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Sammanfattning 

Matsvinn, brist på ekonomiskt vänliga matalternativ, alltmer asocialt samhälle samt 
liknande problem på både den gastronomiska och sociala fronten. Detta kombinerat med 
inspiration från lösningar baserade på interaktion mellan individer lämnar idag utrymme 
för tillväxt inom digital kommunikation. Individer som vill både erbjuda och köpa mat, har 
idag fåtal alternativ som tillåter dem göra detta på ett smart och smidigt sätt. Lösningarna 
tenderar att vara komplicerade samt utspridda över flera ställen. Det finns ofta flera aspekter 
med utrymme för förbättring inom respektive tillvägagående.  

CommunEaty Software AB:s produkt, CommunEaty, samlar lösningar till vardagliga 
problem inom tidigare nämnda kategorier, besvarar matfrågan, samlat på ett ställe. Detta 
för att samhället på lång sikt ska utvecklas hållbart, med invånare som kan ta del av 
innovativa lösningar som tillåter utnyttjande av resurser på ett optimalt sätt.  

Applicering av principer vanliga inom dynamisk produktutveckling tillåter projektet att 
drivas på ett flexibelt samt tidseffektivt sätt. Genom samarbete med flera verksamheter 
opererande inom ekonomi-, teknik- och juridiska områden möjliggörs applicerande av 
lösningen på ett realt plan.  

Produkten som utvecklas är en kommunikationsplattform avsedd för användning på mobila 
enheter, idag med fokus på smartphones. Den låter användare som efterfrågar eller erbjuder 
mat att interagera med varandra samt att se över och bidra till det befintliga matutbudet.  



 

 

Abstract 

Food being wasted, a lack of cheap food alternatives, an increasingly asocial society and 
problems alike on both gastronomical and social fronts, combined with inspiration from 
solutions based on communication between individuals leaves room for improvement 
within the technological sector. People who want to share, as well as buy, food, today do 
have very limited alternatives allowing them to do so in a convenient way. Solutions 
available today tend to be complicated and spread out amongst several, non-cooperative 
platforms. There is still a lot to improve on, in regard to each and every of said alternatives. 

CommunEaty Software AB’s (AB being short for “aktiebolag”, which means joint-stock 
company) product, CommunEaty, gathers solutions to several of earlier mentioned daily 
struggles, all in one place. This in order to ensure our society’s sustainable development, 
with inhabitants that take part of innovative solutions enabling optimal use of resources in 
the long run. 

Through applying principles popular within dynamic product development methodology, 
flexibility and time-effectiveness has been prioritized in order to ensure smooth progression 
throughout the whole project. Cooperation with external instances operating within the 
economic, technological and legal sectors has allowed expanding the solution from just 
theory, into practice.  

The developed product is a communication platform dedicated for mobile units, today with 
focus on smartphones. The application gives users the opportunity to request and offer food 
and to interact with each other. Within the application, any user is able to take part of the 
existing meal offers, or to share their own! 

  
  



 

 

Förord 

Vi, Hampus, Thomas och Greg, bestämde månader innan projektet påbörjades att 
examensarbetet vi kommer genomföra ska bli något med riktiga resultat. Målet var aldrig 
att avsluta Utvecklingsingenjörsprogrammet med enbart ytterligen en kurs avklarad, utan 
att resultatet av våra nio månaders arbete ska vara av nytta för samhället.  

Under Leif Nordins handledning förde vi projektet framåt med målet att göra något som 
verkligen räknas. På vägen lärde vi känna människor som hjälpte oss att komma ett steg 
närmre målet. Speciella tack till våra samarbetspartners för allt stöd på vägen med att lösa 
problem som vi själva aldrig hade kunnat lösa! 

Sist, vill vi uppmuntra alla läsare till att ta vara på chansen att gå igenom en så otroligt 
spännande och lärorik process som förverkligandet av en idé man verkligen tror på.  

 

Böcker hjälper en att hitta svaret, men det är först vid skapandet som man ställer frågan.
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1. Inledning 

I vårt moderna samhälle finns det enorm potential för tillväxt inom digital kommunikation 
då majoriteten av populationen använder sin mobiltelefon och dator dagligen 
(Internetstiftelsen i Sverige, 2017). En av de faktorer som driver ett samhälle framåt är att 
individer hjälper varandra, men idag blir människor allt mer isolerade från omvärlden 
medan teknologin tar större plats (Alex, 2017). Detta faktum kombinerat med problem 
inom kost som matsvinn, svårigheter med att hitta restriktionsanpassad mat, brist på nyttiga 
alternativ, träningsvänlig mat och liknande är något samhället står inför.  

Även ekonomiska problem finnes såsom arbetslöshet, att människor inte kan jobba med vad 
de brinner för eller låga tillgångar resulterande i begränsade möjligheter gällande kost 
(Statistiska Centralbyrån, 2015). Restauranger som integrerar med kunder via digitala 
lösningar blir allt mer relevant och framstående, vad som dock än saknas är en samlad 
lösning till ovanstående problem. 

Att revolutionera dagens matbransch kräver en innovativ produkt som samlar de främsta 
tekniska lösningar som uppkommit med teknologins hastiga tillväxt. Detta ska leda till svar 
på matfrågan som idag tacklas på många fronter, av diverse människor på olika sätt. 

Vad CommunEaty erbjuder är gemenskap, att binda samman människor med hjälp av 
teknologi. Möjligheten att göra det som varje samhälle är grundat på – hjälpa varandra. Att 
enkelt kunna erbjuda samt komma i kontakt med en instans som besitter kunskap och 
erfarenhet av matlagning på olika nivåer. Matlagning har alltid varit en stor del av 
människors liv och idag jobbar CommunEaty på en lösning som kombinerar matintresset 
med digital kommunikation. 

Tillvägagåendet som valts för att tackla de brännande problem som samhället står inför, 
baseras på utveckling, spridning samt underhåll av en kommunikationsplattform anpassad 
för både de som erbjuder mat, som för alla intresserade av att köpa den. CommunEaty är en 
applikation som idag är under utveckling, avsedd för mobila enheter med focus på 
smartphones. Målet är att tillgängliggöra produkten för allmänheten, då att lösa de problem 
som vi alla stöter på kan endast göras tillsammans. 
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2. CommunEaty Software AB 

Teamet bakom CommunEaty kännetecknas av lösningsorienterat resonemang, driv för att 
förbättra samhället samt helt olika men lika kreativa tillvägagåendesätt för att ta sig till 
målet.  

Grundarna är tre utvecklingsingenjörer med kompetens från ingenjörsgemensamma 
områden, till områden fokuserade på produkt- och affärsutveckling. Ekonomi, 
marknadsföring, juridik samt även den praktiska företagsverksamheten bearbetas baserat på 
både teori från studier, tidigare produktutvecklingsprojekt som erfarenhet inskaffad vid 
utvecklandet av verksamheten.  

Vid uppdelning arbetsuppgifter tas främst medlemmarnas individuella predispositioner 
hänsyn till. Detta för att varje deluppgift som ska genomföras, tacklas av en individ bäst 
anpassad till omständigheterna. 

  

Thomas Eknor 

”Låt maten mätta magen 
och fortsätt med dagen.” 

Vattentät bearbetning av 
komplicerade system till 

optimering av simpla 
uppgifter uppskattas vid 
alla logiska utmaningar. 

Greg de Laval 

”Vad du än gör, gör det 
bra.” 

Koordination och 
kommunikation som alla 
strategier grundar sig på, 

gör målsättningar till 
verklighet! 

Hampus Sjöquist 

”Det löser sig, så länge 
man gör någonting åt 

det.” 

Att hålla tungan rätt i 
mun är viktigt både vid 

avtal och andra 
affärsrelaterade ärenden.  
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3. Projektmodell  

Vid början av projektet analyserades ett flertal klassiska samt agila projektmodeller som 
SCRUM, Waterfall, PROPS, samt många fler, med målet att välja en version som bäst passar 
projektgruppen. Tidigt anpassades en mix av principer populära inom dynamiska 
projektledningsmetodiker. Resonemanget bakom detta tillvägagåendesättet grundar sig i att 
accelerera processen som leder till lanserandet av en fulländad produkt på marknaden. 

3.1 Upplägg 

För att så tidigt som möjligt ta fram en fullt funktionell produkt, en tilltalande mobil 
applikation för smartphones med alla väsentliga funktioner (se Produkt) fungerande utan 
problem, fastställdes den kritiska linjen för projektet. Ytterligare en viktig del av projektet 
är marknadsföring som sedan starten av provperioden (se bilaga 1) blivit allt mer relevant. 
Resten av projektets diverse aspekter bearbetas utefter hur relevanta dem för tillfället är.  

 

3.1.1 Produktutveckling 

Röda linjen representerar den viktigaste aspekten av projektet – vägen till en färdig 
produkt.  

Första aspekterna som bearbetats var ett tidigt utkast för applikationens funktionalitet med 
hjälp av ”mock-ups”, för att visualisera användarscenarion. Detta följdes upp med 
utveckling av en testversion av produkten, för att testas under en månad. Målet med detta 
var att validera planerade funktionerna för slutprodukten. Utvecklingen av fullständig 
produkt genomförs fram till lansering, som är sista steget i framtagningsprocessen. Här bör 
det även nämnas att en applikation aldrig kan ses som ”färdig”, då med teknologins 
utveckling, marknadens dynamiska natur samt oändliga möjligheter gällande förbättring 
kommer justeringar alltid att genomföras.   

3.1.2 Marknadsföring 

Blåa linjen är dedikerad till marknadskommunikation, där första steget grundades i att 
avgöra en preliminär strategi. Denna strategi avgränsades främst till förberedelse av interna 
kommunikationskanaler, samt sammanfattning av externa kanaler som kunde nyttjas vid 
passande tillfälle. Nästa steg var perioden då applikationen prövades av användare ej 

Översikt av projektets diverse aspekter 
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deltagande vid utvecklingsprocessen. Detta tillfälle möjliggjorde beprövande av olika 
marknadsföringsstrategier, för att inför nästa steg ha en bättre förståelse av vilka kanaler 
som är effektivast. Efter applikationens provperiod, förs förberedelse inför lansering av full 
produkt på marknaden.  

3.1.3 Stödprocesser 

Sista steget, likadant som i röda linjen ovan, är en process vars slut ej definieras. Detta då 
efter lansering av produkten blir ständiga ökandet av användarbasen nästa mål för 
verksamheten.   

De gröna rutorna representerar kategorier relevanta för projektet, som grupperas då de blir 
aktuella beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Exempelvis blir ekonomi relevant 
då finansiering sökes, eller större utgifter sker, dock inte lika relevant då applikationen 
genomgår provperioden.    

3.2 Mötesstruktur 

Möten styrs utefter enkel samt tydlig struktur (se bilaga 3). Målet med upplägget är att 
fokusera på att täcka alla relevanta nyheter som må dyka upp mellan möten, bearbeta alla 
framsteg som gruppmedlemmarna åstadkommit sedan senaste mötet, diskutera ärenden av 
högst prioriteringsgrad i grupp, avgöra nya prioriteringar tills nästa möte, för att slutligen 
fördela uppgifterna samt uppdatera "att göra-listan” och loggen med relevant information. 
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4. Metod  

Metoder som användes under projektets förlopp baseras främst på ideologi från dynamisk 
produktutveckling, då projektets omfattning är väldigt bred samt beroende av kreativt 
tänkande. Här är det även värt att nämna att den kreativa processen som utvecklingen går 
igenom är driven baserat på en önskan, även kallat ”wish driven product development” - 
(Holdmahl, 2009), vilket ytterligare stärker valet av ideologi. Strukturen som följts under 
samarbete med målet att utveckla produkten baseras på Scrum, vilket också förklaras på 
detaljnivå i detta kapitel. Analys av kundsegment genomfördes för djupare förståelse av 
marknaden. 
 

4.1 Övergripande metodik 

Under utvecklingsprocessen valdes en övergripande 
metodik som ansågs vara mest passande till utvecklandet av 
en produkt vars motsvarighet saknas på marknaden (se Figur 
1). Nuvarande marknadssituationen speglas väldigt bra med 
termen ”Blue Ocean” (Mauborgne, Kim, 2017) vars 
betydelse tyder på brist av liknande lösningar på 
marknaden. På grund av detta både planerades samt 
upprepades den kreativa processen för produktens 
framtagande flera gånger. Detta grundar sig i faktumet att 
formulerandet av ett svar till marknadens efterfråga utan 
befintliga lösningar att baseras på kräver många justeringar 
baserade på tester genomförda i verkliga omständigheter.  
 

4.1.1 Kreativa lösningar 

Oavsett problemens natur som stöttes på under projektets 
gång, började alltid formulerandet av lösningar med en 
kreativ fas. Val av metod i denna fas är var starkt beroende 
av omständigheterna, som i sin tur dikterade val av modell.  

De två modellerna som förklaras nedan, användes beroende på problemets komplexitet samt 
grad i vilken kreativt tänkande behövdes. Modellerna som användes kallas för 
Vattenfallsmodellen samt Bottom-Up modellen.  

Baserat på metod som följdes, valdes modeller under gruppsessioner för att främja kreativa 
lösningar till situationer som uppstått. De två oftast förekommande var klassisk 
brainstorming samt brainwriting.  

Figur 1 – Utvecklignsmetodik 

 (Ottoson, 2004) 
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4.1.1.1 Vattenfallsmodellen 

Modell baserad på sekventiellt lösande av 
problem (se Figur 2), genom att börja i 
situationen man befinner sig i för att sedan 
stegvis arbeta sig fram till slutmålet (Hughey, 
2009), kallas även för top-down (Beek, 2016). 
Anpassad version av denna approach 
användes flitigt i situationer där det fanns 
tydliga alternativ att navigera emellan. 
Förekom oftast vid hanterande av både 
juridiska samt ekonomiska utmaningar, då 
dessa situationer tenderade att lämna ett fåtal 
alternativ vid lösande av problem.  

Även i utvecklingsprocessen förekom situationer där lösningen av ett problem kunde ske 
endast med hjälp av ett fåtal tillvägagående, detta var dock sällan fallet i projektets tidigare 
skeden. 

4.1.1.2 Bottom-up 

Genom att ha målet som utgångspunkt, 
för att sedan bryta ned hur det nåddes, 
kan få komplexa problem som kräver 
mycket nytänkande bli lättare att 
hantera (Kinh H, 2018). 

Denna modell (se Figur 3) användes 
främst i situationer där vägen till 
lösningen ansågs överväldigande, främst 
på grund av bristande erfarenhet inom 
liknande situationer i kombination med 
ett högt antal potentiella 
tillvägagåenden. Användningen av Bottom-Up modellen är som högst inom just 
produktutvecklingsområdet, då stor del av framtagandet sker inom områden utan tydliga 
ramar. 
 

4.1.1.3 Klassisk brainstorming 

Först definieras problemet, sedan förs generering av idéer vokalt i grupp samtidigt som de 
skrivs ned tills tiden runnit ur eller tillräckligt många lovande idéer tagits fram (Slocum, 
2018). 

Om situationen ansågs vara av simpel natur, tenderade just klassisk brainstorming vara 
första tillvägagåendet då det krävs få förberedelse samt resulterar i snabba beslut. 
 

4.1.1.4 Brainwriting 

Efter att problemet definierats, separeras alla deltagare (visuellt) för att individuellt 
generera idéer i en miljö som passar individen. Idéerna skrivs ned, så att då tiden runnit ut 
dela framgångarna i en gruppdiskussion (Laninge, 2013). 

När komplexa situationer med till synes bristande lösningsvägar uppstod, så blev 
brainwriting ofta metoden som användes för att hantera läget. Detta då tillvägagåendet som 

Figur 2 Visulisering av anpassad vattenfallsmodell 

Figur 3 Visualisering av anpassad Bottom-up modell 
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ofta hittats utanför konventionella ramarna sällan uppmärksammas i gruppdiskussioner som 
har en tendens att begränsa deltagarna till tankebanor påverkade av medverkande i 
diskussionen. 
 

4.1.2 Beprövande av resultat 

Den kreativa fasen följdes upp i majoriteten av fallen med att de mest lovande alternativen 
prövades inom teoretiska ramar. Detta genomfördes på olika sätt, beroende på problemets 
omfattning, tidspress samt prioriteringsgrad. De två metoderna som användes flitigast var 
sex tänkarhattar samt användaranalys baserad på NABC. 

4.1.2.1 Sex tänkarhattar 

Metoden användes till att utifrån olika perspektiv validera en lösning (Bono, 1999). Sex 
tänkarhattar har under flertal situationer varit ett utmärkt redskap för att vid delade åsikter 
om en idé, verifiera ifall åsikterna är grundade i legitima källor eller fall de enbart uppstod 
på grund av hur idén först uppfattades baserat på känslor. Ytterligare situationer som 
metoden utnyttjades vid, bestod av tillfällen då formulerandet av lösningar togs fram för en 
bred användarbas, inte enbart för skaparna. 
 

4.1.2.2 Användaranalys baserad på NABC 

Vid många tillfällen, behövde en idé valideras ifrån andra perspektiv. Detta kunde handla 
om allt från hur en funktion i applikationen ska formges, till hur ett marknadsföringsbeslut 
uppfattas. Då majoriteten av besluten som tagits genom projektets gång har haft extern 
påverkan, har strategi baserad på den så kallade ”NABC-modellen” använts flitigt. Modellen 
är framtagen för att effektivt kommunicera på ett fördelaktigt sätt en produkt eller idé till 
sin målgrupp (Sciencepark, 2015). Denna modell underlättar processen vars mål är att 
undersöka hur en företeelse eller ting uppfattas genom specifika intressenters ögon.  
 

4.1.3 Val av alternativ 

När idéernas värde verifierats, testades alltid hur pass optimala de är gällande 
implementering i relation till varandra. Detta för att avgöra om det mest tilltalande 
alternativet inte faller på grund av komplikationer relaterade till antingen dess kostnad, 
kvalitet eller tid. 
 

4.1.3.1 Tid-, Kvalitet- och Kostnadstriangeln 

Triangeln (se Figur 4) används för att klargöra 
förhållandet mellan kostnaden, tidsramen samt 
kvalitén som resultat av ett beslut. 

Denna metod hjälpte välja de lösningar som 
presenterade lägst risk i relation till potentiell vinst. 
Eftersom verksamheten är fortfarande i ett tidigt 
skede, så tenderar lösningar som involverar låga 
kostnader vara till fördel, detta leder dock till att det 
ofta behövs kompromisser gällande kvalitet eller tid. 
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4.1.4 Praktiska tester 

Resultatet av processer som genomförts testades i 
verkliga omständigheter. Detta då oavsett hur bra idén verkar, så förekommer det alltid 
aspekter som inte förutspåtts, hanterats felaktigt eller kunde helt enkelt skötas bättre. 
Resultatet av testerna som genomförts i verkliga scenarion genererar alltid mest givande 
resultat när det kommer till definiering av ting att förbättra. 

Beprövande av resultat varierar starkt beroende på vad det är för typ av idé som 
förverkligats. Nästintill varje resultat som tagits fram, testas i olika omständigheter, på olika 
vis, då här finns det få modeller som kan spegla varje verklig situation som uppstår. Ett 
förklarande exempel på detta, kan testandet av ett ekonomiskt beslut (som att investera i en 
mailserver) jämföras med testandet av lokalisering av ”Mina Sidor” (se Produkt) gällande UI 
inom applikationen.  
 

4.1.4.1 Användbarhetstesting 

Då kvalitén av produkten är en central del av projektet, testades den enligt principer 
populära inom utveckling av mjukvaror som är baserade på interaktion mellan icke 
automatiserade system, med användarvänlighet i fokus (Jerz, 2018).  

Metoden är applicerades vid studierandet av användning samt beteende hos individer som 
är ej deltagande vid utvecklandet av applikationen för att klargöra vilka aspekter som bör 
bearbetas ytterligare. Detta tillåter instansen ansvarig för utvecklandet att se på arbetets 
befintliga resultat via användarens ögon, vilket leder till justeringar av funktioners 
utformning både relaterat till dess utseende som till dess sätt att fungera på. Ytterligare 
fördelar med denna metod är förmågan att bli av med ”tunnelseendet” som uppstår efter 
många timmar av analyserande av en företeelse. 

4.2 Mjukvaruutvecklingsmetod 

Vid samarbete med externa parter gällande översättning av produktens funktionalitet samt 
dess utformning till kod, användes Scrum metodik som är populär inom agil utveckling av 
mjukvaror (Shah, 2015). Metodiken inkluderar tre roller: produktens ägare (beställare), en 
Scrum Master (ledaren av programmeringsteamet) samt ett programmeringsteam. Den kan 
även brytas ned i tre områden som består av objekt, händelser samt regler (VersionOne Inc., 
2018).  

En  justerad version (se Figur 5) anpassades vid utvecklandet av både testversionen samt den 
slutgiltiga produkten. 

Figur 4(FCT, 2018) 
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4.2.1 Objekt 

Det tre objekt som skapas, korrigeras samt expanderas genom hela Scrum processen är 
Product backlog, Sprint backlog samt Increment. 

4.2.1.1 Product backlog 

En lista som innehåller funktioner, buggar, tekniska uppgifter att genomföra, kunskap som 
ska anskaffas eller andra ting som skapar värde för applikationens användare. Detta 
dokument är sorterat baserat på varje uppgifts prioritet enligt produktens ägare. 

Backlogen anses aldrig vara färdig, då den bör expandera baserat på marknadens behov. 

4.2.1.2 Sprint backlog 

Kortfattat är detta dokument en prognos genomförd av utvecklingsteamet, som innehåller 
funktioner som förväntas vara klara tills nästa delresultat (även kallat ”Increment”). Bör 
inkludera en plan tydlig nog för att bidra med en klar bild av i vilken riktning som arbetet 
förs.  

Om innehållet av denna prognos slutförs innan nästa avstämningsmöte, bör 
utvecklingsteamet fortsätta jobba på innehållet av Product Backlog för att hålla 
produktiviteten hög. 

4.2.1.3 Increment 

Resultatet av en sprintperiod som levereras till produktens ägare för tester. Detta för att vid 
behov av korrigering återigen inkluderas i Product backlog. 
 

4.2.2 Händelser 

De händelser som förekommer under Scrum-processen är Sprint, Sprint review samt Sprint 
retrospective. 

 

Figur 5 Justerad version av Scrum 
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4.2.2.1 Sprint 

Sjudagarsperiod som börjar med ett möte och avslutas med en genomgång av hur sprinten 
gått. Under sprintperioden tillåts inga ändringar som skulle kunna påverka sprintens mål. 
Detta leder till att ändringar som får ske under sprint perioden är minimala, samt bör utan 
undantag konsulteras med produktens ägare. 

Inom utvecklingsteamet förekommer dagliga korta möten under sprintens period för att 
försäkra att alla deltagande är informerade om målet som bör nås för dagen, samt sprintens 
period. 

4.2.2.2 Sprint review  

Efter varje sprint diskuteras framsteg som gjorts, där Sprint Backlog (se ovan) vägs mot vad 
Increment innehåller.  

4.2.2.3 Sprint retrospective 

Efter Sprint review (se ovan) hålls en diskussion om vad som gått bra, samt om vad som bör 
ändras. Detta för att optimera processen kring utvecklandet av produkten. Det är i denna 
fas som ändringar av strategier samt regler kan förekomma. 

4.2.3 Regler 

Då utveckling av mjukvara beror starkt på dess typ, bör denna del av Scrum processen täcka 
regler som ska underlätta utvecklingen för alla deltagande parter. 

Det är vanligt att i denna del specificera allt från tider för kommunikation till strategier för 
leverans av delresultat till produktens ägare. 
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4.3 Kundsegment 

Kundsegmentering är nödvändigt när man försöker nå ut till en målmarknad. Segmentering 
av konsumenter och företag gör det möjligt att effektivisera marknadsföringen. En direkt 
riktad kommunikation gör det möjligt för marknadsförare att ansluta sig till målgruppen 
och utveckla kundrelationer (marknadsförd-marknadssegmentering, 2018). 

Det finns flertalet av sätt att segmentera marknaden för att nå de mest ideala konsumenterna 
för produkten och tjänsten. Dessa inkluderar: geografisk-, demografisk-, psykografisk -och 
beteendessegmentering (feedough-market-segmentation, 2018). 

4.3.1 Geografisk 

Geografisk segmentering är att segmentera en målgrupp baserat på var de befinner sig. 
Segment kan vara så brett som ett land eller en region, eller lika smal som en gata av 
bostäder. 

Speciellt för småföretag kan geografisk segmentering användas för att rikta specifika kunder 
för att hålla kostnaderna låga. 

4.3.2 Demografisk  

Demografisk segmentering segmenterar marknaden baserat på vissa egenskaper hos 
publiken. Egenskaper inkluderar ofta, men är inte begränsat till: etnicitet, ålder, kön, 
religion, utbildning, inkomst, civilstånd och yrke. 

4.3.3 Psykografisk 

Psykografisk segmentering är betydligt mindre konkret än både geografisk och demografisk 
kundsegmentering, då psykografisk segmentering delar marknaden med principer som 
livsstil, värderingar, social klass och personlighet. 

Denna typ av kundsegmentering är betydligt svårare att genomföra än geografisk eller 
demografisk segmentering. För att korrekt segmentera marknaden baserat på psykografi 
måste marknadsförare verkligen ta sig tid att lära känna sina nuvarande och tidigare kunder. 
Detta inkluderar tydligt att definiera den ideala kundens persona för produkten eller 
tjänsten och utveckla relationer med kundbasen. 

4.3.4 Beteende 

Beteendesegmentering liknar den psykografiska segmenteringen med utgångspunkt i att 
den är mindre konkret än demografisk eller geografisk segmentering. 
Beteendesegmentering är praxis att dela konsumenter i grupper enligt något av följande 
attribut: användning, lojalitet, medvetenhet, kunskap, smak och köpmönster.  

Beteendesegmentering tillåter marknadsförare att vara mer relevanta och producera 
meddelanden som kommer att resonera väl med sin önskade målmarknad. 
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5. Utvecklingsprocessen  

Utvecklingsprocessen har bestått av flera delmoment och genom beprövade ovannämnda 
metoder. Nedan följer genomförandet från tidig utvecklingsfas, vad som ligger bakom 
kulisserna och vägen fram till resultatet. 

5.1 Tidig utvecklingsfas 

Den tidiga utvecklingsfasen bestod av diskussion och brainstorming i helgrupp, vilket 
bidrog till att samtliga parter fick ett gemensamt språk och målbild. Projektgruppen 
hanterade varje uppgift tillsammans för att främja den gemensamma visionen i ett tidigt 
skede. När bitarna började falla på plats kunde en obestridd uppdelning av arbetsuppgifter 
verkställas. För en så omfattande lösning som CommunEaty är det lätt hänt att vilja lösa och 
hantera alla problem samtidigt, något som projektgruppen hade i åtanke under första delen 
av projektet, som senare har brutits ner i till de fundamentala behoven. Att lösa billigare 
alternativ till mat, sociala aspekten, lättanvändlighet och jobbmöjlighet är något som 
fastställdes och ligger i fokus.  

Efterhand blev det allt tydligare att fokusera produkten i olika kundsegment och 
användargrupper istället för att se alla människor som potentiella kunder. Grunden i idén 
var och är fortfarande fokuserad på så kallad ”peer-to-peer approach” där människor i 
samhället interagerar och hjälper varandra. Att hantera företag samt restauranger i 
CommunEaty var från början ett alternativ som inte valdes att prioritera men har under 
utvecklingen vuxit fram. 

5.2 Juridik 

Produkten har formats väldigt mycket utefter att ha tagit del av de statliga myndigheternas 
lagstiftning och riktlinjer. Livsmedels- och Skatteverkets regler och riktlinjer är något som 
har utvärderats och har anpassat produkten. Majoriteten av arbetsuppgifterna har utförts 
till stor del av CommunEaty, där olika instanser använts som bollplank, rådgivning och 
verifiering. Det har tagits fram användarvillkor (se bilaga 4) till applikationen, sekretessavtal 
för samarbete med företag och kompanjonsavtal för att se till att företaget har en hållbar 
framtid. Användarna skriver på användarvillkoren som skyddar CommunEaty och 
kompanjonsavtalet gör att företaget kommer att skötas på ett professionellt sätt. Dessa 
kommer att fortsätta uppdateras och flera avtal kommer att tas fram när de behövs för att 
driva verksamheten framåt. 

Vid anställning av programmerare skrevs ett samarbetsavtal (se bilaga 5 & 6), för att båda 
parterna skulle vara överens om och vad samarbetet skulle omfatta. Även sekretessavtal 
skrevs på av flertalet parter (potentiella samarbetspartners och intressenter) vid 
presentation av koncept (se bilaga 7). Ett kompanjonsavtal har även skrivits mellan parterna 
(se bilaga 8). 

5.2.1 Aktiebolag 

Valet av att bilda ett bolag växte fram under projektets gång. Genom utvärdering av samtliga 
bolagstyper beslöts det att aktiebolag hade flest fördelar: att skapa ett bolag för tre personer 
med rösträtt i form av aktier, inget personligt ansvar vid följd av aktiebolagsordningen samt 
en vinstdrivande verksamhet underhålls på bästa sätt genom ett aktiebolag. Projektgruppen 
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medverkade på en föreläsning om aktiebolag på Skatteverket i Göteborg före bildandet för 
att få en inblick vad ett aktiebolag innebär. Eget kapital från samtliga medlemmar 
investerades för att uppfylla aktiekapitalet (17 000 SEK per person).  

5.2.2 Immaterialrätt 

För att få kontroll över immaterialrätten för produkten gjordes analyser av följande skydd: 
design/mönsterskydd, varumärkesskydd, upphovsrätt och patent. Allt som innehåller 
konstnärligt skapande det vill säga programmering, design av logotyp och flyers erhåller 
upphovsrätt. Det finns möjlighet att inarbeta varumärkesskyddet genom att etablera 
varumärket på marknaden. Genom att ha utfört en konkurrensanalys har produkten kunnat 
skapa en tydlig särprägel med hänsyn till tillgängliga patentdata och verifiering från 
utomstående immaterialrättsinstans. Namnet ”CommunEaty” togs fram via brainstorming 
med hänsyn till tillgängligt företagsregister. Första namnförslaget CommunEaty AB som 
aktiebolagsnamn blev avslaget på grund av förväxlingsbarhet med det befintliga namnet 
Community AB. Senare blev aktiebolagsnamnet ”CommunEaty Software AB” godkänt av 
Bolagsverket.  

5.3 Ekonomi 

Finansiering har sökts på flera sätt, både från stipendier, riskkapitalister, investerare och 
långivare. Genom att ha pitchat konceptet till utomstående parter har finansieringsstöd 
kunnat tas emot från Almi Halland både som privatpersoner och företag samt 
Fåhréstipendiet genom utvecklingsingenjörsprogrammet. För att kunna ta emot betalningar 
skapades ett swishkonto kopplat till bankkontot på SEB bank.  

5.4 Arkivering & kommunikation 

Molnverktyget Google drive har varit i centrum för projektet där alla dokument och bilagor 
samlats för en gemensam arkiveringsplats, har delats upp i subkategorierna: administration, 
ekonomi, juridik, marknadsföring, skola och teknologi, för att få en tydlig och lätthanterlig 
arkivering. En digital loggbok har också skrivits efter varje möte under projektets gång 
vilket har underlättat att ha en tydligare översikt över handlingsplaner och arbetsuppgifter. 
Vid illustrationer av mockups mellan mjukvaru- och applikationsutvecklare har verktyget 
Invision använts. Verktyget Slack har använts som kommunikationstjänst.  

5.5 Marknadsföring 

Posters har skapats vid flera tillfällen under projektets gång. Den första postern (se bilaga 9) 
var vid processen av att hitta en mjukvaruutvecklare för första versionen av produkten. Två 
stycken posters skapades i samband med marknadsföring av testperioden varav en gjordes 
av utomstående part via tjänsten Fiverr och en gjordes av projektteamet. Dessa sattes upp 
på Högskolan i Halmstad (se bilaga 10 och 11) då studenter nära projektteamet eftersöktes 
på grund av kraven lägre pris och tydlig kommunikation.   

Huvuddelen av marknadsföringen har skett på CommunEatys sociala medier: Facebook och 
Instagram. Högskolans instagram användes i två veckor för att kunna bredda 
marknadskommunikationen till en större publik och samla användare till testperioden. 
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Logotypframtagningen gjordes först på egen hand av projektteamet, denna logotyp (se 
bilaga 12) användes under konceptpresentationen och på hemsidan. Nästa version av 
logotypen (se bilaga 13) gjordes tillsammans med en utomstående part via Fiverr. 

5.6 Inspiration  

Principen att vardagspersoner hjälper varandra med varor och tjänster saknar de befintliga 
lösningarna (se Konkurrenter). Denna typ av tjänst är väldigt ny på marknaden. Exempel 
på befintliga lyckade tjänster med grundidén vardagspersoner i fokus är Uber, Blocket och 
Airbnb. Att dela matupplevelser med människor är inget som är nytt på marknaden, till 
exempel i tv-programmet halv åtta hos mig, där fyra främlingar bjuder varandra på middag 
under en veckas tid i utbyte av matupplevelser och gemenskap. Det finns inte ännu någon 
matrelaterad kommunikationstjänst som kombinerar alternativen att välja själv mellan 
utkörning, avhämtning och äta tillsammans samt en tydlig mellanhand för användare. 
Nuvarande lösningar riktar inte sig till samhällets amatörkockar och saknar känslan av en 
lätthanterlig kommunikationstjänst. Att kunna jämföra hela matutbudet för både 
amatörkockar och restauranger är något som befintliga lösningar ej uppfyller. Saknaden av 
en komplett lösning till marknadens behov skapar användarvärde och potential för 
CommunEaty. 

5.7 Teknologi 

Majoriteten av tiden för projektet har tilldelats åt teknologi. Inom ett 
applikationsutvecklingsprojekt med flera parter inblandade krävs det att mycket ska falla 
på plats genom kommunikation och överenskommelser. 

5.7.1 Hemsida 

Helheten av designen och innehållet för hemsidan har skapats och fastställts av 
projektteamet. All typ av media i form av bilder och typsnitt har CommunEaty Software 
AB fullständiga rättigheter till. Hemsidan används som både en marknadsföringskanal och 
informationsplattform för produkten. 

5.7.2 Testversion 

Den första versionen av produkten gjordes i samarbete med en masterstudent på Högskolan 
i Halmstad som var projektledare för ett applikationsutvecklingsteam i Bangladesh. 
Medlemmarna i CommunEaty skötte kommunikationen med projektledaren i Sverige 
genom regelbundna avstämningsmöten och digital kommunikation. Ett avtal skrevs på 
mellan CommunEaty Software AB och A K M Tariqul Islam för att fastställa exakt vad som 
skulle ingå i samarbetet. Funktionerna och användarscenarion täcktes av CommunEaty och 
skulle översättas till kod med hjälp av applikationsutvecklarna. 

Projektgruppen försåg mjukvaruutvecklaren med mockups via verktyget Invision med hur 
användarscenariona skulle se ut.”Scrum metodik” (se Metodik) användes för att underlätta 
och effektivisera samarbetet. CommunEaty försåg utvecklarna med en ”mock-up” (se bilaga 
14) som beskrev översiktligt hur applikationen skulle fungera. Under tiden som 
applikationsutvecklandet föregick bidrog CommunEaty med feedback och eventuella 
ändringar. Under konceptpresentationen i december 2017 visades en tidig version av 
applikation upp för att förbereda inför en testperiod med studenter från Högskolan i 
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Halmstad som fokusgrupp. Det har skett ändringar i tidsplanering i form av uppskjutning 
av sprints och kompensation är något som har varit nödvändigt och har hanterats. 

 

5.7.3 Fullständig produkt 

Den första versionen av applikationen testades enligt tidigare nämnda metoder där feedback 
samlats in från användare för att ta reda på vad som är svårt att förstå, vilka funktioner de 
tycker om och varför de ville testa applikationen. Feedbackinsamling gjordes med så kallade 
”study groups” (se bilaga 15) där testpersonerna gick igenom användarscenarios i 
applikationen för att fastställa vad som var hanterbart och användarvänligt. CommunEaty 
tar själva fram och justerar applikationens funktioner och krav utefter marknadens behov 
och har anlitat ett företag för programmeringen (se Samarbetspartners). För att skapa en ny 
version av applikationen och välja rätt företag att samarbeta med fastställde CommunEaty 
först vad som söktes för att sedan ta kontakt. Steg ett var att få in offerter där pris, tid och 
komplement till applikationsutvecklingen ska inkluderas, för att sedan besluta om vilket 
företag som samarbetet skulle fortgå med. Den fortsatta utvecklingsprocessen består av 
avstämningsmöten regelbundet att genomföras utmed utvecklingen.  

Den fullständiga produkten utvecklas tillsammans med det polska mjukvaruföretaget 
Matsuu. Samarbetsavtalet (se bilaga 6) kommer att fastställa under vilka omständigheter 
samarbetet kommer att utföras. En gemensam mock-up har tagits fram via CommunEatys 
krav på funktioner (se bilaga 16) och användarscenarion (se bilaga 17) för att från början 
fastställa hur applikationen kommer se ut och prestera.  
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6. Tidsplan projektförlopp 

Sedan projektets start som ägde rum i augusti 2017, har två planeringar följts (se bilaga 1 & 
bilaga 17). Innehållet av dessa planeringarna speglar de hittills genomförda aktiviteterna 
som täcks under utvecklingsprocessen (se Utvecklingsprocessen). 

6.1 Framtagning av prototyp 

Första planeringen (se bilaga 18) innehöll steg relaterade till framtagning av prototyp. 
Kalendermässigt täckte den perioden från projektets uppstart i augusti 2017, tills 
provperioden för applikationen som på grund av förseningar ägde rum under mars månad 
2018. 

Områden samt aktiviteter som planerades in under denna period omfattar följande: 

Teknik 

- Utformande av funktioner för prototypen 

- Utveckling av prototyp 

- Utveckling av hemsida 

- Förberedelse av testperiod för prototypen 

- Start av testperiod för produkten 

Marknadskommunikation 

- Fastställande av hemsidans innehåll 

- Hanterande av finansiering 

- Förberedelse inför marknadsföring 

- Start av marknadsföring 

Juridik 

- Bearbetande av diverse juridiska frågor relaterade till produkten 

- Grundande av aktiebolag 

Administration 

- Fastställande av affärsplan 

- Rapporterande av framsteg 

-  

Komplikationer som ledde till förseningar förekom främst inom tekniska samt 
marknadsrelaterade områden. Dessa förseningar uppkom främst på grund av 
missuppskattning gällande tidsåtgång för diverse aktiviteter både från CommunEaty 
Software AB:s sida, som utomstående instansers verkan. 
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6.2 Framtagning av färdig produkt 

Andra perioden täcker processen från prototyp, till färdig produkt (se bilaga 20). 
Provperioden som startade den andra perioden pågick under februari 2018, medan 
lanseringen av fullständig version på marknaden sker i juli 2018. 

Områden samt aktiviteter som planerades in under denna period omfattar följande: 

Teknik 

- Utformande av funktioner för applikationen baserat på insamlad feedback 

- Underhåll av testperioden för produkten 

- Utveckling av produkt redo för marknaden 

Juridik 

- Start av samarbete med teknisk partner 

- Överlämning av produkt 

Marknadskommunikation 

- Analys av potentiella tekniska partners för utveckling av full produkt  

- Hanterande av finansiering 

- Slutpresentation av examensarbetet 

- Exposition för produkten 

Administration 

- Hantering av betalning för prototyp 

 

Det preliminära datumet för lansering av produkt var ej baserat på information insamlad 
efter konsultation med tekniska partnern, då ett samarbete inte var tecknat vid fastställande 
av planering. Ytterligare aspekt värd att nämna är faktumet att i denna planering var 
marknadsföringen icke planlagd, då det än återstod att konstatera effektiv strategi för 
lansering av produkten. 
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7. Resultat 

Under projektets gång har utvecklingsprocessen genererat flertalet resultat. Dessa ligger 
främst inom teknik då produkten varit i fokus för projektet. Hur den används och vilka 
funktioner som den baseras på finns att läsa under produkt. Nedan följer även lyckade 
resultat inom juridiska, ekonomiska och marknadsrelaterade processer såsom avtal, 
marknadsföringskanaler, med mera. 

7.2 Testversion 

 

Utvecklingsprocessen av applikationens testversion (se utvecklingsprocess) resulterade i en 
färdig prototyp redo för testning (se bilaga 19). Av dennas funktioner kvarstår det flesta till 
nästa produkt där de flesta ändringar istället har skett i användarscenarios. Processen har 
kortats ner och gjorts mer lättförståelig. 

7.3 Produkten 

För att lösa problemen som stötts på och samla dessa på ett smidigt sätt har det skapats en 
applikation där användare kan interagera med varandra (se bilaga 20). Funktioner och 
specifikationer har noga tagits fram och utvärderats för att skapa en så bra produkt som 
möjligt. Först förklaras användarscenarios för att sedan gå in djupare på de huvud- och 
stödfunktioner som gör att processen kan genomföras. 

7.3.1 Användarscenarios 

Vilka steg som behöver genomföras för att genomföra olika scenarion är viktigt att förstå. 
Detta ger en överblick av applikationen innan det gås in på detalj hur funktionerna 
fungerar. 

 

7.3.1.1 Erbjud mat 

Du kan både som både privatperson och 
restaurang sälja mat genom applikationen 
när som helst. Väl inne i applikationen är 
det lätt att visa vad du erbjuder genom att 
smidigt skapa en annons (se bilaga 20). 
Här visar du vad du erbjuder, om din 

maträtt uppfyller några restriktioner, när du 

erbjuder det och hur du vill att det ska 

erbjudas (se bilaga 16). Efter att din annons 

delats väljer du vilka användare du vill 

servera beroende på deras betyg, om du 

känner för att äta tillsammans, leverera, ha 

användaren hämta av maten eller utefter 

andra preferenser du har. 

7.3.1.2 Hitta maträtter 

För dig som använder applikationen som 
privatperson kan du även efterfråga 
maträtter. Du kan snabbt hitta något nära 
dig som passar dina preferenser och 
restriktioner antigen på kartan eller i 
listan (se bilaga 20). När du bestämt dig för 
en maträtt och sett vem det är som lagar 
maten kan du beställa. Här väljer du vilket 
leveransalternativ, vilka restriktioner du 
vill ha uppfyllda och eventuellt vilken tid 
matutbytet ska ske. När du sedan betalat 
och ätit upp, är det dags att lämna betyg. 
Baserat på upplevelsen och hur maten 
smakade, lämnar du ett betyg och 
recension till kocken, som kommer visas 
på deras profil. 
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7.3.2 Huvudfunktioner 

Huvudfunktionerna av applikationen är det som produkten är baserat på. Dessa funktioner 
är essentiella för att användarscenarios ska kunna genomföras. 

 

7.3.2.1 Karta & Lista 

Efter att en annons har skapats kan den 
hittas av både dig själv och andra 
användare på antigen en live-uppdaterad 
karta, som hjälper dig visualisera vad som 
är i din närhet, eller en lista som har fokus 
på det visuella i form av hur maträtten ser 
ut. 

 

7.3.2.1 Annonser 

Applikationen som är en plattform för 
kommunikation som baseras på att 
användare delar mat med varandra genom 
att skapa annonser. Beroende på om 
användare vill erbjuda eller söka mat 
skapar de olika slags annonser. Det finns 
flera saker som ska ifyllas vid skapandet av 
en annons och innehållet varierar 
beroende på om du söker eller erbjuder 
mat (se bilaga 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 7 
Figur 8 

Figur 9 Figur 6 
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7.3.3 Stödfunktioner 

För att applikationen ska vara lättanvänd finns flertalet stödfunktioner som underlättar 
olika delar av processen. Utifrån huvudprocessen har dessa valts ut och bearbetats beroende 
på hur de interagerar med och förbättrar användarscenariorna. 

 

7.3.3.1 Registrering 

Innan du kan börja använda applikationen 
måste du registrera ett konto. Detta gör du 
med antigen via en email adress, Google+ 
eller ditt Facebook konto. Här kommer du 
endast att välja hur du ska registrera dig, 
vilket lösenord du skall ha och vad ditt 
namn är. Ytterligare information kommer 
att kunna läggas till väl inne i 
applikationen när profilen skapas. 

7.3.3.2 Filtreringssystem 

Det finns ett filtreringssystem (se bilaga 
20) som gör att man lättare ska kunna 
hitta annonser som passar. Sortering sker 
utefter användarens betyg, rättens pris, 
hur långt bort den är, restriktioner och 
även leveransalternativ. 

 

 

 

  

Figur 11 
Figur 10 
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7.3.3.3 Tidsplanering 

För att utbytet ska vara välanpassat utefter 
användarens behov finns det två olika 
slags tidsplaneringar. Den som lägger upp 
annonsen kan välja en specifik tid då 
utbytet skall ske. Detta lämpar sig då 
maten skall lagas på en viss tid och inte 
erbjuds kontinuerligt. Det finns även 
möjlighet att inte sätta någon specifik tid 
om maten erbjuds kontinuerligt. Detta 
alternativet kommer företag 
huvudsakligen att använda sig av då deras 
maträtter erbjuds utmed deras öppettider. 

7.3.3.4 Betygsättning och betalning 

Vid utbytet av maten kommer sedan 
användarna bekräfta att betalningen tagit 
plats. De båda parterna kommer att 
bekräfta att betalningen skett för att sedan 
betygsätta varandra. Betygsättningen är 
viktig då användare vill veta vilka kockar 
som gör bra ifrån sig då alla uppskattar 
högre kvalitet på måltiden och trygghet. 

 

 

 

 

  

Figur 13 

Figur 12 
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7.3.3.5 Chatt 

Det finns en chatt (se bilaga 20) för att 
man ska kunna ta kontakt med olika 
annonsörer för att reda ut oklarheter, 
anpassa tider eller om användaren vill bli 
mer bekväm med annonsören. Chatten är 
viktig då alla tänker olika när de skapar 
och tittar på en annons, det behövs 
utrymme för anpassning.  

7.3.3.6 Profil 

För att användarna ska bli bekväma med 
applikationen och att man lättare ska 
kunna hitta rätt användare och annonser 
att interagera med har alla en profil (se 
bilaga 20). Här kan de visa vilka de är 
genom bilder, en kort förklaring och man 
även kan se deras tidigare erfarenheter 
inom applikationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.7 Inställningar 

Alla dessa funktioner backas upp genom inställningar i applikationen (se bilaga 20) där man 
själv kan anpassa för vilka händelser man ska få notifikationer från och hur dessa ska visas, 
få reda på mer information såsom processernas olika steg. Man kan även lämna feedback till 
CommunEaty för att hjälpa till att förbättra applikationen och logga ut och ändra lösenord. 

7.3.4 Administration 

Då det alltid finns risk för misskötsel behövs en administrationspanel som tillåter en 
administratör att göra korrigeringar. I denna har administratörer möjligheten att hantera 
användare, annonser, kommentarer och betyg som satts. 

 

 

 

 

Figur 15 
Figur 14 
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7.3.5 Statistik 

Från applikationen kommer det även att tas fram statistik inom olika områden. Hur många 
som ser olika annonser är intressant för skaparna då det visar intresset. Antalet transaktioner 
som genomförs stärker applikationens värde i investerares ögon. Mängden trafik i 
applikationen allmänt sätt visar företag att det finns potential i att sluta reklamavtal. Detta 
kan vara restauranger som redan finns i applikationen, butiker i närheten eller andra företag 
som vill synas. Även vilka funktioner som används mer eller mindre flitigt analyseras fram 
för framtida ändringar i produkten.  

7.3.6 Tekniska specifikationer 

Applikationen består av två nativebyggda plattformar. En native plattform programmeras i 
ett visst språk såsom "Java" finns för Android och "Swift" för IOS. Denna plattformstyp 
valdes då det gör applikationen snabb och ger den hög pålitlighet (www.techopedia.com, 
2018). Fördelningen mellan Android och IOS användare i Sverige är jämn (www.mobil.se, 
2018). Både plattformarna har därför väldigt stor potentiell användarbas och ska utvecklas 
där IOS prioriteras då det finns något fler användare. 

Vid val av server till applikationen rådfrågades samarbetspartnern Matsuu. Det föreslog att 
den ska drivas på en Google Firebase server. Inom google firebase valdes en som stöttar upp 
till 100 000 användare för att inte ha någon begränsning i ett tidigt skede 
(firebase.google.com, 2018). Till detta paketet tillkommer bland annat 2,5 GB lagring i 
realtid som testas virtuellt 10 gånger per dag och 5 gånger fysiskt för att täcka alla aspekter.  

7.3.7 Hemsida 

Som tidigare nämnt (se Utvecklingsprocess) har även en informationshemsida har tagits 
fram. Via denna kan man få reda på hur applikationen fungerar och otydligheter kan klaras 
upp. Det förklaras vad du kan göra i applikationen såväl som vilka steg du behöver ta för att 
genomföra olika processer. Man får veta mer om projektet som helhet. Vad idén grundas i, 
vad dess vision är och även vilket som ligger bakom det. Därtill finns även möjlighet att 
genom hemsidan hitta CommunEatys sociala medier för att följa utvecklingen på andra 
plattformar.  

Ofta förekommande frågor besvaras och kontaktuppgifter finns tillgängliga om ej dessa 
räcker till. Även företagets samarbetspartners finns att hitta lättillgängligt.  
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7.4 Juridik 

Granskning och signering av flertalet sekretessavtal har resulterat i att utbyte av 
information parterna emellan och samarbetet har kunnat fortgå utan problem (se 
Utvecklingsprocessen). Även samarbetsavtal har skapats och skrivits på så att parterna vet 
vad utbytet går ut på. 

För att verksamheten skall fungera internt och företaget skall ha en hållbar framtid har även 
ett kompanjonsavtal skrivits. Detta är något som parterna inom företaget kan referera till 
om eventuella tvister eller missförstånd uppstår. 

Mellan CommunEaty och dess användare finnes även ett användarvillkor skrivit av 
CommunEaty som sedan verifierades av utomstående instans. 

7.5 Marknadsföring 

Inom marknadsföring har det skapats tre stycken affischer (se Utvecklingsprocessen). En, 
som gjordes inom projektteamet, för att hitta en samarbetspartner för utvecklingen av 
testversionen (se bilaga 14) vilket resulterade i att mjukvaruutvecklingen kunde påbörjas. 
Två affischer för att marknadsföra lanseringen av testversionen (se bilaga 10 & 11). En som 
gjordes av en frilansande designer och en som gjordes inom projektteamet. Med dessa 
etablerades en användarbas så att projektteamet fick feedback på applikationen så att 
utvecklingen kunde fortgå. 

7.6 Ekonomi 

Sökning av finansiering har resulterat i stöd från Almi (se Samarbetspartners) på 
sammanlagt 25 000 kronor. Inom hantering av ekonomin samarbetas det med Sense4 
Solutions vilket resulterat i en överblick på ekonomin inom företaget. 
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8. Intressenter 

Intressenter är individer eller instanser som i någon grad påverkas eller kan påverka 
projektet och har delats upp i grupperna: konkurrenter, samarbetspartners, användare och 
kunder, investerare och ägare. 

8.1 Konkurrenter  

Digitala tjänster som bjuder samma eller liknande tjänster som CommunEaty ses som 
applikationens direkta konkurrenter. Detta är till exempel "Gastronaut" som dock skiljer sig 
markant inom att dom anställer sina kockar (www.gastronaut.me, 2018). De och andra 
liknande applikationer ses dock inte som stora hot då de har väldigt låg användarbas. Här 
ses CommunEaty överlägset när det kommer till lättanvändlighet (då man genom andra 
plattformar behöver bli anställd som kock). 

Det finns även andra konkurrenter som konkurrerar med delar av applikationen. Då 
plattformen till stor del handlar om att privatpersoner säljer mat blir en konkurrent andra 
entiteter som säljer mat som exempelvis restauranger. Inom applikationen har dock även 
företag chansen att marknadsföra sin verksamhet och sälja mat. Andra plattformar såsom 
"Tripadvisor" där sådana företag kan marknadsföra sig är en konkurrent till denna delen, 
där kunder betygsätter olika restauranger de har varit på för andra att se. Detta 
betygsystemet är dock inte att lita på då man ej måste äta på restaurangen för att kunna ge 
betyg. 

Applikationen har tre stycken leveransalternativ därav ett är hemkörning. Inom denna 
bransch finns det tjänster såsom "UberEats" och "Foodora" att konkurrera med. Medans 
dessa är starka konkurrenter i sig erbjuder de ingenting annat medan denna tjänst endast är 
en del av CommunEaty. 

Medans flertalet av CommunEatys funktioner har starka konkurrenter finns det inte en 
plattform som lyckats samla allting på ett ställe och erbjuder det till marknaden. De 
lösningar som finns har som sagt ingen andvändarbas vilket beror på att det inte erbjuds 
tillräckligt mycket mat. Detta beror i sin tur på att det är mer komplicerat för användare att 
erbjuda sin mat vilket CommunEaty har jobbat för att göra så smidigt som möjligt. Den stora 
samlingen funktioner och simpliciteten är där plattformen står ut. 

8.2 Samarbetspartners  

Samarbetspartners behövs för att komplettera kunskapen som finns inom projektgruppen 
och för att projektet ska stödjas finansiellt. Det har jobbats med instanser inom teknologi, 
juridik, företagande och ekonomi i olika stor utsträckning samt med olika många företag. 

8.2.1 Teknologi 

För utvecklingen av applikationen samarbetades det först med ett nystartat svenskt bolag 
med operationer i Bangladesh för att ta fram en test-version. Valet föll på denna 
samarbetspartner då ett lågt pris, vilket de erbjöd, låg i centrum. Detta då test-versionen 
endast utvecklades för att få feedback på de grundliga funktionerna och inte på UI, UX och 
en stor andvändarbas. 
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Till utvecklingen av en slutgiltig produkt att släppas på marknaden arbetas det med en 
annan instans, det polska mjukvaruföretaget Matsuu. Dessa valdes för att dem dels erbjöd 
ett bra pris och även arbetat med liknande applikationen tidigare och gjort det väldigt bra 
(matsuu portfolio, 2018). Bevis på hög kvalitet och erfarenhet inom det specifika området 
gav stort förtroende. 

För utveckling och underhåll av hemsidan samarbetas det med finska företaget WebAula. 
De har, utefter våra krav, designat websidan, underhållit och administrerat servrarna och 
jobbat med uppdateringar för att hålla den funktionell. Utöver det har de har även försett 
CommunEaty med mailservrar för att genom dessa kunna sköta företagets kommunikation. 

8.2.2 Juridik, företagande och ekonomi 

Halmstadbaserade företaget Sense4 Solutions AB samarbetas med inom ekonomi. De sköter 
bokföring, löpande redovisning, bokslut, årsredovisning, deklaration för företaget och ger 
även råd vid ekonomirelaterade frågor. Almi Halland har hjälp till ekonomiskt vid 
framtagning av test-versionen genom finansiellt stöd. De, High Five och Connect erbjuder 
även råd gällande företagande och innovation. Vi specifikt juridiska frågor har även Valea 
och tjänsten timbanken använts för råd. 

8.3 Användare & Kunder 

Amatörkockar såsom restauranger kan använda tjänsten under samma princip. Att kunna 
erbjuda sin mat till andra är ett betydelsefullt intresse som skapar ett behov. Restauranger 
som integrerar med kunder via digitala lösningar blir allt mer relevant och framstående. Att 
knyta samman ett samhälle med mat som det gemensamma intresset ser CommunEaty ha 
stor potential för att uppfylla kundbehoven (se Marknaden).  

8.4 Investerare & ägare 

Då projektet drivs i ett aktiebolag drar alla parter innehavande av aktier nytta av dess 
framgång. Detta är endast stiftarna i nuläget men det finns möjlighet att flera parter kommer 
att innehava aktier. Då det är ett privat aktiebolag är det investerare som potentiellt kan 
komma in. Hur stort de påverkas av fram- och motgångar beror på hur mycket aktier de 
äger i bolaget (Bolagsverket, 2017).  
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9. Marknaden 

För att få en överblick över produktens potential och positionering är en marknadsanalys 
relevant. Att segmentera potentiella användare i olika kundgrupper samt identifiera 
produktens Unique Selling Point, bidrar till en konkurrenskraftig utgångspunkt. Slutligen 
analyserades diverse marknadsföringskanaler, med målet att välja de bäst anpassade till både 
produktens, publiken som verksamhetens utgångspunkt. 

9.2 CommunEatys kundsegmentation 

För att kunna göra en kundsegmentation trovärdig och pålitlig till storstadsliv har den 
geografiska segmentationen fokuserats på Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Fördelen med att utveckla en applikation som är en kommunikationsplattform 
för mat är att den riktar sig åt alla människor som har ett intresse för mat och har tillgång 
till en smart mobiltelefon. Oavsett kön, inkomst, utbildning och etnicitet ska produkten 
kunna riktas till denna målgrupp. 

Den demografiska segmentationen har tagit hänsyn till flera juridiska aspekter och har 
prioriterat åldrarna 18-64 år. Åldersgruppen valdes för att produkten kommer att rikta sig 
åt vuxna människor i arbetslivet som ska kunna agera som både köpare och säljare i 
applikationen. 

Den geografiska uppdelningen har skett till Stockholm med 634 002 (Statistik Stockholm, 
2018), Göteborg med 389 581 (Statistikdatabas Göteborg, 2018) och Malmö med 217 536 
människor i målgruppen (Malmö kommun - politik, 2018).  

Enligt Internetstiftelsens undersökning 2017 hade 81% av Sveriges befolkning tillgång till 
minst en smart mobiltelefon och procenttalet är med stor sannolikhet högre i storstäder 
speciellt inom åldergruppen 18-64 år. (soi2016, 2018)Detta skapar en stor kundbas att rikta 
sig till och därför ses etableringsprocessen som något som ska prioriteras i varje stad för sig 
för att senare växa vidare.   Detta skapar en stor kundbas att rikta sig till och därför ses 
etableringsprocessen som något som ska prioriteras i varje stad för sig för att senare växa 
vidare.    

9.2.1 Unique selling point 

För att fastställa en korrekt bild av CommunEaty hos kundernas krävs det tydlig 
positionering på marknaden. För att formulera en gynnsam bild är det viktigt att fokusera 
på vilka unika aspekter som erbjuds, samt främja dessa genom att låta dem genomsyra allt 
som CommunEaty Software AB arbetar med. Detta gäller inte enbart marknadsföringen, 
utan sprider sig även till produktens utformning. 

Applikationen CommunEaty erbjuder många fördelar. Dessa sprider sig från 
användarvänlighet till mängd samhällsproblem relaterade till gastronombranschen som 
tacklas. Det är dock viktigt att inte sprida sig för tunt när produkten presenteras. Detta leder 
till att CommunEaty’s starka sidor som ligger i fokus baserar sig i faktumet att mängden 
konsumentbekymmer som tacklas är högre än hos konkurrenterna, samt sättet som de 
tacklas på resulterar i en lösning som är enkel att använda för alla. 

Denna positionering är gynnsam för att användarna ska se CommunEaty som svaret på 
matfrågan. 
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9.3 Kommunikationskanaler 

För spridning av information om produkten, med målet att öka antalet användare, finns det 
många tillvägagåendesätt. Nyckeln är att väga potentiella vinsten mot kostnader och risker 
som initiativet medför. Valet av kanaler har främst baserat sig på kundsegmenten som 
produkten riktar sig till. 

Fördelarna med varje kanal, samt även mätningsstrategier gällande trafik som finns 
tillgängliga för att säkerställa att vald kanal är värd underhållskostnaderna som medföljer, 
bidrog till beslutet. 

Analysen (se bilaga 21) av kanalerna resulterade i att flera externa samt interna kanaler 
valdes. 

9.3.1 Interna kanaler 

Interna kanaler som valdes begränsar sig till egen hemsida, sociala medier, event samt 
annonsering. 
 

9.3.1.1 Hemsida 

För att säkerställa att meddelandet som 
kommer ut till besökarna av hemsidan (se 
bilaga 23) ska spegla vad CommunEaty 
erbjuder, användes liknande motiv 
gällande ordval, teckensnitt, mm. 
Färgtemat som följdes baserar sig på 
Logotypen (se bilaga 13), som även 
utnyttjas i applikationen. 

9.3.1.3 Sociala medier 

Efter en analys av befintliga sociala 
medier, valdes just Facebook samt 
Instagram ut, då de ansågs vara mest 
passande till publiken som vill nås. 
CommunEaty’s sociala medier kan följas 
på "CommunEaty_" (Instagram) och 
"CommunEaty Software AB" (Facebook). 

 

9.3.1.2 Event  

I mån av tid, pengar och möjligheter tas 
varje möjlighet tillvara på, för att kunna 
ställa ut vad CommunEaty erbjuder. Detta 
för att situationer då möjligheten att 
knyta personlig relation till kunden 
resulterar i högst chans att locka kundens 
intresse på lång sikt. Exempel på 
evenemang är Hallifornien eller Ut-expo. 

9.3.1.4 Annonsering 

Då ingen fysisk produkt behöver 
transporteras till kunden, är annonsering 
via internetreklam (främst riktat till 
sociala medier och liknande) extra 
effektiv. Detta då initiativet som krävs 
från den potentiella användaren är 
avgränsat enbart till att följa direktlänken 
för att ladda ned applikationen (se bilaga 
10 & 11).
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9.3.2 Externa kanaler 

Offentlig media samt sponsring utnyttjats för att ytterligare sprida information om 
produkten. Ytterligare nämnvärd potentiell väg att sprida information om produkten som 
övervägs, är samarbete med marknadsföringsföretag.  
 

9.3.2.1 Offentlig media 

Det finns massor med diverse offentliga 
media att rikta sig till i form av tidningar, 
radio, med mera. Dock i dagens läge 
bearbetas inte denna aspekt på grund av 
begränsad likviditet.  
 

9.3.2.2 Sponsring 

Vid vissa typer av samarbete förekom det 
möjligheter som ledde till gemensam 
spridning av image. Ett exempel på detta 
kan vara listande av samarbetspartners 
logotyp på hemsidan, eller delande av 
inlägg på sociala medier om nytt 
samarbete för att locka intresse till partens 
kanaler. 
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10. Affärssystem 

När det kommer till affärsmodeller finns det väldigt mycket att välja på. Det finns olika sätt 

till inkomst och dessa kan även kombineras. Mycket måste tas i hänsyn såsom vid vilket 

stadium man ska börja tjäna pengar, hur marknaden ser ut, kundsegmenterings mm. 

10.1 Strategi 

Då applikationen baseras på att användare interagerar med varandra ligger en stor 

andvändarbas i fokus. För att göra produkten mer attraktiv kommer det därför till en början 

inte att dras någon direkt vinst. Detta för att användarbasen ska växa så mycket som möjligt. I 

detta ses högt värde då en större användarbas genererar högre omsättning. 

Tidigare har flertalet lyckade applikationer och hemsidor gjort på samma sätt. Facebook, som 

är kommunikationsplattform såsom CommunEaty, gjorde på detta sätt. De tjänade inte pengar 

på tjänsten förrän i ett senare stadium då de började införa reklam. Närmare i tiden ser vi den 

populära dejtingapplikationen Tinder som även dom började utan för att sedan börja tjäna 

pengar genom reklam och premiumfunktioner i applikationen. 

10.2 Betald nedladdning 

Efter att applikationen etablerats på marknaden i ett eller flertalet geografiska segment finns 

det flera sätt att tjäna pengar på produkten. Att ta betalt för nedladdning i applikationen 

analyserades tidigt. Detta alternativet blev dock snabbt irrelevant då det visade sig att endast 

0.2% av appar som behöver betalas för laddas ner 10 000 gånger eller fler medans 20% av 

applikationer som är gratis vid nedladdning laddas ner 10 000 eller fler gånger (techcrunch, 

2018). Vid även detta stadiet läggs mycket vikt på användarbasen vilket förkastar detta 

alternativ. 

10.3 Reklam 

När man sedan tittar på vad andra alternativ, att tjäna pengar efter att applikationen redan är 

nedladdad, finns ett alternativ som är klart mest använt. 80% av alla applikationer som inte 

kostar att ladda ner baserar sin inkomstmodell på reklaminkomster. Som tidigare nämnt 

använder Facebook sig av reklam där de 2017 tjänade cirka 1,6 USD per användare och 

månad (beräknat genom deras reklaminkomster och antal aktiva användare) (Investopedia, 

2018) (Statista, 2018). Spotify har även reklam för icke premiumkonton där de tjänade cirka 

3.9 kronor per användare och månad 2017 där detta endast är en liten del av företaget 

inkomster (Statista, 2018), (Statista, 2018), (Statista, 2018). 
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10.4 Premium 

Det finns då också såklart möjligheten att ha premiumfunktioner i applikationen. Inom detta 

finns det mängder av alternativ. Man kan göra restriktioner på icke premiumanvändare med 

ett max antal annonser som kan läggas upp, att man får reklam och så vidare. Man kan även 

ge premiumanvändarna fördelar såsom att deras annons syns bättre på kartan eller högre upp i 

sökningar. Spotify är ett företag som implementerat detta väl då cirka hälften av deras 

användarbas 2017 bestod av premiumanvändare som stod för ca 90% av deras inkomster för 

året och resulterade i 3,674 biljoner euro. Detta blir i sin tur blir ca 4,4 euro per användare och 

månad. 

10.5 Transaktions- och annonsavgifter 

Även affärsmodeller baserade på transaktions- eller annonsavgifter kan vara väldigt 
lönsamma. Många olika plattformar där användare utbyter saker såsom i CommunEaty görs 
det på detta sätt. AirBnb tar en transaktionsavgift på 3% då användare hyr ut deras boenden. 
Detta handlar dock om väldigt stora summer och därför är transaktionsavgiften låg. Här i 
Sverige finns Tradera som tar en transaktionsavgift på 10% (max 200 kr) (Info.Tradera, 
2018) och Blocket som tar olika mycket betalt beroende vilken slags annons det är 
(Blocket.zendesk, 2018). För att ge en överblick av hur mycket detta alternativet kan 
generera så sägs varje användare köpa 2 maträtter varje månad kostande 50kr styck. 
Appliceras ett snitt av Airbnb och Traderas transaktionsavgifter, vilket resulterar i 6,5%, 
genereras 6.5 kronor per användare och månad. 
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11. Budget och finansiering 

Den ekonomiska aspekten kan diskuteras utefter två olika perspektiv. Det första gällande 
nuvarande ekonomiska status, det andra riktat mot framtida omsättning relaterad till 
produkten (se bilaga 22). 
 

11.1 Ekonomisk status 

I dagens läge är potentiella inkomstkällor beroende främst av både stipendier samt 
medlemmarnas personliga insats. Potentiellt stöd från samarbetspartners vars bidrag är 
svåruppskattat, räknas främst som en bonus. Med en färdig produkt att visa upp, med en 
funktionell hemsida och färdig affärsplan bör intresset hos potentiella sponsorer givetvis 
öka. 

Finansiering har inkasserats av Almi Halland och Fåhrés fond. Även eget kapital har satsats 
i samband med bolagsbildning.  

Utvecklingen av applikationens beta-version har betalats av. Utöver utvecklingskostnad av 
produkt betalas underhåll av hemsidan månadsvis. Till marknadskommunikationen har en 
preliminär budget och betalningsstruktur tagits fram där en marknadsföringsplan samt 
utgifter relaterade till är inräknade. Samarbetsavtalet med mjukvaruföretaget Matsuu ska 
vara skrivet på ett sätt som inte skuldsätter CommunEaty utan varje sprint ska betalas i 
förhand och levereras efter hand. Detta medför att utvecklingen kan pausas vid 
likviditetsproblem.   

11.2 Återbetalning 

För både IOS och Android kommer mjukvaruutvecklingen att kosta preliminärt 220 000 
kronor och för att kunna genomföra projektet i helhet estimeras summan till cirka 258 
000kr. Av detta är redan 25 000kr inkasserat från Almi Hallands finansiella stöd och 12 
000kr från Högskolan i Halmstads Fåhré fond. Resterande 221 000kr kommer att återbetalas 
genom omsättning genom applikationen eller diverse finansiering.  

Innan applikationen kommer att börja generera omsättning behöver som tidigare nämnt (se 
Affärssystem) en användarbas att etableras. Om det tar cirka sex månader, från juli då IOS 
lanseras, för användarbasen att nå 10 000 användare kommer återbetalningen att ta 
ytterligare tid som följande (om ej annan finansiering införskaffas), beroende på vilket 
alternativ som väljs och utgifter i format serverunderhåll. 

 

Reklam:  

Cirka 2,5 månader (beräknat utifrån ett genomsnitt av Facebooks och Spotifys 
reklaminkomster). 

Premium:  

Cirka 1 månad (beräknat utifrån Spotifys premiuminkomster och hur stor andel av deras 
användarbas har ett premiumkonto). 

Transaktions:  
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Cirka 3 månader (beräknat utifrån Airbnb och Traderas transaktionsavgifter applicerat på 
antagandet att en användare köper två maträtter för 50kr styck varje månad) 

Återbetalningen kommer alltså sammanlagt att ta mellan sju till nio månader efter 
lanseringen om sagd användarbas uppnås efter sex månader.  
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12. Riskanalys och hantering 

Projektets risker kan delas upp i juridiska frågor, ekonomi, planering, marknadsföring och 
teknologi. Riskernas sannolikhet att inträffa, deras konsekvenser och hur de bör hanteras 
varierar stort beroende på bland annat vilket område det är frågan om. 

12.1 Juridik 

Inom juridik finns det risker att applikationen missanvänds eller att användare råkar illa ut 
vilket i tur kan leda till stämningar eller ett dåligt rykte. För att minimera denna risken har 
användarvillkor skrivits som måste accepteras för att kunna använda plattformen. Detta 
dokumentet har även granskats och godkänts av en utomstående jurist. 

Om företaget ej sköts på rätt sätt finns det risk för böter där stiftarna blir personligt 
betalningsansvariga. Här kommer samarbetet med Sense4 solutions AB in där de ser till att 
företagets ekonomi sköts på rätt sätt. Genom High Five har CommunEaty även varit i 
kontakt med en försäkringsjurist för att säkerhetsställa att företaget inte behöver ytterligare 
skydd. 

12.2 Ekonomi 

Då projektets mål är att släppa en applikation på marknaden behövs finansiering. Om inte 
tillräckligt med finansiella resurser finns i företaget kommer projektet ej att kunna slutföras. 
Som tidigare nämnt har Almi Halland assisterat i finansieringen vilket dock endast är en 
liten del av vad som behövs. Då det inte är säkert att tillräcklig finansiering införskaffas har 
kontraktet med applikationsutvecklingsföretaget Matsuu jobbats mycket med. Där beskrivs 
det att betalningen är uppdelad i olika delar och om tillräcklig finansiering inte finns så 
påbörjas inte nästa del. Detta då tillräcklig finansiering inte var framtagen vid samarbetets 
start. 

12.3 Planering 

Vid utveckling av applikationen finns det flertalet risker som kan framträda. Den största 
risken är förseningar, specifikt med produktutveckling. Det är troligt att de sker, då 
tidsschemat skärts ned så mycket som möjligt. Om denna förseningen blir tillräckligt stor 
kan det resultera i att det som kan visas upp vid Ut-expo inte uppfattas som attraktivt vilket 
i tur leder till försämrade chanser till utökad finansiering och en försvagad marknadsföring.  

12.4 Marknadsföring 

Då applikationen baseras på att användare interagerar behövs det trafik i applikationen. Om 
den ej marknadsförs rätt kommer det inte att fungera. Marknadsföringskompetens finns 
inom projektgruppen men för att säkerställa att det kommer att lyckas kommer med stor 
sannolikhet att samarbetas med en utomstående instans. 
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12.5 Teknologi 

Som tidigare nämnt under produkt kommer servern att stödja upp till 100 000 användare, 
(se Produkt). Överstigs detta finns risken att servrarna kraschar vilket resulterar i att 
missnöjda användare. Genom att ha regelbundna uppdateringar på antalet användare i 
applikationen kan server bytas innan detta sker.   
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13. Reflektion produkt 

Efter att applikationens testversion stängts kan man utefter både projektgruppens och 
marknadens input se hur den fungerade i praktiken gentemot teorin bakom dess 
framtagande. 

13.1 Testversion 

Efter att testperioden av produkten stängdes, analyserades arbetet och den framställda 
produkten. Då produktens funktioner testades av användare sågs det tydligt vilka 
funktioner som bör ändras. Sett till dess helhet var produkten för komplicerad för att förstå 
(se bilaga 14). Det fanns för många steg att gå igenom och enkelhet eftersöktes. Vid denna 
version fanns exempelvis möjligheten att spara annonser. Detta valdes att inte ta med i nästa 
version av applikationen då det gjorde processen längre än behövligt och förvirrade 
användare, dess funktion var oklar.  

Utöver detta uppfattades dock produkten positivt. Det många var speciellt positiva till att 
kunna använda både en karta och en lista.  

13.2 Färdig produkt 

Den slutgiltiga produkten är fortfarande under utveckling. Samarbetet går bra då 
mjukvaruföretaget Matsuu sköter sin del och kommunikationen sköts väl av båda parter. 
Ändringarna från testversionen implementeras och förbättringarna syns redan tydligt (se 
bilaga 19). 

13.3 Hållbar utveckling  

Följande är ett utdrag ur Bruntlandraporten från 1987. "Hållbar utveckling är utveckling 
som tillgodoser dagen behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose deras behov" (KTH.miljo-hallbar-utveckling, 2018). Denna hållbara utveckling 
kan delas upp i följande kategorier: 

13.3.1 Socialt 

Applikationen erbjuder användarna en samlingsplats för mat. Att äta är ett behov som aldrig 
kommer att försvinna. Människor kommer alltid att behöva det och någon kommer i tur 
alltid att behöva laga maten. Detta leder till att efterfrågan av CommunEatys tjänster ej 
kommer att sluta att upphöra. 

13.3.2 Ekonomiskt 

Det enda som krävs för att underhålla och utveckla applikationen är digitala ting såsom 
servrar och allmänt underhåll. Detta leder till väldigt låg användning av resurser och 
arbetskraft vilket gör produkten ytterst hållbar inom denna aspekt.  
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13.3.3 Ekologiskt 

Då ej en fysisk produkt produceras tärs det inte heller mycket på miljön. Vid spridning av 
produkten kommer till största del även här användas digitala plattformar. Utan att affischer 
och liknande sätts upp tärs det inte på naturella material och färdmedel som besudlar miljön 
behövs ej. 

13.4 Arbetsmiljö  

Då arbetet som genomför inom företaget rör sig om IT relaterad produktutveckling och 
administration arbetas det inte förebyggande mot olyckor på arbetsplatsen. Det läggs istället 
fokus på ergonomi och undvikande av monotont arbete. Rätt stolar används och 
arbetsuppgifterna planeras i förväg för att undvika att upprepade moment genomförs i 
längre utsträckning. Även pauser med mindre fysisk aktivitet, såsom kortare promenader, 
tas tid till för att ge kroppen vila från kontorsliknande arbetsdagar.  För att se till att alla 
trivs på arbetsplatsen tas det i början av varje vecka upp tankar och klagomål kring 
arbetsfördelning, interaktion och samarbete.  

13.5 Etik och Moral  

Inom företaget är det tydligt att ingenting ska göras för egen räkning om det skadar 
företaget. För att stärka detta upprättades ett kompanjonsavtal parterna emellan så att ingen 
ska behöva oroa sig för att detta skall hända.  

13.6 Lika villkor  

CommunEaty utformas så att alla ska kunna använda den oberoende av kön, religion eller 
allmänna preferenser. Det finns t.ex. möjlighet att sortera utefter matrestriktioner beroende 
på. 
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14. Diskussion projekt 

Från projektets start till projektets nuvarande fas har det förekommit evenemang på 
regelbunden basis som visar hur stor skillnad det är mellan vad man tror att förloppet 
kommer innehålla, emot vad det faktiskt innehöll. På grund av detta valdes just jämförelse 
mellan teori samt praktik som bästa sätt att reflektera över projektets förlopp. Ytterligare 
aspekt värd att diskutera, är givetvis CommunEatys framtid som främst handlar om 
etablering av produkten, expansion samt planer gällande anpassande av affärssystem för 
hållbar samt profitabel framtid. 

14.1 Teori 

Sedan augusti uppdaterades regelbundet de teoretiska ramarna som projektet genomfördes 
inom, främst vid situationer där ineffektivitet blev påtagligt, eller då stigande risk för 
missade aspekter ansågs vara ett resultat av ifrågasättbar metodik. Detta kunde se ut på olika 
sätt, täckande allt från hur möten genomfördes, till hur komplexa problem inom juridiska 
områden tacklades. Detta ledde till att vid omständigheter som skiljer sig ifrån de som 
hittills bearbetats, analyserades situationen för att sedan anpassa en modell, metod eller 
strategi för att hantera situationen.  

Mallar bidrog till ökad förmåga att fokusera på problemet som tacklades. Här är det även 
värt att nämna att oavsett vilket problem, situation eller möjlighet som ligger i fokus, finns 
det alltid material tillgängligt som förklarar eller systematiserar tillvägagåendet som 
rekommenderas av personer eller verksamheter med erfarenhet inom området. Fast oavsett 
hur många teoretiska sammanhang som bearbetats i jakt på optimala procedurer att följa, 
finns det ofta variabler som skiljer sig i verkligenheten. Detta är anledningen till varför 
processen så ofta ser så annorlunda i praktiken.  

14.2 Praktik 

Verkligheten skiljer sig ofta från hur teorin säger oss att saker ska fungera. Genom projektet 
har många lärdomar kunnat dras då dels saker inte alltid gått som förväntat. Samarbeten 
med utomstående instanser är något som inför projektets start var nytt för projektteamet 
och därmed fanns det inte mycket förväntningar. 

 

Samarbetet med A K M Tariqul försenades (se Utvecklingsprocess) vilket resulterade i att 
stora delar av marknadsföringen fick omstruktureras, något som projektteamet inte var redo 
för. Detta hanterades väl men med bättre förberedelser till risken hade anpassningen kunnat 
ske under en mindre stressade förhållanden. 

 

När senare ett nytt mjukvaruutvecklingsföretag skulle hittas tog processen längre tid än 
förväntat. Kommunikationen behövde fler steg innan offerter kunde fås och olika företag 
behövde olika material för att kunna göra deras bedömning. Om det är ont om tid för att 
hitta en samarbetspartner skall det påbörjas i god tid för att undvika förseningar. 

 

Då samarbetspartnern valts skulle kontraktsförhandlingarna börja. Här trädde två 
erfarenheter värda att minnas fram. När man omförhandlar ett kontrakt tar behöver det 
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ofta skickas i mellan parterna vilket med glidtid gör att processen tar tid. Men även som 
nystartat företag har man mycket att säga till om man är påläst och har många alternativ. 
Kontraktet ändrades så att det var väldigt mycket i CommunEaty Software ABs fördel. 

Detta och mycket mer har tagits lärdom av genom projektet där nya utmaningar har mötts 
med engagemang och vilja att lära sig. 

14.3 Framtida planer 

För perioden från applikationens lansering som sker i juli 2018 och framåt, finns det en 
preliminär planering som omfattar främst planer relaterade till underhåll samt spridning av 
IOS versionen av applikationen längs västkusten. Det finns även preliminära planer på 
justeringar av den befintliga affärsstrukturen. 

14.3.1 Etablering 

Från applikationens lansering, anses etablering av produkten vara av högst vikt. Detta 
grundas främst i geografisk utsträckning, då strategin som valts baserar sig i faktumet att 
aktiva och återkommande användare anses vara av högre värde än det totala antalet 
nedladdningar eller liknande.  

I fokus ligger idag västkusten, med fokus på Halmstad samt Göteborg. Detta främst på grund 
av faktumet att verksamheten är Halmstadbaserad, vilket leder till att logistiska själs höga 
påverkan avgränsar startområdet till just ovannämnda anledningar. Även faktumet att i 
dagens läge är nätverket som anses vara av hög vikt för verksamhetens framgång, begränsat 
främst till just västkusten. 

14.3.2 Utveckling 

Applikationen lanseras för IOS den 14e juli. Gällande utveckling samt justering av denna 
version kommer dessa prioriteras direkt efter lansering av produkten även till 
Androidbaserade system.  

Nuvarande likviditet tillåter dock ej sagt utveckling i dagens läge, fast detta förväntas att 
ändras kommande månaderna.  

14.3.3 Affärsstruktur 

Då etablering av produkten ligger i fokus, kommer affärsstrukturen att anpassas utefter 
verksamhetens utveckling. Här ligger i fokus konverterande av produktens marknadsvärde 
till ekonomisk vinst genom implementering diverse omsättningsstrategier (se 
Affärssystem). 

Detta kommer äga rum då produkten anses vara väletablerad, där ändringar av dess 
funktionalitet har en minimal inflytande på produktens värde i användarens ögon. 
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Bilagor 

1. Gantt-planering framtagning av prototyp 
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2.  Kritiska linjen 
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3. Mötesstruktur 
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5. Samarbete Tariqul  
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7. CommunEatys användarvillkor  
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8. Kompanjonsavtal 
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9. Poster för samarbete  
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10. Reklamposter v1  
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11. Reklamposter v2 
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12. Logotyp v1 
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13. Logotyp v2 
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14. Mock-up v1  
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15. Study groups  
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16. Specifikationer Matsuu 
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17. Användarscenarion  
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18. Gantt planering framtagning av färdig produkt 
 
  



CommunEaty Software AB maj 2018 

 

  103 

19. Betaversion 
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20. Mock-up v2 (Slutgiltig produkt) 
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21. Hemsida  
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22. Budget  
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23. Kommunikationskanaler 
 
 

KANAL KRAV FÖRDELAR MÄTNING KOSTNADER 

Egen 
hemsida 

Kunskap inom 
html samt 
design. 
Införskaffning 
av domän, 
underhåll av 
servrar samt 
uppdaterande 
av innehåll. 

Full kontroll över 
innehållet. Bra 
samlingsplats för 
marknadsförande 
av produkten mm. 

Enkelt att mäta 
antal besök, 
samt varifrån de 
kommer med 
exempelvis 
Google 
Analytics. 

Utveckling, 
underhåll samt 
domän.   

Sociala 
medier 

Regelbundet 
skapande av 
tilltalande 
innehåll.  

Kontroll över 
innehållet. Bra 
ställe att bygga 
kundrelationer 
samt lätt att vidga 
räckhållet 
gällande 
attraktion av 
kunder. 

Lättillgänglig 
statistik för allt 
från likes till 
följare. Lätt att 
mäta trafik från 
sociala medier 
till hemsida 
eller 
applikationens 
nedladdning.  

Enbart 
tidskrävande.  

Offentlig 
media 

Hitta rätt 
instanser för 
spridning av 
information. 

Kontrollera till 
högsta möjliga 
grad sättet som 
innehållet 
sprids på för att 
undvika 
förvrängd 
tolkning av 
CommunEaty. 

Tillgång till 
externa kanalers 
trafik för att öka 
medvetenhet om 
produkten. 

Genom att 
inkludera 
länkar till 
hemsida, sociala 
medier eller 
applikationens 
nedladdning 
tillåter mätande 
av genererad 
trafik. 

Tid att hitta 
rätt instanser, 
samt komma 
överens om 
villkor för 
spridning av 
information 
kan ofta leda 
till kostsamma 
investeringar. 

Event Hitta 
evenemang 
samt 
evenemang som 
tillåter 
publikation. 
Här är det även 
viktigt att veta 
fall publiken 
infaller i 

Bra situation att 
bygga relationer 
med kunder. 

Väldigt bra 
situation att få 
djupare 
förståelse av 
hur publiken 
tolkar 
produkten samt 
märket som står 
bakom.  

Tenderar att 
vara väldigt 
kostsamma, 
eller vid 
möjlighet att 
ställa upp gratis 
vara ett resultat 
av tävlingar 
eller liknande.  
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intressanta 
kundsegment.  

Annonsering Hitta rätt 
kanaler att 
annonsera i, 
skapa ett 
tilltalande 
innehåll samt 
betala för att 
synas. 

Lätt att segregera 
riktningen av 
reklamen samt 
fullständig 
kontroll av 
innehåll. 

Lätt att mäta 
genererad trafik 
genom 
exempelvis 
Google 
Analytics. 

Väldigt 
varierande 
kostnader. 

Sponsring Välja partners 
som främjar 
imagen av 
verksamheten. 

Bra sätt att skapa 
positivt intryck 
hos besökare 
direkt. 

Svårt att mäta 
ökad trafik, går 
vid vissa 
situationer att 
använda sig 
utav exempelvis 
Google 
Analytics.  

Beror starkt på 
typ av 
samarbete. 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Thomas Eknor

Greg de Laval

Hampus Sjöquist


