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Sammanfattning 
 

Att utveckla en publik webbtjänst kan tyckas lätt, men att få denna till en framgångsrik och 

lönsam applikation är en annan sak. Konkurrensen är idag stenhård och en bra applikation är 

långt ifrån det enda man behöver för att lyckas. 

 

Studiens syfte var att kartlägga och öka förståelsen kring publik webbtjänstutveckling, ett 

område som tidigare inte fått så stor uppmärksamhet i den akademiska världen. 

Studien bygger på ett empiriskt material insamlat genom intervjuer med några av Sveriges 

främsta IT-entreprenörer inom området. Studien inkluderade även ett praktiskt moment där 

utveckling av inbjudningssajten InviClub.se genomförts för att praktiskt testa teorierna.  

 

Vår studie visade på att traditionella systemutvecklingsmetoder är svåra att tillämpa på detta 

område. En faktor som visade sig vara av yttersta vikt för lyckade projekt var snabbhet, något 

som de traditionella modellerna RUP och Vattenfallsmodellen inte prioriterar. 

Därför tog utvecklandet av MISSILE (Marknadsföring, Interaktion, Snabbhet, Snack, 

Integration, Lock-In samt Enkelhet) vid. Denna modell är en lättviktsmodell som är baserad 

på både teoretisk och praktisk grund, och är speciellt anpassad för webbutveckling inom 

publika webbtjänster. Modellen tar vara på och behandlar de nyckelfaktorer som kommit fram 

under studiens gång, genom att utkast till en tidigare egenutvecklad teoretisk modell, MALIN 

(Marknadsföring, Användbarhet, Lock-In) jämfördes med vad experter inom området publika 

webbtjänster tyckte var framgångsfaktorer för att utveckla publika webbtjänster. 

 

Vi anser att uppsatsen har stort värde då det inte finns tidigare forskning inom området 

publika webbtjänster. Vi anser även att det finns ett stort praktiskt värde av MISSILE-

modellen, då modellen kan vägleda IT-entreprenörer att utveckla nya publika 

webbtjänstprojekt mer framgångsrikt och snabbare än tidigare. 
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 1 Inledning 

 

I inledningskapitlet kommer vi att behandla vad vi vill göra, det vill säga uppsatsens 

bakgrund, syfte, problemformulering och frågeställning. Vi kommer även att beskriva den 

avgränsning vi har gjort, vilken målgrupp vi har samt göra definitionslista och förklara den 

disposition vi har tänkt guida läsaren genom uppsatsen. 

 1.1 Bakgrund 

Webbtjänster på nätet ökar stadigt sedan Internet gick från att vara ”en fluga” till att bli ett 

interaktivt forum mellan olika aktörer. I och med att det i dag finns många fria open-source 

verktyg på marknaden som är väldigt kraftfulla och enkla att utveckla med. 

De kostnadsfria verktygen innebär att marknaden hårdnar när fler och fler aktörer inser hur 

lätt det är att utveckla nya och kostnadseffektiva webbtjänster med god funktionalitet på kort 

tid. Konkurrensen i sin tur innebär att aktörerna måste locka kunderna med annat än själva 

funktionaliteten, det vill säga att sidan ska vara unik och generera en stor grad av 

användarnytta. När du är en av tusen som ger en publik webbtjänst på nätet behöver du kunna 

marknadsföra dig effektivt för att synas och få en kundbas. Kundbasen i sin tur genererar 

intäkter genom reklamplatser på den givna sidan, vilket gör sidan profitabel för 

företaget/privatpersonen. Problemet blir då att i lanseringsfasen se vad som ska göras för att 

nå ut och för att behålla kundernas intresse för webbtjänsten. 

En genomtänkt marknadsföring krävs för detta ändamål, vilket kan ses som första steget för 

att kunden ska bli varse om att webbtjänsten existerar.
1
 När väl kunden använder 

webbtjänsten kräver i regel kunden att användbarheten är tillfredsställande, det vill säga att 

webbtjänsten uppfyller de förväntningar kunden har, vilket kan ses som steg nummer två. En 

allmänt tillämpad guide kommer från Nielsen.
2
 Det tredje steget, som Amit & Zott

3
 har valt 

att kalla ”Lock-In” (sv: Lås-in) är till för att kunden ska återanvända tjänsten och välja bort 

                                                   
1
 G,T Metz, Building the buzz in the hive mind (2004) 

2 J, Nielsen Usability Engineering  (1993) 
3
 R, Amit  & C, Zott Value Creation In E-Business  (2001) 
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andra konkurrenters tjänster. Lock-In är alltså en sammansättning av psykologiska faktorer 

samt relevanta kringtjänster som gör att kunden ”fastnar” för ett objekt, i detta fall en publik 

webbtjänst. 

I denna uppsats har vi valt att sammanfoga dessa viktiga moment till en helhet, kallad 

MALIN, Marknadsföring, Användbarhet & Arkitektur, Lock-In. MALIN är tänkt att vara en 

modell över vad som behöver göras innan lanseringen av en publik webbtjänst, en så kallad 

utvecklingsmodell. Modellen är en lättviktsmodell med aktiviteter som kan underlätta 

framgången med att få webbtjänsten att bli omtyckt och välbesökt. Modellen kommer sedan 

att vara utgångspunkten för att analysera det empiriska material vi har fått in. 

Varför är det då en lättviktsmodell? Jo, för att det inte finns någon lämplig modell över det 

kritiska stadiet innan lansering för en publik webbtjänst. Ett exempel på en fullständig modell 

för hela webb- eller systemutvecklingsprocessen är RUP. Nackdelen med RUP inom agil 

webbtjänstutveckling är att den kräver stora resurser inom dokumentation och planering, 

något som inte fungerar när ett litet företag bygger webbtjänster. Utvecklingen av en 

webbtjänst, särskilt publika sådana, går mycket snabbare att genomföra från idé till verklighet 

än exempelvis utvecklingen av stora projekt; Affärssystem, Redovisningssystem m.m. där 

koordination och dokumentation är av viktigare karaktär.  

Webbtjänsten som används som undersökningsobjekt kallas för InviClub, bakom InviClub 

står företagen Mindpool samt AHWebb. Mindpool är ett produktionsbolag/reklambyrå inom 

reklamfilm och har en inriktning mot webbfilm och AHWebb en webbyrå som också driver 

sajten shapelink.se. Vi har fått i uppdrag av Mindpool och AHWebb att se över hur design- 

och användbarhetsprinciper av webbtjänsten kan förbättras för att bättre locka kunder att 

använda tjänsten. 

Den tidigare modellen MALIN testades sedan i praktiken. Dels genom ett studieobjekt 

(InviClub.se), men också genom intervjuer mer några av Sveriges främsta IT-entreprenörer. 

MALIN-modellen blev efter detta MISSILE. Vi anser att MISSILE kan bidra till en större 

förståelse kring IT-entreprenörskap och i synnerhet publika webbtjänster. Då det tidigare inte 

bedrivits någon omfattande akademisk forskning på området.     
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 1.2 Syfte 

Det syfte vi har med denna uppsats är att se hur en slags checklista för en utvecklingsmodell 

som är specialgjord för hur publika webbtjänster kan se ut. Denna checklista hoppas vi kunna 

utvidga förståelsen kring hur publik webbtjänstutveckling ser ut idag genom att sätta in den i .  

 I det första delsyftet kommer utkastet till modellen att jämföras med vad som framgångsrika 

IT-entreprenörer inom publik webbtjänstutveckling ser som lyckade egenskaper bakom 

utveckling och lansering av sina tjänster.  

Det andra delsyftet är av en mer jämförande karaktär, då vi kommer att jämföra modellen mot 

mer traditionella angreppssätt inom systemutveckling. Dessa traditionella angreppssätt är 

modellerna RUP och Vattenfallsmodellen, Lean Startup samt agila metoder. 

Det tredje delsyftet är att själva delta i ett projekt där vi ska se över användbarheten på en 

publik webbtjänst (InviClub.se) för att förstå på ett djupare plan förstå hur arbetet med en 

publik webbtjänst kan gå till.  

 1.3 Problemformulering 

Problemet vi ser är att det inte finns någon passande modell över vad som behöver göras för 

att en publik webbtjänst ska lyckas med lanseringen. Detta kan bero på de senare årens snabba 

utveckling av utvecklingsverktyg, ramverk (ex. symfony
4
) och objektorienterad 

webbprogrammering vilket har gjort det enklare att skapa, utveckla och underhålla än 

tidigare. Genom att utvecklandet av idén till webbtjänsten till en fungerande webbtjänst ofta 

inte passar in i traditionella modeller över systemutvecklingsfaser (Exempelvis RUP), blir 

lanseringen av tjänsten viktigare. I denna rapport lägger vi fram ett förslag på en 

sammanslagning av moment viktiga i lanseringen av en webbtjänst, bestående av den senaste 

forskningen inom områdena marknadsföring, användbarhet samt Lock-In och sätter in detta i 

en modell kallad MALIN. MALIN ligger sedan till grund för att genom analys få fram en 

checklista samt en reviderad modell av MALIN. 

                                                   
4
 F, Zaninotto., F,  Potencier  The Definitive Guide to symfony (2007) 
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 1.4 Frågeställning 

Vi har valt att inrikta oss på tre frågeställningar: 

 

Vilka skillnader och likheter finns det mellan MALIN och andra angreppssätt när det gäller 

publik webbutveckling, såsom RUP, Vattenfallsmodellen, Lean Startup samt agila metoder 

för IT-entreprenörer? 

 

Hur bra stämmer MALIN-modellens egenskaper överrens med vad de utvalda IT-

entreprenörerna anser vara faktorer som låg bakom framgångsrika webbutvecklingsprojekt? 

 

Vilka design- och användarprinciper kan öka användbarheten för InviClubs användare? 

1.5 Avgränsning 

  

Uppsatsen behandlar både bygg- och lanseringsfasen av en webbtjänst/hemsida, med 

fokusering på just lansering. Vidare kommer avgränsningen att ske mot just publika 

webbtjänster och utvecklingsmodeller bakom detta.  Vi har valt att inrikta oss på att 

undersöka små företag inom publik webbtjänstutveckling och har därmed valt bort större 

aktörer på marknaden (såsom Skype, Google m.m.). Vi har även valt att inte intressera oss av 

ekonomiska aspekter, analys av olika sorters plattformar/ramverk samt annan mer teknisk 

utrustning (ex nätverk, servers m.m.). Områden som förvaltning av webbtjänster kommer ej 

heller att behandlas.  

På sajten InviClub kommer vi att praktiskt undersöka användbarheten och ge förslag på 

förbättringar baserade på teoretiska utgångspunkter som inkluderas i MALIN. Genom 

tidsbrist kommer vi att endast inkludera denna del i denna uppsats och därmed exkludera idé, 

arkitektur, Lock-In samt Marknadsföring. 
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 1.6 Målgrupp 

 

Denna uppsats riktar sig till studenter som bedriver studier inom IT och informatik, samt 

näringsidkare inom IT. Den tilltänkte läsaren bör ha grundläggande kunskap inom 

arkitektur/användbarhet, marknadsföring samt i viss mån webbutveckling inom pHp och 

webb 2.0 principerna.   

 

 1.7 Källhantering 

 

Inom modern forskning finns det två generella inriktningar på källhantering, dels 

Harvardsystemet och dels Oxfordssystemet. Harvardsystemet utgår ifrån att placera källan för 

ett visst citat eller ett visst resonemang inuti texten exempelvis som (Langell & Scherman, 

2009)
5
 Fördelen med detta är att källan framgår mycket tydligt för läsaren. Nackdelen med 

systemet är att forskningsrapporten/uppsatsen blir svårare att läsa för läsaren, då referensen 

kan störa flytet i läsningen. Den andra inriktningen, Oxfordsystemet, väljer att placera 

referensen längst ned på sidan som en notering genom ett fotnotssystem.
6
  

 

Vi har valt att använda Oxfordsystemet, då detta gör det enklare för läsaren att följa med i 

resonemangen i den löpande texten utan att bli störd av källor. Vid användning av 

elektroniska länkar används Oxfordsystemet, och då det finns en författare bakom 

artikeln/texten redovisas namn samt årtal då artikeln/texten skrevs. 

 

Referenserna är genomtänkta till att bidra till uppsatsen genom att de alla är relevanta för 

syftets ändamål. 

 

                                                   
5
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm hämtat 2009-05-05 13:02 

6
 http://www.lc.unsw.edu.au/onlib/refbib1.html hämtad 2009-05-05 13:16 
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 1.7.1 Källförteckning 

 

Vår källförteckning kommer att vara uppdelad i underrubriker för att den intresserade läsaren 

lättare ska kunna hitta en källa snabbare. Vidare kommer källförteckningen vara i alfabetisk 

ordning för enklare åtkomst och mindre söktid från läsaren. 

  

 1.8 Disposition  

 

Denna rapports disposition syftar till att först ge en kort inledning till varför vi har valt ämnet. 

Denna del kallas för Inledning och består av bakgrund, syfte, problemformulering, 

frågeställning, avgränsning, målgrupp samt en definitionslista. Dessa delkapitel svarar på 

frågan ”Varför?”. Det efterföljande metodkapitlet, kapitel 2, är till för att läsaren ska förstå 

tillvägagångssättet, och svarar på frågan ”hur?”. Kapitlet efter, kapitel 3, kallas för teori och 

är den grund som uppsatsen bygger på. Teorin kallas även för referensram och ger läsaren den 

sammansatta modellen MALINs beståndsdelar. Denna del svarar på frågan ”Med vad?”. Det 

efterföljande kapitlet, empirin, är den samlade mängden information som uppsatsens arbete 

har gett ute i ”fältet”. Denna del svara på frågan ”Vad hittades?”. I efterföljande kapitel 

analyseras empirin med hjälp av teorin och skapar en analys av de fynd som gjorts. En 

efterföljande diskussion och slutsats ger läsaren intressanta aspekter av analysen som leder till 

förbättrad kunskap inom området som har studerats. 
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Figur 1: Disposition 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de metoder som finns inom samhällsvetenskapen, och 

hur dessa appliceras på vår uppsats. Vi kommer att gå igenom den förförståelse vi har inom 

ämnet informatik, den ansats och metodteori vi har valt att använda oss av, samt hur metoden 

gick tillväga i delkapitel 2.6 till 2.8. I det sista delkapitlet, kapitel 2.9, kommer vi att behandla 

den metodkritik vi tror finns mot våra val. 

 2.1 Förförståelse 

 

”Ingen människa är en ö. Alla är en del av någonting och varje gång en ny människa 

föds blir jag starkare för jag är en del av mänskligheten... varje människas död 

förminskar mig, ty jag är innesluten i mänskligheten; och sänd för den skull aldrig bud 

och fråga för vem klockan klämtar; den klämtar för dig.” - John Donne (1572 - 1631), 

Meditation XVII 

 

Varje människa är en del av en helhet, och den helheten kallas för mänskligheten. I och med 

detta är varje sinne även ”färgat” av sina egna idéer och mänsklighetens idéer. Precis som 

John Donne menar i citatet ovan, är varje människas förlust även en förlust för mänskligheten 

och den kunskap som finns i alla människor. Alla tolkningar kan tillföra den gigantiska 

kunskapsbank som idag består av människor, särskilt på senare tid med Internet, där alla som 

har uppkoppling kan bidra med egen åsikt och iakttagelser av världen. 

 

Hermeneutiken är en tolkningslära som används frekvent inom samhällsvetenskaplig 

forskning, och syftar till att ge förklaring till sociala och mänskliga företeelser. Repstad 

skriver ”Det enskilda uttrycket får en innebörd som sträcker sig längre än dess indirekta och 

osammanhängande existens”7 och vår uppfattning av vad informatik innebär och hur det ska 

tolkas har med sannolikhet färgats av de studier vi tidigare gjort på Linköpings Universitet. Vi 

har bland annat läst om IT-projekt, Verksamhetsutveckling, Organisationsteori, Psykologi och 

programmeringsspråk, vilket har format vår förståelse av omvärlden ur ett 

informatikperspektiv. 

                                                   
7
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 2.2 Ansats 

Det finns många ansatser som en forskare kan använda sig av för att förbättra förståelsen 

kring ett studerat fenomen. Här kommer vi att presentera två klassiska ansatser, hermeneutik 

och positivism. 

 

 2.2.1 Hermeneutik 

 

Som tidigare skrivits, handlar hermeneutik om att tolka ett fenomen utifrån forskarens 

förståelse av detta. En hermeneutisk ansats gör att forskaren kan tolka data utifrån en 

semantisk analys.
8
 Den hermeneutiska tolkningen gör att forskaren kan använda relativt små 

urval till att göra tolkningar, eftersom forskaren är ute efter en djup förståelse för ett fenomen. 

Detta leder så småningom till att forskaren kan spekulera friare än om denna skulle välja en 

annan ansats, och vid en friare spekulation krävs det av forskaren mer tydlighet i 

argumentationen. Gustavsson menar att ”Forskaren kan se mer och djupare än det som de 

data han samlat in visar, genom att fylla i de luckor som finns mellan enskilda data eller göra 

helhetsbedömningar som går bortom insamlade data”
9
 

 

I kortfattad form kan man säga att hermeneutiken är ett samspel mellan tolkning, förståelse, 

förförståelse samt förklaring. 

Tolkning handlar främst om att förstå vad någon annan menar och uttala detta på ett eller 

annat sätt. En gammal synonym till tolkning är just översättning, vilket fortfarande lever kvar 

i form av vad en arbetande tolk faktiskt gör. 

Tolkningen i sin tur har därmed ett intimt samspel med förståelse. Förståelsen kan enklast 

förstås med att definiera förståelsen genom en synonym
10

, En insikt kan lättast ses som vad en 

förståelse är. Vidare kan man förstå förståelsen genom att se ett objekt/subjekt/fenomen som 

något annat. 

Förförståelsen kan i sin tur bidra till bättre tolkning genom att det kan ses som redan ingiven 

förståelse som tidigare skett. Förförståelsen kan ses som ett samlat införskaffande av tidigare 

                                                   
8
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9
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förståelse. 

En sista byggsten är förklaringen. Tolkningens natur består av både förklaringar och 

förståelse. För att förstå något behöver vi nästintill alltid en förklaring av vad något är eller 

kan ses som. Det omvända gäller samtidigt; vi måste förstå för att kunna förklara.
11

 

Den hermeneutiska processen, tolkningsprocessen, kan ses som ett samspel mellan del och 

helhet.
12

 Samspelet kallas ofta för den hermeneutiska cirkeln alt. Den hermeneutiska spiralen. 

Detta samspel är en grundtanke för att förstå fenomen djupare, genom att exempelvis först 

översiktligt läsa texten, fundera över den övergripande meningen, för att sedan fördjupa sig i 

kortare stycken av texten och fråga sig kritiskt ”vad innebär detta?”
13

Forskaren behöver dock 

hålla ett vakande öga på att inte försöka bekräfta sina egna invanda tankemönster om ny och 

motstridig information dyker upp.
14

 

Det finns dock vissa begränsningar med en hermeneutisk ansats, nämligen replikerbarheten. 

Replikerbarheten (förmågan för en annan forskare att ”göra om” studien i fråga) blir ofta låg 

då forskaren preciserar sin forskning på ett unikt objekt som sällan återkommer. De 

iakttagelser och därmed den tolkning som forskaren gör om det unika objektet är svårt att 

replikera.
15

 

En annan tydlig begränsning handlar om hur genomtänkta argumenten är för tolkningen som 

forskaren anser sig göra kring ett fenomen. Det finns en viss risk för att forskaren för sin egen 

agenda och ”färgar” tolkningen för mycket med sina egna känslor och åsikter. Bara för att 

forskaren använder en kvalitativt hermeneutisk ansats betyder inte detta att forskaren inte kan 

granskas. Det finns ett antal olika metoder för att kritisera en hermeneutisk studie.
16

  

 2.2.2 Positivism 

 

En annan ansats som ibland ses som hermeneutikens antagonist, är positivismen. Positivismen 

grundades efter första världskriget av ett sällskap bestående av framgångsrika vetenskapsmän 

i Wien, kallade Wienkretsen. De menade att vetenskapen började ”vända ryggen till” mot 

                                                   
11
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13
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vidlyftiga teorier baserade på mer tolkningsbaserad forskning inom samhällsvetenskapen.
17

 

Deras vetenskapsteorietiska inriktning ledde fram till den logiska positivismen som menade 

att ”påståenden som inte verifieras ... var därmed meningslösa”
18

 

 

I dagsläget är den logiska positivismen inte längre en särskilt utbredd ansats, då den kan 

uppfattas som svår att använda då ett fenomen inte tillåter en bra replikerbarhet.  

 

 2.3 Metodteori 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två inriktningar att välja mellan: dels den 

kvalitativa och dels den kvantitativa. I detta kapitel har vi även valt att lägga in deduktion och 

induktion. 

 

 2.3.1 Kvantitativ metod 

 

Den kvantitativa metoden är tänkt att användas för att mäta data från ett fenomen. Mätningen 

görs oftast om till siffror, som sedan tolkas av författaren. Forskaren använder sig ofta av 

tidigare forskning som underlag för att utveckla teoretiska förklaringar. Samtidigt behöver de 

använda sig av ny empirisk data för att pröva sina teoretiska förklaringar och hypoteser. 

Det finns ett antal olika datakällor man som forskare kan använda, bland annat: 

 Registerdata 

 Dokumentstudier 

 Observation 

 Experiment 

 Enkäter och test 

 Telefonintervju 

 Personlig intervju 

 

                                                   
17
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 2.3.2 Kvalitativ metod 

 

Den kvalitativa metoden skiljer sig mycket från den kvantitiva. Båda metoderna har som mål 

att försöka åskådliggöra ett visst fenomen, även om tillvägagångssättet dit skiljer sig markant. 

Repstad menar bland annat att ”kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera”19
, det vill 

säga hitta det karaktäristiska hos ett visst undersökt fenomen. 

Vidare kan sägas, att det centrala inom det kvalitativa arbetssättet är att analysera mönster, 

delar och helheter i observationer, som oftast framkommer genom av forskaren framställd 

text. De anteckningar som forskaren skriver ned kring observationerna används ofta för att 

tolka vad observationerna innebär i ytterligare ett steg.
20

 

En mycket central del i framställandet av studien är alltså observationer av ett fenomen. 

Fenomenet består av artefakter, symboler eller utsagor från en person. Detta fenomen studeras 

djupt, på så sätt att forskarens avgränsning är mycket snäv, vilket ger en fokusering på ett 

visst fenomen under en viss tid.
21

 Detta visar sig också genom att intervjuer gjorda av en 

kvalitativ forskare är mer flexibla än en kvantitativ forskare. Den kvalitativa metoden ger 

intervjupersonen större tolkningsföreträde, men däremot inga jämförbara data på samma sätt 

som den kvantitativa forskaren. En kvalitativ intervjufråga skulle kunna vara ”Vad anser du 

om miljöbilar?” medan den kvantitativa intervjufrågan skulle ställas annorlunda: ”Mellan 1-5 

där 1 är förkastligt och 5 förträffligt, anser du att modellen X uppfyller dina miljökrav?”. 

Ytterligare flexibilitet i datainsamlingen blir det genom att den kvalitativa forskaren kan 

använda sig av följdfrågor. 

 

 2.3.3 Deduktion 

 

Deduktion är ett tillvägagångssätt där forskaren härleder något med hjälp av logiska 

slutledningsregler, med andra ord så säger man att om premisserna är sanna, så är också 

konklusionen sann.
22

. De deduktiva reglerna är alltså logiska, och kan visas genom flera olika 

klasser, varav modus ponens och modus tollens är det mest kända. 

 

                                                   
19
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Modus ponens innebär att om X = Y och vi hittar i vår undersökning just X, då blir den 

logiska konklusionen även Y. Ett enklare exempel skulle kunna vara: ”Om jag trycker ned 

tangenten A, så visas A på skärmen. Jag trycker ned tangenten A, då måste A visas.” 

Modus tollens säger att om X = Y och vi får fram icke-Y (dvs. allt förutom Y) så blir 

konklusionen automatiskt icke-X.
23

 

 

Deduktion används främst inom matematik och naturvetenskap, där det finns självklara satser, 

så kallade axiom. Det intressanta med detta är överförflyttningen som sker när något bevisas. 

Eftersom axiomen är så otroligt sannolika, så förflyttas denna bevisgrad över till det som inte 

verkade bevisbart (dvs. själva undersökningen). 

 

Det problematiska med detta förhållande mellan teori och praktik är tillämpbarheten för 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Vad för axiom finns det i samhällsvetenskapen att 

grunda sig på? Tyvärr inga, eftersom förändring är det naturliga inom samhällsvetenskapen. 

Deduktionen kan bara grundas på våra egna begrepp och antaganden, något som förändras 

med tiden och mellan personer. 

 

Vad som samhällsvetenskaplig forskning använder sig av är den hypotetisk-deduktiva 

metoden, som inte är lika rigid. Klaussen skriver att ”... Om teorin är sann, så måste man 

kunna göra den och den iakttagelsen – och omvänt följer det att om man gör en iakttagelse 

som strider mot teorins konsekvenser, så kan inte teorin vara sann”
24

 

 2.3.4 Induktion 

 

Induktion är lite av motsatsen till deduktionen, då induktion syftar till att dra slutsatser av 

observationer (det vill säga erfarenheten). Dessa generaliseringar kan inte sägas vara logiskt 

giltiga, eftersom de observationer en person gör aldrig kan vara oändlig i mängd. Den logiska 

giltigheten förkastas även av möjligheten att det finns ett undantag. Genom detta blir 

induktionen inte lika allmängiltig, vilket gör att giltigheten går från sant till sannolikt. 

Induktiva sannolikheter saknar dock inte betydelse, eftersom ett stort antal observationer kan 

leda till större sannolikhet, men inte visshet. Ett exempel på induktion skulle kunna vara 
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satsen: ”Solen går upp i morgon också, eftersom den alltid har gjort det” som är mycket 

sannolikt men inte sann.   

 

Problemet med induktionen är att auktoriteten bakom den bygger på att förutsättningslöst lita 

på den, vilket gör att det enkelt blir ett cirkelresonemang; ”Induktion fungerar, eftersom vi har 

använt det synsättet så många gånger innan”. Klausen påpekar dock att induktion inte kan 

mätas som deduktion, då vi aldrig kan ha en oändlig mängd data som ger ett ändligt resultat. 

Det man kan göra är dock att försöka förstå fenomenet och försöka ge en så bra förklaring på 

problemet som möjligt.
25

 

 

 2.3.5 Triangulering 

 

Triangulering är en sammanslagning av kvalitativa och kvantitativa metoder för att få en 

fördjupad förståelse över ett fenomen. Detta kallas även för metodtriangulering, och kan 

exempelvis innehålla observationer (kvantitativ) samt kvantitativa djupgående intervjuer.
26

 

Genom att använda metodtriangulering kan forskaren få större trovärdighet genom att 

forskningsmaterialet blir bredare än att bara använda sig av den ena eller den andra metoden. 

Metoderna i sig kan antingen vara närbesläktade eller antagonister till varandra. Man detta 

leda till att forskningsresultaten blir motsägelsefulla och svåra att tyda, vilket sätter en större 

press på forskaren eftersom det då blir svårare att både analysera och komma fram till 

samstämmiga slutsatser.
27

 

Ett exempel på metodtriangulering är figur 1, där en kvalitativ och en kvantitativ metod 

används för att bättre förstå empirin. Detta leder i sin tur till att analysen av empirin 

förbättras, då flera insamlingsmetoder används. 

                                                   
25

 Ibid 
26

 P, Repstad Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (2007) 
27

 Ibid 



15 

 

 

Figur 2: Metodtriangulering 

 

 2.4 Reliabilitet och Validitet 

 2.4.1 Reliabilitet 

 

En studie med hög reliabilitet har en liten mängd slumpmässiga mätfel. Mätfel kan uppstå i 

alla typer av empiriska mått, även om forskaren använder exakta instrument för att tex 

undersöka vikten hos ett antal föremål. Mätfel kan uppstå vid avläsandet av instrumentet eller 

påverkas av externa faktorer som friktion. Empiriskt material insamlat via observationer och 

dokumentstudier påverkas ofta av kodningsprocessen av originaldata. Slumpmässiga mätfel 

uppstår även vid studier av befintliga registerdata.
28

        

Man kan även granska stabiliteten i mätningarna för att fastställa reliabiliteten i en studie. 

Med andra ord genereras samma resultat vid upprepade mätningar. En studie med hög 

reliabilitet ska även kunna upprepas (replikeras) av andra och komma fram till ungefär samma 

resultat.
29
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 2.4.2 Validitet 

 

Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska 

begreppet det är avsett att mäta. När man talar om validitet handlar det till skillnad från 

reliabilitet om systematiska fel i studien. Man kan säga att när mätfel inte är slumpmässiga är 

det inte längre fråga om reliabilitet utan om validitet.  

Magnus Sverke skriver i boken kunskapande metoder följande ”Reliabilitet är en 

förutsättning för validitet, men ett reliabelt mått behöver inte ha validitet. Reliabilitet är 

således ett nödvändigt, men inte tillräckligt, villkor för validitet ” 
30

   

 

 2.5 Metod för datainsamling 

 

 2.5.1 Intervjuer 

 

Bengt Gustavsson skriver följande gällande intervjuer och dess syfte ”Huvudmålet med en 

intervju är att samla data av ett objektivt slag- att återge och att därmed försöka förklara den 

objektiva verkligheten” 

 

I stort sätt alla fallstudier ingår det intervjuer och dessa utgör för det mesta kärnan i 

datainsamlingen. Om den bedrivna forskiningen ska hålla en hög grad av validitet och 

reliabilitet så krävs det att forskaren avgör om de data som man insamlat är oberoende av den 

kontexten i vilken den kommit fram, och i vilken mån man hittat sanningen. Det är med andra 

ord lika viktigt att hålla en hög källkritik när det gäller intervjuer, som vid nyttjandet av andra 

källor så som böcker och artiklar.
31

     

 

Intervjuer kan ha ett antal olika utformningar, det mest förekommande sättet att urskilja olika 

intervjutyper är att kolla på graden av standardisering.  
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Intervjuer som innehåller en hög grad av standardisering är formella samt hårt strukturerade, 

dessa lämpar sig bra vid insamling av data som inte har med respondentens åsikter och 

tyckande att göra. Respondenten har under dessa intervjuer vanligtvis ett antal svarsalternativ. 

Exempel på sådana data kan vara försäljningsstatistik, antalet genomförda brott inom ett 

geografiskt område osv. , denna typ av data kallas ibland för ”hård” data. 

 

Intervjuer som innehåller en liten grad av standardisering är mer fritt strukturerade och mindre 

formella, dessa intervjuer tenderar att bli mer som ett samtal. Det ges respondenten mer 

utrymme för egen svarsformulering. Denna intervjuform lämpar sig bäst när man vill få fram 

respondentens åsikter och tyckande. Dessa data kallas ibland för ”mjuk” data. 
32

  

  

Det går även att dela upp intervjuer i individuella samt gruppintervjuer.  

Gruppintervjuer har under en längre tid varit vanligtförekommande inom 

marknadsforskningen, dessa har på senare tid även vunnit mark inom den akademiska 

samhällsvetenskapliga forskningen. Gruppintervjuer har en rad fördelar, det blir lättare för 

forskaren att få tag i verkliga förhållningssätt i grupp. Respondenterna tenderar även att känna 

sig tryggare i situationen än under individuellt genomförda intervjuer. Problem som kan 

uppstå vid gruppintervjuer är att bara acceptabla och tillåtna synpunkter kommer fram, risken 

finns även att minoritetsuppfattningar hålls inne. Generellt kan sägas att gruppintervjuer 

lämpar sig bäst när gruppen är något så när samspelt och utan större inbördes konflikter. 

Vid individuella intervjuer finns det bara en respondent representerad. Denna typ av intervjuer 

är att föredra om det undersökta området är konfliktfyllt, innehåller en stor mängd 

grupperingar och om man vill få fram enskilda respondenters åsikter ej en grupps.
33

  

 

 2.5.2 Observationer 

 

Observationer är studier av människor med syftet att undersöka hur dessa beter sig och agerar 

i vardagliga situationer. Det värdefulla med observationer är att det ger forskaren en direkt 

inblick i sociala processer och situationer. Intervjuer och textanalyser ger oftast bara indirekt 
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och andrahandskunskap inom dessa områden. Detta gör observationer till ett effektivt och 

användbart redskap vid insamling av vetenskapligdata.
34

  

 

 2.6 Val av metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Det studerade området behandlar individers 

subjektiva uppfattningar i samband med utvecklande och lansering av webbtjänster. Vi vill 

kunna se vad som gör en webbtjänst framgångsrik, och vilka handlingar som gör en lansering 

lyckad. Det blir då för oss viktigt att få en dialog med våra studieobjekt, då dess innesitter stor 

kunskap inom området och denna kunskap ej gör sig rättvis i en kvantitativ mätning. 

Vi har även valt en hermeneutisk ansats och en kvalitativ studie blir då den mest lämpade för 

oss, då vi vill undersöka ett mycket specifikt fenomen. 

 

 2.6.1 Val av ansats  

 

Vi vill med denna studie förstå vad som behövs för att utveckling och lansering av en publik 

webbapplikation blir lyckad. Vi genomför intervjuer med individer som har nått stor 

framgång inom området, det är därför av stor vikt för oss att kunna tolka denna kunskap som 

ej skulle kunna mätas på ett tillfredsställande sätt. För att kunna göra detta har vi därför valt 

det hermeneutiska synsättet, då detta ger utrymme för tolkning. Eftersom vi valt en 

kvalitativmetod passar även en hermeneutisk ansats metoden bättre.  

 

 2.6.2 Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet och validitet är av stor vikt för denna studie, då vi behandlar framtagandet av en 

välfungerande modell för utveckling och lansering av webbtjänster. Om denna ska komma att 

användas krävs en både en hög validitet samt reliabilitet, det blir då naturligt att sträva efter 

att göra en korrekt undersökning.  
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Vi har genom observationer under vår tid på Mindpool möjligheten att kritiskt granska den 

data som insamlats via intervjuer, något som kommer att öka reliabiliteten genom att vi har 

varit noga med att citera korrekt. Vi har även försökt att inte generalisera för mycket för att 

fånga in vissa olikheter i synen på publik webbutveckling som fanns hos respondenterna. 

För att förbättra validiteten av studien har vi valt ut personer med lång och framgångsrik 

karriär inom området publika webbtjänster. De fem respondenter vi har valt ut har alla varit 

aktiva inom publik webbtjänstutveckling under olika lång tid, från 3 års erfarenhet till 15 års 

erfarenhet. Dessa respondenter valdes ut för intervju genom en lista på tjugofem personer som 

publicerades på Internetworld under rubriken ”Här är årets affärssuccéer [2009] och 

eldsjälarna bakom”
35

 På listan har vi sorterat ut alla de som är involverade i publika 

webbtjänster, och fick tillgång till intervju med tre av dessa: Ted Valentin, Ola Sevandersson 

samt Mattias Swensson et. al. Trots att vi bara kommer att intervjua fem personer så anser vi 

att samtliga är kvalificerade och innefattar expertkunskaper inom det studerade området. 

 

 2.6.3 Val av datainsamling  

 

Vi kommer under arbetet genomföra fem intervjuer med individer som har betydande 

kompetens och erfarenhet inom det undersökta området.  

En intervju kommer att hållas inom ramen för utvecklandet av InviClub den webbtjänst vi fått 

i uppdrag att lansera under uppsatsarbetet. Intervju med Christian Ramel, projektledare samt 

initiativtagare till InviClub genomförs för att få en tydlig bakgrund, samt inblick hur arbetet 

har genomförts och koordinerats.  

Utöver denna intervju kommer vi att genomföra tre intervjuer med andra IT-entreprenörer 

som bedriver framgångsrika publika sajter på Internet.  

Dessa intervjuer är av stor vikt för att garantera trovärdigheten i denna C-uppsats, då syftet är 

att ta fram en fungerande modell för utveckling/lansering av publika webbtjänster. Det föll då 

självklart att undersöka de absolut framgångsrikaste projekten i Sverige, för att få input och 

synpunkter från de personer som står bakom dessa tjänster. Vi kommer att hålla intervjuer 

med Ola Sevandersson mannen bakom den framgångsrika tjänsten pixlr.com, samt Patrik 

Ring, VD och utvecklare, Dan Carlberg, konceptutvecklare samt Mattias Swensson 

                                                   
35
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Marknadsansvarig på bloglovin.com. V kommer även att intervjua Ted Valentin, skapare av 

några populära tidnings- och kartsajter. 

 

 2.6.4 Val av deduktion och induktion 

 

Vi valde att använda båda varianterna för att få en bättre förståelse för publika webbtjänster, 

kallad abduktion. Vi valde att använda oss av deduktion som ett första steg, då vi ställer upp 

en teori kring hur en modell kring publika webbtjänster kan se ut och testar denna teori mot 

den praktiska verkligheten. Detta var alltså den deduktiva delen, som följdes av att vi 

inducerade resultatet tillbaka till en ny, reviderad teori. Bilden nedan visar på det abduktiva 

resonemang vi arbetade 

efter:

 

Figur 3: Vårt val av deduktion och induktion 

 

 

 2.7 Genomförande 

 

 2.7.1 Urval  

 

Eftersom denna studie ska mynna ut i en modell för framgångsrik framtagning och lansering 

av webbtjänster, föll det oss naturligt att studera erkänt framgångsrika projekt och de 

individer som står bakom dessa. Vi har därför utgått från Internetworlds lista av de 25 främsta 

IT-entreprenörerna under 2009, vi säkerhetsställer då att få input från erkända individer. Det 

ska nämnas att vi avgränsat oss till de projekt som är baserade på så kallad open- source, detta 

eftersom modellen är tänkt att tillämpas på sådana projekt.  
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Vi har även fått hjälp från Christian Ramel med urvalet kring nyckelpersoner kring InviClub. 

Totalt kommer det att bli fyra intervjuer, tre intervjuer med IT-entreprenörer samt en intervju 

med projektledare inom InviClub. 

 

 

 2.7.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes under april-maj 2009 på Mindpools kontor i Stockholm.  

Intervjuformerna varierade mellan individuella intervjuer och gruppintervjuer. Vid 

intervjutillfällena närvarade vi båda två, vi använde oss av en bandspelare som hjälpmedel för 

att säkerhetsställa att vi ej missat något i efterhand. Givetvis informerades respondenterna om 

detta i förväg.  

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med en del förberedda frågor för att 

säkerhetsställa att vi fick den information vi ville ha. Men det var även viktigt att få igång en 

dialog med respondenterna därför använde vi oss inte av färdiga svarsalternativ, vi ville ge 

respondenterna möjlighet att själva utveckla svaren så mycket som de tyckte var lämpligt.  

Den avsatta tiden för varje intervju var drygt en timma.  

De personer som blev intervjuade var: 

 Ted Valentin (egenföretagare),  

 Ola Sevandersson(egenföretagare),  

 Samt Mattias Swensson, Dan Carlberg, Patrik Ring (Bloglovin, bloggkoll.se) 

 

 2.7.3 Praktiskt genomförande 

 

Vi fick kontakt med Mindpool genom uppsatser.se. Mindpool sökte studenter som kunde 

bidra med utveckling och designförslag för webbtjänsten InviClub. Efter en intervju i 

Stockholm så fick vi förtroendet att genomföra detta arbete.      

Rent praktiskt bestod arbetet av att göra förändringar i arkitekturen/designen på Inviclub, men 

även att utveckla kringtjänster för lanseringen av Inviclub. Det är även tänkt att arbetet vi gör 

på InviClub ska bidra med vår egen praktiska förståelse om vad som är viktigt vid utveckling 

av användbarhet. Detta leder till att vi kan få insyn i vad som intervjupersonerna har att säga 

kring vad de tror är framgångsrika faktorer bakom en publik webbtjänst. 
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Under arbetets gång framgick det att det inte finns någon metod som återspeglar alla de delar 

som involveras i ett projekt av denna karaktär. Vi började därför utveckla MALIN-modellen 

som knyter ihop de olika ämnesområdena. Detta arbete genomfördes genom en omfattande 

litteraturstudie på de olika områdena, och resulterade i modellen MALIN.  

Efter att vi tagit fram MALIN-modellen genomförde vi intervjuer med erkänt framgångsrika 

IT-entreprenörer som är aktiva inom området(publika webbtjänster). När det empiriska 

materialet var insamlat analyserades detta, vi bad även respondenterna komma med 

förbättringsförslag och kritik på MALIN-modellen. Resultatet av detta var att MALIN-

modellen reviderades utifrån analysen av det insamlade materialet, detta arbete resulterade i 

MISSILE samt en checklista.    

Eftersom MISSILE var resultatet av analysen redogör vi inte för MISSILE i kap 4 (emperi), 

redogörelsen hittas istället i kap 6 (resultat)  

 

 

  

 2.8 Metodkritik 

 

Vårt tillvägagångssätt kan kritiseras då våra intervjuer inte varit strukturerade, detta gör att det 

sannolikt att replikerbarheten minskas. Att replikerbarheten minskar i en kvalitativ uppsats på 

grund av ostrukturerade intervjuer är vanligt förekommande, då intervjuerna är få men djupa. 

Materialet från intervjuerna kan också ifrågasättas genom att ifrågasätta respondenternas 

kunskap inom ämnet webbutveckling och IT-entreprenörskap. Vi bedömer att de tillfrågade 

respondenterna har relevant kunskap inom detta område, då de har arbetat inom området 

under ett antal år.  

Validiteten anser vi bibehålls genom denna gedigna bakgrund som intervjupersonerna har 

inom området, men minskar något då vi endast intervjuar ett fåtal personer. 

Den påverkan vi som intervjuare och forskare gör på respondenter ska inte heller gömmas 

undan. Vid en kvalitativ uppsats har forskaren ett stort ansvar att tolka respondentens svar och 

ge tydliga skäl för en åsikt som presenteras i arbetet. 
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 2.8.1 Intervjuer 

 

Intervjuerna var av ostrukturerad form och varade i cirka en timma per 

respondent/respondentgrupp. Vi använde oss av mobiltelefoner som substitut för diktafoner 

som sedan transkriberades. Alla intervjupersoner har fått chansen att kommentera 

transkriptionen innan utgivning av uppsatsen. 



24 

 

 

 3 Teori 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de teoretiska utgångspunkter som MALIN-modellen 

baseras på. Dessa områden är marknadsföring, användbarhet samt Lock-In. Vi kommer även 

att beskriva andra systemutvecklingsmodeller samt karaktäristiken för agila metoder. Vi 

valde även att inkludera objektorienterad webbutveckling samt Lean Startup (en annan 

modell för att starta upp webbsajter) för att bredda underlaget för senare analys av empirin 

 

 3.1 Andra systemutvecklingsmodeller och metoder 

 

För att bättre förstå de egenskaper som MALIN innefattar kommer här tre beskrivningar med 

andra mer traditionella angreppssätt. Dels kommer vi att redovisa vissa grundläggande 

koncept inom systemutvecklingsmodellerna RUP och den klassiska Vattenfallsmodellen samt 

Lean Startup, men också de nya metoderna som kretsar kring agila utvecklingsmetoder. 

 

 3.1.1 RUP 

 

Rational Unified Process (RUP) har varit de facto industristandard tills nyligen, då olika agila 

metoder anses som bättre lämpade för att driva projekt framåt. RUP består av fyra distinkta 

faser (Förberedelse, Etablering, Konstruktion, Överlämning) med nio discipliner som för 

projektet framåt.
36

 

RUP har sina rötter i best practices, dvs. de erkända tillvägagångssätten för att lyckas med ett 

projekt. RUP drivs av att den är iterativ, att kravhanteringen generar användarfall som ligger 

till grund för vidare utveckling, att minska riskerna samt att arkitekturen av systemet får en 

central roll.
37

 

RUP är anpassad till större projekt med många inblandade, där dokumentationen och 

koordinationen mellan olika roller är mycket stor och omfattande. Det finns en stor kontaktyta 

                                                   
36

 H, Lunell , Fyra Rundor med RUP (2003) 
37
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med kund, främst i början av projektet, som fångas in i kravspecifikationer samt 

användningsfall.
38

 Nedan följer en kort sammanfattning av de fyra faserna, utifrån ett 

webbsystemutvecklingsperspektiv: 

 

Förberedelse 

Den första fasen, förberedelse (eng: inception) går ut på att först förstå den nuvarande 

verksamheten, genom att intervjua systemets roller, identifiera verksamhetsprocesserna samt 

se vilka processer av dessa som kan automatiseras
39

 

I förberedelsefasen samlas även krav in, detta genom att intervjua de nuvarande användarna 

och göra användningsfall som sedan används som underlag för vidare utveckling i de andra 

faserna. För webbutvecklingsprojekt genom RUP gäller det även att specificera de riktlinjer 

som finns för användbarheten och användargränssnittet. Bland annat så behandlas den 

framtida användarinteraktionen, hur det är tänkt att användarna ska använda webbsystemet. I 

denna fas bestäms även de riktlinjer som ska gälla för en iteration.
40

  

 

Etablering 

Fas nummer två, etableringen (eng: elaboration), är den fas då designarbetet börjar ta form. 

Designarbetet innebär bland annat att man fastställer en potentiell arkitektur för systemet. 

Arkitekturen itereras sedan fram genom etableringsfasen med hjälp av implementering av 

användningsfall, göra prototyper av det grafiska gränssnittet samt att implementera dessa 

komponenter i den tidigare iterationens arkitektur. I denna fas testas prestandan på 

arkitekturen (hur systemet reagerar på ökat antal användare), vissa användartest såsom 

grundläggande webbapplikationsstruktur samt webbläsartest, då man ser hur olika webbläsare 

reagerar på användargränssnittet.
41
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Implementation 

I implementationsfasen integreras alla olika moduler och komponenter till en helhet i en större 

omfattning än den tidigare fasen etablering. Komponenterna kan vara element som körs i 

webbläsaren (script, grafik, insticksmoduler), element på serversidan samt element som körs 

mer databasnära. I denna fas fokuseras testningen på funktionstest, däribland integrationstest, 

integreringstest samt systemtester. Fokuseringen går då ifrån arkitekturtest till funktionell 

testning.
42

 

 

Överlämning 

I överlämningsfasen lanseras webbsystemet till kund, genom att tekniskt implementera 

systemet, sätta upp servers m.m. I överlämningsfasen fokuseras arbetet på utbildning av 

användare, underhållsprinciper som ska gälla, förflyttning av kunskap till underhållsgruppen 

samt olika sorters uppföljningar på systemet.
43

  

 

 3.1.2 Vattenfallsmodellen 

 

Vattenfallsmodellen kan anses som den klassiska modellen för system- och 

mjukvaruutvecklings projekt, med rötter bakåt till början av 60-talet. Verkligheten för 

systemutvecklingsprojekt var då annorlunda jämfört med idag, på en rad olika sätt. Det mest 

avgörande var komplexiteten, ett utvecklingsprojekt på 60, 70 och 80-talet syftade till att få 

fram ett system som skulle göra specifika uppgifter, exempelvis sköta löneutbetalningar på ett 

företag. Integration med andra IT-system och databaser fanns heller inte i någon omfattning 

jämfört med moderna IT-system. Eftersom komplexiteten var mindre kunde systemutvecklare 

arbeta ”vattenfallsmässigt”, dvs. att varje fas påbörjas och avslutas efter varandra. 

Systemutvecklarna kunde förstå i ett tidigt skede vad kunden ville ha och dokumentera detta 

för att sedan utveckla, testa och implementera produkten. Vart eftersom komplexiteten steg 

visade sig modellen inte passa in lika bra, särskilt genom att kravspecifikationer ändrades 
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under projektets gång till följd av kundens önskemål.
44

 Det klassiska sekventiella 

angreppssättet var även bristfälligt för att hitta buggar och problem i programvaran i ett tidigt 

skede.
45

 

Den klassiska vattenfallsmodellen var heller inte byggd för objektorienterad programmering 

samt återanvändning av kod, vilket gör att lösningar byggda i slutet av en fas inte 

skulle/kunde återanvändas i senare delar av projektet.
46

 

Vattenfallsmodellen var samtidigt byggd för en relativt oföränderlig framtid. Exempelvis 

kunde ett typiskt vattenfallsprojekt innebära löneutbetalningssystem för företagets anställda, 

vilket sågs som relativt oföränderligt. 24 månader för ett systemutvecklingsprojekt var inte en 

omöjlighet, vilket i modern tid innebär en stor skillnad mellan dåtid och nutid. 

 

 3.1.3 Agila metoder 

 

Agila metoder är ett relativt nytt koncept på hur systemutveckling går till, där fokuseringen 

ligger på snabbhet och lättrörlighet. Det agila manifestot (som ligger till grund för alla agila 

metoder) fastslår följande: 

 Individuals and interactions over processes and tools (Individualitet och interaktion 

framför processer och verktyg) 

 Working software over comprehensive documentation (Fungerande mjukvara framför 

omfattande dokumentation) 

 Customer collaboration over contract negotiation (Samarbete med kund 

framförkontrakts-förhandlingar) 

 Responding to change over following a plan (Hantera ändringar framför att följa en 

plan)
47

 

 

Principerna bakom det agila manifestot är följande: 

 

 Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery 
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of valuable software.  

 Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness 

change for the customer's competitive advantage.  

 Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, 

with a preference to the shorter timescale.  

 Business people and developers must work together daily throughout the project.  

 Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support 

they need, and trust them to get the job done.  

 The most efficient and effective method of conveying information to and within a 

development team is face-to-face conversation.  

 Working software is the primary measure of progress.  

 Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and 

users should be able to maintain a constant pace indefinitely.  

 Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.  

 Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential.  

 The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.  

 At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes 

and adjusts its behavior accordingly.
48

  

 

Dessa principer är en slags motangrepp mot både vattenfallsmodellen och RUP genom att ge 

projektgrupper mer ansvar och mer frihet att utforma system och applikationer som passar 

projektet bättre. Projektlängden delas ofta upp i mindre delar, bland annat som i scrum som en 

”sprint” på 30 dagar. 

                                                   
48
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 3.1.4 Lean Startup 

 

I detta delkapitel presenteras en annan modellansats för IT-entreprenörer på Internet, kallat 

The Lean Startup. Vi har valt att inkludera denna del i vårt teorikapitel eftersom det är en 

modell som är specialiserad för affärsmodeller på Internet. 

 

Generellt om Lean  

 

Principerna bakom Lean härstammar från japanska biltillverkaren Toyota, men det var först 

under ett projekt på MIT (Massachusetts Institute of technology) som det kom att benämnas 

som lean. Det finns ett antal förgreningar på Lean som är anpassade för olika ämnesområden. 

De största är idag Lean production och Lean manufacturing, dessa har som det låter fokus på 

produktionsindustri.
49

  

 

Det finns ett par nyckelprinciper i Lean:  

 

 ”Perfect first-time quality through quest for zero defects, revealing and solving 

problems at their ultimate source.” 

 ”Waste minimization by removing all non-value added activities making the most 

efficient use of scarce resources (capital, people, space), just-in-time inventory” 

 ”Continuous improvement (reducing costs, improving quality, increasing 

productivity) through dynamic process of change, simultaneous and integrated 

product/process development, rapid cycle time and time-to-market, openness and 

information sharing” 

 ”Flexibility in producing different mixes or greater diversity of products quickly, 

without sacrificing efficiency at lower volumes of production, through rapid set-up 

and manufacturing at small lot sizes.” 

 ”Long-term relationships between suppliers and primary producers (assemblers, 

system integrators) through collaborative risk-sharing, cost-sharing and 

information-sharing arrangements.”50 
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Det finns även teorier kring hur lean kan tillämpas på startups, detta kallas Lean Startup och 

presenteras nedan. 

 

Steve Blank och Eric Ries presenterar på bloggen 

http://startuplessonslearned.blogspot.com/
51

en modell på hur man på lättast sätt startar ett 

företag vid stor marknadsosäkerhet. Denna modell kallas för Lean Startup (Blank & Ries, 

2009). 

Lean startup ger alltså vägledning för IT-entreprenörer (eller entreprenörer i sin helhet) och 

utgår ifrån två grundläggande faktorer, dels att problemet är okänt samt att lösningen är 

okänd. Vidare beskriver Blank och Ries att ett företag måste agera fortare i dagens samhälle 

för att hänga med i utvecklingen. Denna utveckling drivs av att ständigt förbättra produkten, 

ofta genom PDSA-cykler (Plan, Do, Study och Act). I Blank och Ries fall kallas den för 

OODA (Observe, Orient, Decide oc Act). Blank och Ries går därigenom ett steg längre, och 

påpekar vikten av att samla in informationen av kunden/användaren och integrera dessa 

synpunkter i en ny variation av cykeln. Observe och Orient blir till ”Customer Development” 

och Decide samt Act blir till ”Agile Product development”. Genom detta blir 

kunden/användaren ”ansvarig” för att företaget får in idéer kring hur vidareutveckling kan 

ske. 

 

Figur 4: Lean Startup, Blank, s., Ries, E., (2009) 
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Principen är att Skapa extraordinärt värde till ett lågt pris på kort tid, genom att integrera 

principer inom allmän teknologi, agila metoder samt genom kund-/användarutveckling, 

”Customer development”. Denna modell är utvecklad till att utforska hypoteser kring vad 

kunderna vill ha. Användarna/kunderna bidrar till att ge företaget förståelse om vad de vill ha, 

vilket gör att utvecklingscykeln blir kort. Produktcykeln blir kort, ibland ner till endast 

timmar istället för månader för att snabbt förstå om kunden/användaren vill ha de nya 

funktionerna. Därefter sker det en mätning om den nya funktionen/produkten får ett stort 

genomslag eller ej och hela cykeln börjar om igen. Just användar-/kundkontakten är mycket 

viktig, då idéer ges ut från användarna gratis som sedan företaget kan avgöra om det ska bli 

någon nyutveckling. 
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 3.2 Objektorienterad programmering 

 

Vi har valt att inkludera objektorienterad programmering i teorikapitlet eftersom 

webbapplikationer i större utsträckning behöver objektorienterad arkitektur än enklare 

hemsidor, då det är många olika komponenter och moduler som används. . Även vissa idéer 

tagna från objektorienterad programmering inkluderas i MALINs principer, vilket är ett 

ytterligare skäl till varför detta delkapitel finns.  

 

 

Objektorienterad programmering har mer eller mindre blivit standard för systemutveckling 

idag, tack vare bland annat den översiktlighet som klasser ger. Skansholm ger fyra generella 

egenskaper för ett objektorienterat program(eller någon slags körbar kod): 

 Korrekt 

 Effektivt 

 Återanvändbart 

 Ändringsbart
52

 

Att ett program utför ändamålet det är byggt för, att det utför instruktionerna korrekt är 

självklart för ändamålet. Effektiviteten ska vara god, det vill säga att så lite resurser som är 

möjligt används. Återanvändbarheten snabbar upp utvecklingsprocessen genom ramverk eller 

redan gjorda bibliotek. Biblioteken och ramverken är oftast redan testade, vilket medför att 

kostnaden och tidsåtgången till test minskas radikalt. Fördelen med detta är att 

programmet/den körbara koden delas upp i flera olika moduler, som är lättare att underhålla 

samt att byta ut. Detta medför även att felsökning blir lättare, tidsåtgången för att leta upp fel 

tar mindre tid.
53

 

 

Ett objektorienterat språk använder dessa principer för att förbättra kvalitén på koden. Detta 

görs genom inkapsling samt arv. Inkapsling betyder att ett objekts egenskaper ska endast 

finnas på en specifik plats i klasserna och kan endast nås av ett begränsat antal andra objekt. 
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Arv medför att en hierarki uppkommer, där superklasser definierar de grundläggande 

principerna för underliggande klasser och subklasser.
54

 

 

Denna syn på systemutveckling har på senare tid börjat implementeras mer och mer i 

webbutveckling, genom s.k. ramverk. Kända ramverk inom exempelvis server-sidespråket 

pHp inkluderar symfony
55

 samt cakePHP
56

 och för ruby-on-rails
57

. 

 

  

 3.3 Marknadsföring 

 

Marknadsföring är en bred genre som sträcker sig från tidningsannonser till gerilla-

marknadsföring. Vi har avgränsat oss till att ta upp tre viktiga områden som är särskilt 

viktiga för att marknadsföra en publik webbtjänst: budskapsspridning, reklampartners samt 

målgruppsanalys. 

 3.3.1 Målgruppsanalys 

 

Målgruppsanalysen är till för att lära känna den kundkrets som är tänkt att använda 

produkten/tjänsten, analysen går därmed ut på att lyssna på potentiella kunder/användare för 

att se vilka krav eller behov som ställs. Målgruppsanalys kan ske i gruppsamtal, enskilda 

samtal eller genom telefonkontakt samt mejlkontakt. För etablerade företag kan 

målgruppsanalysen vara en del av försäljningsdatabasen, där reklam om produkter till 

användaren/kunden kan ges från tidigare köp
58

 

Det första steget innan intervjuerna är att definiera vilket marknadssegment som 

produkten/tjänsten lämpar sig till. Sådana segment kan vara socioekonomiska, 

genusrelaterade eller åldersrelaterade. Efter detta specialiseras produkten eller tjänsten till vad 

den gruppen kräver eller har behov av. När analysen är klar kan en fokusgrupp bildas 

bestående av personer tillhörande denna grupp. Intervjufrågorna kan vara öppna eller stängda, 
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mycket strukturerade, semistrukturerade eller mycket fria i formen. Om strukturen är stängd 

kan flera intervjuer göras, dock kan åsikter som har betydelse inte komma fram. Fördelen med 

öppen eller fri strukturering är att dessa åsikter kommer fram, dock är nackdelen att dessa tar 

längre tid vilket leder till ett mindre urval.
59

 

 

 3.3.2 Budskapsspridning 

 

 

Marknadsföringen på Internet för en webbtjänst skiljer sig markant som medium gentemot 

traditionell marknadsföring, genom att avståndet minskar och interaktionen ökar genom att 

konsumenten kan svara fortare. Just att konsumentens ”snack” eller på engelska buzz kring en 

tjänst eller produkt ger exponering, är vid det här laget känt. Detta kallas allmänt för buzz 

marketing
60

 och har blivit en innovativ gren av klassisk marknadsföring. Definitionen som 

Metz använder är ”... as the amplification of initial marketing efforts by third parties through 

their passive or active influence”61
, inom buzz marketing är alltså målet att få folk att prata 

med andra om den produkt som man säljer. Man skiljer allmänt mellan Uncodified buzz och 

Codified buzz, där Uncodified buzz är det snack som går om en produkt, genom olika 

tekniker samlas detta upp och läggs ut i en slags förpackning, då det okodade går till kodad 

buzz. Codifed buzz läggs ut som vittnesskildringar och rekommendationer, vilket kan ge 

ytterligare ökat snack kring produkten, på engelska kallat för hype.  

                                                   
59
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Figur 5: Viral marknadsföring, fritt efter Thomas, G. M., (2004) 

 

Dekoders är alltid viktiga för att fånga in åsikter och paketera dem igen som codified buzz. 

Det finns många sätt att göra detta på, bland annat:  

 Vittnesskildringar och promotions av experter och innovatörer som rekommenderar 

produkten över andra. 

 Samarbetspartners (Affiliate programmes) som är en tredjepart som länkar till sidan. 

 Personer som refererar produkten till andra genom olika kampanjer 

 Vidare behöver tjänsten eller produkten marknadsföras som unik för att få en 

exceptionellt bra hype kring produkten 

 Att marknadsföra sig som CSR-företag (Corporate Social Responsability) och 

donera/hjälpa till vid välgörande ändamål 

 Även olika sorter av communities kring produkten har ökat i betydelse, vilket även ger 

insikt för företaget vad folk säger om produkten och genom detta ordna events, email-

grupper eller skicka nyhetsbrev kring produkten.
62

 

 

Ett verktyg som med senare år har blivit standard för att nå ut med detta budskap är med s.k. 

social bookmarking, sociala bokmärken. Idén med sociala bokmärken är att användare skapar 

metadata över sina favoritsajter genom att lägga till dem som bookmarks på en viss sida. 

                                                   
62
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Detta ger en viss taxonomi, dvs. kategorisering av webblänkar som en viss användare tycker 

är intressant.
63

 Exempel på sådana sidor är del.ici.us och digg, för att nämna några. Det hela 

går till så att användaren går in på en viss sajt, tycker om den och sedan lägger in den i sin 

privata kategorisamling och visar sedan upp sitt egna metabibliotek av bokmärken för resten 

av Internet. 

 

För att få ytterligare spridningar av budskapet krävs numera god förståelse över hur 

sökmotorer fungerar och hur man optimerar sin egen sidas synlighet. Espadas et. al 

64
presenterar en modell för hur detta går till som består av fyra distinkta faser: analys av den 

nuvarande synligheten för webbsidan, konkurrentanalys, konkurrenternas nuvarande synlighet 

samt den fjärde fasen utvärdering och förbättring. Varje fas innefattar vissa uppgifter, vilket 

kort kommer sammanfattas under den översiktliga bilden på metoden: 

 

 

Figur 6: Konkurrensanalys genom sökmotorer - fritt efter Espadas et. al., (2008) 

 

Under första fasen så undersöker man dels hur besökaren kom till sidan, samt hur 

sökmotorerna arbetar med att indexera, hitta nyckelord på sidan, samt vilka sidor som 

refererar till företagets sida. Besökaren analyserar genom att se var besökaren kommer ifrån, 

vilka sökord som är mest frekvent, samt vad användaren söker på internt på webbsidan. 

Den andra fasen inriktar sig på vad konkurrenter erbjuder och hur konkurrenten har 
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strukturerat upp sin webbsida, samt att jämföra användarpreferenser mellan den egna 

webbsidan samt konkurrentens. 

Den tredje fasen är relativt lik den första fasen, med undantaget att vi inte vet var kunderna 

kommer ifrån samt vad de interna sökmotorerna visar. 

 

 3.3.3 Reklampartners 

 

Reklampartners (även kallade reklamköpare, dvs. de företag som köper in sig för att synas på 

webbtjänsten) är mycket viktiga vid lansering av en publik webbtjänst, då det är av annonser 

som ska ge de intäkter som är tänkt att göra webbtjänsten lönsam. Intresset för webbsidan, 

dvs. antal klick som användaren gör, avspeglar hur stor lönsamheten blir för reklamköparna.
65

 

En bild som beskriver sambandet kan se ut såhär: 

 

Figur 7: Samspelet mellan användare och reklampartners, fritt från Qiu och Papatla (2008) 

 

Genom en större synlighet för reklampartners ökar därigenom intresset om de åtråvärda 

reklamplatserna, vilket i sin tur ger ökade intäkter. Dessa intäkter går in som antingen lön till 

projektmedlemmarna eller som förbättringar på sidan. 

Användarna av webbtjänsten kommer med mycket stor sannolikhet att i framtida användning 
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av tjänsten inte klicka lika ofta på en viss reklamplats, då nyfikenheten inte är lika stor.
66

 

Detta ställer krav på webbmastern att ibland organisera om reklamplatser, ge 

kampanjerbjudanden m.m. för att sajten ska bli mer dynamisk och för att göra de mer 

rutinerade användarna nyfikna.
67

 Att få de rutinerade användarna att bli till ambassadörer (ex 

genom sociala bokmärken och buzz marketing) för sidan ökar även det förtroendet för 

webbtjänsten samt gör andra mindre rutinerade användare nyfikna. 

 

Reklamplatserna ger mervärde åt kund och mervärde åt reklampartners om reklamen är riktad. 

Detta ger i sin tur förbättrad Lock-In
68

 som diskuteras mer ingående senare. Riktade 

reklamplatser förbättrar även chanserna för ökad lojalitet och därmed ökad cross-buying.
69

 Ett 

exempel på detta är resplus.se som samlar alla sorters resor (tåg, buss och båt) på en enda 

biljett, vilket gör (i teorin) att kunden köper allt på samma ställe, istället för att ringa runt eller 

besöka olika sorters hemsidor. Resplus tar ut en liten provision för tjänsten, och de 

samverkande bolagen får fler kunder. 

Hur reklamplatserna är utformade spelar ofta stor roll, tidigare forskning visar exempelvis att 

rörliga banners kan vara mindre användbara för att stimulera användaren till att klicka på 

annonsen än en statisk banner.
70

 

Hur reklamplatserna sitter är också viktigt, användare av en webbtjänst utforskar 

webbtjänsten i läsdirektionen, dvs. i västvärlden från vänster till höger.
71

  Annan forskning 

stödjer teorin om att en användare bara behöver ha reklamplatsen i synfältet repeterade antal 

gånger för att bli påverkad av en annons, oavsett plats på skärmen, en s.k. priming-effekt.
72

 

Viss kognitiv bearbetning sker genom endast synligheten av en annons, enligt DeRosia.
73

 

Hur annonserna sätts får inte påverka arbetsflödet för användaren, vilket måste vara central i 

webbdesignen. 

I en sammansatt och utökad delmodell kan vi se hur samspelet fungerar mellan användare – 
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webbtjänst – reklampartners. 

 

Figur 8: Samspelet mellan användare och reklampartners, utökad version, fritt från Qiu och Papatla 

(2008) 
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 3.4 Användbarhet 

 Grafisk design 

 

Den ideala strukturen på en webbplats presenterar precis den information som användaren 

behöver, inget mer, precis vid det tillfälle och den plats informationen behövs. Detta får ses 

mer som en strävan, då det aldrig går att säkerhetsställa vad en unik användare behöver och 

när. Det går dock givetvis att komma nära detta mål, genom att följa en del principer.  

 

 3.4.1 Färger 

 

De färger och färgkombinationer som används på webbplatsen är av mycket stor betydelse. 

Färger kan inte bara göra en webbplats tilltalande och spännande, färger hjälper även 

användare att hitta rätt och underlättar användaren iteration med sidan.  

Det finns dock ett antal principer som utvecklaren bör följa, då färger (om det används fel) 

även kan ge en negativ inverkan på webbplatsen. 

 

I boken Usability Engineering listar författaren Jakob Nielsen ett antal punkter man bör tänka 

på när det gäller färgkodning. 

 Don’t over-do it. An interface should not look like an angry fruit salad of wildly 

contrasting, highly saturated colors.  

 It is better to limit the design to a small number of consistently applied colors. Color-

coding should be limited to no more than 5 to 7 different colors since it is difficult to 

remember and distinguish larger numbers. 

 Light grays and muted pastel colors are often better as background colors than 

screaming colors are. 

 Make sure that the interface can be used without the colors. Remember that many 

people (about 8% of males) are colorblind, so any color-coding of information should 

be supplemented by redundant cues that make it possible to interpret the screens even 

without being able to differentiate the colors. 
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 Try to use color only to categorize, differentiate, and highlight, not to give 

information, especially quantitative information.74
 

 

 3.4.2 Texten 

 

Ett effektivt sätt att få en användares uppmärksamhet ar att använda stora bokstäver, för 

information man verkligen vill göra användaren uppmärksam på kan detta vara ett bra 

alternativ.  

Detta ska dock användas med måtta då de ej är lika estetiskttilltalande. Det tar även ca 10 % 

längre tid att läsa en text bestående av stora bokstäver, vilket resulterar i att ett 

överanvändande av detta gör applikationen långsammare.
75

  

Man bör även ha i åtanke att en individ läser ca 20-30% långsammare från en dataskärm än 

vad denna gör när den läser samma text på en papperskopia. Det är inte bara hastigheten som 

skiljer sig från traditionell läsning från papper, individer som läser från en dataskärm tenderar 

även att först skumläsa. Detta för att skapa sig en uppfattning om det som presenteras och om 

detta är relevant. På grund av detta så ska man försöka hålla ner mängden text och bara ta upp 

det som är relevant, då blir det betydligt lättare att nå ut med budskapet till användaren.
76

               

 

 3.4.3 Gestaltprincipen  

 

Hur och vart man presenterar information på en webbplats är viktigt, och här finns det mycket 

att vinna med en genomtänkt strategi för detta. 

Detta med gestaltprincipen har mycket att göra med den mänskliga perceptionen dvs. hur 

uppfattar en individ mönster och strukturer.
77

  

Man brukar säga att ögat söker efter mönster
78

, nedan listas fyra principer man kan använda 

sig av för att skapa grupperingskänslor.  

Generellt kan följande sägas, saker uppfattas att höra ihop om dem: 

 sitter nära varandra, 

 om de ramas in av linjer eller boxar 
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 om de rör eller ändrar på sig samtidigt 

 om de liknar varandra till färgen typsnittet och form 
79

   

 

För att förstå dessa principer bättre så kan följande figur granskas:
 80

 

 

 

Figur 9: Gestaltprincipen, fritt efter Nielsen (1993) 

 

Denna figur finns illustrerad i Usability Engineering och visar tydligt hur vi uppfattar 

grupperingar. 

 

Dessa principer kan användas i ett antal olika sammanhang.  

 Skapa tydliga menyer: En meny som är inramad eller på annat sätt markerad gör att 

användaren dels snabbt uppfattar menyn men även förstår att de objekt som finns i 

inramningen hör ihop. 

 Skapa fokus: Utvecklaren kan genom dessa principer i viss mån styra vad användaren 

fokuserar på. 

 Skapa förståelse: Om dessa principer används korrekt ökar användarens förståelse för 

sidan. 

 Skapa åt skildhet: Möjliggör för utvecklaren att på ett snyggt och enkelt sätt säga till 

användaren vad som hör ihop och vad som inte hör ihop. 

 

Detta i kombination med färger gör att användaren direkt uppfattar hur sidan är uppbyggd och 

hur denna ska användas.          

                                                   
79

 J, Nielsen Usability Engineering (1993)  
80

 Ibid sid. 118 



43 

 

 3.4.4 Less is more  

 

Detta uttryck passar utmärkt på webbdesign och webbutveckling.  

Information som presenteras för användaren ska vara användbar för användaren. Desto mer 

information som presenteras ju mer blir det för användaren att bearbeta, förstå, söka igenom 

och i värsta fall missförstå. 

Ett för stort informationsflöde har även en tendens att skrämma bort den nya användaren, då 

applikationen känns komplicerad och omfattande. Även ”expertanvändare” lider av en för stor 

informationsexponering, då det hindrar dessa från att jobba snabbt och effektivt med 

applikationen. 

 

Principen bakom Less is more går även att tillämpa på funktionalitet. Många utvecklare faller 

i fällan att plocka in en så stor mängd funktionalitet som möjligt. Jakob Nielsen skriver att 

många utvecklare tänker följande: 

 “By providing lots of options and several ways of doing things, we can satisfy everybody”
81

  

Detta resulterar dock i en mängd problem. 

Problemet är att varje gång en funktion adderas så blir det ytligare en sak för användaren att 

lära sig, risken för att något går fel ökar även den, speciellt om det är en omfattande funktion.  

I många fall är det även möjligt att designa en funktion som ersätter en mängd olika 

funktioner, detta är att föredra då det underlättar för användaren och gör applikationen mer 

lättanvänd. Detta underlättar även för utvecklaren och de som underhåller webbplatsen då 

applikationen blir mer överskådlig. 

Detta betyder inte att man ej ska erbjuda ny funktionalitet och alternativa tillvägagångssätt för 

användaren. Men det är viktigt att funktionerna är genomtänkta och skapar ett värde för 

användaren.
82
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 3.4.5 Nya användare kontra experter   

 

Det är givetvis skillnad på användare som under en längre tid har nytjat webbplatsen, och de 

som nytjat tjänsten under en kortare tid eller är helt nya.  

Man kan vinna på att ha två typer av designer, en för nya användare och en för 

expertanvändare. Skillnaden behöver ej vara stor. Webbplatser som använder sig av denna 

princip har oftast två olika designer. Skillnaden är oftast att det ger nya användare en 

möjlighet att gå en något simplare väg, där man skalat bort avancerade funktioner som ändå 

inte kommer nyttjas av den nya användaren. Detta gör att applikationen blir mer hanterbar och 

den nya användaren skräms inte bort från webbplatsen.  

Givetvis ska denna simplare väg inta vara påtvingad användaren, men man har ofta mycket att 

vinna på att ha ett sådant alternativ tillgängligt.
83

       

 

 3.4.6 Tala användarens språk 

 

En grundpelare i användarcentrerad utveckling är att använda användarnas språk, dvs inte 

facktermer som används av individer inom IT-branschen.  

Det går att använda ”slang” och modeord, detta kräver dock att man har en väldefinierad 

målgrupp som frekvent nyttjar dessa ord. Det ska dock sägas att det är att föredra att använda 

ett språk som lätt uppfattas av alla, oavsett vilken grupp de tillhör.  

Studier visar även att det är en stor fördel att använda det språk som målgruppen har som 

modersmål.    

Detta är en av anledningarna till att vi ser så många flerspråkiga sidor på Internet.
84

    

 

 3.4.7 Enhetlighet  

 

En människas hjärna letar hela tiden efter mönster och likheter så att processer kan 

automatiseras, detta sker utan att vi vet om det. Det finns därför mycket att vinna på att ha en 
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genomgående design och struktur på applikationen. Nedan följer ett antal punkter som man 

bör ha i åtanke när man designar en webbapplikation:  

 Använd samma ord för samma sak överallt. 

 Använd samma färg till samma sak överallt. 

 Använd samma beteende för liknande funktioner överallt.  

 Sortera menyval och listor på ett logiskt sätt. 

 Sortera efter funktion eller logisk betydelse. 

 Använd bokstavsordning om entydig meningsfull ordning saknas. 

 Undvik modala dialoger (fönster som måste stängas för att användaren skall kunna 

komma åt resten av systemet) 

 Placera knappar med samma funktion på samma ställe överallt.
85

 

Om man lyckas att utforma en applikation som är logisktstrukturerad och enhetlig, får man 

användarna att känna sig trygga i systemet och de blir mer villiga att testa och upptäcka 

applikationen.
86

   

 

 3.4.8 Återkoppling 

 

För att användaren ska kunna förstå sidans uppbyggnad och beteende krävs återkoppling. 

Detta är även ett effektivt och enkelt sätt att skapa mönster på. 

Ingrid Ottersten och Johan Berndtsson listar ett antal punkter vad gäller återkoppling.  

 Tala om för användaren när systemet arbetar.  

 Tydliggör vilket resultat användaren nådde. 

 Formulera meddelandet så att användaren förstår dess innebörd och kan agera utifrån 

budskapet 

o Tala om vad som hänt. Skriv det viktiga ordet så tidigt som möjligt i 

meddelandetexten 

o Tala eventuellt om varför det har hänt. 

o Tala om vad användaren kan göra för att åtgärda problemet.  

o Skriv i positiv form. Undvik orden ”inte” och ”ej”.
87
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 3.4.9 Interaktionsdesign 

 

Detta begrepp förväxlas av många med grafiskformgivning. Interaktionsdesign innehåller för 

visso en del visuella delar, men huvudsyftet med interaktionsdesign är att utveckla 

applikationens förmåga att kommunicera med användaren. Man kan säga att man formger det 

som inte syns.
88

   

Denna designprocess kan börja mycket tidigt i ett projekt, det man behöver veta är 

beställarens och målgruppens syften. Som tidigare nämnts så syftar interaktionsdesign på det 

som inte syns, därför har detta stor påverkan på systemarkitekturen och applikationens 

tekniska utformning.  

När man arbetar med interaktionsdesign så börjar man med grova skisser, som sedan 

successivt blir mer detaljerade för att till slut bli en fullständig detaljdesign.  

Man brukar vanligtvis arbeta efter en modell som innehåller tre steg:  

 Principiell design: Denna skiss som beskriver vilka komponenter som systemet byggs 

upp av, och hur användaren navigerar mellan dessa. 

 Funktionell design: En skiss som beskriver vilka handlingar som kan utföras och 

vilken information som applikationen tillhandahåller. 

 Detaljdesign: Denna skiss har en hög detaljnivå och beskriver typsnitt, färger, 

meddelandetexter, ikoner som varje skärmbild/gränssnittskomponent ska byggas upp 

av.89
 

Dessa steg är överlappande och utförs inte i någon strikt sekvens. I praktiken utförs princip 

och funktionsdesign ofta parallellt. 

 

Ingrid Ottersten och Johan Berndtsson linkar denna process vid en tratt. När man gör en 

interaktionsdesign ska man vara öppen helt öppen för olika lösningar och se till helheten och 

sammanhang, för att i ett senare skede gå ner på detaljnivå och beskriva hur saker ska se ut 

och placeras. 
90
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 3.4.10 Principdesign  

 

I principdesignen ska grundfunktionerna i applikationen visas och de byggstenar som 

applikationen består av.  

Följande bör framgå av i principdesignen:  

 Vilka logiska informationsenheter och funktioner som bygger upp produkten  

 Vilka sätt som produkten erbjuder användaren att navigera mellan dessa 

 Vilka standarder för gränssnittsutformning som används och på vilket sätt
91

 

 

Funktionell design  

 

Funktionell design vill beskriva hur användaren navigerar, hur återkoppling ges och hur 

användaren utför sina uppgifter. De handlingar som användaren ska kunna utföra motsvaras 

av funktioner hos produkten. 

Den funktionella designen sätter fokus på att göra det enkelt att utföra uppgifter som leder 

användaren till målet.
92

  

 

Detaljerad design  

 

Omfattningen av detta steg beror lite på projektets storlek och hur mycket resurser som finns 

tillgängliga. En fullständig detaljdesign är nämligen mycket tidskrävande. För mindre projekt 

rekommenderas att bara göra en detaljdesign för de viktigaste delarna i applikationen.   

I detta steg beskrivs alla regler för komponenternas beteende.  

En detaljdesign kan vara helt ”ren” från grafisk formgivning, dvs man utesluter sådant som 

färgsättning, typsnitt och illustrationer.
93

 

 3.4.11 Utvärdering och användningstest 

 

När webbapplikationen är helt klar eller näst in till klar bör man genomföra ett 

användningstest för att utvärdera produkten. 
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Syftet är att hitta användbarhetsproblem med en liten insatts. Det huvudsakliga objektet som 

studeras i ett sådant test är användargränssnittet, med andra ord fungerar den framarbetade 

strukturen hos applikationen.
94

  

Denna utvärdering utförs med fördel av en individ med kunskap inom området, men som ej 

har varit delaktig i utvecklingen av applikationen. 

Jacob Nielsen listar en rad faktorer som man bör studera vid en utvärdering, nedan följer en 

sammanfattning av dessa även kallade ”10 Usability Heuristics”:  

 Enkel och naturlig dialog: Dialoger bör inte innehålla irrelevant eller sällan använd 

information. Irrelevant eller sällan använd information tävlar med den relevanta 

informationen och minskar dess relativa synlighet. All information bör komma i en 

naturlig och logisk ordning.  

 Använd ett naturligt språk: All text bör utformas i ord, fraser och begrepp som är 

bekanta för användaren istället för i systemorienterade termer. 

 Minimera användarens minnesbelastning: Gör valbara objekt och funktioner 

synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av 

produkten till en annan. Instruktioner för användning av systemet ska vara synlig eller 

lätt att få fram. 

 Enhetlighet: Användare ska inte behöva fundera över om olika ord, situationer eller 

handlingar i systemet betyder samma sak. 

 Förse användaren med återkoppling: Systemet ska inom rimlig tid informera 

användare om vad som sker i systemet. 

 Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen: 

Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en klart markerad 

”nödutgång” för att hitta tillbaka. Gör det möjligt att ångra och repetera. 

 Affektiv användning: Kortkommandon snabbar ofta upp interaktionen för experten. 

På så sätt kan systemet tillgodose både oerfarna och erfarna användare. 

 Bra felmeddelanden: Bra felmeddelanden uttrycks i ett enkelt språk, som klart och 

tydligt indikerar vad som är fel och föreslår en lösning på problemet. 

 Förhindra fel: Bättre än ett bra felmeddelande är att utforma produkten så att 

problemet inte uppstår. 
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 Hjälp och dokumentation: All hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka i, 

fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta arbetssteg och inte vara för 

omfattande.
95

 

  

  

 3.5 Lock-In 

 

Lock-In, på svenska brett översatt till ”inlåsning” handlar om att få kunden att stanna kvar på 

webbtjänsten och inte välja någon annan leverantör av samma tjänst.
96

 Definitionen kan 

utvidgas något till att även inkludera svenskans ”Locka”, dvs vad som behöver göras för att få 

kunden att lockas in i och testa tjänsten. Det sistnämnda är mycket viktigt för att få kunden att 

registrera sig på webbtjänsten. Den sista delen av Lock-In handlar om att kunden ska få en 

god bild av varumärket på den publika webbtjänsten, vilket underlättar marknadsföringen och 

skapar fler sidvisningar. 

 

I och med det ständiga utvecklandet av webben har vissa grundförutsättningar förändrats för 

Amit & Zotts värdeskapande modell. För det första har webben från 2001-2009 ändrats till att 

bli mer dynamisk, det vill säga blivit mer användarskapad. Detta har ibland kallats för web 

2.0, där användarna är de som skapar större mervärde på webben. Detta påverkar det Amit & 

Zotts begrepp Lock-In på så sätt att kunderna själva skapar till viss del den Lock-In som gör 

att kunder stannar. Detta sker genom sociala bokmärken, communities, blogginlägg samt 

gästböcker. 

 3.5.1 Inlåsning 

 

Av grundbegreppet Lock-In, ”inlåsning”, kan man dela upp i två delar: integrationsgrad samt 

bidragsgrad. Integrationsgraden handlar paradoxalt nog om hur bra webbtjänsten fungerar 

med andra webbapplikationer. Det finns ett ökat kundkrav på smidig integration med andra 

webbtjänster på nätet,
97

 så att kunden smidigt kan förflytta information mellan olika tjänster. 
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Genom en ökad integrationsgrad kan tjänsten kopplas till andra tjänster, vilket ger ökad 

funktionalitet och en ökad positiv återkoppling. 

 

Bidragsgraden är graden på den positiva psykologiska återkopplingen som den publika 

webbtjänsten kan ge. Med en stor budget skulle detta kunna innebära materiella erbjudanden, 

såsom produktkampanjer.
98

 Vid lanseringen av en publik webbtjänst kan detta vara mycket 

svårt. En snygg och inställningsbar webbdesign och funktionalitet ger ofta ett stor positiv 

återkoppling till kund och är något att sträva efter vid skapandet av webbtjänsten och 

utvecklandet av användbarheten.
99

 

 3.5.2 Varumärkeskänsla 

 

Den tredje delen handlar om att bygga upp en varumärkeskänsla, s.k. ”brand value”, hos 

användarna. Detta är ett aktivitetsområde som aktiveras mest i slutet av lanseringen hos 

BETA-användare, då varumärkeskänsla bygger på erfarenhet. Forskning av bland annat Ha & 

Parks tyder på att sambandet mellan erfarenhet av varumärket som leder till familjaritet med 

varumärket som till sist ger en tillit till varumärket.
100

 För att skapa ett varumärke krävs 

repetitiva visningar av en logga eller ett namn på webbtjänsten för att användaren ska komma 

ihåg webbtjänsten, s.k. priming.
101

  

 

Priming är en undermedveten process där ofrivillig, omedveten återhämtning av information 

från minnet ökar vid uppgifter som inte kräver medvetet arbete från användaren.
102

 När 

varumärket visas tillräckligt många gånger (antingen vid omedveten informationshämtning 

eller medveten), kommer användaren på ett instinktivt plan veta att webbtjänsten/produkten 

finns. 

 

Om namnet/loggan har associerats med positiva objekt (såsom lycka, välmående, enkelhet, 

renhet, harmoni m.m) ökar chansen att namnet/loggan också får samma positiva innebörd 
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genom associativa nätverk.
103

 När namnet/loggan och de närliggande associationerna stämmer 

överrens med användandet av den publika webbtjänsten, bildas familjaritet. Familjariteten 

leder sedan till tillit till varumärket, vilket leder till tillfredsställda användare och fler trogna 

kunder. 

 

 

 3.5.3 Sammanfattande bild Lock-In 

För att bättre förstå hur Lock-In fungerar har vi skapat nedanstående bild för att reda ut hur 

användaren går från att inte känna till den publika webbtjänsten till att bli en trogen 

kund/användare. 

 

 

 
Figur 10: Lock-In (sammanfattning) 
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 3.7 Sammanfattning av teorikapitlet 

 

Teorikapitlet började med att vi beskrev några av de egenskaper andra modeller och metoder 

hade (kap 3.1). RUPs karakteristiska grad var dels de fyra faserna (förberedelse, etablering, 

konstruktion samt överlämning) och att denna process var iterativ, det vill säga att 

produkten/tjänsten utvecklades i omgångar, detta för att kunna få kund/användarrespons 

genom hela projektet samt att undvika kritiska fel tidigt. Vattenfallsmodellen är en sekventiell 

modell, det vill säga att när en fas är klar startar nästa fas där den tidigare fasen slutade. Lean 

Startup är den tredje modellen, vars karaktäristiska drag genomsyras av en iterativ utveckling 

- och vidareutvecklingsprocess där kunden/användaren gör halva jobbet. 

 

Vi gick även igenom grunderna samt för och nackdelarna med objektorienterad 

programmering och vad detta medför på återanvändbarhet, effektivitet samt spårbarhet (kap 

3.2). 

 

Den andra delen i teorikapitlet handlar om den teoretiska grund som MALIN-modellen (som 

presenteras i sin helhet i nästa kapitel) står på. Marknadsföringsprinciper (kap 3.3) har 

beskrivits, bland annat hur budskap sprids på Internet, hur (eventuella) konkurrenter ser ut och 

hur man hittar dessa samt hur reklamexponering och användarantal hänger ihop. Vi beskriver 

även grunderna inom målgruppsanalys samt hur viktig den kunskapen är för utvecklingen av 

tjänsten/produkten. Inom användbarhet (kap 3.4) har vi fokuserat oss på Nielsens ofta citerade 

bok ”Usability engineering” för att förstå de grundläggande principer som ligger bakom bra 

användbarhet. Sist men inte minst beskrivs Lock-In (kap 3.5) som ett komplement till 

ovanstående, som syftar främst till att få kunden att återvända till att bruka produkten/tjänsten. 
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 4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de artefakter som har bidragit till att ge en ökad förståelse kring 

hur publik webbtjänstutveckling sker, både i teorin och i praktiken. Först kommer läsaren att 

bekanta sig med den sammansatta modellen MALIN, vars teoretiska delar presenterades i 

förra kapitlet. Vidare kommer även intervjumaterial att presenteras i detta kapitel. 

 

 4.1 MALIN 

 

 

Figur 11: Översiktlig bild: MALIN 

 

 4.1.1 MALINs principer 

 

Princip 1: Ingen känd publik (slut)kund ställer höga krav på förståelse 

Eftersom modellen är inriktad på att bli gratis för slutanvändaren (kunden) finns ingen 

kundpåverkan på projektet. Ingen publik (slut)kund definieras som ”en (slut)användare som 

kommer att använda den publika webbprodukten/-tjänsten efter lansering”, vilket indirekt 

inkluderar större jättar såsom Skype, Spotify och Gmail som potentiella användare av 

MALIN. Dessa har antagligen bättre användning av större systemutvecklingsmodeller då 

antalet projektmedlemmar och komplexiteten på tjänsterna är större. Ingen känd kund ger 

både frihet och inskränkthet. Friheten består i att utformning, tid och arbete kan utformas fritt 

efter eget önskemål. Inskränktheten ges då perspektivet som grundaren har lätt kan ge 

”skygglappar”. Vid tid och stort kontaktnät kan andra få testa och utvärdera en tidig prototyp 

av webbtjänsten, men detta kan heller inte kallas kund. Den fråga som grundaren behöver 
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ställa sig är: ”Vad skulle jag som kund tycka om den nuvarande arkitekturen?” Detta ställer 

stora krav på att förutse hur den tänkta kunden tänker agera.  

 

Princip 2: Anpassad risk ger anpassad belöning beroende på lansering 

Eftersom webbtjänstprojekt som ämnas bli gratis för slutanvändaren ofta är ett sidoprojekt hos 

privatpersoner/ett företag finns stor anpassning till hur mycket tid och resurser som kan 

användas till att lansera webbtjänsten. Risken kan då utformas till att bli mycket liten och 

belöningen stor, om rätt lansering görs i lanseringsfasen. MALINs utformning ligger i att öka 

belöningen genom att påpeka hur en framgångsrik lansering kan göras. 

 

Princip 3: Ökande krav på webbtjänster betyder anpassningsförmåga 

Genom Internets explosionsartade genomslagskraft förändras de krav som användare ställer 

på en webbtjänst och publika webbtjänster är definitivt inte undantagna från denna princip. 

Med kraven följer även större valmöjlighet att utforma en webbtjänst, genom AJAX-tekniker, 

alltmer avancerade CSS-standarder samt ökande antal användare. Detta kräver snabba och 

enkla metoder men också snabba och lättviktiga modeller som är följsamma och anpassade 

efter modellerna. Det kräver också att utvecklarna fokuserar mer på utvecklingen av tjänsten 

än på den efterföljande dokumentationen. MALIN är en anpassningsbar modell för 

webbutveckling som i många avseenden är bra att fånga upp anpassningsförmåga genom 

interaktion med agila metoder och snabba projekt 

 

Princip 4: Hög återanvändbarhet 

Webbutveckling blir med tiden mer objektorienterat för att spara tid och för att återanvända 

redan skriven kod. MALIN-modellen rekommenderar projektmedlemmarna att arbeta iterativt 

och objektorienterat med stöd av något av de ramverk för webbutveckling som idag finns på 

marknaden.  

 

Princip 5: Keep it simple Stupid 

Vidare manar MALIN till att de publika webbtjänsterna ska vara så enkla för användaren som 

möjligt, då alltför komplicerade webbtjänster skrämmer bort nya användare och därmed 

reklamintäkter. 
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 4.1.2 Byggfasens beståndsdelar 

 

I delkapitel kommer vi att översiktligt beskriva byggfasens beståndsdelar (eftersom detta inte 

är fokuserat på i vår frågeställning) samt lanseringsfasen för ett publikt webbtjänstprojekt.  

Översikt 

 

Byggfasen består i sin tur av två egentliga ytterligheter som skapar en dynamisk och iterativ 

utvecklingsprocess. De två aktiviteter som skapar detta är idé samt arkitektur. Idéerna som 

grundaren/grundarna har är oftast i form av ett behov som de själva har känt fattats eller varit 

undermålig på Internet. Idéerna omsätts sedan i praktik till att bygga upp en grundläggande 

arkitektur. Arkitekturen kan sedan ge upphov till idéer och tankar som i sin tur kan förbättra 

arkitekturen ytterligare. Detta är en enkel och avskalad dynamik som ligger till grund för de 

flesta modeller och metoder, realiserandet av idéer. 

 

 

Arkitektur och idé 

 

Arkitekturen på en webbtjänst behöver egentligen bara vara stabil, det vill säga att den inte 

kraschar, är säker för användarna samt att den är enkel att bygga ut. Om en oförutsedd 

händelse händer, ska denna händelse hanteras utan att säkerheten minskar. Utbyggbarheten 

och överblickbarheten är viktig vid framtida vidareutveckling, om tjänsten blir populär. 

Säkerhet är även det viktigt och ibland förbisedd, vilket på längre sikt kan skada varumärke 

samt rykte negativt. För att uppnå en god stabilitet, utbyggbarhet samt säkerhet 

rekommenderas användandet av ramverk, såsom symfony samt ruby-on-rails. Ramverken gör 

det även enklare att i ett sent skede, exempelvis genom BETA-användares synpunkter, göra 

relativt stora ändringar såsom byte av databas.
104

  

 

Arkitekturen samverkar med de idéer som projektmedlemmarna har, både stora och små för 

att förbättra den publika webbtjänstens arkitektur, hur idéerna ser ut, omfattning och 

användning får projektmedlemmarna dela upp mellan sig själva.  
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 4.1.3 Lanseringsfasens beståndsdelar 

 

 

I detta delkapitel kommer vi att fördjupa oss i lanseringsfasens beståndsdelar samt de 

aktivitetsområden som finns inom varje beståndsdel och hur dessa samverkar och påverkar 

varandra . Målet med lanseringsfasen är att bidra till att den publika webbtjänsten når en 

stor publik och får trogna användare. 

 

Översikt 

 

Lanseringsfasen består av tre sammanlänkade delar, marknadsföring, användbarhet samt 

Lock-In. Dessa moment sker dynamiskt, det vill säga samtidigt, tills lanseringen går från en 

tidig BETA-version till riktig version. Se bild nedan: 

 

 

Figur 12:Lanseringsfasen i MALIN 

 

Fasen består av tre moment som i sin tur är uppdelad i tre aktivitetsområden. 

 

Inom momentet marknadsföring finns målgruppsanalys, budskapsspridning samt 

reklampartners. Varje del spelar roll då det är första steget till att locka in kunder till 

webbtjänsten. Eftersom det inte finns någon tydlig uppdragsgivare(kund) behöver grundarna 

vara mycket tydliga till vilken målgrupp de vänder sig till, eftersom detta formar både 
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användbarhet och Lock-In. Målgruppsanalysen är främst till för att få en bild av hur en 

potentiell kund kan tänka kring webbtjänsten. Budskapsspridning är till för att få hög ranking 

på sökmotorer, då det i början är genom dessa som mycket exponering sker samt att få folk att 

prata om produkten/tjänsten. Reklampartners behöver också grundaren leta efter för att få in 

reklamintäkter genom samarbete. Reklampartners spelar också en roll inom Lock-In, eftersom 

det skänker mervärde till tjänsten i sig. 

 

Användbarhet är numera en mycket central del i webbtjänster, då webbsidan ska vara 

utformad på ett enkelt men samtidigt kraftfullt sätt. Det ska finnas utarbetade logiska flöden 

av objekt, matchande färgkombinationer samt god funktionalitet. 

 

Lock-In är ett begrepp myntat av Amit & Zott i deras artikel ”Value Creation in E-

business”
105

 och som skulle kunna översättas med Inlåsningsfaktorer. Det finns två sorters 

Lock-In, Positiv och Negativ. Positiv Lock-In menas att användaren uppfattar mervärdet som 

något utan spärrar utåt mot andra webbtjänster, exempel på detta är google mail som låter 

användaren ta del av flera andra applikationer än mejlfunktionen utanför google. Negativ 

Lock-In stänger in användaren mot att endast använda de tjänster som företaget ger. I vår 

modell har begreppet utvidgats till att även innehålla de faktorer som gör att användaren 

stannar på webbsidan, vilket vi kommer att kalla för infångningsfaktorer. 

 

 4.1.4 Sammanfattning av MALIN 

 

Sammanfattningsvis går modellen MALIN ut på att vara till stöd vid bygg och lansering av 

publika webbtjänster. Modellen är en lättviktsmodell med fokus på lanseringsfasen, då den 

publika webbsajten blir publik. 

Byggfasen bygger på att utveckla en arkitektur av de idéer som projektmedlemmarna har. 

Denna process är iterativ och iterationerna kan vara många för att få fram den arkitektur man 

är ute efter. Vi ser även att arkitekturen ska vara stabil, säker och möjlig att bygga ut. 

Möjligheten att bygga ut används vidare om lanseringen blir till en succé. 
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MALINs lanseringsfas är av en mer komplex karaktär, många av de olika aktivitetsområdena 

används samtidigt för att förbättra lanseringen. Ett exempel är hur Lock-In och 

marknadsföringen fungerar. Lock består av tre sammankopplade aktiviteter, bland annat att 

visa den bidragsgrad sidan uppnår hos användaren. Bidragsgraden är hur stor av det (av 

användaren definierat) kognitiva behovet som behöver fyllas. Om bidragsgraden syftar till att 

få användaren att skratta, kan även det användas i marknadsföringen. Integrationsgraden, dvs 

hur bra en sajt agerar med andra sajter (ex facebook), höjer värdet på produkten i sig. Detta 

ger ett mervärde för användaren, vilket i sig kan höja bidragsgraden och användas som 

marknadsföringen. Användbarheten är även den kopplad till marknadsföring och Lock-In, 

genom att design och funktionalitet kan marknadsföras som till exempel snygg och enkel, 

vilket kan tilltala bidragsgraden inom Lock-In, men även varumärkeskänslan. 
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 4.2 Intervjumaterial 

 

I detta delkapitel kommer vi att presentera de intervjuer vi har gjort med de IT-entreprenörer 

som har fokuserat sig på att leverera publika webbtjänster. 

 

 4.2.1 Intervjupersoner  

 

Patrik Ring – Vd och utvecklare på bloglovin, en interaktiv bokmärkessida för blogginlägg 

Mattias Swensson – Marknadsförare på bloglovin, har kontakt med företag och hjälper till 

med idéer till utvecklingen 

Dan Carlberg – Konceptutvecklare på bloglovin – skapar och utvecklar koncept. Även 

huvudansvarig för design och användbarhet 

Ted Valentin – egenföretagare. Har framgångsrikt sålt ett nätverk med tidningsrelaterade 

webbtjänster. Är nu aktiv med olika sorters karttjänster, där antagligen annonskartan.se är den 

största. 

Ola Sevandersson – egenföretagare. Har utvecklat pixlr, en flashprogrammerad 

bildredigeringssajt men också varit utvecklingschef på Lunarstorm m.m. 

Christian Ramel – Projektledare på Mindpool, ett företag som fokuserat sig på webbfilm och 

videoproduktion. Har med hjälp av AHWebb utvecklat InviClub. 

 4.2.2 Utvecklingsfilosofi 

 

Samtliga intervjupersoner är enstämmiga när det gäller hur utvecklingsfilosofin har sett ut för 

dem, där fokus ligger på hastighet. Med hastighet menas att kunna bygga upp en prototyp så 

fort som möjligt för att testa denna prototyp på marknaden. Som Carlberg menar har tänket 

gått från ”att man skulle ha allt på samma sida, men det har försvunnit nu genom 

webbapplikationer, att man endast gör en grej som är riktigt vass istället, och det var det vi 

gjorde också.” Som ett litet företag eller privatperson har du inte tid och kraft till att utveckla 

ett helt koncept, särskilt inte när du inte vet om ens marknaden existerar. Just hastigheten på 

att få ut en prototyp är även något som Sevandersson påpekar är viktigt, då det enligt denne är 

”Bättre att få ett kvitto på att det inte fungerar i ett tidigt skede, än långt senare.”. Valentin är 
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även han inne på samma tankegång då han menar att man ”...gör saker fort, du har en kul idé 

och göra den snabbt, då tänker man inte på stabilitet, utbyggbarhet och säkerhet, bara det 

blir något. Om man får ut tjänsten, det är då man kan se om det är något folk gillar. ”  

 

Däremot kan det bli problem längre fram, då man har byggt upp något som egentligen inte var 

menat till att vara utbyggbart, exempelvis menar Bloglovin att deras sajt blev mer och mer 

instabil då ”kloss på kloss” ger inte optimal prestanda för utveckling eller användare.  

 

För att testa om en prototyp fungerar är det enligt samtliga respondenter viktigt att ha idéer, 

Valentin har listor med idéer till olika sorters sajter, som han väljer vartefter idéer till idéerna 

kommer. Han menar även att det är en sorts inspiration, som antagligen bottnar i nyfikenhet, 

som för dennes utvecklingsprojekt framåt. 

 

Valentin liknar det hela lite träffande med att påstå att han är lite av en ”webb-punkrockare” 

då han medger att ”Dels så finns det vanliga orkestrar, det är vanliga företag. Det finns en 

tydlig plan, och alla arbetar på operan och det är noter och mycket uppstyrt. Sen finns det ju 

såklart andra typer av musiker, och till sist punk: Man tar upp en gitarr och så börjar man 

göra ljud och så ser man vad som händer och förhoppningsvis blir man rockstjärna”. Han 

fortsätter liknelsen med att man senare kan lära sig nya ackord och kanske även noter för att 

spela bättre, men poängen var just spelandet i sig, inte alltid produkten av spelandet. 

 

Vid kompletterande frågor via mail angående ramverk och färdiga bibliotek, framgår följande.  

Bloglovin använder inget ramverk för utvecklingen, utan har istället byggt upp en egen 

kodbas. Detta eftersom de enligt Ring underlättar att ha en egen kodbas när det kommer till 

större projekt. Ramverk som cake blir svåra att anpassa och har begränsningar när det 

kommer till större projekt.  

Ring: ” Jag personligen tycker att de flesta ramverk, typ fusion, cake osv, är 

för bloatade och är för svåra att customiza till större projekt.”  

Ring menar dock att ramverk och verktyg som wordpress dock med fördel kan användas till 
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mindre projekt och enklare företags hemsidor, då det går snabbt att utveckla applikationen i 

ett ramverk.  

Ring:”… användbart till mindre projekt där man bara vill slänga fram en produkt snabbt, 

utan tanke på att vidareutveckla den eller skala den.”   

När det kommer till JavaScript använder sig bloglovin dock av hjälpmedel.  

Ring:” Vi använder jquery på bloglovin, helt enkelt för att det är väldigt enkelt och kraftfullt 

samtidigt som det inte tar bort någon valfrihet” 

 

 4.2.3 Användbarhet  

 

Nedan presenteras de empiriska material vi samlat in genom intervjuer, denna del fokuserar 

på användbarhet och designarbete. 

 

 

De generella tankarna kring design och användbarhet kretsar kring att det ska vara enkelt för 

användaren. Principer som ”don’t let me think” och ”keep it simple stupid” är genomgående 

centrala begrepp under våra intervjuer. Sevandersson säger bland annat  

”…folk är i princip väldigt dumma om man ska hårdra det, så att bygga interfaces och 

funktioner väldigt enkla är viktigt”  

vidare säger Valentin när vi frågar honom om han har några riktmallar när det kommer till 

användbarhet: 

”Jag vill att min mamma ska kunna använda sajterna. Det är mitt test, och det är sjukt svårt. 

Hon kan använda sushikartan, så den klarar mamma-testet. Det får inte bli för komplicerat, 

man måste välja bort en hel del. Det är svårt att göra det så enkelt det går”  

Det visar sig att enkelheten och förståelsen är det viktiga i en webbapplikation när man ser till 

användbarhet och design. För att uppnå detta är det viktigt att fokusera på kärnfunktionen i 

applikationen. Det blir lätt att man kommer på mer och mer funktioner som skulle vara 

bra/coola att ha med, men i slutändan skadar det ofta applikationens huvudsakliga funktion. 

Desto mer funktionalitet en sida har desto mer blir det för användaren att lära sig och förstå, 

just detta tappar man många användare på.  
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Sevandersson nämner även en intressant aspekt inom detta område, och det är att man inte får 

glömma de användare som vill ha och kan hantera en mer komplicerad applikation. 

 ”Man måste även ha mer avancerade funktioner, så man täcker hela spektrat av användare, 

och det är en av de svåraste sakerna hur gör man en enkel sajt avancerad”  

En lösning på detta som man kan se på en del sajter men även program är två eller flera 

användarlägen, just för att tillgodose detta behov. 

 

 4.2.4 Användartester 

 

Det finns ett flertal sätt att säkra en bra användbarhet och design, det som framstår som det 

effektivaste är användartest. Dessa behöver nödvändigtvis inte vara storskaliga, det gyllene 

talet sägs vara tre personer vid varje test. Dessa test ska vara grundligt genomförda och 

dokumenteras noggrant. Men att testa sin applikation på bara en person ger även det mycket 

nyttig data. Ring från Bloglovin nämner följande:  

”Vi har gjort alldeles för få användartest. Men om du i alla fall gör ett användartest är det 

100 gånger bättre än att inte göra något alls”, 

 ”Ett tips är ju att ta en polare som inte använt tjänsten och observera hur den interagerar 

med tjänsten första gången. Det ger jätte mycket och man kommer att tänka på saker som 

man aldrig tidigare tänkt på.”  

Vidare talar han om ”the curse of knowlage” något som en utvecklare ofta får problem med. 

Kortfattat innebär detta att man som utvecklare har så mycket information kring applikationen 

att man ser saker som självklara, när det kommer till tillvägagångssätt och användande av 

applikationen. Om en extern individ tas in och denna får testa applikationen, ser man saker 

som man som utvecklare aldrig skulle ha uppmärksammat.   
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 4.2.5 Designarbete 

 

Vad gäller arbetet med design ser arbetet lite olika ut. 

På Bloglovin är designen nästintill färdigställd innan någon egentlig kodning görs.  

Carlberg: ”Vi har aldrig eller mycket sällan någon kod innan designen är klar utan 

designarbetet kommer först” 

 

Valentin gör upp en prototyp men sedan tar han in extern hjälp då han känner att han ej 

innesitter den kunskap som behövs. ”Design är svårt, det är en konstform. Jag säger lite 

övergripande var saker ska sitta och att det ska bli snyggare än vad jag kan göra .”  

Men samtidigt som man ska ha en snygg sida med en modern och tilltalande design, så ska 

sidan fortfarande vara användarvänlig och locka användare att använda tjänsten. 

Sevandersson varnar just för detta och refererar till en undersökning utförd av Google.  

”Google gjorde ett kul test, de hade en ”snygg” sajt och den andra var mycket fulare och  mer 

användartext. Det visade sig att den fula sajten var den som fick mest besökare. Så återigen 

hade en designer fått bestämma hade de gått sämre. Så man vet inte riktigt vad som är bäst, 

men en sak som är viktigt är ”less is more”  

 

Något som alla är överens om är att designen är något som går i vågor och är väldigt 

trendkänsligt. Just nu är det webb 2.0 som är måttstocken på ”bra” design, det handlar om 

skalade och enkla sidor. Men om ett eller två år kan det lika gärna vara något annat som är 

inne. Man kan även ana en viss skepsis mot designers och andra specialister, Sevandersson 

säger bland annat.  

”… alla som säger sig och tror sig kunna saker, användardesigners, interaktionsdesigners 

och så vidare, inte kan något. Ungefär 99 procent av dessa snackar bara skit, det har visat sig 

gång på gång att folk säger vad de vill ha men sen så är deras beteende helt annorlunda .” 
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 4.2.6 Lock-In 

 

Nedan presenteras de empiriska material vi samlat in genom intervjuer, denna del fokuserar 

på Lock-In. 

 

Det visar sig att det finns en uppsjö metoder och tillvägagångssätt som kan sägas vara Lock-

In, allt kretsar kring att få användarna att återvända till sajten.  

Om man hårdrar det hela så kan man urskilja ett antal olika tillvägagångssätt.  

 

 Skapa ett beteende hos användarna: Detta tillvägagångssätt har Bloglovin arbetat 

med, bland annat genom att individer som läser bloggar hela tiden blir påminda om 

Bloglovin genom blogglovinikonen.  

Swensson: ”Bloglovin ikonen har också varit till stor nytta, den finns alltid kvar på 

sidan, vilket gör att den alltid exponeras så folk blir påminda hela tiden” 

 Ge användarna ett verktyg som förenklar vardagen: Om tjänsten underlättar ett för 

användaren vardagligt problem på ett enkelt och smidigt sätt, kommer denna med stor 

sannolikhet tillbaka nästa gång. Sevandersson nämner just detta när han talar om en 

typisk användare av Pixlr. 

”Det finns en marknad på ca 80 % av Adobes kunder som inte är proffsanvändare, 

utan bara använder programmet för att beskära bilder osv. det finns en stor andel 

features i Photoshop som en vanlig användare aldrig använder. Detta gör att jag med 

pixlr kan nå en extremt stor målgrupp.”  

 Skicka nyhetsbrev: Valentin har bland annat använt sig av utskick till användare för 

att öka de regelbundna besöken. Men han säger också att han generellt sätt är dålig på 

att ta vara på befintliga användare.  

”Jag är mycket dålig på, att bygga en relation och underhålla den relationen med 

användarna.”, ”Efter först många år började jag skicka ut nyhetsbrev.”  

Man ska dock vara försiktigt med utskick, för mycket mail kan ha motsatt effekt då 

många finner det störande. Detta är något som diskuterats på Bloglovin.  

Swensson: 
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”Man kan också påminna genom mejl, genom att användarna får en fil med de senaste 

inläggen. Detta skapar dock debatt både på kontoret och i användarkretsen. Ibland 

vill folk ha det och ibland inte”  

 Skapa en ”hype” kring sajten: Detta tillvägagångssätt har använts både av Pixlr och 

Bloglovin. Ring:”… det tog så snabbt fart genom att många skrev om det på olika 

ställen hela tiden, vilket gjorde att core-läsgruppen blev hela tiden påminda om 

bloggkoll (nuvarande Bloglovin) för att kolla tills de hade byggt ett beteende för att 

det var så mycket snack”  

Sevandersson som har en tekniskt avancerad produkt lanserade Pixlr på ett antal 

teknikbloggar för att få igång snacket. Sevandersson understryker även vikten av att 

inte sprida ut lanseringen och marknadsföringen över en längre tid, detta när det gäller 

e-marketing speciellt marknadsföring via bloggar. Om ett antal bloggar skriver om 

produkten/tjänsten samma dag så blir det ett stort trafikflöde, vilket gör att man 

hamnar på topplistor något som ökar trafiken ännu mer.  

”Den här gången visste jag att det var en remarkable produkt. (en tekniskt överlägsen 

produkt, en wow produkt). Därför lanserar jag till personer som är teknikintresserade, 

de som tycker att shit va coolt att detta går att göra i flash. Skulle jag gått till en 45-

åring i någon förort som bara beskär bilder skulle inte den förstått tekniken bakom. Så 

rent praktiskt valde jag ut ett antal teknikbloggar, sen hade jag sådan tur att tre av 

dessa publicerade storyn samma dag vilket gjorde att jag automatiskt hamnade på ett 

antal topplistor. Det är också en tanke när det gäller marknadsföring på Internet, 

sprid inte ut det så mycket utan välj en dag som du lanserar, just för att hamna på 

topplistor.” 

 Ge användarna en ny upplevelse: Om användarna får känslan av att applikationen är 

häftig och nyskapande, kommer de med ganska stor sannolikhet komma ihåg sidan 

och besöka den igen.     
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Denna aspekt åsidosätts ibland vilket kan vara en fara, det är oftast betydligt mer tidskrävande 

och kostsamt att skaffa nya användare. Valentin säger följande:  

”Jag borde verkligen utveckla relationen mer med mina användare. Det finns ju en 

anskaffningskostnad (annonskostnader) för varje användare, och att då inte underhålla 

relationen är mycket dumt” 

Att ta vara på de användare man har är viktigt och något som varje sajt bör arbeta mer med. 

 

 4.2.7 Lansering 

 

Nedan presenteras de empiriska material vi samlat in genom intervjuer, denna del fokuserar 

på Lansering. 

 

Själva lanseringen av en publik webbtjänst är av yttersta vikt, då det är viktigt att få en bra 

tillväxt av användare för att kunna fortsätta arbetet. 

Alla intervjuade är överens om att den största faktorn till en framgångsrik lansering är att 

sajten uppmärksammas, det finns så många sajter och konkurrensen är benhård. Syns man inte 

så finns man inte.  

Enligt Sevandersson som har lång erfarenhet i branschen så ska man lägga upp sin 

lanseringsstrategi efter vilken typ av produkt/tjänst man har.  

”Det beror helt på vad man har för produkt. Man kan säga att det finns tre olika kategorier.  

Remarkable vilket är det lättaste att lansera. Sen finns det lite tråkigare produkter, men 

produkter som ”förenklar” livet (en vänja-sig-vid-produkt, ett beteende man måste lära sig).  

Om man har en ruskigt dålig produkt, som man vet är tråkig då får man gneta. Då handlar 

det om att byta länkar och kontakta bloggar. Det finns företag i Indien som man kan anlita 

som sitter och kontaktar bloggar som är inom produktens område, och kollar om de vill byta 

länk osv.”  

Han talar alltså om dessa tre produkttyper, nedan följer en mer detaljerad beskrivning kring 

lanseringsstrategier med utgångspunkt från produkt/tjänst.  

 Remarkable: Om en produkt är banbrytande eller teknisktöverlägsen andra liknande 

produkter har man en så kallad remarkable produkt. Dessa ska enligt Sevandersson 

vara de produkter som är lättast att lansera. Pixlr som ses som just en sådan produkt 

lanserade Sevandersson med hjälp av teknikbloggar på Internet. Strategin var att 
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rikta sig till individer med ett stort teknikintresse, eftersom dessa skulle tycka att 

produkten var fantastisk. Skulle lanseringen ha skett mot en annan målgrupp skulle 

de med största sannolikhet inte ha fått samma genomslagskraft.  

”Därför lanserar jag till personer som är teknikintresserade, de som tycker att shit 

va coolt att detta går att göra i flash. Skulle jag gått till en 45-åring i någon förort 

som bara beskär bilder skulle inte den förstått tekniken bakom.”  

Dagen efter att Sevandersson lanserade Pixlr så hade han 16.000 unika besökare på 

sidan, och två dagar efter var siffran uppe i 28.000. Så det var minst sagt en lyckad 

lansering.  

 

  Vänja-sig-vid produkter: Dessa produkter är inte lika banbrytande och 

teknisktöverlägsna som en produkt som är remarkable. Med en sådan produkt blir 

det med största sannolikhet inte en lika explosionsartad tillväxt, processen blir mer 

utdragen men genomför man en lyckad lansering så växer sajten sakta men säkert. 

Sevandersson nämner Bloglovin som är en vänja-sig-vid produkt med en lyckad 

lansering.  

Bloglovin slog egentligen igenom tack vare en bloggpost på en känd 

modebloggerskas blogg. Bloglovin exponerades då kraftigt och fick mycket 

uppmärksamhet i modebloggsvärlden.  

Carlberg:” Dagen vi körde ut sidan och fick riktigt bra tracktion var då en väldigt 

stor modebloggerska visade min flickväns blogg som hade Bloglovin, sen så var det 

igång.”  

Bloglovin ikonen har även den varit en viktig faktor för den lyckade lanseringen, 

den har bidragit till att folk hela tiden blivit påminda om varumärket och tjänsten. 

Ikonen bidrar även men en slags reklam för Bloglovin, som dessutom kommer från 

användare av tjänsten vilket är en fördel.  

Carlberg:” Bloglovin ikonen har också varit till stor nytta, den finns alltid kvar på 

sidan, vilket gör att den alltid exponeras så folk blir påminda hela tiden. Varumärket 

måste finnas där ute och det är en stor fördel om andra användare promotar 

produkten då det ofta känns mer trovärdigt än om skaparna säger hur bra produkten 

är.”   
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 Dålig produkt: Det finns mängder av sajter på Internet som egentligen är ganska 

dåliga, men vissa av dessa lyckas ändå locka en stor mängd besökare. Lanseringen 

av en sådan sajt är svårast. Det gäller att gnata och ”köpa” till sig trafik genom 

länkbyten. Finns även företag i Indien som kan hjälpa vid en sådan lansering, dessa 

skriver då inlägg på bloggar och ber om länkbyten på relevanta sajter och bloggar.  

Sevandersson:” Om man har en ruskigt dålig produkt, som man vet är tråkig då får 

man gneta. Då handlar det om att byta länkar och kontakta bloggar. Det finns 

företag i Indien som man kan anlita som sitter och kontaktar bloggar som är inom 

produktens område, och kollar om de vill byta länk osv.”  

 

 4.2.8 Dokumentation 

 

Just hastigheten är även närvarande när det gäller dokumentation. Samtliga tillfrågade var 

negativt inställda till att dokumentera det arbete som görs, mer än nödvändigt. Som bloglovin 

uttrycker det så har dem ”ambitionen att föra timetracking varje dag, men vi gör det inte. Den 

egentliga dokumentationen finns i kommentarerna i koden. Det finns ingen egentlig 

dokumentation bortom den.”. När alla involverade känner till hur strukturen är uppbyggd, 

behövs inte detta. Dokumentationen tar mer tid än vad den är värd. Dock medger samtliga att 

det är bra med större dokumentation om andra behöver sätta sig in i hur koden fungerar. 

Sevandersson berör denna punkt när han säger att ”... när man bygger företag/tjänster, oavsett 

vad det är så är det bara en sak man ska tänka på .. alltid .. Business value. dvs vad tjänar jag 

i pengar på detta beslutet.  Med andra ord, i mitt fall så betyder dokumentation (i kod och om 

system etc tror jag ni menar) absolut inte ett skit, det ger mig inget värde eftersom jag inte 

tjänar något på det.”. 

 

När det gäller en större projektgrupp ökar koordinationen och därmed även koordinationen 

vilket ibland länkas ihop. Ett tydligt tecken på detta är när Ring säger att ”den dokumentation 

vi för utöver koden är mötesanteckningar, meddelanden som vi lämnar till varandra i ett 

system samt olika mål som säger vad vi ska göra. Det är det spåret vi lämnar efter oss.”.  
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 4.2.8 IT-entreprenörskap 

 

De tillfrågade ser skillnader på IT-entreprenörer och IT-entreprenörer. Generellt och väldigt 

grovt kan de enligt de tillfrågade delas in i programmerare och i vältaliga. Både Valentin och 

Sevandersson ser den ”nördiga” programmeraren som den med mest status, då denna 

stereotyp gillar tekniken och brinner för att utveckla kvalitet i webbapplikationerna. Om den 

andra varianten, vad vi har valt att kalla för de ”vältaliga”, är enligt de tillfrågade mer ute efter 

status och pengar. Sevandersson menar att ”Det finns många sorter. Många av dem snackar 

skit och lyckas bra med det, det finns så många dåliga produkter och små produkter som får 

mycket uppmärksamhet. Detta för att de syns överallt, men går man in på sidan så fungerar 

de oftast dåligt och de har inte mycket trafik ... De lyckas ju personligen och får en massa 

pengar så all heder till dem, det är ju oftast det som är huvudmålet”. Valentin är inne på 

liknande spår, då han jämför Jonas Birgersson med Johan Staël von Holstein: ”... och så har vi 

Johan Staël von Holstein då som snackar och andra gör jobbet. Jag tycker att egenskaperna 

är att man ska gilla att bygga saker och man måste vara väldigt envis för att det tar tid och 

man måste tänka väldigt långsiktigt.” 

 4.2.9 Marknadsföring 

 

Samtliga tillfrågade har endast använt sig av e-marknadsföring, ingen har använt sig av 

klassiska marknadsföringsstrategier, såsom tv-, radio-, utomhus- eller tidningsreklam. 

Valentin är den som är mest kritisk mot denna sortens reklam, och hänvisar till både 

kortsiktighet samt att ”Det finns en marknadsföringsteori som kallas för läckande hinkar, som 

går ut på att man tappar folk i varje steg, vilket gör att det blir viktigt att det blir så få steg 

mellan budskap och att man kan agera. Har du det på nätet så är det endast ett klick bort, 

men har du en tidning så är det ett mycket stort steg mellan att se annonsen i tidningen och 

sedan gå in på nätet.”. Valentin fortsätter med ett praktiskt exempel: ”DN skrev om 

hittarecept.se, som hade en helsida i DN. De sa att de den dagen hade ca 300 extra besökare, 

och dagen efter inga extra besökare alls. Det är det mönstret jag har sett med de senaste åren. 

En bra bloggpost är mycket bättre än en tidningsartikel.” 

 

Det handlar heller inte om vilka bloggposter som helst, Swensson (bloglovin) blev ”upptäckt” 
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genom endast en (1!) bloggpost: ”Det var i stort sätt bara en bloggpost på en blogg som hade 

väldigt stort inflytande. Det finns vissa personer som har väldigt stort inflytande i 

bloggvärlden och folk tar helt enkelt efter deras beteende. Dagen vi körde ut sidan och fick 

riktigt bra tracktion var då en väldigt stor modebloggerska visade min flickväns blogg som 

hade Bloglovin, sen så var det igång. ” 

 

Det gäller, enligt de tillfrågade, att välja rätt forum och rätt bloggar. Valentin når ut med sitt 

budskap genom ett bloggnätverk. Bloggnätverket i sig består av varandra intresserade 

bloggare som skriver om andras ”nyheter”. Även Sevandersson ser bloggar som ett extremt 

kraftfullt medium för att ”nå ut” med budskapet. Vid lanseringsdagen valde han ut några 

teknikbloggar för att komma på olika sorters sociala bokmärkes-topplistor, vilket förstärkte 

budskapsspridningen. Sevandersson fortsätter med att en sådan spridning inte alltid kan ske, 

beroende på produkt. Han fortsätter med ”Om man har en ruskigt dålig produkt, som man vet 

är tråkig då får man gneta. Då handlar det om att byta länkar och kontakta bloggar. Det finns 

företag i Indien som man kan anlita som sitter och kontaktar bloggar som är inom produktens 

område, och kollar om de vill byta länk osv. ” 

 

Problemet med hastigheten som nyheter sprider sig i bloggosfären(det sällskap som 

kontinuerligt läser och skriver bloggar) är att det motsatta kan ske: Sevandersson menar bland 

annat att ”En nöjd kund säger det till 1 eller 2 kompisar, en missnöjd kund säger det till 10-15 

stycken.” och Bloglovin är inne på samma spår: Problemet med Interne ärt att saker sker så 

snabbt, responsen är omedelbar. Om något inte funkar i Bloglovin så står det snabbt på 

många bloggar. Det går att väldigt lätt få varumärket att stå i dålig dager, om man släpper 

något som folk inte vill ha. 

Carlberg menar att problemet därmed även kan sättas i ett mer makro-perspektiv, då 

snabbheten och även tillväxten av ett företag har förändrats mellan då- och nutid. Carlberg: ”I 

en by förr i tiden var marknaden väldigt centrerad kring byn. Om behovet av ex hästskor blev 

mättat så behövde smeden göra bättre hästskor för att kunna konkurrera med andra aktörer 

på just den marknaden. Marknaden idag har blivit global, oändligt stor, då bryr man sig 

mindre om vad folk i byn tycker till om hästskorna.” När marknaden har blivit global, kan en 

missnöjd användare vidarebefordra sitt missnöje snabbt. 
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 4.2.10 Målgruppsanalys 

 

Respondenterna ställer sig mycket tvekande till målgruppsanalyser, då analysen kan få en 

oanad bieffekt: att man koncentrerar sig alltför mycket på en potentiell grupp än någon annan. 

Att man inte kan veta hur marknaden ser ut eller om den ens finns blir mycket tydligt då 

Internet faktiskt kan ses som ”en global by”. Bloglovin hade ”inget mål [med vem vi skulle 

vända oss till], vi hade ingen definierad, och jag tror det var bra. Man kan spekulera hur 

mycket som helst, innan man lägger ut grejen och kollar vem som ska använda den så är det 

bara vidskepelse och gissningar. När det växte hos modebloggerskor så bestämde vi att det 

var det vi skulle köra efter. ”Bloglovin hade tidigare fått dålig kritik från teknikintresserade då 

det redan fanns en marknad och RSS var ett väletablerad teknik, men inte hos 

modeintresserade bloggar. 

Även Valentin, som tidigare studerat på Handelshögskolan i Stockholm, är mycket kritisk till 

att göra marknadsanalyser. ”... när jag gick på handels[högskolan] fanns bland annat ett slags 

business camp. Där sa de att man skulle sätta sig ned, göra en gedigen marknadsplan, räkna 

ut intäkter och kostnader de närmsta två åren och skriva en massa glufs-glufs bullshit texter 

[...] Och sen i slutändan så vet du fortfarande ingenting, du vet inte om din mamma kommer 

använda den eller andra.” 

Sevandersson medger dock att han lanserade tjänsten till teknikintresserade, eftersom de 

förstår det arbete som han har lagt ned att utveckla en webbtjänst helt i 

programmeringsspråket flash. Även om han inte direkt använder ordet målgrupp så fann han 

att det fanns en stor marknadspotential inom bildredigering på nätet då Photoshops funktioner 

ofta var överflödiga. 

  

 4.2.11 Inkomster/Reklampartners 

 

Det finns olika sätt att tjäna pengar på sin publika webbtjänst. Valentin använder sig av 

annonsplatser för större företag, medan bloglovin använder sig av både premiumtjänster samt 

letar efter distributionskanaler och partnerskap med relaterade sajter till bloggar, s.k. 

bloggportaler. Siktet är inställt på en mer global marknad. Sevandersson ser möjligheter 
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genom licensiering av ”...tekniken, får i princip en eller två förfrågningar per dag från 

företag som vill licensiera. Så förutom pixlr.com finns det ungefär 10-15 andra editorer 

installerade. Dessa företag är ute efter interaktionen med deras befintliga system, något som 

blir möjligt med pixlr. Det är inom detta område som det verkar finnas mest pengar. ”, men 

menar att detta endast går genom det unika i produkten som han säljer. Bildeditorer på nätet är 

mycket svåra att bygga, då de ofta är mycket avancerad och optimerad kod för att snabbt 

kunna startas upp. 

Alla menar att det är svårt att tjäna pengar på användarna, paradoxalt nog är det antalet 

användare som ger positiva biverkningar genom just uppmärksamhet, så reklamannonser 

säljer bättre, eller licensieringen blir lättare (då folk känner igen produkten) 

 

 4.2.12 Intervju Christian Ramel på Mindpool 

 

Christian Ramel har varit verksam med utvecklandet av en publik webbtjänst sen 1,5 år sedan 

tillbaka, och bad oss om hjälp med att utveckla och förbättra användbarheten på sajten 

InviClub.se. Vi kommer här att redovisa den intervju vi hade med honom under ett eget 

kapitel, då Ramel inte innehar samma expertis som ovanstående respondenter. 

 
 

Utvecklingsfilosofi 

 

Utvecklingen av Inviclub har gått genom flera olika stadier enligt Ramel, med olika 

prioritering. Först efter att idén hade diskuterats mellan Ramel och Peder Groth (en annan 

delägare i Mindpool) att skapa någon slags interaktiv inbjudningstjänst, inkluderades även 

Cugler på AHWebb. Det visade sig att Cugler hade sysslat med en liknande applikation 

tidigare och då beslutades det ”sedan att vi skulle göra något av det här på liten skala och se 

då om man kunde få det att sjösättas.” 

Efter detta har arbetet med sajten stött på många olika sorters problem, där den främsta 

orsaken låg i att prioriteringen fanns på webbfilm samt i AHWebbs fall, 

webbpubliceringsverktyg. Detta menar Ramel inte är så konstigt, då detta inte var lika 

riskfyllt som att producera till kända kunder. 
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Ramel medger även att ansvaret för applikationsutvecklingen har varit skiftande: ”Först ut 

var Alex och Alex den första lösningen, sen gjorde en ex-jobbaren en webblösning på denna 

idé. Sen körde vi fast för det var så buggigt sen så hittade vi en kille i Thailand som kunde 

hjälpa oss billigt. Då skrev vi om ganska mycket av koden och framför allt hur man designade 

inbjudningar. Sen har det kommit idéer, och vi har då även sett konkurrenternas sajter och 

kollat på dem som inspiration. ” 

 

Ramel fortsätter med att sajten aldrig har släppts publikt, vilket kunde ha varit bra. 

Argumentet Ramel använder är antagligen rätt vanligt, man vill släppa en produkt som man 

kan vara stolt över. 

Ramel medger att fokuseringen ibland inte var den bästa, exempelvis fokuserades arbetet 

under en viss tid till att göra webbapplikationen IE6-säkrad: ”Ett tag var det svårt att få sajten 

till att bli IE6-kompatibel, som kanske inte var särskilt viktigt i ett längre perspektiv, då fler 

och fler går över till IE7. Men det var krångligt då, men övergripande har det varit det hela 

tiden att vi har jobbat med något annat medan projektet pågår och samtidigt få projektet att 

gå framåt. ” 

 

Marknadsföring 

 

Den marknadsföring som är tänkt att ske för InviClub är word-of-mouth-marknadsföring; ”... 

genom att man genom tjänsten bjuder in folk till sajten, och det är nog viktigt och då gäller 

det att man har en mycket bra tjänst.”. Vanlig, traditionell marknadsföring kommer inte att 

ske. Vidare tror Ramel att marknadsföringen måste ske så att de större eventbyråerna 

använder sig av tjänsten.  

Målgruppen som Ramel vill nå ut till är mellan 20-35, men är mycket öppen för andra 

målgrupper som kan tänka sig att använda tjänsten. 

Inlockning och inlåsning sker mer eller mindre av sig självt då tjänsten i sig erbjuder en OSA-

sida, som i sin tur introducerar många användare till tjänsten i ett tidigt 
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4.3 Respondenternas synpunkter på MALIN 

I detta delkapitel beskriver vi vad respondenterna ansåg vara MALIN-modellens styrkor och 

svagheter, men även andra påpekanden kring modellen och hur den passar in i ett praktiskt 

utvecklingsprojekt fokuserad på publika webbtjänster. 

 

Bloglovin: 

Det projektmedlemmarna i bloglovin först märkte var att det inte fanns tillräcklig koppling 

mellan lanseringsfasen till byggfasen. De menade att man ”... märker ju om det går bra i 

början utan någon egentlig mätning, jag menar går du från 10 till 10000 användare så finns 

det en marknad.”. De påpekade också att det fanns en liknande modell, som handlar om hur 

man startar upp en affärsmodell, vilken kallas för Lean Startup. 

 

De påpekade också att det var viktigt att få in användare tidigt i utvecklingsfasen. De tyckte 

att det inte spelade någon roll vem det var, så länge den personen inte var med i projektet. Ett 

förslag var att ”... kunna se prototyp, kund och tweek som huvudelement i utvecklingsfasen. 

Egentligen skulle man kunna lägga till en fjärde punkt där som är mätning.”  

Vidare ansåg de att man behövde veta målgruppen innan man lanserar, trots att de tidigare i 

intervjun inte ansåg det var vikigt och att man inte skulle fokusera för mycket på målgruppen. 

Dock skiljer sig detta på så sätt att första stadiet inte ser likadan ut mot vidareutvecklingen. 

Carlberg menade också att de tänker på design och funktionalitet redan i byggfasen. Överlag 

så instämde de på delar av MALIN-modellen. Deras variant skulle kunna se ut något som 

detta: 
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Figur 13: MALIN: modifierad version av Ring, Swensson och Carlberg 

 

 

Valentin: 

Valentin var tveksam till målgruppsanalysen, eftersom den är så trubbig och består främst av 

gissningar, eftersom sådant egentligen endast är till för att visa andra intressenter 

(riskkapitalister eller investerare) vad man har tänkt. Valentin menar också att hastigheten är 

avgörande, särskilt till att lansera. ”Problemet är att om man går runt i 2 år att bygga en sajt, 

och sen vid lansering så visar det sig att folk inte vill ha det här. Det kan ta jättelång tid att 

bygga saker, men sen visar det sig att behovet inte fanns där. Jag tror mycket på det här att få 

ut saker fort för att känna av marknaden.” 

 

Figur 14: MALIN: modifierad version av Valentin 

 



77 

 

 

Sevandersson: 

”En sak som jag tycker är viktigt är att få ut tjänsten så tidigt som möjligt.”  

 

”Intergrationsgraden på en tjänst är bland det viktigaste som finns idag när det kommer till 

marknadsföring.” 

 

”En sak som ni måste ha med i modellen är kundservice/support, det finns inget viktigare än 

det. Generellt sätt har jag märkt att folk väl har tagit steget att kontakta en så ska man ha 

största respekt för den personen. Desto snabbare och desto bättre svar personer får, desto 

nöjdare blir denna.  En nöjd kund säger det till 1 eller 2 kompisar, en missnöjd kund säger 

det till 10-15 stycken. Det jag har märkt generellt är att webbtjänster sällan svarar på 

supportmail, så anstränger man sig så har man otroligt mycket att vinna på detta. Detta är 

även viktigt för att veta vad du ska utveckla i din tjänst, du har en dialog med användarna 

som driver användarna framåt. ” 

 

”Målgruppsanalysen är viktigast vid lanseringen så du vet mot vilka du ska lansera tjänsten. 

När det kommer till tjänster som Facebook och pixlr som har en massmarknad är detta inte 

lika viktigt. Man ska även vara öppen på denna punkt för det kan visa sig att det finns 

grupper som du inte tänkt på som använder tjänsten. Då är det viktigt att skäppa dit 

ursprungliga fokus och fokusera på dem som visade sig använda tjänsten.” 

 

”Användbarheten ändras från dag till dag, webb 2.0 är inne idag men det behöver det inte 

vara om 1 år.” 
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Figur 15: MALIN: modifierad version av Sevandersson 
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 5 Analys 

I detta delkapitel kommer vi att svara på frågeställningarna från kapitel 1.4 genom att 

använda teoretiska utgångspunkter samt de empiriska fynd vi har gjort genom de intervjuer vi 

gjorde. 

 5.1 De olika utvecklingsmodellerna  

 

Detta kapitel har vi delat upp i fyra mindre delar, där vi i tur och ordning behandlar RUP, 

Vattenfallsmodellen, Lean Startup samt agila metoder för att lättare se likheter och skillnader. 

Detta delkapitel svarar på frågeställningen:  

Vilka skillnader och likheter finns det mellan MALIN och andra angreppssätt när det gäller 

publik webbutveckling, såsom RUP, Vattenfallsmodellen, Lean Startup samt agila metoder för 

IT-entreprenörer? 

 

 5.1.1 RUP 

 

Skillnaden mellan RUP och MALIN är mycket stor, främst på grund av vad syftet är. RUP 

grundar sig egentligen på stor dokumentation och omfattande koordination för att stödja 

arbetsprocessen. Detta lämpar sig väl för stora projekt, men inte för enkla, publika 

webbtjänster eftersom det sällan finns resurser för omfattande dokumentation och 

projektstorleken sällan kräver detta. Även kravspecifikation samt användningsfall, som 

baseras på kontakt med kund, finns sällan i ett publikt webbtjänstprojekt. Vidare är RUP 

iterativ, vilket ger en viss flexibilitet gentemot de anpassningar som ofta görs under 

projekttiden, vilket även MALIN är. 

MALIN liknar RUP på det sätt att arkitekturen spelar en avgörande roll i utvecklingsprojektet. 

RUPs begrepp för arkitektur är mycket vid, exempelvis brukar faktorer som återanvändbarhet, 

förståelighet, begränsningar (både tekniska och finansiella) samt den estetiska 

framställningen.
106

 Även användningen av designmönster (sättet ett återkommande problem 

inom arkitektur löses på) förespråkas inom RUP, och även inom MALIN.  

MALIN förespråkar en arkitektur byggd på ramverk, exempelvis Ruby-on-Rails eller 
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Symfony
107

. Ramverken är till för att lättare kunna felsöka, återanvända kod och öka 

struktureringen mellan webbsidor och objekt genom bland annat MVC-mönster.
108

  

Budget, projektlängd samt kundinverkan skiljer sig markant mellan de olika modellerna, på så 

vis att RUP-modellen har bestämda ramar när det gäller dessa tre. En budget finns genom 

överenskommelse med kund, projektlängd bestäms med kund eller genom budgetavtalet. 

Kundinverkan har en stor inverkan på ett RUP-projekt, särskilt genom att kunden ofta 

interagerar med kravinsamlare som i sin tur producerar användningsfall. 

Vid tillämpning av RUP för publik webbutveckling uppstår flera problem. Som tidigare sagts 

finns ingen kund eller kundinflytande vilket gör att användningsfallen blir lidande. Eftersom 

budgeten är beroende av eget kapital inom publik webbtjänstutveckling blir ofta projekten av 

mindre karaktär, vilket i sin tur gör att många roller och aktiviteter som RUP förespråkar inte 

behövs. RUP ger inget stöd för lansering eller lanseringstekniker, vilket gör att modellen inte 

ger stöd för den tänkta lönsamheten som webbtjänstprojekten tänkte ge. 

5.1.2 Vattenfallsmodellen 

 

Vid applicering mot utvecklandet av publika webbtjänster, finns det tydliga problem med att 

använda sig av vattenfallsmodellen. Precis som i RUP finns ingen tydligt definierad kund, så 

kravspecifikationen finns inte tillgänglig, vilket gör att resterande steg blir bristfälliga och 

kvalitén blir lidande. Om metoden ska följas rakt ut kommer även dokumentationen (som i 

RUPs fall) antagligen bli överdrivet stor jämfört med hur stort systemet/applikationen är. 

Den enda likheten mellan MALIN och Vattenfallsmodellen handlar om att båda är uppbyggda 

i faser. MALINs faser är dock i sig iterativa, vilket vattenfallsmodellen inte är. När som helst 

kan projektmedlemmarna gå tillbaka till byggfasen, och ibland kan byggfasen gå in i 

lanseringsfasen (ex vid en större utbyggnad av arkitektur). Viss sekventiell uppbyggnad är 

dock nödvändig för alla systemutvecklingsmodeller, 
109

för MALIN behövs det (affärs)idéer, 

för RUP i princip användningsfall/kravhantering och för vattenfallsmodellen en 

förstudie/kravspecifikation. 
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 5.1.3 Agila metoder 

 

MALIN-modellen når upp till tre av dessa fyra kriterier på angreppssätt, då endast samarbete 

med kund kan uteslutas, då det inte finns tydlig uppdragsgivare eller kund. MALIN 

förespråkar snabbhet och föränderlighet i utförande, men också stabilitet i form av 

genomtänkt arkitektur. Även individerna står i centrum, då modellen är riktad till mindre 

projektgrupper.  

 

MALIN interagerar bra med alla av dessa punkter, med undantag av den första punkten 

angående kundinverkan, då det inte finns någon kund förrän lanseringen är gjord. Om 

lanseringsfasen innehåller återkoppling från BETA-användare innan den riktiga lanseringen, 

kan även punkterna om kundinverkan inkluderas. På många sätt är MALIN en modellerad 

fortsättning av agila metoder specialiserade på publika webbtjänster utan kundinverkan. Det 

finns med andra ord stora möjligheter att använda sig av en agil metod i MALIN 

 

 5.1.4 Lean Startup 

 

Lean startup och MALIN är mycket lika i sin utformning, då båda modellerna syftar till att få 

IT-startups att gå så smidigt som möjligt från idé till webbapplikation. Båda modellerna utgår 

ifrån en okänd marknad och en okänd lösning som ställer extra höga krav på utvecklaren. 

Det finns dock stora skillnader, främst när det gäller lansering och spridning samt 

kundpåverkan. The Lean startup är en modell främst inriktad på projekt som lyckas med 

lanseringen, vilket betyder att modellen bygger på ett annat grundantagande än MALIN-

modellen, nämligen att folk vill ha webbtjänsten. Efter att detta grundantagande har gjorts kan 

”Customer development” ske, därmed finns det en ”lucka” som modellens skapare inte kan 

bortse ifrån. MALIN å andra sidan, är framtagen till att nå ut till användarna genom att 

specialisera sig på att lanseringen ska bli så bra som möjligt.  

 

Det finns dock en användbar kompabilitet om modellerna sätts ihop, genom att the Lean 

Startup kan användas som ett stöd i vidareutvecklingsprocessen (när man har en stabil 

kund/användarbas). The Lean Startup rekommenderar även att utvecklingen ska ske i små 

steg och att mätning ska göras på varje ny release för att avgöra om kunden vill ha 



83 

 

förändringen eller inte. Mätningen är av central karaktär för modellen och jämfört med 

MALIN är nog detta en mycket bra idé. Även Carlberg (Bloglovin) var positiv till att mäta 

förändringar genom kundkontakt för att få en större förståelse av vad kunden vill ha. 

5.1.5 Sammanfattning jämförelse 

 

 
Tabell 1: Jämförelse mellan RUP, vattenfall samt MALIN 

 

Egenskap RUP Vattenfall MALIN Lean Startup 

Aktivitetskedja Iterativ Sekventiell Iterativ Iterativ 

Kundpåverkan Stor Stor Ingen Stor 

Projektgrupps-

storlek 

10+ 10+ 1-5 2 

Dokumentation Stor Stor Kod Kod 

Agil Nej Nej Inslag av Ja 

Livscykel
110

 1-3 mån 3-24 mån Daglig Daglig 

Projektlängd 6+ mån  3-24 mån Veckor Veckor 

Budget Kund Kund Eget kapital Eget kapital 

Koordination Stor Stor Liten/ingen Liten 

Komplexitet Stor Mellan/Liten Liten Mellan/Liten 
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Tabell 2: Jämförelse mellan Scrum, XP och MALIN 

 

Egenskap Scrum XP MALIN 

Aktivitetskedja Iterativ Iterativ Iterativ 

Kundpåverkan Stor Extrem Ingen 

Projektgrupps-

storlek 

2+ 2+ 1-5 

Dokumentation Product/Sprint Backlog Medel/Liten Kod 

Agil Ja Ja Inslag av 

Livscykel
111

 1 mån (sprint) 1 vecka Daglig 

Projektlängd 1+ mån 1+ mån Veckor 

Budget Kund Kund Eget kapital 

Koordination Medel Medel Liten 

Komplexitet Valfri Valfri Liten 

 

 

 5.2 Reviderad version – från MALIN till MISSILE 

 

Detta delkapitel svarar på följande frågeställning: 

Hur bra stämmer MALIN-modellens egenskaper överrens med vad de utvalda IT-

entreprenörerna anser vara faktorer som låg bakom framgångsrika webbutvecklingsprojekt? 

 

MALIN, den ursprungliga modellen vi såg som vägledande inom ett webbutvecklingsprojekt 

hade många brister. Bristerna blev tydligare varefter våra intervjuer blev färdiga. Det finns ett 

antal förklaringar till detta, där det största skälet antagligen var att ingen forskning (som vi har 

hittat) har tagit upp fenomenet med publika webbtjänster på samma sätt som vi har. All 

forskning som tidigare har gjorts har behandlat större företag och större projekt än vad vi har 
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inriktat oss på. Därigenom fick vi ta olika delar av relevant litteratur för att fylla upp detta 

tomrum. 

 

Det mest utmärkande för publika webbtjänster är just osäkerhet kring marknad och 

affärsmodell. Det är inte många som vågar på sig att lägga ner tid och utveckla något som 

kanske inte ens kommer att användas senare. För ”gamla” utvecklingsmodeller såsom RUP 

och Vattenfallsmodellen(se kap 3.1) så förutsätter modellerna att det finns en tydlig marknad 

(i form av ett avtal med kund) samt en tydlig affärsmodell (betalning mot 

leverans/vidareutveckling av tjänst). 

 

 5.2.1 Svagheter i MALIN 

 

MALINs brister bestod mest av att aktiviteter samt fokus inte överensstämde med hur 

respondenterna ansåg var viktigt för en framgångsrik publik webbtjänst. Den största 

skillnaden handlade om iterationen mellan idé och arkitektur. Samtliga menade att stabilitet, 

säkerhet och utbyggbarhet måste åsidosättas för att så snabbt som möjligt få ut webbtjänsten. 

Detta blir förståeligt med tanke på den risk man tar genom att utveckla arkitekturen under för 

lång tid, tid som kunde ha använts till bättre ändamål om webbtjänsten får ointresserad 

respons. 

 

Respondenterna var även tveksamma till målgruppsanvändningen. Det finns en tydlig skillnad 

mellan teoretisk (akademisk) tradition kontra praktisk tradition. Valentin förklarade att på ett 

business camp anordnat på handelshögskolan att man skulle göra en målgruppsanalys för att 

få ”en bild” av till vilka som var potentiella kunder. Detta passar i en traditionell, närbelägen 

miljö, men i en global by som Internet kan man inte veta vem som vill använda tjänsten. 

Målgruppen vet man först om när folk börjar använda tjänsten, inte innan, därigenom så 

marginaliseras målgruppsanalysen. Målgruppsanalys kan ses som en utvidgning av behov, 

men har inte samma fokuseringsgrad. Behov handlar mer om något som skulle förenklas, till  

vilka behovet tilltalar mest, det är målgruppen. 

 

MALIN-modellen tyckte Valentin inte var tillräckligt fokuserad på snabbhet och hastighet, 

något som de andra respondenterna höll med om. Skillnaden mot andra modeller var just att 
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MALIN skulle vara lätt att förstå, lätt att implementera och lätt att utveckla genom. 

Hastigheten måste prioriteras, just för att konkurrensen på marknaden är mycket stor. Tar det 

lång tid att implementera sin idé (särskilt om den är remarkable) så kan konkurrenterna 

komma ikapp det försprång man eventuellt hade. 

 

En annan brist MALIN-modellen hade var att det fanns en för liten återkoppling mellan 

användare och projektmedlemmarna. Återkopplingen visade sig vara en mycket viktig, för att 

inte säga avgörande, till att vidareutveckla deras idéer. Sevandersson går längst och menar att 

man har mycket att tjäna på att ge snabb återkoppling till den återkoppling som kommer från 

användarna, och att många gör stora fel där. Detta har med att dålig service ger dåliga 

recensioner och att användare är mycket mer benägna att sprida dåliga nyheter gentemot att 

sprida bra nyheter. Denna typ av kundvård handlar dock mer om hur man behandlar kunder i 

en modell som syftar mer på vidareutveckling än nyutveckling. Vidareutveckling är inte med i 

vår avgränsning, men modellen är tänkt att kunna fortsätta med iterationer från 

vidareutveckling till att fånga in nya behov. 

 

Intäkterna från sidan visade sig vara mer komplex än vad vi trodde. Sevandersson licensierade 

ut sin teknik mot pengar, Bloglovins annonsplatser var ett resultat av sina egna användares 

behov av att synas samt Valentins utförsäljning av tidningssajter. Därigenom går aktiviteten 

från reklampartners till ett bredare område, intäktsanalys. Denna intäktsanalys kan hjälpa till 

att forma en affärsmodell, men är marginaliserad i uppstarten, eftersom den förutsätter unika 

besökare. Här missbedömde vi de möjligheter som faktiskt finns att tjäna pengar på en 

webbapplikation samt att denna aktivitet inte spelar särskilt stor roll vid lansering eftersom 

man först behöver användare för att tjäna pengar på den publika webbtjänsten. 

 

Användbarheten i modellen är också intressant att belysa, då ingen av de tillfrågade hade 

någon teori bakom vad som gör en lyckad användbarhet. Det enda som betyder något är a tt 

det ska vara enkelt att använda. Enkelhetsprincipen som Valentin arbetar efter är om att 

dennes mamma förstår och kan använda tjänsten, så kan andra göra det. Enkelheten är aldrig 

självklar, då användarna har olika erfarenheter och preferenser. Bra användbarhet betydde för 

de tillfrågade en grafisk enkelhet och ingen förvirring för användaren. Detta är något som J, 

Nielsen nämner vikten av i sin bok Usability Engineering (se kap 3.4.4). Dessa principer 
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kallas ofta för “keep it simple stupid” Just detta kan vara svårt att undvika, då utvecklare hela 

tiden vill förbättra funktioner, vilket i sin tur kan leda till sämre användbarhet på grund av att 

applikationen blir svårare att förstå och hantera.  

 

 5.2.2 Styrkor i MALIN 

 

Det fanns dock vissa saker som stämde överrens, principerna bakom Lock-In(se kap 3.5), 

idéer som den drivande kraften samt hur viktigt det är att tänka igenom lanseringen och hitta 

lanseringsstrategier. 

 

Principerna bakom Lock-In tyckte respondenterna var mycket intressanta och viktiga att ta 

med, då en publik webbtjänst bygger på en annan sorts ”frivillighet” än betaltjänster. För 

betaltjänster på Internet blir ett incitament för att använda tjänsten igen den att användaren 

redan har lagt ut pengar (ex genom medlemskap) för att överhuvudtaget använda tjänsten. 

Det ska dock tilläggas att ingen av respondenterna arbetat aktivt med Lock-In, i alla fall inte 

under namnet Lock-In. 

 

Att användarna inte bara besöker, utan även återvänder till tjänsten är mycket viktigt för 

samtliga. Amit & Zott understryker även vikten av detta (se kap 3.5) För Bloglovin samt 

Valentin ökar denna betydelse, eftersom mycket av intäkterna på dessa sajter bygger på 

reklamannonser, och argumentet för att ta ett högre pris för annonsplatser bygger på att antalet 

unika användare är mycket högt. 

 

Att bara kunna få användaren att besöka den publika webbtjänsten är endast ett steg på vägen, 

ett regelbundet användande kräver att användaren ständigt påminns om webbtjänsten. 

Bloglovin använde priming-principen mycket bra genom att en ikon placerades ut på alla de 

bloggar som använde deras tjänst, genom att exponera varumärket tillräckligt många gånger 

så primades bloggläsarna till att undermedvetet associera deras favoritbloggar med Bloglovin. 

 

En till viss del självklar aktivitet i vår modifierade variant av Lock-In var bidrags- och 

integrationsgraden.(se kap 3.5.1) Bidragsgraden, som var tänkt att belysa användarens behov 

av praktisk och känslomässig användning av sajten, kan ses som mycket självklar. Finner inte 

användaren något behov av tjänsten, vare sig praktisk eller känslomässig, blir det svårare för 
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projektmedlemmarna att få användaren att stanna. I alla respondenters fall handlade det om ett 

praktiskt behov: för Valentins sajter handlade det om att snabbt se på en karta det man söker 

efter. För Bloglovin handlade det att organisera nya inlägg från bloggar och för Sevandersson 

en snabb och praktisk webbapplikation för bildredigering. De känslomässiga behov som kan 

finnas på webben kan handla om lycka, fascination eller någon annan känsla. Ett 

framgångsrikt exempel när det gäller detta är youtube
112

 samt break.com
113

, som har 

specialiserat sig på videoklipp upplagda av användare. 

 

Integrationsgraden, det vill säga hur bra integration som kan göras mot andra 

webbapplikationer är antagligen inte det viktigaste vid en lansering, men kan vara en fördel. 

Idag finns det s.k. mash-ups, det vill säga att man använder material från andra sidor för att 

öka värdet på sin egen sida, vilket kan ses som den grundläggande principen bakom web2.0. 

Valentin är en av dem som använt sig av Google-maps, vilket kan användas för att integrera 

med andra tjänster, exempelvis annonser. För Bloglovin sker samma sak, de använder sig av 

RSS-teknik samt cookies/sessionsvariabler för att se vilka blogginlägg som en användare 

redan har läst. De blogginlägg som kommer in kan också ses som en mash-up, eftersom 

informationen kommer från en tredjepart, bloggaren. Integrationen är även tydlig för 

Sevandersson, som licensierar sitt API till andra företag och sajter, vilket är huvudinkomsten 

för denne. 

 

Idéer och inspiration är enligt Valentin det som för dennes projekt framåt, och spelar därmed 

en stor roll för utvecklingen. Eftersom det inte finns någon användare/kund under 

utvecklingsstadiet, ändras fokus från användarfall till att realisera sina idéer i en prototyp. 

Därmed blir iterationen mycket förenklad, eftersom de teoretiska användningsfall som 

projektmedlemmarna tar fram realiserar direkt in i prototypen. Däremot så spelar antagligen 

komplexiteten på webbapplikationen in när det gäller realiseringen mellan idé och prototyp. 

Eftersom lanseringen av den publika webbtjänsten egentligen endast består av en prototyp 

som ska utföra en begränsad kärnfunktion (ex söka efter annonser på en karta) behövs inte 

mer dokumentation än kodkommentarer. Ökar komplexiteten vid en lyckad lansering genom 

utveckling av stödfunktioner till kärnfunktionen och/eller antalet projektmedlemmar behövs 

sannolikt större stöd för koordination och projektstöd.  
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Att lanseringen är viktig var alla överens om. Lanseringen gjordes huvudsakligen genom att 

vissa bloggförfattare kontaktades och i vissa fall genom mejl och pressrelease. Den mest 

oväntade marknadsföringen var bloglovin, där en bloggförfattare med hög status skrev ett 

inlägg som indirekt refererade till bloglovin. Här lyckades man verkligen få rätt buzz-

marketing, om än med en hel del tur. Just denna marknadsföring, att få igång ett samtal 

mellan potentiella användare, var något som alla respondenter uttryckte var viktigt och detta 

stämmer mycket bra överrens med den teori vi har hittat kring e-marknadsföring. Även om 

genomslaget för bloglovin var litet, trots stadig tillväxt av användare, hade Sevandersson en 

annan taktik, då han medvetet marknadsförde sin tjänst genom att försöka hamna på ”mest 

lästa”-topplistor för att förstärka genomslagskraften och få folk att snacka kring tjänsten pixlr. 

Valentin trodde också att marknadsföring av sig själv var viktigt, dels genom att människor 

tycker mer om att se människor än symboler för ett företag och dels genom att trovärdigheten 

ökar. Vi tror detta kan stämma bra, men vi ser också möjligheter på lång sikt genom att man 

genom ”personmarknadsföring” skapar sig ett eget namn som kan hjälpa en i framtida 

situationer vid lansering av en ny tjänst. 

 

Vi har därmed sett att MALIN inte överrensstämmer helt med hur den praktiska verkligheten 

ser ut för IT-entreprenörer inriktade på publika webbtjänster på flera områden: Det saknas 

hastighet, det finns ingen återkoppling, det fokuseras för mycket på stabil arkitektur, 

användbarheten endast ska vara ”enkel”, kärnfunktioner är viktigare än mervärdesfunktioner 

samt att målgrupp och reklampartners blir överflödiga i modellen. 
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 5.3 InviClub 

 

Vi fick av Mindpool och AH-webb i uppdrag att förbättra applikationen InviClub innan 

lansering. Arbetet kom att fokusera på design och användbarhet, både layoutmässigt och 

funktionellt. Det första vi gjorde var att göra en noggrann granskning av applikationen för att 

hitta brister och fel. Detta resulterade i en lista på åtgärder, vi använde ”10 Usability 

Heuristics”
114

 för att hålla fokus på det väsentliga. 

 

5.3.1 Funktionalitet 

 

Resultatet av undersökningen blev en rad förändringar, med fokus på att förenkla processen 

vid användning av applikationen. Tidigare fanns det enbart en ”avancerad” funktion för att 

skapa inbjudningar. Denna process var indelad i fyra steg som användaren var tvungen att gå 

igenom för att skicka sin inbjudan. 

Vi började med att skapa ett för användaren lättare sätt att skapa inbjudningar, vilket 

resulterade i att användaren enbart behöver gå igenom två steg för att skicka sina 

inbjudningar.  

Den avancerade funktionen finns kvar och kan användas om användaren vill göra mer 

avancerade inbjudningar, men det är inte längre ett måste. 

Sammanfattningsvis kan sägas ett efter förändringarna görs de tre första stegen i ett steg, 

vilket resulterat i en mycket mer lättanvänd och överskådlig applikation. 

 

I applikationen finns även en så kallad ”OSA” funktion, vars syfte är att skapa någon form av 

community känsla uppbyggd kring event. Denna del anser vi har stor potential att bli något 

som användarna uppskattar. I denna första version är denna funktion inte så långt utvecklad, 

men det finns tankar på att göra något ordentligt med OSA-funktionen i framtiden.    

 

Vi anser att denna förändring är mycket viktig då den förra applikationen kändes tung och 

överdrivet komplicerad. Många applikationer tappar användare genom just en för avancerad 
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och komplex uppbyggnad. Genom att förenkla InviClubs kärnfunktion anser vi att 

sannolikheten för att applikationen ska lyckas ökat väsentligt.  

Men det ska understrykas att den avancerade funktionen finns kvar, detta eftersom den 

erbjuder något som konkurrenterna ej kan tillhandahålla. Detta gör även att vi kan tillgodose 

den avancerade användargruppens behov, något som Sevandersson understryker vikten av. 

5.3.2 Design 

 

Vi studerade även applikationens design, denna hade vissa brister men det var inte lika 

påtagligt som funktionaliteten.  

Förändringarna som skett berör först och främst färgvall, det saknades en harmoni i 

applikationen och vissa element var för iögonfallande. Det som gjordes var att färgerna 

harmoniserades och vi valde en ljusare färgskala. Detta eftersom applikationen fick ett mer 

modernt och inbjudande gränssnitt.  

 

Tanken är att det ska ske större förändringar i applikationens design i ett senare skede, dessa 

ändringar hann inte genomföras på grund av tidsbrist.    

 

5.3.3 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att InviClub står inför en rad utmaningar för att kunna bli en 

stor applikation. Applikationen började utvecklas för ca två år sedan då marknaden för denna 

typ av produkt fortfarande var relativt oexploaterad. Idag är läget ett annat, det finns en rad 

liknande applikationer på Internet. Applikationer så som Facebook utgör även en hård 

konkurrens då det finns omfattande stöd för events och fester även där. Det ultimata hade varit 

om en prototyp tagits fram långt tidigare för att testa konceptet. Istället har projektet blivit 

väldigt långdraget, vilket enligt oss inte är optimalt då andra applikationer hinner köra om. 

Vad gäller budskapsspridningen finns det ingen utarbetad strategi, risken är att marknaden för 

dessa produkter blivit mättad. Då krävs det mycket arbete för att få trafik till sidan, då 

produkten i sig inte är unik.  

Efter de förbättringar som gjorts finns det nu en färdig prototyp som är lanserad, frågan som 

återstår är om marknaden fortfarande finns där. Detta säkerhetsställs med mätningar i trafik 
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och antalet användare. Detta har i skrivandets tid ej gjorts, eftersom applikationen bara varit 

”uppe” en kortare tid. Därför kan vi bara spekulera.          
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi de resultat vår undersökning genererat.  

 6.1 MISSILE 

 

Genom att kombinera teoretiska utgångspunkter samt det empiriska material som vi har hittat 

kommer härmed en reviderad modell kallad MISSILE-modellen. MISSILE-modellen står för 

Marknadsföring, Interaktivitet, Snabbhet, Snack, Integration, Lock-In samt Enkelhet 

(Engelska: Marketing, Interactivity, Speed, Speak-ups, Integration, Lock-In och Essentials). 

Som akronymen betyder, ska modellen utföras så snabbt som möjligt, likt en missil ska 

hastigheten vara hög från första idén till att den publika webbsajten publiceras. En missil kan 

ibland heller inte träffa målet (ointresserad respons), men då är det bara att skicka iväg en ny 

missil och göra om samma procedur. Om missilen träffar målet (användaren) går man vidare 

till vidareutveckling. 

 

 

Figur 16: Vidareutveckling från MALIN till MISSILE 
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 6.1.1 Behov 

 

Om du själv upplever ett behov, eller andra personer i din omgivning upplever ett behov går 

det många gånger att lösa med en webbapplikation.  

 6.1.2 Idé 

 

En idé kommer ofta från ett behov som inte är uppfyllt. Utifrån din idé bygger du sedan en 

prototyp, för att kunna testa din idé mot marknaden. Som visas i figur 15 över MISSILE så 

fortgår det en iterativprocess mellan idé och prototyp.   

 6.1.3 Prototyp 

 

Denna del förbisåg när vi började arbetet. Men det visade sig att denna del är ett 

nyckelelement. Efter intervjuerna och samtal med branschfolk insåg vi vikten av en prototyp 

och en tidig release av applikationen. Detta för att inte lägga ned tid och pengar på något som 

det senare visar sig är helt ointressant för den stora massan. 

Sevandersson var en av många som påpekade detta för oss.  

”Bättre att få ett kvitto på att det inte fungerar i ett tidigt skede, än långt senare.”   

 

Följande punkter ska övervägas när prototypen designas:  

 Fungerande: Prototypen ska vara en fungerande applikation, för att kunna få respons 

krävs det att individer använt applikationen.  

 Enkel: I detta skede finns det ingen egentlig anledning till att göra applikationen 

supersnygg och avancerad, det är kärnfunktionen du vill testa.  

  Snabb: Med detta menas inte att du ska lägga fokus på att få en snabb applikation, 

med dagens anslutningar och datorer är det sällan ett problem. Snabbheten syftar 

istället på att du ska ta fram din prototyp snabbt, så att du ifall den inte skulle fungera 

istället kan gå vidare med andra idéer.  

 Kärnfunktion: Koncentrera arbetet på kärnfunktionen, det vill säga applikationens 

huvudsakliga uppgift. Det är den vi vill testa, om det visar sig att den fungerar kan vi 
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addera nya funktioner i ett senare skede. Det finns ingen orsak till att lägga ner tid och 

pengar på en applikation vars huvudsakliga funktion inte tilltalar användarna. 

 Integration: Under våra empiriska studier har det framkommit att integrationsgraden 

är viktig. Kan din applikation interagera med redan befintliga applikationer så är det 

en stor fördel, både marknadsföringsmässigt och funktionellt. Återigen lägg inte för 

mycket tid på att skapa den ”perfekta” produkten i detta skede, men idag är det 

förhållandevis lätt att skapa bra integration. Som exempel kan facebookconnect 

nämnas, med denna funktion kan dina användare logga-in med ett facebookkonto och 

även dela med sig av information på facebook.  

Sevandersson: ”En sak som jag tycker är viktigt är att få ut tjänsten så tidigt som 

möjligt.  Intergrationsgraden på en tjänst är bland det viktigaste som finns idag när 

det kommer till marknadsföring.” 

 

 6.1.4 Lansering 

 

Detta element är ytterst viktigt om inte det enskilt viktigaste. Det råder idag en otrolig 

konkurrens på Internet, nya applikationer lanseras varje dag och förändringstempot är 

extremt. Även om du har den bästa produkten så finns det inga garantier att du lyckas, likaså 

kan en förhållandevis dålig applikation bli en framgångssaga. Mycket av det ligger i 

lanseringen och budskapsspridningen av applikationen samt de faktorer som gör att 

användarna kommer tillbaka.  

 

 Budskapsspridning/Marknadsföring: Att marknadsföra applikationen och visa på 

att den finns är otroligt viktigt, syns du inte finns du inte. Att använda traditionella 

marknadsföringskanaler som tidningar osv. är mycket ovanligt i dessa sammanhang. 

Våra empiriska studier pekar även på att detta är ett ineffektivt sätt att marknadsföra 

en publik webbtjänst. Marknadsföringen riktar sig således till e-marketing. Bloggar är 

en utmärkt kanal för att få ut budskap och skapa ”hype” kring applikationen. Det har 

visat sig att det räcker med en bloggpost på en populär blogg för att strömmen 

besökare ska ta fart. 

Valentin: 
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” DN skrev om hittarecept.se, som hade en helsida i DN. De sa att de den dagen hade 

ca 300 extra besökare, och dagen efter inga extra besökare alls. Det är det mönstret 

jag har sett med de senaste åren. En bra bloggpost är mycket bättre än en 

tidningsartikel.”       

 Lock-In: Det är viktigt att få kunderna att kontinuerligt besöka applikationen. Detta 

uppnås genom att applikationen skapar något värde för användaren. För en mer 

detaljerad förklaring hänvisas läsaren till figur 8 (Lock-In sammanfattning). 

 6.1.5 Respons/mätning 

 

Syftet med den utvecklade prototypen var att undersöka om det finns ett eventuellt intresse. 

Detta görs genom mätningar av trafiken, samt genom respons från användarna som nyttjar 

applikationen.  

Om det visar sig att det finns ett intresse för applikationen så finns det en grund för att 

vidareutveckla applikationen. Är responsen negativ och trafiken väldigt begränsad får man 

överväga att avsluta projektet.  

 

 6.1.6 Vidareutveckling 

 

Här börjar arbetet med att förfina och kalibrera den utvecklade prototypen, då det är påvisat 

att det finns en marknad för applikationen. Den tid och de pengar som nu investeras i 

applikationen kan nu bära frukt, då man vet att det finns en marknad.    

 

 Nya funktioner: Om man har idéer på funktioner utöver kärnfunktionen i 

applikationen kan dessa nu förverkligas, då du vet att din applikation har en 

användarbasis. Det finns dock en risk med att göra applikationen för avancerad, då 

detta kan skrämma nya användare och göra applikationen svårhanterad. Principerna 

kring ”don´t let me think” och ”make it simple stupid” är ett bra riktmärke.  

 Support: Denna punkt är viktigt och man har mycket att vinna på att ha en 

fungerande support till applikationen. Detta ska givetvis finnas med även tidigare, 

men när antalet användare ökar så kan det vara nödvändigt att ha en mer 

organiserad och omfattande support. Detta skapar även bra rykte då många 
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webbapplikationer idag har en bristfällig support. Sevandersson understryker vikten 

av detta:  

” En nöjd kund säger det till 1 eller 2 kompisar, en missnöjd kund säger det till 10-

15 stycken.  

Det jag har märkt generellt är att webbtjänster sällan svarar på supportmail, så 

anstränger man sig så har man otroligt mycket att vinna på detta. Detta är även 

viktigt för att veta vad du ska utveckla i din tjänst, du har en dialog med 

användarna som driver användarna framåt.” 

 Intäktsanalys: När applikationen fått ett visst antal användare och mycket trafik, 

finns det möjlighet att tjäna pengar.  

 Partners: Finns det andra applikationer på Internet som det går att samarbeta med 

är detta bra, vi har tidigare påpekat att integration är viktigt och skapar nya 

möjligheter. Partnerskap kan även underlätta vid fortsatt tillväxt på andra 

marknader, till exempel om applikationen ska lanseras i andra länder. Detta kan 

göras genom att till exempel starta ett samarbete med en applikation som är stor i ett 

annat land, där din applikation kan bidra med någon form av mervärde. 

Bloglovin arbetar med en partnerstrategi för utlandslansering:  

” Det finns så många lokala bloggtjänster, ex net-log (40 milj anv) eller blogg.de 

(2-3 milj anv) alla dessa kan ganska enkelt ta med sig bloglovin som en 

sidoprodukt. Det vi gör nu är att starta upp partnerskap med andra liknande 

tjänster, I det här landet vill ni ha bloglovin med i ert paket och dela upp intäkter?”  
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 6.2 Checklista 

 

Som vi tidigare i syftet skrev så skulle vi även ta fram en checklista till den nu reviderade 

modellen MISSILE. Denna checklista kan hjälpa vid uppstarten av en eventuell publik 

webbtjänst. 

 

Kan det finnas något behov av webbtjänsten? 

 

Vi har tidigare uteslutit en målgruppsanalys, då detta är kontraproduktivt i utformningen av 

webbtjänsten på så sätt att potentiella användare nedprioriteras. Däremot får behovet ett större 

spelrum, finns det någon som kan vara intresserad av tjänsten? För att veta detta kan det vara 

bra att kolla på eventuella konkurrenter. Genom Espadas konkurrensanalys
115

 är det bra att 

söka efter innehåll, struktur och kanske även affärsmodell på de konkurrerande sidorna. 

Om ingen konkurrent finns, eller om man tror att de konkurrerande sidorna inte är tillräckligt 

bra, borde man gå vidare. 

 

Hur snabbt kan du utveckla din idé, från behov till en lansering av prototypen? 

 

Hastigheten mellan idé och lansering är mycket viktig, då webbutveckling som område går 

otroligt snabbt framåt på nya innovativa sätt att utveckla. Finns det inte tillräckligt med tid 

eller kunskap kan projektet bli försenat. Skillnaden mellan ett traditionellt industriellt 

branschområde och webbutveckling är enorm när det gäller vad som är tekniskt möjligt. 

 

Kan du använda någon sorts ramverk eller färdigskrivna bibliotek för att snabba upp 

utvecklingsprocessen? 

 

Ramverk och färdigskrivna bibliotek tror samtliga respondenter kan snabba upp processen 

snabbt, då man får en fungerande plattform att stå på. Detta beror nog också på komplexiteten 

på webbtjänsten, då Sevandersson påpekade att han skrev egna bibliotek för att snabba upp 

processen då hans applikation pixlr behöver startas upp fortare och inte behöver alla delar av 
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ett flashbibliotek. Man ska dock ha i åtanke att remverk kan vara besvärliga att konfigurera 

och kan sätta käppar i hjulen vid större projekt. Om applikationen är av en större karaktär 

rekommenderas därför en egenutvecklad kodbas. 

Eftersom ramverk snabbt utvecklas har den akademiska världen inte publicerat något 

betydande forsknings material i frågan, även om stöd finns kring fördelarna vid 

objektorienterad systemutveckling.
116

 

 

Hur kan webbtjänsten integreras med andra webbtjänster? 

 

Integrationsmöjligheter med andra redan existerande webbtjänster ökar chansen för att 

användaren använder webbtjänsten genom att redan existerande webbtjänster har användare. 

Flera exempel på detta finns, bland annat facebook connect, openID samt myspaceID. Alla 

dessa gör att användaren inte behöver registrera sig, utan använda en redan tidigare använt ID. 

 

Vilken sorts publik webbtjänst tänker du lansera? 

 

Som tidigare har beskrivits finns det olika sorters publika webbtjänster, dels vänja-sig-vid 

tjänst, remarkable tjänst och till viss del om man ska marknadsföra en dålig produkt. Den 

vanligaste tjänsten är vänja-sig-vid tjänsten, dvs en produkt som underlättar användandet av 

ett redan existerande behov. En lansering av en sådan tjänst sköter sig sällan själv. Som i 

bloglovins fall behövde projektmedlemmarna försöka övertyga populära bloggare att använda 

deras ikon, vilket kan vara en tidskrävande uppgift. Andra exempel på sådana sidor är 

facebook, myspace, del.ici.us m.m. 

Om tjänsten är unik, som i fallet för Sevandersson, kan marknadsföringen underlättas av att 

tjänsten är så pass bra att den marknadsför sig själv just för att det är en så högkvalitativ och 

unik tjänst. Sevandersson marknadsförde dock denna tjänst på ett mycket innovativt sätt, han 

släppte nyheten för ett antal teknikintresserade bloggare som genom sin status förmedlade 

vidare denna nyhet så nyheten kom med i olika (sociala bokmärkes) topplistor. 

Den tredje om minst kostnadseffektiva lösningen är när marknadsföringen läggs ut på 

entreprenad, när produkten inte är tillräckligt kvalitetsinriktad. Detta alternativ är det minst 

lämpade, då detta tar tid och kostar mer pengar än ovanstående alternativ. 
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Skapar aktiviteten i utvecklingsprojektet affärsvärde? 

För att inte ödsla tid behövs en framförhållning till lanseringen genom att hela tiden fundera 

på om en aktivitet som görs skapar mer värde än vad som behövs för att utföra denna. Ett 

exempel på tidskrävande aktiviteter kan exempelvis vara dokumentation, men här kan även 

webbtjänstens funktionalitet, kontakter med reklambyråer m.m. inkluderas. Vad som ger 

affärsvärde beror på lansering, utveckling, storlek på projektgrupper m.m. 

 

6.2.1 Reviderade principer: 

 

Princip 1: Ingen känd publik (slut)kund ställer höga krav på förståelse 

Eftersom modellen är inriktad på att bli gratis för slutanvändaren (kunden) finns ingen 

kundpåverkan på projektet. Ingen publik (slut)kund definieras som ”en (slut)användare som 

kommer att använda den publika webbprodukten/-tjänsten efter lansering”, vilket indirekt 

inkluderar större jättar såsom Skype, Spotify och Gmail som potentiella användare av 

MALIN. Dessa har antagligen bättre användning av större systemutvecklingsmodeller då 

antalet projektmedlemmar och komplexiteten på tjänsterna är större. Ingen känd kund ger 

både frihet och inskränkthet. Friheten består i att utformning, tid och arbete kan utformas fritt 

efter eget önskemål. Inskränktheten ges då perspektivet som grundaren har lätt kan ge 

”skygglappar”. Vid tid och stort kontaktnät kan andra få testa och utvärdera en tidig prototyp 

av webbtjänsten, men detta kan heller inte kallas kund. Den fråga som grundaren behöver 

ställa sig är: ”Vad skulle jag som kund tycka om den nuvarande arkitekturen?” Detta ställer 

stora krav på att förutse hur den tänkta kunden tänker agera.  

 

Princip 2: Anpassad risk ger anpassad belöning beroende på lansering  

Reviderad till: Hög hastighet ökar chansen till att lyckas. 

Risken står i mångt och mycket i förhållande till hastigheten. Om projektet drar ut på tiden så 

minskar chansen till att framgångsrikt skaffa unika användare, då den tekniska utvecklingen 

går så fort fram. Lanseringen spelar proportionerligt mindre roll desto längre tid projektet tar, 

då risken blir större för att konkurrenter lanserar samma sorts tjänst alternativ förbättrad 

tjänst. 
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Princip 3: Ökande krav på webbtjänster betyder anpassningsförmåga 

Reviderad till: Ökade krav på webbtjänster betyder snabb återkoppling och snabba 

iterationer 

MALINs tredje princip menade till att alltid hämta in de senaste utvecklingsteknikerna för 

webbutveckling, detta är självklart viktigt. Dock är det viktigare att lyssna på den feedback 

man får tillbaka av användarna i ett tidigt skede för att undersöka om en ny funktion eller 

själva behovet av sajten i sig är värd att satsa på. Iterationerna ska vara så korta som möjligt 

för att lättare kunna ”känna av” användarbehovet tidigt genom exempelvis olika sorters 

mätningar. 

 

Princip 4: Hög återanvändbarhet 

Denna princip är fortfarande aktuell: ”Webbutveckling blir med tiden mer objektorienterat för 

att spara tid och för att återanvända redan skriven kod. MALIN-modellen rekommenderar 

projektmedlemmarna att arbeta iterativt och objektorienterat med stöd av något av de 

ramverk för webbutveckling som idag finns på marknaden.”  

 

Princip 5: Keep it simple Stupid 

”Vidare manar MALIN till att de publika webbtjänsterna ska vara så enkla för användaren 

som möjligt, då alltför komplicerade webbtjänster skrämmer bort nya användare och därmed 

reklamintäkter.” 

 

Även denna princip är högaktuell, detta gäller främst på design, användbarhet och koncept. En 

ny besökare på sajten funderar i endast några sekunder om tjänsten är värd att testa eller ej. 

Om sajten är för svår att förstå kommer användaren att besöka någon annan sajt istället. Detta 

betyder även att den kärnfunktion som sajten erbjuder ska vara så lättförståelig att den ska 

klara ”Mamma-testet”. 
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7 Reflektioner 

Arbetet med denna studie har varit krävande, och vissa stunder har det känts som om vi tagit 

på oss en för stor arbetsbörda. Resandet mellan Linköping och Stockholm samt pendling från 

Uppsala och Södertälje där vi bodde under arbetsveckorna tog på krafterna. Att vi dessutom 

jobbade mellan nio och fem på Mindpool gjorde inte saken lättare, då vi istället fick skriva på 

uppsatsen på kvällar och helger. Det som gjorde att vi ändå fortsatte var att det har varit 

otroligt kul och lärorikt. Webbutveckling är ett mycket intressant område där det hela tiden 

händer saker och utvecklingen står aldrig stilla. 

Vi fick lägga band på oss själva för att hålla oss inom avgränsningarna, när man skriver om 

något är det ibland svårt att sluta skriva. 

Vi har lärt oss otroligt mycket under denna tid. Vi märkte under vår litteraturstudie hur lite 

akademiskt producerat material det finns inom detta område. Det kan bero på att utvecklingen 

har gått väldigt snabbt och den akademiska världen inte hunnit granska detta område än. Men 

tyvärr kan det även vara för att publikwebbutveckling inte ses som något tillräckligt fint. 

Detta är väldigt tråkigt då detta område är mycket spännande och innovativt. Förhoppningsvis 

kommer det att ske en ändring då publika webbtjänster de senaste åren blivit big busnies. 

När vi började detta projekt så hade vi en bild av hur detta med publikwebbutveckling gick 

till. Denna bild kom att ändras ganska drastiskt när vi kom igång med den empiriska studien. 

Det visade sig att faktorer vi inte ens tänkt på hade stor inverkan på resultatet. Bland annat 

arbetet med prototyper för att testa applikationens användarvärde, något som visade sig vara 

mycket viktigt. Även tempot i utvecklingen var annat än vi föreställt oss, snabbhet är otroligt 

viktigt och spelar en nyckelroll. 

Den framtagna modellen MALIN reviderades därför kraftigt och resultatet blev MISSILE, en 

modell som vi är mycket nöjda med. 

En annan lärdom är att traditionella systemutvecklingsmetoder är svåra att arbeta med inom 

detta område. Dom är för kantiga och lägger fokus på områden som inte skapar business 

value, och arbetsprocessen blir för långsam och oflexibel. 
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 7.1 Fortsatt forskningsarbete 

 

Vi inser också att mer forskning inom området måste göras, inte bara för att ge unga IT-

entreprenörer rättvisande modeller och metoder, utan också för att marknaden växer fort. Den 

forskning vi har bedrivit har varit blygsam, då endast fem personer intervjuades, vilket 

genererar fler frågor än vad det ger svar. Exempel på forskningsfrågor för forskare med större 

budget kan innehålla något område av följande: 

 Vilka strategier behövs för att göra en sajt lönsam? 

 Hur behåller man kunder/unika användare på sin sajt? 

 Hur sker vidareutvecklingen från MISSILE, finns det några specifika egenskaper för 

publika webbtjänster?? 

 Hur förvaltas en publik webbtjänst? 

Vi ser även att forskningen kan ske genom en annan metod eller med en annan ansats för att 

ytterligare bredda detta nya vetenskapliga fält. Som tidigare sagts är detta område nytt för 

allmänheten och därmed också för forskning. Vi hoppas att vår uppsats kan generera mer 

forskning inom området för att förbättra förståelsen för detta fenomen. 
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BILAGOR  



 

Definitionslista 

AH webb: Utvecklingsföretag som är verksamma inom webbutveckling. Den intresserade 

hänvisas till http://www.ahwebb.se/  för mer detaljerad information. 

 

Ajax: Ajax är en akronym för Asynkron JavaScript och XML som är ett samlingsnamn för ett 

antal olika tekniker som används för att bygga webbapplikationer, Ajax är start förknippat 

med Webb 2.0.
117

  

 

API: Application Programing Interface, regeluppsättning för hur en viss programvara kan 

kommunicera med annan programvara.
118

   

 

E-marketing: E-marketing är ett samlingsnamn för användandet av Internet som 

marknadsföringskanal. E-marketing inkluderar displayannonsering(banners), marknadsföring 

via e-mail, ”pay per click” annonsering, sökmotoroptimerinf samt annonsering på bloggar och 

forum. E-marketing kan även gå under namnen i-marketing, online marketing och 

eMarketing.
119

  

 

InviClub: Den webbtjänst som är huvudobjektet i denna uppsatts. Webbtjänsten skall erbjuda 

användarna att på ett enkelt sätt skapa inbjudningar till events. Den intresserade hänvisas till 

http://inviclub.se/ för mer detaljerad information. 

 

Lock-In: Lock-In syftar på kringtjänster runt den huvudsakliga produkten/tjänsten som leder 

till ett ökat användande av den huvudsakliga tjänsten, samt en ökad kundnytta. Ett exempel på 

Lock-In är resebolag som utöver den huvudsakliga tjänsten (att tillhandahålla resor) även på 

hemsidan tillhandahåller kringtjänster så som väderrapporter och valutakurser. 
120

 

 

MALIN: Den lanseringmodell för gratis webbapplikationer som presenteras i denna uppsatts. 

MALIN står för Marknadsföring, arkitektur/användbarhet samt Lock-In. 
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MISSILE: Reviderad version av MALIN, Står för Marknadsföring, Interaktion, Snabbhet, 

Snack, Integration, Lock-In samt Enkelhet. 

 

MIT-License: MIT-License är en gratis mjukvaralicens som har sitt ursprung i 

MIT(Massachusetts Instetute of Technology) MIT-license är kompatibel med GPL vilket 

möjliggör utveckling av kommersiella projekt.
121

 

 

Mindpool: Reklambyrå/produktionsbolag med inriktning mot film och webbfilm. Företaget 

har sitt säte på Birger Jarlsgatan 44 i Stockholm. Den intresserade hänvisas till 

http://www.mindpool.se/index.php för mer detaljerad information.  

 

Opensource: Datorprogram där källkoden är tillgänglig att modifiera och vidaredistribuera 

för den som vill.  

 

PHP: PHP står för Hypertext Preprocessor och är ett mycket vanligt förekommande språk i 

opensourceprojekt. Stora delar av syntaxen är lånad från C, java samt Pearl.
122

 

 

RUP: Rational Unified Process är en systemutvecklingsmodell för design och 

implementering av IT-system
123

  

 

Symfony: Ett PHP-ramverk som ger utvecklaren möjlighet att skapa kraftfulla webblösningar 

med fokus på Webb 2.0.
124

 Det är inom detta ramverk som Inviclub är utvecklat. 

 

Tropico Code: Utvecklingsföretag som är verksamma inom webbutveckling. Den 

intresserade hänvisas till http://tropicocode.com/se/home.html för emr detaljerad information. 

 

Webb 2.0: Webb 2.0 är ett uttryck som bottnar i Tim O’Reilly uttalande på en konferens i 

Oktober 2004, på konferensen diskuterades nästa generations webbtjänster och affärsmodeller 

på Internet. Det som kännetecknar webb 2.0 är att användaren själv bidrar till sajtens innehåll 
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samt har kontroll över sin information. Rent designmässigt skall sajten vara interaktiv och ha 

stort fokus på användbarhet.
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Intervjuer  
 

Intervju Bloglovin' 

Intervjupersoner: 

Mattias Swensson, Dan Carlberg samt Patrik Ring 

Plats: MindPools kontor på Birgerjarlsgatan 44, Stockholm. 

Tid: 87 minuter  

 

Vad sysslade ni med innan webutveckling? 

 

Vi kom direkt ifrån gymnasiet, vi gick olika linjer, bland annat Natur, IB och min (Mattias) 

bror pluggade Bioteknik på KTH. 

 

Hur kom det sig att ni började med webutveckling? 

 

Det började med att min (Mattias) bror kom på en bra idé, som i sin tur kom från hans 

kompis. Som gick ut på att skapa en krogrecensionssajt. Jag och brorsan kontaktade Dan som 

då hade en webbyrå. Dan: Det var mest en hobby, vi visste inte alls vad vi sysslade med då. 

M: Vi satte oss ned och försökte komma på hur konceptet skulle se ut. Vi kontaktade också 

min brors kompis, Stefan för att han kunde programmera. Vi ville göra väldigt mycket, vi lade 

på en massa saker på denna sajt utan att fokusera på kärnan, vad tjänsten skulle ge 

användaren. Efter ett tag så insåg vi att vi inte skulle komma i mål, och då hoppade Stefan av 

och Patrik hoppade in. Sen fick vi höra talas om att mode var trendigt på nätet. Problemet var 

bara det att vi inte kunde något om mode och inget om Internet, det var de perfekta oddsen det 

vill säga. 

 

Problemet med krogcommunityt var att få in både krogarna och användarna, för krogarna för 

eventen och för användarna för reklamen. Vi behöver båda och samtidigt, och det visste inte 

vi hur vi skulle göra. Det blev ett moment 22. Vi kollade på andra områden och då kollade vi 

på mode där vi endast behövde användare i det tidiga skedet. Om vi får många användare kan 

vi senare driva in märken. Vi hade tänkt att modecommunityt skulle hjälpa fram nya 

designers, som devianart fast för mode. När vi hade jobbat med detta efter gymnasiet i några 

månader så insåg vi att vi behövde lite feedback, och vi kontaktade några modebloggare som 



 

kom och kollade på detta. De tyckte att modecommunityt var dåligt. Det positiva var att de 

var mycket ärliga. En av modebloggarna skulle sedan läsa sina favoritbloggar om mode och 

var då tvungen att öppna en massa flikar för att se vilka modebloggsinlägg som hon inte hade 

sett innan. Då såg vi en möjlighet till att göra en tjänst av, men vi visste inte exakt hur stora 

konkurrenterna var. Vi tog i alla fall bort RSS och mycket av det tekniska som ingen i den 

målgruppen förstod. Vi startade sajten ”håll koll på dina favoritbloggar”,  

där man kunde lägga till sina favoriter. Det tog ungefär två veckor att färdigställa, bara det 

som behövdes. Efter en vecka hade vi tusen användare. Det var en jätte enkel grej. 

 

Det var som ni sa förut, att man fokuserar på endast en kärnfunktion? 

 

Absolut, man kan testa konceptet. Förut tänkte man att man skulle ha allt på samma sida, men 

det har försvunnit nu genom webbapplikationer, att man endast gör en grej som är riktigt 

riktigt vass istället, och det var det vi gjorde också [sid. 58]. Då kan man testa konceptet 

snabbt, om det är en bra grej så behåller man den och utvecklar den. Man ska så snabbt som 

möjligt gå ut och testa konceptet. Även om sajten funktionsmässigt inte hade allt så kan man 

snabbt se om behovet fanns. M: Behovet att läsa bloggar fanns redan, att läsa bloggar gjorde 

de innan och gör fortfarande, bara det att det är mycket enklare. Vi har egentligen förenklat 

processen. P: Nu slipper vi se modebloggarna sitta med flera IE-fönster öppna för att läsa sina 

bloggar. 

 

Hur går det med den internationella lanseringen? 

 

Norge började ticka på redan när vi släppte tjänsten i Sverige, de har haft mer tid på sig att 

växa. Bland internationella bloggare så är det bara modebloggar som använder sig utav 

bloglovin. Utanför Norden så är det USA, England och Australien. Det är där 

medlemstillväxten kommer. Men vi får mer trafik från tex från Polen, Spanien och Tyskland 

än England och Australien. Det är för att det är sjukt många ikoner (följ bloggen) men de blir 

inte medlemmar för att vi inte har bloglovin på deras språk, vi tappar många medlemmar där. 

Det kommer att bli sjukt intressant om en månad när vi släpper versionen på deras språk.  

 

 



 

 

Hur många besökare har ni per vecka? 

 

100 000 unika besökare, men det varierar kraftigt beroende på bland annat väder. Vissa dagar 

när det är regn kommer vi upp i 40 000 på en dag. Solen spelar roll för oss. 

 

När ni utvecklade tjänsten, vad har varit svårast? 

 

Kommunikation, det är en viktig grej. Fast vi endast är tre utvecklare.  

 

Hur har ni arbetat, har ni använt er av någon metod? 

 

Vi har egentligen använt oss av trial and error, funkar det inte, spara det i alla fall. Kanske inte 

världsbäst men ändå. När vi fått en idé har vi implementerat den, mätt om den är bra, om den 

är bra: kör vidare. Och hela tiden mäter vi och drar tillbaka ändringar om den inte används 

eller är populär. Man går ut till några istället för alla. Vi har inte riktigt förstått att så många 

använder tjänsten men. Vi tycker att det är enkelt att bara lägga in några rader kod, men 

implikationerna blir oftast större än vad man tror. Speciellt när man börjar bli ett företag. 

 

M: en annan grej är att hålla motivationen uppe, när det är för stora projekt. D: Vi har lärt oss 

att man måste dela upp det och skala ned det så möjligt så det blir kodrad för kodrad. Så fort 

du skriver något från skratch, nya funktioner ska hållas så att det inte går för många dagar från 

idé till kod. M: ibland kan vi jobba snabbt och effektivt, särskilt när konkurrenter kommer 

med nya funktioner. Då ser man hur mycket som kan bli gjort när alla drar åt samma håll. D: 

Det är väldigt enkelt att det blir ett vanligt jobb, man vill ändå ha kvar den här nystartade 

energin som finns i början, då man jobbar sent på nätterna och bara kör på, men någonstans 

inser man att det är ett företag man driver och att man ska vara på kontoret under en viss tid 

och gå på vissa möten. Det gäller att hitta en balans mellan den nyskapande entrepenören och 

den seriösa företagsarbetaren. M: Det är svårt  

D: Det var enkelt när allt var nytt och spännande, men efter ett år eller ett halvt blir det mer 

rutin. M: Man måste bryta ner stora projekt så man kan se en tydlig mållinje och fira när en 



 

viss grej är klar. Jag tror att man borde mer tänka på releasen av ett projekt och kanske ta 

ledigt lite en stund.  

 

Har ni börjat arbetat mer så nu? 

 

Ja, men vi är fortfarande dåliga på att fira av projektet. Vi är fem stycken som startade det 

tillsammans, så vi kommer att alltid vara kompisar, men det blir då svårt för oss att vissa tar 

på oss roller samtidigt som vi ska vara kompisar. M: När man är ägare och jobbar och ibland 

försöka tyda ut någon, men det gäller att toppa laget. Det är så enkelt att ta distans från målen, 

att få företaget att bli så lönsam som möjligt. 

 

Om vi har jobbat länge med samma sak är det lätt att gräva ned sig, med små grejer i företaget 

att man lätt glömmer att man inte förstår de stora målen. Vi åker runt till skolor och olika 

event för att få injektion av inspiration från utomstående för att förstå bättre vilken riktning vi 

ska ta.  

 

Får ni mycket tips på vad man kan göra bättre? 

 

Ja vi får mycket tips om hur vi kan förbättra tjänsten genom användare. Vi brukar hålla 24 till 

svar, men nu har vi anställt en person som svarar på supporten. 

 

P: Det är inte kul att utveckla en tjänst som inte klarar sig riktigt av sig själv. Man tänkte att 

”om man bara får klart den” så kommer sajten klara sig själv. Sen kommer alla supportfrågor. 

Det är ungefär som att köpa en sköldpadda, det är roligt de första dagarna, men sen måsta man 

mata den och byta vatten med mera för att den ska klara sig. 

 



 

Är det mkt underhållsarbete? 

 

M: Ibland har vi ignorerat det, men det slutar oftast på att man måste gå tillbaka och göra om 

ändå. På en dag får vi ca 20-30 supportfrågor, det är inte många men vissa tar längre tid än 

andra. Därför har vi anställt en till person som ordnar det. 

 

M: Det är farligt att börjar backa när man har som mål att växa, tillväxt är det enda som är 

bra. Man ska fråga sig: ”Hur växer vi snabbare” i alla stadier av företaget. 

 

D: Det finns en anekdot som handlar om hur stort fokus det finns på oändlig tillväxt. I en by 

förr i tiden var marknaden väldigt centrerad kring byn. Om behovet av ex hästskor blev mättat 

så behövde smeden göra bättre hästskor för att kunna konkurrera med andra aktörer på just 

den marknaden. Marknaden idag har blivit global, oändligt stor, då bryr man sig mindre om 

vad folk i byn tycker till om hästskorna. Fokus skiftas till tillväxt från kvalité [Sid 69]. 

 

Hur ser ni på varumärket, om kvalitén kanske utarmas genom tillväxt-tänkandet? 

 

Problemet med Internet att saker sker så snabbt, responsen är omedelbar. Om något inte 

funkar i blogglovin så står det snabbt på många bloggar. Det går att väldigt lätt få varumärket 

att stå i dålig dager, om man släpper något som folk inte vill ha [Sid. 69]. 

 

Du kan antingen utveckla kärnan i tjänsten, ex för bloglovin att läsa bloggar. Om man skulle 

vara trogen kärnan så skulle vi bara fokusera på läsupplevelsen. Men vi måste öka värdet på 

andra sätt, exempelvis widgets, men det är mest en marknadsåtgärd. Det som är svårt är att 

bygga upp kloss på kloss så är det lätt att pyramiden står instabilt. Vi har lagt på funktion efter 

funktion och det har inte riktigt fungerat. Vi har därför valt att bygga om allt för att få en mer 

stabilare grund. 

 

P: Det är ändå viktigt att få ut sajten fort, så man kan inte riktigt tänka på en stabil grund 

direkt.  

M: Bloglovin är lite svår, bara läsupplevelsen skulle vi inte fått samma framgång. Utan 

topplistan och utan incitament att sprida sajten skulle vi inte ha varit här idag. Det är det som 



 

har lett till tillväxten, att vi har fått ut vår ikon på deras bloggar och fått ut videos från oss, för 

de vill ha fler prenumeranter. Det är en del som komplementerar läsupplevelsen. Vi är ett 

företag som tjänar pengar på unika besökare, helst att de också kommer tillbaka samt 

använder våra konsumenttjänster. 

 

 

Användaren kommer tillbaka, är det något ni tänkte på när ni utvecklade? 

 

Vi kallar de för retention? Vi har väl i Sverige, det tog så snabbt fart genom att många skrev 

om det på olika ställen hela tiden, vilket gjorde att core-läsgruppen blev hela tiden påminda 

om bloggkoll för att kolla tills de hade byggt ett beteende för att det var så mycket snack [Sid. 

64]. 

När vi går ut i ett nytt land är det svåraste att skapa: snacket för att påminna folk om det. Nu 

kör vi i USA att om du twittrar om oss så får du en länk tillbaka från oss., för att folk ska 

påminna varandra helt enkelt. Man kan också påminna genom mejl, genom att användarna får 

en fil med de senaste inläggen. Detta skapar dock debatt både på kontoret och i 

användarkretsen. Ibland vill folk ha det och ibland inte. Om reklamen och sajten ger mer 

värde för användarna, än vad de lägger ned så blir alla nöjda [Sid. 64]. 

 

Hur är det med reklampartners (sådana som skickar ut reklam genom er sida)? 

 

Vi hade aldrig turen att uppleva när det var bra tider, vi sökte aldrig efter reklampartners. 

 

Det finns en magisk gräns när man kan börja sälja annonser, i början när ingen har hört talas 

om en, men man måste ha ett stort antal unika användare för att kunna sälja annonser. 

I början av bloglovin' så har vi alltid haft dålig uppfattning om vad bra reklam är har inte 

överensstämt med den reklam som mediabyråer vill köpa. Skoreklam på en sko-blogg 

exempelvis, men det är inte så folk planerar, det har vi blivit bättre på att anpassa. När vi i 

början tog in pengar förstod vi inte vad de ville ha. Nu har vi kommit tillräckligt långt för att 

förstå vad de vill ha. Sälja annonser kommer alltid att vara väldigt svårt om man inte är super-

nischad. Försäljningen som vi har är mycket varierad beroende på årstid. 

 



 

Det är alltid bra att känna till konsumenter, så en anpassning kan ske efter annonsörernas 

vilja. 

 

I Sverige, nivån vi tjänar pengar på, är extremt bra jämfört med vår trafik som vi har, men det 

är inte tillräckligt för oss. Men ibland är den bra, ibland är den sämre. I Norge har vi inte turen 

att sitta med säljarna varje dag för att diskutera sådant, och det begränsar annonsinkomster 

avsevärt. Samma sak sker i Tyskland och i Spanien. 

 

För att bygga en riktigt bra business måste vi bygga saker som användarna vill ha och ta betalt 

för, då kan man gå in i Spanien och tjäna pengar från dag ett. Då kan man sätta ett 

distributionsavtal och låta någon annan sköta sajten i Spanien. Vi säljer konsumenttjänster, vi 

säljer annonsplatser för bloggare där man betalar för att synas i några minuter. Det finns ett så 

stort behov att för bloggare att visa sig. Vi vet inte vi har 100% rätt produkt just nu, men vi är 

på spåret till något riktigt bra. Det finns mycket pengar att tjäna där, man behöver inte en sajt 

med 60 milj unika i veckan. 

 

 

Vid lanseringen, hade ni någon klart definierad målgrupp? 

 

Det första som hände vid lanseringen var att en teknikintresserad kille som inte tyckte det var 

bra, men när vi nådde ut till modebloggarna några dagar senare så fullkomligen älskade de vår 

sida. Det visade sig alltså att det fanns en marknad för teknik-sverige för de vet vad rss är. Det 

finns ingen motivation till att använda rss-läsaren. Det är allt för krångligt. Det finns inte tiden 

eller orken att programmera in detta, man vill bara trycka ”play” eller vrida tiden och köra. 

Man behöver inte veta vad xml eller rss är. Det är lite plug-and-play. RSS-tekniken har 

funnits länge, men den här marknaden har de inte kommit åt. Vi har 95% tjejer på sidan, så 

det är vår målgrupp numera. D: Vi hade inget mål, vi hade ingen definierad, och jag tror det 

var bra. Man kan spekulera hur mycket som helst, innan man lägger ut grejen och kollar vem 

som ska använda den så är det bara vidskepelse och gissningar. När det växte hos 

modebloggerskor så bestämde vi att det var det vi skulle köra efter [Sid. 70]. 

 



 

Som Tumblr, de var heller inte säkra vilken nisch de skulle ta, så då märkte de att vi växer 

inom konstnärer och artister, men samtidigt skrämmer man väg andra, och då får det vara så. 

Jag tror att ex Facebook, innan så hade dom i Sverige så såg de vad svenskar gjorde och det 

lockade till communities men det stöter även bort folk, så när de växt sig tillräckligt stora då 

tar dem bort det och tar bort det som verktyg. Samma gällde Twitter, på deras startsida fanns 

de senaste twittren, de var oftast it-folk, men när de väl började bredda sig så tog de bort den 

tjänsten. Jag tror att bloglovin kommer att ta den avvägningen snart också, så man inte ser att 

det är mycket mode utan ett verktyg för vem som helst, man behöver mycket mer 

uppmärksamhet innan det händer. 

 

Hur ser ni bloglovin om 2-3 år? 

 

Det finns så många lokala bloggtjänster, ex net-log (40 milj anv) eller blogg.de (2-3 milj anv) 

alla dessa kan ganska enkelt ta med sig bloglovin som en sidoprodukt. Det vi gör nu är att 

starta upp partnerskap med andra liknande tjänster, I det här landet vill ni ha bloglovin med i 

ert paket och dela upp intäkter? Då kan man arbeta med distribution mycket snabbare själva, 

men vi tappar potential genom att sätta upp säljkontor överallt. Det blir nästan primary 

business och jag tror det kan gå mycket snabbt. Jag tänker primärt på Europa, USA och 

Ryssland samt Turkiet. 

 

Hur gjorde ni med lanseringen de första två veckor – hur gick ni tillväga för att få ut 

budskapet? 

 

Swensson: Det var i stort sätt bara en bloggpost på en blogg som hade väldigt stort inflytande. 

Det finns vissa personer som har väldigt stort inflytande i bloggvärlden och folk tar helt 

enkelt efter deras beteende [Sid. 69].  

Dagen vi körde ut sidan och fick riktigt bra tracktion var då en väldigt stor modebloggerska 

visade min flickväns blogg som hade blogglovin, sen så var det igång [Sid. 65 och 69].  

Blogglovin ikonen har också varit till stor nytta, den finns alltid kvar på sidan, vilket gör att 

den alltid exponeras så folk blir påminda hela tiden. Varumärket måste finnas där ute och det 

är en stor fördel om andra användare promotar produkten då det ofta känns mer trovärdigt än 

om skaparna säger hur bra produkten är [Sid. 63 och 66]. 



 

 

 

Hur har ni tänkt när det kommer till användbarhet? 

 

Vi har gjort alldeles för få användartest. Men om du i alla fall gör ett användartest är det 100 

gånger bättre än att inte göra något alls [Sid. 61]. Vi har använt oss av ett program som spelar 

in vad användaren gör, och det är skitsmidigt. Men i det stora hela så har vi jobbat alldeles för 

lite med användbarhet och tester.  

Ett tips är ju att ta en polare som inte använt tjänsten och observera hur den interagerar med 

tjänsten första gången. Det ger jättemycket och man kommer att tänka på saker som man 

aldrig tidigare tänkt på [Sid. 61]. 

Vi tyckte ju att vår sida var fruktansvärt enkel att använda, men så var det någon som inte 

hade läst om tjänsten tidigare. Så när dom fixat ett konto och kommer in till själva 

applikationen så va de ”ja ha hur gör vi nu då?”, ”men det är ju bara att följa en blogg”, 

”vadå?”.  

Tanken är att vi nu ska ha lite mer som typ Twitter, att det finns en promnt när du kommer in 

som hjälper dig att komma igång med tjänsten. Så det blir en tjänst som redan är igång, 

användaren ska inte behöva ”sätta upp” sig själv med kontrollerna inne i applikationen. Men 

det är en avvägning för man hatar ju det där ”gemet”, men något steg i början som hjälper 

användaren ska finnas.  

Man måste även tänka på att ju mer en användare investerat i en tjänst i form av tid, desto 

större är chansen att denna kommer tillbaka och använder tjänsten igen.  

Sen finns det kulturella skillnader som man ska ta hänsyn till. Svenska sajter har förut och i 

viss mån även fortfarande krävt personnummer vid registrering, på tex amerikanska sajter så 

behöver du i stort sätt bara en mailadress och ett användarnamn så är du igång. 

 



 

De användartester som ni i viss mån utfört, hur många är det och hur många användare 

har varit inblandade? 

 

Alldeles för få, man brukar ju säga att man ska ha tre stycken och så många har vi inte haft. 

Det beror ju iof på vad man menar med användartester. 

Vi har ju lite utvalda personer som får vara med och testa betan när vi släpper en ny version, 

och då försöker vi få in feedback från dem. Det blir ju inte lika påtagligt som när du sitter 

bredvid och kollar på vad de gör, men du får ju ändå ett hum om vad de gör. 

Men generellt tror jag att man ska ta in användare mycket tidigare i processen, man är lite för 

rädd om sitt ego och vill inte förstöra det ”perfekta” med kritik från användare. Det tror jag är 

vanligast bland designers. Så jag tror att det väldigt bra att ta in användare mycket tidigt i 

processen, och testar koncept istället för bilder. Om du har skisser på papper så ju mer färdigt 

något ser ut ju mer specifik kommer kritiken att bli. Om du har ritat ut på papper vart man 

matar in informationen osv så blir det lättare att få feedback på själva konceptet, du/ni kanske 

skulle göra så här osv. Har du där emot gått så långt så att du har färdiga prototyper i 

photoshop eller till och med redan lanserat på webben får man mer feedback på färger osv 

vilket inte är lika givande. Så testa i olika faser, för att få feedback på allt kring sidan.  

Papper och penna är ett mycket bra verktyg för att ta fram prototyper, det går snabbt och 

kostar nästan inget. Se också till att ha ett flertal design förslag på papper, det gör att man 

slipper försvara sin design det blir liksom mer ett urval.      

I de tester vi gör så är vi väldigt passiva och låter användarna göra sitt utan att vi ställer massa 

ledande frågor, det vi vill se är vilka element de ser och hur dom interagerar med dom. 

 

Vad för ni för dokumentation?  

 

Vi har ambitionen att föra timetracking varje dag, men vi gör det inte. Den egentliga 

dokumentationen finns i kommentarerna i koden. Det finns ingen egentlig dokumentation 

bortom den [Sid. 67]. 

 

 



 

Känner ni att ni skulle ha behövt en mer omfattande dokumentation?  

 

Eftersom vi arbetat själva med blogglovin så har ju inte vi haft något behov av 

dokumentation. Däremot skulle det ju underlätta med dokumentation om någon annan skulle 

sätta sig in i applikationen. Vi jobbar ju lite efter vad 37signals förespråkar. Vissa av de som 

jobbar i det projektet har ju varit inne i den traditionella utvecklingsvärlden, och de säger att 

skrota allt vad dokumentation heter. Dom är ju i och för sig lite extrema men det är ju för att 

visa en poäng.  

Den dokumentation vi för utöver koden är mötesanteckningar, meddelanden som vi lämnar 

till varandra i ett system samt olika mål som säger vad vi ska göra. Det är det spåret vi lämnar 

efter oss [Sid. 67]. Det är vårt sätt att bygga upp projekt på och se till att folka gör det dom 

ska. 

Det finns även leanstartups som är en guide till hur start-ups fungerar. I början följde vi det 

ganska slaviskt, men det blev lite så att man slutade tänka själv. 

 

Kolla lite på MALIN-modellen och kom med tankar och idéer kring den. 

 

Jag skulle vilja ha in mätning i modellen, just för att se om det faktiskt är något som fungerar 

det är också något som leanstartup killarna förespråkar. Du märker ju om det går bra i början 

utan någon egentlig mätning, jag menar går du från 10 till 10000 användare så finns det en 

marknad [Sid. 73]. 

Försök även att få någon att interagera med applikationen så snabbt som möjligt, för man ser 

så mycket grejer då. Jag skrev flera sidor med fixar efter att bara en person hade använt 

applikationen, tar du en person som får granska så uppmärksammas de största missarna och 

felen. Man kallar det ju för the curse of knowlage, dvs du som utvecklat har så mycket extra 

info så allt är naturligt. Men en individ som inte tidigare kommit i kontakt med applikationen 

har inte denna kunskap, därför kan man få ut så mycket mer än om man bara granskar det 

själv. Så det är viktigt att man gör någon form av test på en användare. Det gyllene talet ska ju 

vara tre men det är inte alltid man har tid med de, men ett test på en person gör enorm skillnad 

på hur applikationen fungerar.  

 



 

Jag skulle kunna se prototyp, kund och tweek som huvudelement i utvecklingsfasen. 

Egentligen skulle man kunna lägga till en fjärde punkt där som är mätning [Sid. 73].  

Nu förtiden får man nästan se det som en självklarhet att alla tjänster är stabila och säkra, det 

ska liksom inta vara något tjafs när det kommer till de punkterna.  

 

Den sista delen lanseringsfasen överensstämmer inte riktigt med hur vi har kört. Bygg en 

prototyp utifrån en ide och tweka den, och sen gå till en lanseringsfas. Målgruppen ska vara 

klar när du bygger produkten, inte när du lanserar den det måste finnas med i hela processen.  

Kan tycka att det blir svårt att greppa modellen när det är tre delar som interagerar som de gör 

i lanseringsfasen, det blir lite rörigt. Design och funktionalitet ska ju också finnas med i 

byggfasen, vi har aldrig eller mycket sällan någon kod innan designen är klar utan 

designarbetet kommer först [Sid. 62]. 

 

Mejlfråga till Patrik Ring: 

Jag har en fråga till er angående ramverk samt färdigskrivna bibliotek! Hur ser ni på 

dessa? Är det något ni har använt eller funderar på att använda? Hur tror ni detta 

påverkar ett publikt webtjänstprojekt? Fördelar/Nackdelar? 

 

Vi använder inget färdigt ramverk, vi har istället valt att bygga vår egen kodbas. 

Jag personligen tycker att de flesta ramverk, typ fusion, cake osv, är för bloatade och är för 

svåra att customiza till större projekt [Sid. 59]. 

Skulle personligen kunna tänka mig att det är användbart till mindre projekt där man bara vill 

slänga fram en produkt snabbt, utan tanke på att vidareutveckla den eller skala den [Sid. 60]. 

 

Om du menar typ drupal eller wordpress snarare så är de användbara för typ enkla 

företagshemsidor och liknande, som enkelt kanske vill ha en gästboksdel och liknande. De är 

dock värdelösa för större projekt när du behöver ha kontroll över din kod. 

 

Detta sagt om php-ramverk. 

 

Javascript är en lite annan historia. Vi använder jquery på bloglovin, helt enkelt för att det är 

väldigt enkelt och kraftfullt samtidigt som det inte tar bort någon valfrihet [Sid. 60]. 



 

Intervju med Ola Sevandersson 

Plats: Mindpools kontor på Birgerjarlsgatan 44, Stockholm 

Tid: 73 min 

Hur ser din bakgrund ut? 

  

Jag har hållit på med webb sedan 1994, det var när jag var 16 som jag lanserade en ”mp2 -

site”. Hade ca 20-30 tusen unika besökare på sidan vilket på den tiden var väldigt mycket. 

Jag sysslade med detta för att jag tyckte det var så roligt att hålla på med html, själva 

innehållet spelade inte så stor roll. 

Sedan pluggade jag två år, eller jag skulle plugga två år. En ky-utbildning inom 

webbutveckling, men jag pluggade bara i 6 månader för jag blev rekryterad av ett företag. Så 

jag tentade av ett och ett halvt år och jobbade istället. Så man kan väll säga att jag inte direkt 

gick någon utbildning då jag tentade av ¾ medans jag jobbade.     

Sedan hoppade jag på ett jobb i Göteborg, ett kreditkortsföretag som gick i konkurs.  

Sen jobbade jag som utvecklingschef på ett företag i Halmstad för att sedan börja jobba på 

Lunarstorm. Där jobbade jag i fyra år som utvecklare, chefsutvecklare och sist var jag 

produktutvecklingschef.  

Sedan gick jag vidare från Lunarstorm och jobbar nu som produktutvecklingschef på white.  

I samma veva började jag med pixlr.  

 

Hur kommer det sig att du började med pixlr, varför just bildbehandling i 

webbläsaren? 

 

Det började faktiskt som en fotologg, ungefär som Twitter fast man lägger upp en bild istället 

för att skriva ett meddelande.  

Det var en kompis som körde ett koncept där han körde en blogg och la upp en bild om dagen, 

jag började då göra lite serversidekod för att göra enkla filter för att kunna editera bilderna. 

Tyckte att det var lite tråkigt så då flyttade jag över det till en flash-applikation istället. 

Så det var så de började, det blev mer en foto editering och själva bloggen las då åtsidan. Så 

det fanns från början ingen tanke på att göra en produkt som pixlr utan det hela var en slump. 

Jag utvecklade pixlr i ca ett och ett halvt år innan jag lanserade produkten och den släpptes för 

ca 10 månader sedan, så produkten har utvecklats i ca 2 år. Arbetet som jag utförde de första 



 

4-5 månaderna försvann i en krasch, så då fick jag börja om. Men det är sådant man får ta. Jag 

har ju jobbat med mjukvaruutveckling hela mitt liv så jag vet hur man säkrar kod, men när 

man sitter hemma och utvecklar ett privat projekt så blir det drygt att hålla reda på 

versionshantering och sådant. Men jag fick skriva om det och då blev koden betydligt bättre 

så i slutändan var det ganska bra 

 

Har du utvecklat allt själv eller har du tagit hjälp av andra? 

 

Nej jag har varit i princip själv, fått lite hjälp med översättningar och lite ikoner. Men i övrigt 

har jag gjort allt själv.  

Det har ju blivit en del rader kod och jag har gjort det lite omständligt för mig. Det finns flash 

ramverk man kan använda sig av, men då går hastigheten på tjänsten ner så produkten har 

blivit bättre i och med att jag inte använt ett ramverk.  

 

Vad är målet med pixlr i slutändan, vill du konkurrera med säg Photoshop?  

 

Ja, men inte när det kommer till proffsanvändarna.  

Det finns en marknad på ca 80% av Adobes kunder som inte är proffsanvändare, utan bara 

använder programmet för att beskära bilder osv. det finns en stor andel features i Photoshop 

som en vanlig användare aldrig använder. Detta gör att jag med pixlr kan nå en extremt stor 

målgrupp [Sid. 63]. 

Jag får extremt mycket feedback ca 300 mail i månaden, med förslag på nya features vilket 

gör att jag kan utveckla de användarna vill ha. Problemet är att de flesta förslagen grundar sig 

i features från photoshop, det är inte så mycket nytänkande folk är inte medvetna om vilka 

fördelar man kan dra av Internet.  

En stor marknad är även mindre utvecklade länder, där det är svårt att betala de pengar som 

en licens i Photoshop kostar.  

 



 

Hur mycket tid lägger du ner på pixlr, kör du 100%? 

 

Nej det gör jag inte. Eller jag jobbar 100% mot vad en normal människa jobbar. Jag tycker det 

är sjukt roligt att jobba med människor och i miljöer där det händer mycket, det är lite tråkigt 

att jobba själv. Det är väll därför jag fortfarande har ett jobb, dessutom har jag en bra karriär. 

 

 

Vill du jobba 100% med pixlr i framtiden?  

 

Jag vill fortsätta ha ett fast jobb så länge det är möjligt, det gör att jag kan utveckla pixlr utan 

någon egentlig kostnad. Det finns riskkapital som står och väntar så vi får se vad som händer. 

 

Hur har du tänkt med finansieringen av pixlr, du drar inte in några pengar 

kontinuerligt nu?  

 

Nej, eller de får jag. Genom licensiering av tekniken, får i princip en eller två förfrågningar 

per dag från företag som vill licensiera. Så förutom pixlr.com finns det ungefär 10-15 andra 

edidtorer installerade. Dessa företag är ute efter interaktionen med deras befintliga system, 

något som blir möjligt med pixlr. Det är inom detta område som det verkar finnas mest pengar 

[Sid. 71].  

Man kan säga att jag har tre stycken framtidsintäkter, det ena är medlemsavgifter sen white 

labeling och det tredje är att sälja själva tekniken. 

Något som är väldigt svårt att känna pengar på är att ta ut avgifter från vanliga användare. 

 



 

Du har ju fått mycket uppmärksamhet kring pixlr, hur gjorde du för att få ut 

budskapet?  

 

Jag har ju gjort det här några gånger, så jag vet att det beror på vilken produkt du har. Den här 

gången visste jag att det var en remarkable produkt. (en tekniskt överlägsen produkt, en wow 

produkt). Därför lanserar jag till personer som är teknikintresserade, de som tycker att shit va 

coolt att detta går att göra i flash. Skulle jag gått till en 45-åring i någon förort som bara 

beskär bilder skulle inte den förstått tekniken bakom. [Sid. 66] 

Så rent praktiskt valde jag ut ett antal teknikbloggar, sen hade jag sådan tur att tre av dessa 

publicerade storyn samma dag vilket gjorde att jag automatiskt hamnade på ett antal 

topplistor. Det är också en tanke när det gäller marknadsföring på Internet, sprid inte ut det så 

mycket utan välj en dag som du lanserar, just för att hamna på topplistor [Sid. 64]. 

Så dagen efter lanseringen hade jag 16.000 unika besökare på sajten och två dagar efter var 

det 28.000 unika besökare. 

Så det är ett sätt att lansera, det är ganska lätt när man har en produkt som är remarkable.  

 

 

Hur många besökare har du idag?   

 

Ungefär 200.000-250.000 unika besökare i veckan.       

 



 

Du sa att du lanserat produkter tidigare, hur har du gått till väga då? 

 

Det beror helt på vad man har för produkt. Man kan säga att det finns tre olika kategorier.  

Remarkable vilket är det lättaste att lansera. Sen finns det lite tråkigare produkter, men 

produkter som ”förenklar” livet (en vänja-sig-vid-produkt, ett beteende man måste lära sig) 

[Sid 65]. Ett exempel är bloglovin, de gjorde det riktigt bra och fick med sin knapp på ett 

antal olika bloggar och fick spriding genom det. Vilket gör att de inte växte explosionsartat 

som pixlr, men de växer istället sakta men säkert 

Om man har en ruskigt dålig produkt, som man vet är tråkig då får man gneta. Då handlar det 

om att byta länkar och kontakta bloggar. Det finns företag i Indien som man kan anlita som 

sitter och kontaktar bloggar som är inom produktens område, och kollar om de vill byta länk 

osv [Sid. 65, 67 samt 69].  

 

Vart ser du pixlr om 5 år?  

 

Pixlr kommer att vara ett paraply av olika applikationer. Finns ju två idag kommer att utökas 

med några till. Jag kommer förmodligen att hålla mig inom utveckling av grafiska 

applikationer. 

 

Det här med misslyckade projekt, har du upplevt några sådana?  

 

Absolut. Det sista jag körde var en dejting sajt, och de är en sån typisk produkt som inte är 

remarkable, utan man får gnata sig till trafik och det finns jätte mycket konkurrens och av 

någon anledning så betalar folk. Det är i princip det enda branschområdet där folk är villiga 

att betala. Jag försökte lansera en gratisvariant av det hela, men det gick inte så bra.  

Felet jag gjorde med den sajten var att de var alldeles för avancerad för målgruppen. 

 



 

Vad är enligt dig vanliga fallgropar vid utvecklandet av webbtjänster? 

 

Ja det är klart att det finns en hel del sådana.  

Det första är att lansera så fort som möjligt. Lägg inte ner för mycket tid på att få allt perfekt 

innan lansering. Kolla om det är något som kommer att användas först. Det finns ingen 

anledning att lägga ner tid på saker som inte kommer användas. Till viss del har man bara en 

chans att göra ett intryck, men kollar man på allt som lanseras idag så är det bara en bråkdel 

som lyckas. Bättre att få ett kvitto på att det inte fungerar i ett tidigt skede, än långt senare 

[Sid 58 samt 93].  

Det andra är att alla som säger sig och tror sig kunna saker, användardesigners, 

interaktionsdesigners och så vidare, inte kan något. Ungefär 99 procent av dessa snackar bara 

skit, det har visat sig gång på gång att folk säger vad de vill ha men sen så är deras beteende 

helt annorlunda [Sid. 62].  

Och även om man gör allt rätt och är bättre än konkurrenterna så betyder inte det att man 

kommer lyckas, man måste ha lite ”bondtur” också.  

Det tredje är att oavsett hur mycket trafik du har eller tror dig har och hur mycket publicitet 

du får, så har 99,9% av alla människor fortfarande inte sätt vad du har gjort och att produkten 

finns.  

 

Vad gör en bra It-entreprenör? 

 

Det finns många sorter. Många av dem snackar skit och lyckas bra med det, det finns så 

många dåliga produkter och små produkter som får mycket uppmärksamhet. Detta för att de 

syns överallt, men går man in på sidan så fungerar de oftast dåligt och de har inte mycket 

trafik. [Sid. 68] Men de lyckas vara på rätt ställe och snackar bra, de är en typisk entreprenör 

som lyckas dra in mycket riskkapital. De lyckas ju personligen och får en massa pengar så all 

heder till dem, det är ju oftast det som är huvudmålet [Sid. 68].  

Sen finns det typen som jag som vill bygga bra produkter, jag är inte alls lika på och ute som 

jag borde vara men lyckas bra på grund av att jag utvecklar bra produkter. 

Sen finns det typer som Mathias från blogglovin som ni kommer träffa snart. Han kan inget 

om IT och kan inte skriva en rad kod men han har 2500 ideer om dagen.  



 

Sen finns det dem som Ted Valentine som inte bygger några stora avancerade produkter men 

är bra på att nätverka, så ”take your pick” så får vi se vilka som lyckas bäst i längden.  

 

När det kommer till användbarhet vad tänker du på då? 

 

Man måste alltid tänka på att man får så mycket kommentarer från folk som inte kan något så 

kallade ”average-users”. Det betyder att hälften av dem är dummare än de som sikar in 

någonting. Men folk är i princip väldigt dumma om man ska hårddra det, så att bygga 

interfaces och funktioner väldigt enkla är viktigt [Sid. 60]. Men man måste även ha mer 

avancerade funktioner, så man täcker hela spektrat av användare, och det är en av de svåraste 

sakerna hur gör man en enkel sajt avancerad [Sid. 61]. 

Web 2.0 handlar mycket om det en enkelt snygg design som bygger kring en funktion. 

Man kan säga att användbarhet i slutändan enbart handlar om statistik.  

Vad menar du då? 

Jag har två sidor bredvid varandra, vilken fungerar bäst och vad är ditt mål med sidan? Mitt 

mål är att få så många besökare som möjligt. Återigen är ju Google alltid längst fram.  

Dom gjorde ett kul test, de hade en ”snygg” sajt och den andra var mycket fulare och mer 

användartext. Det visade sig att den fula sajten var den som fick mest besökare. Så återigen 

hade en designer fått bestämma hade de gått sämre. Så man vet inte riktigt vad som är bäst, 

men en sak som är viktigt är ”less is more” [Sid. 62].  

 



 

Vi har ju en liten modell [MALIN] som vi nämnde förut, vi skulle gärna höra dina 

tankar kring denna.  

 

Det är nog jättesvårt att göra en modell som passar alla saker.  

En sak som jag tycker är viktigt är att få ut tjänsten så tidigt som möjligt.   

Intergrationsgraden på en tjänst är bland det viktigaste som finns idag när det kommer till 

marknadsföring. 

En sak som ni måste ha med i modellen är kundservice/support, det finns inget viktigare än 

det. Generellt sätt har jag märkt att folk väl har tagit steget att kontakta en så ska man ha 

största respekt för den personen. Desto snabbare och desto bättre svar personer får, desto 

nöjdare blir denna [Sid. 75]. 

En nöjd kund säger det till 1 eller 2 kompisar, en missnöjd kund säger det till 10-15 stycken. 

[Sid. 69, 75 samt 95] 

Det jag har märkt generellt är att webbtjänster sällan svarar på supportmail, så anstränger man 

sig så har man otroligt mycket att vinna på detta. Detta är även viktigt för att veta vad du ska 

utveckla i din tjänst, du har en dialog med användarna som driver användarna framåt.  

Målgruppsanalysen är viktigast vid lanseringen så du vet mot vilka du ska lansera tjänsten. 

När det kommer till tjänster som Facebook och pixlr som har en massmarknad är detta inte 

lika viktigt. Man ska även vara öppen på denna punkt för det kan visa sig att det finns grupper 

som du inte tänkt på som använder tjänsten. Då är det viktigt att skäppa dit ursprungliga fokus 

och fokusera på dem som visade sig använda tjänsten. 

Användbarheten ändras från dag till dag, webb 2.0 är inne idag men det behöver det inte vara 

om 1 år [Sid. 75]. 

 



 

Mejlfråga till Ola Sevandersson 

Vi undrar hur du ser på dokumentationen av en webbtjänst? TIll vilken grad tycker du 

man ska dokumentera? 

 

Precis allt man gör när man bygger företag/tjänster, oavsett vad det är så är det bara en sak 

man ska tänka på .. alltid .. Business value. dvs vad tjänar jag i pengar på detta beslutet. 

 

mao i mitt fall så betyder dokumentation (i kod och om system etc tror jag ni menar) absolut 

inte ett skit, det ger mig inget värde eftersom jag inte tjänar något på det [Sid. 67]. Därmed 

finns det ingen dokumentation i mitt lilla projekt. Tid väl sparad och lagd på annat som 

bygger värde. 

 

Om jag därimot skulle sälja företaget så skulle köparen kräva en hel del dokument, i det läget 

hyr man in en technical writer eftersom det kommer att vara värt det då :) 

 

Intervju med Ted Valentine  
Plats: Vasaparken, Stockholm 

Tid: Ca 65 min 

 

Hur började du med webbutveckling? 

 

V: Det började med att jag inte hade någon hobby, och programmering lät kul. Det kändes 

som jag missade tåget där under 2001-2003. Jag tog därefter en introduktionskurs i Kuala 

Lumpur där jag lärde mig grunderna. 

 

Anledningen att jag föll för det är antagligen skaparglädje. Jag känner en viss koppling till en 

artist som gör låtar eller någon annan som skapar något. 

 

Första projektet, vad var det? 

 

V: Första projektet hette ”Shoppers Without Fronteirs”, och var tänkt som att utvärdera 

företags CSR-insatser. Jag tänkte ha med kompisar, med det havererade totalt. Det är först 

efter några gånger som man får till det. 

 



 

Sajten efter det var studentprenumerationer, eller studentrabatter på tidningar, sedan växte det 

vidare med tidningssajter. 

 

Hur många projekt har du haft igång? 

 

V: Sajter har jag gjort ca 30 stycken på 5 år. I huvudsak har jag utvecklat inom tre områden; 

tidningssajter, akademiska sajter och sedan då kartsajter. Ungefär ca 5-10 % av arbetet på 

akademiska sajter och resten på kartsidorna i nuläget. 

 

Varför just kartor? 

 

V: Jag har alltid varit intresserad av Google, de är en inspirationskälla och ett grymt företag 

på nya affärsmodeller. Det är ett bra verktyg för att utveckla och marknadsföra sajter. När 

Google Maps API släpptes i USA såg man att många nya intressanta mash-ups dök upp, bland 

annat housingmaps.com som var en mash-up mellan Google maps och craigslist.. Kartor 

tidigare var dyrt och jobbigt och inte särskilt användarvänligt. Jag insåg att det fanns 

möjligheter att göra roliga saker med kartor, eftersom det är ett nytt område. Det var därför 

jag satt igång med kartor, det verkade roligt. 

 

Hotellkartan är den senaste, men annonskartan är den största. Annonskartan är en sökmotor 

för lokala annonser för blocket, tradera m.m., Ex kan man säga att man vill söka efter en dator 

nära vasaparken. Den har ca 100 000 unika användare och startade för ca 6 månader sedan. 

 

Vad gör Google så bra? 

 

V: Google eftersträvar att allting ska vara automatiskt, allting är en maskin. Annonserar man 

på Google så pratar man inte med människor, utan direktkontakt med deras gränssnitt.  När 

man börjar kostar det 50 kr att annonsera på Google, det är deras lägsta nivå, då får man 50 kr 

att annonsera för. Alla får vara med. Så det bör vara, borde Google behandlar alla aktörer lika 

oavsett hur mycket man spenderar på annonser. Jag vet inte om det riktigt är så, men det är så 

det borde vara så. Det är enligt mig ideologiskt fel när man blir kontaktad av någon på 

Google. Information ska inte passera mellan människor, det ska läggas ut på nätet direkt. Det 



 

är den demokratiska aspekten av det hela. Man ger alla samma chans på Google adwords.  

Traditionella företag kör 80/20-regeln, man fokuserar på de 20% av företagen som står av 

80% av vinsten och skiter i alla de andra. När jag kontaktade Bonniers angående 

tidningsbutiken så struntade de totalt i mig eftersom jag var för liten för dem. Och sen måste 

man jobba sig upp och bli större och större och sen få tala med Bonnier, så fungerar i regel 

alla medieföretag. Google ger alla en chans, eftersom det inte finns några kostnader för 

människor i den processen att annonsera. Det öppnar för alla i hela världen att nå ut till 

marknaden genom Google. Det är ganska revolutionerande att man hypotetiskt skulle sitta i 

en by på Sri Lanka och starta hotellkartan. Det finns kostnader med att starta upp en sajt, men 

de enda begränsade faktorerna är tid och kunskap. 

 

Det Google gör är att fokusera på Long Tail-teorin, dvs inte bara på fokusera på huvudet 

(stora företag) men även av svansen (de mindre aktörerna), vilket ger aktörer i svansen 

möjlighet att klättra så man kan bli en del av huvudet. Jag började annonsera för 50 kr, men 

efter ett par år ökade annonseringen till exempelvis 40 000 kr, men det kunde jag tack vare 

genom möjligheten som Google skapade i början, så att min klättring mot huvudet kunde ske. 

 

Hur ser relationen med Google ut idag? 

 

V: Jag är principiellt emot att jag ska ha en bättre relation än någon annan, men jag har en 

jättetrevlig kille som hjälper mig med addsen [reklamen], som egentligen är till för de stora 

publishers. Nu tjänar jag pengar på Google genom att visa Google-annonser. Men de tar en 

cut så de får pengar det också. Jag har en kontakt men poängen med Google är att det ska vara 

en maskin, en marknadsmekanism, därför ska inte någon lägga sig i. 

 

V: Svenska reklamförbundet bojkottade Google för att de kände sig för ”fina” för Google. 

Men Google sa nej, ni blir behandlade precis som alla andra, men tillslut så insåg de att det 

var lönlöst att bojkotta Google. 

 



 

Tycker du att det finns något problem med Googles dominans inom sök- och 

annonsmarknaden? 

 

V: Det där är ganska intressant. Google är marknaden, men en marknad ska bestå av fler 

aktörer, och det gör att Google agerar på det sättet [som en marknad], dvs inte lägger sig i 

sakfrågor och bara sköter maskineriet, lite som svenska staten. Google är marknaden. Google 

inser att de måste agera neutralt mot aktörerna i marknaden, annars så skulle inte allt fungera. 

Jag hoppas att skaparna Larry och Sergej (Grundarna) håller sig i sina egna regler när de 

börsintroducerades. 

 

Många traditionella mediebolag tycker att Google har för mycket makt för att de ser Google 

som en annan aktör. Men jag som utvecklare och en del av Googles ekosystem ser inte det på 

samma sätt som exempelvis Bonnier. Jag är inte en del av Bonniers ekosystem. 

 

Du tar inte uppdrag utan utvecklar endast egna sajter, hur kommer det sig? 

 

V: Det finns ett tak på hur mycket man kan tjäna om man tar ut konsultarvode, och det är inte 

gjord för IT-entreprenörer. Man kan få en trevlig inkomst, men man kan aldrig bli rik om man 

inte är entreprenör.  

 

Hur ser ett typiskt utvecklingsprojekt ut för dig, från idé till lansering? 

 

V: Jag har en lista med idéer, sen tänker jag att jag borde göra den här grejen [idén], sedan 

den där och den där. Sen kommer det plötsligt en knäpp, och då tycker jag att jag gör den här 

grejen. Man tänker ”det här kommer bara att ta en kväll att göra”, sedan tar arbetet flera dagar 

och då har jag kommit in på lite sidospår till vad jag tänkte innan. Det är inspirationen som är 

drivkraften. 

 



 

Hur ser dina strategier ut vid lansering av sajter? 

 

V: Jag har en samling bloggar som jag försöker nätverka med. Jag har ett nätverk kan man 

säga, där varje part är intresserad av vad den andra parten gör. När jag släpper en ny sajt så 

släpper jag ut informationen till det nätverket, dels genom min egna blogg, men också genom 

att kontakta folk. Jag mejlar även folk ibland, så man pushar folk lite extra om det är så att de 

inte har läst bloggen. 

 

Målsättningen är att alla ska läsa bloggen. Det handlar också mycket om PR, att göra en bra 

story som är kul att läsa. ”Vilken sajt ska jag släppa nu för att folk ska tycka det är kul”. Jag 

kan släppa en sajt som folk förväntar sig att jag ska släppa, med då blir det ingen nyhet. Helst 

ska man hela tiden förvåna, om det är någonting vanliga företag ibland inte gör, så är det det. 

Förvånar man inte så blir det inte intressant. Man ska försöka förvåna lite grand. 

 

Hursomhelst når jag ut med mina nya projekt genom bloggar, men jag har även en 

pressreleaselista också, exempelvis kan man lägga upp pressreleaser gratis på Newsdesk. Min 

bild av traditionell media är att de inte ger någonting, nästan alls. Kanske ger lite mer 

nischade branschtidningar mer, exempelvis IDG.  

 

DN skrev om hittarecept.se, som hade en helsida i DN. De sa att de den dagen hade ca 300 

extra besökare, och dagen efter inga extra besökare alls [Sid. 68 och 94]. Det är det mönstret 

jag har sett med de senaste åren. En bra bloggpost är mycket bättre än en tidningsartikel. 

 

Det finns en marknadsföringsteori som kallas för läckande hinkar, som går ut på att man 

tappar folk i varje steg, vilket gör att det blir viktigt att det blir så få steg mellan budskap och 

att man kan agera. Har du det på nätet så är det endast ett klick bort, men har du en tidning så 

är det ett mycket stort steg mellan att se annonsen i tidningen och sedan gå in på nätet [Sid. 

68]. Man tappar 99,9% mellan dessa steg från tidningsartikel till aktion på nätet. Utöver det är 

traditionella medier mycket dåliga på att länka. Har man en artikel och ingen länk är folk för 

lata att ta reda på mer information. Det fungerar inte att skriva in en ny URL-adress. Folk har 

annat att göra och tänka på.  

 



 

Huvuddelen av dina marknadsföringsstrategier går ut på e-marketing, dvs mestadels 

bloggar och en del mejl? 

 

V: Ja, precis. 

 

Hur många går in på din blogg och läser? 

 

V: Jag vet inte riktigt, men det är några hundra som prenumererar på den, 300 kanske. Sen är 

det ytterligare några hundra besökare på bloggen. Det som är bra med en blogg är att folk inte 

endast läser det senaste utan även går tillbaka och kollar ens gamla inlägg, till skillnad från en 

pressrelease som folk läser och sedan glömmer. En tidningsartikel följer samma mönster, efter 

du har läst den så slänger du tidningen.  

 

Nu när du har blivit lite kändare inom webbutvecklingsbranschen, är det lättare att få 

ut budskap nu? 

 

V: Ja det är det. Dels har jag mycket besökare i mitt sajtnätverk. Nu har jag en grej att den 

som recenserar 5 hotell får en månads prenumeration på DN, och då kan jag lägga upp den 

[erbjudandet] på mina andra sajter och på så sätt försöka styra in dom på hotellkartan.se. Det 

blir en liten täckning men ändå så fungerar det. Just PR-mässigt är man antagligen lite mer 

intressantare nu än tidigare, eftersom folk kommer ihåg en. Då kan man jobba lite mera 

långsiktigt, vilket är något vanligt folk inte alltid gör. Vanliga företag gör kampanjer som en 

budget vilar på. De kan exempelvis säga att de ska göra 3-4 kampanjer i år. ICA som exempel 

gjorde exempelvis förra året en picnic-sajt. De lade någon miljon på en webbyrå och 

ytterligare tio miljoner på utomhusreklam, och sedan var kampanjen slut. Jag kontaktade ICA 

och sa att jag hade en kartplattform som jag skulle kunna bygga en picnicsajt på nätet, som 

folk kan fortsätta att använda året om, år efter år. ICA kan stå i hörnet och ICA-affärerna 

utmarkerade och jag kan ge det för en spotstyver jäntemot vad ni ger era reklambyråer och 

marknadsföringsstrateger. Men de var inte intresserade för då var kampanjen redan slut, de 

tänker väldigt kortsiktigt. Vissa företag tänker mer långsiktigt, exempelvis IKEA och Apple, 

de förstår detta bättre än andra företag. 

 



 

Hur började du med att bygga sajter? 

 

V: Jag började när jag var student, och jag tror att efter 30, då blir inte folk entrepenörer även 

om folk tror det. Det är ofta fyllt med risker om man slutar på sitt vanliga jobb för att bli It-

entreprenör, så det är absolut det bästa tipset att börja när man är ung. Grejen är den att man 

alltid misslyckas med en sajt i början men det är en del av grejen. Så har man 5 år på sig 

[studietiden] så kommer man att lyckas med något, hur man än gör.  

 

Vilka egenskaper behöver man ha för att bli en framgångsrik IT-entrepenör? 

 

V: Jag gillar folk som kodar själva då, men grovt indelat finns det två sorters IT-

entreprenörer: Jonas Birgersson och Johan Staël von Holstein. Jonas Birgersson är en riktig 

nörd, på ett positivt sätt då, och så har vi Johan Staël von Holstein då som snackar och andra 

gör jobbet. Jag tycker att egenskaperna är att man ska gilla att bygga saker och man måste 

vara väldigt envis för att det tar tid och man måste tänka väldigt långsiktigt [Sid. 68]. Man ska 

vara lite knäpp också, på ett positivt sätt också, jag tror inte det är en nackdel. Vara lite galen 

och ha galna drömmar. Varje gång jag går förbi Bonnierskrapan så vill jag att det ska stå mitt 

namn där, mest som en drivkraft och en inre syn för ett teoretiskt mål som jag har. Det är 

uppenbart lite knäppt, men på ett bra sätt.  

 

Hur ser du på principer på användbarhet när du bygger upp dina sidor? 

 

V: Helst att min mamma ska kunna använda sajterna. Det är mitt test, och det är sjukt svårt. 

Hon kan använda sushikartan, så den klarar mamma-testet [Sid. 60]. Det får inte bli för 

komplicerat, man måste välja bort en hel del. Det är svårt att göra det så enkelt det går. Gärna 

också om det finns en existerande konventioner, använd dom. Ex Facebook, så gör en 

liknande variant. Det är samma som Google Maps, de förstår ungefär hur de ska använda 

kartorna på mina sajter. 

 

Det finns säkert fortfarande de som antagligen inte förstår skillnaden mellan de organiska 

träffarna och de sponsrade träffarna.  

 



 

Hur ser du på webbramverk? 

 

V: Det låter bra, det är något jag borde lära mig, Jag är ingen bra utvecklare och känner att jag 

vill lära mig lite i taget, men att lära sig ett ramverk borde vara rätt smart ändå. Det är ju just 

det att det är svårt att komma igång, det blir för mycket utvecklingstid i början. Det är ju det 

att jag kommer bli omsprungen för eller senare, och det är väl lite det jag vill. Jag är snart 

redo att lämna över, mellan typ 15-30 det är då man har tid och energi att lära nytt sen ska 

man försöka hela tiden att hänga med och lära om hela tiden. 

 

Det window of oppertunity som jag agerade i var för fem år sen när Google kom. Adwords 

var jag den enda som annonserade på alla orden, vilket gjorde att jag kunde betala löjliga 

struntsummor för att jag inte hade någon konkurrens på orden. Det fönstret har stängts nu, 

men nu handlar det kanske mer om att bygga Apps till Iphone eller Facebook-applikationer 

eller bygga något till Wordpress-plattformen och allt det där är saker jag inte har hängt med 

på.  

 

Hur har du jobbat med dina sajter hittills?  

 

V: Design försöker jag få hjälp med. Kartorna och de akademiska sajterna fick jag hjälp med, 

men jag gjorde tidningsbutikerna själv. Just design känner jag att det är bra om man kan, men 

det är ganska frikopplat från funktionerna. Designen finns där, medan funktionerna är något 

som kan förändras dag till dag. Design är svårt, det är en konstform. Jag säger lite 

övergripande var saker ska sitta och att det ska bli snyggare än vad jag kan göra [Sid. 62]. 

 

Jag sitter fortfarande och använder Dreamveawer-paktet, men jag använder bara kod och 

ladda upp och ladda ner och Fireworks då. 

 



 

Hur får du användarna att stanna kvar på din sida och får dem att använda sajten igen 

(s.k. Lock-In)? 

 

V: Jag är mycket dålig på det, att bygga en relation och underhålla den relationen med 

användarna [Sid. 63]. Jag kommer ihåg arbetet med tidningsbutiken, det var att alla företag 

gör ungefär likadant. Man lägger allting på marknadsföringen och sedan får man nya kunder 

och sedan avslutar allt och gör samma sak igen året efter. Det finns väldigt mycket att göra 

med underhållandet med kunder, det kan vara väldigt dyrt. Efter först många år började jag 

skicka ut nyhetsbrev. Jag kika lite på yelp.com, och de har mycket data. Jag vet vad mina 

användare tycker om, och var de bor och i viss utsträckning vet jag även vilka vänner de har 

och det kan man göra mycket spännande saker med. Exempelvis skulle jag kunna berätta för 

användaren vad som händer i användarens kvarter, eller berätta vad användarens vänner gör 

och lyssnar på, att ge kunden mervärde. Det kanske är för att jag hela tiden jagar nästa projekt 

och att förvalta och utveckla det man har byggt upp är jag lite sämre på. Jag tänker inte så 

mycket på den sortens långsiktighet. Det brister verkligen. Jag vill bara göra nya sajter. Jag 

borde verkligen utveckla relationen mer med mina användare. Det finns ju en 

anskaffningskostnad (annonskostnader) för varje användare, och då inte underhålla relationen 

är mycket dumt [Sid. 65]. 

 

Angående modellen MALIN: 

 

V: Man gör saker fort, du har en kul idé och göra den snabbt, då tänker man inte på stabilitet, 

utbyggbarhet och säkerhet, bara det blir något [Sid. 59]. Om man får ut tjänsten, det är då man 

kan se om det är något folk gillar. Det gäller att få en känsla för om det är värt något, vill folk 

ha den här sajten överhuvudtaget? Ska jag fortsätta lägga krut på det här? Problemet är att om 

man går runt i 2 år att bygga en sajt, och sen vid lansering så visar det sig att folk inte vill ha 

det här. Det kan ta jättelång tid att bygga saker, men sen visar det sig att behovet inte fanns 

där. Jag tror mycket på det här att få ut saker fort för att känna av marknaden. [Sid. 74] Det är 

lite så jag har tänkt angående mina kartsajter, Jag testar och kastar ut en massa olika idéer, sen 

får man se vad man får på tråden. De här sakerna handlar om att man vet [RUP och 

vattenfall], jag vet att jag ska bygga ett bokningssystem åt ett företag, de kommer att behöva 

det här bokningssystemet. Men är man entreprenör då vet man inte sådant, då är det bara att 



 

gå ut med en prototyp som behöver endast klara 10 användare, om de 10 användarna verkar 

nöjda, då kan man börja slipa på det och se till att det blir stabilt och säkert och 

utbyggnadsbar. Mina kartor är inte utbyggnadsbara, men de kan bli senare. Om recensionerna 

kring kartsajterna fungerar, då skulle man kunna bygga en plattform som skulle kunna bli mer 

skalbart och så skulle man kunna göra en miljon kartor. Min plattform fungerar till ca 50 

kartor. Nu börjar jag få in mer skalbarhet, men det kan man fixa till själv. Ut med prototyp, 

testa, bli inspirerad och hämta inspiration från communitys. Mina idéer nu kommer inte från 

mig själv utan från mejl från användare och blogginlägg från andra som skriver om mina 

kartsajter. Exempelvis fick jag in ett mejl angående Stockholm stads nya tjänst där man kan 

hitta var personer är gravsatta med exakta koordinater. Detta skulle kunna bli en slags 

”gravkarta”, det skulle kunna vara en liten kul grej exempelvis. Det är inget jag själv skulle ha 

kommit på. Min plan som var för kartorna var sushikartan och sen skulle jag göra 

restaurangkartan. Jag har fortfarande inte gjort restaurangkartan.  Restaurangkartan är det jag 

borde göra nästa gång, men förmodligen blir det inte det heller. Men jag har hittat annat som 

har varit roligare att göra som har vuxit fram genom communitites. Man ska inte vara en 

oljetanker, utan en jet-ski, man åker till de intressanta ställen runtom på sjön. 

 



 

Angående marknadsföring i MALIN: 

 

V: En målgruppsanalys har jag nog aldrig gjort, när jag gick på handels[högskolan] fanns 

bland annat ett slags business camp. Där sa de att man skulle sätta sig ned, göra en gedigen 

marknadsplan, räkna ut intäkter och kostnader de närmsta två åren och skriva en massa glufs-

glufs bullshit texter om marknadsdominans, swat-analys, ditten och datten, målgrupp. Och 

sen i slutändan så vet du fortfarande ingenting, du vet inte om din mamma kommer använda 

den eller andra [Sid. 70]. Målgruppsanalys är nog till mer för riskkapitalister och investerare 

för att ge en bild över vad man har tänkt. Det gäller mer att höfta mellan tummen och 

pekfingret, det borde finnas en målgrupp för den här [tjänsten]. Kyrkokartan, vilka skulle vara 

intresserade av kyrkor exempelvis? 

 

Kring varumärkeskänsla: 

 

V: Min teori är att personer är mer intressantare än företag, det är därför jag är synlig och 

visar mig som en person. Till exempel kommer jag snart att lansera en video på hur man 

använder annonskartan på den sajten, för att jag har förstått att man användare konverterar 

mer i dubbelt så hög utsträckning genom att människor gillar människor. Det är ett av de 

första webbsdesignstipsen, att visa vem som står bakom sajten, det ger hög trovärdighet. 

 

Min filosofi är punk-affärsmodellen. Dels så finns det vanliga orkestrar, det är vanliga 

företag. Det finns en tydlig plan, och alla arbetar på operan och det är noter och mycket 

uppstyrt. Sen finns det ju såklart andra typer av musiker, och till sist punk: Man tar upp en 

gitarr och så börjar man göra ljud och så ser man vad som händer och förhoppningsvis blir 

man rockstjärna. [Sid. 59] 

 

Hur ser den här filosofin ut i branschen i helhet? 

 

V: Det beror ju på, precis som det är med musik, att punken kom när folk kunde göra musik 

med en gitarr. Det är som musik idag också, det är så extremt lätt att endast med en laptop 

skapa ljud. Så har det dock inte varit med webbtjänster tidigare, tidigare har det varit en opera, 

och det är häftigt att landskapet förändras genom att punken kom.  



 

 

Hur ser dokumentationen ut? 

 

V: Annat än kommentarer i koden, inte alls. I koden är jag mer strukturerad nu med att 

kommentera lite då och då. Nästa projekt ska det bli lite mer ordentligare, ungefär som 

punkens utveckling från att slå på gitarren och sedan kanske lärde sig lite noter ändå eller lära 

sig några nya ackord. Man försöker göra det enkelt, men det blir ofta lite dirty fixes. 



 

Intervju Christian Ramel 

 

Vi kan väl börja lite med din bakgrund, vad gjorde du innan detta projekt? 

Jag är civilekonom från början, utbildad i Umeå, och har under min studietid drivet ett antal 

projekt, bland annat så startade jag en egen tv-kanal med några vänner. Efter studietiden 

började jag på bredbandsbolaget där jag jobbade med att ta reda på felaktiga e-post-adresser 

som fanns i vår kunddatabas och efter några månader fick jag andra uppgifter. Vid tiden jag 

slutade var jag chef för faktureringen på bolaget, både privat och kundfakturering. Det var 

mycket databashantering och mycket sök efter felaktiga faktureringsadresser. Under denna tid 

startade jag ett företag tillsammans med några vänner som inriktade sig på filmproduktion. 

Detta växte och slutade med att jag sa upp mig från mitt dåvarande jobb för att arbeta heltid 

med filmproduktion i det nya företaget. Just nu är vi 5 ägare och tre anställda. Innan 

filmproduktionen så hade vi tidigare gjort webblösningar, e-handelsplatser med mera. Webben 

har varit en betydande del för vårt företag under hela den tiden. 

Hur kom ni in på idén om att göra en webbtjänst? 

Jag och Peder pratade om detta för länge sen, då satt AHWebb i ett av våra rum här på 

kontoret. Vi vädrade detta med Alexander på AHWebb, och då visade det sig att Alex hade 

gjort en liknande sida för ett tidigare kalas, det fanns alltså en grund. Vi beslutade sedan att vi 

skulle göra något av det här på liten skala och se då om man kunde få det att sjösättas [Sid. 

71]. De hade då många projekt, de hade många olika sorters små projekt. De sålde även en 

webshopslösning. 

Nu håller de mest på med en sajt, shapelink. 



 

Vad hände efter detta? 

Sen har det gått upp och ner, vi har varit mycket försiktiga för att vi vill göra allting rätt innan 

vi släpper sajten. Eftersom det har varit annat vi har levt på under tiden har detta projekt 

nedprioriterats. Först ut var Alex och Alex med den första lösningen, sen gjorde en ex-

jobbaren en webblösning på denna idé. Sen körde vi fast för det var så buggigt sen så hittade 

vi en kille i Thailand som kunde hjälpa oss billigt. Då skrev vi om ganska mycket av koden 

och framför allt hur man designade inbjudningar. 

Sen har det kommit idéer, och vi har då även sett konkurrenternas sajter och kollat på dem 

som inspiration [Sid. 72]. Men vi har aldrig släppt den publikt, vilket kanske var ett misstag 

från början. Det ska bli spännande och se när den färdiga versionen släpps. 

Hur har ni tänkt kring marknadsföringen kring denna tjänst? 

Inte mycket alls, från början skrev vi dock en marknadsplan och den byggde mycket på att 

den skulle spridas organiskt. Det bottnar mest i att det från början var ett hobbyprojekt för vi 

hade inget betalnings- eller affärssystem bakom. Det kom fram senare att vi kunde använda 

oss av reklam. Vi har också investerat en hel del pengar genom bland annat utvecklaren från 

Thailand. Vi vill först släppa tjänsten och se om det finns intresse kring det. I början vi släpper 

den så kommer det säkert komma upp en massa buggar och grejer som folk inte förstår, och 

kanske ingen som besöker sajten heller, det får man åtgärda. Man vill ha en bra produkt som 

man är stolt över innan man slår på stora trumman och marknadsför den. Det har tidigare varit 

ett hobbyprojekt 

När ni har utvecklat tjänsten, har ni använt någon modell eller metod? 

Nej, ingen akademisk modell eller metod. Kanske undermedvetet, men inte utsagd. 

Vad har varit svårast under denna process? 

Att få AHWebb att göra det de skulle. (Skratt).  Det har varit olika faser genom hela projektet. 

Ett tag var det svårt att få sajten till att bli IE6-kompatibel, som kanske inte var särskilt viktigt 

i ett längre perspektiv, då fler och fler går över till IE7. Men det var krångligt då, men 

övergripande har det varit hela tiden att vi har jobbat med något annat medan projektet pågår 

och samtidigt få projektet att gå framåt [Sid. 72]. Eftersom vi inte har någon säker 

affärsmodell på hur vi ska få pengar så kan vi inte prioritera sajten. Vi kan därmed inte lägga 

ner för mycket resurser på detta, vi måste prioritera annat så att vi kan få in pengar. Det är lite 



 

därför, och det har varit svårt. 

 

Vad tror du gör en bra It-entreprenör? 

Kanske kasta ut projekten lite tidigare, vi har nog varit lite för analytiska IT-entreprenörer, vi 

har nog velat ha en helt färdig tjänst innan vi släpper den. Det är en klyscha som även finns 

här på Mindpool, att man fokuserar på vad kunden vill ha, vad människor vill ha. Den här 

tjänsten uppstod mest som ett resultat av ett behov som vi såg, och Alex hade gjort något 

liknande innan. Att man har någon kundfokus, och då anpassa tjänsten efter kunderna, att vara 

anpassningsbar. 

Det finns nog olika sorters IT-entreprenörer, det finns dom som spottar ut sig massor av idéer 

och de som koncentrerat sig på bara en idé. Vi har nog tagit medelvägen, då detta projekt är 

det som har gått längst. 

Hur tror du att man kan sprida budskapet att InviClub finns? 

Det är nog viktigt att få en bra word-of-mouth-marknadsföring, genom att man genom 

tjänsten bjuder in folk till sajten, och det är nog viktigt och då gäller det att man har en 

mycket bra tjänst. Det är nog svårt med mer traditionell marknadsföring som tv- och 

tidningsannonser. Det gäller att vara med på event och få de stora eventbyråerna börjar 

använda tjänsten. Och användning av de öppna eventen där Inviclub kan vara något av en 

eventguide på lång sikt. 

Användbarhet och design, vad har ni tänkt där? 

AHWebb har gjort funktionaliteten, och sedan har vi gjort designen så att det ska gå bra att 

använda . De kan nog förklara bättre hur det bakomliggande fungerar. Ingångsvärdet var att 

det skulle kännas som en klubb, att man är delaktigt i någonting, det ska även vara enkelt att 

använda, det ska inte vara för många steg. Det är de grejer som är svåra att kombinera, dels att 

det ska kännas som en klubb för de som är medlemmar att vara utvald och exklusivt, men 

också nåbart för de som är utanför. Så de är antagligen en balansgång, en avvägning. 



 

Målgruppsanalys – vilka söker ni till? 

20-35, en ganska bred målgrupp, tanken att det ska vara lite mognare publik men ändå inte för 

gammal. Det har egentligen tagits fram med utgångspunkt från oss själva. Vi får se om det 

stämmer. 

Hur har ni tänkt till att få kunderna att återkommande besöka sidan? 

Det hör ihop lite med eventhjälpen, men jag tror mest att det handlar om att utveckla en bra 

tjänst och det är nog det vi ska satsa på. 



 

Skissmallar från InviClub 
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