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Abstract / Summary 

Vobbla Racing is a racing team who has an online sales department that is in need of an 
upgrade to be more efficient and easier to use. Before this study their present homepage 
was anything but structured. The products were sorted in an illogical order which made 
it difficult for the customer to find a wanted product. The customer had to summarize 
the products, transport sums and other costs. The order had to be e-mailed or phoned in 
to Vobbla Racing Produkter. As new products arrived to the assortment a structured 
control of the warehouse was difficult to achieve.  By creating a web shop and an online 
inventory system it will be more efficient and easier to use both for employee and 
costumer. An administrator shall by an administrator site handle the product-, order-, 
and menu information. The customer shall easily navigate through the product pages 
and add wanted products to the shopping cart. The customer shall also be able to 
register as a member of Vobbla Racing Produkter to easier place an order and to get 
information such as previous orders.  

We made an analysis of Vobbla Racing’s present sales procedure and their wanted 
situation which showed areas in their activities that were in need of efficiency. A survey 
was made for us to get a brief overview of how a web shop is build. It helped us to get 
an understanding in our planning of the web structure. 

The web shop is build with ASP that works against a database to get and store 
information. The products in the shopping cart are stored in a cookie so that the 
database and web shop doesn’t get overloaded. The shopping cart is always available 
for the customer to give an overview of his products. 

Vobbla Racing Produkter is happy with the result. We created the critical parts for the 
shopping and inventory, but not everything we had hoped for. 
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EXAMENSARBETE 

i 

Utveckling av Vobbla Racing Produkters försäljning på 
Internet 

Tony Thorstensson 
Ola Udd 

Sammanfattning 

Vobbla Racing Produkter är ett racingteam som även har en onlineförsäljning vilket var 
i behov av uppdatering för att bli effektivare och mer lätthanterligt. Innan denna studie 
gjordes var deras dåvarande hemsida allt annat än strukturerad. Produkterna låg i en 
ologiskt ordning vilket var invecklat för kunden att finna önskad produkt. Kunden fick 
själv summera önskade produkter tillsammans med frakt och övriga kostnader. Ordern 
mailades eller levererades per telefon till Vobbla Racing Produkter. Allt eftersom fler 
produkter tillkom i sortimentet blev en lagerhållning svårt att upprätthålla. Genom 
skapandet av en webbshop och ett onlinelagersystem blev det mer effektivt och 
lätthanterligt både för de anställda och för kunden. En administratör skall genom en 
administrationssida sköta produkt-, order-, samt menyhantering. Besökaren skall enkelt 
kunna navigera runt bland produktsidorna och lägga önskade produkter i en kundvagn. 
Besökaren skall även kunna registrera sig som kund hos Vobbla Racing Produkter för 
att underlätta vid beställning samt att ta del av information som t.ex. orderhistorik. 

Vi gjorde en verksamhetsanalys av Vobbla Racing Produkters försäljning i nuläget och 
det önskade läget vilket klargjorde områden i verksamheten som behövde effektiviseras. 
En undersökning gjordes för att vi skulle få en grundlig uppfattning på hur en webbshop 
var utformad. Det hjälpte oss i utvecklingen av förarbetet och planeringen av 
webbstrukturen.   

Webbshopen är uppbyggd på ASP som jobbar mot en databas för att hämta och lagra 
information. Produkterna i kundvagnen lagras i en cookie för att inte belasta 
webbshopen och databasen. Kundvagnen finns alltid synlig för kunden och håller reda 
på vilka produkter kunden valt att inhandla. 

Vobbla Racing Produkter känner sig nöjda med resultatet av webbshopen. Vi hann med 
det väsentliga med webbshopen för att få en fungerande försäljning och lagerhållning, 
men inte med allt vi själva hade önskat. 
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Förord 
Vi vill tacka Vobbla Racing Produkter för ett gott och effektivt samarbete och önskar er 
lycka till med er nya webbshop. Vi vill även tacka våran handledare Stefan Christiernin 
för god support. 

Arbetet har varit jämt fördelat under hela utvecklingen av webbshopen och även 
rapportskrivningen.  
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1 Inledning 
Sedan 1990-talets slut fram till år 2006 visar det enligt Statistiska central byråns 
undersökning [1] att tillgängligheten till Internet i hemmet har ökat ca 38 % bland män 
och kvinnor. En annan undersökning år 2001 visar även att 25 % av Sveriges befolkning 
i åldrarna 16-64 använt Internet till att handla produkter eller tjänster för privat bruk [2]. 
Under första kvartalet år 2007 visade det sig att handeln över Internet låg på 39 % 
mellan åldrarna 16-74 [3]. Att företag startat upp en webbshop är allt mer 
förekommande idag för att de enklare skall nå ut till fler kunder, få ökad lönsamhet och 
öka sina marknadsandelar. Den vara eller tjänst som är vanligast att köpa och går bäst i 
dagsläget är resor [4][5].  

Det finns många anledningar till att Internethandeln har ökat och varför fler företag 
väljer att utöka sin handel till att också finnas på Internet. Beginning ASP. NET 2.0 E-
Commerce in C# 2005 [6] listar de vanligaste anledningarna enligt följande: Den mest 
attraktiva anledning är att kunna vara tillgänglig för alla människor som har tillgång till 
Internet i hela världen. Genom att vara tillgänglig 24 h ökar möjligheten för att 
genomföra köp. Exempelvis en regnig söndag i juli månad, resebutikerna är stängda då 
kan impulsiviteten i kombination med möjligheten möjliggöra ett köp för en resa 
utomlands. Genom en ny hantering av ordrarna reduceras kostnaderna därför att 
kunderna gör det största av jobbet själva när de skriver in sin beställning på Internet. 
Företaget kan även få uteblivna kostnader av personal etc. beroende på om det finns en 
konventionell butik. Även att använda sig av dem inskriva kundernas e-postadresser är 
ett bra sätt att skicka ut nyheter och uppdateringar för att marknadsföra sin webbshop. 
Att få besökaren att fortsätta komma tillbaka igen och igen utan att köpa någonting, kan 
vara värdefullt för företaget.    

Syftet med detta examensarbete är att skapa en webbshop utifrån den nuvarande 
hemsidan för att effektivisera försäljningsdelen för företaget Vobbla Racing Produkter 
samt att underlätta köpet för kunden. I nuläget får kunden själv summera kostnaden på 
önskade produkter, addera fraktkostnader och e-posta eller ringa in sin order. Kunden 
vet heller inte om varan finns i lager. Enda sättet att få reda på det är att ringa eller e-
posta till företaget. Genom att skapa en webbshop kommer vi att underlätta köpet samt 
beställningen för kunden. Den skall vara enkel och lättförståelig att navigera genom och 
att lägga till samt ta bort varor ur sin kundvagn. Kunden skall även kunna se om varan 
finns i lager. När den anställde på företaget lägger in en produkt för försäljning anger de 
även antal produkter i lager. Vid ett köp minskas lagret automatiskt. Om en produkt är 
slut i lager skall det stå bredvid och produkten skall inte gå att lägga i kundvagnen. 
Vobbla Racing Produkter kommer att få ett onlinelagersystem inkluderad i deras 
kommande administrationssida där de snabbt och lätt ska kunna söka upp en produkt 
och se t.ex. antal i lager. Genom att spara tidigare ordrar underlättar det för företaget 
med t.ex. bokföring. 
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2 Bakgrund 
Idag finns det många aktörer som erbjuder olika slags nätbutiker. Det finns en del olika 
benämningar på e-handelssystem. Här kommer några: 

• Webbutik 

• Webbshop 

• E-butik 

• E-handelssida 

• E-handelssystem 

• E-commerce 

De här olika benämningarna brukar användas som samma betydelse. Det sägs dock att 
det skiljer på e-handelssystem och webbutik. En webbutik är en komplett webblösning 
som innefattar alla delar i en näthandel [7]. Med ett e-handelsystem kan detta system 
synkas med företagets affärssystem där flera delar kan kopplas samman som t.ex. 
bokföring eller marknadsföring [8]. 

 

2.1 Tekniken bakom en webbshop 

För att förklara tekniken bakom en webbshop och hur den fungerar kommer här en 
förklaring. En webbshop är enkelt förklarat en butik på Internet. Besökaren kan 
navigera runt bland sortimentet, lägga till en produkt i sin kundvagn och sedan lägga sin 
beställning. Uppbyggandet av en webbshop är i grunden en hemsida som med hjälp av 
ett serverscriptspråk kommunicerar med en databas där den hämtar och lagrar 
information. Ett exempel på serverscriptspråk är ASP. Detta projekt kommer att vara 
baserat på ASP och Access.  

2.1.1 ASP 

ASP (Active Server Pages) är inte ett programmeringsspråk utan en teknik uppbyggd på 
olika scriptspråk. Tekniken är utvecklad av Microsoft och används för att skapa 
dynamiska webbsidor som arbetar gentemot databaser för att hämta och lagra 
information. ASP-koden inkluderas i Html-koden och tolkas av webbservern som sedan 
översätts till Html-kod för att webbläsaren skall kunna läsa den vilket gör att ASP-
koden inte är synlig för användaren [9]. Exempelkod: 
<% 

document.write ”ASP exempel” 

%> 
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2.1.2 Access 

Access är en sorts databas utav många olika sorters databaser. Microsoft Access som 
används för att hantera databasen är ett användarvänligt program som ingår i Office-
paketet. I skapandet av en webbshop är Microsoft Access ett lätthanterligt verktyg för 
att skapa databasen som är nödvändigt för hantering av information mellan server och 
klient. 

2.1.3 Cookies 

En cookie är en fil som sparas på besökarens dator och har i syfte att komma ihåg 
information om användaren. Cookiens livslängd bestäms av webbsidan. Vanligtvis 
slängs cookien när besökaren stänger webbsidan men den kan även sparas helt och 
hållet så att besökaren alltid minns av webbsidan vid återkommande besök. Detta för att 
ge en service som t.ex. att lista uppdateringar på sidan sen användaren senast besökt 
den. Den kan även användas i samband med kundvagn på en webbshop för att komma 
ihåg varorna i kundvagnen eller uppgifter om användaren. 
 

2.2 Betalningssätt 

Vid handel av varor på Internet finns olika betalningsmöjligheter. Nedan följer några 
utvalda exempel. 

2.2.1 Postförskott 

Att betala med postförskott innebär att leveransen hämtas på ett av postens 
utlämningsställen och mottagaren betalar direkt vid uthämtning. Pengarna sätts sedan in 
på avsändarens postgiro eller bankgiro. Postförskott är ett säkert och enkelt sätt att 
leverera och ta betalt för en försändelse [10]. 

2.2.2 Faktura 

Företaget skickar en försändelse direkt till leveransadressen tillsammans med en faktura 
som mottagaren sedan betalar. Företaget bestämmer själva ett förfallodatum på fakturan 
och vid inkasso tillkommer vanligtvis en förseningsavgift. 

2.2.3 Kreditkort 

Att betala med kort över Internet kräver en hög säkerhet så att inte kundens uppgifter 
hamnar i fel händer. Det är även en trygghetskänsla för kunden att veta att deras 
uppgifter är säkert skyddade vid en kreditkortsbetalning. De vanligaste korten är Visa 
och MasterCard. 

2.2.4 Internetbank 

Internetbank är en relativt ny tjänst där kunden skickas från företagets sida till kundens 
Internetbank där betalning genomförs direkt och kunden sedan skickas tillbaka till 
företagets sida. Här används bankens egna säkerhetstjänster med inloggning som t.ex. 
säkerhetsdosor och engångskoder. 
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Vobbla Racing Produkter använder i dagsläget postförskott och känner sig både nöjda 
och trygga med det och vill fortsätta med det. 

 

2.3 Vobbla Racing Produkter 

Vobbla Racing blev ett registrerat företag i september 1999, men historien börjar lite 
tidigare. Ett par år innan när Stefan Larsson och en kompis, Jörgen Bock var på 
Uddevalla Karting klubbs bana (Glimminge motorstadion) kom det fram några killar 
som hade byggt egna minimotorcyklar (minimotos) med Briggs & Stratton motorer. De 
fick provköra och naturligtvis blev de inspirerade på att ha egna sådana. De började 
bygga en men allt kunde de inte göra själva som t.ex. däck och fälgar. De andra hade 
använt skottkärrehjul men det var svårt att fäst drev och bromsskivor så de fick gå ut 
och leta efter en återförsäljare. De hittade en återförsäljare i Göteborg där de köpte 
riktiga hjul. Tanken var att de skulle bygga flera hojar med fyrtaktsmotorer och skulle 
de köpa delar från andra företag så var de tvungna att starta sitt företag. Vilket de gjorde 
år 1999. De började med att bygga hojar med både Briggs & Stratton och Honda 
motorer men varför göra allt själva, tänkte de och började med ett samarbete med Jofrab 
som har kopplingar och gashandtag mm, till Briggs & Stratton motorer. Under vintern 
2001/2002 blev de återförsäljare för DM Telai främst för att de skulle få delar till sina 
egna byggen. De blev även återförsäljare till Bi Zeta Motor och Zocchi Sport under 
2002. Under 2003 tog de hem delar som de började sälja vid olika banor men främst i 
Skövde men även på Internet på deras egenutvecklade hemsida. Fram till år 2006 höll 
de till på Resta gård i Vänersborg men flyttade sedan till deras nuvarande position i 
Trollhättan.   

På deras hemsida har de förutom produktförsäljning även information om tävlingar, 
träningstider och förklaringar om olika regler och klasser som finns att ta hänsyn till för 
den som vill börja köra minimotorcykel. Såsom det ser ut i dagsläget har de ingen 
egentlig webbshop utan en ostrukturerad lista där produkterna har ologiska 
artikelnummer vilket krånglar till det för kunden vid en eventuell beställning. 
Nuvarande hemsida har ingen regelbunden struktur och ett besvärligt beställningssätt 
vilket ger en oseriös känsla.  
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2.4 Kravspecifikation 

Kravspecifikation är en lista på vilka krav som ska uppfyllas och detta kommer 
utförarna och arbetsgivaren överens om. Den 9 april hade vi träff med Stefan Larsson 
som är en av delägarna för att diskutera deras krav på hur webbshopen skall utformas. 
Prioritet ett för företaget är att få en webbshop med kundvagn och ett onlinelagersystem 
för produkterna där de kan se över lagret. Övriga krav var att betalningsmöjligheterna 
skulle vara som i nuläget, att kunden får betala mot postförskott. Företaget har inget 
intresse av att utöka betalningsmedia till kreditkortsbetalning eller betalning med 
Internetbank utan dem vill fortsätta med postförskott. De vill även ha möjlighet till 
kundregistrering, men det skall även gå att beställa utan att registrera sig. Vid en 
beställning skall leveransvillkor visas för kunden innan ordern är bekräftad. Vid en lagd 
order skall en orderbekräftelse skickas ut per automatik till kunden via e-post. Företaget 
vill lätt kunna uppdatera text och bilder på sidan. För övrigt fick vi fria händer när det 
gäller övrig utformning av sidan. 

 

2.5 Avgränsningar 

2.5.1 Språk och servertyper 

Projektet kommer inte att innefatta tester på vilket programspråk som är mest lämpligt 
eller vilken servertyp som är den ultimata till företagets webbshop. Projektet kommer 
att innefatta en effektivisering av företagets arbetssätt. 

2.5.2 Betalningsmedia 

Företaget har heller inget intresse av att utöka betalningsmedia till kreditkortsbetalning 
eller betalning med Internetbank utan dem vill fortsätta med postförskott. 
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3 Metod/Tillvägagångssätt 
Innan utvecklingen av webbshopen påbörjas är det nödvändigt att genomföra ett 
grundarbete på hur webblösningen ska utformas. 

Vi började med att fundera på vilken metod som skulle vara bra att använda för att se 
hur deras nuvarande verksamhet ser ut idag när det gäller hur försäljningsarbetet går till 
på deras befintliga butik på Internet. Även en metod som vi skulle kunna använda som 
en grund för att rita upp den önskade informationshanteringen på den nya 
webblösningen. Genom att se på hur företagets försäljning idag bedrivs på nätet, kan vi 
se hur den kan effektiviseras och underlättas för både kunderna och de anställda på 
Vobbla Racings Produkter och utifrån det rita upp den önskande webblösningen. Efter 
att vi undersökt vilken metod eller metoder som skulle passa för vårt syfte hittade vi en 
metod som vi tyckte passade och det var MBI-metoden (Mål, Beslut, Information). 
MBI-metoden är ett verktyg för att se in i en verksamhet och upptäcka vart det kan 
behövas en förändring. Se vilken typ utav informationsförsörjning som kan vara bäst för 
den specifika situationen [11]. 

Nästa steg i utvecklingen av webbshopen ska vi göra en egen undersökning som går ut 
på att besöka tio olika teknik sajter som har en egen webbshop kopplat till sig. Vi vill se 
hur deras utformning av webbshopen är gjord. Varför vi vill göra detta är för att få en 
bra överblick på hur andra företag har löst sin försäljning på Internet. Hur är 
webbshopen designad för att göra den användarvänlig för kunden? Hur är kundvagnen 
konstruerad? Hur går betalningsprocessen till när kunden vill bekräfta sitt köp? Dessa är 
några av frågeställningarna vi tar med oss när vi gör vår undersökning.   

Efter diskussion med Vobbla Racing Produkter var en viktig del med webbshopen att 
det skulle finnas en administrationssida som ska göra det lätt för dem att lägga till eller 
ändra i sitt produktsortiment, uppdatera nyheter och att det skulle gå att se över sitt 
lager. Vi kommer med dessa krav ta med oss detta när vi kommer till att göra 
utformningen av administrationssidan.  

Med ett närsamarbete med Vobbla Racing Produkter via e-post, telefon och möten 
kommer de att få ta del i utvecklingen av webbshopen. Under utvecklingen kommer de 
olika prototyperna av webbshopen att läggas upp på en server som vi har till förfogande. 
Det gör det lätt för Vobbla Racing att gå in på den adressen och se hur webbshopen ser 
ut och fungerar. Vi kommer under utvecklingen utföra kontinuerliga tester på de 
applikationer vi gjort som Vobbla Racing kan ta del av genom servern och testa själva.     

Avslutningsvis kommer en uppföljning genomföras i form utav ett användartest på den 
färdigutvecklade webbshopen att tillämpas på ett urval av personer för att få deras 
åsikter. De kommer att få titta runt på Vobbla Racing Produkters webbshop och 
provbeställa en order. 
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4 Undersökning 
Vi gjorde en egen undersökning som gick ut på att besöka 10 stycken olika 
webbshoppar och kolla på hur de hade utformat sina webblösningar. Vi ville se hur de 
olika e-butikerna hade designat sin webbstruktur för att göra det så användarvänligt som 
möjligt? Var kunderna tvungna att registrera sig för att handla? Fanns det något 
lagersystem, kan kunderna se om varan finns i lager? Hur går betalningsprocessen till? 
Dessa frågor undrade vi över när vi gjorde vår undersökning. 

Undersökningen gick till så att vi via google.se sökte på nyckelord som webbshop, 
minimoto, mc-ställ, tv eller stereo. På sökresultaten tog vi slumpartat ut några 
webbshoppar för att undersöka. De olika webbshopparna blev:  

www.siba.se 

www.komplett.se 

www.fyndborsen.se 

www.x3mseller.com 

www.clasohlson.se 

www.birkaimport.se 

www.vesundberg.com 

www.v-man-racing.se/butik 

www.arvidsshop.se/ 

http://a2bikewear.se 

 

Vi besökte dessa webbshoppar på Internet och alla var uppbyggda på samma grund. 
Produkter listas via en kategoriserad meny, önskade produkter läggs i en kundvagn och 
när besökaren är nöjd vidarebefordras han/hon till kassan för att bekräfta köpet. Själva 
kundvagnen symboliseras oftast av den klassiska kundvagnen som används i 
verkligheten. Detta för att Internetanvändaren som inte är van vid att handla på Internet 
ska förstå att det är här som varorna kommer att hamna. Enligt Jakob Nielsen, författare 
av boken Designing Web Usability [12] är den traditionella kundvagnen så vanlig på e-
handelplatser att den blivit en standard symbol för Internetanvändare.  De kopplar inte 
längre kundvagnen till mataffärer utan de vet vad det är som gäller.  

Förutom att alla dessa webbshoppar hade samma grund egenskaper, skilde de sig på 
några enstaka punkter. Utav dessa 10 webbshoppar var det 9 som hade kravet att 
registrera sig innan köp och 7 som visade kunden om varan fanns i lager. Vilka 
slutsatser kan vi dra utav det? Jo, att majoriteten hade som krav att kunden måste 
registrera sig innan beställningen kunde genomföras och att de hade lagerstatus, vilket 
menas att kunden direkt kan se ifall varan finns i lager eller om det måste beställas på 
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nytt. Alla dessa butiker informerar kunden vilka leveransvillkor och köpvillkor som 
gäller för just det företaget. 

När det gäller hur kundvagnen fungerar så är den utformad som så att när en vara är 
tillagd i den, kan kunden sedan ändra i den. Antingen ändra antalet varor, ta bort varor 
eller fortsätta att handla.  Kundvagnen kan ses under hela vistelsen på webbshopen i ett 
mindre format. När kunden sedan lagt till de varor som vill inhandlas kan kunden 
antingen klicka sig in i kundvagnen eller direkt klicka sig till kassa om han/hon är säker 
på vad som finns i kundvagnen. Där kunden får logga in eller registrera sig som ny kund 
om det är första gången som det handlas på denna webbshop. Under registreringen får 
kunden skriva in personuppgifter som adress namn etc. och välja ett användarnamn och 
lösenord som kommer att sparas för att göra det lättare nästa gång kunden kommer 
tillbaka för att handla då det bara är att logga in och webbshopen vet vilken användare 
som är inne och handlar. I kassan får köparen se sina personuppgifter, kolla så att det 
stämmer, så att företaget vet var beställningen ska levereras, och vilka varor som 
kunden har valt att köpa. Även bestämma vilken betalningsmetod som kunden vill 
använda. Det var 8 av 10 webbshoppar i undersökningen som erbjöd sina kunder att 
handla mot kredit/bankkort eller postförskott, de andra två kunde bara handla mot 
postförskott. Sista steget är att skicka iväg sin order och en bekräftelse på ordern skickas 
till kundens e-post adress att ordern kommit in och kommer att bearbetas.    
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5 Utförande och resultat 
Innan vi började med att tänka på och hur webblösningen skulle designas ville vi få en 
övergripande bild på hur Vobbla Racing Produkter driver sin nuvarande försäljning över 
Internet och hur vi skulle kunna effektivisera och underlätta för både kunderna och de 
anställda. För att se hur företaget bedriver sin försäljning över Internet i dagsläget, ville 
vi undersöka vilken metod som skulle vara bra att använda för att se över verksamheten. 
Vi använde oss utav MBI-metoden som är användbar vid analys av verksamheten på ett 
företag. Det vi analyserade på Vobbla Racing Produkter var hur den nuvarande 
försäljningen bedrevs på deras webbshop och hur det önskade läget skulle se ut. Då vi 
ritat upp det nuvarande läget och det önskade läget kunde vi jämföra dessa två 
informationsflöden emellan. 

 

5.1 Analys av verksamheten 

MBI-metoden är en tillämpad metod som i första hand används till att genomföra 
verksamhetsanalys så att informationssystemen används rätt på företagen. 
Metodansatsen utvecklades till en början av Programator och Institutionen för 
Informationsbehandling vid Chalmers/Göteborgs Universitet och introducerades i 
mitten av 70-talet som en serie arbetssteg för systemutredning. Metoden har efter många 
år vidareutvecklats till flera definierade utredningsskeden och metodsteg. En 
verksamhetsanalys skiljer till varje verksamhet. Som Mats-Åke skriver i sin bok MBI-
metoden så är denna metod en allmän utredningsmetod och används när 
informationsförsörjningen i olika företag ska förändras. Han skriver även att metoden är 
indelad i tre steg. I det första steget ligger största tyngdpunkten i att skapa en överblick 
och avgränsa de områden där förändringarna ska ske. I metodens andra steg analyseras 
de mindre funktionerna inom det avgränsade området där tonvikten ligger på en analys 
av beslutfattandet inom respektive funktion. Det tredje och sista steget är att komma 
med förslag till informationsförsörjning av informationssystemet. MBI-metodens syfte 
är att peka ut områden i verksamheten som kan förbättras med hjälp utav en förändring 
av informationsförsörjning. I vårt fall studerar vi hur Vobbla Racing Produkter kan 
effektivisera sin försäljning på sin aktuella butik på sin hemsida och underlätta för 
kunderna att handla via.  

I bilaga A och B kan ni se företagets verksamhetsanalys över försäljningen på Internet. 
Det två MBI-graferna representeras utav en nuvarande analys och ett förslag till en 
förbättrad informationsförsörjning. Vår analys visar på att informationshanteringen 
mellan kund och företag kan effektiviseras mellan kund och anställd. I dagsläget är 
försäljningen på Internet på Vobbla Racings hemsida ineffektiv. Det krävs mycket 
arbete för kunden att hitta rätt produkt, komma ihåg all information om produkten själv 
innan en orderförfrågan skickas till Vobbla Racing via e-post. På mottagarsidan sedan 
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får Vobbla Racing först kolla så att e-posten innehåller rätt information för att förstå 
vilken produkt som köparen vill ha sedan kolla i sitt lager ifall varan finns inne eller om 
varan måste beställas på nytt. Sedan får kunden ett e-post meddelande tillbaka på att 
ordern är mottagen och bearbetas. Vårt förbättringsförlag går ut på att underlätta både 
för kunden och för företaget. En ny webbshop med en kundvagn där kunden enkelt får 
uppsyn på vilka varor som kunden handlar. Kundvagnen innehåller all den information 
om varan/varorna som är betydelsefull sedan när kunden sedan skickar iväg ordern. 
Kunden kommer att få ett alternativ till att registrera sig som medlem hos Vobbla 
Racing för att underlätta nästa gång kunden ska handla något. I och med att kunden 
registrerar sig kommer kundinformationen sparas på en databas och nästa gång kunden 
vill handla något loggar kunden in via en inloggningsfunktion och webbshopen kommer 
ihåg dig och vid betalning inte behöver skriva in information om sig själv än gång till. 
Kunden ska kunna ändra på sin information ifall den har ny adress som ordern ska 
skickas till. Den nya webbshopen kommer att vara dynamisk vilket menas att de 
anställda kommer att via en administrationssida lägga in ny, ändra eller ta bort 
information på hemsidan. Informationsförsörjningen sköts via en databas där 
informationen till webbshopen och kundinformationen hanteras. Ett e-lagersystem 
vilket underlättar både för kunden och för Vobbla Racing kommer att inrättas på 
webbshopen där kunden ska kunna se om varan finns i lager direkt på webbshopen och 
Vobbla Racing kan se på administrationssidan hur mycket det finns av varje produkt i 
lager.  

 

5.2 Webbstruktur 

Webbstrukturen för webbshopen och administrationssidan är en slags karta över 
hemsidan som visar hur sidorna hänger ihop. Det är viktigt att strukturen på hemsidan 
ska vara lätt för användarna att förstå så att inte de blir förvirrade och tappar intresset. 
Enligt Mary Millhollon som skrivit boken Enkel Webbdesign [13] finns det visa regler 
att förhålla sig till när en webbplats ska designas. En regel är att webbplatsen ska vara 
enhetlig så att besökarna vet att det fortfarande befinner sig på din webbplats när de 
förflyttar sig mellan de olika sidorna. Ett sätt att skapa enhetlighet är att webbplatsen 
har ett gemensamt designmönster som löper genomgående mellan sidorna. Att det finns 
ett navigeringsfält (meny) på samma ställe genom samtliga sidor.  

Att skapa en logisk struktur på webbplatsen där målsättningen är att skapa så få 
klickningar som möjligt. Med det menas att besökaren ska genom så få 
knapptryckningar som möjligt komma till sitt mål utan att tröttna på vägen. Att försäkra 
sig om att navigeringslänkarna tydligt visar vilken hierarki som gäller för webbplatsen 
är ett sätt att hjälpa användarna att hitta runt.  

Nästa steg i utvecklingen av Vobbla Racings webbshop började funderingarna på hur 
webbshopen ska designas. Vilken webbstruktur skulle tillämpas för webbshopen. Vi 
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börjar skissa upp hur ramverket på hemsidan skulle se ut. Med ramverk menas att du 
använder ord och rutor för att med linjer koppla samman dessa för att till slut få ett 
trädliknande figur. Figur 1 visar ramverket på webbshopen och figur 2 visar ramverket 
på administrationssidan som bara är till för administratörerna där uppdateringarna på 
webbshopen görs. 

 

  

Figur 1 Ramverket för webbshopen sidstruktur. 
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Figur 2 Ramverket för administrationsstrukturen. 

 

5.3 Databas 

Ett viktigt steg i utvecklingen var att skapa databasen som skulle hantera informationen 
på webbshopen. Vi använde oss utav Microsoft Access för att skapa vår databas. En 
databas är enkelt förklarat en samling information som är organiserad på ett sätt att det 
är lätt att hämta enskilda delar av information [14]. Databasen är en viktig del i 
utvecklingen, vi använder databasen till att uppdatera webbshopen med information, 
lägga till eller ta bort produkter, uppdatera huvudmenyn och kundhanteringen. 
Databasen innehåller ett flertal tabeller som behandlar data till webbshopen. Varje tabell 
har en primärnyckel som är ett unikt id nummer som särskiljer varje rad i tabellen detta 
för att ta fram data oavsett ifall raderna innehåller samma data. Vi fick fundera mycket 
på vilka tabeller och vad de skulle innehålla för information som skulle vara med för att 
produkthanteringen, kundhanteringen och beställningssystemet skulle fungera för 
Vobbla Racing. Tabellerna har utvecklats allt eftersom beroende på vilken del vi 
arbetade med på webbshopen. De slutgiltiga tabellerna blev dessa: Admin, Kund, Meny, 
OrderProdukt, Ordrar, Produkter, strl1, strl2, strl3, och strl4. Figur 3 visar tabellerna 
som finns med i Vobbla Racings databas. Tabellerna i databasen har inga relationer 
mellan varandra med enda anledningen till att det inte behövdes. Informationen har viss 
relation till varandra men är inte nödvändig och kan därför hämtas individuellt i koden. 
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Figur 3 Visar tabellerna i databasen. 

 

Tabellen Admin innehåller användarnamn och lösenord för att kunna logga in på deras 
administrationssida.  

Tabellen Kund lagrar information om kunden bara väljer att registrera sig som medlem 
hos Vobbla Racing. Namn, adress, e-postadress och lösenord är några av kategorierna 
som finns med i tabellen. Tabellen hanterar kundinformationen vid beställning av varor 
och kundloggin på webbshopen.  

Tabellen Meny hanterar huvudmenyn på webbshopen. Tabellen innehåller kolumnerna 
kategori och tillMeny, där kategori är namnet på den kategori som ska vara med i 
huvudmenyn och tillMeny betyder vilken undermeny den ska ligga under.  

Tabellerna OrderProdukt och Ordrar hanterar ordrarna som kommer in till Vobbla 
Racing Produkter. Vid en beställning får kunden ett ordernummer som är unikt för just 
den beställningen. Tabellen OrderProdukt innehåller alla produkter som tillhör ordern. 
Den håller även reda på antal för varje produkt och storlek. 

Tabellen Produkter lagrar all viktig information om varje produkt som webbshopen 
kommer att innehålla. Denna tabell används till när Vobbla Racing vill lägga in nya 
produkter, ändra information om produkten eller ta bort produkten via 
administrationsidan.  
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Tabellerna strl0, strl1, strl2, strl3 och strl4 är till för att hantera hur mycket som finns i 
lagret för varje storlek till en viss produkt. Eftersom produkterna har många olika 
storlekskurvor skapade vi olika tabeller för olika storlekskurvor t.ex. tabellen strl1 
innehåller storlekar från xxs till xxxl. Dessa tabeller är viktiga för att Vobbla Racing ska 
få ett fungerande e-online lager. Istället för att manuellt kolla i lagret ska de nu kunna se 
hur mycket det finns i lager för varje produkt via administrationssidan.     

 

5.4 Användarscenarion 

Webbshopen är uppbyggd i två delar, den ena delen är webbshopen för kunden och den 
andra är administratörssidan för de Vobbla Racings anställda. Figur 4-6 visar ett 
användarfallsdiagram över kundens och administratörens användande av webbshopen. 
För en tydligare förklaring kan en kund som inte är inloggad jämfört med en kund som 
är inloggad, inte se tidigare ordrar och ändra personlig information. Webbshopen 
kommer inte ihåg en icke inloggad användare nästa gång som han/hon besöker 
hemsidan jämfört med en som har registrerat sig och är inloggad. För övrigt är de två 
scenariona identiska med varandra. De kan söka bland produkterna, lägga till i 
kundvagn, uppdatera och ta bort produkter i kundvagnen. Vid en beställning kommer 
webbshopen ihåg kundinformationen för den som har loggat in. Den som inte har 
registrerat sig får skriva in sina uppgifter i ett formulär.    

 

 

Figur 4 Visar kundscenario ej inloggad. 
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Figur 5 Visar kundscenario inloggad. 

 

På administrationssidan sköts uppläggning av nya produkter, samt uppdatering av 
befintliga. Administratören kan göra prisändringar, lagerjusteringar, ändring av 
produktbild osv. Huvudmenyn hanteras även den via administrationssidan. Här kan 
administratören lägga till nya kategorier, uppdatera befintliga samt ta bort oönskade. 
Administratören kan även se över vilka ordrar som kommit in och gamla ordrar som 
varit. Administratören jobbar här gentemot databasen via administrationssidan för 
uppdatering utav webbshopen och hantering av försäljning.  

 

 

Figur 6 Visar administratörsscenario. 
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5.5 Design av webbshopen 

Hjärtat i webbshopen är vår huvudmeny som kommer att styra vilken sida som kunden 
vill in på, se figur 7. I huvudmenyn kommer det att finnas olika kategorier 
representerade av de olika produkterna som finns till försäljning. En överenskommelse 
med Vobbla Racing om vad de olika huvudkategorierna skulle heta skedde efter att vi 
utvecklade en prototyp på hur den skulle kunna se ut, de gillade idén och gick med på 
att det skulle finnas två huvudkategorier där produkterna skulle läggas under. Den ena 
heter minimoto, där reservdelar och minimotorcyklar ska läggas upp. Den andra 
huvudkategorin heter tillbehör där produkter som skyddskläder ligger under. Det är 
under dessa två huvudkategorier där produkterna kommer att finnas för åskådning. 
Även kategorierna övrigt och kundservice kommer att finnas med där information om 
tävlingar och tips på hur man pusslar ihop en koppling läggs under övrigt kategorin och 
kontaktinformation plus leveransinformation läggs under kundservice. Huvudmenyn 
kommer att vara dynamisk, vilket menas att de på Vobbla Racing kommer att via 
administrationssidan kunna uppdatera menyn när så önskas. Mer förklaring finns under 
stycket om administrationssidan. 

 

 

Figur 7 Bild över huvudmeny. 

 

Denna meny kommer att vara fast och följa med under hela vistelsen. När kunden har 
valt att trycka på den kategori som verkar intressant kommer de produkter som hör till 
den kategorin att dyka upp på huvudsidan. Det är den sidan som kommer att visa upp all 
information för användaren. Om besökaren väljer att trycka på någon kategori som 
tillhör webbshopen kommer produkterna att radas upp snyggt under varandra på 
huvudsidan i ett mindre informationsmässigt stadium som kan ses i figur 8.  
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Figur 8 Bild över huvudsidan som visar produktöversikt.  

 

Blir besökaren extra intresserad av just en specifik produkt kan han/hon trycka på 
knappen mer info eller på produktnamnet som också fungerar som en länk. Då kommer 
det att dyka upp mer information om just den produkten. Om köplusten slår till finns det 
storleksalternativ och antal att fylla i innan kunden går vidare med att trycka på lägg i 
kundvagn knappen. Se figur 9. Om en produkt skulle vara slut i en viss storlek visas inte 
just den storleken och kan därför inte läggas i kundvagnen. 

 

 

Figur 9 Bild på hur produkt läggs i kundvagn. 

 

Efter att kunden tryckt på lägg i kundvagn knappen hamnar den varan i kundvagnen. 
Kundvagnen finns placerad på höger sida i webbshopen. Den är fast placerad vilket 
menas att den alltid finns på samma plats under hela vistelsen oavsett vad du klickar 
någonstans. Figur 10 visar på att varan hamnat i kundvagnen. Produktens namn, antal 
och priset visas så att kunden håller koll på vad som inhandlas. Vi har använt oss utav 
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cookies som sparar undan information om produkten eller produkterna som läggs i 
kundvagnen. Valet av cookies var enkelt för att minska belastningen på databasen. 
Istället så sparas cookien tillfälligt i besökarens dator som sedan försvinner automatiskt 
när webbläsaren stängs ner. 

 

 

Figur 10 Visar bild på kundvagnen. 

 

Vi har utformat kundvagnen efter överenskommelse med Vobbla Racing så att den listar 
produkterna och priserna till dessa samt det totala priset. Det finns en knapp som heter 
till kassan där kunden trycker om han/hon vill ändra något i kundvagnen t.ex. ändra 
antalet på en viss vara eller ta bort varan helt och hållet. Besökaren kommer då till 
kassan som liknar kundvagnen fast i en större version. Figur 11 visar kassan som listar 
de olika produkter som kunden valt. Antal av just den varan, produktnamn, 
artikelnummer, storlek, pris per styck, totalpriset på den varan och det sista, radera 
vilket tar bort hela varan i kundvagnen. I vår undersökning som gjordes kollade vi hur 
de olika webbshopparna hade utformat sina kundvagnar och kassor. Vi utvecklade vår 
kundvagn och kassa på ett liknande sätt som de tio webbshopparna som ingick i vår 
undersökning. Detta gör det enkelt för kunderna att hålla reda på vad som ska köpas. De 
kan under hela vistelsen se vilka varor som finns i kundvagnen samtidigt som de kan 
klicka sig runt bland de olika produktsidorna.    

 

 

Figur 11 Visar bild på kassan. 
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Om kunden vill gå vidare med sitt köp trycker han/hon på gå vidare knappen och 
kommer då till en sida där en fullständig kundinformation får fyllas i så att Vobbla 
Racing vet vart beställningen ska skickas. Om det hade varit så att kunden hade 
registrerat sig innan köp hade kundinformationen hämtats från databasen och kunden 
hade inte behövt fylla i någonting förutom ett meddelande om så hade velats. Figur 12 
visar hur kundformuläret ser ut innan beställningen är på väg att skickas. Efter att 
kunden har skickat iväg beställningen kommer en orderbekräftelse att sändas till den 
skriva e-postadressen och där kan kunden se att ordern är mottagen och vilka varor som 
beställdes. 

 

 

Figur 12 Visar beställningsfunktionen. 

 

Kunden har möjligheten att registrera sig som kund hos Vobbla Racing Produkter. Om 
kunden väljer att skapa ett s.k. kundkonto kan han/hon vid en enkel inloggning se sina 
tidigare ordrar och även underlätta beställningen vid en ny order. Vid en ny beställning 
kommer sidan ihåg dig och dina uppgifter när ordern skall bekräftas. Detta underlättar 
mer för en frekvent beställare. Figur 13 visar kundinloggningsfunktionen och även 
länken för registrering. I figur 14 ser vi hur kundregistreringen ser ut. Kunden fyller i 
uppgifter om sig själv som namn, adress och även e-postadress. För att få en äkthet i e-
postadressen skickas ett temporärt lösenord till den angivna adressen, ett lösenord som 
kunden senare kan ändra. Vid första inloggningen aktiveras kundens konto och ses då 
som kund hos Vobbla Racing Produkter. Detta för att inte kundkonton skall skapas för 
nöjes skull. Webbshopen håller sedan reda på vilken kund som loggat in sig med hjälp 
av en cookie. 
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Figur 13 Visar kundloggin. 

 

 

Figur 14 Visar kundregistrering. 

 

5.6 Administrationssidan 

Ett viktigt önskemål från Vobbla Racing var att det skulle vara enkelt för dem att 
uppdatera webbshopen så tillväga att lägga in nya produkter, ta bort eller ändra 
produkter inte skulle vara ett problem. Även ett lagersystem så att de skulle kunna hålla 
koll på hur många utav varje produkt som finns kvar i lagret. Efter diskussion med 
Vobbla Racing över vårt förslag på hur det kan lösas kom de överens om att köra på 
med vårt förslag. Hela administrationssidan lades ut på vår provisoriska server för att 
Vobbla Racing skulle kunna vara med och testa funktionaliteten. Vi förklarade att de 
kommer att få en egen sida med inloggningsfunktion, där de får logga in med 
användarnamn och lösenord, då de kommer in på administrationssidan där de får upp en 
huvudmeny med en massa olika alternativ som de kan välja mellan. 
Administrationssidan är kopplad till en databas som hanterar all information om 
produkterna, menyn, kunderna och ordrarna. Figur 15 visar hur administrationssidan ser 
ut med sin huvudmeny. Menyn kommer att vara uppdelad i tre olika kategorier, de är: 
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Produkthantering, Menyuppdatering och Ordrar/Kundhantering. Under dessa kategorier 
finns olika alternativ att välja mellan. Under produkthantering kommer följande att 
finnas: 

• Ny produkt 

• Lista produkt 

 

Under kategorin menyuppdatering kommer följande att finnas: 

• Ny kategori 

• Lista kategori 

 

Under den sista kategorin ordrar/kundhantering kommer följande att finnas: 

• Nya ordrar 

• Orderhistorik 

• Kundhantering 

• Statistik 

 

 

Figur 15 Visar huvudmenyn på administrationssidan. 

 

5.6.1 Produkthantering 

Produkthanteringen är till för att enkelt och smidigt lägga till nya produkter att ändra 
eller ta bort produkter i webbshopen. Om en ny produkt ska läggas in på webbshopen 
görs det via ett formulär, se figur 16. Här ska information om den nya produkten skrivas 
in i de olika fälten. Vi har med Vobbla Racing diskuterat fram vilken 
produktinformation som ska vara med för att rätt information ska visas på webbshopen 
och tillräcklig information för att få ett fungerande online lagerhantering. Alltså att de 
på företaget kan få ett lagerhanteringssystem på Internet istället för att manuellt kolla 
över lagret.  
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Figur 16 Visar hur formuläret ser ut för ny produkt. 

 

I nästa steg ska antalet för varje storlek eller om det inte finns någon storlekskurva 
fyllas i. Detta för att de ska få koll på lagret automatiskt. För varje order som kommer in 
kommer antalet för den produkten i en viss storlek minskas i lagret i databasen. Figur 17 
visar hur det ser ut när antalet för varje storlek var just den nyskapta produkten ska 
fyllas i. Beroende på vilken storlekskurva som valdes i första steget radas dessa upp på 
en rad och antalen för varje storlek fylls i under i var sin textruta. Det kan vara så att det 
inte finns en bild på den nya produkten som ska läggas in, då finns det alternativ på om 
det ska läggas in bild eller inte. Beroende på vilket alternativ som väljs, antingen den 
utan bild, då kommer den nya produkten att läggas in och uppdateringen är klar eller så 
väljer administratören att lägga in en bild, då kommer han/hon till en 
filuppladdningssida där den nya bilden laddas upp, se figur 18.   

 

 

Figur 17 Visar hur antalet för varje storlek. 
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Figur 18 Visar uppladdning av bild på produkt. 

 

Förutom att lägga till en ny produkt kan administratören lista upp befintliga produkter 
till varje kategori som finns tillgängliga i webbshopen. Under länken lista produkter 
kommer en meny att dyka upp som visar de befintliga kategorierna som finns i 
huvudmenyn på webbshopen, se figur 19. Här väljer administratören vilken kategori 
som han/hon vill öppna. En lista kommer att dyka upp över alla produkter som tillhör 
kategorin och till varje produkt kan administratören göra uppdatering på produkten t.ex. 
ändra information, ändra bild, ta bort den helt eller ändra lagerjusteringen.  

 

 

Figur 19 Visar meny över. 

 

Vobbla racing hade som önskemål att det skulle vara enkelt för dom att uppdatera 
webbshopen med information och produkthantering. I och med att vår webblösning gör 
att de kan lista alla produkter och gå in och göra uppdateringar på dessa är det smidigt 
för Vobbla Racing att hålla koll på vilka produkter som ligger uppe på webbshopen. 
Figur 20 visar hur produktlistan ser ut efter att ha tryckt på en kategori i menyn. I 
produktlistan kan Vobbla Racing se över sina produkter som finns på webbshopen och 
även se över sitt lager. Vobbla Racing fick testa webblösningen själva och de tyckte om 
den. De tyckte om att kunna se alla sina produkter och att det gick att göra ändringar i 
dessa. Mycket smidigt att inte behöva gå in i koden själv och ändra för att uppdatera i 
webbshopen utan att det sköts automatiskt tyckte de var jättebra. Det alternativ som 
finns att välja mellan för att uppdatera produkterna är: ändra produkt, ta bort produkt, 
lagerjustering och ta bort bild/lägga till bild.    
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Figur 20 Visar produktlistan. 

  

5.6.2 Menyuppdatering 

Menyuppdateringskategorin är utvecklad så att huvudmenyn i webbshopen är dynamisk, 
vilket menas att innehållet i menyn hämtas från en databas. Det är alltså här under 
menyuppdateringen som administratören kan gå in och ändra i huvudmenyn, antingen 
lägga till en ny kategori i huvudmenyn, ändra eller ta bort en kategori. Detta för att göra 
det så enkelt som möjligt för Vobbla Racing att ändra i huvudmenyn utan att behöva gå 
in i koden och ändra. Allt detta sköts från administrationssidan via databasen. Resultatet 
på hur enkelt det är att lägga till en ny kategori i huvudmenyn visas i figur 21. Som 
tidigare beskrivits i rapporten så har huvudmenyn två stycken huvudkategorier där den 
nya underkategorin hamnar under, minimoto eller tillbehör. Detta får administratören 
bestämma vilket som passar bäst. Efter överenskommelse tillsammans med Vobbla 
Racing bestämde vi att det är under dessa två namn huvudkategorierna går under. När 
vald underkategori och det nya namnet är på plats uppdateras huvudmenyn med den nya 
kategorin.   

 

 

Figur 21 Visar hur uppdatering av huvudmenyn görs.      

 

Det går även att lista upp de befintliga underkategorierna i huvudmenyn. Detta för att 
det ska vara lätt för administratören att ändra namnet på kategorin eller flytta det till en 
annan undermeny. Förutom att ändra på en specifik kategori så går det även att ta bort 
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den om den inte skulle behövas längre. Figur 22 visar hur webblösningen ser ut för 
detta. Alla kategorier i huvudmenyn listas upp under de två viktiga huvudkategorierna. 
Vobbla Racing fick testa denna menyuppdateringslösning på Internet eftersom vi har 
tillgång till en egen server. De var nöjda över att huvudmenyn i webbshopen var 
dynamisk, nu var det inga problem för dem att uppdatera webbshopen. Tidigare i den 
gamla webbshopen fick de gå in i källkoden och ändra om de skulle uppdatera 
någonting. Det var krångligt tyckte de eftersom ingen av dem är speciellt duktiga på att 
programmera.     

 

 

Figur 22 Visar lista meny. 

 

5.6.3 Ordrar/Kundhantering 

Under kategorin Ordrar/Kundhantering i huvudmenyn på administrationssidan kan 
Vobbla Racing Produkter se nya ordrar som kommit in från kunderna och även 
orderhistorik för att se tidigare ordrar som behandlats. Figur 23 visar hur de nya ordarna 
listas upp efter varandra och att de kan öppnas, granskas och skrivas ut. Det är inte bara 
de nya ordrarna som Vobbla Racing Produkter kan se utan de kan även se sin 
orderhistorik, vilket menas att de kan se sina tidigare ordrar som behandlats, se figur 24. 
Nu får Vobbla Racing ett strukturerat orderhanteringssystem där de får en bra överblick 
på nya ordrar och tidigare ordrar.   

 

 

Figur 23 Visar nya ordrar.   
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Figur 24 Visar orderhistorik. 
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6 Slutsatser 
Utvecklingen av Vobbla Racing Produkters webbshop har fungerat bra. Vi har fått göra 
några begränsningar p.g.a. tidsbrist. Webbshopens vitala funktioner blev färdiga i tid 
såsom produkt- och orderhantering, samt köpmöjligheten. Vi fick dock avböja att göra 
bildgalleri, mektips, länkar osv. Detta lämnas till en senare utveckling. Även statistiken 
i administrationssidan fick uteslutas. Statistiken var tänkt att visa lagersaldo och 
försäljning per månad för att en försäljningsanalys kan genomföras utav Vobbla Racing. 
Upplägget av webbshopens struktur och design har följt en ganska standardiserad 
struktur med en lättnavigerad meny som alltid är synlig för kunden, samt en kundvagn 
som även den alltid är synlig för kunden. Designmässigt sett har vi fått fria händer av 
Vobbla Racing, och försökt göra en stilren design men ändå åt det lite modernare hållet 
med racingkänsla. Administrationssidan tar upp det väsentliga för att underhålla 
webbshopen med produkt- och orderhantering. Vi har riktat oss på en lättförståelig och 
användarvänlig struktur för att inte inveckla och krångla till det för administratören. 
Vobbla Racing Produkter tycker efter ca en veckas användning att administrationssidan 
fungerar utmärkt och att den är lättanvänd.  

Vår kontakt med Vobbla Racing Produkter har skett både via inbokade möten, telefon 
och e-post. Det har fungerat utmärkt enligt våran bedömning och de visade ett stort 
intresse för webbshopens utveckling. 

Det som var mest komplicerat för oss vid utvecklingen av webbshopen var alla olika 
storlekskurvor på de olika produkterna. Det var allt ifrån storlekar på handskar (3,5,7-
10), racingställ (44-56), skor (30-46), kläder (xxs-xxxl), och till sist produkter utan 
storlekar där bara antalet skulle lagras. Inte minst när produkten skulle sparas i cookien 
tillsammans med antalet och storleken. Detta var ett återkommande problem som löstes 
med ett väl planerat problemtänkande.  

Denna rapport handlade om att effektivisera Vobbla Racing Produkters försäljning via 
Internet och det anser vi har utvecklats i en stor positiv förändring. Inte minst har det 
förenklat försäljningen för både kunden och Vobbla Racing själva, det har även gett ett 
mer professionellt intryck på företaget vilket vi hoppas ger en ökad försäljning.  

Om ett framtida arbete med just deras webbshop skulle göras kan man gå in djupare på 
olika val av servertyper och programmeringsspråk för att ytterligare utveckla den. En 
mer utvecklande kundkontakt med medlemsbrev via e-post för att locka in kunder med 
erbjudanden eller realisationer för att ytterligare marknadsföra Vobbla Racing 
Produkter. 

För framtida arbeten inom liknande ämnesområde vill vi rekommendera att grundligt 
planera förarbetet och databasen innan implementering av koden för att underlätta 
utvecklingen.  
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 1 Bilaga 

A MBI - Nuläge 
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 2 Bilaga 

B MBI – Önskat läge 

 
 


