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This is a thesis project in the field of information technology which begins by
evaluating existing food price comparison systems and subsequently aims to design an
improved, web based system for said purpose. The system features interfaces for
price reporting, price comparisons as well as various search and review functions. The
objective is to create a system able to compete with existing price comparison
systems, which requires careful selection of products that can be found in all food
stores that also represent different households; a user-friendly price reporting and
price comparison interface and an efficient tool for ensuring the validity of reported
prices.
The designed system features a more accurate formula for calculating average prices
in events where the real price is missing; a more reliable security mechanism for
validation of reported prices and a more comprehensible interface for viewing price
reports, reporting prices, reviewing stores and products in comparison with existing
systems. The system does, however, suffer from some optimization issues primarily in
the form of inefficient database modeling; SQL queries and JavaScript code although
testing has shown that these shortcomings do not hamper overall performance to
such a degree that usability is compromised. Further usability testing performed on
the system with five test subjects shows that a high level of overall user-friendliness
has been achieved even though some special features, such as the detailed report
containing price information per product for each store need to be improved.
It is not possible to say at this time whether or not the designed system will be able
to compete with existing ones or if the very concept of food price comparisons per
se is viable in terms of profitability and marketability. Such an investigation will only be
possible to conduct after a longer period of time where the designed system is
subjected to testing on a larger scale than what has been performed as part of this
thesis project.
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Sammanfattning
Detta är ett examensarbete inom informationsteknologi, som inleds med en förstudie av
nuvarande matprisjämförelsesystem. Förstudien avslutas med en redogörelse för de brister
som finns i nuvarande system följt av en beskrivning av ett alternativt, webbaserat system,
som innehåller funktioner för rapportering av matvarupriser, prisjämförelser samt sök- och
betygsättning. Målet är att bygga ett system som är konkurrenskraftigt i jämförelse med
dagens system. Detta kräver ett omsorgsfullt urval av matvaror som både finns i alla butiker
samt representerar alla tänkbara hushåll; användbara prisrapporterings- och
prisjämförelsegränssnitt samt en pålitlig lösning för att garantera riktigheten i inrapporterade
priser.

Systemet som byggts innehåller en mer noggrann formel för beräkning av standardpriser
vilket används då riktiga priser saknas; en mer pålitlig funktion för validering av
inrapporterade priser samt ett mer lättförståeligt gränssnitt för prisjämförelser,
prisrapportering och betygsättning, i jämförelse med nuvarande system. Det nya systemet har
dock vissa optimeringsproblem framförallt i form av ineffektiv databasmodellering; SQLfrågor och JavaScript-kod även om utvärderingen av systemet har visat att dessa brister inte
försämrar prestandan till den grad att användbarheten blir lidande. Ytterligare testning av
systemet med fem deltagare visar att en hög nivå av användbarhet har uppnåtts även om vissa
extrafunktioner så som den detaljerade rapport, som innehåller prisinformation per produkt
och affär, behöver förbättras.

I dagsläget är det omöjligt att säga om det designade systemet kommer att kunna konkurrera
med de övriga systemen, eller om själva konceptet med matprisjämförelser överhuvudtaget är
en lönsam affärsidé. En sådan utredning kommer endast att vara möjlig att utföras efter en
längre tid där systemet testas i större skala än vad som har förekommit i detta examensarbete.

Nyckelord: Människa-datorinteraktion, matprisjämförelser

Förord
Detta är examensarbete på D-nivå som omfattar 30 högskolepoäng inom datavetenskap vid
Uppsala Universitet och har utförts på Svensk Internethandel AB (SIHAB) i Uppsala mellan
maj och augusti 2009. Handledare var Patrik Sandberg, ämnesgranskare Iordanis
Kavathatzopoulos, biträdande ämnesgranskare Mikael Laaksoharju och examinator Anders
Jansson. Arbetet har bestått av att designa och programmera ett webbaserat system för
matprisjämförelser med fokus på användbarhet. Arbetet består av en inledande förstudie som
undersöker redan existerande system; programmering och design av ett nytt system samt en
utvärdering med avseende på prestanda och användarvänlighet som även undersöker vilka
möjligheter som finns till vidareutveckling.
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1. Inledning
Detta examensarbete har utförts på Svensk Internethandel AB (SIHAB) som jag kom i
kontakt med våren 2009 via deras hemsida, där ett antal annonser för olika examensarbeten
fanns utlagda. Alla förutom ett handlade om vidareutvecklingar av redan existerande system –
det enda som innefattande byggandet av ett system från grunden, vilket jag var mest
intresserad av, var ett projekt med arbetsnamnet ”Matindex”. Denna idé hade tagits fram av
SIHAB i slutet av 2007 men ingen satsning hade kunnat göras eftersom det inte fanns
tillräckligt med resurser i företaget för att ge uppdraget till en avlönad programmerare.
Grundkonceptet var att bygga ett webbaserat system där besökare har möjlighet att skicka in
prisrapporter, ta del av prisrapporter samt recensera butiker och varor. SIHAB utgick i sin
affärsidé från att matprisjämförelser ligger i allmänhetens intresse och att det finns ett behov
av en tjänst som tillhandahåller sådan information.

Traditionellt sett har matprisjämförelser framförallt förekommit i form av PRO:s årliga
prisundersökning samt lokala undersökningar gjorda av olika tidsskrifter. Gemensamt för
dessa undersökningar är att de sällan ger någon djupare insyn i hur prisjämförelsen har utförts,
vilka varor som ingår, kvaliteten på varorna och kvaliteten på butikerna. Förutom PRO finns
ett antal hemsidor som har prisundersökningar som utgångspunkt och även om deras
undersökningsmetoder varierar är det gemensamma syftet att göra prisundersökningar mer
lättillgängliga och uppmärksamma allmänheten om hur man kan påverka matvarupriser. De
hemsidor som i dagsläget tillhandahåller färdigbyggda tjänster för matprisundersökningar är
www.pro.se, www.matkompassen.se, www.matvarupriser.se och www.dinmatkasse.se.

Förstudie
Nedan följer en kort redogörelse för de matprisjämförelsetjänster som finns i dagsläget. Varje
redogörelse avslutas med en kort analys. Eftersom syftet med detta examensarbete var att lösa
de programmerings- och användbarhetsproblem som uppstår vid byggandet av ett
webbsystem och eftersom SIHAB redan utgått från att det redan finns ett behov av en
matprisjämförelsetjänst, ingår det endast i förstudien att undersöka vilka liknande system som
finns i dagsläget och vilka för- och nackdelar de har.
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PRO
Beskrivning
PRO, Pensionärernas Riksförbund (PRO), gör sedan

PRO:s prisundersökning

1993 en årlig prisundersökning med 30 stycken

Grundad: 1993

utvalda varor. Varuantalet har varierat och justerats

Butiksantal: 1124

med tiden efter att kritik mottagits, framförallt från de

Varuantal: 30

affärer som ingått i undersökningarna, där det påståtts

Rapportkrav: Minst 25 inrapporterade

att urvalet inte varit rättvist eller tillräckligt stort för att

priser

täcka in hela butikens utbud (1). Kritik har även

Rapportörer: Egna

framförts mot att undersökningsveckorna inte varit

Rapporteringsintervall: Årlig

tillräckligt varierade vilket lett till att vissa handlare

Presentationstyp: Excel-tabell

sänkt sina priser under den period som undersökningen

Hemsida: www.pro.se

utförts (1). Den allvarligaste kritiken som dock riktats

Övrigt: Får stor medial uppmärksamhet

mot undersökningen är att olika varumärken använts

och butikerna som får utmärkelsen

utan att det nämns i undersökningen - ekologiska varor

”Billigast butik” använder det ofta i sin

har noterats i vissa butiker och styck- och kilopriser

marknadsföring.

har blandats ihop (2).

Resultatet av rapporten läggs upp som Excel-fil på PRO:s hemsida där informationen
presenteras med hjälp av olika kategorier. Bland annat finns en länsindelning som visar
snittpris per län på den utvalda varukorgen, pris per vara och län, pris per butik med mera.
Totalt innefattar undersökningen 1124 butiker och max fem varor får saknas för att rapporten
ska anses vara giltig (3).
Analys
Trots den kritik som framförts har PRO:s prisrapport använts av till exempel
Konkurrensverket, Konsumentverket och Länsstyrelsen i Stockholms län. Enligt PRO är
anledningen till detta omfattningen på prisrapporten och att ingen annan organisation gör en
så stor och rikstäckande undersökning. Tyvärr har rapporten så pass allvarliga brister att den
inte kan användas i något större sammanhang (bland annat ej likvärdiga varor, ihopblandning
av kilo- och styckpriser, bristande tilltro bland butikskedjor) och PRO:s utgångspunkt med ett
totalpris på en varukorg blir intetsägande eftersom de ingående produkterna inte alltid lika och
i de fall då avvikelser förekommer finns det ingen garanti för att likvärdiga produkter valts ut
med avseende på kvalitet eller pris.
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Matkompassen.se
Beskrivning

Matkompassen.se

Matkompassen, som även har namnet

Grundad: 2008

www.matupproret.se, startades i april 2009 och drivs

Butiksantal: 100 (ungefärligt)

av Bert Karlsson. Prisundersökningarna utförs av

Varuantal: 142

registrerade användare som skriver ut en lista med 142

Rapportkrav: 107 inrapporterade priser
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varor med tillhörande EAN-koder som gör att

men tillämpas ej i praktiken.

prisrapportörer kan använda affärers pristerminal för

Rapportörer: Registrerade användare

att scanna av streckkoderna och anteckna priset för

Rapporteringsintervall: Fortlöpande

respektive vara. Användare har även möjlighet att

Presentationstyp: HTML-tabell med karta

recensera butiker som man söker fram genom att skriva

Hemsida: www.matkompassen.se

in ett geografiskt område eller affärens namn.

Övrigt: Nystartad hemsida som har ett

Sökresultaten är rangordnade efter totalpriset på

relativt stort antal varor. Saknar många

varukorgen men även butiker som det saknas

prisrapporter och svårt att jämföra specifika

prisrapporter för visas. Det går att se detaljerad

matvarupriser mellan butiker.

prisinformation per butik där de ingående varorna
listas med respektive mängd, producent och inrapporterat pris. Om en vara har flera
inrapporterade priser används det senaste. Om en vara saknas vid prisrapporteringstillfället
anges priset efter ett ”riksgenomsnitt”. Det framgår dock inte hur detta riksgenomsnitt
beräknas, det vill säga om det är ett snittpris på denna vara oavsett butik eller om det är
baserat på region, butikstyp, butikskedja och så vidare.

Hemsidan har som krav att minst 75 % av varorna måste ha inrapporterade priser för att
rapportern ska anses vara giltig. Detta innebär det måste finnas inrapporterade priser på minst
107 av de 142 varorna. Som belöning för att man rapporterar in priser får man följa med på en
Silja Line-kryssning där samtliga prisrapportörer är inbjudna (4). Användare kan även
betygsätta butiker på en skala från 1 till 10 samt skriva ett omdöme. Endast de butiker som är
billigast eller butiker som nyligen recenserats visas på förstasidan.
Analys
Prisrapporter på Matkompassen.se publiceras trots att de inte uppfyller det påstådda kravet att
75 % av varorna måste ha inrapporterade priser. Både Willys och Lidl har sällan mer än cirka
1

European Article Number (EAN) är en 8- eller 13-siffrig kod som används för märkning av varor. I butiker
hämtas priser för varor med hjälp av streckkoden på förpackningen som genererats efter EAN-koden.
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60 % inrapporterade priser eftersom de i många fall endast säljer egentillverkade produkter så
som mejerivaror, juice, fiskvaror med mera. Det går bara att se en detaljerad rapport per affär
åt gången vilket gör det svårt att se prisskillnader per produkt mellan butiker. Detta är särskilt
viktigt för de butiker som har få inrapporterade varor eftersom totalpriset då blir vilseledande.
I detaljrapporten framgår det även att olika varor valts ut för olika butiker utan att det
indikeras, vilket innebär att totalpriset på varukorgen är beräknat på olika typer av varor.

Det går inte att filtrera sökresultaten efter vare sig butikskedja- eller typ vilket skulle vara
användbart eftersom, en stormarknad, till exempel, alltid kommer att vara billigare än en
närbutik. Det går emellertid att filtrera sökningen baserat på olika varukorgar och man kan
även välja ut egna varor även om man inte kan ange antal per vara. Varukorgarna har namnen
”Standard”, ”Stor” och ”Liten” vilket inte säger något om vilken typ av varor som finns i
varje korg.

Vid rapporteringen finns inget filter för inmatning av orimligt höga eller låga priser vilket gör
det lätt för användare att sabotera. Detta är ett stort trovärdighetsproblem eftersom det första
en besökare ser vid butikssökning är totalpriset per butik och eftersom inte alla användare
kommer att granska den detaljerade rapporten, vilket är det enda sättet att upptäcka eventuella
fel, kan felaktig information spridas väldigt lätt. För att förhindra att felaktig information
matas in står det i användarvillkoren att ”För de fall Medlemmen försöker ändra i systemet
eller via missbruk försöker manipulera resultat, har Matkompassen.se rätt att stänga av
Medlemmen från Matkompassen.se i enlighet med vad som sägs i punkt 10. Matkompassen.se
kan komma att anmäla denna typ av brott till polisen” (5). Detta förhindrar dock inte att
informationen faktiskt publiceras på hemsidan och vilseleder besökare fram till dess att fel
upptäcks och åtgärdas.

Hemsidan är enbart konsumentdriven med en upprorisk anda där butiker hotas med att hängas
ut om missförhållanden upptäcks. Det genomgående temat är att man som konsument ska
utföra prisrapporterna för att göra uppror mot butikerna och i pressrummet på hemsidan kan
man bland annat läsa följande: ”Bert Karlsson i Skara ställer upp som general för den
folkarmé han vill organisera i kampen mot höga matpriser, fusk och dålig kvalité!” (6). Här
görs alltså ett tydligt ställningstagande mot affärer och det förutsätts att man som prisrapportör
även ska arbeta för att sätta dit affärer som inte lever upp till ens förväntningar.
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Matvarupriser.se
Beskrivning
Matvarupriser utgår, likt matkompassen.se, från
förutvalda varor även om antalet på 54 stycken är
betydligt lägre. En detaljerad tabell visas per stad för alla
butiker som har inrapporterade priser. Tabellen är dock
inte sorterad efter billigast butik och ingen karta finns för
att ange var butiken ligger. Även här används ett
genomsnittspris om en vara saknas vid

Matvarupriser.se
Grundad: 2008
Butiksantal: 50 (ungefärligt)
Varuantal: 54
Rapportkrav: Ej angett
Rapportörer: Egna
Rapporteringsintervall: Var 18:e vecka

rapporteringstillfället och likt matkompassen.se framgår
det inte hur detta genomsnitt beräknats. Det framgår
heller inte hur många inrapporterade priser som måste
finnas för att en rapport ska betraktas som giltig. Själva
rapporterna utförs av egna prisrapportörer som är

Presentationstyp: HTML-tabell
Hemsida: www.matvarupriser.se
Övrigt: Fick stor uppmärksamhet i media
vid lansering. Presenterar enbart priser per
butik utan ytterligare information.

anslutna till matvarupriser.se och man kan som
utomstående användare inte rapportera priser.
Analys
Eftersom matvarupriser.se använder sig av egna prisrapportörer är antalet butiker i dagsläget
väldigt lågt men i gengäld är prisuppgifterna förmodligen mycket mer tillförlitliga än i
jämförelse med matkompassen.se. Urvalet av varor verkar även vara så pass bra att det sällan
saknas priser även om det förekommer. Det går dock inte att välja ut ett antal specifika varor
och se totalpriset per butik utan pristabellen är knuten till alla varor. Även här används ibland
ospecificerade varor, till exempel finns en produkt som heter ”Smör normalsaltat 500 g”
vilket innebär att märket kan variera för olika butiker. Vidare finns en kolumn ”Prisskillnad”
med en procentsats som anger hur många procent dyrare den dyraste varan är jämfört med den
billigaste. I ett matprissammanhang har man sällan användning av sådana siffror eftersom
prisskillnaderna i kronor ofta är så pass låg att en procentsiffra kan ge sken av en större
prisskillnad än vad som faktiskt förekommer. Ingen prisskillnad mellan dyraste och billigaste
varor visas alltså i kronor. Det går inte att filtrera tabellen efter vare sig butikskedja- eller typ.
Eftersom det saknas en karta kan det bli svårt för användare att känna igen butiker. Hemsidan
saknar även interaktivitet och möjlighet för användare att recensera butiker och ge övriga
synpunkter. Det är alltså en strikt prisorienterad sida som varken presenterar informationen på

5

ett lättförståeligt sätt eller blandar in konsumenter till högre grad än att de får ta del av
prisrapporterna.

Dinmatkasse.se
Beskrivning

Dinmatkasse.se

Dinmatkasse.se hämtar sina prisuppgifter från PRO:s

Grundad: 2009

prisundersökning som sedan kan kompletteras av

Butiksantal: 1000 (ungefärligt)

besökare. Kompletteringen kan ske antingen via ett

Varuantal: 30

prisinmatningsformulär på hemsidan eller genom att

Rapportörer: PRO:s undersökning

man skickar in en bild på ett kvitto på de varor som

Rapporteringsintervall: Årlig samt

ingår i varukorgen. Det finns dock inga streckkoder

fortlöpande

användare kan använda sig av för prisrapportering utan

Presentationstyp: HTML-tabell med karta

om en sådan ska utföras måste man manuellt söka upp

Hemsida: www.dinmatkasse.se

varor i butiken och matcha varan efter namnet på

Övrigt: Använder PRO:s undersökningar

hemsidan. Butiker söks fram via en karta och man kan

för inrapportering. Finns även möjlighet att

se en detaljerad prisrapport för varje butik genom att

rapportera in priser genom att skicka in

klicka på den i kartan.

kvitton som scannats in.

Analys
Eftersom denna sida utgår ifrån PRO:s undersökning har de samma tillförlitlighetsproblem
som PRO har. Vidare är deras prisrapporteringsmetoder inte effektiva - i det första
prisrapporteringsalternativet saknas det streckkoder på de varor som valts ut vilket medför en
osäkerhet i inrapporteringen då det för prisrapportörer innebär att man måste gå runt i butiker
och välja ut varor efter beskrivning på sidan. Det andra alternativet, som innebär att man
scannar av kvitton och skickar in, är inte genomförbart i större skala eftersom det på kvitton
inte finns EAN-koder för respektive vara (även om informationen som skrivs ut på kvittot
hämtas med EAN-koder), vilket även här medför en osäkerhet när priserna ska läsas in. Det
framgår inte om inläsningen av kvitton görs manuellt eller optiskt, men oavsett metod måste
varans namn matchas till existerande produkter vilket inte är tillförlitligt eftersom butiker har
olika namn för samma vara.

Det går inte att se detaljerad information för flera butiker åt gången och användare kan inte
lämna synpunkter på butiker. Det går inte att välja ut en egen varukorg och man kan inte får
ytterligare information (mängd, producent, ursprungsland med mera) om produkterna.
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Utvärdering
Nedan finns en sammanställning med information om respektive organisation som inhämtats
under förstudien.
Grundad
Butiksantal
Varuantal
Rapportkrav
Rapportörer
Rapporteringsintervall
Presentationstyp

PRO

Matkompassen.se

Matvarupriser.se

Dinmatkasse.se

1993

2008

2008

2009

1124

100 (ungefärligt)

50 (ungefärligt)

100 (ungefärligt)

30

142

54

30

25 varor

107 varor (tillämpas ej)

Ej angett

25 varor

Egna

Registrerade användare

Egna

PRO

Årlig

Fortlöpande

Var 18:e vecka

Årlig samt fortlöpande

Excel-tabell

HTML-tabell med karta

HTML-tabell

HTML-tabell med karta

Prisrapporteringsmetoder
De organisationer som redogjorts för använder sig av tre olika prisrapporteringsmetoder.
Varulista
PRO använder sig av inrapportering via en lista som beskriver ett generellt varunamn. Listan
beskriver dock inte vilken producent eller mängd som avses. Denna rapporteringsmetod är
således väldigt opålitlig eftersom det kan rapporteras in priser för helt olika varor men som
ger sken av att vara identiska i rapporten. Eftersom PRO själva samt Dinmatkasse.se använder
denna inrapporteringsmetod är prisinformationen hos dessa två inte tillförlitlig och själva
metoden är ej användbar.
Kvitto
Som nämnt erbjuder Dinmatkasse.se även möjligheten för användare att scanna in sina kvitton
och sedan skicka in dem om ett pris inte stämmer. Även om det gick att använda någon form
av OCR-tjänst2 för att läsa in informationen på kvittona ger de inte användbar information
eftersom affärer har olika beskrivningar för samma artikel varför det inte finns någon garanti
för att rätt pris rapporteras in på rätt produkt (en butik kan till exempel använda namnet
”jordgubbsdryck” för saft medan en annan kan använda just ordet ”saft”).
EAN-kod
Matkompassen.se använder sig av en lista med varor som det finns tillhörande streckkoder på
som genererats utifrån varans EAN-kod. Det är möjligt att även Matvarupriser.se använder sig
2

”Optisk teckenigenkänning, bildtolkningsteknik som omvandlar en bild av en textmassa (t.ex. en boksida som
man läst in med en bildläsare) till samma text i redigerbar elektronisk form.”
http://www.nada.kth.se/dataterm/fkt.html
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av denna metod men eftersom deras prisrapportering inte är öppen för besökare går det inte att
säga med säkerhet vilken metod de använder sig av. I vilket fall som helst är inrapportering
via EAN-kod ett mycket effektivt och tillförlitligt sätt att rapportera priser på eftersom en
EAN-kod alltid är knuten till en specifik produkt. Via en pristerminal, som majoriteten av
matbutiker har, kan man då lätt slå upp varan man vill hitta pris för. Problemet med till
exempel Matkompassen.se, som förlitar sig på att registrerade användare rapporterar in priser,
är att det alltid finns en risk för sabotage. Matvarupriser.se har, som nämnt, egna
prisrapportörer som man får anta är trovärdiga, men i samtliga fall finns alltid en risk för att
felaktiga priser rapporteras in både avsiktligt och oavsiktligt.
Affärssamarbete
Den mest effektiva och mest pålitliga prisrapporteringsmetoden skulle vara om affärerna
själva kunde skicka in sina prisuppgifter. Tyvärr är det förmodligen bara stormarknader och
lågprisbutiker som skulle vara villiga att genomföra detta, medan till exempel när- och
jourbutiker, som har högre priser överlag, förmodligen inte skulle göra det på grund av den
dåliga ställningen de skulle få vid sammanställningen av prisrapporterna.

Slutsatser och implikationer
Resultatet av analysen visar att samtliga organisationer som utför matprisjämförelser har vissa
starka sidor men att samtliga saknar ett enkelt och enhetligt sätt för besökare att ta del av
informationen. I vissa fall är även själva inrapporteringen av priser opålitlig eller dåligt
utformad och i andra fall förekommer ett för högt varuantal vilket gör att butikerna saknar
tillräckligt många gemensamma varor för att en jämförelse ens ska vara möjlig. Med
antagandet att den mest effektiva prisrapporteringsmetoden är att låta registrerade användare
rapportera priser behövs ett användbart prisrapporteringssystem som förhindrar att orimliga
priser rapporters in. Antalet varor begränsas till cirka 60 stycken, dels för att
prisrapporteringarna inte ska bli för mödosamma, men framförallt för att affärerna måste ha
gemensamma produkter för att en jämförelse överhuvudtaget ska vara möjlig (detta var
problemet med matkompassen.se).

Affärskedjan Lidl kan inte vara med eftersom det förekommer alldeles för stora avvikelser i
produkturvalet jämfört med övriga butiker. Eftersom hemsidan dessutom i första hand byggs
för Uppsala saknas även affärskedjorna CityGross, VI-butikerna och Netto i
prisjämförelserna. De affärskedjor som ingår i prisundersökningen är ICA, Coop, Willys och
8

Hemköp. För att täcka in fler aspekter än bara priser måste även ett betygsättningssystem
införas där användare kan uttrycka sina åsikter om en viss butik. För
prisrapportssammanställningen behövs även varierande produkturval i form av olika
varukorgar som täcker in olika hushåll. För att prisrapporterna för butikerna ska hålla hög
standard måste en gräns sättas för hur många priser som tillåts vara genomsnittspriser. Denna
gräns måste vara högre än övriga sidor för att öka tillförlitligheten. När väl genomsnittspriser
används måste de även vara beräknade på ett noggrannare sätt än vad övriga sidor använder
sig av eftersom det blir alldeles för vilseledande att använda ett genomsnittspris som inte tar
hänsyn till något annat än vilken produkt det gäller.
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2. Problemstrukturering
Frågeställning
Med utgångspunkt från slutsatserna i förstudien utgörs problemformuleringen för detta
examensarbete av följande tre huvudfrågor:
1. Hur skapar man en metod för prisrapportering som är säker och pålitlig?
2. Hur jämför man matvarupriser mellan butikerna trots avvikelser mellan varor?
3. Hur programmerar man ett användbart system för in- och utmaning av prisinformation
som användare har nytta av?

Kravspecifikation
Utifrån huvudfrågorna kan följande generella kravspecifikation utformas:
1. Ett enkelt gränssnitt för prisrapportering.
2. En enkel och lättförståelig presentation av prisrapporter.
3. Ett enkelt system för betygsättning av butiker utifrån olika kategorier.
4. En huvudsida som omedelbart visa för användaren vilken information som finns
tillgänglig på sidan.

Detaljerad kravspecifikation
Hemsidan ska namnet HittaMatpriser och finnas tillgänglig på www.hittamatpriser.se. Nedan
följer en detaljerad kravspecifikation som visar vilka funktioner sidan ska innehålla.
Butiker
Butikerna ska kunna bedömas med en femgradig skala utifrån följande kriterier:
Bröd
Frukt och grönt
Manuell disk
Bemötande
Helhetsbetyg
För att förhindra fusk måste en spärr för antal röstningar byggas in. Varje butik ska visas på
en GoogleMap och sökning ska göras per stad. För varje stad ska en lista visas på framsidan
med de tre bäst framröstade butikerna inom varje kategori.
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Butiksinformation
För att kunna visa butiksinformation för användare måste ett butiksregister finnas med
följande information:
Namn
Populärnamn
Adress
Kedjetillhörighet
Affärstyp
Samtliga affärer för följande affärskedjor ska finnas i databasen:
ICA
Coop
Willys
Netto
Hemköp
Lidl
VI-butikerna
7Eleven
CityGross
Varje affär ska sedan knytas till en av följande affärstyper:
Jourbutik
Närbutik
Supermarket
Stormarknad
Dessa kategorier används för att presentera prisjämförelseinformationen till användaren så att
butiker kan sorteras på butikstyp- och kedja. Det ger även en tydligare jämförelsegrund för
användaren eftersom prisskillnader mellan butikstyper är tämligen uppenbara – jourbutiker är
dyrare än närbutiker, närbutiker är dyrare än supermarkets, supermarkets är dyrare än
stormarknader men i och med denna indelning kan den bästa butiken inom varje butikstyp
utmärka sig antingen inom pris eller inom någon av de fem recensionskategorierna.
Prisrapportering
Prisrapportering ska göras genom att användare skriver ut en lista med streckkoder för ett
antal förutvalda produkter, sedan används butikens pristerminal för att scanna av koderna och
11

anteckna respektive pris. Prisrapporter får inte skrivas över eftersom det ska vara möjligt att ta
bort priser om de visar sig vara felaktiga. För att förhindra sabotage måste ett filter byggas in
som förhindrar att orimligt höga eller låga priser matas in. Min- och maxgräns måste beräknas
utifrån vilken produkt som det rapporteras in pris för eftersom varukorgen kommer att
innehålla varor med väldigt stora prisskillnader. Det är därför inte effektivt att sätta en
generell max- och minimigräns utan ett prisintervall måste räknas ut per vara.
Prisjämförelser
Sammanställning av prisrapporterna ska visas per stad där butiker ska rangordnas efter
totalpriset på varukorgen. Den billigaste butiken ska visas först i listan och användare ska
kunna ta del av detaljerad prisinformation där priset för varje produkt per butik visas. Den
detaljerade rapporten ska göra det möjligt för användare att jämföra priser per produkt och
butik i en och samma tabell och i de fall där ett inrapporterat pris saknas ska det tydligt
framgå.

Sammanställningen av prisrapporterna ska utgå ifrån olika standardvarukorgar som riktar sig
till olika hushåll. För varje varukorg kommer både produkturvalet att variera samt dess antal.
En fullständig varukorg, som innehåller alla varor och en av varje produkt, ska alltid visas
först.
Varuregister
Hemsidan ska tillhandahålla ett produktregister med EAN-koder för att streckkoderna som
används vid prisrapportering ska kunna genereras. Varorna måste innehålla information om
producent, ursprungsland och, där det är tillämpbart, information om KRAV-märkning samt
om den är ekologisk, gluten- och/eller laktosfri. Varor ska även kunna betygsättas eftersom
det i vissa fall kommer att förekomma avvikelser mellan butikerna med avseende på vilka
produkter som valts ut vilket ger användaren chansen att ge åsikter på eventuella
kvalitetsskillnader. Skillnaderna i produkturvalet per affär ska dock hållas till ett minimum för
att göra prisrapporterna så generella som möjligt.
Medlemstjänster
För att rapportera pris måste man vara medlem vilket kräver inloggning. Man måste även vara
inloggad för att ge en skriftlig recension av en butik eller produkt. Man ska dock kunna skicka
in betyg utan att vara inloggad. Man ska kunna skapa en egen inköpslista med valfri
beskrivning av varor. Denna lista ska kunna skrivas ut och sparas i databasen.
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Avgränsningar
Inloggning
Som inloggningsfunktion används en modul kallad Authify som Svensk Internethandel
tillhandahåller. Modulen möjliggör inloggning till sidan via Facebook, Windows Live, GMail,
E-legitimation, OpenID, inloggning.se och Yahoo. Authify är smidigt och effektivt dels
eftersom ingen ny inloggningslösning behöver designas, dels eftersom användare slipper att
skapa ett nytt konto för just denna sida.

Vid lyckad inloggning returneras ett ID från Authifys server vilket knyts till en mellantabell i
databasen hos HittaMatpriser. Denna mellantabell innehåller dels en kolumn för Authify-ID:n
samt en kolumn för användar-ID:n. Vid misslyckad inloggning leds inte användaren tillbaka
till sidan eftersom inloggningen sker på en extern sida.

Mobiltjänster
I programmeringen av systemet ingår ingen anpassning till mobila lösningar. Det skulle vara
möjligt att designa en sida för till exempel 3G-mobiler vilket skulle möjliggöra inrapportering
av priser via inskanning på mobilskärmen men det ingår inte i detta examensarbete.

Administratörsgränssnitt
På många hemsidor finns speciella gränssnitt som endast är åtkomliga för administratörer.
Detta behöver inte byggas för denna hemsida utan all form av administration och
informationsutvinning kommer att ske antingen via ändringar i källkoden eller via SQLfrågor.
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3. Metod & utförande
Modellering
Designmönster
Utifrån kravspecifikationen och de funktioner som beskrivs måste ett lämpligt designmönster
väljas. Eftersom hemsidan ska bestå av en databas som information hämtas ifrån; en server
som hämtar informationen och indexerar den efter önskemål samt ett presentationslager som
visar informationen enligt olika önskemål är Model-View-Controller (MVC) ett lämpligt
designmönster. MVC är ett vitt använt koncept inom programmering som utvecklats av
Tryggve Renskaug och lämpar sig för projekt där det behövs en tydlig separering av
presentations- och datalagret. I detta fall utgörs Model av en databas, View av själva vyn som
renderar informationen på hemsidan och Controller av programkoden på serversidan som
hämtar informationen från databasen och svarar på användarens inmatningar. Enligt Tryggve
Renskaug (7) själv fungerar MVC enligt följande:
” There are four roles in this user interaction paradigm. The human User has a mental model
of the information he is currently working with. The object playing the Model role is the
computer's internal and invisible representation of this information. The computer presents
different aspects of the information through objects playing the View role, several Views of
the same model objects can be visible on the computer screen simultaneously. Objects playing
the Controller role translate User commands into suitable messages for the View or Model
objects as needed.”
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Nedan visas en bild av den variant av MVC-konceptet som används i detta projekt (8).

Databas
För databashantering är MySQL lämpligt eftersom det är snabbt och effektivt. Det finns även
andra alternativ, till exempel PostgreSQL, men i detta fall lämpar sig MySQL bäst eftersom
det generellt sett är snabbare även om vissa avancerade funktioner, som inte kommer att
behövas för detta projekt, saknas (9).

Presentation
Eftersom systemet ska vara webbaserat är HTML och JavaScript lämpligt för att presentera
respektive manipulera informationen. JQuery är ett webbläsaroberoende JavaScript-bibliotek
som bland annat underlättar exekvering av Ajax-kommandon3 vilket kan vara användbart i en
hemsida som är väldigt interaktiv med användaren där man vill undvika onödiga
omladdningar av sidor.
GoogleMaps
Eftersom besökare på hemsidan lätt ska kunna hitta och känna igen butiker är GoogleMaps ett
användbart verktyg eftersom det inte bara består av en karta som markörer kan positioneras på
utan även innehåller tjänster för att hitta koordinater för en viss adress, beräkna avstånd med

3

AJAX är en akronym för Asynchronous JavaScript and XML (Asynkron JavaScript och XML) vilket är en
samling tekniker som bland annat möjliggör dynamisk uppdatering av specifika delar av en hemsidas innehåll
utan att hela sidan behöver laddas om. http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php
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mera. GoogleMaps använder dessutom JavaScript och JSON4-objekt för att hantera
information vilket är passande då JavaScript och JSON ska användas i övrigt på hemsidan.

Server
Apache HTTP Server används som server eftersom det är den mest använda webbservern
(10). PHP används som Controller eftersom det är skräddarsytt för serversidan samt för att är
lätt att använda tillsammans med MySQL (11). Eftersom PHP används på många andra sidor
finns även många exempel och internetforum där man kan få hjälp. I anslutning till
GoogleMaps som nämns ovan tillhandahåller PHP klasser (12) som enkelt omvandlar
associativa arrayer med information från databasen till JSON-objekt vilket är mycket
användbart när till exempel markörer ska plottas ut.

Ramverk
Det finns många olika MVC-orienterade ramverk tillgängliga för PHP och i detta fall används
Zend Framework vilket är baserat på samma principer som ligger bakom Ruby on Rails (13).
Zend Framework valdes dels för att det är baserat på MVC, dels för att det är så kallat ”use-atwill”-ramverk (13) vilket innebär att man som utvecklare inte är bunden till något särskilt
paradigm (förutom MVC). Det som dock behöver följas är ramverkets namnkonventioner för
PHP- och PHTML-klasser, men i övrigt är upplägget valfritt.

Utvecklingsmiljö
I likhet med ramverken finns det även många olika utvecklingsmiljöer tillgängliga. Eftersom
Zend-ramverket används i detta fall faller det sig naturligt att även använda deras
utvecklingsmiljö som heter Zend Studio. Dessa är dock inte bundna till varandra och det går
att använda vilken utvecklingsmiljö som helst som har stöd för PHP.

Programmering & funktioner
Grunddesignen av hemsidan utgår från att så många funktioner som möjligt ska vara
tillgängliga utan att besökare ska behöva bli medlemmar. För att undvika spam och för att öka
tillförlitligheten av information som matas in av användare kräver dock vissa funktioner att
man registrerar sig. Dessa är lägg till butik, lägg till vara, rapportera pris, inköpslistor samt
skriftliga recensioner. All övrig information är tillgänglig för alla användare.

4

JSON (JavaScript Object Notation), är ett kompakt, textbaserat format som används för att utbyta data. JSONformatet är specificerat som RFC 4627, av Douglas Crockford. http://tools.ietf.org/html/rfc4627
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Databasmodell (ER-modell)
Nedan finns en förklaring av de tabeller i ER-modellen vars syfte inte framgår av namnet.
Dessa tabeller finns med i bilden nedan, medan den fullständiga ER-modellen finns i bilaga 1.

Useraddedstores
Denna tabell används för att lagra information om affärer som lagts till av användare.
Användare kan således inte skriva till tabellen ”stores” direkt utan informationen de matar in
läggs i denna tabell som en administratör sedan får lägga in om affären inte redan finns. Om
användare skulle tillåts skriva direkt till butikstabellen skulle många dupliceringar förekomma
eftersom olika användare förmodligen matar in information på olika sätt. Denna tabell
kommer sällan att användas eftersom ett register med majoriteten av butiker redan finns.
Dessutom finns inget administratörsgränssnitt som gör denna procedur enkel eftersom det inte
ingår i examensarbetet. Under rubriken butiksregister redogörs det för hur informationen om
affärer för samtliga affärskedjor hämtades.
Shoppingbags
Detta anger namnen på standardvarukorgarna som är anpassade till olika hushåll och riktar sig
till olika användare. Varukorgsnamnen är ”Fullständig”, ”Student”, ”Två vuxna”,
”Barnfamilj”, ”Pensionär” och ”Snabbkorgen”. Snabbkorgen innehåller varor som finns i
jourbutiker för att kunna få med denna butikstyp i prisjämförelserna. I övriga korgar har
jourbutiker inte tillräckligt många varor för att en jämförelse ska vara möjlig. Det som skiljer
korgarna åt är de varor som ingår och antalet. Till exempel innehåller korgen ”Barnfamilj”
bland annat fem paket mjölk och ett paket blöjor medan korgen ”Student” bara innehåller ett
mjölkpaket och inga blöjor.
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Genericproducts
Denna tabell används för att lagra generella produktnamn vilket behövs eftersom affärer kan
ha olika märken på varorna.
Shoppingbagproducts
Denna tabell anger vilka varor och hur stort antal av varje vara som finns i respektive
standardvarukorg. Till exempel innehåller barnfamiljskorgen fem mjölkpaket medan
studentkorgen bara innehåller ett.
Storechainbagproducts
Denna tabell anger vilka varor som används i varje butik och kopplar ihop genericproducts
med products-tabellen. Varje produkt i denna tabell har ett genomsnittspris per butikstyp- och
kedja vilket används i de fall då priser saknas vid prisrapporteringen. Detta genomsnittspris
används även för att förhindra sabotage vid inrapporteringen eftersom det ger möjligheten att
ange ett prisintervall per produkt baserat på genomsnittspriset. Detta finns vidare beskrivet
under rubriken ”Prisrapportering”.
Shoppinglists
Denna tabell innehåller namn och ID på inköpslistor som skapats av användare.
Shoppinglistproducts
Denna tabell innehåller namnen på de produkter som användare skrivit in i sina inköpslistor.
Denna lista är inte kopplad till produktdatabasen utan är helt fristående.

Databas
DB.php
För att hämta information från databasen och utföra SQL-frågor används en speciell klass
med statiska metoder som returnerar eventuellt resultat och även undersöker om fel inträffat.
Eftersom alla databasanrop i och med denna abstrahering sker via en enda klass förhindras
duplicering av kod, felsökning underlättas och övergångar vid eventuella omformningar av
databasmodellen blir lättare att utföra.
Förparsade uttryck
Alla SQL-frågor som finns lagrade i DB.php använder förparsade uttryck (engelska prepared
statements) eftersom det ökar säkerheten och leder till bättre prestanda (9).
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Produkturval
För att utföra prisrapporterna används 58 produkter som antas täcka in varor i alla hushåll.
Eftersom databasmodellen utgår från att en produkt ur tabellen ”products” specificeras per
butikstyp- och kedja för varje generisk produkt ur tabellen ”genericproducts” ser
produkturvalet ut enligt tabellen i bilaga 2.

Avvikelser kan förekomma antingen då olika EAN-koder används trots att samma produkt
avses, eller då affärskedjan inte har en produkt som finns i tabellen ovan. I det första fallet
ersätts den kedje- och typspecifika produkten med en giltig EAN-kod för samma vara och i
det andra fallet väljs en likvärdig produkt ut. Avvikelserna för det senare fallet visas i bilaga
3, där det generella produktnamnet visas i första kolumnen, följt av producenten för den
ersättningsprodukt som valts ut och sist, vilken kedja avvikelsen gäller.

Vidare används fem olika standardvarukorgar med varierande varor och antal anpassade efter
olika hushåll. De varor som ingår i respektive korg antas vara vanligt förekommande hos
respektive konsumentgrupp. Till exempel finns blöjor och andra småbarnsartiklar med i
korgen ”Barnfamilj” medan korgen ”Student” innehåller många billiga varor som kan tillagas
snabbt. Varukorgarna återfinns i bilaga 4,5,6,7,8,9.

Butiksregister
För att visa butiker på en GoogleMap måste koordinater hämtas baserat på varje butiks adress.
I de fall då butiker listar sin butiksinformation i HTML-format kan reguljära uttryck (engelska
regular expressions) användas för att hämta informationen och lägga in i databasen. PHP har
inbyggt stöd för detta och funktionerna är förhållandevis lätta att använda. Detta användes för
att hämta information för ICA, Coop, Netto och Hemköp. Reguljära uttryck användes även
för att hämta information om Willys’ butiker men i det fallet behövde en pdf-fil läsas igenom
istället.

För att hitta koordinater för givna adresser tillhandahåller GoogleMaps en så kallad Geocoder
som kan hämta adressers latitud och longitud. När koordinater ska hämtas för många adresser
på en och samma gång måste en fördröjningsfunktion läggas in eftersom GoogleMaps servrar
har en begränsning på antalet anrop per sekund (14). I dokumentationen för GoogleMaps
anges det inte exakt vad denna begränsning ligger på men uppskattningsvis är den cirka fyra
anrop per sekund. Om adressen som skickas in är giltig enligt GoogleMaps skickas ett JSON19

objekt tillbaka som innehåller bland annat latitud och longitud. På hittamatpriser.se finns varje
affärs latitud och longitud lagrad i tabellen ”address” som sedan knyts till en affär i tabellen
”stores”. En viktig detalj är att ovanstående procedur bara behövde göras en gång vilket var
när butiksregistret upprättades. Koordinaterna sparades i databasen och hämtas således
därifrån när butikssöknings- och prisjämförelsesidorna laddas.

Betygsättning
Betygsättning på butik och vara är väldigt likartade enligt kravspecifikationen. Enda
skillnaden är att det vid butiksbetygsättning ska vara möjligt att sätta betyg på kategorierna
helhetsbetyg, brödavdelning, bemötande, frukt och grönt och manuell disk medan det vid
varubetygsättning endast ska gå att sätta ett helhetsbetyg. För att göra graderingen så
lättanvändlig som möjligt används en slider som implementeras med hjälp av JQuery. Man
behöver då endast ange vilken DIV-tag slidern ska ligga i och ange intervall samt min- och
maxvärde. För att ytterligare öka användbarheten används guldstjärnor med ett adjektiv
bredvid som visar vad skalan motsvarar i ord istället för att enbart använda siffror. Även här
används JQuery för att omvandla en siffra mellan 1 och 5 till motsvarande mängd
guldstjärnor. För en mer detaljerad förklaring av hur omvandlingen går till, se rubriken
”Topplista”.
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Eftersom det inte ska vara möjligt att skicka skriftliga omdömen om man inte är registrerad
och inloggad används PHP:s sessionsvariabel $_SESSION för att kolla om man är inloggad
eller ej. Vid lyckad inloggning sätts $_SESSION[’userid’] till motsvarande användar-ID i
databasen men om denna variabel inte är satt innebär det alltså att användaren inte är
inloggad.

Butikssökning
Eftersom butiker ska kunna sökas fram och filtreras per butikstyp- och kedja där resultatet
sedan ska plottas ut på en GoogleMap lämpar sig JavaScript för genereringen av
sökresultaten.
Filtrering
På serversidan hämtas alla affärer för vald stad från databasen varpå användaren har möjlighet
att filtrera sökresultaten. Det finns olika alternativ för hur denna sökfunktion kan byggas:
hämtning av butiker kan begränsas i SQL-frågan i enlighet med vad som efterfrågas och
sedan ladda om hela sidan för varje ny sökning; det går att använda AJAX för att på samma
sätt via SQL-frågan hämta endast de butiker som efterfrågas; det går även att hämta all
butiksinformation för vald stad och sedan filtrera sökningen helt på klientsidan med hjälp av
JavaScript och JQuery. Den sistnämnda metoden har valts i detta fall, främst på grund av
smidigheten och snabbheten hos JQuery.

Filtreringen kan göras på både butikstyp- och kedja, och i de fall då en butikstyp bockas av,
avaktiveras de kedjor som inte har några butiker inom de förbockade typerna. Ett sätt att
åstadkomma detta är ett ange i ID:t för varje checkbox för affärskedjorna vilka butikstyper de
har. När en användare sedan bockar av eller kryssar för en butikstyp-checkbox används
JavaScript för att undersöka om respektive kedje-checkbox innehåller någon av de siffrorna
som motsvarar ID:t för de förbockade butikstyperna. I kodexemplet på nästa sida används
JQuery för att först lägga till en lyssnare som registrerar musklick på alla HTML-checkboxtaggar som finns på sidan. Sedan hämtas alla valda affärstyper och input-taggar som har ett ID
som börjar med ”storeChain-” och itereras igenom. Från ID:t används reguljära uttryck för att
hämta samtliga siffror i ID:t där det första anger kedje-ID:t följt av vilka affärstyper den
kedjan har. För att kolla om denna affärskedja har minst en av de förbockade typerna startas
två loopar: den första loopar igenom de valda affärstyperna och den andra loopar igenom
butikskedjans tillhörande affärstyper. Om de matchar ska denna affärskedjas checkbox vara
aktiverad och variabeln isValid sätts därför till true. Till sist anropas funktionen filterStores
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som filtrerar markörerna på Google-kartan som fungerar på ungefär samma sätt som
beskrivits ovan. Se nästa rubrik.

Sökresultatlista
På serversidan hämtas alla butiker för vald stad från databasen och indexeras i en PHP-array.
Denna array omkodas sedan till ett JSON-sträng vilket JavaScript behandlar som en array
med en samling objekt som kan itereras igenom. Vid filtrering och generering av
sökresultaten itereras hela objektet igenom och för varje affärsobjekt som har en matchande
butikstyp- och kedja skapas en markör, kallad GMarker, som läggs till på Google-kartan.
Eftersom en lista med sökresultat ska visas skapas även en tabell för varje matchande
affärsobjekt. Anledningen till att en tabell per affär skapas är för att varje affär ska ändra
bakgrund om användaren för muspekaren över motsvarande GMarker på kartan. Om en enda
tabell används hade det inneburit att ett visst antal tabellrader hade behövt markeras – det blir
därför lättare att helt enkelt ange den matchande tabellen som ska byta bakgrund istället för att
utföra en beräkning för att hitta de motsvarande tabellraderna. GEvent-klassen har en inbyggd
metod för som gör att mouseover-lyssnare kan läggas till GMarkers som finnas på kartan.
Omvänt ska även markörer ändra färg om användaren för muspekaren över en affärstabell.
Detta löses genom att varje markör som finns tillagd på kartan finns lagrad i en array med en
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grundfärg och en färg som markerar att den är vald. Sedan används JQuery för att lägga till
lyssnare på varje tabell som sedan byter färg på den valda markören genom att ta bort den
med standardfärg och ersätta den med den nya färgen.
Paginering
Om sökresultaten överstiger 10 får de inte plats på en sida utan måste delas upp via
paginering. Här används en färdigbyggd plugin5 för paginering skriven i JQuery som i detta
fall begränsar antalet sökresultat till tio per sida.

5

Pluginen finns tillgänglig på http://plugins.jquery.com/project/pagination
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Avstånd till användare
För att tydligare visa för registrerade användare var butiker ligger visas en ikon på
GoogleMap-kartan som motsvarar koordinaterna för den adress som uppgetts vid registrering.
Avståndet från denna adress till varje butik visas även i sökresultaten. För att beräkna detta
används Googles Geocoder-objekt som tidigare använts för att hämta koordinater för
affärsadresserna vid upprättningen av butiksregistret. För att beräkna avståndet skapas först
ett objekt med användarens adress som utgångsposition som metoden distanceFrom anropas
på där argumentet är koordinaterna för den affärens position. Resultatet anges i meter där
felmarginalen kan vara upp till 0,3 % (15).
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Inköpslistor
Registrerade medlemmar kan skapa egna inköpslistor som kan sparas för framtida bruk.
Produktnamn som användare matar in är inte knutna till den ordinarie produkttabellen i
databasen utan lagras i en separat tabell. Vid listuppdateringar används JavaScript för att låta
användaren göra ändringar på flera olika listor utan att behöva ladda om sidan för varje
ändring. Detta görs genom att en lyssnare läggs till på varje INPUT-tag som anger varunamneller mängd. I en array sparas de fält som uppdaterats och när användaren väljer att spara
ändringar skickas denna array med Ajax POST till servern som itererar igenom arrayen och
uppdaterar motsvarande information i databasen. I kodexemplet visas först hur en keyuplyssnare läggs till på alla INPUT-fält vars ID börjar med ”savedList”. Inköpslistans- och
produkternas ID hämtas från INPUT-tagen vilket sedan används som argument till funktionen
addToUpdatedList, som i sin tur lägger till den uppdaterade informationen till den globala
variabeln updatedProducts. När användaren väljer att spara sina ändringar hämtas
informationen från denna variabel och skickas med Ajax POST till servern, som utför
uppdateringarna i databasen.

Lägg till butik
Lägg till butik är tänkt att användas av registrerade och inloggade användare om de upptäcker
att en butik saknas. Av praktiska och säkerhetsmässiga skäl kan dock inte användare skriva
direkt till affärsdatabasen utan deras inmatningar lagras i en tabell som administratörer får
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använda för att avgöra om affären redan finns i databasen eller ej. Anledningen till detta är att
det är svårt att programmatiskt använda informationen som en användare matat in om en affär
för att avgöra om affären redan finns eftersom en affär inte har något unikt attribut. Det kan
dessutom vara förvirrande för användare att förstå vad som avses med termer som
populärnamn, butikstyp, butikskedja med mera. Å andra sidan, eftersom det redan finns ett
omfattande butiksregister kommer denna funktion sannolikt inte att användas särskilt ofta.

Lägg till vara
Som nämnt är problemet med funktionen för att lägga till butiker att det inte finns något unikt
sätt att identifiera en butik. En vara är däremot enklare att identifiera eftersom det alltid finns
en unik 8- eller 13 siffrig EAN-kod knuten till den. För att verifiera EAN-koden på
hittamatpriser.se används en färdigskriven funktion6 i PHP. För att undvika att ogiltiga EANkoder skickas till serversidan har denna funktion översatts till JavaScript-kod vilket gör att
koden kan verifiera på klientsidan och förhindra att onödiga anrop görs till servern. EANkoden måste dock även verifieras på serversidan av säkerhetsskäl då JavaScript kan vara
avaktiverat.

Nedan finns en bild på gränssnittet som användare ser när de ska lägga till en vara.

6

Funktionen finns tillgänglig på http://klikics.de/paste/1210926167.html
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Prisjämförelse
Grundrapport
För grundprisrapporten finns ett antal krav som måste vara uppfyllda när informationen från
databasen sammanställs. Dessa är:
1. Det totala priset ska räknas ut per affär och varukorg vilket innebär att varuantalet för
varje varukorg varierar. (Till exempel 5 paket mjölk, 3 paket margarin och så vidare)
2. Det senast inrapporterade priset per vara och butik ska användas. Genomsnittet av de
inrapporterade priserna används inte eftersom prissänkningar då skulle få för litet
utslag i rapporten.
3. Om ett pris för en produkt saknas ska standardpriset användas.
4. Resultatet ska rangordnas med den billigaste butiken först per varukorg.
5. Det totala antalet produkter och antalet inrapporterade priser måste räknas eftersom en
rapport endast är giltig om minst 90 % av produkterna har inrapporterade priser
För att sammanställa rapporten med ovanstående krav används SQL-frågan nedan.

Det senaste priset för varje produkt fås genom att hämta det högsta ID: t för varje prisrapport
per affär och produkt. Detta fungerar eftersom tabellen ”pricereports” autoinkrementerar ID:t
för varje INSERT vilket innebär att den nyaste prisrapporten kommer att ha det högsta ID:t.
Varje produkt matchas med ”storechainbagproducts” med hjälp av LEFT JOIN för att även
kunna hämta standardpriset i de fall då det saknas en prisrapport för en produkt. En viktig sats
sker på rad 8 där endast affärer med prisrapporter hämtas. ”Storechainbagproducts” innehåller
som bekant bara ett butikstyp- och kedje-ID vilket innebär att en LEFT JOIN utan att ta
hänsyn till endast de affärer som har prisrapporter hade lett till att standardpriser för alla
affärer i tabellen ”stores” hade använts. När resultatet från SQL-frågan erhållits kollas sedan,
per varukorg, vilka butiker som har 90 % eller fler inrapporterade priser och prisrapporterna
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indexeras per varukorgs- och affärs-ID. Detta innebär alltså att en viss butik kan finnas med i
en varukorg men inte en annan eftersom det beror på om 90 % av produkterna har
inrapporterade priser eller ej.
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Detaljerad rapport
Den detaljerade rapporten ska dels innehålla samma information som grundrapporten men
även visa pris per produkt och affär för att användare ska kunna se prisskillnader mellan
butiker på individuella varor. Användare ska även kunna skapa en egen korg där de kan ta
bort och ändra antalet varor. För att sammanställa den detaljerade rapporten används
nedanstående SQL-fråga och resultatet visas för användaren enligt bilden nedan. SQL-frågan
skiljer sig inte avsevärt från den som sammanställer grundrapporten – den största skillnaden
är att ingen GROUP BY-funktion används för att få totalpriset utan det hämtas från
grundrapporten.
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Egen varukorg
Varukorgen som användare kan ändra antal varor på genereras genom att hämta de varor som
finns i den fullständiga varukorgen och lägga till en INPUT-tag vid antalet för varje vara.
Nedan visas JavaScript-funktionen som beräknar totalpriset per affär med hjälp av JQuery.
Den anropas varje gång varuantalet ändras av användaren. Först nollställs det nuvarande
priset, sedan tilldelas variabeln rows alla rader större än 0 (detta föra att inte inkludera raden
med affärsnamn i beräkningen). Sedan itererar funktionen igenom varje TD-element med ett
ID som börjar på ”productPrice” i de utvalda raderna. Reguljära uttryck används för att hämta
affärs-ID:t från TD-ID:t och sedan hämtas det nuvarande priset som byggs på allteftersom.
Till sist rundas totalpriset av och enheten ”kr” läggs till.

Prisrapportering
Prisrapporteringsförfarandet är upplagt på ungefär samma sätt som på
www.matkompassen.se, med den stora skillnaden att ett mer trovärdigt genomsnittspris
används för varor som saknar inrapporterade priser, samt att gränssnittet för rapportering
använder genomsnittspriset för att, per vara, beräkna om det inmatade priset är rimligt eller ej.
Prisrapporteringen går till enligt följande:
1. En prisrapportör skriver ut en lista med varor med tillhörande streckkod.
2. Rapportören går till vald affär, scannar av streckkoderna i pristerminalen och
antecknar respektive pris i listans högra kolumn.
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3. Användaren loggar sedan in på hemsidan och matar in respektive pris för vald butik.
Eftersom systemet är uppbyggt kring att en generisk produkt är kopplad till en viss specifik
produkt per butikskedja- och typ innebär det att olika rapporteringslistor måste visas beroende
på vilken affär som är vald. Varje prisrapporteringslista skapas genom att osynliga DIVelement läggs in på hemsidan med en DIV per butikstyp- och kedja. Sedan används JQuery
för att välja vilken lista som ska visas när användaren har valt butik och vill skriva ut sin lista.
Exakt samma förfarande används för att avgöra vilket inrapporteringsgränssnitt som ska visas
beroende på vilken butik som är vald. Där visas varorna i en HTML-tabell med standardpriset
inlagt som ett osynligt TD-element vilket används för att med JavaScript kunna undersöka om
priserna är rimliga. Nedan visas en bild på de två olika listorna – listan till vänster är den som
användare skriver ut och tar med sig till affären medan den till höger är det gränssnitt som
användare ser när priser ska rapporteras in på hemsidan. Priserna förs alltså över från den
vänstra listans kolumn ”Pris” till den högra listans kolumn ”Pris”.
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För att generera streckkoder används färdigskrivna PHP-klasser7 som använder EAN13fonten. Resultatet som returneras från streckkodsgeneratorn läggs sedan in i ett IMG-element.
För att göra själva inrapporteringsgränssnittet så användbart som möjligt ser det likadant ut
som den lista som används för att anteckna priserna. Således är bägge listor numrerade med
varorna utskrivna i samma ordning. När användaren väljer att skicka in listan rensas först
onödiga tecken bort som användaren kan tänkas ha matat in, till exempel ”kr”, ”:-” et cetera
Sedan undersöks om varje pris är rimligt vilket görs med hjälp av standardpriset som är
beräknat per vara, butikstyp- och kedja. Intervallet för ett giltigt pris är satt på 30 % under och
30 % över det nuvarande genomsnittspriset enligt önskemål från Svensk Internethandel AB.
Denna validering sker också på serversidan av säkerhetsskäl eftersom JavaScript kan vara
avaktiverat. Om ett pris faktiskt ligger under eller över gränsen går det alltså inte att skicka in
rapporten.

Topplista
Även om hittamatpriser.se primärt är en prisjämförelsesida ska även
andra aspekter av butiker finnas med. Topplistan ska dels återspegla
butiker med det bästa priset men även ge butiker chansen att
utmärka sig inom kategorierna helhetsbetyg, manuell disk, brödoch fruktavdelning samt bemötande. Den är hela tiden synlig på
hemsidan eftersom den innehåller en viktig sammanfattning av
butiker per stad. Stjärnor används istället för siffror för att ange
betyg på en kategori eftersom det ger ett trevligare intryck för
användare och är lättare att relatera till. Bilden till höger visar hur
topplistan ser ut.
Bäst butik
Enligt kravspecifikationen ska en topplista visas där de tre butikerna
med högst betyg inom varje kategori visas. Eftersom varje
användare kan skicka in betyg per affär måste ett genomsnitt räknas
ut per affär och recensionskategori. Om ett vanligt genomsnitt
används kan det vara vilseledande eftersom en butik med få röster
och högt betyg inte nödvändigtvis har ett ”korrekt” genomsnitt i
jämförelse med en butik som har fler röster men ett lägre snittbetyg.

7

Klasserna finns tillgängliga på http://www.ashberg.de/php-barcode/
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För att ta med detta i beräkningen måste antalet röster viktas i kombination med en formel
som beräknar ett uppskattat genomsnitt. En lämplig metod att använda när antalet röster ska
viktas är en formel baserad på Bayes’ sats (16) som används på många olika sidor där
användarbetygsättningar förekommer. Formeln som används i detta fall är hämtad från
hemsidan www.imdb.com (17) och har följande utseende:

(WR) = (v ÷ (v+m)) * R + (m ÷ (v+m)) * C

R = genomsnittet för denna affär
v = antal röster för denna affär
m = minsta antalet röster som krävs för att få vara med i topplistan (5 i detta fall)
C = genomsnittsbetyget för alla kategorier och affärer

Variabeln m är det verkliga genomsnittet och C är en konstant som väljs i proportion till
datamängden och i detta fall har den valts på samma sätt som på IMDB. Det minsta antalet
röster som krävs för att få vara med på topplistan är 5 men kan komma att ökas om sidan får
fler besökare. SQL-frågan som genererar en topplista utifrån vald kategori visas nedan.

Billigast varukorg
Billigast varukorg ska fungera på samma sätt som de övriga kategorierna i topplistan med
skillnaden att totalpriset på respektive varukorg ska summeras. Samma SQL-fråga används
här som på prisjämförelsesidan där totalpriset beräknas. Som standard visas resultatet för den
fullständiga varukorgen först men användare kan välja vilken varukorg som ska visas. Vid
byte av varukorg görs en Ajax-POST till servern som hämtar resultatet för den nya korgen
och placerar det i rätt DIV-tag. Här är Ajax lämpligt eftersom endast en del av sidan ska
uppdateras och därmed laddas om, nämligen listan med de tre billigaste butikerna. Om en
vanlig POST eller GET används, vilket medför att hela sidan laddas om, måste det tas hänsyn
till vilka GET- och POST-parametrar som redan finns i sidans URL om sidan ska laddas om
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korrekt. Det innebär att Ajax-anropet som beskrivits kan göras oberoende av vilken sida
användaren är på eftersom det inte förändrar sidans huvud-URL- eller innehåll.
Stjärnor
Omvandlingen från en betygssiffra till motsvarande antal stjärnor görs med hjälp av JQuery.
Varje betyg ligger i en TD-tag med klassen topList. Samtliga TD-taggar med klassen topList
itereras igenom och dess värde skickas till en funktion som genererar ett antal guldstjärnor i
IMG-taggar beroende på vilket värde som skickats in. Eftersom betyget 1-5 fås från en slider
med steget 0,5 måste även halva stjärnor genereras i vissa fall.
Bilden nedan visar koden som först itererar genom alla TD-element med klassen topList och
sedan anropar drawStarsTopList för varje TD-tag. I den första loopen ritas alla hela stjärnor
ut. Variabeln i minskas sedan med 1 eftersom det kommer att ha ökat med 1 för mycket innan
loopen avbryts. Sedan används en if-sats för att kolla om den resterande mängden är 0 eller
0,5. Om den är 0,5 innebär det att en halv stjärna ska ritas ut, annars inte. I den sista loopen
fylls resterande platser med gråa stjärnor upp till maxvärdet som är 5. Resultatet lagras i en
sträng som består av en samling IMG-taggar som sedan omvandlas till HTML-kod med hjälp
av JQuery och läggs i respektive TD-tag i topplistan.
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Varusökning
Namn & kategori
För att hämta information från varuregistret kan användare söka antingen via namn och
kategori eller via EAN-kod. Vid sökning via namn används MySQL-funktionen LIKE och
sökresultaten begränsas till max 25. För att undvika onödig omladdning av hela sidan görs en
Ajax POST till servern som returnerar sökresultaten och med hjälp av JQuery placeras
informationen i sökresultat-DIV:en.
EAN-kod
Vid sökning via EAN-kod valideras koden med hjälp av JavaScript. Denna kod har översatts
från originalklassen som var skriven i PHP. Anledningen till att valideringen görs på
klientsidan är för att öka användbarheten för användaren, som då kan se omedelbart om koden
är giltig eller ej, samt för att undvika onödiga anrop till servern. Valideringen måste dock ske
även på serversidan om JavaScript är avaktiverat. Om en användare matar in en giltig EANkod som det inte finns någon motsvarande produkt för i databasen erbjuds denne att få lägga
till produkten via funktionen ”lägg till vara” som tidigare beskrivits. Om användaren väljer att
lägga in produkten görs ett GET-anrop till ”lägg till vara” där den inmatade EAN-koden
skickas med.

Sökmotoroptimering
För att öka chanserna att hittamatpriser.se hamnar högt bland sökresultaten i en sökning har
varje butik och vara en egen sida som användare kan besöka. Dess title-tag innehåller affärseller varunamn samt adress vilket sannolikt kommer att öka chansen att sidorna indexeras av
sökmotorer. Om affären har ett populärnamn används det i sidans title-tag – om inte används
bara det generella namnet.

35

Säkerhet
Datavalidering
Script-kommandon
För att undvika att script-kommandon körs på hemsidan undersöks all indata till servern med
hjälp av två metoder som meddelar om den innehåller otillåtna tecken. Istället för att ta bort
script-kod från indatan förkastas hela anropet om otillåtna tecken hittas. Innehållet består av
en omskrivning av en klass8 som tar bort otillåtna tecken. Omskrivningen resulterar i att true
returneras om otillåtna tecken hittas, annars false. Funktionen använder rekursion i de fall då
indata består av en array. Reguljära uttryck används i metoden cleanInput för att undersöka
om otillåtna tecken förekommer – om så är fallet lagras en boolesk variabel true i
returarrayen. Metoden containsIllegalChars kollar sedan om true förekommer i resultatet och
returnerar motsvarande booleska värde. Koden för den omskrivna klassen visas i bilden
nedan.

8

Klassen i sitt originalutförande finns att ladda ner på http://www.denhamcoote.com/php-howto-sanitizedatabase-inputs
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Inloggning
Eftersom en färdigkodad modul används för inloggning behöver ingen lösenordsverifiering
göras på serversidan. Om en inloggning lyckas returneras ett ID som matchas mot de ID:n
som finns lagrade i databasen. Om ID:t inte finns erbjuds användaren att registrera ett nytt
konto på sidan, annars leds användaren till sin profilsida. Efter lyckad inloggning lagras
användarens ID i den globala variabeln $_SESSION som man då kan använda för att
undersöka vilken användare om en användare är inloggad och i så fall vilken, och anpassa
innehållet därefter.
JavaScript
Viss datavalidering sker på klientsidan med hjälp av JavaScript men detta är enbart till för att
öka användbarheten. All validering som behövs av säkerhetsmässiga skäl görs antingen enbart
på serversidan eller både på server- och klientsidan. Ett exempel är EAN-kodsverifiering, som
sker både på klient- och serversidan. Anledningen till att verifieringen sker på klientsidan är
för att användaren direkt ska kunna se om den kod som matats in är giltig eller ej, istället för
att behöva skicka ett anrop till servern och vänta på svar därifrån. Valideringen sker sedan på
serversidan ändå eftersom JavaScript antingen kan vara avaktiverat eller ha skrivits om med
illvilliga avsikter.

SQL-injektion
Enligt Sveriges IT-incidentcentrum9 är ”[en] webbapplikation [...] sårbar för SQL-injektion då
icke-validerad indata används för att bygga upp en SQL-sats.” SQL-injektioner kan förhindras
med hjälp av förparsade uttryck (engelska prepared statements) vilket används av alla
metoder i klassen DB.php, som sköter kommunikationen med databasen. Det finns fyra delar
av hemsidan där SQL-injektioner skulle kunna användas för att manipulera data. Dessa är:
Lägg till butik
Lägg till vara
Rapportera pris
Logga in/Bli medlem
Tack vare användandet av prepared statements är det dock inte möjligt att utföra SQLinjektioner på någon av dessa delar. Inloggningsfunktionen utgörs dessutom av en
9

http://www.sitic.se/publikationer/namnvart/skydd-mot-sql-injektion/
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färdigbyggd modul som möjliggör inloggning via Windows Live, Facebook, Yahoo, Gmail,
E-legitimation, OpenID och inloggning.se. Ansvaret för inloggningssäkerheten ligger alltså
hos respektive identitetsutgivare.
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4. Utvärdering
Användbarhet
Ur användbarhetssynpunkt är hemsidan designad med målet att den ska utmärka sig med
bättre prisjämförelser mellan butiker i både grundprisrapporten och den detaljerade
prisrapporten samt att betygsättningen av butiker och resultatet av användares bidrag ska vara
väl synliga. För att utvärdera hur lättanvändlig sidan är har ett användbarhetstest utförts som
utgår från de principer som beskrivs i ”Designing Interactive Systems” (18).

1. Scenario
Scenarier är en beskrivningar av en persons interaktion med ett system. De är användbara för
att lägga fokus på användarens krav, som skiljer sig från de rent tekniska kraven, och kan
användas för att beskriva interaktionen både på teknisk och icke-teknisk nivå. Ett scenario
som beskrivs på icke-teknisk nivå är därför lämpligt i detta fall eftersom testet innefattar vissa
personer med begränsad datorvana. Detta utvärderas sedan från användarens perspektiv med
tre olika utvärderingsmetoder vilket spelar en viktig roll för att ta bort fokus från de rent
tekniska aspekterna i ett användbarhetstest. Dessa tre metoder är ”Streamlined Cognitive
Walkthrough”, ”Hierarchical Task Analysis” och ”Think Aloud”. Detta finns beskrivet
utförligare i boken ”Designing Interactive Systems” (18).

Användbarhetsutvärderingen på hittamatpriser.se har utgått ifrån tre fristående scenarion.
Dessa är när användare ska rapportera pris för en viss butik; recensera en butik samt se
prisjämförelser i både enkelt och detaljerat format. Av praktiska skäl ingår det inte att de
användare som testar systemet ska gå till en butik och scanna av streckkoderna utan det
undersökts istället muntligen om de har förstått förfarandet. Scenarierna är alltså helt
fristående från varandra och innefattar olika delar av systemet som är viktiga av olika skäl.
Tillsammans innefattar de både in- och utmatning av data där prisrapportering och
betygsättning till största delen utgörs av inmatning från användaren, medan prisjämförelser i
grundutförande och detalj handlar strikt om utmatning av information från databasen.
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2. Streamlined Cognitive Walkthrough
Detta steg i utvärderingen fokuserar på hur enkelt det är för nya användare att utföra olika
moment i systemet. Metoden grundar sig på antagandet att användare hellre lär sig hur ett
system fungerar genom att använda det istället för att, till exempel, läsa i en
instruktionsmanual. Metoden är populär eftersom den anses ge värdefulla resultat snabbt till
en låg kostnad samt för att den går att använda i ett tidigt skede under utvecklingen (18). I
detta fall användes den dock efter att hela systemet var klart. I metoden ställer man, för varje
steg i flödesschemat nedan, frågorna ”Vet användaren vad som behöver göras i detta steg?”
och ”Om användaren gjort rätt, vet denne om det?”.
1. Rapportera pris
Se bilaga 10, 11 och 14 för de gränssnitt som
användaren ser i detta scenario.

1.1 Gå till rapportera pris: För att komma till
prisrapporteringssidan måste man följa länken i
huvudmenyn som alltid är synlig. När man väl kommit
till prisrapporteringssidan visas instruktioner för
användaren med rubriken ”Rapportera pris”. För
användare med dålig syn finns det en möjlighet att de
inte ser texten ”Rapportera pris” i huvudmenyn.

1.2 Skriv ut lista: Instruktionerna på
prisrapporteringssidan är uppdelade i tre steg där man i
punkt 1 och 2 väljer stad respektive butik. I punkt 3
följer en mer detaljerad instruktionslista numrerad 1 till
3 som bara visar en instruktion åt gången. I punkt 1 i
denna instruktionslista finns en knapp med texten ”Skriv
ut lista”. När knappen väl tryckts visas en lista med olika varor beroende på vilken butik som
valts som användare erbjuds skriva ut. Här finns en risk att användare inte har tålamod att läsa
igenom instruktionerna vilket krävs för att helt förstå hur prisrapporteringen går till.
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1.3 Anteckna produktpriser: I användbarhetstestet ingår inte att användare ska gå till en butik
och anteckna priser men på listan som skrivits ut finns en kolumn ”Pris” där priset ska
antecknas.

1.4 Registrera ny användare: För att kunna skicka in en rapport måste användare vara
registrerade och inloggade. Om en användare går till punkt 3 i den detaljerade
instruktionslistan och inte är inloggad visas en länk till inloggningssidan. Efter inloggning
leds användaren till en registreringssida följt av sin profilsida där det finns en flik
”Prisrapporter”. Denna flik innehåller en användares inskickade prisrapporter och är inte en
länk till där prisrapporter kan skickas in. Efter registrering/inloggning måste användare gå
tillbaka till prisrapporteringssidan och till punkt 3 i den detaljerade instruktionslistan. Detta är
troligtvis ett stort problem eftersom användare förmodligen förväntar sig att komma tillbaka
till prisrapporteringssidan efter registrering.

1.5 För att till sist skicka in priserna går användare till punkt 3 i den detaljerade
instruktionslistan och trycker på knappen ”Rapportera priser”. Detta visar ett popup-fönster
med varorna utskrivna i samma ordning som på produktlistan som tidigare skrivits ut. Om
man antar att en användare har varit i en affär och antecknar priser borde det inte var oklart
för någon att detta fönster används för att mata in priserna.
1.6 När de priser som rapporten innefattar fyllts i klickar användaren på ”Skicka rapport”. Vid
detta steg kan en laddningstid på cirka 10 s behövas varför ett statusfönster visas under tiden.
Detta är mycket viktigt eftersom det finns risk för att användaren annars undrar vad som pågår
och skickar in sin prisrapport flera gånger i väntan på att få ett bekräftelsemeddelande. När
rapporten väl skickats in erbjuds användaren att gå till prisjämförelsesidan för att se resultatet
av sin rapport.
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2. Se enkel & detaljerad prisjämförelse
Se bilaga 10, 12 och 15 för de gränssnitt som användaren
ser i detta scenario.

2.1 Gå till prisjämförelse: För att kunna se den enkla
prisrapporten går användare till ”Prisjämförelse” i
huvudmenyn. Här visas en lista med butiker som har
giltiga prisrapporter, rangordnade med den billigaste
först. I likhet med det förra scenariot kan det vara att svårt
för användare med dålig syn att se menytexten.

2.2 Gå till detaljerad rapport: För att ta del av den detaljerade prisinformationen trycker
användare på ”Detaljerad rapport” på prisjämförelsesidan. Detta öppnar ett nytt fönster med
en tabell som visar de ingående produktpriserna per affär där man kan välja någon av de fem
olika standardvarukorgarna samt välja ut en egen varukorg. Eftersom tabellen är så pass stor
och innehåller en stor mängd information är det förmodligen en förvirrande syn i början men
så fort användare insett hur tabellen är upplagd, det vill säga med produkter längs y-axeln och
butiker längs x-axeln, är tabellen förmodligen lätt att förstå.
3. Betygsätt butik
Se bilaga 10, 12 och 13 för de gränssnitt som användaren
ser i detta scenario.

3.1 Välj butik via hitta butik eller prisjämförelse: För att
komma till betygsättningssidan för en butik måste
användare välja butik antingen via hitta butik eller
prisjämförelsesidan. Det går dock att komma till en butiks
sida via till exempel topplistan eller någon annan länk på
sidan men det är med största sannolikhet framförallt ”Hitta
butik” och ”Prisjämförelser” som användare kommer att
använda vid betygsättning av butik. I likhet med de andra
scenarierna kan det vara att svårt för användare med dålig
syn att se menytexten.
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3.2 Gå till sätt betyg: När en butik hittats i sökresultatlistan på ”Hitta butik” eller
”Prisjämförelse” kan användaren antingen trycka på ”Sätt betyg” eller ”Info” för den butik
som de vill recensera. Detta leder dem till butikens sida där de ytterligare en gång måste
trycka på sätt betyg för att popup-fönstret för recensioner ska visas. Detta kan utgöra ett
problem om användaren förväntar sig att direkt komma till recensionsfönstret efter att de
tryckt på sätt betyg. Det borde dock inte vara något större problem eftersom nästa knapp de
ska trycka på, det vill säga ”Sätt betyg” igen, är väl synlig på butikssidan.
3.3 Sätt betyg och skicka in: När ”Sätt betyg” tryckts väl inne på butikens hemsida måste
användaren sätta betyg på fem olika kategorier mellan 1 och 10 där standardvärdet är 5. Om
användaren är inloggad kan en skriftlig recension skickas in – om inte, är man begränsad till
att endast sätta ”sifferbetyg”. Eftersom användare med dåligt färgseende kan ha problem att se
guldstjärnorna finns ett beskrivande ord bredvid dem, till exempel motsvarar tre stjärnor
betyget ”Skapligt”, fem stjärnor ”Mycket bra” och så vidare.

3. Heuristic Evalution
Denna utvärderingsmetod används för att identifiera problem med själva gränssnittet i ett
system. Detta åstadkoms genom utvärdering med avseende på systemets överensstämmelse
med ett antal vedertagna principer, så kallade ”heuristics”, framtagna av den danske
användbarhetskonsulten Jakob Nielsen (18). Dessa principer utgör ett bra verktyg för att
upptäcka de mest uppenbara användbarhetsproblemen. Nedan följer en utvärdering baserat på
detta.
Visibility of system status
Fördröjningar på hemsidan förekommer då sidor laddas, när prisrapporter skickas in, när
användare kryssar i eller bockar av sökalternativ samt när varuantalet ändras i den egna
varukorgen. I dagsläget är det bara laddningstiden i samband med en prisrapportering som är
tillräckligt lång (upp till 10 s) för att det ska innebära en risk för dålig användbarhet. I detta
fall används ett popup-meddelande som visar att rapporten håller på att skickas in. Övriga
laddningstider är mindre än 1 s och utgör således inte något problem för användare.
Match between system and the real world
Terminologin på sidan är förhållandevis enkel och innehåller inga facktermer. Huvudmenyn
är logiskt indelad efter funktion med rubriker för att vägleda användaren. För ökad
användbarhet innehåller menyn till exempel länkar till ”Sätt betyg” för både butik och vara
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trots att man först måste använda sig av sökfunktionen för att välja den butik eller vara man
vill betygsätta. Anledningen till att ”Sätt betyg” överhuvudtaget finns i huvudmenyn är för att
informera användare om vilka funktioner som finns på sidan.
User control and freedom
Funktioner för ångra och gör om finns ej på sidan utöver de som finns som standard på till
exempel INPUT-fält eftersom det kräver omfattande programmering för att kunna
implementera korrekt. Eftersom hemsidan till största delen inte är byggd kring utmatning av
information istället för inmatning är behovet för ångra-funktioner tämligen begränsad.
Consistency and standards
Många funktioner är åtkomliga från flera olika delar av sidan, framförallt butiks- och
varusidorna. Detta kan vara förvirrande för besökare till en början eftersom det finns många
ingångar till samma sida men sannolikt underlättar detta mest eftersom det tydligt visar vilka
funktioner som finns på respektive del av sidan.
Error prevention
Alla obligatoriska fält på hemsidan är tydligt markerade med ett utropstecken. Om en
användare gör en felaktig inmatning används JavaScript för att upptäcka eventuella fel och
därmed ge felmeddelanden till användaren innan ett formulär skickas iväg till servern. Detta
gäller till exempel varusökning, där EAN-koden verifieras på klientsidan först;
prisrapportering, där priserna undersöks innan rapporten skickas in; användarregistrering, där
postnummer och adress undersöks så att de inte innehåller ogiltiga tecken med mera. Detta
förutsätter givetvis att JavaScript är aktiverat, men som nämnt tidigare är endast en liten del
av sidan beroende av användarinmatningar där fel kan göras, varför detta inte är ett stort
problem. Validering av inmatad information på klientsidan är särskilt användbart vid
prisrapportering då användaren kan ha fyllt i priser för 58 varor. Här visas ett popupmeddelande om informationen inte är giltig och användaren tas inte till någon ny sida. Om
användaren skulle ledas till en ny sida när ett fel inträffar finns det risk för förvirring och
eventuell förlust av information vilket kan få användaren att tröttna och strunta i att skicka in
sin prisrapport.
Recognition rather than recall
Alla inmatningsfönster sker på en och samma sida och kräver inte att användaren memorerar
någon information. Vid prisrapportering används en lista som användaren antecknat priser på.
Ett smärre användbarhetsproblem i detta stadium är att användare måste scrolla i
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prisrapporteringslistan vilket kan orsaka förvirring. Det är dock oundvikligt och för att
minimera risken för förvirring är produkterna på produktlistan och prisinmatningsfönstret
numrerade och visas i samma ordning.
Aesthetic and minimalist design
Alla popup-meddelanden är väldigt korta och koncisa och innehåller endast information som
är relevant för vad som gett upphov till meddelandet. Vid prisrapportering till exempel, anges
vilka rader som ett fel inträffat på och vilken typ av fel det handlar om. Ingen onödig
information utöver radnummer och feltyp ges för att inte förvirra användaren.
Help and documentation
I dagsläget saknas en FAQ på sidan men det ska läggas till i framtiden. Denna kommer att
innehålla detaljerad information om hur prisjämförelserna görs, varför vissa butiker saknas
och hur prisrapporteringen går till. Detta är givetvis ett problem eftersom användare kan
behöva en djupare förklaring av hur hemsidan och alla funktioner är uppbyggda.
Grundläggande dokumentation för de olika funktionerna finns dock på respektive sida och
räcker förhoppningsvis för majoriteten av användarna.

4. Think Aloud
Denna del av utvärderingen går ut på att de användare som ett system testas på talar högt och
förklarar hur de tänker medan de utför olika moment. Användare ombeds säga vad de tittar
och tänker på, vad de gör samt vad de känner. Think Aloud-utvärderingen innehåller dels svar
på direkta frågor ställda till användarna - se bilaga 16 för en tabellöversikt med användarnas
svar på hur svårt det var att utföra respektive steg i de tre scenarierna - dels användarnas
spontana tankar när de olika momenten utfördes. Svaren i formuläret graderas från 0 till 5 där
0 innebär att användaren inte förstår alls och 5 innebär att användaren förstår helt och hållet
utan tvivel. Detta formulär är baserat på en kombination av "IMPACT" (”Designing
Interactive Systems” s. 277) och "Cooperative Usability Evaluation" (”Designing Interactive
Systems” s. 280).

Jakob Nielsen, en framstående konsult inom användbarhetstestning, hävdar att vid ett test med
fem användare hittas cirka 85 % av användbarhetsproblemen i ett system (19). Av den
anledningen har just fem användare valts ut och dessa var:
Margareta, 62 år, högskolelärare, medelgod datorvana
Susanna, 52 år, psykolog, begränsad datorvana
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Victor, 27 år, datatekniker, mycket god datorvana
Kristofer, 32 år, högskolestudent, god datorvana
Fredrik 31 år, egen företagare, god datorvana
Resultat från scenarierna
1. Rapportera pris:
1.1 För alla användare var det självklart både hur man
kommer till prisrapporteringssidan och när man väl har
kommit dit, även om det tog lite längre för vissa att hitta
rätt länken ”Rapportera pris” i huvudmenyn.

1.2 För Margareta och Sussie, de två med sämst datorvana,
var detta steg lite förvirrande eftersom de inte läst
instruktionerna tillräckligt noggrant.

1.3 Eftersom inte alla användare insåg vad listan ska
användas till från misstag i steg 1.2 upplevde vissa detta
steg som förvirrande. Efter att de insett vad listan ska
användas till uppstod dock inga fler förvirringar.

1.4 Detta var det mest komplicerade steget i hela testet och
förvirrade samtliga användare eftersom de förväntas
komma tillbaka till prisrapporteringssidan efter
inloggning/registrering.

1.5 Detta steg var bara oklart för de två användare som hade sämst datorvana. Samtliga var
dock positivt överraskade av att felmeddelanden kunde ges utan att sidan laddas om eller att
en helt ny sida visas.

1.6 Samtliga användare förstod helt och hållet vad som pågick medan prisrapporten höll på att
skickas in och när den var klar. Detta tack vare ett popup-meddelande som först visar att
rapporten håller på att skickas in och sedan ett som visar att inskickningen är slutförd.
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2. Se enkel & detaljerad prisjämförelse:
2.1 I likhet med det första scenariot var det klart för alla
användare vilken länk de skulle klicka på även om det tog lite
längre tid för de med sämre datorvana att hitta rätt länk i
huvudmenyn.

2.2 Samtliga användare förutom den med bäst datorvana,
Victor, hade svårt att hitta knappen för detaljerad rapport.
Vidare tyckte Margareta och Susanna till en början att
informationen som visas i den detaljerade rapporten var
överväldigande. Efter att ha tittat på den en stund insåg de
dock snabbt hur tabellen var uppbyggd.
3. Betygsätt butik:
3.1 Två användare upplevde det som lite förvirrande att de
kom till butikssökningssidan (som är väldigt lik
prisjämförelsesidan som de besökt tidigare) när de valde sätt
betyg.

3.2 Detta var aningen förvirrande för vissa användare
eftersom de förväntade sig att ett recensionsfönster skulle
visas första gången de tryckte på ”Sätt betyg”. Väl inne på
sidan lade alla dock snabbt märke till knappen ”Sätt betyg”.

3.3 Samtliga användare tyckte att betygsättningsgränssnittet
var mycket välutformat. Det var tydligt både hur de skulle sätta betygen med hjälp av slidern
och det var även tydligt när inskickningen av betygsättningen var klar.
Övriga kommentarer
Tre användare tyckte att butikssökningen och prisjämförelsesidan var lätt att använda
eftersom informationen visas direkt vid ändring av sökkriterium.
Alla användare tyckte att användningen av stjärnor i betygssammanhang var intuitivt
och lättförståeligt.
Alla användare tyckte att den detaljerade prisrapporten innehöll information som till
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en början var överväldigande men att det efter en stunds studerande gick att förstå.
En användare tyckte att det borde framgå direkt att man måste vara inloggad för att
kunna skicka in priser. Detta är dock avsiktligt eftersom det kan låta avskräckande om
det är det första en användare ser. I och med att det faktiskt går att skriva ut varulistan
och göra en rapport i butiken och logga in först när priserna ska skickas in i databasen
torde vara en fördel ur användbarhetssynpunkt.
Två användare tyckte att namnen på butikstyperna (jourbutik, närbutik, supermarket,
stormarknad) var förvirrande. Det var framförallt ordet ”supermarket” som var
förvirrande eftersom det endast är ICA som använder sig av denna term. En mer
generell term skulle därför behövas för att beteckna butiker av samma typ som ICA
Supermarket.
Alla användare tyckte att en tydligare förklaring om hur prisjämförelserna går till
borde finnas. Den mest återkommande frågan var om man kunde rapportera in priser
på vilka varor som helst eller om ett visst antal varor redan valts ut.

5. Gradering av användbarhetsproblem
Metod
Nedan följer en gradering från 1 till 4 av allvarligheten i de användbarhetsproblem som
upptäckts. Graderingen kan tolkas enligt följande:
1. Kosmetiskt problem: åtgärdas endast om det finns extra tid över i projektarbetet.
2. Mindre användbarhetsproblem: låg åtgärdsprioritering.
3. Stort användbarhetsproblem: åtgärd mycket viktigt, hög prioritet.
4. Användbarhetskatastrof: måste åtgärdas omedelbart innan produkten kan lanseras.
Användbarhetsproblem
Användare leds till ”Mina sidor” efter att ha loggat in för att göra en prisrapport
Gradering: 3
Detta är ett problem som upplevdes av alla användare och måste åtgärdas eftersom hemsidan
annars riskerar att gå miste om prisrapporter.
Det är otydligt hur prisrapporteringen går till.
Gradering: 2
Även om det redan finns en förklaring av hur prisrapporteringen går till måste det finnas en
bättre förklaring, kanske på en annan mer lättåtkomlig del av sidan.
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Den detaljerade rapporten var svår att hitta.
Gradering: 2
Inte alla användare lade märke till knappen ”Detaljerad rapport” på prisjämförelsesidan.
Eftersom den detaljerade rapporten faktiskt är utmärkande just för denna hemsida bör
knappen göras mer synlig.
Namnen på butikstyperna är förvirrande, framförallt ”supermarket”.
Gradering: 2
Många användare blev förvirrade av butikstypen ”supermarket” eftersom det endast är ICA
som använder denna beteckning. En bättre term borde därför hittas.
Det är otydligt hur prisjämförelserna är uppbyggda.
Gradering: 2
Vi första anblick förstår många användare inte hur prisjämförelserna går till – om det är på ett
begränsat antal varor, om det är på alla tänkbara varor, vilka varor som ingår och så vidare.
Det behöver därför finnas en tydlig och kort förklaring som visar användare hur
prisjämförelserna på just denna sida är uppbyggd.

6. Slutsats
Överlag var användarna nöjda med sidan så när som på visa oklarheter, framförallt gällande
prisrapporteringen. De mesta positiva åsikterna uttrycktes gällande möjligheten att kunna
logga in med Hotmail, Gmail, Yahoo, Facebook, OpenID och E-legitimation och att mycket
av informationen som presenteras är tillgänglig direkt efter att användaren gjort en inmatning.
Funktionen ”Sätt betyg” var mycket lätt att förstå och använda, särskilt med tanke på att
stjärnor med förklarande ord bredvid används. Vidare tyckte alla användare att huvudmenyn
var lätt att använda och att funktionerna var logiskt indelade. Faktum kvarstår dock att det
finns en rad användbarhetsproblem som bör åtgärdas innan hemsidan tas i bruk i stor skala.

Prestanda
SQL-frågor
Överlag är prestandan god på hemsidan men det finns brister i SQL-frågorna som räknar ut
totalpris per butik och varukorg samt pris per vara, butik och varukorg. De tar cirka 4
sekunder var att utföra vilket inte är acceptabelt ur prestandasynpunkt. Det är dock en
förbättring från cirka 6 sekunder som det tog att utföra frågan om man inte specificerade
vilken varukorg som frågan gällde. När detta villkor lades till minskade alltså tiden med 2
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sekunder. När detta upptäcktes fick sidan byggas om till viss del – bland annat fick en Ajax
POST läggas till i topplistan vid byte av varukorg eftersom det tog för lång tid att hämta
prisinformation för samtliga varukorgar på en och samma gång. Vidare fick den detaljerade
rapporten byggas om så att en sidomladdning sker vid byte av varukorg eftersom en ny SQLfråga måste köras med ett nytt värde på varukorgen.

Anledningen till denna prestandabrist är sannolikt bristfällig databasmodellering med
avseende på tabellen som innehåller information om vilka produkter som ska användas för
varje affärskedja- och typ. Den innehåller en stor mängd duplicerad information eftersom det
affärerna emellan inte skiljer mer än 10 produkter som mest. Det hade istället varit bättre att
lägga till en tabell med information om vilka affärer som har produkter som avviker från
standardprodukterna. När databasen modellerades var det dock osäkert hur många
gemensamma produkter affärerna hade och det hade därför varit bättre att först undersöka
detta och modellerat därefter. Alla övriga SQL-frågor tar mindre än en halv sekund att utföra.
JavaScript
Butikssöknings- och prisjämförelsesidorna förlitar sig på JavaScript för att sortera
sökresultaten. Detta medför att beräkningarna kan ta upp till 5 sekunder att utföra för städer
som innehåller många butiker. Anledningen till detta är att markörer måste ritas ut,
sökresultatsidan måste dels rangordnas och även pagineras, butikskedjor måste eventuellt
sorteras bort eller läggas till när en butikstyp bockats för respektive av. Dessutom innehåller
både GoogleMaps-markörerna och tabellen som visar sökresultaten muslyssnare som
markerar vilken markör eller tabell man för musen över. Allt detta tillsammans bidrar till att
butikssökningssidan för större städer är tämligen långsam. Laddningstiden är dock något
snabbare än tiden det skulle ta att ladda om sidan för varje filtrering av sökresultaten.
Omladdning av sidan skulle även innebära högre belastning på servern och försämrad
användbarhet.

JavaScript-kod på övriga sidor är förhållandevis bra. Den störa bristen är dock beräkningen
för totalpriset när en användare ändrat varuantalet i den egna varukorgen, som tar knappt 2
sekunder att utföra för 23 butiker. Hur lång tid denna beräkning kommer att ta för fler
prisrapporter är svårt att säga men sannolikt kommer den att ta över 10 sekunder om en
summering av butikspriser för Stockholmsområdet ska utföras. Anledningen till att
beräkningen är förhållandevis långsam är för att funktionen måste traversera tabellen lodrätt
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vilket tar mycket längre tid än att traversera vågrätt eftersom en HTML-tabell är uppbyggd
vågrätt med celler och inte kolumnvis. Om traverseringen hade varit vågrät hade ett totalpris
kunnat beräknas direkt medan det under lodrät traversering måste beräkna ett mellanpris och
lägga till detta till respektive totalpris för varje butik. Uppskattningsvis tar beräkningen
dubbelt så lång tid vid traversering lodrätt. Vid design av den detaljerade tabellen testades de
två varianterna och den nuvarande antogs vara bäst ur användbarhetssynpunkt. Det handlar
alltså om ett val mellan prestanda och användbarhet där användbarhet har prioriterats.

Skalbarhet
I och med bristerna i databasmodelleringen och SQL-frågorna som beräknar totalpris per
varukorg och butik samt pris per varukorg, vara och butik är hemsidans skalbarhet begränsad.
Vid ett ökat antal prisrapporter som ska sammanställas kommer SQL-frågorna ta längre tid att
utföra vilket kan leda till orimligt långa exekveringstider. I övrigt är hemsidan skalbar
eftersom den är uppbyggd per stad och sammanställer följaktligen all information på detta vis.
Det finns därför goda möjligheter att lägga till flera städer, butiker, prisrapporter och varor,
där begränsningen ligger i antal prisrapporter eller butiker per stad – inte i det totala antalet
prisrapporter eller städer. Hemsidans övriga funktioner så som butiks- och varusökning,
inköpslistor, prisrapportering och betygsättning är också skalbara förutsatt att uppdelningen
per stad behålls.
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5. Vidareutveckling
Även om hemsidan är komplett utifrån frågeställningen och kravspecifikationen finns en rad
områden som är öppna för vidareutveckling.

Optimering
Cachning
För att åtgärda några av de prestandaproblem som nämndes i utvärderingen är cachning av
data på serversidan en lösning. Eftersom resultatet av många av de SQL-frågor som körs vid
laddning av sidor är detsamma (till exempel laddning av städer, butiker och prisrapporter)
skulle resultaten kunna lagras i ett cacheminne på serversidan vilket Apaches webbserver har
stöd för (20). Cachning på serversidan är dock ett mycket komplicerat område och även om
det gick att utföra är hemsidan upplagd på Svensk Internethandels server, varför det är upp till
dem att implementera detta om det anses önskvärt.

SQL-frågor
Som nämnt kan även tiden det tar att utföra SQL-frågorna förbättras, framförallt vad gäller
prisrapporterna. Dels kan SQL-frågorna i sig sannolikt optimeras men framförallt skulle en
förbättring uppnås om tabellen storechainbagproducts strukturerades om så att den inte
innehåll lika stor mängd duplicerad data. Omstruktureringen skulle innebära att det till varje
generisk produkt knyts en riktig produkt och för varje avvikande affär lagras ett
avvikelseresultat i en separat tabell.

Administration
I dagsläget saknar hemsidan ett administrationsgränssnitt för ändring och uppdatering av
sidan. Stöd skulle kunna läggas till för till exempel tilläggning av butik, ändring av
prisrapporter, hantering av användare, sammanställning av olika prisdata för hela landet (i
dagsläget sker all sådan sammanställning per stad) med mera.

Prisrapporter
Sortering & varukorgar
En viktig funktion som saknas på den detaljerade prisrapporten är möjligheten att sortera
kolumnerna. Detta skulle vara användbart för användare som använder den egna varukorgen,
för att ta reda på vilken affär som har den billigaste produkten eller vilken affär som har det
lägsta totalpriset av ett antal utvalda produkter. Vidare skulle en funktion kunna byggas som
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låter registrerade användare spara ett produkturval och knyta det till sitt konto så att totalpriset
för detta urval visas även på grundrapporten.

Mobila lösningar
För att göra själva prisrapporteringen smidigare skulle ett gränssnitt anpassat för
mobiltelefoner kunna byggas. Detta skulle göra det möjligt för användare att gå in på
hemsidan via mobiltelefon, scanna av streckkoderna på mobilskärmen, anteckna priset och
skicka in rapporten direkt. Detta är möjligtvis en funktion som skulle få en
matprisjämförelsesida att slå igenom nationellt eftersom det nuvarande
prisrapporteringssystemet är tämligen osmidigt även om det torde vara den smidigaste
metoden som finns just nu.

Övrigt
Öppettider
Övriga funktioner som skulle kunna byggas är sökning av butik via öppettider som då är
knutet till vilken tid på dygnet sökningen utförs. Tjänsten skulle då kunna användas för
användare som behöver veta vilka affärer som har öppet vid en viss tid.

Recept
Eftersom många av de produkter som ingår i varukorgarna även återfinns i receptsamlingar är
en tänkbar utökning att upprätta en receptdatabas som även innehåller näringsvärden för varje
produkt. Denna kan vara tillgänglig för användare som är intresserade av att räkna ut hur
mycket ingredienserna i ett visst recept kostar.

Näringsvärden
Eftersom ett produktregister redan finns skulle databastabellen kunna utökas så att den även
innehåller näringsvärden. En funktion som skulle kunna utvecklas parallellt är att knyta
produkter som användare matar in i sina inköpslistor till den ordinarie produktdatabasen och
på så sätt generera skräddarsydda varukorgar därifrån som kan användas vid prisjämförelser.
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6. Diskussion
Det genomgående temat för programmeringen av denna hemsida har varit att skriva så många
generiska lösningar som möjligt och minimera mängden duplicerad kod. Det är svårt att
jämföra kvaliteten på hur systemet är uppbyggt i jämförelse med liknande hemsidor eftersom
källkoden för dessa inte finns tillgänglig, men användbarhetstesterna visar att
huvudfunktionerna på hittamatpriser.se är så pass väl utformade att besökare kan använda de
viktigaste funktionerna. Detta behöver dock nödvändigtvis inte betyda att alla lösningar är
optimala eftersom användbarhetstesterna bara är ett relativt mått. Det finns många områden på
hemsidan som skulle kunna förbättras och vidareutvecklas vilket beskrivs i detalj under
rubriken ”Vidareutveckling”.

Den största svårigheten har varit databasmodelleringen som behövt ändras ett antal gånger
under programmeringsfasen. Vid projekts inledande stadium antogs det att de produkter som
valts ut skulle finnas i alla affärer och att inget genomsnittspris skulle behöva användas, men
när detta visade sig vara helt fel fick databasen designas om för att innefatta stöd för olika
produkter för olika butikstyper- och kedjor samt olika genomsnittspriser.

I jämförelse med övriga system är kraven på noggrannhet i prisinformation mycket högre
eftersom:
1. det finns ett genomsnittspris per vara uträknat ut per butikskedja- och typ som används
då butiker saknar en viss vara
2. detta genomsnittspris används för att förhindra inmatning av orimliga priser
3. kraven för att en rapport ska publiceras är att 90 % av det totala antalet varor måste ha
inrapporterade priser
Dessutom medför användandet av varukorgar med varierande produkturval att olika gruppers
behov tillgodoses vilket även tillåter en utökning av affärer som i framtiden kan innefatta
bensinmackar, kiosker, jourbutiker med mera.
De största svagheterna nämns under rubriken ”Utvärdering” och utgörs av bristen på
optimering framförallt med avseende på laddningstid vilket beror på att vissa SQL-frågor tar
lång tid att utföra. Detta skulle kunna åtgärdas antingen via bättre databasmodellering och
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SQL-optimering eller helt enkelt genom att minska mängden information som hämtas vid
varje sidladdning och förlita sig mer på dynamisk omladdning av specifika delar av sidan
beroende på inmatning från användaren.

Även om användbarhetstestet innefattade två personer 52 respektive 62 år gamla skulle fler
tester behöva utföras, framförallt sådana som innefattar äldre människor. Detta är särskilt
viktigt eftersom detta system är tänkt att konkurrera med bland annat den i särklass största
prisundersökningen som i dagsläget utförs av PRO - en pensionärsinriktad organisation. Det
är möjligt att denna målgrupp föredrar PRO:s sammanställningar av prisrapporter oavsett
användbarhetsgrad men det kan inte fastställas förrän det faktiskt undersökts.

Avslutning
Frågeställningen som fastlogs i projektets inledning var:
1. Hur skapar man en metod för prisrapportering som är säker och pålitlig?
2. Hur jämför man matvarupriser mellan butikerna trots avvikelser mellan varor?
3. Hur programmerar man ett användbart system för in- och utmaning av prisinformation
som användare har nytta av?
Nedan följer ett resonemang med tänkbara svar på frågeställningen:
1. För att en prisrapporteringsmetod ska vara säker och pålitlig måste den vara utformad
dels så att risken för misstag minimeras från användarens inmatning, dels så att data
som användaren matar in kan verifieras. Således innebär en pålitlig och säker
prisrapporteringsmetod att både gränssnittet och de funktioner som validerar data
fungerar korrekt. I detta projekt har prisrapporteringsmetoden designats utifrån båda
dessa principer dels via en genomtänkt design på inmatningsgränssnittet för
prisrapporter, dels via en genomtänkt uträkning av tänkbara priser som tar hänsyn till
butikskedja, butikstyp och vara.

2. För att en prisjämförelse ska vara möjlig måste antingen samma eller likvärdiga varor
väljas ut för alla butiker. Av den anledningen kunde inte Lidl vara med i jämförelserna
eftersom de har för många egna produkter som inte finns i de övriga affärerna och vice
versa. Även om det förekommer avvikelser mellan de butiker som faktiskt ingår i
prisjämförelsen är de mycket små och påverkar inte jämförelsekvaliteten nämnvärt.
Således utgör produkturvalet på 58 varor en mycket solid bas för prisjämförelser som
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innehåller färre avvikelser både jämfört med prisjämförelsesystem som har fler och
färre varor i standardvarukorgarna.

3. Vid programmeringen av ett användbart system måste både optimerings- och
användbarhetsfrågor tas med i beräkningen och ibland måste kanske till och med det
ena prioriteras framför det andra. Hemsidan som designats i detta projekt lider tyvärr
av skalbarhetsproblem till följd av dålig databasmodellering och långsamma SQLfrågor. I vissa fall beror detta på att användbarhet prioriterats först men faktum
kvarstår att det finns många optimeringar som skulle kunna utföras utan att försämra
användbarheten.
Det återstår att se om idén bakom hemsidan kommer att få någon genomslagskraft. Utan
tillräcklig belöning för användare är det troligt att det inte kommer att gå att locka till sig
tillräckligt många som är villiga att utföra prisrapporter för att täcka in hela landet. För att få
en korrekt jämförelsegrund måste dessutom prisrapporter göras vid ungefär samma tidpunkt,
minst årligen. Å andra sidan, PRO:s undersökning har faktiskt fått stor uppmärksamhet i
media trots allvarlig kritik (2) och om en alternativ organisation eller hemsida kan hävda sig
tack vare en högre grad trovärdighet i prisrapporterna, vilket hittamatpriser.se har, är det inte
omöjligt att det kan få lika mycket medialt utrymme och i framtiden utgöra en pålitlig
standard inom matprisjämförelser.
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8. Bilagor
Bilaga 1. Databasmodell.
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Bilaga 2. Produkturval
Generisk produkt
Apelsinjuice 1 L
Bacon 140 g
Ballerina 30-pack
Big Pack vanilj 1,5 L
Blodpudding 420 g
Blöjor 54 st. 9-20 kg
Smör 600 g
Bryggkaffe mellan 1 kg
Coca Cola 1,5 L
Tandkräm 75 ml
Flingor 750 g
Creme fraiche
Digestive Fullkorn
Falukorv 600 g
Köttbullar 700 g
Filmjölk 1 L
Fiskbullar buljong 375 g
Fiskpinnar 16 st.
Fullkornsmüsli, 750 g
Fullkornsvälling 12 mån 5 L
Saft 1,5 L
Idealmakaroner 1 kg
Havregryn 1,5 kg
Hushållsost 26 % 1 kg
Kalles Kaviar
Kanelbullar 12 st.
Keso naturell
Pytt i panna 720 g
Kycklingfilé 1 kg
Laxfilé naturell
Leverpastej 200 g
Lingongrova 750 g
Margarin (hårt) 1 kg
Mellanmjölk 1 L
Flytande margarin 1 L
Mjölkchoklad kaka 250 g
Öl 2,8 %
Oboy original 450 g
Panpizza Original 1 st..
Pommes Frites 1 kg
Potatismos 12 port.
Senap original 450 g.

Producent
Bravo
Scan
Göteborgs kex
GB Glace
Lithells
Pampers
Bregott
Gevalia
Coca-Cola
Colgate-Palmolive
Kelloggs
Arla
LU
Scan
Felix
Arla
Abba
Findus
Axa
Semper
Fun Light
Kungsörnen
Axa
Arla
Abba
Findus
Arla
Felix
Kronfågel
Findus
Pastejköket
Pågen
Unilever Bes
Arla
Unilever Bes
Marabou
Norrlands Guld
Kraft
Billys
Felix
Felix
Slotts
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Skogholmslimpa, skivad, 750 g.
Spaghetti 1 kg
Sportknäckebröd 1 kg
Strösocker 1,5 kg
Tomatketchup 450 g
Torskfilé benfri 750 g
Ris, långkornigt, 1 kg
Vetekaka 30-pack
VIA Tvättmedel 1,5 kg
Vispgrädde 3 dl
Te 100 påsar
Maskindisktabletter, 45 st.
Diskmedel 600 ml
Yoghurt naturell 1 L

Skogaholm
Barilla
Wasabröd
Dansukker
Felix
Findus
Uncle Ben's
Polar
Unilever Bes
Arla
Lipton
Yes
Yes
Arla
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Bilaga 3. Produkturval – avvikelser.
Generisk produkt
Apensinjuice 1 L
Blöjor 54 st.
Smör 600 g
Creme fraiche
Digestive Fullkorn
Digestive Fullkorn
Filmjölk 1 L
Fiskbullar 375 g
Kanelbullar 16 st.
Mellanmjölk 1 L
Pommes Frites 1 kg
Vispgrädde 3 dl
Yoghurt 1 L

Producent
Willys
Libero
Bregott
Willys
Willys
Mc Vities
Milko
Willys
Findus
Milko
ICA
Milko
Willys

Kedja
Willys
Hemköp
Willys
Willys
Willys
Hemköp
Willys
Willys
Willys
Willys
ICA
Willys
Willys
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Bilaga 4. Fullständig varukorg.
Namn
Apelsinjuice 1 L
Bacon 140 g
Ballerina
Blodpudding 425 g
Blöjor 54 st 9-20 kg
Bordsmargarin 600 g
Coca Cola 1,5 L
Creme Fraiche 2 dl
Digestive
Diskmedel 600 ml
Falukorv 600 g
Filmjölk 1 L
Fiskbullar 375 g
Fiskpinnar 16 st
Flytande margarin 500 ml
Fun Light 1,5 L
Havregryn 1,5 kg
Hot dogs 500 g
Hushållsost 26 % 1 kg
Idealmakaroner 500 g
Kaffe mellanrost 500 g
Kanelbullar frysta 12 st
Kaviar 190 g
Kellogs Corn Flakes 500 g
Keso 500 g
Ketchup 500 g
Kycklingfilé 1 kg
Köttbullar 700 g
Laxfilé 4-pack
Leverpastej bredbar 200 g
Limpa 750 g
Margarin 500 g
Maskindisktabletter 45 st
Mellanmjölk 1 L
Mjölkchoklad 100 g
Müsli 750 g
Oboy 450 g
Panpizza 1 st
Pommes frites 900 g
Potatismos 12 port.
Pytt i panna 720 g
Pågens lingongrova 500 g

Mängd
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ris 1 kg
Rökt skinka c:a 30 skivor
Senap 490 g
Spaghetti 1 kg
Sportknäckebröd 550 g
Strösocker 2 kg
Tandkräm 75 ml
Te Lipton Yellow Label c:a 100
st
Torskfilé 400 g
Tvättmedel kulör 750 g
Vaniljglass 2 L
Vetekaka 30-pack 900 g
Vispgrädde 3 dl
Välling 12 mån 5 L
Yoghurt Naturell 1 L
Ölburk 2.8%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bilaga 5. Studentvarukorg.
Namn
Apelsinjuice 1 L
Bacon 140 g
Blodpudding 425 g
Bordsmargarin 600 g
Coca Cola 1,5 L
Diskmedel 600 ml
Falukorv 600 g
Filmjölk 1 L
Fiskbullar 375 g
Fiskpinnar 16 st
Flytande margarin 500 ml
Fun Light 1,5 L
Havregryn 1,5 kg
Hot dogs 500 g
Hushållsost 26 % 1 kg
Idealmakaroner 500 g
Kaffe mellanrost 500 g
Kaviar 190 g
Keso 500 g
Kycklingfilé 1 kg
Köttbullar 700 g
Laxfilé 4-pack
Leverpastej bredbar 200 g
Limpa 750 g
Maskindisktabletter 45 st
Mellanmjölk 1 L
Mjölkchoklad 100 g
Oboy 450 g
Panpizza 1 st
Potatismos 12 port.
Pytt i panna 720 g
Ris 1 kg
Spaghetti 1 kg
Sportknäckebröd 550 g
Tandkräm 75 ml
Tandkräm 75 ml
Te Lipton Yellow Label c:a 100
st
Tvättmedel kulör 750 g
Yoghurt Naturell 1 L
Ölburk 2.8%

Mängd
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
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Bilaga 6. Barnfamiljsvarukorg.
Namn
Apelsinjuice 1 L
Bacon 140 g
Ballerina
Blodpudding 425 g
Blöjor 54 st 9-20 kg
Bordsmargarin 600 g
Coca Cola 1,5 L
Creme Fraiche 2 dl
Digestive
Diskmedel 600 ml
Falukorv 600 g
Filmjölk 1 L
Fiskbullar 375 g
Fiskpinnar 16 st
Flytande margarin 500 ml
Fun Light 1,5 L
Havregryn 1,5 kg
Hot dogs 500 g
Hushållsost 26 % 1 kg
Idealmakaroner 500 g
Kaffe mellanrost 500 g
Kanelbullar frysta 12 st
Kaviar 190 g
Kellogs Corn Flakes 500 g
Keso 500 g
Ketchup 500 g
Kycklingfilé 1 kg
Köttbullar 700 g
Laxfilé 4-pack
Leverpastej bredbar 200 g
Limpa 750 g
Margarin 500 g
Maskindisktabletter 45 st
Mellanmjölk 1 L
Mjölkchoklad 100 g
Müsli 750 g
Oboy 450 g
Panpizza 1 st
Pommes frites 900 g
Potatismos 12 port.
Pytt i panna 720 g
Pågens lingongrova 500 g

Mängd
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
8
3
1
1
1
2
2
1
1
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Ris 1 kg
Rökt skinka c:a 30 skivor
Senap 490 g
Spaghetti 1 kg
Sportknäckebröd 550 g
Strösocker 2 kg
Tandkräm 75 ml
Te Lipton Yellow Label c:a 100
st
Torskfilé 400 g
Tvättmedel kulör 750 g
Vaniljglass 2 L
Vetekaka 30-pack 900 g
Vispgrädde 3 dl
Välling 12 mån 5 L
Yoghurt Naturell 1 L
Ölburk 2.8%

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
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Bilaga 7. Två vuxna-varukorg.
Namn
Apelsinjuice 1 L
Bacon 140 g
Ballerina
Blodpudding 425 g
Bordsmargarin 600 g
Coca Cola 1,5 L
Creme Fraiche 2 dl
Digestive
Diskmedel 600 ml
Falukorv 600 g
Filmjölk 1 L
Fiskbullar 375 g
Fiskpinnar 16 st
Flytande margarin 500 ml
Fun Light 1,5 L
Havregryn 1,5 kg
Hot dogs 500 g
Hushållsost 26 % 1 kg
Idealmakaroner 500 g
Kaffe mellanrost 500 g
Kaviar 190 g
Keso 500 g
Ketchup 500 g
Kycklingfilé 1 kg
Laxfilé 4-pack
Leverpastej bredbar 200 g
Limpa 750 g
Margarin 500 g
Maskindisktabletter 45 st
Mellanmjölk 1 L
Mjölkchoklad 100 g
Müsli 750 g
Pommes frites 900 g
Potatismos 12 port.
Pytt i panna 720 g
Pågens lingongrova 500 g
Ris 1 kg
Rökt skinka c:a 30 skivor
Spaghetti 1 kg
Sportknäckebröd 550 g
Strösocker 2 kg
Tandkräm 75 ml

Mängd
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tandkräm 75 ml
Te Lipton Yellow Label c:a 100
st
Torskfilé 400 g
Tvättmedel kulör 750 g
Vetekaka 30-pack 900 g
Vispgrädde 3 dl
Yoghurt Naturell 1 L
Ölburk 2.8%

1
1
1
1
1
1
2
1
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Bilaga 8. Pensionärsvarukorgen.
Namn
Apelsinjuice 1 L
Bacon 140 g
Blodpudding 425 g
Bordsmargarin 600 g
Creme Fraiche 2 dl
Digestive
Diskmedel 600 ml
Falukorv 600 g
Filmjölk 1 L
Fiskbullar 375 g
Flytande margarin 500 ml
Fun Light 1,5 L
Havregryn 1,5 kg
Hushållsost 26 % 1 kg
Idealmakaroner 500 g
Kaffe mellanrost 500 g
Kanelbullar frysta 12 st
Kaviar 190 g
Keso 500 g
Kycklingfilé 1 kg
Laxfilé 4-pack
Leverpastej bredbar 200 g
Maskindisktabletter 45 st
Mellanmjölk 1 L
Potatismos 12 port.
Pytt i panna 720 g
Pågens lingongrova 500 g
Ris 1 kg
Spaghetti 1 kg
Sportknäckebröd 550 g
Tandkräm 75 ml
Te Lipton Yellow Label c:a 100
st
Torskfilé 400 g
Tvättmedel kulör 750 g
Vispgrädde 3 dl

Mängd
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
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Bilaga 9. Snabbvarukorgen.
Namn
Apelsinjuice 1 L
Bordsmargarin 600 g
Diskmedel 600 ml
Filmjölk 1 L
Kaffe mellanrost 500 g
Maskindisktabletter 45 st
Mellanmjölk 1 L
Pågens lingongrova 500 g
Sportknäckebröd 550 g
Coca Cola
Te Lipton Yellow Label c:a 100
st
Torskfilé 400 g
Tvättmedel kulör 750 g
Vispgrädde 3 dl

Mängd
1
0,5
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
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Bilaga 10. Huvudsida

72

Bilaga 11. Prisrapportering

73

Bilaga 12. Prisjämförelse.
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Bilaga 13. Affärssida.

75

Bilaga 14. Användares profilsida.

76

Bilaga 15. Detaljerad rapport.
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Bilaga 16. Formulär för användbarhetstest.
Rapportera pris
Margareta
Rapportera pris
Gå till rapportera pris
Skriv ut lista
Anteckna produktpriser
Registrera ny användare
Fyll i priser
Skicka in rapport

Användaren vet vad som behöver göras
4
3
2
1
3
2

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
5
3
3
1
3
5

Susanna
Användaren vet vad som behöver göras
Gå till rapportera pris
Skriv ut lista
Anteckna produktpriser
Registrera ny användare
Fyll i priser
Skicka in rapport

3
2
2
1
3
3

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
5
2
3
0
3
5

Victor
Användaren vet vad som behöver göras
Gå till rapportera pris
Skriv ut lista
Anteckna produktpriser
Registrera ny användare
Fyll i priser
Skicka in rapport

5
4
4
3
5
4

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
5
5
5
4
5
5

Kristofer
Användaren vet vad som behöver göras
Gå till rapportera pris
Skriv ut lista
Anteckna produktpriser
Registrera ny användare
Fyll i priser
Skicka in rapport

4
3
3
2
4
3

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
4
4
4
3
4
4
5

Fredrik
Användaren vet vad som behöver göras
Gå till rapportera pris
Skriv ut lista
Anteckna produktpriser

4
3
2
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Användaren vet att den gjort
rätt/fel
3
4
3

Registrera ny användare
Fyll i priser
Skicka in rapport

1
3
2

2
3
5

Se enkel & detaljerad
prisjämförelse
Margareta
Användaren vet vad som behöver göras
Gå till prisjämförelse
Gå till detaljerad rapport

4
2

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
5
4

Susanna
Användaren vet vad som behöver göras
Gå till prisjämförelse
Gå till detaljerad rapport

3
1

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
4
3

Victor
Användaren vet vad som behöver göras
Gå till prisjämförelse
Gå till detaljerad rapport

5
4

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
5
5

Kristofer
Användaren vet vad som behöver göras
Gå till prisjämförelse
Gå till detaljerad rapport

4
2

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
5
4

Fredrik
Användaren vet vad som behöver göras
Gå till prisjämförelse
Gå till detaljerad rapport

4
3

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
5
4

Betygsätt butik
Margareta
Användaren vet vad som behöver göras
Välj butik
Gå till sätt betyg
Sätt betyg och skicka in

4
5
4

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
2
3
5

Susanna
Användaren vet vad som behöver göras
Välj butik
Gå till sätt betyg

3
4
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Användaren vet att den gjort
rätt/fel
1
2

Sätt betyg och skicka in

3

4

Victor
Användaren vet vad som behöver göras
Välj butik
Gå till sätt betyg
Sätt betyg och skicka in

4
5
5

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
5
4
5

Kristofer
Användaren vet vad som behöver göras
Välj butik
Gå till sätt betyg
Sätt betyg och skicka in

3
4
3

Användaren vet att den gjort
rätt/fel
3
2
5

Fredrik
Användaren vet vad som behöver göras
Välj butik
Gå till sätt betyg
Sätt betyg och skicka in

3
4
4
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Användaren vet att den gjort
rätt/fel
3
3
5

