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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har kommit till genom att företaget Prisjakt ville 
utveckla och förbättra sitt nuvarande omdömessystem för nätbutiker. 
Uppgiften var att utveckla ett liknande system som konkurrenterna använder 
fast bättre. Insamlingen av information är baserad på köp och samlas in från 
nätbutikerna. Köpen kan sedan följas upp i en kontrollpanel. För att hantera 
frågorna utvecklades även ett administrationsgränssnitt. Arbetet har berört de 
tekniker jag är intresserad av och har varit mycket lärorikt. Prisjakt blev nöjda 
med produkten och kommer att testa den med en nätbutik. 



  

Abstract 
 
This thesis work is the result of the company Prisjakt’s wish to develop and 
improve its current system of opinions for online stores. The challenge was to 
develop a similar system that competitors are using but better. The collection 
of information is based on purchases and are collected from Web-shops. The 
purchases can then be monitored in a control panel. In order to deal with the 
questions an administration also was developed. The work has touched on the 
techniques I'm interested in and have been very instructive. Prisjakt was 
satisfied with the product and will test it with a Web-shop.



  

Förord 
Projektet och rapporten är en avslutande del av en högskoleutbildning i 
Datateknik, 120 poäng vid LTH Campus Helsingborg. 
 
Jag kände till Prisjakt genom en kompis som arbetar där. Jag ringde dem och 
pratade med VD:n Jonas Bonde. Han var positiv till att låta mig göra mitt 
examensarbete hos dem och bjöd dit mig redan nästa dag. Bemötandet var 
mycket trevligt han gav mig ett snabbt besked på att jag kunde göra arbetet 
hos dem. 
 
Jag vill passa på att tacka handledaren Jonas Bonde och min tekniska 
rådgivare Jonas Birgander. Tack vare tiden på Prisjakt har jag utvecklats 
mycket och har lärt mig många nya saker inom webbdesign. Jag har även lärt 
mig lösa problem som jag annars inte brukar lösa.
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1 Inledning 

Under följande rubriker kommer jag berätta om hur detta examensarbete 
startade, information om företaget och riktlinjer. 
 

1.1 Bakgrund 
Prisjakt ville utveckla sitt nuvarande omdömessystem för nätbutiker. För varje 
butik finns det ett betyg tillsammans med ett eventuellt omdöme i form av en 
förklarande text. För att få mer detaljerad information om butikerna ska 
information om varje enskilt köp samlas in. En konkurrent använder redan 
detta sätt att samla in information men Prisjakt vill göra sitt eget mer avancerat 
och kundvänligt. De butiker som finns listade hos Prisjakt har möjlighet att 
använda systemet. När en kund gjort ett köp hos någon av butikerna som 
använder det kommer han till ett formulär. I formuläret fyller kunden i 
information om sitt köp. Vid senare tillfällen är det möjligt för kunden att fylla 
i information om leveransen och eventuella återköp och reklamationer. Denna 
detaljerade information ska komplettera de nuvarande betygen av butiken och 
det nya systemet ska vara gratis för butikerna att använda. 
 

1.2 Företagspresentation 
Prisjakt är en prisjämförelsetjänst på Internet dit konsumenter går när de 
planerar att göra ett inköp av en produkt, för att få hjälp med att välja produkt 
och hitta den till rätt pris. Prisjakt arbetar med en communityfilosofi där 
medlemmarna bland annat kan ge varandra köpråd och utbyta erfarenheter i ett 
diskussionsforum. På sajten finns 10 700 000 indexerade priser, 1 034 000 
produkter, 1 660 000 sökbara produktegenskaper, 279 000 produktomdömen, 
32 000 butiksomdömen, och diskussionsforum med 1 810 000 inlägg . Prisjakt 
har 388 000 unika besökare och 3 770 000 sidvisningar per vecka (enligt 
KIAindex). Prisjakt Sverige AB driver också MinHembio.com, Sveriges 
största community för hembio- och hifiintresserade. 
 

1.3 Syfte och mål 
Det huvudsakliga syftet är att butikerna ska få en mer detaljerad information 
om hur de uppfattas av sina kunder. För att butikerna ska använda systemet 
krävs det att det är bättre än konkurrenternas system, det vill säga att det ska 
gå att följa upp sitt köp med mer information även något år efter att en produkt 
har köpts. Det är också viktigt att det fungerar felfritt och saknar allvarliga 
buggar. Prisjakt ska vara nöjd med systemet för att vilja använda det i 
praktiken. 
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1.4 Avgränsningar 
Det är endast omdömessystemet för butiker som ska utvecklas och inte 
omdömessystemet för produkter. Det ska inte gå att lägga till köp direkt från 
Prisjakt, utan ett köp måste ha genomförts på butikens webbsida och där kan 
kunden fylla i sina åsikter. Det nya omdömessystemet ska komplettera det 
gamla. Någon grafisk presentation av informationen som samlas in ska inte 
heller ingå i projektet. 
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2 Arbetsgång 

Jag började arbeta på Prisjakt i slutet av januari. Jag fick tillgång till en egen 
dator och en egen e-postadress. Jag fick även tillgång till en databas där jag 
kan spara all insamlad data. Databasen var inte kopplad till resten av Prisjakt 
och därför kunde jag arbeta fritt utan att vara rädd för att påverka något annat 
system. 
 
För att komma igång fick jag mycket hjälp av min tekniske rådgivare, 
utvecklare Jonas Birgander. Prisjakts system var helt nytt för mig så de första 
veckorna svarade han på alla mina frågor som rörde programmeringen. Han 
var även ett välbehövligt bollplank för mina idéer. 
 
I början hade jag inte helt klart för mig hur omdömessystemet skulle fungera. 
Det jag visste säkert var att efter ett genomfört köp på nätbutiken skulle 
kunden komma till en sida där åsikten om köpet kunde fyllas i. Jag började 
därför med att utveckla ett enkelt formulär och sparade informationen i 
databasen. 
 
Efter någon vecka hade vi ett möte där jag, VD:n Jonas Bonde, 
chefsutvecklaren Franz Hänel, säljaren Jonas Florén och Jonas Birgander 
deltog. Vi gick noga igenom allt som projektet skulle innehålla och rätade ut 
de frågetecken som fanns. Fler uppgifter tillkom som vi inte pratat om från 
början och projektet fick mer substans. En viktig punkt vi kom fram till under 
mötet var att insamlingen av information skulle vara baserad på händelser. Det 
innebar att beställningen av produkterna blev en händelse, leveransen blev en, 
och en eventuell reklamation blev ytterligare en. 
 
Efter mötet kom jag och Jonas Birgander fram till att det hade varit smidigt att 
kunna ändra frågorna på ett enkelt sätt. För att kunna göra det behövdes ett 
administrationsverktyg, vilket jag arbetade någon vecka med. När det var 
färdigutvecklat var det enkelt att skapa och ändra de frågor som skulle visas i 
formuläret. Eftersom det skulle gå att följa upp sitt köp behövdes en 
kontrollpanel till kunderna där de själva kunde lägga till nya händelser till sina 
köp. Kontrollpanelen är det gränssnitt på Prisjakt där kunderna kan få en 
överblick över sina köp och följa upp dem med mer information. 
 
När allt i mitt omdömessystem fungerade tillfredsställande började jag med att 
integrera sidorna i Prisjakts design. Tidigare hade designen bara bestått av 
svart text på en vit bakgrund. Nu lades istället allt innehåll i Prisjakts stilmall 
och smälte bra in med den övriga designen. 
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I mitten av mars presenterade jag omdömessystemet för Jonas Florén och 
Jonas Birgander. De var nöjda med hur det fungerade och kom med idéer på 
fler funktioner att implementera. Efter presentationen diskuterade jag och 
Jonas Florén om hur betyget på butiken skulle räknas ut baserat på uppgifterna 
som fanns om köpen. Butiker skulle kunna lägga till egna frågor. Detta skulle 
bli en tjänst de fick betala extra för och svaren på dessa frågor skulle inte 
komma att räknas med i informationen som lagras om köpen. 
 
När ungefär halva projektet hade genomförts hade jag, Jonas Bonde och Franz 
Hänel ett nytt möte där vi stämde av hur arbetet gått. Jag demonstrerade 
systemet och visade hur långt arbetet kommit. Vi kom fram till att det skulle 
gå att få tillgång till kontrollpanelen utan att vara medlem på Prisjakt. Därför 
skulle kunden få en länk till kontrollpanelen i det e-postmeddenade som skulle 
skickas när ett köp hade genomförts. Även om det angavs olika e-postadresser 
vid köpen skulle det gå att koppla alla till sitt konto på Prisjakt. 
 
I mitten av april kontaktade Jonas Florén butiken Alina Systems som gärna 
ville testa omdömessystemet när det var klart. Inom någon vecka var det tänkt 
att testet skulle starta men på grund av semestrar och att olika detaljer i 
systemet fortfarande behövde utvecklas sköts testet upp flera veckor. 
 
En av anledningarna till vi sköt upp testningen var att vi misstänkte att 
kopplingen mellan köpen och kontot på Prisjakt blev för avancerad. Vi 
diskuterade därför den ursprungliga lösningen, där köpen kopplades till det 
kontot med den matchande e-postadressen. Det beslutades att vi skulle behålla 
den nuvarande lösningen. Vi funderade även på om det behövdes fler olika 
typer av frågor. I nuläget fanns bara betyg och Ja/Nej. Det skulle kunna finnas 
flervalsfrågor där man bara kunde välja ett alternativ eller flera. Vidare kom vi 
fram till att det inte skulle gå att lägga till köp direkt från Prisjakt. Detta för att 
försöka förhindra falska omdömen. 
 
Innan testet kunde påbörjas letade jag buggar och säkerhetshål. Arbetet var 
väldigt frustrerande på grund av tidspressen och att många buggar fortfarande 
fanns kvar. Min databas som jag använde var tvungen att flyttas till en annan 
server för att fungera tillsammans med resten av Prisjakt. Mycket tid gick åt 
till att anpassa systemet till den nya servern. 
 
Efter flera dagars intensivt arbete fungerade omdömessystemet felfritt och var 
redo att testas på riktigt. Jag kontaktade Alina Systems och informerade dem 
om hur systemet fungerade och vad de behövde göra för att använda det. 
Testet skulle pågå i ungefär en vecka. Vid tiden för denna rapports 
färdigställande har Alina Systems ännu inte börjat testa systemet. Under 
testperioden kommer deras kunder att få möjlighet att fylla i information om 
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sina köp via formuläret. De kommer även att ha full tillgång till 
kontrollpanelen på Prisjakt. När testet är slut ber jag Alina Systems berätta vad 
de tyckte om systemet och om något eventuellt inte fungerade som det skulle. 
Om testet faller ut väl kommer Prisjakt att använda mitt system skarpt. 
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3 Databasen 

MySQL-databasen utvecklades tidigt i projektet. Det är i den som all insamlad 
information sparas tillsammans med frågorna som ställs i formuläret och 
kontrollpanelen. 
 
När systemet hämtar information från det nuvarande omdömessystemet 
anropas en annan databas där omdömena hämtas och lagras. 
 
De produkter man kan lägga till i sina köp hämtas från den tabellen där alla 
Prisjakts produkter ligger. 
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4 Insamling av information 

Här berörs de delar i systemet som har med insamlingen av information att 
göra. I den ingår formuläret kunden kommer till efter ett genomfört köp och 
kontrollpanelen där köpen kan hanteras. 

4.1 Formuläret 
Eftersom det är information om varje köp som ska samlas in och inte 
information om varje butik måste insamlingen ske i samband med ett köp och 
därmed på nätbutikerna. När kunden har genomfört sitt köp kommer han till 
ett formulär. Där fyller han i information om hur han uppfattar beställningen 
av produkterna. Formuläret ska vara så neutralt som möjligt så att det kan 
passa in hos alla butiker. De butiker som har en logotyp kan visa den för att 
sidan lättare ska passa in i deras egen design. Diskret information talar om att 
informationen kommer att sparas och visas anonymt på Prisjakt. Det är inte 
obligatoriskt att ange sin e-postadress men för att kunna följa upp köpet krävs 
det att man gör det. 
 
I Figur 1:1 visas formuläret. 
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Figur 1:1 

 
4.1.1 Spårning 
För att kunna validera att det är samma person som handlat i butiken som 
fyller i formuläret krävs någon sort av spårning. Butikerna placerar ett script 
på sin sida som körs vid ett genomfört köp. Scriptet anropar en funktion på 
Prisjakt och skickar med butikens id tillsammans med en krypterad kod. 
Kundens IP-nummer lagras temporärt i en databas. 
 
4.1.2 Genomfört köp 
När kunden skickar formuläret valideras hans information mot den som 
sparades under spårningen. Om det är samma person som genomför köpet som 
fyllt i informationen sparas formulärsdatan. Den temporära information som 
sparades om kunden raderas. På grund av denna funktion går det inte att fylla i 



 
 

9

sin information om köpet på någon annan dator eller vid ett annat tillfälle men 
den gör processen säkrare. Om kunden inte fyller i formuläret raderas den 
temporära informationen automatiskt när den inte längre är giltig. 
 

4.2 Kontrollpanelen 
Om kunden fyllt i sin e-postadress i formuläret får han ett e-postmeddelande 
med en länk till kontrollpanelen på Prisjakt. Kontrollpanelen är det gränssnitt 
där kunden kan få en överblick över sina köp och följa upp dem med mer 
information. Om man är inloggad på Prisjakt och har något köp kopplat till sitt 
konto går det att komma till kontrollpanelen genom medlemsmenyn. Se Figur 
2:1. 
 

 
Figur 2:1 

 
4.2.1 Överblick över köpen 
I överblicken får man information om vilken butik man handlat från och när 
man genomfört köpet. Se Figur 2:2. För att komma åt denna sida måste man 
vara inloggad på Prisjakt och ha ett köp kopplat till sig. De köp som är 
kopplade till kontot visas överst. Om det finns köp som inte är kopplade men 
där köpets e-postadress matchar kontots visas även dessa nedanför. 
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Figur 2:2 

 
Genom att klicka på ett köp kan man få information om bland annat de olika 
händelserna som finns i köpets historia. 
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4.2.2 Hantera ett köp 
I överblicken över ett köp får man tydliga listor över vilka händelser som 
inträffat, vilka produkter som är kopplade till köpet och vad omdömet på 
köpet är. Det är till denna sida man kommer till från länken i e-
postmeddelandet. Se Figur 2:3. 
 

 
Figur 2:3 

 
4.2.2.1 Koppling 
Det går att koppla sitt köp till kontot på Prisjakt. Om man är inloggad 
samtidigt som man är i kontrollpanelen får man frågan om köpet ska kopplas 
till det konto man är inloggad på. Efter att ett köp har blivit kopplat går det 
inte att ta bort kopplingen. Anledningen är att omdömena man kan ge när ett 
köp är kopplat blir anonyma om man tar bort kopplingen och man då inte vet 
vem som gav omdömet. 
 
4.2.2.2 Händelser 
Varje köp kan ha flera händelser. Ett köp börjar alltid med beställning och 
sedan går det att lägga till information om leveransen och en eventuell 
reklamation och retur. Det går bara att lägga till en händelse av var typ, så om 
en order blir dellevererad sammanfattas all leveransinformation i en händelse. 
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Alla de olika händelserna går att ändra, fast med vissa begränsningar. Om en 
nyare händelse läggs till går det inte att ändra den äldre längre. 
Beställningshändelsen låses dessutom 24 timmar efter köpet genomförts, 
medan leverans- och reklamationshändelserna alltid är öppna. Anledningen är 
att beställningen bara inträffar en gång medan delleveranser och reklamationer 
kan dra ut på tiden. Under den tid som händelserna är öppna går det även att ta 
bort alla utom beställningen. 
 
Om kunden inte registrerat leveransen skickas det automatiskt ut ett e-
postmeddelande efter 14 dagar. I meddelandet finns länken till kontrollpanelen 
om kunden tappat bort det förra meddelandet. 
 
4.2.2.3 Produkter 
Det går att koppla produkter till ett köp. Detta ger stora möjligheter i andra 
sammanhang där det går att se vilka kunder som köpt samma produkt. Då kan 
man lista de övriga produkterna från det köpet och tipsa de andra kunderna om 
dem. 
När man håller musen över produkten i listan dyker en liten ruta upp med mer 
information om den. 
 
4.2.2.4 Omdöme över köpet 
Omdömet som visas är användarens övergripande åsikter om köpet. 
 
4.2.2.5 Omdöme över butiken 
Omdömet som visas är användarens åsikter om butiken. Det är integrerat med 
Prisjakts nuvarande omdömessystem så om köpet är kopplat till kontot visas 
det omdöme kunden gett på den aktuella butiken. Om inget omdöme finns går 
det att skriva ett direkt från denna sida. Det går även att ändra ett befintligt. 
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4.2.3 Hantera en händelse 
Genom att klicka på en händelse kan man se svaren på frågorna man svarat på. 
Se Figur 2:4. Om händelsen inte är låst visas ett formulär där man har 
möjlighet att ändra svaren. Lägger man till en ny händelse kommer man till 
samma formulär fast med möjlighet att besvara frågorna. 
 

 
Figur 2:4
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5 Administration 

I administrationsverktyget går det att hantera frågorna som ska ställas i de 
olika händelserna. Det går att lägga till nya frågor, ändra de befintliga eller 
inaktivera dem. Frågornas typ kan också ändras, om det ska vara en ja och nej-
fråga med eller utan beskrivande text, eller en betygsfråga med eller utan text. 
 
Samma administrationsgränssnitt finns tillgängligt för de butiker som 
använder omdömessystemet. De har då möjlighet att själva lägga till frågor 
mot en avgift. Dessa frågor har inget att göra med standardfrågorna och är 
endast till för butikens eget intresse. Butikerna kan lägga till olika frågor till 
de olika kategorierna. 
 

5.1 Överblick 
I överblicken går det att se vilka kategorier som finns. Se Figur 3:1. 
 

 
Figur 3:1 
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5.2 Överblick över en kategori 
I överblicken över en kategori syns alla frågor som finns i den. Se Figur 3:2. 
Ordningen som frågorna står i är samma som när de visas i formuläret och i 
kontrollpanelen. Det går att flytta dem upp och ner. Frågorna går även att 
ändra. 
 

 
Figur 3:2 
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5.3 Ändra en fråga 
En fråga måste ha rubrik med frågeformuleringen. För att förtydliga eventuella 
oklarheter finns ett beskrivningsfält som kan fyllas i vid behov. Eftersom 
svaren ska sammanställas automatisk krävs en konkret information för svaret. 
De olika svarstyperna består därför av betyg eller ja/nej. Med ja/nej går det att 
lägga till alternativet ”ingen åsikt”. 
Det går att ha ett textfält om man vill att kunden ska kunna beskriva något. 
 
När en fråga ändras som det finns svar sparade till skapas en ny. Den gamla 
frågan finns dock kvar men inaktiveras. Om inga svar finns till frågan så 
ändras den utan att det skapas en ny. Tas en fråga bort och den inte har några 
svar försvinner den direkt, annars finns den kvar men sätts som inaktiv. Alla 
svar sparas alltid och medlemmarna kan se frågorna till sina svar även om 
frågan skulle vara inaktiverad. Om ett nytt köp genomförs eller en ny händelse 
läggs till visas bara de aktiva frågorna. 
 
För att formuläret bättre ska passa in till de olika butikerna kan deras namn 
visas i frågorna. I Figur 3:3 visas denna funktion där det skrivs ”[butik]” på 
det ställe där butikens namn ska så. 
 

 
Figur 3:3 



 
 

17

 

6 Slutsats och utvärdering 

Projektet har varit väldigt intressant redan från första början. Det berörde 
precis de programmeringsspråk och tekniker jag är mest intresserad av. Trots 
att en del tid i början gick åt för att komma in i Prisjakts system fungerade allt 
bra. Jag fick mycket bra hjälp av utvecklaren Jonas Birgander när jag än 
behövde det. Resten av medarbetarna på Prisjakt har varit intresserade av vad 
det är jag utvecklat och hjälpt mig på vägen. 
 
Från början visste jag inte vad jag skulle göra vilket gjorde min tidplan väldigt 
oprecis. Det var först efter ett möte i början av projektet som jag blev klar över 
var som förväntades av mig. Trots detta blev det ett projekt som förändrades 
och utvecklades under tidens gång vilket jag gillade. Jag var inte låst till någon 
specifik lösning utan kunde nå mitt resultat på det sätt som passade bäst för 
stunden. Nackdelen var att det mot slutet blev lite stressigt att få allt klart. 
 
Efter den sista intensiva veckan med buggletande och felsökning fungerade 
omdömessystemet mycket bra. Prisjakt var nöjda med resultatet och gav mig 
tillåtelse att testa det med butiken Alina Systems. De har ännu inte hunnit sätta 
systemet i drift och därför kommer inte deras åsikter med i utvärderingen. 
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