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Sammanfattning 
Vi lever i en allt mer polariserad värld. Därför är det viktigt att frodiga diskussioner kan föras i 

vårt samhälle. Detta projektet har haft som mål att ta detta till sin extrem genom att se till att alla 

webbadresser har ett eget kommentarsfält. Varje artikel på en nyhetssajt, varje video, varje blogg 

och så vidare har genom detta projektets genomförande fått ett eget kommentarsfält. 

Att man inte håller med om en annan persons åsikt, behöver inte betyda att man inte förstår den. 

Målet med Snack är att öka människors förståelse för varandras synpunkter. 

Projektet drevs som ett Lean startup projekt med en struktur enligt vattenfallsmodellen och ett 

Agilt arbetssätt. Lean Startup metodiken gav resultatet att man nu kan kommentera överallt på 

internet med en samlad projektkostnad på 707 kr. Värde skapades utan höga kostnader. Fokus 

låg hela tiden på värdeskapande processer. 
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Abstract 
We live in an increasingly polarized society. For that reason it is important that we can have 

thriving and valuable discussions. This project has taken that idea to it´s extreme by giving every 

web address its own comment section. Every news article, every video, every blog and so on has 

through the finalizing of this project a comment section. Because you don't agree with someone 

else's opinion doesn’t mean you can’t understand it. The goal with Snack is to increase people's 

understanding of each other’s point of views.  

The project was done as a Lean startup project with a structure of the waterfall method and an 

Agile work style. The Lean startup approach gave the result that you can now comment everywhere 

on the web to the combined project cost of 707kr. Value were created without big costs since focus 

where always on value creating processes.  
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Förord 
Mitt namn är Milton Blaesild och detta är mitt examensarbete för min utbildning på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet. Jag vill tacka min handledare Jeanette Gullbrand för hennes 

vägledning. Trots att projektets huvudsyfte är att kunna bli examinerad så har min filosofi varit 

att se möjligheten för vad det är. Att under nio månader få chansen att utveckla en helt ny 

produkt. Detta tankesätt har genomsyrat hela projektet med konsekvensen att allting är gjort med 

produkten som självändamål. Ingenting har gjorts för att det kan fylla ut rapporten med vad som 

krävs för examination. 
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1 Inledning 
Vi lever i en allt mer polariserad värld. Därför är det viktigt att frodiga diskussioner kan föras i 

vårt samhälle. Detta projektet har tagit detta till sin extrem genom att se till att alla webbadresser 

har ett eget kommentarsfält. Varje artikel på en nyhetssajt, varje video, varje blogg och så vidare 

har genom detta projektets genomförande fått ett eget kommentarsfält. 

Att man inte håller med om en annan persons åsikt, behöver inte betyda att man inte förstår den. 

Målet med Snack är att öka människors förståelse för varandras synpunkter. 

 

 

1.1 Projektmål & Syfte 
 

1.1.1 Projektmål 
Skapa ett program som gör det möjligt att kommentera överallt på internet. 

 
1.1.2 Syfte 
 
Källkritik (Motverka Fake news) 

Källkritik. Den kanske absolut viktigaste aspekten hos programmet är att den gör det möjligt för 

en gemensam och snabb bedömning av trovärdigheten i det man läser. Alltså en möjlighet för 

gemensam källkritik på dagens internet som är förpestad av så kallat “fake news”. 

Tanken är att genom att personer kan kommentera så kan det räcka med att en person granskar 

källorna för artikeln. Personen kan därefter skriva en kommentar som kan hävda att källorna är 

tvivelaktiga. Tanken är också att man genom att kommentera ska kunna länka till bestridande 

information och detta kan därefter gillas av läsare. Därmed kan man bedöma trovärdigheten hos 

en viss artikel eller hemsida på ett ögonblick genom att hitta en uppröstad kommentar med 

bestridande information. 

 

Horisontell kommunikation 

Idag är det en envägskommunikation mellan media och dess konsumenter. Där varje person själv 

läser artiklar, tittar på nyheter etc och på egen hand försöker avgöra dess trovärdighet. Ofta 

konsumerar man kanske sina nyheter från bara ett fåtal nyhetskällor. När det kommer till internet 

så finns det även ett problem som kallas för “Filter Bubble”. 

Detta projekt har som mål att möjliggöra en horisontell kommunikation. En kommunikation 

mellan konsumenterna av mediet, som kan dela information med varandra samt andra datakällor 

som är relevanta. 

Detta kan även göra det lättare att följa med i dagens snabba och breda nyhetsflöde. 

Sedan är syftet ur ett större perspektiv att man ska kunna surfa på internet tillsammans. 
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FilterBubbla 

Filterbubblor uppstår till exempel då användare använder en sökmotor på internet och sedan 

väljer ett av alternativen som sökningen leder till. På youtube är det väldigt tydligt att man 

försöker visa videos som de tror du kommer gilla baserat på vad man har sett och gillat tidigare. 

Syfter är ju att visa användaren vad den förväntas vilja se. Detta görs med hjälp av olika 

algoritmer som automatiskt anpassar och filtrerar efter vad man föredragit tidigare. Det kan leda 

till att användaren inte tar del av information som motsäger deras verklighetsuppfattning och 

isolerar dem intellektuellt i kulturella eller ideologiska bubblor. Det leder till att olika människor 

i samhället lever med helt olika verklighetsuppfattningar. Då de flesta orienterar sig genom 

sökmotor så är allt användande av internet i princip drabbat. Är man uppmärksam så ser man 

väldigt tydligt att google anpassar sökningsresultaten väldigt mycket. (Filter Bubble – 

Wikipedia. 2018)
1 

 

 

1.2 Kravspecifikation 

1. Externt kommentarsfält. 
Kommentarsfält som består av olika flöden.  

1. Flöde där man ser allas kommentarer. 

2. Flöde för mest gillade kommentarer. 

3. Flöde som visar kommentarer gjorda av personer man följer. 

4. Även separata flöden för grupper man är med i.  

 

2. En egen profil  
Med sin inloggning/profil kan man: 

1. Gå med i grupper  

2. Följa andra grupper 

3. Följa personer  

 

3. Delningar och markeringar 
Varje person kan välja att dela en kommentar med sina följare 

 

4. Gå med i en grupp  
I en grupp kan man se följande: 

⦁ Alla i gruppen kan se varandras delningar. 

⦁ Gruppens egna kommentarsfält liknande en forumtråd för medlemmarnas delningar. 

 

 
1) Filterbubbla – Wikipedia. 2018. Filterbubbla – Wikipedia. [ONLINE] Available at:   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Filterbubbla. [Accessed 20 May 2018]. 
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5. Följa andra grupper 
När man följer en grupp kan man se följande: 

⦁ Alla delningar gjorda av personerna i gruppen 

⦁ Personerna i gruppen ser inte dina delningar. 

⦁ Tillgång till gruppens egna kommentarsfält beror på gruppens egna inställningar. 

 

6. Likes/Dislikes 
1. Det ska finnas möjlighet att trycka Like/Dislike på varje hemsida samt på kommentarer. 

2. Man ska kunna se gruppens Like/Dislike fördelningen för varje webbadress. 

 

 

1.3 Projektorganisation 
Projektet drivs och genomförs av Milton Blaesild. 

Milton Blaesild, Projektledare. 

Mail: Miletow@gmail.com 
Tel: 0721578202 
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2 Projektmodell 
 

1.1 Vattenfallsmodellen 

 
Bild 1. Vattenfallsmodellen. (Milton Blaesild, 2018) 

 

Vattenfallsmodellen är en agil metod men inte i samma mening som agila metoder under de 

senaste åren. Modellen, som har sina rötter i amerikansk mjukvaruindustri på 1950-talet, innebär 

att ett projekt delas upp i flera steg, och efter varje steg kan man avgöra huruvida projektet ska 

fortsättas, pausas eller avslutas. Det innebär att förnyad planering av resurser kan ske mellan 

stegen och att varje delsteg kvalitetssäkras och dokumenteras. Men även om vattenfallsmodellen 

bygger på ett antal kontrollerade iterationer så är modellen inte alltid öppen för förändingsförslag 

eftersom den bygger på ett antal på förhand bestämda steg. Dessutom genererar modellen en 

mängd dokument, vilket de agila metoderna inte gör. 

Den grundläggande idén med vattenfallsmodellen är att man gör klart ett steg i taget innan man 

går vidare till nästa steg. (Hallin och Gustavsson, 2015) 

 

Projektet har löpt enligt en vattenfallsmodell. Eftersom en tydlig kravspecifikation utformades 

tidigt i processen. En klar och tydligt bild över vilka funktioner som ska finnas. Denna 

kravspecifikation har inte ändrats under projektets gång. Kravspecifikationen har inte anpassat 

sig efter vad som går att göra. Utan funktionerna har gjorts där det går att göra.  

En stor del av projektet har ägnats åt att undersöka på vilka sätt det går att genomföra 

produktidén med en intakt kravspecifikation. Försöka hitta vilka olika alternativ det finns att 

genomföra det på. Att analysera och utvärdera spelplanen som har utformats av existerande 

webbläsare. Denna analys ledde sedan fram till ett möjligt sätt. En möjlig teknisk lösning. 

När detta var gjort så påbörjades design och implementering för att sedan lägga ut programmet. 
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1.2 Agil projektmodell 
Agil: 

● Ta reda på var man är 

● Ta ett litet steg framåt 

● Justera din förståelse efter vad du har lärt dig 

● Repetera 

 

Agil är ett samlingsnamn för ett antal systemutvecklingsmetoder som kan användas vid 

programvaruutveckling. De kallas även för lättrörliga metoder eller iterativa metoder.  

Projektmodellen kom till genom att en hel del IT-utvecklingsprojekt fallerade på grund av att de  

Var fastlåsta vid orealistiska projektplaner, och led av allt för byråkratiserande dokumentation 

istället för uppvisande av resultat. De hade också allt för detaljerade kravspecifikationer och 

omfattande kontraktskrivande istället för fungerande kommunikation mellan kund och 

leverantör. (Hallin och Gustavsson 2015) 

 

Agil handlar om att hela tiden anpassa sig efter hur projektet utvecklas. Processen ska vara 

adaptiv istället för prediktiv. Fokus ligger inte på att förutse vad som ska hända, utan istället lösa 

de problem som uppkommer, när de kommer.  

Scrum är en Agil utvecklingsmetod. Inom Scrum delas arbetet in i sprintar. Varje sprint är 

mellan 3 och 30 dagar lång och inleds av planering och avslutas med en utvärdering. 
Agila metodens tolv grundprinciper är följande: 

● Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans 

av värdefull mjukvara. 

● Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

● Leverera fungerande programvara ofta med tidsskala från ett par veckor till ett par 

månader, med en förkärlek till den kortare tidsskalan. 

● Affärsfolk och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet. 

● Bygg upp projektet runt motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 

behöver, och lita på dem för att få jobbet gjort. 

● Den mest effektiva metoden för att förmedla information till och inom ett 

utvecklingsteam är konversation på plats mellan individerna (en: face-to-face). 

● En fungerande programvara är det huvudsakliga måttet på framsteg. 

● Agila processer främjar en hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare 

ska kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd tid. 

● Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och god design ökar flexibiliteten. 

● Enkelhet - konsten att maximera mängden arbete som inte görs - är grundläggande. 

● Bäst arkitektur, krav och design framträder ur självorganiserande team. 

● Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt, och 

justerar och anpassar sitt beteende. 

(Hallin och Gustavsson, 2015) 
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Projektet har använt sig av en Agil projektmodell.En modell som leder till ett fokus på 

fungerande programvara över omfattande dokumentation, kundsamarbete kombinerat med 

iteration och därmed svara på förändring över att följa en plan. 

 

Det agila arbetsättet kunde genomföras genom att återkommande visa Snack för vänner och 

bekanta med hjälp av ett program vid namnet Ngrok som skapar en säker anslutning till en server 

som man kör på sin egna dator. 

 

Detta agila arbetssätt användes kring utformningen av designen och interface samt överväganden 

av vissa funktioner. Samtidigt som man behöll kravspecifikationen intakt. 

 

 

1.3 Snack är ett Lean startup projekt 
I likhet med Lean tillverkning handlar Lean startup om att eliminera onödiga handlingar och 

istället öka värdeproducerandet under produktutvecklingsfasen. Så att projektet kan få större 

chans att lyckas utan att det kräver stora mängder av externa medel. Eftersom startups vanligtvis 

inte har råd att ta hela investeringen inför en enda produktlansering föreslår Lean startup 

metoden att genom att släppa en “minimum viable product” som ännu inte har slutförts kan man 

därefter använda sig av feedback från kunder för att ytterligare skräddarsy sin produkt till de 

specifika behoven kunderna har. Utöver feedback från kunder kan en “minimal viable product” 

leda till donationer och liknande från kunder som verkligen vill se produkten på marknaden. 

Enligt Lean startup metoden har lean inget att göra med hur mycket pengar ett företag lyfter utan 

snarare har det allt att göra med att bedöma konsumentens specifika krav och hur man möter den 

efterfrågan med hjälp av minsta möjliga resurser. (Ries, 2011) 

 

Snack projektet stämmer väldigt bra in på Lean startup metoden och har förlitat sig på snabbt 

lärande över erfarenhet, kunskap och resurser. 

Snack har valt spåret att själva utföra programmeringen och lärt sig i samband med 

utvecklingsprocessen. Alternativet hade varit att slipa på en väldigt tydlig affärsplan och 

affärsidé för att sedan söka investeringar eller låta egen kassa stå för det och låta en 

programmerare skriva programmet. Det hade kunnat ge en ännu mer slipad produkt vid 

tidpunkten som detta skrivs. Nackdelen är att man hade förlorat mycket av den iterativa 

processen där man själv som produktutvecklare har full kontroll över utformningen av 

produkten.  

 

Sen är det viktigt för ett produktutvecklingsprojekt att man inte blir begränsad av sin egen kassa 

eller investeringar från utomstående intresse. Mjukvaruprojekt har oftast inget tydligt slut. Det är 
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något som i princip alltid kan utvecklas och förbättras. Snack har genom sitt val att driva det som 

ett Lean startup inget som stoppar dess vidareutveckling. 
 
 

1.4 Vald projektmodell 
Snack är ett projekt som har använt sig av Vattenfallsmodellen, Agile och Lean startup metodiken. 

Genom att projektet följt en förutbestämd plan enligt vattenfallsmodellen, med ett agilt arbetsätt som har  

en kontakt mot användaren för ständig justering och Lean startup metoden har gjort att projektet har 

kunnat skapa värde till en låg kostnad med en tidig kontakt mot användaren. 

 

 
Bild 2. Förfarrare av bilden med text är Jehan Gonsal som är dataanalytiker vid företaget Quantium. 
Hur Lean Startup, Agile och vattenfallsmetoden används tillsammans. 
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3 Metoder 
 

3.1 SWOT-analys 

SWOT är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel. SWOT står för engelskans “Strengths”, 

“Weaknesses”, “Opportunities” och “Threats”. Styrkor och svagheter är inre faktorer medan 

möjligheter och hot är yttre faktorer. Alltså inre faktorer är de man själv kan kontrollera medan 

yttre faktorer ej går att styra över. Man kan däremot utnyttja möjligheterna och undvika hoten. 

SWOT-analysen är tänkt att ge en övergripande bild av företagets nuläge.(Holmdahl, 2016) 

 

Vanligtvis görs en SWOT med möjligheter och hot som externa faktorer och styrkor och 

svagheter som inre faktorer. För detta projekt byts inre och yttre faktorer mot nutid och framtid 

då det passar bättre för projektet.  

Då t.ex. interna hot kan visa sig efterhand. 

 

 

3.2 Miniriskmetoden  
Miniriskmetoden är en vanlig metod, där ett riskvärde beräknas genom en uppskattning av 

sannolikhet för att det ska inträffa och konsekvensen av att det inträffar multipliceras. 

Sannolikheten beräknas med 

■ 1 = <20% 

■ 3 = 50% 

■ 5 = >80% 

Konsekvens 

■ 1 = Låg 

■ 3 = Medel 

■ 5 = Hög 

(Hallin och Gustavsson, 2015) 

 

 

3.3 Canvas business model 
Business Model Canvas är en strategisk startmall för att utveckla nya eller dokumentera befintliga 

affärsmodeller. Det är ett visuellt diagram med element som beskriver företagets eller produktens 

värdeproposition, infrastruktur, kunder och finanser. Det hjälper företag att anpassa sina aktiviteter 

genom att illustrera potentiella så kallat “trade-offs”. (Nystartad. 2018.)
2 

 

 

En affärsmodell beskriver hur din affärsidé eller befintliga verksamhet skapar, levererar och 

fångar ett värde för en kundgrupp (din målgrupp). Du skapar en produkt som är värdefull för en 
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specifik kundgrupp som köper din produkt och skapar mer möjlighet för dig att producera din 

produkt och så vidare. Ett fint litet kretslopp. 
Business Model Canvas är en affärsmodell där du beskriver din verksamhet i nio olika delar: 

● Värdeerbjudande 

● Kundrelationer 

● Kundsegment 

● Distribution 

● Nyckelpartners 

● Nyckelaktiviteter 

● Nyckelresurser 

● Kostnader 

● Intäkter 

(Nystartad. 2018.)
2 

 
 

3.4 Nätverkseffekten 
En nätverkseffekt är en effekt där nyttan av en vara eller tjänst ökar med antalet instanser av den, 

genom att den är uppbyggd som ett nätverk. Ett exempel på en nätverkseffekt är telefonen, vars 

nytta ökar ju fler som har en telefon.(Nätverkseffekt – Wikipedia. 2018)
3 

 

Nätverkseffekten är något som först visar sig som en nackdel. Detta då användarna är både 

skapare och konsumenter av innehållet. Allt eftersom att man får användare blir det till en fördel. 

Ett bra exempel är facebook. Det är inte Facebooks funktioner som gör facebook till världens 

största sociala nätverk. Det finns många duktiga webbutvecklare som kan göra en minst lika bra 

hemsida. Det som gör att facebook är omöjliga att konkurrera med direkt är att de har 

nätverkseffekten till sin fördel. Användarna är på facebook och delar med sig av sin information 

på grund av att alla andra också är där och delar med sig av sin information.  
 

 

 

 

 

2) Nystartad. 2018. Så funkar Business Model Canvas. [ONLINE] Available at: 

https://www.nystartad.se/om-business-model-canvas.  

 

3) Nätverkseffekt – Wikipedia. 2018. Nätverkseffekt – Wikipedia. [ONLINE] Available at: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tverkseffekt. [Accessed 20 May 2018]. 
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3.5 Porters femkraftsmodell 
Porters femkraftsmodell, är en modell utvecklad av Michael Porter som beskriver de krafter som 
påverkar marknadsdynamiken i en viss bransch. Modellen är ett vanligt verktyg inom olika former av 
marknadsinriktad omvärldsanalys, t.ex. konkurrentanalysen. Modellen kan bl.a. användas för att 
beskriva hur attraktiv en marknad är att verka på för ett visst företag. Vid högt tryck från de fem 
krafterna pressas enligt teorin lönsamheten för de företag som är aktiva inom branschen. 
Enligt Porter inverkar följande fem krafter: 

1. Kunders förhandlingsstyrka - Förhandlingsstyrkan är hög när det finns många 
val(affärer) för köparna att handla (köpa) från och låg när valen (antalet tillgängliga 
affärer) är få. 

2. Leverantörers förhandlingsstyrka - Beror på om det finns få eller många potentiella 
leverantörer av en viktig insatsprodukt eller tjänst, om det är lätt att byta ut en 
leverantör, om insatsvaror är en stor del av den färdiga produkten eller om det råder 
monopol eller oligopol i leverantörsledet. 

3. Substitut för varan eller tjänsten - Kan varan lätt bytas ut mot något annat pressas priser 
och därmed lönsamhet. Exempelvis kan smör ofta ersättas av margarin vilket håller 
priserna nere för både mjölkbönder och rapsodlare. 

4. Konkurrens från nya aktörer - Beror på inträdesbarriärer, det vill säga hur lätt det är att 
starta en konkurrerande verksamhet för en ny aktör. Finns det fördelar av en stor volym 
är det svårt för en uppstickare. Finns det ett begränsat antal licenser eller en mycket 
komplicerad teknologi skyddas de befintliga aktörerna som därmed kan hålla högre 
priser. Patentskydd är ett annat sätt att hålla nya aktörer borta och därmed upprätthålla 
lönsamhet. 

5. Konkurrens mellan befintliga aktörer - Har exempelvis de befintliga aktörerna investerat 
mycket kapital i produktionsanläggningar som inte kan användas till annat har de lågt 
incitament att ge upp och avsluta verksamheten. Växer marknaden lite eller inte alls blir 
det hårdare kamp om marknadsandelar mellan de befintliga aktörerna vilket, allt annat 
lika, driver priserna nedåt. 

(Magretta 2012) 
 
 

3.6 PEST-analys 
PEST är en akronym byggd på de engelska orden "Political", "Economic", "Social" och 

"Technological". Det är en strategisk analysmodell för att identifiera makrofaktorer som 

påverkar ett företag. De fyra makrovariablerna är politiska, ekonomiska, sociala och 

teknologiska. Analysen är användbar för att studera de externa faktorerna i en SWOT-analys. 

(Holmdahl, 2016) 
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4 Vägen 
 

4.1 Del 1- Konceptframtagning 
 

Steg 1 - Idé och sondering av terräng 
Innan arbetet sattes igång gjordes en undersökning om det fanns några stora fallgropar för 

projektets möjlighet att genomföras. Detta gjordes genom att höra med erfarna programmerare 

samt folk inom media. För att ta reda på om det är tekniskt möjligt att genomföra det. Samt om 

det är genomförbart från ett lagligt perspektiv. De erfarna programmerarna kom även med en del 

idéer för hur programmet kunde göras.  

 

Deras idé var bland annat att göra ett webbläsartillägg istället för ett självständigt program.  

Vilket är vad version ett blev. En chrome extension är alltså ett webbläsartillägg. 

 

Det finns flera fördelar med att det är en chrome extension. De är extremt lätta att installera då 

det görs med ett knapptryck i googles web-store, det faktum att man kan ha programmet i 

googles web store är även ett stort plus. En annan fördel är att programmet automatiskt är 

integrerat med chrome webbläsaren. 

 

Därefter gjordes en grundlig sökning efter liknande projekt för att se ifall det redan fanns. 

Sökningen hittade ett projekt som hade gett sig på en liknande idé men misslyckats. Projektet 

hade dock aldrig som mål att göra ett kommentarsfält. Utan de ville ha ett chattrum för varje 

webbsida. Därmed skiljer det sig ganska mycket från detta projekt. 

 

Steg 2 - Sökning efter Open-Source kod 

Nästa steg var att göra en grundlig sökning efter Open-Source kod för att hitta kod som kan 

användas för mitt projekt. Den mesta open-source kod finns att hitta på en hemsida som heter 

github. 

Det fanns inte ett projekt som gjorde det försökte göra samma, däremot fanns ett projekt som 

hade en chat i en chrome extension. Därefter behövdes det göras möjligt så att programmet vet 

vilken adress man befinner sig på samt ansluta sig till ett nytt chattrum för varje adress. Vilket 

gick med hjälp av några andra projekt på github samt lite research. 
 

Steg 3 - Design och publicering 
Sista steget bestod av design med hjälp av layout från hemsidan bootstrap samt google. 

Sedan publicerades chrome extensionen på googles web store. 
 

Version ett är en chrome-extension. Extensionen gör varje hemsida på internet till ett chattrum. 

Med andra ord, om man har extensionen installerad så kan man skriva i chattrummet på en viss 
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hemsida. Och alla som har extensionen kommer kunna läsa meddelandet om de besöker samma 

hemsida. 

 

För att vara mer exakt så är varje länkadress ett chattrum, inte varje hemsida. Alltså finns det 

flera chattrum per hemsida. Exempelvis är varje artikel på en nyhetssida ett chattrum. 

 

Version ett uppfyller det första och fundamentala kravet i min kravspecifikation vilket är att det 

ska vara ett externt kommentarsfält som är integrerat med webbläsaren. Version ett liknar dock 

mer ett chattrum men fungerar som ett kommentarsfält ska göra. 

 

Nedan finns en bild på hur version ett ser ut. 

Bild 3. Chattruta Chrome tillägg. 

 
 

4.2 Del 2 - val av koncept 
Det finns olika vägar att välja mellan, med olika faktorer att ta hänsyn till. Alternativen är att göra en 

mobilapp, ett program för datorn eller att göra båda två. En mobilapp finns det bara ett sätt att göra på. 

För en dator finns det några alternativ som undersöks närmare nedanför med hjälp av SWOT och 

riskanalyser. 
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Alternativ 1 - Datorprogram 
Göra ett datorprogram. 

Fördelen är att man har större frihet, inga restriktioner. Roligare? 

Nackdelen med att skapa ett datorprogram från grunden är att det är svårare och kräver mer tid. 
 

SWOT-analys Datorprogram  
Detta är en SWOT-analys på projektet och inte slutprodukten i sig. 

 

    

Positiva faktorer 

  

Negativa faktorer 

  

  

  

Nu 

Styrkor 

❖ Java 

❖ Frihet 

 

Svagheter 

❖ Svårare 

❖ Programmera back-end 

❖ Tid 

❖ Ingen Kanal 

❖ Högre tröskel 

 

  

  

  

  

Framtid 

Möjligheter 

❖ Bygga vidare på i 

framtiden 

❖ Lära sig mycket 

Hot 

❖ Program ej slutfört 

 

SWOT, alternativ 1. 

 

  Styrkor 

❖ Java 

Programmet kan skrivas i Java vilket är det programmeringsspråket som våra utvecklare kan 

bäst. 
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❖ Frihet 

När man gör ett eget program så finns där i princip inga begränsningar för vad man kan göra. 

 

Möjligheter 

❖ Bygga vidare på i framtiden 

Det går alltid att bygga vidare på programmet i framtiden då man har ett eget program med stor 

frihet för vad som går att göra. 

 

❖ Lära sig mycket 

Det är en stor möjlighet för att lära sig mycket. På grund av att det är svårare så blir det en 

situation där man måste lära sig mycket för att kunna slutföra arbetet. Även om backend 

programmering är mycket extra arbete så är det något som är väldigt bra att kunna. De andra 

lösningarna går att göra med bland annat Firebase som är en back-end lösning från google som 

inte kräver någon egen kod. 

 

Svagheter 

❖ Svårare 

Det kan vara svårt att programmera ett program från grunden. Det krävs även en back-end kod. 

 

❖ Programmera back-end (server) 

Programmera back-end kod görs oftast inte i java. Utan det finns specifika 

programmeringsspråk såsom SQL för det ändamålet. 

 

❖ Tid 

Det kan ta längre tid då det är både svårare och mer att göra. 

 

❖ Ingen Kanal 

Med ett eget program så har man inte tillgång till etablerade kanaler på det sättet som en chrome 

extension har. Då en chrome extension kan läggas upp på Googles web store. Istället får man ha 

en egen hemsida för nedladdning av programmet. Detta kan ge en högre tröskel för att få en 

person till att faktiskt installera programmet.   

 

Hot 

❖ Program ej slutfört 

Risken finns att programmet inte blir slutfört i tid för att kunna fungera. Har man t.ex ett 

chattprogram utan någon fungerande server så är det bara ett chattprogram utan någon 

innovation. 

Då det är servern som kopplar upp front-end till rätt chattrum. 
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Miniriskmetoden 

Risker för 

Alternativ 1 

Sannolikhet (1-

5) 

Konsekvens (1-

5) 

Riskvärde Riskåtgärd 

För komplicerat 

att programmera 

4 5 20 Betala 

programmerare, 

Skapa open-

source projekt. 

Saknas 

finansiering för 

programmerare 

4 1 4 Skapa open-

source projekt, 

Crowdfunding 

Går ej att 

crowdfunda  

4 1 4 Open-source 

Går ej att göra 

det till ett open-

source projekt 

1 1 1 Skrota projekt. 

Skriv ett app 

program istället. 

Miniriskmetoden, alternativ 1. 

 

Alternativ 2 - Chrome extension kombinerat med hemsida 
Det finns ett problem med att programmet görs som en chrome extension. Vilket är att det finns 

restriktioner för hur stort programmets fönster får vara. En extension får endast vara ca 490 

pixlar ner på skärmen. Det finns dock inga restriktioner när det kommer till bredden. 

 

Ett alternativ är att göra en chrome extension som öppnar ett chromefönster. Det går att göra så 

att fönstret öppnas i en specifik storlek på en viss plats på rutan. Fönstret som öppnas ska leda till 

ett forum. Kommentarerna som man skriver postas på forumet som har en forumtråd för varje 

länkadress. En forumtråd skapas då första kommentaren postas om länkadressen. 

 

Fördelen är att det går att göra. 

Nackdelen är att det inte är lika visuellt tilltalande samt att det kan kännas lite omständigt.  
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SWOT-analys på chrome extension kombinerat med hemsida 
Detta är en SWOT-analys på projektet och inte slutprodukten i sig. 

 

    

Positiva faktorer 

  

Negativa faktorer 

  

  

  

Nu 

Styrkor 

❖ Enkelt 

❖ Tid 

Svagheter 

❖ Javascript 

 

  

  

  

  

Framtid 

Möjligheter 

❖ Bra bas att bygga 

vidare med 

Hot 

❖ Kan bli klumpigt 

 SWOT, alternativ 2 

 

Styrkor 

❖ Enkelt 

Detta är ett enkelt sätt att göra det på. Då det enda som krävs är en hemsida i forums format. 

Sedan en chrome-extension som öppnar ett nytt chrome fönster som tar dig till hemsidan. Detta 

har vår utvecklare redan testat att göra. 

 

❖ Tid 

Eftersom det är ett betydligt enklare sätt att göra det på så kommer det även spara en hel del tid. 
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Möjligheter 

❖ Bra bas att bygga på 

Då allting finns på en hemsida så kan det enklare få spridning. Ungefär som att programmet 

discord finns att använda i webbläsaren. När användaren sedan har insett fördelarna så man 

installera programmet discord istället. På samma sätt kan detta fungera som en 

webbläsarversion och ett program kan göras i efterhand. 

 

Svagheter 

❖ Javascript 

Chrome extensionen måste skrivas i javascript. Detta är inget stort problem då det inte är så 

mycket som ska kodas, men det är fortfarande en nackdel då det inte är ett språk som vår 

utvecklare är bekant med. 

 

Hot 

❖ Kan bli klumpigt 

Det kan kännas klumpigt att ha ett nytt fönster som kommer upp där kommentaren skrivs in. 

 

Miniriskmetoden 

Risker för 

Alternativ 2 

Sannolikhet (1-

5) 

Konsekvens (1-

5) 

Riskvärde Riskåtgärd 

För komplicerat 

att programmera 

1 5 5 Betala 

programmerare, 

Skapa open-

source projekt. 

Saknas 

finansiering för 

programmerare 

4 1 4 Skapa open-

source projekt, 

Crowdfunding 

Går ej att 

crowdfunda  

4 1 4 Open-source 

Går ej att göra 

det till ett open-

source projekt 

1 1 1 Skrota projekt. 

Skriv ett app 

program istället. 

Miniriskmetoden, alternativ 2. 
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Alternativ 3 - Chrome extension med JavaScript Injection och Iframe 
Ganska nyligen har vår utvecklare fått reda på att det finns sätt att gå runt restriktionen som gör att rutan 

bara kan vara runt 490 pixlar lång. Det man gör är att man skapar en egen ruta genom att använda sig av 

något som kalla för JavaScript Injection och Iframe.  

 

SWOT-analys på chrome extension med JavaScript Injection och Iframe 
Detta är en SWOT-analys på projektet och inte slutprodukten i sig. 

 

    

Positiva faktorer 

  

Negativa faktorer 

  

  

  

Nu 

Styrkor 

❖ Snyggast 

❖ Lättast att få 

användare 

Svagheter 

❖ Javascript 

 

  

  

  

  

Framtid 

Möjligheter 

❖ Bra bas att bygga 

vidare med 

❖ Javascript 

Hot 

❖ Ej slutfört 

 

 SWOT, alternativ 3. 
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Styrkor 

❖ Snyggast 

Detta är utan tvekan den snyggaste lösningen. Detta gör det möjligt att ha programmet i 

webbläsaren på rätt ställe och att trycka fram och bort kommentarsfältet efter behov. 

 

❖ Lättast att få användare 

Att ladda ner en chrome extension är extremt lätt. Med denna lösningen kan man snabbt lägga 

till programmet till sin webbläsare och är sedan direkt redo för att kommentera i 

kommentarsfälten. 

 

Möjligheter 

❖ Bra bas att bygga på 

Detta programmet är en bra bas att bygga på av lite andra anledningar än alternativ 2. Utöver 

kommentarsfältet så kan programmet i framtiden bli en plattform för att navigera sig på internet 

genom sina vänner. Ta del av andra människors filterbubbla. 

 

❖ Detta är en möjlighet för mig att lära mig JavaScript. 

 

Svagheter 

❖ Javascript 

Chrome extensionen måste skrivas i javascript. Detta är inget stort problem då det inte är så 

mycket som ska kodas, men det är fortfarande en nackdel då det inte är ett språk som vår 

utvecklare är bekant med. 

 

Hot 

❖ Ej slutfört 

Risken finns att det inte hinner bli ett helt fungerande kommentarsfält. Speciellt att det inte 

hinner få funktioner som dislike och like vilket är till för att rösta ner kommentarer som inte är 

populära av olika anledningar. 
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Miniriskmetoden 

Risker för 

Alternativ 2 

Sannolikhet (1-

5) 

Konsekvens (1-

5) 

Riskvärde Riskåtgärd 

För komplicerat 

att programmera 

2 5 10 Betala 

programmerare, 

Skapa open-

source projekt. 

Saknas 

finansiering för 

programmerare 

4 1 4 Skapa open-

source projekt, 

Crowdfunding 

Går ej att 

crowdfunda  

4 1 4 Open-source 

Går ej att göra 

det till ett open-

source projekt 

1 1 1 Skrota projekt. 

Skriv ett app 

program istället. 

Miniriskmetoden, alternativ 3. 
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Alternativ 4 - Mobilapp 
Med tanke på att minst 50% av dagens mediekonsumtion sker via smartphones så är det bra om  

det finns en mobilversion. Denna mobilversion ska vara sammankopplad med programmet som 

används på datorn. Det vill säga att kommentarerna som skrivs på en viss hemsida på 

mobilversionen ska synas på datorn och vice versa. 

 

SWOT-analys Mobilapp projekt 
Detta är en SWOT-analys på projektet och inte slutprodukten i sig. 

 

    

Positiva faktorer 

  

Negativa faktorer 

  

  

  

Nu 

Styrkor 

❖ Java 

❖ Information/Guides 

❖ Android market 

 

Svagheter 

❖ Bara android, ej för 

Iphone. 

  

  

  

  

Framtid 

Möjligheter 

❖ Appen får ett 

genomslag i Sverige 

eller internationellt. 

Hot 

❖ För många Iphone 

användare 

 

SWOT, alternativ 4. 

 

Styrkor 

❖ Java 
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Mobilappen skrivs i Java vilket är det programmeringsspråket som vår utvecklare kan bäst.  

 

❖ Information/Guides 

Det finns mycket information på internet hur man sätter ihop chat appar. 

 

❖ Android Market 

Android appar kan läggas upp på Android market vilket är motsvarigheten till Iphones app 

store.  

 

Möjligheter 

❖ Appen får ett genomslag 

Möjligheten finns alltid att appen får ett genomslag och börjar användas av en större mängd 

människor i Sverige eller internationellt.  

 

 

Svagheter 

❖ Bara android 

Planen är just nu bara att göra en App för android då det skrivs i Java. Om man vill ha en app 

för Iphone så behöver man någon som kan programmera i Objective C. 

 

Hot 

❖ För många Iphone användare 

Om det är för många som inte har möjlighet att installera appen så kan chanserna för appens 

genomslag sänkas kraftigt till näst intill obefintliga. 
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Miniriskmetoden 

Risker för 

Mobilversion 

Sannolikhet (1-

5) 

Konsekvens (1-

5) 

Riskvärde Riskåtgärd 

För komplicerat 

att programmera 

1 5 5 Betala 

programmerare, 

Skapa open-

source projekt. 

Saknas 

finansiering för 

programmerare 

4 4 16 Skapa open-

source projekt, 

Crowdfunding 

Går ej att 

crowdfunda  

4 1 4 Open-source 

Går ej att göra 

det till ett open-

source projekt 

1 1 1 Skrota projekt. 

Skriv ett app 

program istället. 

Miniriskmetoden, alternativ 4. 
 
Val av alternativ 

Djupare efterforskning visade att alternativ tre var ogenomförbart. Alternativ tre som använder 

sig av Javascript injection och Iframe vilket i praktiken innebära att allt som behöver hända 

händer i webbläsaren genom att man precis som det låter injicerar in kod i hemsidan. 

Man ändrar alltså vad webbläsaren visar. Så att det visar mitt kommentarsfält över hemsidans 

egna element. 

Problemet är att man inte kan garantera att det fungerar på alla hemsidor. Det som kan hända är 

att vissa element på hemsidan lägger sig över mitt kommentarsfält. 

Efter att ha kollat närmare på alternativ två. Chrome tillägg kombinerat med hemsida. 

Så visade det sig att alternativ två inte är en kompromiss utan är en bättre lösning på problemet. 

 

 

4.3 Del 3 - Genomförande av alternativ två 

Vad som gör alternativ två så bra är att rutan som kommer upp inte har någon address bar och ser 

ut som ett separat program. Bilden nedan illustrerar. 
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Bild 4. Övre pilen visar att där ej finns ett fält för url, medan nedre pil visar att fönstret får en 

egen ikon i aktivitetsfältet.  

 

Det kommer därmed att uppfattas som ett separat datorprogram som öppnas genom chrome 

tillägget. 

Med tillägget högerklickar man på en hemsida och trycker “Snack” för att öppna vad som då blir 

en webbapp (En webbapp är bara en vanlig hemsida fast med fler funktioner och kallas därmed 

för webbapp). Då visas endast de kommentarer som har skrivits för just den hemsidan. Allting 

sparas i en databas och finns kvar nästa gång du öppnar kommentarsfältet på samma webbadress. 

Det framstod nu tydligt att alternativ två med chrome tillägg kombinerat med webbapp var det 

bästa alternativet. 

 

För att kunna gå vidare med alternativ två var vår utvecklare tvungen att lära mig webbdesign 

samt serverkodning och databaser.  

De språken som krävdes var Php för serversidan, SQL för databashantering och Javascript med 

Jquery och html med css för design och funktioner på användarsidan. Användarsidan innebär den 

koden som webbläsaren kör. Medan serversidan är kod som servern kör för att sedan skickas till 

användaren för att läsas upp av webbläsaren. 
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Först gjordes serversidan i Php och det är även i serverkoden man skriver in databaskommandon 

i SQL. Detta gjordes tillsammans med enkel html för användarsidan då det är nödvändigt för att 

ge webbappen de grundläggande funktioner som krävs.  

 

Med de grundläggande funktionerna för ett kommentarsfält gjorda så var nästa steg att gå över 

på designen. Då det var viktigt att ha grunden färdig innan energi läggs på sekundära funktioner. 

 

För designen av kommentarsfältet användes ett open-source Javascript med Jquery bibliotek vid 

namnet Viima comments. 

http://viima.github.io/jquery-comments/ 

Biblioteket gav kommentarsfältet utseendet som syns i bilden ned 
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Bild 5. Jquery bibliotekets demo. 

 

För att kunna använda biblioteket krävdes det att all information från servern kom som Php 

objekt som gjordes om till JSON format. 

Denna information skickades med AJAX-requests(Asynchronous JavaScript And XML). 

Vilket är ett sätt att skicka information i php utan att ladda om sidan.  

Att få Viimas Javascript bibliotek att fungera var inte något som gjordes i ett knyck. Utan all 

serverkod var tvungen att skrivas om eller justeras för att rätt information skulle finnas med. Det 

blev en hyfsat lång “trial and error” process då vår utvecklare inte hade någon kunskap om 

Javascript med Jquery, JSON-format eller Ajax. Vilket Viimas lilla guide tog för givet. 
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Bild 6. Visar tillagt fält. 

 

När Viima-comments fungerade så behövdes det göras vissa justeringar. Detta krävde att vår 

utvecklare lärde sig Javascript och Jquery lite bättre. Efter att detta var gjort på framförallt 

w3schools.com så gick kunde man gå in i koden som är på 2500 rader. Målet var att göra så att 

användarnas namn skulle gå att klicka på och ta dig till en ny sida. Utöver det behövdes en ny 

navigationsflik som endast visar kommentarer från folk man följer.  

Detta var absolut en situation av paretoprincipen där små saker tar väldigt mycket tid. 

 

 

4.3.1 Chrome tillägget 
Nästa steg var att göra chrometillägget som gör det möjligt att öppna webbappen. Detta gjordes 

faktiskt vid ett tidigare tillfälle då det är en del av kärnfunktionen som måste fungera för att det 

ska finnas anledning att gå vidare. 

 

Chrome tilläggets uppgift är att öppna webbappen och ge den information om vilken webbadress 

du befinner dig på. Chrome tillägg skrivs i Javascript. 

 

Det fanns två olika sätt att ge över informationen till webbappen. Det första sättet som testade 

var att skriva in informationen i webbadressen till webbappen. Exempelvis  

www.snack.com/webbadressen (webbadressen du befann dig på). Detta leder till ett 404 “page 

not found” error. Lösningen var en anpassad 404 sida som tar dig tillbaka till startsidan och har 

sparat vilken adress du skrev in som gav dig 404 error och därmed har man webbadressen.  

 

Alternativet till detta är att låta chrome extensionen ge över informationen via något som för 

chrome extensioner kallas för “content script”. Det är ett skript som laddas på vissa hemsidor. Så 

att när chrome extensionen laddar upp webbappen så triggas skriptet och ber om informationen 
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om vilken sida man befann sig på när man valde att öppna webbappen. Sedan skriver 

extensionen in informationen i ett gömt skrivfält hos webbappen.  

 

Först användes 404 tricket med teorin att det skulle ladda upp appen snabbare. Efter att ha testat 

att låta extensionen ge det via skrivfält så blev det tydligt att det fungerade minst lika bra. Vid 

404 tricket så är man tvungen att rensa webbadressen från snesteg och kolon (/, :). Vilket inte är 

ett problem då det fortfarande kan fungera som en unik kod för kommentarsfältet. Eftersom man 

vill spara den riktiga webbadressen för att tillgodose länkar i kommentarsflödet så behövdes 

ändå det gå att spara den originala webbadressen som har kvar snedstreck och kolon. 

 

Under denna process finns det ett bra exempel på pareto principen. Det vill säga att tjugo procent 

av arbetet tar åttio procent av tiden.  En princip som möjligtvis är ännu extremare när det 

kommer till programmering. Med 404 tricket uppstod ett problem i processen att öppna rutan till 

webbappen. Problemet var att chrome extensionen inte kunde uppfatta att det redan fanns en ruta 

öppnad för webbappen och därmed öppnade ytterligare rutor varje gång. Detta berodde givetvis 

på att det skickades nya adresser varje gång man tryckte på appen. Öppnade du programmet på 

samma sida så uppstod inte fler rutor. 

Nu i efterhand så hade rätt beslut varit att helt enkelt droppa 404 tricket. Istället så spenderades 

envist några dagars arbete åt det här. Sedan när snack skulle laddas upp på internet med en egen 

domän så fungerade inte 404 tricket ändå och den andra lösningen behövde användas. Som tur va 

visade det sig fungera utmärkt utan långsammare laddning av appen. 

 

Den slutliga lösningen är alltså att chrome extensionen ger webbappen informationen via ett 

gömt skrivfält. Först när appen har denna information börjar den ladda upp kommentarerna. 

 

 

4.3.2 Extra funktioner 
Utöver att möjliggöra kommentarer på alla internets webbadresser så är målet att webbappen ska 

vara ett bättre alternativ för kommentarer och därmed en ytterligare anledning att använda den. 

 

Detta uppnår man genom att man kan följa andra användare som öppnar upp en del olika 

möjligheter. Dels för att det ska vara lättare att se vissa specifika personers kommentarer. Då det 

ibland kan vara hundratals kommentarer på en webbadress så behöver det finnas en funktion som 

gör det lättare att se vad vissa personer har sagt. Utöver detta så ska man kunna se flödet av 

kommentarer gjorda av de personer som man följer. En samlad plats där man kan ta del av vad 

andra personer har besökt på “the world wide web”. 
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Alltså kan man använda webbappen både direkt genom tillägget för att kommentera på en viss 

webbadress men även även genom att orientera sig via sitt flöde. 

Detta uppnår målet med projektet att skapa en plattform där man kan se vilka hemsidor andra 

personer besöker för att få nya intryck och spräcka sin filterbubbla. 

 

För att kunna se sina följare behöver man givetvis kunna följa personer.  

Detta gjordes genom att göra namnen klickbara. Ett klick på ett namn leder till dess profil. 

På användarens profil finns det en knapp för att följa personen. Utöver knappen kan man se alla  

kommentarer gjorda av användaren. 

 

 
Bild 7. Visar profil sidan för användaren Mogge. 
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Profil 

Det faktum att man kan trycka sig in på en användare och se alla dess kommentarer har en 

intressant aspekt till sig. Detta är programmets främsta självregleringsmekanism. När användaren 

vet att alla dess kommentarer finns sparade och går att se genom bara ett knapptryck så finns det 

extra anledning till att tänka på vad man skriver. Det är även ett sätt att se vilka personer som det 

finns en mening med att ta på allvar. Läggs det en oseriös kommentar riktad mot en så kan man 

se ifall det är ett återkommande beteende hos sändaren. Om så är fallet kan man kategorisera 

personen som ett så kallat internettroll vars kommentarer inte är meningsfulla att lägga energi på. 

 

Flödet 

För att kunna se flödet av senast tillkomna kommentarer behövdes en sida för just det. Sidan 

fungerar som användarens personliga sida. För att nå flödet så lades det till en knapp med 

namnet “My Page” vilket går att se i bild 6. 
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5 Marknad 
Detta avsnitt går igenom vilken plats produkten tar på marknaden, hur den förhåller sig till 

konkurrenter och hur produkten når kunden så att produkten kan skapa värde för kunden. 

Del ett går igenom teorin bakom annonsering och hur man prissätter. Därefter fokuseras avsnittet 

på marknadsbiten med benchmarking, genomgång av affärssystem, porters five forces och en 

PEST-analys. 

 

5.1 Annonsering  
Priserna för annonsering online bestäms av en kombination av annonsstorlek, annonsplats, 

annonsresultat och efterfrågan på marknaden. 

 

Optimering av detta resulterar i högre intäkter, ökad annonsövervakning och trogna annonsörer. 

 

Annonsens storlek är en viktig faktor för annonspriset på webbplatsen. 

Precis som TV säljer tid och tidningar säljer utrymme så säljer man online pixlar. 

 

Här är pixlarna och dimensionerna för de standardiserade formaten som reklambyråer erbjuder 

för visning av annonser på nätet: 

 

728 x 90 - 65 520 pixlar 

300 x 250 - 75 000 pixlar eller 14 procent större än 728 

160 x 600 - 96 000 pixlar eller 28 procent större än de 300 och 47 procent större än 728. 

 

Baserat enbart på utrymme så bör 160 x 600 skyskrapan kosta mer, följt av 300 x 250 och 

därefter 728 x 90. 

 

Förhållandet mellan höjd och bredd påverkar annonsmaterialet. Som ett resultat får 300 x 250 

ofta högre efterfrågan och därmed högre pris eftersom den fungerar bättre för kreativitet, trots 

den större storleken på 160 x 600. 

 

Under de senaste åren har 300 x 600 blivit mer populär. Den har en bredd på 300 x 250 och 

djupet på 160 x 600. Vid 180 000 pixlar är det 140 procent större än 300 x 250 och 96 procent 

större än 160 x 600. 

 

Annonsplats 
Annonser som ligger syns direkt när sidan laddas upp fungerar bäst. Detta brukar kallas för 

“above the scroll”. Om de fungerar bäst till vänster, i mitten eller till höger beror delvis på vad 

innehållet är. 

 

En resultattavla (728 x 90) fungerar dock inte bra över webbplatsens logotyp. Det brukar fungera 

bättre till höger om logotypen och ännu bättre under. 
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Även om skyskrapan är den största storleken, så kallas kudden eller rektangeln - 300 x 250 - ofta 

som en stark klickfrekvens och plats när den placeras i en artikels kropp och artikeln omsluter 

den. 

 

Begreppet synbarhet - annonspositioner som kan ses överst på sidan utan att bläddra - har blivit 

viktigare för onlineannonsering. 

 

5.1.1 Annonsens prestation 
Storlek, plats och kvalitet på annonsen bidrar till annonsresultatet - med andra ord klick. 

Prestation ökar också med inriktning. En annons om arbetsöppningar för sjuksköterskor kommer 

att fungera bra i en anställningsavdelning för sjuksköterskor. 

Samma annons kommer sannolikt att fungera mindre bra i andra sammanhang. Därför kan 

annonsen få ett pris på pris i den mest riktade sektionen och en rabatt i andra delar av en 

webbplats. 

Svaret bör inte vara beroende av klick ensamma. En annons med ett telefonnummer i det kan 

resultera i ett svar via ett telefonsamtal snarare än ett klick. 

Trafik i butik på grund av en kupongannons är en annons om försäljning eller enkel 

varumärkeskännedom, en ovärderlig form av indirekt svar. 
 

5.1.2 Marknadsbehov 

Uppfattningen om bättre prestation och plats leder till högre efterfrågan på marknaden. För 

många webbplatser resulterar den ökade efterfrågan till att man tar mer betalt. 

 

På så sätt kan det vara bra som en utgivare av annonsplatser att först lägga priser på en lägre nivå 

för att sälja ut större delen av annonsplatserna och för att få fler återkommande annonsörer som 

därmed ökar priserna på lång sikt. Då man har annonsörer som har fått en uppfattning om hur bra 

deras annonsering fungerar på just din hemsida. 

 

Det gäller därför att hitta rätt balans mellan dessa fyra faktorer. Annonsens prestation som 

påverkas av vem det är som annonserar. Vilket görs bättre med återkommande annonsörer. Som 

ökar efterfrågan och därmed priset. 

 

5.1.3 Garanterade visningar 

En kund kan betala en fast summa för varje tusen visningar, men samma kund är inte 

nödvändigtvis garanterad ett visst antal visningar. 

 

Tid är ju pengar. Därför har garanterade visningar större värde än icke garanterade. 
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Det enklaste och mest kända exemplet på icke-garanterade visningar är användningen av 

reklamnätverk som Google AdSense, vilket gör att en webbplats kan generera intäkter från 

osålda annonsplatser.. 

 

5.1.4 CPM-priser per annonsplats 
CPM är kostnad per tusen visningar. En översyn av 13 nyhetssidor visade följande 

genomsnittliga priser: 

 

728 x 90: $ 14,88 

300 x 250: $ 16,12 

160 x 600: $ 15,25 

 

De flesta av de 13 tidningarna debiterade en liknande sats för varje position. De flesta stora 

mediewebbplatser tar ut minst en CPM på $ 10 och vissa går så hög som $ 25-30. Dessa satser 

minskar när konkurrensen ökar. 

 

Chicago Tribune har en automatiserad tjänst som tar ut endast $10 per tusen för geografiska 

annonser under 2017. 

 

 

Riktad annonsering kräver högre priser. Rabatter är ofta tillgängliga för högre volymer och 

långsiktiga kontrakt. Webbplatser som oftast har de högsta priserna har också de brantaste 

rabatterna och vice versa. 

 

Det är värt att notera att CPM- och CPC-priserna sjunker över tiden, eftersom det totala antalet 

webbplatser och sidor ökar snabbare än antalet onlineannonser. 

 

Ett svar på det här problemet är att öka webbplatsens målgrupp, unika besökare, besök och 

sidvisningar. Alltså ta marknadsandelar från konkurrenter. 

 

5.1.5 CPM-priser per hemsida 

Den genomsnittliga CPM nivån säger hur en webbplats intäkter ligger i förhållande till publik. 

 

Totala webbplatsinkomster / totala sidvisningar på sidor * 1.000 = Sidans CPM 
 

5.1.6 CPC-priser 
En annonsör som använder Google AdWords, Facebook, Bing eller andra viktiga 
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annonseringssidor betalar sannolikt utifrån ett kostnad per klick eller CPC. 

 

CPC är rättvist för en annonsör, men det är orättvist för utgivaren om en stor mängd plats 

används för en annons som inte ger några klick och därmed ingen betalning. 

 

På grund av det kan en CPC kampanj ge oförutsägbara resultat. 

 

5.1.7 Påverkan av CPC på CPM 
Vissa studier visar att kostnad per klickannonsering minskar CPM. 

 

Faktum är att vissa köpare av sökmotorannonsering upptäcker att när CPC beräknas på en CPM-

bas, är priset närmare $2 till $3. 

 

CPC ger överlägsna resultat till lägre priser om det görs rätt. Till följd av detta gynnas 

annonsören, men säljaren av annonsplatsen gör det ofta inte. 

(Promise Media. 2018.) 

 

 

5.2 Benchmarking 
Detta är en analys av konkurrenter. Det delas in i primära och sekundära konkurrenter. De 

primära är konkurrenter vars produkt är liknande på så sätt att produkten gör det möjligt att 

kommunicera med andra som befinner sig på samma hemsida.  

Sekundära konkurrenter är då produkter som gör det möjligt att kommentera och diskutera online 

i allmänhet. 

Snacks grundfunktion är kommunikation organiserad kring webbadresser. För att kunna uppnå 

denna funktionen så krävs det att man använder sig av något slags addon program i sin 

webbläsare. Det finns ingen annan smidig lösning. 

 

Efter att ha gjort en väldigt grundlig genomsökning av existerande chromeextensioner hittades 

bara tre liknande. En som heter Sitechat, en som heter Husky Chat och ett annat som är bakom 

en betalvägg och fokuserar på att kunna skriva kommentarer på internetshoppar. De har dock 

bara haft 300 nedladdningar. Sitechat har vissa av funktionerna som Snack har, men det verkar 

vara ett nedlagt projekt då det inte tycks fungera att använda längre. Sitechat gick bara att öppna 

på ett sätt och det var genom att trycka på ikonen uppe i hörnan. De hade en liten ruta som kom 

upp. Husky Chat som också är ett nedlagt projekt var en chat precis som det låter. En chat är till 

för små korta meddelanden. En omedelbar växling av meddelanden mellan användare. Både 

Sitechat och Husky siktade på detta. De har små fönster med meddelanden som skickas direkt på 

enterknappen. Du kan alltså inte skriva meddelanden med flera stycken och om du skulle skriva 
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ett lite större meddelande så skulle det täcka hela fönstret. De är tänkt att användas för att skriva 

direkt meddelanden med personer som är på samma webbadress, vid samma tidpunkt. Snack är 

byggt som ett kommentarsfält och kan visa över tio meddelanden på en gång vid uppstart.  

 

I ett kommentarsfält skriver man längre meddelanden mer likt ett inlägg. Snacks mål är absolut 

inte att folk ska sitta och skriva direktmeddelanden med andra som befinner sig på samma 

hemsida vid just samma tillfälle. Utan målet är att folk ska kommentera seriösa och informativa 

meddelanden som så många som möjligt kan ta del av. Där information som finns på 

webbadressen kan kompletteras eller kritiseras av läsare. Därför skickas meddelanden inte när du 

trycker enter utan istället ger det ett radbyte. Man kan även redigera sina meddelanden på Snack.  

 

Det Snack uppnår är följande: 

1. Kommentarsfält för alla hemsidor. 

2. Kommentarer som följare blir notifierade om och därmed ökar kommentarernas 

exponering. 

3. Åt andra hållet kan man följa vad andra säger om saker på internet. 

Det tycks inte finnas någonting tillgängligt som uppfyller detta just nu. Det tycks inte heller vara 

någon som någonsin har försökt sig på något liknande. Trots en väldigt gedigen undersökning 

har ingen liknande produktidé hittats. 

 

Förutom dessa extensionsprogram så är konkurrenterna sociala medier, vilket är sekundära 

konkurrenter.  

 

5.2.1 Facebook 
Facebook fungerar som så att om man t.ex. har en artikel så kan en läsare dela artikeln på 

facebook. Läsarens vänner kan därefter kommentera artikeln. Det kan även bli en spridning 

genom att läsarens vänners kommentarer syns till dess vänner och så vidare. På detta sätt får man 

en möjlighet att kommentera och diskutera innehåll på internet utanför innehållets ursprungliga 

hemsida. Därmed är det en konkurrent till Snack. 
 

5.2.2 Twitter 
Twitter är en plattform som är till för att föra diskussion. En användare kan skriva ett inlägg på 

280 tecken. På twitter går det även som på facebook att dela länkar och skriva en kommentar 

kring det. Som sedan ens följare kan se och kommentera. En funktion som twitter även har är att 

folk kan skriva en kommentar med en #hashtag. Detta meddelande syns då under denna hashtag 

och folk kan då söka/trycka in på hashtaggen för att se alla meddelande som skrivits med denna 

hashtag. T.ex. om det är en händelse kring Taylor Swift så kan folk skriva en kommentar med 

hashtaggen #TaylorSwift och därmed syns kommentaren i flödet under #TaylorSwift. Så även 
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här får man en möjlighet att kommentera och diskutera innehåll på internet utanför innehållets 

ursprungliga hemsida vilket är vad min produkt är tänkt att åstadkomma. 

 

Twitter låter användare föra väldigt bra diskussioner genom att samla alla under hashtags. Man 

kan även kommentera hemsidor på Twitter. Skillnaden är att det blir en massa parallella 

kommentarsfält. Exempelvis så kan man göra ett tweet om en artikel på aftonbladet. Detta syns 

för mina följare och de kan då svara på detta tweet och en diskussion kan föras kring artikeln. 

Men andra skulle lika bra kunna göra ett eget tweet. Det är här det blir massa parallella 

kommentarsfält. Ett sätt att samla allt på är om utgivaren själv postar ett inlägg. Exempelvis så 

postar aftonbladet sina artiklar på twitter. Då kan man kommentera deras artikel på twitter. De 

flesta hemsidor tweetar dock inte ut allt de lägger upp för att kunna bli kommenterat. En viktig 

aspekt är även att på twitter så måste någon göra ett tweet och sedan är kommentarerna till 

tweetet riktade mot personen som skrev tweetet. Med Snack får man en tredje persons dynamik 

som är väldigt intressant. Det gör det lättare att skriva och det sänker tröskeln för att skicka iväg 

en kommentar. 

 

Twitter uppfyller faktiskt inte alls samma funktion som Snack gör. På twitter så möts folk kring 

hashtags och på Snack så möts man kring webbadresser. Utan hashtags på Twitter så ser bara 

följare ens tweet. På Snack är kommentarer alltid placerade i en kontext av en viss sidas 

kommentarsfält samtidigt som ens följare blir meddelade om att du har kommenterat. Men 

Twitter är bra för att följa personer och diskussionsämnen ur ett större perspektiv. Till exempel 

är #svpol en samlingsplats för allt som skrivs kring svensk politik. Med Snack kan man få en 

mycket snävare diskussion där man exempelvis kan skärskåda en artikel tillsammans. 

Snack ger inte en överblick genom hashtags utan man får en överblick genom sitt 

kommentarsflöde och att man kan klicka sig igenom folks profiler där man kan upptäcka nya 

hemsidor och nya perspektiv. 

 

Twitter uppfyller inte punkt ett om att ha ett kommentarsfält för alla hemsidor. 

Twitter är det enda sociala mediet som har liknande funktioner. Facebook har bara parallella 

kommentarsfält och inga funktioner som gör att alla kan mötas på samma ställe. 

 

5.3 Marknaden för addon program 
Bland dagens webbläsare så kan de flesta webbläsare köra addon program. De största 

webbläsarna är idag Google Chrome med ca sextio procent av marknaden, Internet Explorer med 

tolv procent, Firefox med elva procent, Safari med fyra procent och Opera med två procent. 

Google Chrome och Firefox har den bästa miljön för addon program. Internet explorer är 

betydligt sämre, men det är fortfarande möjligt att skapa dessa program. För Safari och Opera 
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går det också att skapa addon program men det är fortfarande en sämre miljö än för Chrome och 

Firefox. Det finns ett trettiotal andra webbläsare, några som säkert är kompatibla med addons.  

Tillsammans är det över nittio procent av marknaden för webbläsare som är kompatibla med 

addon program. 

 

5.4 Affärssystem - Business Model Canvas 

 
Bild 8. Canvas affärsmodell 

 

5.4.1 Key partners 
Kreatörer i olika former. 

Kreatörer syftar här till medier, youtubers, filmskapare, musiker och så vidare. 

 

Det går att samarbeta med vissa kreatörer om de skulle föredra att kommentarer gjordes på 

Snack. Det kan bero på att de då slipper hantera kommentarer på sin egen hemsida. Det kan 

också vara så att de uppskattar Snacks funktioner som lämnar mer information om personen som 

kommenterar. Kreatören har möjlighet att se vad mer den som har kommenterat konsumerar på 

internet och kan därmed bilda sig en klarare bild av sin publik/läsare. 

 

Organisationer för yttrandefrihet 
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Organisationer som har en viss övertygelse eller ideologi där yttrandefrihet är en av grundpelarna 

är potentiella samarbetspartners. Exempelvis om frihetliga rörelser som libertarianska Bubbla 

och Medborgerlig samling skulle kunna tänka sig att använda Snack samt sprida det till sina 

medlemmar för att de tror på Snacks grundidé att göra det möjligt för olika åsikter att mötas. 

 

Det är viktigt här att man förstår om en organisation värderar yttrandefrihet eller om de bara 

värderar att få yttra sin sak. Exempel är extremhögern som idag är för yttrandefrihet och 

informationsspridning för att kunna yttra sin politik. Trots att de egentligen inte värdesätter 

yttrandefrihet och mångfald. Utan de vill ha ett politiskt korrekt samhälle fast med deras 

värderingar. En åsiktskorridor som passar dem. 
 

5.4.2 Key Activities & Key Resources 
Programmerare, även kallat utvecklare är nödvändiga för att kunna fortsätta utvecklingen av 

Snack. 

 

Data mining är insamling av information. Detta är framtidens guld enligt bland annat 

entreprenören Mark Cuban. Därmed är det en nyckelaktivitet att kunna samla upp rätt 

information från användarna. 
 

Servrar och infrastruktur är en nödvändig resurs för att programmet ska kunna fungera. Det 

kommer bli ännu viktigare efterhand om Snack får fler användare. 

 

Marknadsföring är en nyckelaktivitet som beskrivs mer under kanaler. 

 

5.4.3 Value Proposition 
Vid skapandet av en produkt, men framförallt en produkt vars värde skapas av konsumenten är 

det viktigt att förstå att skapandet av produkten bara är en bråkdel av arbetet. Det svåra är att dra 

till sig användare. Med sociala nätverk finns det en intressant nätverkseffekt som först visar sig 

som en nackdel då nätverkseffekten innebär att produktens värde ökar med antalet användare. 

Användarna är både skapare och konsumenter av innehållet och därmed finns det inget att 

konsumera utan användare. 
 

Snack är en plattform med två distinkta kundsegment. Användare och marknadsförare. 

Användare krävs för att det ska finnas något av värde att erbjuda marknadsförare. 

Detta kallar man för en tvåsidig marknad. En tvåsidig marknad är en utveckling av konceptet 

nätverkseffekter. Där man kan ha “same-side network effects” vilket innebär nätverkseffekten 

bland användare. Vilket som sagt för Snack är positiv. Då det med fler användare blir 

intressantare och bättre för andra användare. Ett exempel med motsatt effekt vore säljare på 

ebay. Fler säljare är då någonting negativt för andra säljare.  
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När antalet användare växer hos Snack så får det  “cross-side network effects”  vilket innebär att 

det påverkar marknaden för marknadsföring. Det blir mer attraktivt att marknadsföra på Snack. 

Då måste de som vill marknadsföra möjligtvis betala mer. Det finns alltså en negativ 

nätverkseffekt på marknadsföringssidan. Fler marknadsförare är negativt för andra 

marknadsförare. 

Användaren 

Som texten ovan säger så är erbjudandet till användaren av Snack extra viktigt då användare 

krävs för att ha ett erbjudande till marknadsföraren. 

 

Detta erbjudande är: 

1. Kan kommentera på alla hemsidor. 

2. Kan följa vad andra personer kommenterar.  

3. Få nya intryck genom att se vad andra gör på internet. 

 

Marknadsföraren 

Vårt erbjudande till marknadsföraren är reklamplatser på Snack. Reklamplatser som 

marknadsföraren kan använda för att uppnå räckvidd, relevans, socialt sammanhang och 

engagemang. 

 

Det finns goda möjligheter att baka in reklamplatserna bland vanligt innehåll precis som man gör 

på facebook. Då Snack redan visar kommentarer med länkar i användarens flöde så är det enkelt 

att klämma in reklamplatser där utan att det förstör användarupplevelsen. 

 

Data 

Enligt vissa är information från användare framtidens guld. Ursprungscitatet var nog att det är 

framtidens olja men metaforerna har samma betydelse. Data är värdefullt och kommer att bli 

ännu värdefullare. 

Detta program har potential till att samla väldigt värdefull data. Då det bland annat har ett tydligt 

användningsområde på bland annat shoppingsajter. Det har även potential att kunna urskilja vad 

som är socialt accepterat och vad som inte är det. Då människor skriver det som ej får sägas 

anonymt och det som får sägas med sina sociala profiler. Därmed kan det ge en tydlig bild av 

samhällsklimatet och i vilken riktning saker rör sig. 

 

5.4.4 Customer Relationships 
Kundrelationen förbättras genom “same-side network effects”. När personer ser att bekanta 

använder Snack så ökar Snacks anseende i deras ögon. 
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Kundrelationen med marknadsförare är beroende av “cross-side network effects” då fler 

användare och rätt användare gör att marknadsförare dras till Snack. Detta i kombination med 

goda avtal rätt typ av prissättning på annonsplatser. 

 

 
5.4.5 Channels 
För att nå ut till kunden med Snack kan det behövas en del marknadsföring. För att någon typ av 

exponering är nödvändig för att få bollen i rullning. En rimlig plats att börja på är facebook då 

det är möjligt att nå de rätta segmenten. 

 

En hel del gratis marknadsföringsarbete är även ett bra alternativ. Att sprida ordet på olika forum 

där det passar in i sitt sammanhang.  

 

Snacks hemsida är även en kanal. Med lite pengar kan den dyka upp lättare i sökresultaten. 

 

5.4.6 Customer Segments 

Snack är som sagt en plattform med två distinkta kundsegment. Internetanvändare och 

marknadsförare. 

 

Internetanvändare 

Internetanvändare är ett väldigt brett segment, men vid lanseringen av en innovation så gäller det 

att hitta sina “early adopters”. 

Dessa tidiga användare behöver även vara benägna att skapa innehåll. Det gäller för mig att hitta 

dessa tidiga användare som kan fylla kommentarsfälten med information. Därför delas 

segmenten in i mindre grupper som är extra intressanta och som står som extra gynnsamma 

potentiella tidiga användare. 

 

Kritiker av traditionella medier 

Detta är en grupp som är konsumenter av traditionella medier men samtidigt kritiker av dem. 

Denna kritik går inte att uttrycka då det är just traditionella medier som tenderar att begränsa 

möjligheten för kommentarer. Så behovet för Snack blir extra stort här för att få uttrycka sina 

väldigt starka åsikter om dess innehåll. Åsikter som man kanske inte har lust att skriva på 

facebook under sitt eget namn. Dessutom är det svårt att dela saker på facebook utan att det 

framstår som att det är något man tycker är livsavgörande. 

 

E-handeln 
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Detta är ett mycket bra säljargument för Snack. Då en köpare av en produkt kan infinna sig i ett 

desperat tillstånd efter ärliga recensioner kan de då mycket väl ta steget för att gå in på Snack 

och få tag på information som kan kan underlätta vid sitt val av köp. 

Alltså är personer som handlar på nätet potentiella tidiga användare. 

Det är möjligtvis svårare att få dessa personer att lämna en recension. 

 

Organisationer 

Med Snack är det tänkt att man ska kunna skapa egna grupper som delar informationsflöde. Det 

vill säga att personerna i gruppen ska kunna dela information med varandra utan att någon 

utanför tar del av det. Detta kan vara extra intressant för grupper med ett starkt gemensamt 

intresse. Som politiska organisationer men även grupper av andra slag. Då de får ett gemensamt  

och öveblickligt informationsflöde. Det är även så att om en grupp bestämmer sig för att de ska 

föra kommunikation över Snack så blir det direkt en stor mängd människor som får extremt 

starka incitament för att ansluta sig till Snack. De måste för att kunna följa med i gruppens 

utveckling. 

 

Marknadsförare 
Vad som är viktigt för en marknadsförare är plattformens anseénde. Exempelvis har en 

fildelningstjänst väldigt lågt anseende. De ägnar sig ju också åt olaglig verksamhet. Snack skulle 

kunna få problem med anseendet då man kan tycka att programmet inkräktar på andra domäner. 

Det finns också stora möjligheter för ett mycket gott anseende då folk helt enkelt kan uppskatta 

programmet väldigt mycket samt att Snack utövas i namnet av yttrandefrihet. Sen beroende på 

vilka typer av användare Snack drar till sig så är det en viss typ av marknadsföring som blir 

lämplig. En del kommunikationsmedel online bildar vissa typer av kulturer. Detta fenomen ser 

man mesta på olika slags forum.  

 

Målet är att det ska kännas naturligt för alla företag att annonsera på Snack. Det blir därför 

viktigt för Snack att hålla anseéndet högt. Detta kommer öka efterfrågan och därmed priset på 

reklamplatserna. 

 

Eftersom man inte kan veta vilken typ av användarbas Snack kommer att få så är det också svårt 

att säga vilken typ av marknadsföring och därmed segment som blir lämpligt. 

 

 

5.4.7 Cost structure 
Kostnaderna är servrar och databaser vilka just nu kostar 707 kr per år. 
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Dessa kostnader är fasta och ökar inte med antalet användare. Det som kan hända om det blir för 

många användare är att Snack blir långsamt och då får man uppgradera till kraftfullare servrar 

och större databaser. 

 

5.4.8 Revenue Streams 

Snacks möjlighet till intäkter från annonsering.  
Annonser skulle på Snack placeras i användarens flöde från personer man följer och bland 

användarens profil som visar gjorda kommentarer. Bild nedan visar.  

 

 
Bild 9. Storleken för varje kommentar är 896*142 pixlar. 

 

Kommentarerna har en storlek på 896x142 pixlar. 

Annonserna behöver ha ett standardiserat format då det är efter dessa mått som annonser 

utformas. Det formatet som blir lämpligast är en “Leader-board” vilket är 728 pixlar bred och 90 

hög (728x90).  

 

Det genomsnittliga priset är 14.88$ per tusen visningar. 

Eftersom detta är genomsnittet så får man nog räkna med att börja en bra bit under detta priset.  

 

Frågan är hur skadligt reklam är för Snack under tillväxtstadiet. 

 
Ta betalt för egna grupper 

Ett annan inkomstmöjlighet är att ta betalt för egna grupper. Om en organisation vill ha en egen 

grupp för att dela information i ett gemensamt informationsflöde så skulle det kunna vara ett 

alternativ att ta betalt för detta. Det kan liknas vid att få en egen server på vissa röstchatt 

program. Teamspeak tar exempelvis betalt för att ha en egen server. 
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Det kan dock vara svårt att ta betalt för en sådan tjänst. Idag förväntas en sådan tjänst att vara 

gratis.  

Discord som också är ett webbaserat röstchatt program tar inte betalt för någon utav sina tjänster. 

Sälja användardata 

Snack kommer att generera väldigt mycket användarinformation då det tar del av användarnas 

internethistorik genom att se på vilka sidor de öppnar sitt kommentarsfält och vilka sidor som de 

kommenterar på. 

 

Ett exempel är om en användare öppnar Snack på en onlineshop. Då kommer snack ha 

information om att den personen är intresserad av att köpa en viss produkt. Snack kan därefter 

göra riktad marknadsföring eller sälja informationen. 

 

Donationer och merchandise 

Kommunikationstjänster och sociala medieplattformar är något folk förväntar sig ska vara gratis 

att använda. Att det ska finnas reklam är inte heller en självklarhet. Andra 

kommunikationstjänster som Discord och Jodel är helt gratis, utan reklam och med ett löfte om 

att inte dela med sig av användarinformation. De är båda ganska nya internettjänster, men 

discord är emot reklam och kommer inte att introducera det. Jodel däremot har börjat 

experimentera lite med reklam, men har bara låtit två företag annonsera. Spotify och Sky 

Deutschland. 

 

Discord tänker istället överleva på donationer, sälja merchandise och kosmetiska fördelar till 

tjänsten som speciella smilies, olika slags utseénde, ljudeffekter och så vidare.  

 

Det tycks vara så att betalningstjänster och reklam är något som först går att introducera senare i 

produktlivscykeln. 

 

Discord är idag värderat till 700 miljoner dollar och hittills har man bara överlevt på olika typer 

av finansiering. Nätverkseffekten spelar en stor roll och gör att varje ny användare ökar discords 

värdering. 

 

Slutsats 

Den mest rimliga inkomsten för Snack under tillväxtfasen är genom olika typer av finansiering. 

Vikt kommer att läggas på så kallat “soft funding” vilket innebär finansiering som inte har några 

avkastningskrav såsom donationer och crowdfunding. Sedan kan värderingen av företaget växa 

betydligt snabbare än både kostnaderna och intäkterna då det är något som inte är helt ovanligt 

för onlinetjänster. Vilket betyder att man kan finansiera företaget genom att sälja av en mindre 

mängd andelar. 

 

 

5.5 Porter's five forces 
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5.5.1 Kundernas förhandlingsstyrka 
Kundens förhandlingsstyrka är stark. Den är så pass stark att kunden förväntar sig att allt ska vara 

gratis. Det beror på att det inte är så kostsamt att skapa ett socialt media. I alla fall inte 

grundfunktionerna. Det blir dyrare när man får många användare, det ställs krav på design och 

pålitlighet. 

 

5.5.2 Leverantörers förhandlingsstyrka  
Leverantörers förhandlingsstyrka är inte så stark. För Snack så är det webbhotellens 

förhandlingsstyrka som är i fråga. Det finns gott om webbhotell och priserna för servrar har 

pressats ner under en längre tid. Nya tekniker som gör det möjligt att dela serverkapacitet har gjort 

det ännu billigare. Så att om två hemsidor är belastade vid olika tidpunkter kan de använda samma 

server. 

 

5.5.3 Substitut  
Substitut är sociala medier. Det finns gott om substitut och de är väldigt populära. 

 

5.5.4 Konkurrens från nya aktörer 
Det skulle inte krävas särskilt mycket för en annan aktör att skapa ett program som använder sig av 

samma teknik som Snack. Däremot är det ingen som tidigare har försökt sig på det. 

 

5.5.5Konkurrens mellan befintliga aktörer 
Just nu finns det inget konkurrerande program som har samma funktion som Snack. 

Därmed kan man inte säga att det finns någon konkurrens mot befintliga aktörer. 

 

 

5.6 PEST-analys 
 

5.6.1 Politik 
Politiska faktorer som är relevanta för Snack är att det idag finns en slags hysteri kring något 

som har kommit att kallas för “fake news” i dagens media. Där speciellt etablerad media försöker 

hacka på alternativa medier och beskylla dem för att sprida osanningar. Detta har lett till 

påtryckningar på etablerade sociala medieplattformar. De plattformar som alternativa medier 

existerar på. Detta har fått konsekvensen att facebook, youtube och twitter har börjat stänga av 

användare med fel åsikter. Den enda rimliga konsekvensen i sin tur av detta agerande är att det 

inom kommande åren kommer att starta en migration från dessa plattformar. 
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Informationsspridning ligger i definitionen av internet. Information som skickas som ettor och 

nollor och sedan från en abstrakt nivå till en annan tar en viss form. Poängen är att det inte går att 

styra vad som skickas över internet. Det enda som går att göra är att sätta press på specifika 

plattformar precis som det sker idag. Eller stänga ner hela internet. Vad som sker idag görs inte 

ens genom politisk styrning. Utan det är olika intresseorganisationer samt ägarna av 

plattformarna själva som väljer att ta bort viss typ av innehåll. För att som man kunde höra när 

facebooks grundare Mark Zuckerberg vittnade inför den amerikanska kongressen så var där flera  

kongressmän som var väldigt oroliga över facebooks maktposition och vilja att censurera vissa 

åsikter som går under namnet “hate speech”. Det inkräktar inte på artikel ett i den amerikanska 

konstitutionen då facebook är ett privat företag som själva får välja vad som får finnas på sin 

plattform. Det är dock ett väldigt okonstitutionellt beteende. 

 

Allt detta skapar möjligheter för nya sociala medieplattformar som t.ex. Snack. 

 

5.6.2 Ekonomi 

Vi befinner oss just nu i en högkonjunktur vilket givetvis är en fördel. Det skapar bättre 

förutsättningar för att få finansiering. 

Det kan vara en nackdel också genom att folk lever gott under en högkonjunktur och inte har lika 

stor anledning att föra diskussion online. 

 

5.6.3 Socialt 
Sedan Donald Trump vann presidentvalet i november 2016 har det blivit allmänt vedertaget att vi 

lever under en speciell tid. Relationen mellan den politiska högern och vänstern blir mer och mer 

polariserad. Det tycks finnas ett behov av diskussion. Det man vill undvika över allt är att det blir 

våldsamt. Våld är en effekt av en misslyckad kommunikation. Om kommunikationens flöde inte får, 

ja flöda. Så svämmar det över och möts på andra sätt i formen av våld.  

 

Snack har funktioner som kan vara till användning när dessa polariserade sidor ska mötas. 

 

5.6.4 Teknologi 
Internets upplösning av traditionella medier har bara börjat. Med stor sannolikhet kommer 

människors sätt att konsumera media på fortsätta att ändras. 
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6 Resultat 
Resultatet är en webbapp som arbetar tillsammans med en chrome extension. Webbappen är 

hostad på www.snack-start.com där man genom ett knapptryck blir skickad till chrome web store 

och kan hämta chrome extensionen. 

 
 

Chrome extensionen är ansvarig för att öppna webbappen Snack och sedan för att berätta på vilken 

webbadress du befann dig på när du sa till extensionen att öppna Snack. Extensionen säger också 

titeln på webbadressen vilket gör att kommentarsfältet kan få en snygg titel i sin tur som säger var 

du kommenterar. Alltså får varje webbadress ett eget unikt kommentarsfält. En hemsida kan bestå 

av flera olika webbadresser. Exempelvis har varje youtube video en egen webbadress och därmed 

också ett eget kommentarsfält hos Snack. 

 

 
Bild 10. Visar titeln. 

 

Extensionen kommer med tre sätt att öppna Snack på. Det första sättet är att högerklicka 

någonstans på skärmen och där kan man trycka på Snack. Det andra är genom att trycka på ikonen 

som ligger uppe i högra hörnet på webbläsaren. Det sista och möjligtvis bästa sättet är 

kortkommandot Ctrl+Q. Det går även att själv justera vilket kortkommando man vill ha. Detta görs i 

chrome webbläsaren men tillägget kommer förinställt med kommandot Ctrl+Q. 

 

1. 2. 3. Ctrl+Q 
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Så här ser kommentarsfältet ut i sin helhet. 

 
Bild 11. Kommentarsfältet i sin helhet. 
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Som det syns i bilden så kan man gilla kommentarer. Den kommentar som är mest gillad syns längst 

upp om man trycker på fliken “Popular”. Det går att trycka på användarnas namn. Det tar dig till 

deras profil som visar alla kommentarer som de har gjort. 

Den sidan syns nedan. 

 

 
Bild 12. Användarens profil och dess gjorda kommentarer. 
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Här kan man trycka sig vidare till andra kommentarsfält genom att trycka på titlarna. Man kan även 

trycka på Page för att ta sig till webbadressen som kommenterades. Därmed ser man vad andra har 

besökt på internet. Utöver detta så finns där en knapp uppe i högra hörnet för att följa personen. 

Personer som man följer, deras kommentarer finns under fliken follow i kommentarsfältet. Det gör 

det lättare att se personer vars kommentarer man är mer intresserad av ifall där finns väldigt 

många kommentarer. I bild 11 kan man även se att där finns en knapp med namnet “My page”. Går 

man in där så ser det ut som bild 13 visar nedan. 

 
Bild 13. My Page. 
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Här finns två flikar, “Follow” och “Replies”. Under fliken “Follow” så ser man de senaste 

kommentarerna gjorda av personer man följer. Detta är ens kommentarsflöde. Där kan man se om 

någon har skrivit något intressant den senaste tiden och i så fall var. Under fliken “Replies” finns de 

senaste svaren man har fått på någon utav sina kommentarer. 

 

 

6.1 SWOT-analys Snack 
 

SWOT på slutprodukten Snack 

 

    

Positiva faktorer 

  

Negativa faktorer 

  

  

  

Nu 

Styrkor 

❖ Enkelt att “installera” 

❖ Enkelt att använda 

❖ Fördelar att 

kommentera på Snack 

över att kommentera 

direkt på besökt 

hemsida. 

Svagheter 

❖ Svårt att ta betalt 

❖ Svårt att ha reklam 

❖ Ovant sätt att öppna ett 

program på 

  

  

  

  

Framtid 

Möjligheter 

❖ Appen får ett 

genomslag i Sverige 

eller även 

internationellt. 

 

Hot 

❖ Hackare och DDos 

attacker 

❖ Växa för snabbt 

 

 

 SWOT, slutprodukt. 
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Styrkor 

❖ Enkelt att “installera” 

Att installera Snack görs på ett knapptryck. Det är inte ens korrekt att kalla det för en 

installation. Utan man lägger bara till extensionen till sin webbläsare så görs resten genom 

Snack webbappen. 

 

 

❖ Enkelt att använda 

Det är väldigt enkelt att använda Snack. För att ta del av Snacks huvudsakliga funktion vilket är 

att komma åt kommentarsfältet så behöver man bara veta är hur man öppnar Snack. Vilket kan 

göras på tre olika sätt. 

 

❖ Fördelar att kommentera på Snack över att kommentera direkt på besökt hemsida. 

Det finns många fördelar med att kommentera på Snack istället för på hemsidan. Snack är alltså 

inte bara till för att göra det möjligt att kommentera där det inte går. Utan även att förbättra 

upplevelsen och värdet av din kommentar genom att ge den ett större genomslag. 

Detta uppnår Snack genom att man har följare som blir meddelade om att du har kommenterat 

en viss hemsida.  

Du blir även notifierad när någon svarar på din kommentar. Alltså är det en fördel att skriva alla 

sina kommentarer på Snack. 

 

Snack är därmed genom sina funktioner konstruerad på ett sådant sätt att det uppmuntrar 

användarna till att kommentera och även till att kommentera på just Snack 

 

Svagheter 

❖ Svårt att ta betalt 

Det är svårt att ta betalt på en onlinetjänst som Snack. Man förväntar sig att det ska vara gratis. 

 

❖ Svårt att ha reklam 

Även reklam är svårt att lägga in. Det är ett störande moment som förstör användargränssnittet 

för användaren och man förväntar sig att det ska vara reklamfritt. Speciellt på en ny tjänst. 

Facebook och twitter väntade flera år innan man började med annonser. Nyare mjukvaruprojekt 

som Discord och Jodel har funnits i flera år utan att lägga upp några annonser och utan att ta 

betalt för sina tjänster. Trots detta så värderas företagen väldigt högt då de har väldigt stora 

användarbaser och förväntas därmed dra in pengar i framtiden. 

 

❖ Ovant sätt att öppna ett program på 
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Den kanske största tröskeln för Snack är att det är ett ovant sätt att använda ett program på. 

Snack kan öppnas på tre olika sätt. Genom ett knapptryck av Ctrl+Q, trycka i högerklicksfliken 

eller genom att trycka på ikonen i övre hörnet. Utöver att detta är ovant så kan man tycka att det 

är störigt med ett extra fönster som hoppar upp. Man behöver ju tycka att det är värt att öppna 

programmet för att se kommentarerna. Om man ogillar hur man öppnar det samt hur det öppnas 

kan dessa störningsmoment överstiga ens nyfikenhet över vad som står i kommentarsfältet. 

 

Möjligheter 

❖ Appen får ett genomslag i Sverige eller även internationellt. 

Möjligheten finns att appen får ett genomslag och börjar användas av en större mängd människor 

i Sverige eller även internationellt.  

 

Hot 

❖ Hackare och DDos attacker 

Risken finns att hackare lyckas ta sig in i databasen och tar bort allt som finns där. Snack har 

redan redan gjort standard praxis och använt något som kallas för prepared statements i PHP.  

Men det ska tydligen vara lätt att göra misstag och därmed lämna kryphål. Det som inte får 

hända är att någon lyckas skriva databaskod till databasen som säger åt den vad den ska göra. 

 

❖ Växa för snabbt 

Att växa för snabbt kan bli ett problem. Om man inte lyckas byta till större servrar och 

databaser för att möta trycket från en större användarbas så kan Snack få problem. När nya 

användare strömmar till tjänsten och Snack då är långsamt eller har grova störningar så finns 

risken att de aldrig återvänder. 
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7 Reflektion – produkt 
 

7.1 Uppföljning Kravspecifikation 

1. Externt kommentarsfält. 
Kommentarsfält som består av olika flöden.  

5. Flöde där man ser allas kommentarer. 

6. Flöde för mest gillade kommentarer. 

7. Flöde som visar kommentarer gjorda av personer man följer. 

8. Även separata flöden för grupper man är med i.  

1. Uppfyllt! 

1.1 Uppfyllt! 

1.2 Uppfyllt! 

1.3 Uppfyllt! 

1.3 Ej uppfyllt, planeras att göras i framtiden. 

 

2. En egen profil  
Med sin inloggning/profil kan man: 

4. Gå med i grupper  

5. Följa andra grupper 

6. Följa personer  

2. Uppfyllt! 

2.1 Ej uppfyllt, planeras att göras i framtiden. 

2.2 Ej uppfyllt, planeras att göras i framtiden. 

2.3 Uppfyllt! 

 

3. Delningar och markeringar 
Varje person kan välja att dela en kommentar med sina följare 

 

3. Delvis uppfyllt. Just nu delas allt man kommenterar med sina följare, men målet är att man ska 

kunna välja om kommentaren ska visas för följare. 

 

4. Gå med i en grupp  
I en grupp kan man se följande: 

 

⦁ Alla i gruppen kan se varandras delningar. 

⦁ Gruppens egna kommentarsfält liknande en forumtråd för medlemmarnas delningar. 

 

4. Ej uppfyllt, planeras att göras i framtiden. 

 

5. Följa andra grupper 
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När man följer en grupp kan man se följande: 

⦁ Alla delningar gjorda av personerna i gruppen 

⦁ Personerna i gruppen ser inte dina delningar. 

⦁ Tillgång till gruppens egna kommentarsfält beror på gruppens egna inställningar. 

 

5. Ej uppfyllt, planeras att göras i framtiden. 

 

6. Likes/Dislikes 
3. Det ska finnas möjlighet att trycka Like/Dislike på varje hemsida samt på kommentarer. 

4. Man ska kunna se gruppens Like/Dislike fördelningen för varje webbadress. 

 

6.1 Delvis uppfyllt. Det går att gilla kommentarer men inte webbadressen i sig. Något som 

kanske läggs till i framtiden. 

6.2 Ej uppfyllt, planeras att göras i framtiden. 

 

Krav nummer ett som är huvudfunktionen blev uppfylld. Resterande punkter av 

kravspecifikationen som är extra funktioner är annars intakt och är vad Snack kommer att 

fortsätta att jobba mot. 

 

 

7.2 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är inte särskilt relevant för mitt projekt då det inte använder några resurser 

direkt. Det använder möjligtvis resurser indirekt då användarna behöver ha datorer och 

elektricitet för att bruka min produkt. 

 

Ur ett socialt perspektiv så ligger det absolut i linje med en hållbar utveckling. Projektet kan ses 

som ett fundament för yttrandefriheten som är en del av Europakonventionen om mänskliga 

rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter. 

 

 

7.3 Etik och Moral 
Etik och moral berör Snack genom att Snack berör yttrandefrihet.  

Snack tar ifrån internetpublicister kontrollen över kommentarer. En bloggare kan idag stänga av 

kommentarer för sina inlägg. Med Snack finns det alltid möjlighet att kommentera allt som 

skrivs på internet. 

 

Rent fundamentalt ur ett filosofiskt plan så har den som kommenterar lika mycket rätt att 

uttrycka sig som bloggaren. 
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Vad som händer om man genom lagen ska stoppa någon från att få uttrycka sig är att man med 

våld eller hot om våld stoppar någon från att säga vad man tycker. 

 

Det krävs en alldeles uppenbarligt omoralisk handling för att stoppa någon från att uttrycka sig. 

 

Rätt åtgärd är istället att frysa ut personer med avskyvärda åsikter. Detta sker på Snack genom att 

man kan se vad en användares följarantal, vad de har gjort för kommentarer och hur mycket likes 

kommentarerna har fått och kan därmed bilda sig en uppfattning om användaren och därmed 

dess ethos. De förväntas heller inte att få lika mycket följare och därmed inte samma exponering. 

 

 

7.4 Arbetsmiljö 
Projektet har till 95% utförts från min egen kammare. Försök har gjorts att utföra arbetet från 

skolan men det sänker min arbetshastighet för mycket då laptopen konkurrerar mot en stationär 

dator med två skärmar. En extra skärm till laptopen har köpts in för att utföra projektet i skolan. 

Trots detta upplevdes det som att datorns kapacitet blev en flaskhals för projektets rörelse framåt. 

Detta beror på att extra skärmen gick genom usb och drevs därmed av processorn. Det gjorde 

laptopen långsammare. 

 

Den enda anmärkningen när det kommer till arbetsmiljön är de långa timmarna framför datorn 

sittandes. Lösningen har varit att följa ett strikt träningsschema på fyra pass per vecka. Detta 

förhindrar skador på rygg och psykosocial påverkan.  

 

Utöver detta finns det inget mer att nämna kring arbetsmiljön för mitt projekt. 

 

 

7.5 Lika Villkor 
Inte relevant för produkten i detta tidsskede. 
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8 Reflektion – projekt 
 

8.1 Projektmodell 
Projektmodellerna som användes har fungerat bra för utvecklingen av Snack. 

Vattenfallsmodellen fungerade bra tillsammans med den tydliga kravspecifikationen. Agile 

fungerade bra som ett sätt för projektet att röra sig fram som vatten. Problem angreps ofta i form 

av en sprint för att sedan komma fram till en möjlig väg framåt. Lean Startup metodiken gav 

resultatet att man nu kan kommentera överallt på internet med en samlad projektkostnad på 707 

kr. Värde skapades utan höga kostnader. Fokus låg hela tiden på värdeskapande processer. 

 

Vad som inte blev genomfört utifrån Lean Startup metodiken var en kontakt med marknaden 

vilket berodde på att projektet inte hann ta sig till det stadiet. Eftersom projektet har haft en 

tydlig kravspecifikation och ett mål att ta fram en prototyp som uppfyller den. Denna första 

version av programmet går det därefter att göra marknadsundersökningar och andra 

marknadsorienterat arbete med.  

 

 

8.2 Projektet - genomförande 
 

Jag är överlag nöjd med hur mitt projekt har utvecklat sig. 

Jag har gjort den typiska reflektionen att man skulle börja tidigare eller om inte börja tidigare så 

komma fram till vissa slutsatser tidigare.  

 

Projektet sattes igång ordentligt i november där jag la några veckors arbete på det.  

Min utgångspunkt och mitt mål var hela tiden att kommentarsfältet skulle existera inom 

webbläsaren. Att gå över på att ha det i sitt egna fönster kändes som ett misslyckande. Därför 

gjorde jag väldigt mycket research kring chrome extensioner.  

 

Vid redovisningen i december hade jag lyckats komma över ett open-source projekt från 

hemsidan github som var en chrome extension som gjorde det möjligt att kommunicera med 

folk som befann sig på samma hemsida. Chrome extensionen var automatiskt ansluten till en 

gammal firebase server. Firebase är ett google system som gör att man kan koppla upp ett 

program till en server utan att skriva någon serverkod. 

 

Detta gav falska signaler om att det är möjligt att ha chrome extensioner som kommunicerar 

med servrar. Detta visade sig senare vara någonting som google hade tagit bort. De hade vid 
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någon tidpunkt begränsat vad som var möjligt att göra med chrome extensioner och firebase 

hade ändrats helt. Jag letade överallt efter sätt att ansluta en egen chrome extension till firebase 

men hittade bara en guide som var utgången då den gick till en tidigare version av firebase. Det 

som gjorde det förvirrande var att det fanns en guide för hur man ansluter den nya versionen av 

firebase. Fast den berätta bara hur man ansluter firebase för att logga in med sitt google account 

i chrome extensionen. Det fanns ingen information om hur man ansluter firebase servrar. 

 

Utöver detta så behövde jag hitta information om hur man har en chrome extension som kan 

placeras varsomhelst på skärmen. Det visade sig att även här var man tvungen att använda sig 

av avvikande lösningar. Man behövde använda sig av Javascript injection och  Iframe vilket är i 

princip att hacka DOM(Document Object Model) vilket är det som webbläsaren läser upp och 

visar användaren. 

 

Till slut visste jag med hundra procent säkerhet att det inte är meningen att chrome extensioner 

ska kommunicera med servrar och att det inte går att placera extensionen var som helst. 

Vad som skapade all förvirring var att dessa saker var möjliga förut och jag sprang därmed på 

massa information som antydde att det skulle kunna fungera fast att det aldrig var möjligt. 

 

Under mina första veckor som jag jobbade med projektet så testade jag faktiskt att göra en 

chrome extension som öppnar en hemsida som jag hade på en localhost server(på min egna 

dator). 

När jag senare hade gett upp med att allting skulle göras i en chrome extension så gick jag 

tillbaka för att se hur det såg ur med att ha en extension som öppnade vad som egentligen var en 

vanlig internetsida. Jag insåg då att det såg ganska bra ut och hade glömt bort varför det såg bra 

ut. Detta var i slutet på februari. Det var då jag satte igång med att lära mig php. Jag hade tur 

som hittade bra tutorials på youtube som kunde lära mig precis det jag behövde.  

 

All denna tid som blev spenderad på att googla efter information och att utforska plattformar 

som firebase och google cloud var nödvändigt på det sättet att jag behövde göra det för att veta 

med all säkerhet vad som var möjligt för att gå vidare. Det var trots allt en del av 

produktutvecklingsprocessen. Samtidigt var det värdelöst på det viset att det inte gav mig 

personligen några användbara färdigheter. Sen om jag hade gett mig på att bygga webbappen 

tidigare så hade jag nu haft tid att arbeta med marknadsföringsbiten. Nu hinner jag bara med att 

teoretisera kring vägar framåt när det kommer till att få ut Snack på marknaden. 
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Utöver det hade jag velat visa Snack för en mängd människor som sedan kan ge feedback. Det 

brukar kallas för Alpha-release inom mjukvaruutveckling. En period där det är tillgängligt för 

allmänheten men stora förändringar görs fortfarande på produkten. 

 

Jag kommer att arbeta vidare på Snack och framåt vill jag lägga till några funktioner såsom att 

se följarantal, lägga till visningsbild och förbättra design. Det viktigaste är att bilda mig en 

bättre uppfattning om appens säkerhet mot hackers och vad som krävs i serverväg när det börjar 

dyka upp många användare.  

Stresstest kan nog göras på egen hand med olika program. Sedan finns det möjlighet att kopiera 

databasen på daglig basis så att om den blir hackad och tömd så kan man återställa den.  

När Snack känns tillräckligt färdigt kommer jag att arbeta mot de segment som jag har 

identifierat som “early adopters”. 
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