligare tecken på deras fokus. (Budo & Fitness, 2018)  
 
Webbapplikationen visar tydligt på innehåll, dess fördelar, hur och i vilka kvantiteter de bör tas 
och ger i sin helhet ett professionellt intryck. Detta intryck testas däremot till och från, 
exempelvis vid syn av produkter som “Move bitch get out da whey”. (Budo & Fitness, 2018)  
 
Svagheter hos e-butiken är att den tydligt marknadsför sig mot män och erbjuder inga 
proteinpulver speciellt för kvinnor. Kan uppfattas som att de undviker kvinnliga kunder, i och 
med stötande namn på produkter i sortimentet. Styrkor hos Budo & Fitness är att de erbjuder 
ett stort utbud av både olika typer av proteinpulver samt märken. 

 

Återförsäljare av substitut 



Företag som säljer produkter som kvinnor tar i samband med träning för att få i sig mer protein 
och inte är proteinpulver. Detta kan vara företag som säljer kvarg eller proteinbars.  
 
På denna nivån inkluderar de allra flesta livsmedelsbutiker då dessa säljer bland annat kvarg 
och proteinbars. Dessa är inte de främsta konkurrenterna men har trots detta en del av ett 
potentiellt segment på marknaden då de säljer proteinrika produkter som kvinnor konsumerar i 
samband med träning. 
 

SWOT 

Styrkor 
● Användarvänligt (god navigerbarhet) 
● Lätt för okunniga om proteinpulver 
● Få produkter - lättare att välja för nya 

kunder 
● Stilren design, ljusa färger, utformad 

för kvinnor 
● Produkten utformad för kvinnors 

behov 
● Litet sortiment  av proteinpulver 

inriktat mot kvinnor  

Svagheter 
● Ingen etablerad kundkrets  
● Inget etablerat varumärke 
● Få produkter  
● Webbapplikationen är utformad för 

nybörjare 
● Tappar segmentet män 

Möjligheter 
● Fler får upp ögonen för proteinpulver 
● Hälsotrenden 
● E-handeln växer  

Hot 
● Många stora, etablerade företag på 

dagens marknad 
● Vissa kvinnors syn på proteinpulver 

som “manligt” 
● Ökad konkurrens  
● Lågkonjunktur 

Styrkor 

Profemmes e-butik kommer vara väl anpassad för kunder som inte är insatta i proteinpulver 
och hur det fungerar. Anpassningen kommer ske både i form av att den är lättnavigerad, och att 
man därför inte behöver ha någon tidigare erfarenhet hur dessa sidor brukar vara uppbyggda, 
men även med att sidan kommer vara full av lättillgänglig information om proteinpulver. 
Informationsflödet kommer göra det enklare för kvinnor att ta reda på vilket sorts 
proteinpulver de behöver, men även för att få information om hur proteinpulver fungerar och 
vad det innehåller. Detta i kombination med att Profemme erbjuder ett litet urval av olika 
proteinpulver gör att konsumenterna har lättare att välja vilket proteinpulver de ska köpa, 
istället för att bli överväldigad av alla alternativ. Designen på Profemmes webbapplikation tros 
locka kvinnor, då den är stilren med ljusa färger.  
 
Profemmes produkter kommer vara anpassade till kvinnors behov i form av att de kommer 
innehålla vitaminer och mineraler som många andra proteinpulver inte har. Att Profemme 



erbjuder proteinpulver riktade mot kvinnor kan därmed ses som fördelaktigt gentemot 
konkurrenterna.  

Svagheter 

Då Profemme inte har något väletablerat varumärke eller en bred kundbas måste fokus läggas 
på att marknadsföra produkten och att skapa förtroende hos de potentiella kunderna. Det krävs 
mycket arbete för att konkurrera med ett nytt märke på en marknad där många av 
konkurrenterna är väletablerade företag.  
 
Nackdelen med att Profemme har få produkter är att de blir mindre anpassade till kundernas 
behov. Få produkter ska passa till många olika individer med olika behov, vilket är svårt i 
praktiken. Webbapplikationen är inte uppbyggd för de som redan har tidigare kunskaper om 
proteinpulver. Detta leder till att kunder som vet vad de vill ha och inte behöver någon vidare 
utbildning i ämnet kan tycka att e-butiken och dess utbud känns för simpel för att täcka deras 
behov, och därför väljer att köpa sitt proteinpulver från annat håll. I och med att produkterna 
kommer marknadsföras mot kvinnor och vara anpassade efter deras behov tappas segmentet 
män, vilket enligt marknadsanalysen (Bilaga 2 - Enkätsammanställning) starkt kopplas till 
användandet av proteinpulver.  
 

Möjligheter 

Med den rådande hälsotrenden är det fler personer som börjar träna (Research Institute of 
Sweden, 2017), vilket leder till att Profemmes kundsegment ökar. Fler börjar även använda 
proteinpulver, och det har gått från att vara något för bodybuilders till att användas av vanliga 
motionärer (Grand view research, 2017), och blir därmed mindre tabubelagt i samhället. Detta 
öppnar upp för företagets tillväxt och kundbas.  
 
Det finns idag endast ett litet segment av proteinpulver som marknadsförs direkt till kvinnor, 
och ännu färre företag riktar sig mot de individer som inte har kunskap om produkten och dess 
effekter. Detta är en möjlighet för Profemme att knipa marknadsandelar, men även att locka nya 
kunder som inte är användare av proteinpulver.  
 
Att e-handeln ständigt växer (Statistiska centralbyrån, 2017) är en stor möjlighet för Profemmes 
webbapplikation, då produkterna endast kommer vara möjliga att köpas via e-butik och inte i 
fysiska butiker. Enligt en marknadsanalys av företaget Grand view research (2017) är det via 
e-butik som den största delen proteinpulver distribueras. Att kunder främst använder denna 
distributionskanal är positivt för Profemmes försäljning.  

Hot 

I dagsläget finns det många stora, etablerade företag på marknaden, och det tillkommer ständigt 
nya aktörer. För att Profemme ska kunna slå sig in på den rådande marknaden måste deras 
marknadsföring vara väl riktad mot sina målkunder.  
 



Enligt marknadsundersökningen utförd av Profemme (Bilaga 2 - Enkätsammanställning) ser en 
stor del av kvinnor proteinpulver som “manligt” eller på annat vis annat negativt. Detta är en 
image som Profemme måste arbeta hårt för att ändra på.  
 
Då Profemme  inte kommer vara det billigaste alternativet på marknaden kan företaget 
påverkas negativt vid en lågkonjunktur, då många går över till billigare alternativ när de har 
mindre kapital att röra sig med.  

Marknadsmål och marknadsstrategi 

Marknadsmål  

Profemmes mål är att etablera sig på marknaden för försäljning av proteinpulver.  

Marknadsstrategi 

Profemme kommer främst använda sig av sociala medier för att sprida handelsplattformen. 
Detta kommer göras genom annonser och samarbeten med influencers. Ungefär 70 % av 
svenskar i åldrarna 15-25 år använder instagram, facebook och snapchat dagligen 
(Internetstiftelsen, 2018), vilket gör dessa tre sociala medier till Profemmes huvudsakliga 
marknadsföringskanaler. De influencers som Profemme  kommer arbeta tillsammans med har 
sociala medier som riktar sig mot en hälsosam syn på kost och träning.  
 
Buzz-marketing, som innebär att nöjda kunder sprider ordet om produkten (Walter, 2006) , kan 
också ha en stark roll för Profemmes tillväxt. Efter en initial satsning på sociala medier, brukar 
ordet spridas av användarna av sociala medier sinsemellan.  

STP 
En segmentering av marknaden görs för att identifiera grupper med liknande behov. Detta 
används för att kunna hitta målgruppen och anpassa marknadsföringen efter denna, istället 
lägga pengar på marknadsföring mot segment som ändå inte kommer att handla.  

Segmentering 

En geografisk segmentering görs till att endast inkludera Sverige, detta då sidan kommer vara 
skriven på svenska och frakta inom Sverige. En demografisk segmentering har gjorts med ålder 
och kön i fokus. Åldersspannet bestämdes efter analys av marknadsundersökningen (Bilaga 2 - 
Enkätsammanställning) till att inkluderna åldrarna 16 år till 28 år, då detta var de med högst 
svarsfrekvens på enkäten, samt att detta är ett kundsegment som Profemmes ledning har högst 
kompetens inom. Eftersom produkterna och webbapplikationen kommer rikta sig mot kvinnor 
har det här gjorts en avgränsning till att segmentet endast innefattar det kvinnliga könet.  
 



En viktig faktor för att väcka intresse hos kunder för Profemmes produkter är att kunder 
behöver mer protein i kosten. Den största delen av denna grupp består av kvinnor som utför 
någon form av fysisk aktivitet och skulle använda proteinpulver för att få en bättre 
återhämtning. Inom denna grupp har två olika segment identifierats: Kvinnor som i dagsläget 
äter proteinpulver och kvinnor som inte äter proteinpulver.  
 
Utvärdering av segmenten har gjorts med hjälp av EMAAP, där effektivitet, mätbarhet, 
tillgänglighet, agerbarhet och lönsamhet tar i åtanke. Effektivitet uppnås då båda segmenten är 
homogena i att många är intresserade av träning, och att den stora andelen av detta segment 
vistas på sociala medier, speciellt facebook och instagram. Detta bidrar till att det enkelt kan 
riktas marknadsföringskampanjer för att nå ut till en majoritet. Segmenten är mätbara då de 
inkluderar alla kvinnor  i åldrarna 16-28 år  som tränar , och skiljer sig endast i om de äter 
proteinpulver eller inte. Segmenten vistas i stor grad på sociala medier vilket gör detta till en 
bra marknadsföringskanal för att nå ut till segmenten. De anses agerbara då det finns god 
kompetens inom detta område (kvinnor som tränar i åldern 16-28 år) i Profemmes ledning.  
 
Marknadsundersökningen som gjorts av Profemme (Bilaga 2 - Enkätsammanställning) indikerar 
på att majoriteten av kvinnor som tränar i dagsläget inte äter proteinpulver. Många kan däremot 
tänka sig att börja under vissa omständigheter, såsom mer information om produkten och dess 
inverkan. Detta medför att det finns en stor kundgrupp som i dagsläget inte blivit inkluderade 
på marknaden, och som Profemme tros kunna nå ut till. Med detta i åtanke tror ledningen att 
detta segment kan utgöra en tillräcklig volym för att e-butiken ska bli lönsam. Unga vuxna ses 
även som det mest köpstarka kundsegmentet enligt Anders Johansson (2016), vilket stöds av 
Jordbruksverkets rapport från 2004. Detta är positivt för Profemme då båda segmenten ingår i 
unga vuxna. 
 
Det andra segmentet av kvinnor som i dagsläget tränar och äter proteinpulver kan vara svårare 
att vinnar över. Detta är en konsekvens av att de troligtvis har en del kunskap om vilket 
proteinpulver som passar dem, och därmed inte får ut lika stort kundvärde ur Profemmes 
informativa webbapplikation. Utöver detta finns det en stor risk att kvinnorna i detta segment 
redan har en återförsäljare som de kontinuerligt återkommer till, vilket kan göra det svårare att 
vinna marknadsandelar.  

Targeting 

Profemme har utifrån segmenteringen och EMAAP-analysen valt att ha kvinnor i åldersspannet 
16-28 år som tränar och inte äter proteinpulver som målgrupp. Detta då det finns många 
potentiella kunder som Profemme kan tänkas vinna över.  
 
De främsta anledningarna till att kvinnor i dagsläget inte använder proteinpulver är enligt 
marknadsundersökningen (Bilaga 2 - Enkätsammanställning) “Upplever att jag får i mig 
tillräckligt med protein via kosten” (63%), “Upplever att det inte är naturligt” (46%) och “Jag vet 
för lite om det” (34%) , vilket tyder på att en informativ webbapplikation och marknadsföring 
som når ut skulle kunna locka potentiella kunder till att ändra åsikt och att köpa.  
 



Målgruppen är också enligt de teknologiska faktorerna i PEST-analysen en bra kundbas, då 63 
% av de som äger en smartphone och är mellan 16-35 år också har nedladdade hälso- och 
träningsappar som de kan använda. Det vill säga att de med stor sannolikhet är måna om sin 
hälsa och träning, och skulle kunna vara öppna till fler produkter inom denna kategori, som ett 
proteinpulver från  Profemme. 

Positionering 

Profemme positionerar sig genom att marknadsföra sig mot kvinnor samt erbjuda kunskap om 
proteinpulver, dess ingredienser och påverkan. Detta kommer differentiera företaget gentemot 
konkurrenterna som till stor del har ett fokus på personer som har tidigare kunskap om 
kosttillskott i samband med träning.  
 
Vid varumärkespositioneringen tas de fyra faktorerna Clarity, Credibility, Consistency och 
Competitiveness (klarhet, trovärdighet, jämnhet och konkurrensmässighet) i åtanke. 
 
Klarhet - ett tydligt budskap måste gå ut till konsumenterna. Budskapet Profemme vill sända är 
att proteinpulver inte bara är för män samt att man även utan någon tidigare kunskap om ämnet 
ska kunna välja rätt proteinpulver. 
 
Trovärdighet - Trovärdigheten skapas både genom webbapplikationens utformning och 
marknadsföringen. Att influencers marknadsför erbjudandet skapar en trygghet för köparna, då 
någon de känner till och kanske till och med litar på rekommenderar produkten. 
Webbapplikationen kommer innehålla mycket information om proteinpulver och dess 
ingredienser, denna kunskap gör kunderna tryggare i vad de faktiskt köper. Att informera på 
detta vis ökar trovärdigheten då produkten och företaget blir mer pålitligt.  
 
Jämnhet - Det måste finnas en jämnhet i budskapet, det vill säga att webbapplikationen måste 
leva upp till budskapet Profemme sänder ut. Webbapplikationen kommer vara mycket 
informativ och rikta sig främst till kvinnor, vilket gör att budskap och webbapplikationen 
stämmer överens.  
 
Konkurrensmässighet - Då e-butiken kommer rikta sig till ett segment som i dagsläget inte äter 
proteinpulver kommer Profemme nödvändigtvis inte konkurrera om samma kundsegment som 
de etablerade företagen på marknaden. Profemme kommer därför locka till sig de kunder som 
inte har den rätta kunskapen att veta vad de behöver, vilket i större grad krävs för att handla 
hos konkurrenterna. 
 

Marknadsmix 

Produkt 

Genom sin e-butik ska Profemme  erbjuda kvinnor en plattform där de både kan köpa 
proteinpulver anpassat för kvinnor, vilket utgör kärnprodukten. De kommer även hitta grundlig 
information om proteinpulver och dess inverkan på kropp och hälsa. Profemmes 



webbapplikation ska vara lättnavigerad, då besökare tenderar att lämna svårnavigerade 
webbapplikationer även om informationsutbudet är bra.  
 
Produktsortimentet kommer bestå av fyra olika blandningar av proteinpulver, som kommer 
vara fokuserade på olika behov och resultat. Dessa kommer också vara i olika smaker, som väljs 
utefter de mest populära resultaten i marknadsundersökningen (Bilaga 2 - 
Enkätsammanställning). Förpackningen kommer vara cylinderformad och i ett mer miljövänligt 
material än plast. Designen kommer vara stilren och varje burk kommer finnas i storlekarna 
500 gram och 1000 gram proteinpulver. Detta utgör den verkliga produkten. 
 
Utöver det fysiska produktsortimentet, kommer även Profemmes webbapplikation erbjuda 
utökade produkter i form av gratis frakt, lättillgänglig information och ett quiz som hjälper 
kunden att välja ett proteinpulver som bäst passar dennes behov.  

Pris  

Profemmes målgrupp är relativt köpstarka, och produkten ska uppfattas som en kvalitativ och 
seriös produkt, men ändå prisvärd. Produkten kommer därför vara i nedre kanten av det dyrare 
sortimentet på marknaden. Profemme kommer då erbjuda det prisvärda alternativet inom det 
dyrare och mer kvalitativa sortimentet.  
 
Efter jämförelser av konkurrenters priser samt marknadsposition har två olika priser fastställts. 
Priset för 1000 gram kommer vara 229 kr och priset för 500 gram kommer vara 139 kr. 

Plats  

Produkterna kommer endast säljas via Profemmes e-butik och inte i några fysiska butiker. 
Kunden kan läsa information om produkten och beställa hem den via e-butiken, de köpta 
produkterna skickas därefter hem till kunden.  

Påverkan 

E-butiken kommer främst marknadsföras via sociala medier, både i form av annonser och med 
hjälp av influencers som har Profemmes målgrupp som följare. De influencers som Profemme 
tror kommer locka flest kunder är de som framhäver ett hälsosamt perspektiv på träning och 
livsstil. Profemme kommer inte rikta in sig på de mest väletablerade influencerna, då dessa 
kommer utgöra en för stor del av budgeten. Istället kommer Profemme skicka ut gratisprover 
till mindre etablerade influencers som är mer benägna att marknadsföra produkten gratis, 
alternativt för en mindre summa pengar. Profemme kommer också anordna ett lanseringsevent 
där diverse influencers bjuds in, vilket kommer synas i sociala medier.  
 
Buzz-marketing tros också utgöra en stor del för marknadsföringen av Profemme, då nöjda 
kunder kommer sprida budskapet. Buzz-marketing är ett fenomen som snabbt kan spridas över 
en dag, och likna en dominoeffekt.  
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https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/181113_konjunkturrapportpdf_723912.html/BINARY/181113_Konjunkturrapport.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/181113_konjunkturrapportpdf_723912.html/BINARY/181113_Konjunkturrapport.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0893318905284763
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Bilaga 4 - User Stories 
 
  



ID funktion(er) User story Kategori

Prioritet 1-3 (där 
1 är hög och 3 är 
låg) Implementerad

1, 2, 3 Som en administratör vill jag kunna lägga till olika produkter med titel, bild, innehåll och beskrivning Admin 1 Ja
1, 2 Som en administratör vill jag kunna ta bort olika produkter från utbudet Admin 1 Ja
8 Som en användare vill jag kunna använda sidan utan att behöva logga in Användning 1 Ja

51
Som en användare vill jag kunna efter att ha lagt till produkter i kundvagnen kunna gå till en 
checkout för att betala Betalning 1 Ja

60 Som en användare vill jag kunna slutföra ett köp utan att behöva skapa ett konto Betalning 1 Ja
61 Som användare vill jag kunna kontakta företaget Information 1 Ja
63 Som en användare vill jag kunna se information om företaget Information 1 Ja
64 Som en användare vill jag kunna se information kring varför proteinpulver är fördelaktigt Information 1 Ja
13 Som en användare vill jag kunna registrera ett konto vid webbaplikationen Konto 1 Ja
15 Som en användare vill jag kunna logga ut från hemsidan Konto 1 Ja
9, 16 Som en inloggad användare vill jag kunna ändra min information Konto 1 Ja
14 Som användare vill jag kunna logga in högst upp i högra hörnet Konto 1 Ja
19 Som en användare vill jag kunna lägga till en vara i kundvagnen Kundvagn 1 Ja
22 Som en användare vill jag kunna ta bort en vara ur kundvagnen Kundvagn 1 Ja

26, 30, 31
Som en användare vill jag kunna se antalet varor i min varukorg och även ändra antalet av en 
specifik vara. Varukorgen ska även visa total kostnad. Kundvagn 1 Ja

29 Som en användare vill jag kunna välja hur många produkter jag vill köpa Kundvagn 1 Ja
26 Som en användare vill jag kunna ändra antalet produkter i kundvagnen Kundvagn 1 Ja
36, 37 Som en användare vill jag kunna se information kring ingridienserna en produkt innehåller Produkt 1 Ja
38 Som en användare vill jag kunna välja smak i dropdown meny Produkt 1 Ja
39 Som en användare vill jag kunna se näringsvärde kopplat till produkten Produkt 1 Ja
40 Som en användare vill jag kunna gå in på en produktsida och se alla produkter Produkt 1 Ja
37 Som användare vill jag kunna läsa information om varje ingrediens Information 2 Ja
67 Som en användare vill jag kunna räkna ut mitt proteinbehov Information & Script 2 Ja

33
Som en användare vill jag kunna kopiera en länken till nuvarande innehåll och sen klistra in den i 
webbläsaren igen för att komma till samma sida Navigering 2 Ja

35 Som en användare vill jag lätt kunna se var på sidan jag är Navigering 2 Ja
44 Som en användare vill jag kunna ta ett quiz för att få rekommenderade produkter Quiz 2 Ja
70 Som en användare vill jag kunna sätta ett betyg på produkterna Recension 2 Ja
58 Som en användare vill jag kunna filtrera produkterna Script 2 Ja
32 Som en användare vill jag kunna se varorna i kundvagenen genom en drop-down Kundvagn 2 Nej

24, 28, 21
Som en inloggad användare vill jag kunna lägga ordrar i min kundvagn. När jag loggar in från en 
annan enhet ska varorna fortfarande finnas kvar i min varukorg Kundvagn & konto 2 Nej

72 Som en användare vill jag få tips på recept där jag kan använda proteinpulvret som ingridiens Recept 2 Nej
59 Som en användare vill jag kunna komma överst på sidan med ett knapptrick från footern Script 2 Nej
1, 4 Som en administratör vill jag kunna ta bort recensioner med grovt språk Admin 3 Ja
65 Som en användare vill jag kunna se information om hur frakten går till Information 3 Ja
18 Som en användare vill jag kunna gå in vid min profil och se gamla ordrar Konto 3 Ja
43 Som en användare vill jag kunna köpa ett prova-på kit Produkt 3 Ja
71 Som en användare vill jag kunna lämna en kommentar om produkten Recension 3 Ja
66 Som en användare vill jag kunna läsa FAQ Information 3 Nej

23, 27, 20
Som en användare vill jag kunna stänger ner och sen öppnar webbsidan igen utan att varorna i 
kundvagnen försvinner Kundvagn 3 Nej

41 Som användare vill jag kunna förhandsvisa ett proteinpulver utan att behöva byta sida Produkt 3 Nej
41 Som en användare vill jag se mera information kring produkten när jag hoverar över den Produkt 3 Nej
42 Som en användare vill jag se en bild på produktens innehåll Produkt 3 Nej
45 Som användare vill jag få ett träningsschema för mitt mål Quiz 3 Nej

46
Som en användare vill jag ha en kostnadskalkylator som räknar ut vad man tjänar per månad genom 
att äta proteinpulver istället för andra proteinkällor Quiz 3 Nej

48 Som en användare vill jag kunna få rabatter. Rabatt 3 Nej
54 Som en användare vill jag se recept kring bars Recept 3 Nej
55 Som en användare vill jag se recept kring smoothies Recept 3 Nej
56 Som en användare vill jag se recept kring mat Recept 3 Nej
57 Som en användare vill jag se recept kring deserter Recept 3 Nej
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Bilaga 5 - Produktbacklogg 
 
  



Ordning Beskrivning av funktion

Prioritetsnivå 1-3 
(där 1 är högsta 
prioritet och 3 är 
lägsta prioritet) Backend Frontend Design

1 Base template 1 Behövs ej Ja Ja
2 Skapa databas 1 Ja Behövs ej Behövs ej
3 Admin sida 1 Ja Behövs ej Behövs ej
4 Routes sida där information derigeras ut 1 Ja Behövs ej Behövs ej
5 Navbar 1 Behövs ej Ja Ja
6 User class 1 Ja Behövs ej Behövs ej
7 Content class 1 Ja Behövs ej Behövs ej
8 Product class 1 Ja Behövs ej Behövs ej
9 Cart class 1 Ja Behövs ej Behövs ej

10 View med innehåll 1 Ja Behövs ej Behövs ej
11 View med produkter 1 Ja Behövs ej Behövs ej
12 Startsida 1 Ja Ja Ja
13 Produktsida med flera produkter 1 Ja Ja Ja
14 Produktsida enskild produkt 1 Ja Ja Ja
15 Kundvagn, med lagring av produkters id 1 Behövs ej Ja Ja
16 Varför-sida 1 Ja Ja Ja
17 Om-oss sida 1 Ja Ja Ja
18 Betalningssida 1 Ja Ja Ja
19 Registreringssida 1 Ja Ja Ja
20 Inloggningssida (eller drop down) 1 Ja Ja Ja
21 Utloggningslänk 1 Ja Ja Ja
22 Min profil sida 1 Ja Ja Ja
23 Login required endast på "Min profil"- sida 1 Ja Behövs ej Behövs ej
24 Order class 1 Ja Behövs ej Behövs ej
26 Lägg vara i kundvagn 1 Behövs ej Ja Ja
25 Se näringsvärde för produkt 1 Ja Ja Ja
27 Ta bort vara ur kundvagn 1 Behövs ej Ja Ja



28 Ändra antal varor i kundvagn 1 Behövs ej Ja Ja
29 Bestämma antal produkter man köper 1 Behövs ej Ja Ja
30 Välja smak på produkt 1 Behövs ej Ja Ja
31 Beräkning av totalt antal varor i kundvagn 1 Ja Ja Behövs ej
32 Beräkning av total kundvagns kostnad 1 Ja Ja Behövs ej
33 Kontaktinformation 1 Behövs ej Behövs ej Ja
34 Information om företaget 1 Behövs ej Behövs ej Ja
35 Skapa en order 1 Ja Ja Behövs ej
36 Lägg till temporär användare om ej inloggad 1 Ja Ja Behövs ej
37 Betalningslösning 1 Ja Ja Behövs ej
38 Betalning 1 Ja Ja Behövs ej
39 Redigera användarprofil 1 Ja Ja Ja

101 Se vart man befinner sig på sidan 2 Behövs ej Ja Ja

102
Script för att komma överst på sidan genom 
knapptryck på footern 2 Behövs ej Nej Nej

103
Routes kollar vart användaren kommer ifrån 
för att veta om base template ska skickas med 2 Ja Ja Behövs ej

104 Ett quiz 2 Ja Ja Ja
105 Räkna ut proteinbehov 2 Ja Ja Behövs ej
106 Produktfiltrering 2 Nej Nej Behövs ej
107 Se kundvagnen genom en drop-down 2 Behövs ej Nej Nej
108 Lägg vara i kundvagn databas lagrad 2 Nej Nej Behövs ej
109 Ta bort vara ur kundvagn databas lagrad 2 Nej Nej Behövs ej
110 Ändra antal varor i kundvagn databas lagrad 2 Nej Nej Behövs ej
111 Ingredienssida 2 Ja Ja Ja
112 Review class 2 Ja Behövs ej Behövs ej
113 Ge produkterna ett betyg 2 Ja Ja Ja
114 RecipeContent class 3 Nej Behövs ej Behövs ej
115 Recipe class 3 Nej Behövs ej Behövs ej
117 Receptsida 3 Nej Nej Nej

Implementera URL i single-page med SmallJS 2 Behövs ej Nej Behövs ej



201 Gamla ordrar vid min profil sida 3 Ja Ja Ja
202 Hower för mer info om enskild produkt 3 Nej Nej Nej
203 Prova på kit 3 Ja Behövs ej Behövs ej
204 Spara Quizets resultat i användarens profil 3 Ja Ja Behövs ej
205 Beräkna träningsschema av quizet 3 Nej Nej Nej
206 FAQ-sida 3 Nej Nej Nej
207 Lägg vara i kundvagn cookie lagrad 3 Behövs ej Nej Behövs ej
208 Ta bort vara ur kundvagn cookie lagrad 3 Behövs ej Nej Behövs ej
209 Ändra antal varor i kundvagn cookie lagrad 3 Behövs ej Nej Behövs ej
210 Recepttyp bars 3 Nej Nej Nej
211 Recepttyp smoothies 3 Nej Nej Nej
212 Recepttyp mat 3 Nej Nej Nej
213 Recepttyp desserter 3 Nej Nej Nej
214 Discount class 3 Nej Behövs ej Behövs ej
215 Rabatter 3 Nej Nej Nej

216
Kostnadsquiz där sparade likvida medel 
beräknas 3 Nej Nej Nej

217 Se bild på produktens innehåll 3 Behövs ej Behövs ej Nej
218 Lämna kommentar på produkt 3 Ja Ja Ja
219 View med recesioner 3 Ja Behövs ej Behövs ej
220 Fraktinformation 3 Ja Ja Ja
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Bilaga 6 - SUS frågeformulär 
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Bilaga 7 - NABC-Analys 
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NABC-analys 
Titel på affärsidé: Proteinpulver för kvinnor 
 

Need - Behov 
Kroppen behöver protein för att fungera och för att man som individ ska må bra i vardagen.                 
Protein bygger upp musklerna när de brutits ner efter fysisk aktivitet, vilket medför att de som                
tränar behöver äta mer protein för snabb återhämtning (Phillips S.M., 2011). Proteinpulver är             
ett bra sätt att mätta det behovet, men vi har märkt att de stora föregaten som erbjuder                 
proteinpulver (gymgrossisten.se, mmasports.se, etc) marknadsför sig väldigt lite mot kvinnor.          
Webbapplikationerna är mörka och belamrade, och informationströskeln känns hög för att           
börja handla. Vidare marknadsförs pulvren med bilder på biffiga muskler, vilket inte tilltalar             
kvinnor (Gudiol J. 2015) . Ändå visar en undersökning om svenskarnas motionsvanor gjord             
2003 av Riksidrottsförbundet att 91% av kvinnor angav att de motionerar, jämförbart med 89%              
av män, och idag på gym ser man lika många kvinnor som män. 
 
Vi har intervjuat drygt 20 kvinnor i olika åldrar med varierande träningsrutiner, och de              
beskriver en delad bild av att proteinpulver känns “grabbigt” och “inte är för dem”. Många sa                
även att de inte tror att de behöver proteinpulver, för att de inte tränar tillräckligt mycket, men                 
samtidigt visste de inte mycket om hur mycket protein man bör få i sig. Just en känsla av                  
informationsbrist bland kvinnorna vi intervjuade, om vad proteinpulver är och hur det funkar,             
noterade vi. Många kände också att det inte var “naturligt”, och därmed dåligt. En klar majoritet                
av de kvinnor vi intervjuade kompletterade dock träning med någon typ av kost, exempelvis              
smoothies eller diverse kosttillskott. Intervjuerna visade även på att det finns en önskan bland              
kvinnor som tränar att gå ner i vikt, få energi och/eller tonade muskler, och att något som                 
hjälper detta skulle vara intressant. 

 

Approach - tillvägagångssätt 
Vi kommer att erbjuda proteinpulver online via en e-handelsapplikation där applikationen och            
produkten är designad för kvinnor, detta marknadsförs tydligt. Proteinpulvrets innehåll skall           
vara speciellt framtaget med kvinnor i åtanke och enligt intervjuer har det visats sig att det då                 
helst skall vara vegetariskt och ekologiskt.  
 
Proteinpulvret skall ha ett tydligt innehåll och bestå av naturliga ingredienser som är             
vetenskapligt bra för kvinnor. Det skall finnas vetenskaplig fakta om varje ingrediens och hur              
pulvret framtagits. Applikationen skall visa information om effekterna av proteinpulver, slå hål            
på myter, informera och sprida kunskap om proteinpulver.  
 
Applikationen kommer att marknadsföra proteinpulvret med fokus på hälsa, välbefinnande och           
slankhet snarare än att bygga stora muskler. I applikationen skall man till viss del kunna               
skräddarsy pulvret genom att justera innehåll och smaker. Applikationen skall vara           
lättnavigerad och snabb och skapa intresse för att tilltala kvinnor som tränar eller är måna om                
sin hälsa. Enkäter och intervjuer har gjorts och kommer fortsätta att göras för att skapa en                
tilltalande design och produkt.  
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Benefits - Fördelar 
Genom att erbjuda ett kosttillskott i form av proteinpulver kommer vi kunna påverka             
kvinnors resultat från träningen. Proteinpulver leder till en snabbare och bättre           
återhämtning, kvinnor kan då nå sina önskade resultat snabbare. Det finns många olika             
källor till protein men få som erbjuder samma upptagningsförmåga till samma billiga            
portionspris. Proteinpulver kan underlätta vardagen då det är smidigt att blanda en            
shake efter träning, istället för att skynda hem och börja laga mat. Våra intervjuer              
implicerar att det finns ett stigma kring att äta proteinpulver som kvinna. Genom att              
marknadsföra vår produkt mot just tjejer kan detta motarbetas.  
 

Competition - konkurrens 
Konkurrenterna finns i tre olika nivåer. Dessa nivåer definieras följande: 

1. Företag som säljer proteinpulver eller andra kosttillskott specifikt riktat mot          
kvinnor. 

2. Företag som säljer proteinpulver eller andra kosttillskott generellt anpassat för          
båda könen. 

3. Företag som säljer produkter som kvinnor tar i samband med träning för att få i               
sig mer protein och inte är proteinpulver. Detta kan vara företag som säljer kvarg              
eller proteinbars. T.ex. livsmedelsbutiker. 

  

Nivå 1 

Gymgrossisten  
Gymgrossisten kan ses som en av de allra största konkurrenterna. Detta då företaget är              
Nordens ledande Internetbutik inom träning och kosttillskott med norra Europas          
största utbud. Vad gäller kosttillskott marknadsför sig företaget mot både kvinnor och            
män var för sig men främst till båda under rubriken ”unisex”. Företaget har en              
underrubrik under kosttillskott riktad enbart mot kvinnor där det finns generell           
information om skillnaden i näringsbehov mellan män och kvinnor. Det finns även            
produkter som inriktar sig specifikt mot kvinnor och generell information om hur dessa             
produkter skiljer sig från kosttillskott för män. 

Kosttillskotten för kvinnor har förpackningar som är rosa eller svarta med rosa            
detaljer. Gemensamt för dessa produkter är att de alla innehåller mindre kalorier och             
fett än kosttillskott för män. Däremot är Gymgrossistens utbud av kosttillskott för            
kvinnor inte stort utan består utav 10 olika produkter varav enbart ett är proteinpulver.              
8 av dessa 10 produkter kommer från samma serie, Hers, av företaget Star Nutrition. 
 Svagheter: Inte stor variation i utbudet av proteinpulver och kosttillskott för           
kvinnor. Nästan alla dessa produkter är från samma serie från ett enda företag. 

Styrkor: Bra med information om produkterna samt skillnad av näringsbehov          
mellan könen. Har produkter riktade mot kvinnor. Väldigt etablerade på marknaden,           
förmodliga marknadsledare. 
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Svenskt Kosttillskott 
Företaget är både en återförsäljare för produkter från andra tillverkare men producerar            
och säljer även sina egna kosttillskott. Svenskt Kosttillskott menar att de tar hänsyn till              
fysiologiska och hormonella skillnader mellan män och kvinnor och har därför           
produkter speciellt producerade för kvinnor. Däremot går det inte att filtrera företagets            
produkter efter kön utan alla proteinpulver (94 st) och andra kosttillskott är blandade             
på en och samma sida. Svenskt Kosttillskott har heller inte mycket information om             
proteinpulver eller andra typer av kosttillskott. Slutligen är designen på          
förpackningarna för proteinpulvren ganska klumpiga (oftast tjocka burkar).        
Förpackningarna är dessutom inte i ljusa färger och saknar en viss grad av elegans och               
stilrenhet. Dessa designer är inte riktade mot kvinnor utan snarare män. 

Svagheter: Dålig marknadsföring mot kvinnor, design på proteinpulver mer         
attraktivt för män än för kvinnor.  

Styrkor: Har produkter för kvinnor. Stor marknadsandel för kosttillskott, stabil          
position. Väldigt stort utbud av andra kosttillskott som kan användas istället för            
proteinpulver. 
  

Nivå 2 
MM Sports 
MM Sports är en av Nordens största leverantörer av kosttillskott. Företaget har ett             
väldigt stort utbud av olika kosttillskott men riktar inte in sig på varken män eller               
kvinnor. Alla kosttillskott som företaget säljer anses därför vara unisex. För varje typ av              
kosttillskott finns däremot väldigt mycket generell information om vad det är och hur             
det tillverkas mm. Designen på proteinpulvren som MM Sports säljer har överlag ett             
stilrent utseende med ljusa färger på förpackningen, vitt och ljusgrönt exempelvis. Detta            
kan därför locka både kvinnor och män.  
 Svagheter: Inget utbud riktat specifikt mot kvinnor. Ingen information kvinnors          
näringsbehov etc. 
 Styrkor: Väletablerade på marknaden, stor marknadsandel. Stort utbud av         
”unisexprodukter”. Neutral design med ljusa färger. 
 
Fitnessguru 
Fitnessguru är ett företag som inriktar sig på diverse olika kosttillskott för den aktiva.              
Alla produkter som säljs är företagets egna och inom marknaden för protein är de bland               
Europas mest sålda. Produkterna erbjuds som erbjuds är fria från både soja samt gluten              
och erbjuds även som låglaktos/laktosfritt. Produkterna riktar sig inte tydligt mot ett            
specifikt kön utan marknadsförs som ett unisex proteinpulver med en stilren och enkel             
vit design. Däremot tycks de vara medvetna och har på sin webbapplikation bilder på              
både kvinnor och män, men även här mer stilrent. Företaget erbjuder tre olika typer av               
protein. Whey, Casein och äggprotein. Det är utifrån dessa kategorier som produkterna            
under alternativet “protein” filtreras genom. 
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Deras mest välkända produkt är “One Whey”, vilket är ett vassleprotein och            
kommer i tre olika smaker och är enligt företaget “DET GODASTE VASSLEPROTEINET I             
EUROPA”. Det innehåller både EAA och BCAA aminosyror vilket underlättar          
återhämtningen efter träning. One Whey är ett lyxigt proteinpulver med god smak.            
Vanligtvis är dessa typer av whey betydligt dyrare, men för dess goda smak samt kvalite               
anses One Whey vara relativt billigt, 159 kr/kg och kommer då med 78g protein / 100g.                
Detta är vad som inom branschen ofta kallas “Whey 80”.  

Fitnessguru har rikligt med lättillgänglig information om vad de olika          
produkterna är, vad de innehåller och hur, varför och när det ska tas för bäst resultat.                
Vad som fanns intressant är att de till skillnad från många aktörer även tydligt beskriver               
de eventuella nackdelarna med whey proteinpulver: 

“ Tänk på att extremt höga doser av vassleprotein kan orsaka illamående,  
ballongmage, huvudvärk, trötthet eller försämrad aptit även om du inte är allergisk  
eller laktosintolerant. I värsta fall kan njurarna bli för hårt belastade”  

Svagheter: Även om fitnessguru kan anses vara väldigt öppna och måna om att             
attrahera en kvinnlig publik har de inte något utbud specifikt för kvinnor. 

Styrkor: Visar både de positiva effekterna av proteintillskott men även de           
negativa om hur mycket skulle tas. Skapar en professionell och ansvarsfull “image”. 
 
Budo & Fitness: 
“Inspiration, kunskap, kvalitet och resultat”. Budo & Fitness ledord.  

Företaget har egentligen sina rötter och faktiska fokus på utrustning för           
kampsportsutövare, men har på senare år utvecklats till ett mer heltäckande sortiment            
med ett stort fokus på kosttillskott som proteinpulver. 

Budo & Fitness applikation är till mestadels dekorerad med svarta/mörkare          
färger och de bilder som finns demonstrerar oftast vad man skulle kunna kalla en              
stereotypisk “testo-man” som utövar kampsport. De erbjuder både deras egna Budo &            
Fitness märkta produkter samt andra hands produkter. Överlag är utbudet otroligt stort            
med alternativ för de allra flesta, med produkter som bland annat är            
veganska/ekologiska och glutenfria. Även om de erbjuder produkter, som baserat på de            
intervjuer som gjorts, skulle kunna tänkas vara attraktiva kvinnor. Exempelvis, mer           
stilrena designer, ekologiska etc. Anses företaget överlag helt klart ha inriktat sig till             
kunder av det manliga könet. Då de erbjuder mängder av proteinpulver av olika märken              
är kosttillskotten uppdelade i kategorier, men det finns ingen kategori för speciellt            
kvinnor. Av de bilder som syns på webbapplikationen är det dessutom inte en enda av               
dem som åskådliggör annat än män vilket är ett ytterligare tecken på deras fokus. 

applikationn visar tydligt på innehåll, dess fördelar, hur och i vilka kvantiteter de             
bör tas och ger i sin helhet ett professionellt intryck. Detta intryck testas däremot till               
och från, exempelvis vid syn av produkter som “Move bitch get out da whey”.  

Svagheter: En tydlig marknadsföring mot män och erbjuder inga proteinpulver          
speciellt för kvinnor. Kan i viss mån till och med anses arbeta för att undvika kvinnliga                
kunder 
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Positivt: Ett stort utbud av både olika typer av proteinpulver samt märken. 
 

Nivå 3 
På denna nivån inkluderar de allra flesta livsmedelsbutiker då dessa säljer kvarg och             
proteinbars mm. Dessa är som sagt inte de främsta konkurrenterna men har trots detta              
en del av ett potentiellt segment på marknaden då de säljer proteinrika produkter som              
kvinnor konsumerar i samband med träning. 
 

Referenser 
Phillips S.M.  2011, Dietary protein for athletes: From requirements to optimum 
adaptation  Hämtad från 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2011.619204 
 
Gudiol J. 2015, Kvinnor räds gymmet helt i onödan , SVD 
Hämtad från https://www.svd.se/kvinnor-rads-gymmet-helt-i-onodan 
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Bilaga 8 - Intervju med Ericka Johnsson 
Att dra några slutsatser kring navigerbarhet kopplat till kvinnor är en allt för komplex uppgift. 
Gruppen är för stor och spridd för att de ska kunna hittas ett specifikt svar. För att kunna finna 
relevant information kring vad som gör att denna grupp skulle kunna skilja sig krävs att man 
undersöker mer specifikt. Exempelvis socioekonomiska grupper, mål med träning och ålder. 
Genom att ha en tydlig och avskalad inriktning för sin målgrupp kan mer relevanta upptäckter 
finnas. Genom att uppmärksamma kunderna om denna inriktning skapas samtidigt lojala kunder. 
 
På samma sätt är det allt för brett att påstå att en webbapplikation specifikt är inriktad för att 
attrahera män. E-butiker som kan anses vara de stereotypiskt inriktade mot män attraherar 
snarare en underkategori av män.  
 
Kopplat till målet för denna profemmes webbapplikation är den sökta inriktningen snarare 
könsneutralitet. För att hitta teorier om vad detta innebär, kan man söka på begrepp som 
intersexualitet, intersexual mapping, NOVA (läsning kring normkritisktperspektiv) samt “shrink 
it and pink it”. Fokus bör flyttas genom att ställa frågan vilka är vår målgrupp:  vilka kvinnor köper 
proteinpulver, vad har de för värderingar etc. 
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