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Sammanfattning	  
Syftet	  med	  rapporten	  var	  att	  undersöka	  hur	  en	  e-‐butik	  för	  matvarupaket	  kunde	  utformas	  och	  
implementeras	  för	  att	  vara	  användbar	  avseende	  navigerbarhet,	  samtidigt	  som	  den	  inger	  förtroende	  
hos	  användaren	  och	  uppmuntrar	  till	  kundengagemang.	  Utifrån	  en	  förstudie	  kartlades	  intresset	  för	  
produkten.	  Därefter	  utvecklades	  en	  prototyp	  och	  webbapplikationens	  design	  utformades.	  
Utvecklingen	  skedde	  genom	  ett	  iterativt	  arbetssätt	  och	  frågeställningens	  beståndsdelar	  testades	  
kontinuerligt	  i	  form	  av	  användbarhetstester.	  Rapporten	  presenterar	  och	  diskuterar	  
webbapplikationens	  design	  och	  hur	  den	  använts	  i	  försök	  att	  uppfylla	  syftet.	  Även	  tekniska	  lösningar	  
avseende	  utformandet	  av	  webbapplikationen	  diskuteras	  och	  motiveras.	  Slutligen	  argumenterar	  
rapporten	  för	  hur	  feedback	  och	  tydliga	  knappar	  gör	  webbapplikationen	  förtroendeingivande	  och	  
navigerbar.	  Slutsatser	  kring	  huruvida	  webbapplikationen	  uppmuntrar	  till	  kundengagemang	  har	  varit	  
svåra	  att	  dra	  och	  författarna	  har	  därför	  avstått	  från	  detta.	  

	   	  



	  
	  

	  

Abstract	  
The	  purpose	  of	  the	  report	  was	  to	  examine	  how	  an	  online	  store	  selling	  dinner	  kits	  could	  be	  designed	  
and	  implemented	  to	  be	  usable	  in	  reference	  to	  navigability	  while	  inducing	  trust	  and	  encouraging	  
customer	  engagement.	  A	  pre-‐study	  was	  used	  to	  determine	  the	  interest	  for	  the	  product	  among	  the	  
target	  audience.	  Thenceforth	  a	  prototype	  was	  developed	  and	  the	  design	  of	  the	  web	  application	  was	  
formed.	  An	  iterative	  process	  was	  used	  during	  the	  development	  of	  the	  application	  and	  through	  
usability	  testing	  the	  elements	  of	  the	  scientific	  question	  was	  evaluated.	  The	  report	  presents	  and	  
discusses	  the	  design	  of	  the	  web	  application	  and	  how	  it	  has	  been	  used	  to	  fulfill	  the	  purpose	  of	  the	  
report.	  Technical	  solutions	  regarding	  the	  modeling	  of	  the	  web	  application	  are	  discussed	  and	  
motivated.	  Finally,	  it	  is	  argued	  that	  feedback	  and	  distinct	  buttons	  make	  the	  application	  trustworthy	  
and	  easy	  to	  navigate	  over.	  Conclusions	  about	  customer	  engagement	  were	  difficult	  to	  make.	  
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1   Inledning	  
I	  följande	  kapitel	  redogörs	  och	  beskrivs	  projektets	  motivering,	  syfte,	  frågeställning	  samt	  
avgränsningar.	  	  

   Motivering	  
E-‐handel	  av	  livsmedelsvaror	  har	  ökat	  och	  utvecklats	  drastiskt	  under	  de	  senaste	  åren.	  Fler	  och	  fler	  
aktörer	  satsar	  stort	  på	  försäljning	  online	  och	  e-‐handel	  har	  hos	  många	  konsumenter	  blivit	  en	  rutin	  och	  
del	  i	  vardagen.	  Nu	  finns	  ett	  stort	  antal	  etablerade	  matkasse-‐företag	  som	  aktivt	  konkurrerar	  med	  
fysiska	  butiker.	  På	  marknaden	  syns	  en	  större	  mognad,	  både	  hos	  konsumenter	  och	  försäljare.	  Många	  
personer	  anser	  att	  de	  hellre	  vill	  spara	  tid	  och	  handla	  online	  än	  att	  handla	  i	  fysiska	  butiker.	  (Svensk	  
Digital	  Handel,	  2016)	  

I	  och	  med	  detta	  kan	  en	  studie	  angående	  utvecklingen	  av	  en	  e-‐butik	  som	  förser	  kunderna	  med	  alla	  
ingredienser	  för	  en	  festlig	  middagstillställning	  anses	  som	  särskilt	  intressant.	  En	  plats	  där	  allt	  som	  
behövs	  för	  en	  viss	  tillställning	  ska	  finnas	  tillgängligt	  i	  ett	  paket-‐koncept	  för	  att	  på	  så	  sätt	  underlätta	  
inköpsprocessen	  för	  användaren.	  Den	  webbapplikation	  som	  har	  utvecklats	  under	  studien	  var	  en	  e-‐
butik	  som	  sålde	  middagslådor	  vilka	  levereras	  hem	  till	  kunden.	  I	  middagslådorna	  ingick	  ingredienser,	  
recept	  och	  passande	  tillbehör	  beroende	  på	  vilken	  låda	  kunden	  valt.	  

Författarna	  till	  denna	  rapport	  har	  utifrån	  sina	  egna	  upplevelser	  av	  e-‐handel	  varit	  ense	  om	  att	  en	  
lättnavigerbar	  hemsida	  som	  inger	  förtroende	  verkar	  vara	  viktigt	  för	  kundens	  upplevelse	  och	  köpvilja.	  
På	  dessa	  grunder	  tillsammans	  med	  författarnas	  intresse	  för	  mat	  väcktes	  idén	  till	  projektets	  
frågeställning.	  

   Syfte	  
Målet	  med	  projektet	  syftar	  till	  att	  undersöka	  hur	  en	  e-‐butik	  för	  matvarupaket	  kan	  utformas	  och	  
implementeras	  för	  att	  vara	  användbar	  avseende	  navigerbarhet,	  samtidigt	  som	  den	  inger	  förtroende	  
hos	  användaren	  och	  uppmuntrar	  till	  kundengagemang.	  

   Frågeställning	  
Hur	  kan	  en	  e-‐butik	  för	  matvarupaket	  utformas	  för	  att	  vara	  användbar	  avseende	  navigerbarhet,	  
samtidigt	  som	  den	  inger	  förtroende	  hos	  användaren	  och	  uppmuntrar	  till	  kundengagemang?	  

   Avgränsningar	  
Denna	  rapport	  fokuserar	  i	  huvudsak	  på	  utformandet	  av	  webapplikationen	  och	  i	  begränsad	  
utsträckning	  på	  affärsidén	  i	  sig.	  Applikationen	  som	  skapades	  var	  inte	  i	  formen	  av	  en	  verklig	  
affärsverksamhet,	  utan	  endast	  en	  applikation	  med	  syfte	  att	  undersöka	  projektets	  frågeställning.	  	  

Webapplikationens	  funktionalitet	  har	  fokuserats	  på	  att	  inge	  förtroende	  hos	  användaren,	  att	  göra	  den	  
navigerbar	  samt	  att	  uppmuntra	  till	  kundengagemang.	  Detta	  har	  främst	  säkerställts	  genom	  teoretiska	  
källor	  och	  användbarhetstester.	  	  	  

En	  viss	  avgränsning	  angående	  webbapplikationens	  säkerhet	  gjordes	  då	  den	  ej	  skulle	  användas	  i	  
produktion	  och	  det	  ej	  ansågs	  relevant	  för	  studien.	  Den	  avgränsning	  som	  gjordes	  var	  att	  javascriptfiler	  
ej	  var	  skyddade.	   
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2   Teori	  
I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  den	  teori	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  utvecklandet	  av	  e-‐butiken	  och	  
besvarande	  av	  frågeställningen.	  Inledningsvis	  presenteras	  teori	  kring	  e-‐handel	  och	  därefter	  teori	  som	  
berör	  frågeställningen	  nämligen	  navigerbarhet,	  förtroende	  och	  kundengagemang.	  Även	  teori	  kring	  
den	  förstudie	  som	  gjorts	  återfinns	  i	  slutet	  av	  kapitlet.	  Referenserna	  är	  noterade	  enligt	  
Harvardmetoden	  och	  kompletta	  referenser	  finns	  samlade	  i	  referenslistan	  i	  kapitel	  7. 

   E-‐handel	  och	  köpbeteenden	  
Svensk	  handel	  på	  nätet	  växer	  och	  omsätter	  idag	  omkring	  100	  miljarder	  kronor	  om	  året,	  vilket	  är	  i	  
paritet	  med	  restaurangbranschen.	  För	  fem	  år	  sedan	  låg	  samma	  siffra	  på	  70	  miljarder	  kronor	  om	  året	  
och	  varje	  år	  har	  omsättningen	  ökat.	  Ökningen	  beror	  på	  drivkrafter	  såsom	  den	  tekniska	  utvecklingen	  
och	  ändrade	  konsumentbeteenden.	  Internet	  och	  kraftfulla	  mobiltelefoner	  har	  gjort	  det	  möjligt	  för	  
konsumenter	  att	  handla	  på	  distans	  och	  majoriteten	  av	  de	  som	  handlar	  över	  nätet	  hemifrån	  gör	  detta	  
av	  smidighets-‐	  och	  bekvämlighetsskäl.	  (DIBS,	  2016)	  

Enligt	  SCB:s	  undersökning	  av	  IT-‐användning	  bland	  privatpersoner	  så	  handlade	  6	  av	  10	  personer	  varor	  
eller	  tjänster	  över	  nätet	  under	  det	  första	  kvartalet	  2016.	  Enligt	  denna	  studie	  var	  researrangemang,	  
färdbiljetter,	  kläder	  och	  sportartiklar	  det	  som	  folk	  konsumerade	  mest.	  (SCB,	  2016)	   	 

Av	  de	  100	  miljarder	  kronor	  som	  svenskarna	  årligen	  omsätter	  i	  näthandel	  utgörs	  37	  %	  av	  fysiska	  varor,	  
resterande	  delar	  är	  resor	  och	  tjänster.	  Av	  andelen	  fysiska	  varor	  utgörs	  9	  %	  av	  livsmedel	  och	  
dagligvaror	  vilket	  motsvarar	  ett	  värde	  av	  3,2	  miljarder	  kronor	  om	  året.	  Den	  målgrupp	  som	  handlar	  
mest	  livsmedel	  och	  dagligvaror	  är	  kvinnor	  i	  åldrarna	  35-‐44	  år	  och	  de	  som	  handlar	  minst	  är	  män	  i	  
åldrarna	  66-‐74	  år.	  (DIBS,	  2016)	  

Av	  de	  olika	  betalsätten	  som	  erbjuds	  vid	  näthandel	  så	  är	  kortbetalning	  det	  sätt	  som	  föredras	  av	  flest.	  
Ur	  DIBS	  studie	  2016	  listas	  kunders	  föredragna	  betalsätt	  enligt	  följande:	  kortbetalning	  (40	  %),	  faktura	  
(23	  %),	  internetbank	  (18	  %)	  och	  plånbokslösningar	  såsom	  PayPal,	  Payson	  med	  flera	  (12	  %).	  Den	  
främsta	  anledningen	  till	  att	  folk	  föredrar	  kortbetalning	  är	  enkelheten	  vilken	  troligtvis	  i	  stor	  grad	  beror	  
på	  vana.	  Emellertid	  är	  kortbetalning	  det	  sätt	  som	  upplevs	  minst	  säkert	  av	  alternativen	  ovan.	  Det	  är	  
tydligt	  att	  konsumenter	  inte	  känner	  sig	  helt	  bekväma	  med	  att	  mata	  in	  sina	  kortuppgifter	  på	  en	  
hemsida	  fastän	  den	  är	  skyddad	  på	  olika	  sätt	  och	  även	  garanterad	  viss	  säkerhet	  från	  sin	  bank.	  (DIBS,	  
2016)	 

   Användbarhet	  
ISO	  9241-‐11	  definierar	  användbarhet	  som	  i	  vilken	  uträckningen	  en	  produkt	  kan	  användas	  av	  en	  
specifik	  användare	  för	  att	  uppnå	  vissa	  utsatta	  mål	  inom	  effektivitet	  och	  tillfredsställelse	  inom	  ett	  visst	  
användningsområde	  (Bevan,	  2001).	  Vid	  utveckling	  av	  en	  webbapplikation	  spelar	  användbarheten	  en	  
viktig	  roll	  i	  hur	  användaren	  uppfattar	  applikationen.	  Om	  den	  färdiga	  produkten	  skall	  användas	  i	  
affärssynpunkt,	  finns	  risken	  att	  låg	  användbarhet	  leder	  till	  en	  sämre	  produkt	  med	  lägre	  
vinstmöjligheter	  (Yusof	  et	  al.,	  2010).	  

I	  fokus	  står	  här	  effektivitet	  och	  den	  tillfredsställelse	  som	  användaren	  känner.	  För	  att	  användaren	  ska	  
känna	  att	  hemsida	  är	  effektiv	  krävs	  det	  att	  det	  är	  enkelt	  att	  navigera	  samt	  att	  hemsidan	  är	  interaktiv	  
vilket	  gör	  att	  funktionaliteten	  är	  så	  som	  användaren	  förväntar	  sig.	  Känsla	  av	  tillfredsställelse	  kommer	  
av	  att	  hemsidan	  har	  bra	  hjälpmedel	  att	  tillgå	  så	  som	  bra	  support	  eller	  en	  sida	  som	  sammanställer	  och	  
svarar	  på	  de	  vanligaste	  frågorna.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  hemsidan	  är	  säker	  på	  det	  sätt	  att	  den	  är	  
tillförlitlig	  samt	  att	  det	  finns	  en	  säkerhet	  gällande	  användarens	  identitet.	  Vidare	  har	  forskare	  
identifierat	  andra	  faktorer	  som	  används	  för	  att	  fastställa	  en	  hemsidas	  användbarhet.	  Bland	  dessa	  
ingår	  laddningstid	  av	  en	  viss	  sida,	  hur	  enkelt	  det	  är	  att	  navigera,	  hur	  bra	  sökfunktionen	  fungerar,	  hur	  
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stor	  felprocent	  det	  är	  samt	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  att	  genomföra	  en	  viss	  uppgift.	  Speciellt	  navigerbarhet	  
är	  en	  viktig	  faktor	  i	  hur	  användbar	  en	  webbapplikation	  anses	  vara.	  Detta	  beror	  på	  att	  svårigheter	  i	  att	  
navigera	  medför	  stora	  problem	  gällande	  användbarheten.	  (Lee	  &	  Kozar,	  2011)	  	  	 

   Navigerbarhet	  
I	  en	  artikel	  av	  Bock,	  Kuan	  och	  Vathanophas	  (2003)	  gällande	  e-‐handel	  och	  webbdesign	  hävdas	  det	  att	  
navigerbarhet	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  delarna	  för	  att	  främja	  ett	  köpbeteende.	  Vidare	  påstår	  författarna	  
att	  det	  måste	  finnas	  tydliga	  knappar	  för	  att	  enkelt	  navigera	  på	  sidan	  samt	  att	  dessa	  knappar	  är	  enkla	  
att	  hitta	  och	  finns	  nära	  varandra.	  Det	  visar	  sig	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  användaren	  hela	  tiden	  vet	  
var	  på	  hemsidan	  den	  befinner	  sig	  samt	  att	  designen	  är	  konsistent	  oavsett	  vilken	  del	  av	  hemsidan	  
användaren	  befinner	  sig	  på.	  Dessutom	  borde	  liknande	  aktiviteter	  symboliseras	  av	  samma	  typer	  av	  
upplägg,	  till	  exempel	  färgschemat	  (Bock	  et	  al.,	  2003).	  I	  nedanstående	  stycken	  förklaras	  navigerbarhet	  
mer	  utförligt.	  

2.3.1   Webbapplikationens	  utformning	  
Något	  som	  knyter	  an	  till	  navigerbarhet	  är	  hur	  webbsidans	  länkar	  fungerar.	  För	  att	  en	  länk	  ska	  vara	  
välfungerande	  krävs	  det	  att	  den	  leder	  dit	  användaren	  förväntar	  sig.	  En	  länk	  kan	  beskriva	  mer	  eller	  
mindre	  information	  om	  var	  den	  leder	  vilket	  bidrar	  till	  användarens	  förståelse	  om	  vad	  som	  kommer	  
att	  ske.	  Enligt	  Spool	  (1999)	  visar	  det	  sig	  att	  mer	  information	  leder	  till	  att	  användaren	  känner	  sig	  mer	  
säker	  på	  vad	  som	  kommer	  att	  ske.	  

Det	  finns	  olika	  sätt	  för	  att	  utforma	  en	  webbsida	  så	  att	  användaren	  förses	  med	  
navigeringsmöjligheter.	  

•   Webbsidan	  delas	  upp	  i	  olika	  fönster	  som	  var	  och	  en	  kan	  ändras	  under	  användning	  utan	  att	  
hela	  webbsidan	  förändras.	  Vanligt	  är	  att	  ett	  sådant	  här	  fönster	  består	  av	  länkar	  som	  påverkar	  
utseendet	  på	  resten	  av	  webbsidan.	  

•   Visa	  det	  innehåll	  som	  webbsidan	  innehåller	  i	  en	  innehållsförteckning.	  Dessa	  kan	  vara	  
sorterade	  på	  olika	  sätt	  såsom	  hierarkiskt	  eller	  i	  bokstavsordning.	  Vid	  klick	  på	  en	  viss	  rubrik	  i	  
innehållsförteckningen	  navigeras	  användaren	  till	  den	  delen	  av	  webbsidan	  som	  innefattar	  
rubriken.	  

•   ”Navigation	  bars”	  som	  antingen	  längst	  upp	  eller	  längst	  ner	  på	  sidan.	  
•   Kartor	  som	  visar	  var	  på	  webbsidan	  eller	  var	  i	  en	  process	  användaren	  befinner	  sig.	  	  

(Spool,	  1999)	  
	  

2.3.2   Single	  page	  design	  
Allt	  fler	  webbdesigners	  använder	  sig	  idag	  av	  single-‐page	  design	  till	  mindre	  webbapplikationer,	  till	  
exempel	  för	  e-‐butiker	  som	  säljer	  ett	  mindre	  antal	  produkter	  eller	  erbjuder	  ett	  fåtal	  tjänster.	  Dels	  
beror	  det	  här	  för	  att	  det	  är	  märkbart	  enklare	  för	  användaren	  att	  navigera	  över	  en	  enda	  sida	  istället	  
för	  att	  behöva	  klicka	  runt	  på	  länkar	  som	  leder	  till	  olika	  sidor.	  Användaren	  har	  tillgång	  till	  all	  
information	  rakt	  framför	  sig	  och	  med	  en	  bra	  navigationsmeny,	  blir	  det	  enkelt	  att	  navigera	  över	  de	  
olika	  delarna	  på	  sidan.	  (Schneider,	  2017)	   

En	  av	  de	  stora	  fördelarna	  med	  single-‐page	  applikationer	  är	  att	  deras	  laddningstid	  i	  regel	  är	  betydligt	  
snabbare	  än	  multiple-‐page	  applikationer.	  Detta	  beror	  främst	  på	  att	  sidan	  inte	  behöver	  laddas	  om	  
varje	  gång	  användaren	  trycker	  på	  en	  ny	  flik,	  eftersom	  att	  applikationen	  istället	  laddar	  in	  allt	  innehåll	  
från	  början	  och	  all	  data	  finns	  på	  plats	  vid	  första	  laddningen.	  Dock	  kan	  första	  laddningen	  ta	  lite	  extra	  
tid	  om	  för	  mycket	  innehåll	  finns	  på	  sidan.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  begränsa	  mängden	  data	  och	  
information	  på	  en	  single-‐page	  applikation.	  (Schneider,	  2017)	   
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Vidare	  nämner	  Stark	  (2015)	  i	  sin	  artikel	  att	  det	  finns	  studier	  som	  visar	  på	  att	  single-‐page	  applikationer	  
har	  en	  högre	  omvandlingsfrekvens	  när	  det	  kommer	  till	  antal	  personer	  som	  signar	  upp	  sig	  på	  sidan,	  
anmäler	  sig	  för	  nyhetsbrev	  och	  så	  vidare.	  I	  samma	  artikel	  skriver	  Stark	  (2015)	  att	  det	  är	  svårare	  att	  
göra	  stora	  multiple-‐page	  applikationer	  responsiva	  för	  mindre	  skärmar,	  till	  exempel	  mobiltelefoner.	  
Detta	  för	  att	  de	  är	  mer	  komplexa.	  Single-‐page	  är	  mer	  simpla	  och	  därför	  lättare	  att	  göra	  responsiv	  för	  
mobiltelefoner	  då	  applikationen	  kan	  se	  mer	  eller	  mindre	  likadan	  ut	  oavsett	  storlek	  på	  skärmen.	   

2.3.3   Första	  intrycket	  
En	  användare	  lägger	  ofta	  märke	  till	  den	  grafiska	  aspekten	  av	  en	  webbapplikation	  innan	  texten	  och	  
kontexten	  blir	  tilltalande.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  designen	  skapar	  ett	  intresse	  för	  att	  få	  användaren	  
intresserad	  av	  kontexten	  av	  webbapplikationen.	  Grafiken	  får	  dock	  inte	  vara	  för	  överväldigande,	  då	  
det	  lätt	  skapar	  förvirring	  hos	  användaren	  och	  bidrar	  även	  till	  att	  sida	  blir	  onödigt	  långsam.	  (Yang-‐	  
Cheng,	  2013)	   

Om	  en	  sida	  inte	  är	  enkel	  att	  navigera	  över,	  överger	  ofta	  användaren	  snabbt	  sidan	  och	  därför	  är	  första	  
intrycket	  av	  stor	  betydelse	  (Yang-‐Cheng,	  2013).	  Enligt	  Lindgaard	  (2016)	  är	  första	  intrycket	  det	  
viktigaste	  av	  allt,	  då	  det	  är	  det	  visuella	  som	  användaren	  i	  regel	  lägger	  märke	  till	  först.	  I	  samma	  artikel	  
menar	  han	  på	  att	  första	  intrycket	  ofta	  leder	  till	  en	  långsiktig	  effekt,	  även	  kallad	  Haloeffekten.	  Denna	  
menar	  på	  att	  första	  intrycket	  kan	  överspela	  de	  intryck	  som	  kommer	  därefter	  när	  användaren	  klickar	   

sig	  runt	  på	  sidan.	  Är	  första	  intrycket	  negativt	  kan	  det	  leda	  till	  att	  oavsett	  vad	  sidan	  erbjuder,	  är	  
användaren	  redan	  missnöjd	  och	  väljer	  att	  lämna	  direkt.	  Därför	  är	  ett	  positivt	  första	  intryck	  när	  en	  
användare	  klickar	  sig	  in	  på	  sidan	  högst	  betydelsefullt.	  Även	  Guo	  et	  al.	  (2016)	  styrker	  detta	  
resonemang	  och	  menar	  att	  en	  användare	  kan	  påverkas	  emotionellt	  av	  en	  väl	  uppbyggd	  startsida.	  Till	  
exempel	  kan	  användandet	  av	  färger	  med	  svala	  toner	  minska	  användarens	  ångest	  genom	  att	  skapa	  en	  
lugn	  stämning.	   

Yang-‐Cheng	  (2013)	  har	  i	  sin	  studie	  kommit	  fram	  till	  att	  balansen	  mellan	  grafik	  och	  text	  på	  sidan	  har	  
stor	  betydelse	  för	  hur	  en	  sida	  uppfattas	  av	  användaren.	  Där	  har	  hon	  undersökt	  hur	  olika	  förhållanden	  
mellan	  grafik	  och	  text	  spelar	  roll	  för	  hur	  sidan	  uppfattas	  i	  hänsyn	  till	  navigerbarhet,	  enkelhet	  och	  
verklighetstrogenhet.	  Resultatet	  visar	  att	  för	  att	  ge	  intryck	  till	  användaren	  av	  att	  sidan	  är	  enkel	  och	  
navigerbar	  är	  bästa	  förhållandet	  mellan	  grafik	  och	  text	  mellan	  3:1	  till	  1:1.	  Där	  3:1	  inger	  ett	  mer	  
elegant	  intryck	  och	  1:1	  ett	  mer	  seriöst.	   

   	  Förtroende	  
Enligt	  Corbitt,	  Thanasankit	  och	  Yi	  (2003)	  är	  förtroende	  en	  viktig	  del	  vid	  e-‐handel	  och	  har	  stor	  
betydelse	  för	  vilka	  val	  en	  användare	  väljer	  att	  ta	  medan	  den	  besöker	  en	  webbplats.	  Förtroende	  
stärker	  bandet	  och	  relationen	  mellan	  konsumenten	  och	  marknadsplatsen	  och	  har	  på	  så	  sätt	  en	  
positiv	  inverkan	  på	  försäljningen	  eftersom	  konsumentens	  sannolikhet	  att	  delta	  i	  e-‐handeln	  ökar.	  Det	  
förtroende	  en	  konsument	  har	  vid	  e-‐handel	  baseras	  på	  många	  olika	  faktorer	  men	  det	  är	  tre	  faktorer	  
som	  spelar	  särskild	  roll:	  ryktet	  för	  e-‐handel	  i	  allmänhet,	  konsumentens	  inställning	  till	  e-‐handel	  och	  
hur	  den	  specifika	  e-‐butiken	  där	  e-‐handeln	  sker	  är	  uppbyggd.	  Trovärdigheten	  hos	  olika	  e-‐butiker	  
påverkar	  vilken	  e-‐butik	  konsumenten	  väljer	  att	  handla	  hos.	  Uppfattningen	  angående	  e-‐butikens	  
kvalité	  och	  tekniska	  tillförlitlighet	  är	  delar	  som	  påverkar	  användarens	  förtroende.	  (Corbitt	  et	  al.,	  
2003)	   

En	  annan	  viktig	  del	  i	  hur	  förtroendet	  för	  webbapplikationen	  påverkas	  handlar	  om	  hur	  användarens	  
integritet	  upprätthålls.	  Det	  anses	  som	  oerhört	  viktigt	  att	  användarens	  privata	  uppgifter	  och	  
datasäkerhet	  är	  väl	  skyddat	  och	  även	  att	  detta	  kommuniceras	  till	  användaren	  så	  att	  denna	  är	  
medveten	  om	  detta.	  För	  att	  förbättra	  användarens	  förtroende	  bör	  denne	  stå	  i	  fokus	  och	  varje	  idé	  
gällande	  design	  bör	  ha	  användarens	  behov	  i	  åtanke.	  (Corbitt	  et	  al.,	  2003)	   
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Många	  av	  de	  delar	  som	  påverkar	  en	  användares	  tillit	  och	  förtroende,	  samt	  dennes	  uppfattning	  om	  
risk,	  går	  att	  identifiera	  i	  hur	  webbapplikationen	  är	  designad	  och	  utformad.	  Det	  vill	  säga	  att	  
utvecklarna	  av	  webbapplikationen	  kan	  ha	  en	  direkt	  påverkan	  på	  vilket	  förtroende	  som	  användaren	  
har	  gentemot	  webbapplikationen.	  Genom	  att	  implementera	  faktorer	  såsom	  hög	  informationskvalité,	  
säkerhet	  och	  integritetssäkerhet	  kan	  utvecklarna	  positivt	  påverka	  en	  användares	  förtroende.	  (Kim,	  
Ferrin	  &	  Rao,	  2008)	   

I	  en	  e-‐butik	  blir	  de	  transaktioner	  som	  uppstår	  mer	  opersonliga	  och	  anonyma	  än	  vad	  de	  hade	  varit	  i	  en	  
fysisk	  butik.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  adekvat	  information	  ges	  gällande	  både	  produkter	  och	  företaget.	  
Det	  är	  även	  viktigt	  att	  all	  den	  information	  som	  ges	  är	  lätt	  att	  förstå	  och	  användbar	  för	  att	  bygga	  upp	  
den	  initiala	  relationen	  och	  förtroendet	  med	  en	  användare.	  (Chen	  &	  Barnes,	  2007)	   

Förtroende	  för	  transaktioner	  online	  tar	  lång	  tid	  att	  bygga	  upp	  och	  beror	  mycket	  på	  användarens	  
tidigare	  erfarenheter.	  Förtroende	  kan	  också	  vara	  svårt	  att	  mäta,	  då	  det	  endast	  syftar	  till	  användarens	  
egna	  uppfattning,	  men	  några	  faktorer	  som	  signifikant	  förstärker	  förtroendet	  för	  transaktioner	  online	  
är:	  användbar	  information	  angående	  produkter	  och	  service,	  att	  ordrar	  ska	  vara	  enkla	  att	  genomföra,	  
bekräftelse	  på	  att	  en	  order	  har	  gått	  igenom	  och	  mottagits,	  spårning	  av	  en	  order	  och	  service	  efter	  att	  
köpet	  har	  genomförts.	  (Srinivasan,	  2004)	   

Elvinsson,	  Larsson	  och	  Åkerlund	  (2016)	  visar	  i	  sin	  studie	  exempel	  på	  att	  Generation	  Y,	  personer	  födda	  
år	  1982-‐1999,	  konsumerar	  mer	  på	  nätet	  än	  Baby	  Boomers,	  personer	  födda	  år	  1946-‐1964.	  Generation	  
Y	  verkar	  vara	  mer	  benägna	  att	  lita	  på	  att	  deras	  köp	  är	  säkert	  när	  de	  handlar	  med	  kort	  på	  internet	  än	  
den	  äldre	  generationen	  och	  den	  troliga	  anledningen	  till	  detta	  är	  att	  Generation	  Y	  har	  växt	  upp	  med	  
internet	  som	  sin	  förlängda	  arm.	  Utifrån	  intervjuer	  med	  personer	  från	  bägge	  generationer	  
framkommer	  att	  graden	  av	  bra	  service	  som	  till	  exempel	  bekräftelsemail	  tillsammans	  med	  personens	  
förtroende	  för	  varumärket	  avgör	  användarens	  förtroende	  för	  hemsidan.	  (Elvinsson	  et	  al.,	  2016)	   

När	  det	  kommer	  till	  att	  mäta	  förtroende	  i	  allmänhet	  så	  är	  det	  ett	  svårfångat	  värde	  enligt	  Svensson	  
(2016).	  Om	  en	  person	  ställs	  inför	  frågan	  huruvida	  personen	  har	  förtroende	  för	  något	  eller	  någon,	  
finns	  risken	  att	  svaren	  varierar	  beroende	  på	  vilken	  person	  frågan	  ställs	  till.	  Detta	  eftersom	  ordet	  
förtroende	  och	  dess	  innebörd	  är	  abstrakt.	  Den	  tillfrågade	  kan	  därför	  ersätta	  frågan	  med	  en	  annan	  
utifrån	  sina	  personliga	  erfarenheter	  och	  uppfattning	  om	  begreppet	  och	  på	  så	  vis	  istället	  svara	  på	  ett	  
annat	  värde	  såsom	  kompetens,	  ärlighet	  eller	  bemötande.	   

   Kundengagemang	  
Kundengagemang	  kan	  ur	  ett	  marknadsföringsperspektiv	  ses	  som	  ett	  sätt	  att	  skapa	  
konkurrensfördelar	  för	  företaget	  och	  är	  i	  detta	  sammanhang	  kopplat	  till	  ett	  företags	  ekonomiska	  
prestation	  (Kumar	  &	  Pansari,	  2016).	  Från	  detta	  perspektiv	  kan	  kundengagemangsbeteenden	  ses	  som	  
beroende	  av	  en	  rad	  faktorer	  som	  grupperas	  inom	  tre	  grupper:	  kundbaserade,	  företagsbaserade	  och	  
kontextbaserade	  (Van	  Doorn	  et	  al.,	  2010).	  Inom	  de	  företagsbaserade	  faktorerna	  listar	  Van	  Doorn	  et	  
al.	  (2010)	  bland	  annat	  varumärke	  och	  rykte	  som	  underliggande	  faktorer.	  Ett	  viktigt	  verktyg	  som	  
används	  för	  att	  öka	  kundengagemang	  och	  stärka	  ett	  företags	  varumärke	  är	  sociala	  medier,	  vilket	  
också	  används	  för	  att	  skapa	  en	  närmre	  relation	  med	  ett	  företags	  kunder	  (Ibrahim,	  Xaiojun	  &	  
Humphrey,	  2017).	   

Ur	  ett	  designperspektiv	  kan	  det	  sägas	  att	  användare	  inte	  enbart	  är	  intresserade	  av	  produkten	  i	  sig,	  
utan	  är	  snarare	  på	  jakt	  efter	  utmanande	  upplevelser.	  En	  produkt	  behöver	  därför	  designas	  med	  
användarens	  upplevelse	  vid	  interaktionen	  av	  produkten	  i	  beaktning	  (Overbeeke,	  2005).	  En	  produkt	  
behöver	  därför	  inte	  enbart	  designas	  utifrån	  dess	  användbarhet,	  utan	  även	  för	  att	  främja	  användarens	  
upplevelse	  av	  produkten	  vilket	  uppnås	  genom	  kundengagemang	  (O’Brien	  &	  Toms,	  2010).	   
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Enligt	  O’Brien	  och	  Toms	  (2010)	  kan	  kundengagemang	  brytas	  ner	  i	  sex	  faktorer	  som	  bör	  främjas	  för	  att	  
uppnå	  hög	  grad	  av	  kundengagemang:	  Perceived	  Usability,	  Aesthetics,	  Novelty,	  Felt	  Involvement,	  
Focused	  Attention	  och	  Endurability.	  I	  tabell	  1	  förklaras	  dessa	  faktorer	  mer	  ingående.	   

Faktor	   Innebörd	  

Perceived	  Usability	   Handlar	  om	  användarens	  upplevelse	  av	  
interaktionen	  gällande	  användbarhet.	  

Aesthetics	   Fångar	  användarens	  intresse	  och	  uppmuntrar	  
till	  interaktion.	  Påverkar	  användarens	  första	  
intryck	  av	  en	  hemsida.	  

Novelty	   Handlar	  om	  att	  väcka	  användarens	  nyfikenhet	  
vilket	  bibehåller	  användarens	  intresse	  och	  
upplevda	  engagemang.	  

Felt	  Involvement	   Omfattar	  faktorer	  som	  berör	  hur	  roligt	  en	  
användare	  har	  under	  interaktionen	  och	  hur	  
involverad	  användaren	  är.	  Detta	  är	  i	  sin	  tur	  
beroende	  av	  användarens	  känsla	  av	  utmaning	  
och	  kontroll.	  

Focused	  Attention	   Handlar	  om	  användarens	  koncentration	  av	  
mental	  aktivitet	  och	  relateras	  med	  användarens	  
upplevda	  tidsåtgång	  under	  användandet	  av	  en	  
hemsida.	  

Endurability	   Handlar	  om	  hur	  väl	  en	  användare	  kommer	  ihåg	  
en	  upplevelse	  och	  användarens	  önskan	  att	  
uppleva	  detta	  igen.	  

Tabell	  1,	  Faktorer	  för	  kundengagemang	  (O’Brien	  &	  Toms,	  2010). 

   Prototyp	  
Enligt	  Liedtka	  och	  Ogilvie	  (2011)	  är	  rapid	  prototyping	  skapandet	  av	  visuella	  och	  experimentella	  
manifestationer	  av	  koncept	  där	  syftet	  är	  att	  omvandla	  koncept	  till	  rimliga	  modeller	  som	  går	  att	  
testas.	  Författarna	  menar	  att	  prototyper	  bör	  byggas	  så	  tidigt	  som	  möjligt	  och	  att	  detta	  bör	  göras	  ofta	  
för	  att	  viktig	  lärdom	  kan	  dras	  från	  identifierandet	  av	  problemområden	  som	  behöver	  förbättras	  och	  
fastställandet	  av	  områden	  som	  anses	  fungera	  bra.	  Även	  Nielsen	  (2003)	  styrker	  detta	  resonemang	  och	  
betonar	  kostnadsfördelarna	  med	  att	  göra	  ändringar	  tidigt	  i	  utvecklingen	  än	  att	  göra	  ändringar	  efter	  
att	  implementering	  har	  gjorts.	  Nedan	  presenteras	  olika	  metoder	  för	  utformning	  av	  prototyper	  samt	  
hur	  de	  väljs.	  

2.6.1   Begreppen	  low-‐fidelity	  och	  high-‐fidelity	  
Det	  finns	  flera	  metoder	  som	  kan	  appliceras	  gällande	  utformningen	  av	  prototyper,	  vilka	  vanligtvis	  
klassas	  som	  antingen	  Low-‐fidelity	  prototypes	  eller	  High-‐fidelity	  prototypes.	  Begreppet	  fidelity	  syftar	  
till	  hur	  lätt	  prototyper	  kan	  särskiljas	  från	  den	  färdiga	  produkten.	  Low-‐fidelity	  prototyper	  är	  oftast	  
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pappersbaserade,	  medan	  High-‐fidelity	  prototyper	  är	  datorbaserade.	  (Walker,	  Takayama	  &	  Landay.,	  
2010)	  

En	  tydlig	  distinktion	  görs	  av	  Lepore	  (2010)	  på	  Sketch,	  Wireframe	  och	  Prototype	  vilka	  alla	  används	  för	  
olika	  syften;	  Sketch	  syftar	  till	  att	  stödja	  skapanderprocessen,	  Wireframes	  används	  för	  att	  visuellt	  
beskriva	  strukturen	  på	  en	  webbsida,	  medan	  Prototypes	  ligger	  i	  gränslandet	  mellan	  Wireframes	  och	  
det	  färdiga	  resultatet.	  Sketch	  och	  Prototype	  kan	  därför	  anses	  ligga	  i	  två	  ändar	  av	  prototypskapandet	  
och	  dess	  fundamentala	  skillnader	  beskriver	  Buxton	  (2007)	  enligt	  tabell	  2.	  

Sketch	   Prototype	  

Evocative	   Didactic	  

Suggest	   Describe	  

Explore	   Refine	  

Question	   Answer	  

Propose	   Test	  

Provoke	   Resolve	  

Tentative	   Specific	  

Non-‐committal	   Depiction	  

Tabell	  2,	  Skillnaden	  mellan	  sketch	  och	  prototyp	  Buxton	  (2007)	  

2.6.2   Low-‐fidelity	  kontra	  high-‐fidelity	  
Valet	  av	  metod	  beror	  på	  ett	  flertal	  faktorer,	  men	  enligt	  Warfel	  (2009)	  så	  bör	  valet	  främst	  göras	  
utefter	  vilken	  metod	  som	  bäst	  främjar	  målet	  som	  ska	  uppnås	  med	  den	  tänkta	  målgruppen	  för	  
prototypen.	  Arvola	  och	  Johansson	  (2007)	  menar	  att	  olika	  typer	  av	  prototyper	  har	  en	  inverkan	  på	  
vilket	  diskussionsklimat	  som	  uppstår	  beroende	  på	  målgruppen	  som	  prototypen	  visas	  för.	  Vad	  som	  
kan	  observeras	  är	  att	  pappersprototyper	  främjar	  ett	  bredare	  diskussionsklimat	  för	  alla	  målgrupper.	  
Även	  Atladottir,	  Hvannberg	  och	  Gunnarsdottir	  (2011)	  finner	  liknande	  resultat	  och	  hävdar	  att	  
användare	  som	  interagerat	  med	  low-‐fidelity	  prototyper	  är	  mer	  benägna	  att	  ge	  feedback	  gällande	  
krav	  än	  de	  som	  interagerat	  med	  high-‐fidelity	  prototyper.	  Flera	  studier	  kommer	  till	  liknande	  slutsatser	  
i	  att	  skillnaden	  mellan	  resultaten	  som	  erhålls	  av	  low-‐fidelity	  och	  high-‐fidelity	  prototyper	  är	  små	  och	  
som	  Warfel	  (2009)	  skriver	  så	  bör	  valet	  av	  metod	  göras	  beroende	  på	  det	  tänkta	  syftet	  med	  vad	  som	  
ska	  uppnås	  med	  prototypen.	   

   	  Användbarhetstester	  
Vid	  studerande	  av	  användbarhet,	  förtroende	  eller	  användarupplevelse	  i	  allmänhet	  för	  en	  
webbapplikation	  används	  tester	  som	  involverar	  användarna.	  Det	  finns	  mängder	  av	  tekniker	  på	  hur	  
användbarhetstester	  skall	  utformas	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  känna	  till	  vilken	  probelmeatik	  som	  
medföljer	  den	  metoden	  som	  valts.	  Till	  en	  början	  är	  det	  naturligt	  att	  ställa	  sig	  frågan	  varför	  man	  bör	  
utföra	  användbarhetstester.	  Vad	  är	  målet	  med	  användbarhetstestning?	  Det	  övergripande	  målet	  för	  
användbarhetstester	  är	  att	  belysa	  brister	  i	  designen	  för	  att	  sedan	  reparera	  dessa	  och	  på	  så	  sätt	  
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eliminera	  frustration	  hos	  användaren	  (Rubin,	  2008).	  Några	  vanliga	  metoder	  för	  användbarhetstester	  
beskrivs	  kortfattat	  här	  nedan	  och	  är	  hämtade	  från	  Leavitt	  och	  Shneidermans	  (2006)	  studie.	   

•   Cognitive	  walkthrough	  
Ett	  kognitivt	  test	  som	  bedömer	  hur	  väl	  systemet	  fungerar	  för	  en	  nybörjare	  medan	  denne	  
experimenterar	  och	  lär	  sig	  utföra	  en	  särskild	  uppgift.	  

•   Laboratory	  testing	  
Ett	  experimentellt	  test	  där	  användaren	  och	  testaren	  befinner	  sig	  i	  samma	  rum.	  Testaren	  
observerar	  och	  noterar	  användarens	  beteende	  medan	  denne	  utför	  ett	  utformat	  test	  i	  
applikationens	  gränssnitt.	  

•   Think	  aloud	  testing	  
Användaren	  utför	  förutbestämda	  uppgifter	  i	  gränssnittet	  och	  uppmuntras	  att	  tänka	  högt	  och	  
kommentera	  deras	  upplevelse	  och	  varför	  de	  till	  exempel	  väljer	  att	  klicka	  där	  de	  klickar.	  	  

Think	  aloud	  testing	  kan	  utföras	  på	  två	  olika	  sätt.	  I	  concurrent	  think	  aloud	  beskriver	  testaren	  sina	  
tankar	  och	  hur	  denne	  löser	  problem	  samtidigt	  som	  testet	  utförs.	  Fördelar	  här	  är	  att	  användarens	  
tankar,	  dennes	  reaktioner	  och	  känslor	  kan	  uppfattas	  och	  tolkas	  i	  realtid.	  En	  nackdel	  med	  detta	  är	  att	  
det	  kan	  störa	  testprocessen	  och	  ge	  en	  felaktig	  bild	  av	  hur	  lång	  tid	  uppgifterna	  tar.	  I	  retrospective	  
think	  aloud	  ska	  testaren	  återberätta	  testupplevelsen	  efter	  att	  den	  är	  slutförd.	  Detta	  stör	  inte	  
testprocessen	  men	  användaren	  kan	  ha	  svårt	  att	  minnas	  hela	  testet	  och	  denna	  metod	  tar	  längre	  tid.	  
(Usability.gov,	  2017)	   	 

Ett	  alternativ	  till	  think	  aloud	  testing	  är	  probing.	  Detta	  tillämpas	  också	  som	  concurrent	  probing	  eller	  
retrospective	  probing.	  Istället	  för	  att	  användaren	  uppmuntras	  till	  att	  tänka	  högt	  så	  ställer	  testaren	  
frågor.	  En	  nackdel	  med	  probing	  jämfört	  med	  think	  aloud	  är	  att	  frågorna	  kan	  färga	  användarens	  svar.	  
(Usability.gov,	  2017)	    

Ett	  alternativ	  till	  think	  aloud	  testing	  är	  probing.	  Detta	  tillämpas	  också	  som	  concurrent	  probing	  eller	  
retrospective	  probing.	  Istället	  för	  att	  användaren	  uppmuntras	  till	  att	  tänka	  högt	  så	  ställer	  testaren	  
frågor.	  En	  nackdel	  med	  probing	  jämfört	  med	  think	  aloud	  är	  att	  frågorna	  kan	  färga	  användarens	  svar.	  
(Usability.gov,	  2017)	    

Enligt	  Faulkner	  (2003)	  finns	  det	  en	  fördel	  i	  att	  göra	  användbarhetstester	  med	  ett	  större	  antal	  
deltagare.	  Till	  skillnad	  från	  tidigare	  studier,	  som	  har	  menat	  att	  fem	  deltagare	  är	  fullt	  tillräckligt	  för	  att	  
visa	  på	  vilka	  problem	  en	  webbapplikation	  besitter,	  visar	  Faulkner	  (2003)	  i	  sin	  studie	  att	  med	  endast	  
fem	  deltagare	  kan	  nästan	  50%	  av	  en	  applikations	  fel	  missas.	  I	  studien	  användes	  60	  deltagare	  med	  
olika	  erfarenheter	  för	  att	  testa	  användbarheten	  av	  en	  applikation.	  Genom	  att	  slumpmässigt	  välja	  ut	  
olika	  uppsättningar	  om	  fem	  deltagare	  kunde	  mellan	  55%	  och	  99%	  av	  felen	  hittas,	  medan	  om	  
uppsättningar	  av	  10	  eller	  20	  deltagare	  användes	  hittades	  som	  lägst	  80%	  respektive	  95%	  av	  felen.	  Det	  
gick	  alltså	  att	  observera	  en	  stor	  skillnad	  beroende	  på	  antal	  deltagare	  som	  användes	  i	  testet.	  Att	  
använda	  deltagare	  med	  olika	  erfarenhetsnivåer	  vid	  ett	  användbarhetstest	  är	  även	  det	  viktigt,	  då	  
deltagare	  med	  olika	  erfarenhetsnivåer	  kan	  observera	  och	  hitta	  olika	  fel	  på	  applikationen.	  Ett	  annat	  
sätt	  för	  att	  avgöra	  hur	  många	  deltagare	  att	  använda	  i	  ett	  test	  kan	  vara	  att	  lägga	  till	  ytterligare	  en	  
deltagare	  tills	  dess	  att	  de	  nya	  problem	  som	  upptäcks	  sjunker	  till	  en	  acceptabel	  nivå,	  som	  får	  
definieras	  av	  den	  som	  utför	  testet.	  (Faulkner,	  2003)	   

Rettig	  (1994)	  menar	  att	  ett	  team	  som	  utför	  tester	  ska	  bestå	  av	  fyra	  separata	  roller.	  	  

•   Greeter	  
Välkomnar	  användarna	  och	  försöker	  att	  få	  dem	  att	  känna	  sig	  trygga.	  En	  greeter	  har	  också	  
ansvar	  för	  eventuella	  “pre-‐test	  questions”	  om	  demografi	  och	  erfarenheter	  inom	  ämnet	  i	  
fråga.	  
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•   Facilitator	  
Tar	  huvudroll	  i	  testet	  och	  är	  den	  enda	  i	  teamet	  som	  är	  menad	  att	  prata	  öppet.	  En	  facilitator	  
har	  tre	  huvuduppgifter:	  att	  ge	  användaren	  instruktioner,	  uppmuntra	  användaren	  till	  att	  tänka	  
högt	  samt	  se	  till	  att	  testet	  blir	  klart	  i	  tid.	  

•   Computer	  
Vid	  prototyptest	  agerar	  en	  av	  medlemmarna	  “dator”.	  Denne	  reagerar	  på	  användarens	  input	  
och	  ger	  output	  enligt	  programlogiken.	  

•   Observer	  
Observerar	  tyst	  användaren	  och	  antecknar	  på	  kort,	  en	  observation	  per	  kort,	  om	  denne	  hittar	  
en	  potentiell	  lösning	  till	  problemet	  skriver	  observeraren	  ner	  lösningen	  på	  samma	  kort.	  

Innan	  ett	  test	  utformas	  måste	  användarna	  och	  möjliga	  scenarier	  analyseras.	  Testarna	  måste	  förstå	  de	  
individer	  som	  ska	  använda	  applikationen,	  deras	  utbildning	  och	  upplärning,	  kunskap	  inom	  
användande	  av	  datorer	  samt	  familjaritet	  inom	  området.	  Baserat	  på	  denna	  studie	  kan	  potentiella	  
grupper	  av	  testare	  studeras	  och	  sedan	  utveckla	  frågeformulär	  för	  att	  hitta	  de	  bästa	  representativa	  
användarna	  från	  de	  tillgängliga	  kandidaterna.	  (Rettig,	  1994)	   

Enligt	  Usability.gov	  (2017)	  utformas	  uppgifter	  för	  test	  av	  användbarhet	  enligt	  följande.	  Uppgifterna	  
är	  baserade	  på	  scenarion	  i	  olika	  användningssituationer.	  Baserat	  på	  urvalet,	  antalet	  funktioner	  hos	  
applikationen	  samt	  tiden	  tillgänglig	  för	  användaren	  kommer	  uppgifterna	  att	  omfatta	  de	  vanligaste	  
och	  mest	  komplexa	  funktionerna	  hos	  applikationen.	  De	  är	  identiska	  för	  alla	  deltagare	  av	  en	  given	  
användarroll.	   

För	  att	  mäta	  och	  utvärdera	  måste	  först	  korrekt	  mätvärden	  identifieras.	  Dessa	  kan	  klassificeras	  som	  
kvalitativa	  och	  kvantitativa.	   

Exempel	  på	  kvalitativa	  data	  är	  observationer	  om	  vilken	  väg	  användaren	  tog,	  problem	  som	  
användaren	  stötte	  på,	  kommentarer/rekommendationer	  och	  svar	  på	  öppna	  frågor.	  Vid	  antecknande	  
av	  problem	  ska	  det	  även	  antecknas	  hur	  allvarligt	  problemet	  var.	  Det	  kan	  göras	  på	  en	  fyra-‐	  eller	  
tregradig	  skala.	  Ett	  exempel	  på	  en	  tregradig	  skala	  kan	  vara.	  Critical,	  serious	  och	  minor.	  Critical	  –	  om	  
inte	  detta	  åtgärdas	  kommer	  inte	  användaren	  att	  kunna	  slutföra	  ett	  scenario.	  Serious	  -‐	  många	  
användare	  kommer	  att	  vara	  frustrerade	  om	  detta	  inte	  åtgärdas	  och	  kan	  ge	  upp.	  Minor	  -‐	  användare	  
störs	  av	  detta	  men	  det	  hindrar	  inte	  dem	  från	  att	  slutföra	  ett	  scenario,	  lägre	  prioritet	  än	  de	  tidigare.	   

Kvantitativa	  data	  innehåller	  tiden	  det	  tar	  för	  användaren	  att	  utföra	  en	  uppgift,	  vilka	  uppgifter	  
användaren	  slutförde	  eller	  misslyckades	  med	  samt	  svar	  till	  formulär	  om	  nöjdhet.	  (Usability.gov,	  2017)	   

   Marknadsföring	  
I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  teori	  kring	  den	  markandsföringsplan	  som	  gjorts.	  De	  områden	  som	  
beskrivs	  är	  NABC-‐analys,	  	  SWOT	  och	  PEST,	  Porters	  five	  forces	  och	  marknadsundersökningar.	  

2.8.1   NABC-‐analys	  
En	  NABC-‐analys	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  utveckla,	  bedöma	  och	  presentera	  en	  idé.	  Den	  kan	  exempelvis	  
användas	  för	  att	  avgöra	  om	  en	  affärsidé	  verkar	  lönsam.	  NABC-‐analysen	  fokuserar	  på	  relevansen	  och	  
tillämpligheten	  av	  en	  idé	  i	  högre	  grad	  än	  idén	  i	  sig.	  Det	  räcker	  alltså	  inte	  med	  att	  en	  idé	  är	  intressant	  
för	  att	  stå	  sig	  väl	  i	  analysen.	  Bokstäverna	  N,	  A,	  B	  och	  C	  står	  för	  de	  engelska	  orden	  Need,	  Approach,	  
Benefit	  och	  Competition	  och	  ska	  alla	  identifieras	  innan	  idén	  kan	  gå	  vidare	  till	  utvecklingsstadiet.	  
(Christ,	  2012)	  

•   N	  (Need)	  	  
Beskriver	  de	  behov	  som	  finns	  för	  den	  föreslagna	  idén.	  Anledningen	  till	  att	  N	  kommer	  först	  är	  
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att	  en	  god	  idé	  som	  inte	  uppfyller	  något	  praktiskt	  behov	  förblir	  enbart	  en	  god	  idé	  och	  inget	  
mer.	  

•   A	  (Approach)	  	  
Utgör	  själva	  idén	  och	  bör	  tydligt	  framhålla	  tillvägagångssättet	  för	  att	  svara	  mot	  de	  
identifierade	  behoven.	  	  

•   B	  (Benefit)	  	  
Beskriver	  på	  vilket	  sätt	  idén	  är	  innovativ	  och	  unik	  eller	  på	  annat	  sätt	  kommer	  stå	  sig	  lönsam.	  

•   C	  (Competition)	  	  
Ska	  redogöra	  för	  hur	  den	  reella	  marknaden	  där	  idén	  kommer	  leva	  ser	  ut	  och	  bör	  således	  
innefatta	  en	  analys	  av	  potentiella	  konkurrenter.	  

2.8.2   SWOT-‐analys	  
En	  SWOT-‐analys	  (strengths,	  weaknesses,	  opportunities,	  threats)	  kan	  delas	  in	  i	  två	  analyser:	  en	  extern	  
och	  en	  intern.	  Dessa	  två	  analyser	  används	  sedan	  för	  att	  identifiera	  svagheter	  och	  styrkor	  ur	  
respektive	  perspektiv.	  SWOT-‐modellen	  kan	  bland	  annat	  användas	  om	  ett	  viktigt	  affärsbeslut	  måste	  
tas.	  Exempel	  på	  faktorer	  som	  beror	  den	  interna	  analysen	  är	  det	  humana	  samt	  det	  ekonomiska	  
kapitalet	  som	  ett	  företag	  eller	  en	  individ	  besitter	  (Fallon,	  2017).	    

2.8.3   PEST-‐analys	  
PEST-‐modellen	  är	  en	  modell	  utvecklad	  för	  att	  analysera	  omvärlden	  ur	  ett	  makroperspektiv.	  Modellen	  
kan	  delas	  in	  i	  fyra	  delar	  som	  analyseras.	  Dessa	  listas	  nedan	  samt	  medföljande	  exempel	  som	  hör	  till	  
varje	  faktor.	  

•   Politiska	  faktorer	  -‐	  skattelagar,	  miljöregulationer,	  handelslagar	  samt	  politisk	  stabilitet.	  
•   Ekonomiska	  faktorer	  -‐	  Ekonomisk	  tillväxt,	  räntor	  och	  inflationstakt.	  
•   Sociala	  faktorer	  -‐	  Storlek	  av	  demografiska	  grupper,	  attityder	  i	  samhället	  samt	  

åldersfördelning.	  
•   Teknologiska	  faktorer	  -‐	  	  Forskning	  och	  utveckling	  samt	  hur	  snabbt	  teknologin	  framskrider.	  

(Ginter,	  P.M.	  och	  Duncan,	  J.W.,	  1990)	  

2.8.4   Porter's	  Five	  Forces	  
Porters	  femkraftsmodell	  kan	  användas	  för	  att	  analysera	  en	  specifik	  bransch	  och	  dess	  egenskaper.	  
Krafterna	  är	  som	  följer:	  

•   Konkurrens	  inom	  branschen:	  Hur	  andra	  parter	  kan	  påverka	  det	  egna	  företaget.	  Hur	  stor	  
denna	  påverkan	  är	  beror	  på	  vilka	  tjänster	  och	  produkter	  de	  erbjuder.	  	  

•   Möjligheten	  att	  fler	  parter	  äntrar	  marknaden:	  Denna	  är	  större	  ju	  mindre	  investerad	  det	  krävs	  
för	  att	  äntra	  marknaden.	  

•   Leverantörsmakt:	  Denna	  kraften	  beror	  på	  hur	  stor	  möjlighet	  och	  makt	  leverantörerna	  har	  
gentemot	  företaget.	  Denna	  makt	  ökar	  om	  det	  finns	  färre	  leverantörer	  som	  tillhandahåller	  
samma	  produkt	  eller	  tjänst.	  	  

•   Hot	  från	  substitutprodukter:	  Hur	  många	  liknande	  produkter	  det	  finns	  som	  fyller	  samma	  
behov.	  

•   Kund/köparmakt:	  Ju	  viktigare	  en	  enskild	  kund	  är	  för	  företaget,	  desto	  större	  makt	  har	  denna	  
kund.	  Om	  det	  endast	  krävs	  en	  liten	  investering	  för	  att	  byta	  till	  en	  annan	  produkt	  eller	  tjänst	  
så	  ökar	  användarens	  makt.	  (Porter,	  2017)	  

2.8.5   Marknadsundersökning	  
En	  webbenkät	  gör	  det	  enkelt	  att	  nå	  ut	  till	  en	  stor	  och	  bred	  kundgrupp.	  Undersökningarna	  är	  
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kostnadseffektiva	  och	  inom	  en	  relativt	  kort	  tid	  går	  det	  att	  få	  tillgång	  till	  en	  stor	  mängd	  data	  som	  är	  
lätt	  att	  statistiskt	  analysera	  och	  dra	  snabba	  slutsatser	  utifrån.	  En	  av	  nackdelarna	  med	  webbenkäter	  är	  
dock	  att	  det	  är	  svårt	  att	  gå	  djupare	  på	  vad	  de	  underliggande	  faktorerna	  bakom	  svaren	  är.	  (Hart,	  
1987).	  

När	  en	  marknadsundersökning	  skall	  konstrueras,	  är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  på	  att	  frågorna	  ska	  vara	  
utformade	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  de	  inte	  är	  ledande	  och	  inte	  går	  att	  misstolka.	  Idag	  har	  många	  
undersökningar	  svarsalternativ	  i	  form	  av	  en	  sifferskala	  och	  de	  kallas	  för	  bipolära.	  Det	  rör	  sig	  ofta	  om	  
svarsalternativ	  bestående	  av	  siffror	  1	  till	  5	  där	  ett	  är	  negativt	  och	  5	  är	  positivt.	  Det	  mittersta	  
alternativet	  är	  ofta	  svårtolkat	  då	  det	  både	  kan	  betyda	  att	  användaren	  är	  neutral,	  den	  vet	  inte	  eller	  att	  
den	  inte	  har	  tillräckligt	  med	  information	  om	  ämnet	  för	  att	  kunna	  besvara	  frågan.	  (Cooper	  &	  Johnsson	  
2016).	  

Att	  ha	  i	  åtanke	  är	  att	  undersökningar	  med	  frågor	  med	  bipolära	  svarsalternativ	  är	  mindre	  trovärdiga	  
då	  användaren	  tvingas	  till	  att	  välja	  ett	  av	  de	  givna	  svarsalternativen.	  Dock	  är	  en	  fördel	  med	  dessa	  att	  
det	  gör	  frågan	  lättare	  att	  faktiskt	  besvara	  då	  användaren	  inte	  behöver	  besvara	  frågan	  med	  egna	  ord	  
(Lekwal	  &	  Wahlbin,	  2007).	  Skulle	  istället	  syftet	  med	  undersökningen	  vara	  att	  mäta	  hur	  frekvent	  något	  
används	  eller	  antal.	  Kan	  frågor	  såsom	  ”hur	  ofta”	  användas	  och	  dessa	  kallas	  unipolära	  frågor	  (Cooper	  
&	  Johnsson	  2016).	   

Vid	  marknadsundersökningar	  som	  mäter	  kvalitativa	  variabler	  kan	  den	  urvalsstorleken	  som	  behövs	  för	  
att	  undersökningen	  ska	  uppehålla	  en	  viss	  standard	  beräknas	  enligt	  följande	  formel:	  

𝑈𝑟𝑣𝑎𝑙𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 	  
𝑍(/01/3)3 	  ×	  𝑝(1 − 𝑝)

𝑑3
	  	  

Ekvation	  1,	  Urvalsstorlek	  

Här	  är	  Z	  standardnormalvariabeln,	  p	  den	  totala	  relevanta	  populationen	  för	  undersökningen	  och	  d	  
absolutfelet	  (vilken	  felmarginal	  från	  det	  faktiska	  svaret	  som	  är	  tillåtet).	  (Biswas	  &	  Charan,	  2013)	  
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3   Metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  hur	  gruppen	  har	  gått	  tillväga	  i	  studien,	  vilka	  metoder	  som	  använts	  och	  hur	  
data	  har	  samlats	  in	  och	  tolkats.	  

   Förstudie	  
Syftet	  med	  förstudien	  var	  att	  få	  en	  bättre	  idé	  om	  hur	  produktidén	  skulle	  se	  ut	  och	  utefter	  detta	  skapa	  
en	  prototyp	  utifrån	  input	  från	  potentiella	  kunder.	  

3.1.1   Marknadsundersökning	  
För	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  hur	  intresset	  för	  den	  tänkta	  produkten	  såg	  ut	  genomfördes	  en	  
marknadsundersökning.	  Denna	  innehöll	  frågor	  som	  var	  till	  för	  att	  skapa	  en	  bild	  av	  den	  som	  svarande	  
på	  undersökningen	  samt	  just	  deras	  inställning	  till	  produkten.	  Om	  intresset	  för	  produkten	  var	  lågt	  fick	  
personen	  frågan	  om	  varför.	  Utöver	  denna	  fråga	  var	  alla	  frågor	  av	  karaktären	  flervalsfrågor.	  Svaren	  
från	  enkäten	  användes	  sedan	  för	  att	  utforma	  webbapplikationens	  design	  samt	  funktionalitet.	   

Undersökningen	  genomfördes	  i	  form	  av	  ett	  frågeformulär	  på	  internet,	  Google	  Forms.	  Detta	  var	  en	  
metod	  som	  tillhandahöll	  en	  funktion	  att	  sammanställa	  alla	  svar	  på	  ett	  överskådligt	  sätt.	  En	  ytterligare	  
anledning	  till	  att	  ett	  internetfrågeformulär	  användes	  var	  att	  det	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  få	  ett	  större	  antal	  
svar	  relativt	  snabbt	  (Hart,	  1987).	  För	  att	  åstadkomma	  detta	  delades	  enkäten	  i	  diverse	  
facebookgrupper.	  Enkäten	  kommunicerades	  även	  till	  släkt	  och	  vänner	  i	  syfte	  att	  uppnå	  en	  mer	  
heterogen	  svarsgrupp. 

Valet	  att	  utföra	  en	  marknadsundersökning	  enligt	  ovan	  gjordes	  i	  huvudsak	  för	  att	  fastställa	  att	  det	  
fanns	  ett	  intresse	  för	  konceptet	  HappyBox.	  Om	  intresset	  skulle	  visa	  sig	  vara	  mycket	  lågt	  skulle	  
produktidén	  utformas	  om	  på	  nytt.	  Vidare	  skulle	  frågorna	  om	  det	  pris	  de	  tillfrågade	  är	  beredda	  att	  
betala	  användas	  för	  prissättningen	  av	  produkterna.	  

3.1.2   Marknadsföringsplan	  
Utifrån	  marknadsundersökningen	  utvecklades	  en	  marknadsföringsplan.	  Denna	  innehöll	  en	  NABC-‐	  
analys	  vilket	  är	  en	  analys	  av	  hur	  användarens	  behov	  av	  produkten	  ser	  ut,	  vad	  den	  upplever	  är	  nyttan	  
med	  produkten	  samt	  hur	  produkten	  ska	  presenteras	  för	  användaren.	  I	  analysen	  kartläggs	  också	  vilka	  
konkurrenter	  som	  finns.	   

Utgående	  från	  konkurrentanalysen	  som	  är	  en	  del	  av	  NABC-‐analysen	  genomfördes	  en	  fullständig	  
omvärldsanalys.	  Denna	  innehöll	  dels	  en	  mer	  utförlig	  konkurrentanalys	  men	  också	  en	  analys	  av	  mikro-‐	  
samt	  makrofaktorer	  ur	  ett	  omvärldsperspektiv.	  Med	  hjälp	  av	  omvärldsanalysen	  samt	  
marknadsundersökningen	  genomfördes	  en	  extern	  samt	  intern	  analys	  enligt	  SWOT-‐modellen.	  
Därefter	  identifierades	  de	  olika	  målgrupperna,	  deras	  storlek	  och	  behov	  samt	  hur	  produkten	  skulle	  
positioneras	  på	  marknaden.	  Utifrån	  detta	  skapades	  en	  marknadsmix.	  Marknadsmixen	  innehöll	  vad	  
själva	  produkten	  är,	  priset	  av	  denna	  samt	  var	  produkten	  finns	  att	  tillgå.	  Mixen	  innehåller	  även	  hur	  
produkten	  skulle	  marknadsföras.	   

3.1.3   Prototyp	  
Prototypen	  innehöll	  en	  visual	  design	  av	  hur	  produkten	  skulle	  introduceras	  för	  användaren	  samt	  vilka	  
funktioner	  som	  skulle	  finnas	  att	  tillgå	  i	  webbapplikationen.	  Prototypen	  som	  skapades	  var	  av	  typen	  
low-‐fidelity.	  Detta	  innebar	  att	  prototypen	  var	  pappersbaserad	  i	  form	  av	  en	  skiss.	  Tanken	  bakom	  detta	  
beslut	  var	  att	  en	  prototyp	  av	  typen	  low-‐fidelity	  har	  visat	  sig	  vara	  mer	  användbar	  när	  det	  gäller	  att	  
erhålla	  feedback	  på	  prototypen	  i	  jämförelse	  med	  prototyper	  av	  typen	  high-‐fidelity	  (Atladottir	  et	  al.,	  
2011).	  Prototypens	  utseende	  var	  till	  stor	  del	  baserad	  på	  teori	  gällande	  navigerbarhet,	  förtroende	  
samt	  kundengagemang	  och	  hur	  en	  webbapplikation	  främjar	  dessa.	  
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Syftet	  med	  prototypen	  var	  delvis	  att	  få	  en	  idé	  om	  hur	  produkten	  skulle	  presenteras	  samt	  vilka	  
funktioner	  som	  skulle	  ingå.	  Det	  var	  även	  att	  få	  feedback	  på	  prototypen	  för	  att	  eventuellt	  modifiera	  
konceptidén	  samt	  hur	  den	  presenteras.	  Det	  skapades	  endast	  en	  prototyp	  som	  användes	  för	  
presentation	  i	  början	  av	  projektet	  och	  det	  utgicks	  sedan	  ifrån	  feedback	  som	  gavs	  för	  att	  
vidareutveckla	  ideén	  om	  webbapplikationen.	  Anledningen	  till	  att	  prototypen	  skapades	  i	  början	  av	  
projektet	  var	  att	  det	  är	  mer	  kostnadseffektivt	  i	  form	  av	  tidsinvestering	  då	  risken	  är	  mindre	  att	  
ändringar	  behöver	  göras	  under	  implementationsfasen	  (Nielsen,	  2003).	   

   Implementation	  
Nedan	  presenteras	  metoden	  gällande	  den	  tekniska	  implementationen	  av	  webbapplikation.	  Både	  
metod	  kring	  implementationen	  av	  front-‐	  samt	  back-‐end	  redogörs	  för.	  Applikationen	  utvecklades	  med	  
hjälp	  av	  ett	  iterativt	  arbetssätt	  där	  varje	  iteration	  bestod	  av	  ett	  planeringsmöte	  och	  en	  utvärdering.	  I	  
det	  tidiga	  stadiet	  av	  utvecklingen	  baserades	  val	  om	  design	  och	  liknande	  på	  teori	  gällande	  
navigerbarhet,	  förtroende	  och	  kundengagemang.	  I	  de	  senare	  iterationerna	  stöddes	  utvecklingens	  
arbete	  av	  resultat	  från	  användbarhetstesterna.	  	  

3.2.1   Front-‐end	  
Front-‐end	  innebär	  hur	  hemsidan	  visas	  för	  användaren.	  För	  att	  öka	  användbarheten,	  
kundengagemanget	  och	  förtroendet	  för	  webbapplikationen	  var	  implementationen	  av	  front-‐end	  
viktigt.	  Gruppen	  valde	  att	  implementera	  webbapplikationen	  med	  bibliotek	  som	  var	  kompatibla	  med	  
de	  webbläsare	  som	  används	  mest,	  det	  vill	  säga	  Chrome,	  Internet	  Explorer	  och	  Firefox	  (W3Schools,	  
2017).	  Dessa	  bibliotek	  möjliggjorde	  även	  implementationen	  av	  nödvändig	  funktionalitet.	  
Webbapplikationen	  använde	  sig	  av	  Bootstrap	  för	  grundläggande	  styling	  och	  färdiga	  moduler	  samt	  
responsiv	  design.	  Med	  hjälp	  av	  biblioteket	  JQuery	  hanterades	  dynamiskt	  innehåll	  och	  viss	  logik,	  samt	  
kommunikation	  med	  back-‐end	  genom	  AJAX-‐calls	  till	  existerande	  endpoints.	  JavaScript	  API:et	  
Mustache	  användes	  för	  att	  hämta	  data	  från	  databasen	  och	  visa	  den	  på	  hemsidan	  genom	  HTML-‐	  
templates.	  HTML	  användes	  för	  att	  konstruera	  innehållet	  på	  webbapplikationen.	   

3.2.2   Back-‐end	  
Webbapplikationens	  back-‐end	  implementerades	  med	  mikroramverket	  Flask	  som	  bygger	  på	  Python.	  
Flask	  har	  flera	  inbyggda	  moduler	  som	  kan	  användas	  till	  vid	  bland	  annat	  utveckling	  av	  databasen	  samt	  
vid	  organisering	  av	  filer.	  Webbapplikationen	  utvecklades	  med	  hjälp	  av	  ett	  API	  baserat	  på	  RESTful-‐	  
principer	  (Fielding,	  2000),	  vilket	  betyder	  att	  front-‐end	  och	  back-‐end	  är	  tydligt	  separerade.	  Det	  
möjliggör	  för	  implementation	  av	  stubs	  (en	  modul	  som	  simulerar	  ett	  färdigt	  gränssnitt).	  Det	  medför	  
att	  front-‐end	  kan	  interagera	  med	  en	  planerad	  back-‐end	  innan	  den	  är	  färdigutvecklad.	  En	  ytterligare	  
fördel	  med	  RESTful-‐principer	  är	  att	  det	  bidrar	  till	  låg	  coupling	  (beroende	  mellan	  moduler)	  (Fielding,	  
2000).	  Databasen	  skapades	  med	  SQLite.	  Med	  hjälp	  av	  Flasks	  inbyggda	  modul	  SQLAlchemy	  
utvecklades	  även	  en	  relationsdatabas.	   

   	  Utvärdering	  
För	  att	  säkerställa	  att	  webbapplikationen	  hela	  tiden	  mötte	  de	  ställda	  kraven	  och	  besvarade	  
frågeställningen	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  utfördes	  olika	  typer	  av	  tester.	  Detta	  gav	  återkoppling	  på	  vad	  som	  
kunde	  förbättras,	  vad	  som	  inte	  fungerade	  som	  tänkt	  och	  hur	  webbapplikationen	  uppfattades	  av	  
tänkta	  användare.	  För	  att	  uppnå	  detta	  utfördes	  både	  tekniska	  tester	  och	  användbarhetstester.	   

3.3.1   Tekniska	  tester	  
	  Under	  utvecklingsiterationerna	  tillämpades	  unit	  testing,	  det	  vill	  säga	  att	  delar	  av	  applikationen	  
testades	  var	  för	  sig.	  När	  unit	  testing	  var	  genomfört	  gjordes	  integrationstester.	  Då	  sammanfogades	  
modulerna	  ihop	  var	  för	  sig,	  och	  däremellan	  utfördes	  tester.	  Då	  alla	  moduler	  sammanfogats	  utfördes	  
ett	  slutgiltigt	  integrationstest.	  Webbapplikationen	  testades	  även	  i	  olika	  webbläsare,	  på	  olika	  
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operativsystem	  och	  med	  olika	  Pythonversioner	  för	  att	  säkerställa	  att	  den	  fungerade	  i	  olika	  miljöer.	  
Tester	  för	  att	  kontrollera	  om	  webbapplikationen	  fortfarande	  fungerade	  som	  tänkt	  efter	  det	  att	  nya	  
funktioner	  hade	  implementeras	  gjordes	  efter	  att	  varje	  sådan	  funktion	  lades	  till.	  Detta	  förhindrade	  att	  
utvecklingen	  av	  webbapplikationen	  fortskred	  på	  en	  grund	  som	  var	  felaktig.	  	  	  

3.3.2   Användbarhetstester	  
Användbarhetstester	  med	  utomstående	  personer	  genomfördes	  i	  tre	  iterationer	  med	  ungefär	  två	  
veckors	  mellanrum	  för	  att	  ha	  tid	  att	  bearbeta	  återkopplingen	  och	  implementera	  förbättringar	  inför	  
varje	  nytt	  test.	  Testpersonerna	  byttes	  ut	  inför	  varje	  iteration	  eftersom	  det	  var	  önskvärt	  att	  varje	  
testperson	  skulle	  se	  applikationen	  för	  första	  gången	  när	  testet	  genomfördes.	   

Deltagarna	  i	  testerna	  var	  jämt	  fördelade	  mellan	  män	  och	  kvinnor	  samt	  var	  i	  åldern	  21–34	  år,	  samtliga	  
var	  studenter	  vid	  Linköpings	  universitet	  och	  majoriteten	  har	  erfarenhet	  inom	  webbprogrammering.	  I	  
de	  tre	  testerna	  var	  det	  7,	  6	  respektive	  5	  deltagare	  i	  kronologisk	  ordning.	  De	  ingick	  inte	  i	  
huvudmålgruppen	  utan	  valdes	  helt	  och	  hållet	  på	  tillgänglighet.	   

Testet	  som	  utformades	  var	  en	  kombination	  av	  typerna	  laboratory	  testing,	  cognitive	  walkthrough	  och	  
concurrent	  think	  aloud	  testing.	  Think	  aloud	  testing	  valdes	  framför	  probing	  på	  grund	  av	  dess	  förmåga	  
att	  ge	  förståelse	  för	  användarens	  egna	  tankar	  och	  känslor	  i	  realtid	  när	  den	  utför	  de	  olika	  uppgifterna.	  
Probing	  kan	  göra	  att	  användarens	  svar	  kan	  färgas	  av	  de	  frågor	  som	  ställs	  under	  testets	  gång.	  Av	  
concurrent	  och	  retrospective	  think	  aloud	  valdes	  concurrent	  då	  användaren	  kan	  ha	  svårt	  att	  minnas	  
exakt	  vad	  de	  tänkte	  och	  gjorde	  i	  efterhand	  vid	  användning	  av	  retrospective,	  samt	  att	  concurrent	  gör	  
att	  testet	  tar	  mindre	  tid.	  (Usability.gov,	  2017)	   

Testet	  gick	  ut	  på	  att	  en	  testperson	  fick	  navigera	  runt	  i	  applikationen,	  först	  på	  fri	  hand	  och	  senare	  styrt	  
utefter	  ett	  par	  väl	  valda	  uppgifter.	  Under	  hela	  testet	  närvarade	  två	  testansvariga.	  Den	  första	  var	  
testledaren	  som	  presenterade	  de	  olika	  uppgifterna	  och	  ställde	  frågor,	  utan	  att	  för	  den	  delen	  guida	  
testpersonen.	  Den	  andra	  var	  observatören	  vars	  uppgift	  var	  att	  observera	  och	  anteckna	  vad	  personen	  
gör	  och	  säger	  samt	  hur	  väl	  den	  lyckas	  med	  de	  olika	  uppgifterna.	  Under	  alla	  testuppgifter	  
uppmanades	  testpersonen	  till	  att	  tänka	  högt,	  det	  vill	  säga	  beskriva	  varför	  hen	  klickar	  där	  hen	  klickar	  
och	  beskriva	  vad	  den	  upplever	  för	  problem	  (think	  aloud	  testing).	  Vilka	  frågor	  som	  ställdes	  och	  hur	  
användbarhetstestet	  var	  uppbyggt	  presenteras	  i	  bilaga	  3.	  

Huvudsyftet	  med	  de	  användbarhetstest	  som	  gjordes	  var	  att	  identifiera	  förbättringsområden	  och	  
vidareutveckla	  dessa.	  Efter	  varje	  testtillfälle	  hölls	  ett	  möte	  där	  en	  sammanställning	  av	  den	  viktigaste	  
återkopplingen	  från	  testerna	  skapades.	  Därefter	  utformades	  en	  TODO-‐lista	  över	  implementationer	  
och	  reparationer	  som	  skulle	  utvecklas	  inför	  nästa	  iteration	  av	  tester.	   

Utöver	  uppgifterna	  i	  testformuläret	  fanns	  i	  slutet	  tre	  frågor	  där	  testpersonerna	  fick	  ge	  sin	  bedömning	  
på	  hur	  väl	  applikationen	  inger	  förtroende,	  är	  navigerbar	  och	  uppmuntrar	  till	  kundengagemang.	  
Beslutet	  att	  ha	  med	  dessa	  frågor	  genom	  alla	  iterationer	  av	  användbarhetstester	  grundades	  på	  att	  
resultaten	  då	  blev	  mätbara	  och	  jämförelsebara.	  Risken	  med	  denna	  typ	  av	  testmetod	  är	  att	  mycket	  
ansvar	  läggs	  på	  testpersonens	  omdöme	  och	  uppfattning	  av	  frågan.	  Hur	  testaren	  ramar	  in	  och	  
formulerar	  frågan	  har	  stor	  inverkan	  på	  testpersonens	  svar	  (Kahneman,	  2015).	   

Testresultaten	  från	  alla	  tre	  iterationer	  finns	  sammanställda	  och	  förklarade	  i	  kapitel	  4.3.	   
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4   Resultat	  
Nedan	  presenteras	  de	  resultat	  som	  erhållits	  under	  kandidatarbetet.	  Detta	  innefattar	  resultat	  från	  
förstudien,	  implementationen	  samt	  utvärderingen.	  

   Förstudie	  
I	  följande	  avsnitt	  presenteras	  resultaten	  från	  förstudien	  som	  genomfördes.	  Förstudien	  bestod	  av	  en	  
marknadsundersökning,	  en	  marknadsföringsplan	  samt	  skapelsen	  av	  en	  prototyp.	  
Marknadsföringsplanen	  finns	  bifogad	  som	  bilaga	  3.	   

4.1.1   Marknadsundersökning	  
Nedan	  följer	  de	  mest	  relevanta	  resultaten	  av	  marknadsundersökningen	  som	  genomfördes.	  Med	  
relevans	  menas	  i	  den	  mån	  resultaten	  är	  viktiga	  för	  rapporten.	  Enkäten	  i	  sin	  helhet	  finns	  bifogad	  som	  
bilaga	  1.	  Resultaten	  användes	  för	  att	  förstå	  behovet	  av	  produktidén	  samt	  för	  att	  se	  hur	  
webbapplikationen	  och	  konceptidén	  skulle	  utformas.	   

	  

	  

Figur	  1,	  Visar	  hur	  mycket	  tid	  de	  svarande	  lägger	  på	  inhandling	  av	  mat	  varje	  vecka	  

	  

Figur	  2,	  Visar	  hur	  intresset	  för	  produkten	  är	  hos	  de	  svarande	  
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Figur	  3,	  Visar	  hur	  många	  av	  de	  svarande	  som	  har	  använt	  en	  matprenumerationstjänst	  de	  senaste	  två	  åren	  

	  

Figur	  4,	  Visar	  åldersfördelningen	  hos	  de	  svarande	  

.	  

Figur	  5,	  Visar	  hur	  ofta	  de	  svarande	  ansvarar	  för	  planering	  av	  tillställningar	  
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.	   	  

Figur	  6,	  Visar	  hur	  mycket	  de	  svarande	  som	  svarat	  kanske	  (övre	  diagramet)	  respektive	  ja	  (undre	  diagramet)	  på	  frågan	  om	  
intresse	  finns	  för	  produkten	  är	  villiga	  att	  betala	  för	  produkten	  

4.1.2   Prototyp	  
Den	  prototyp	  som	  togs	  fram	  i	  början	  av	  studien	  var	  en	  low-‐fidelity	  prototyp	  i	  pappersformat.	  
Prototypen	  byggdes	  upp	  med	  single-‐page	  design	  i	  åtanke	  och	  två	  olika	  vyer	  för	  webbapplikationen	  
togs	  initialt	  fram.	  Valet	  av	  single-‐page	  design	  baserades	  på	  teori	  gällande	  navigerbarhet.	  Dessa	  två	  
vyer	  beskrivs	  nedan.	   
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Figur	  7,	  Prototypbild	  över	  startsidan	  

	  

Figur	  8,	  Prototypbild	  över	  produktsidan	  

Prototypens	  startsida	  (figur	  7)	  visar	  en	  navigationsmeny	  med	  olika	  flikar.	  När	  användaren	  klickar	  på	  
en	  flik	  tas	  den	  till	  den	  tänkta	  avdelningen	  på	  startsidan	  genom	  en	  automatisk	  scroll-‐funktion.	  
Därefter	  presenteras	  ett	  urval	  av	  produkterna	  i	  en	  bildkarusell	  följt	  av	  information	  angående	  



	  

	   19	  

tillvägagångssätt	  för	  att	  köpa	  en	  produkt.	  Produkterna	  finns	  lokaliserade	  i	  en	  ytterligare	  karusell	  med	  
knappar	  för	  att	  navigera	  igenom	  hela	  sortimentet.	  Då	  en	  användare	  klickar	  på	  en	  produkt	  öppnas	  ett	  
nytt	  fönster	  i	  form	  av	  en	  modal	  (ett	  popup-‐fönster)	  med	  mer	  information	  angående	  produkten	  och	  
med	  en	  knapp	  för	  att	  lägga	  till	  produkten	  i	  kundkorgen	  (se	  figur	  8).	  På	  produktsidan	  finns	  även	  en	  
knapp	  för	  att	  återgå	  till	  startsidan.	  	  

   Implementation	  
Systemarkitekturen	  för	  applikationen	  visas	  i	  figur	  9.	  Den	  vänstra	  rutan	  representerar	  
webbapplikationens	  front-‐end	  som	  byggdes	  upp	  med	  hjälp	  av	  Bootstrap,	  mustache	  och	  jQuery.	  Den	  
mellersta	  rutan	  samt	  den	  bruna	  cylindern	  representerar	  back-‐end	  som	  består	  av	  en	  databas	  samt	  en	  
pythonserver	  som	  använder	  microramverket	  Flask.	  Nedan	  presenteras	  implementationen	  mer	  
utförligt	  under	  underrubrikerna	  Front-‐end	  samt	  Back-‐end.	  	  

	  
Figur	  9,	  Webbapplikationens	  systemarkitektur	  

4.2.1   Front-‐end	  
Front-‐end	  är	  utvecklad	  i	  HTML,	  CSS,	  Javascript	  samt	  biblioteken	  Bootstrap,	  JQuery	  och	  Mustache.	  
Webbapplikationens	  innehåll	  är	  implementerat	  i	  HTML	  och	  CSS.	  Med	  hjälp	  av	  Javascript	  laddas	  
innehåll	  in	  dynamiskt	  i	  användarens	  webbläsare.	  Serveranrop	  görs	  även	  med	  Ajax-‐anrop,	  vilket	  
biblioteket	  JQuery	  tillhandahåller.	  Bootstrap	  tillhandahåller	  en	  färdig	  grundmall	  som	  är	  stammen	  i	  
front-‐ends	  design.	   

Det	  innehåll	  som	  behöver	  hämtas	  från	  servern	  implementeras	  på	  webbapplikationens	  front-‐end	  med	  
hjälp	  av	  HTML-‐mallar.	  Klienten	  gör	  ett	  Ajax-‐anrop	  till	  servern	  som	  returnerar	  den	  data	  som	  ska	  
skrivas	  ut,	  till	  exempel	  en	  produkt	  med	  all	  dess	  information,	  i	  JSON	  format.	  Med	  hjälp	  av	  
Javascriptbiblioteket	  Mustache	  kan	  datan	  skrivas	  in	  i	  HTML-‐mallarna	  som	  vanlig	  text	  som	  därefter	  
omvandlas	  till	  HTML-‐kod	  placerad	  på	  korrekt	  plats	  med	  hjälp	  av	  en	  funktion	  i	  Mustache.	  I	  och	  med	  
att	  all	  inhämtning	  av	  data	  sker	  dynamiskt	  via	  Javascript	  så	  resulterar	  det	  i	  webbläsaren	  bara	  behöver	  
läsa	  in	  all	  data	  från	  servern	  en	  gång.	   

4.2.1.1   Allmänna	  designval	  
Webbapplikationen	  är	  designad	  så	  att	  den	  ska	  upplevas	  som	  tilltalande	  och	  förtroendeingivande	  men	  
samtidigt	  funktionell,	  främst	  i	  syftena	  navigerbarhet	  och	  kundengagemang.	  Knappar	  har	  i	  stort	  sett	  
samma	  färger	  och	  text	  som	  beskriver	  vad	  deras	  funktion	  är.	  De	  knappar	  som	  inte	  för	  användaren	  
fram	  eller	  tillbaka	  i	  webbapplikationen	  visar	  ett	  meddelande	  så	  att	  användaren	  vet	  om	  att	  klicket	  
registrerades.	  	  
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4.2.1.2   	  Startsida	  

	  

Figur	  10,	  Startsida	  
Applikationens	  startsida,	  se	  figur	  10,	  består	  av	  en	  stor	  bildkarusell	  som	  visar	  upp	  delar	  av	  e-‐butikens	  
sortiment.	  Karusellens	  bilder	  förmedlar	  vilken	  typ	  av	  produkt	  HappyBox	  säljer.	   

På	  startsidan	  kan	  användaren	  dessutom	  navigera	  sig	  i	  webbapplikationen	  genom	  att	  trycka	  på	  de	  
olika	  flikarna	  i	  navigationsmenyn	  som	  är	  placerade	  högst	  upp	  på	  sidan.	  Denna	  meny	  ligger	  alltid	  kvar	  
högst	  upp	  i	  användarens	  fönster	  även	  när	  den	  scrollar	  nedåt	  på	  sidan.	  Menyn	  innehåller	  flikarna	  “Så	  
funkar	  det”,	  “Produkter”,	  “Om	  Happybox”	  och	  “FAQ”.	  Då	  användaren	  klickar	  på	  dessa	  scrollas	  den	  
automatiskt	  ner	  till	  respektive	  avdelning	  som	  ligger	  i	  en	  lång	  rad,	  enligt	  valet	  av	  single-‐page	  design.	  
Förutom	  dessa	  länkar	  finns	  “Min	  kundkorg”,	  som	  öppnar	  upp	  användarens	  aktuella	  kundkorg,	  samt	  
dropdown-‐menyerna	  “Logga	  in”	  och	  “Registrera”	  som	  syns	  i	  figur	  11	  respektive	  figur	  12.	  Vid	  
registrering	  krävs	  det	  att	  användaren	  matar	  in	  sitt	  lösenord	  två	  gånger,	  vilket	  motverkar	  att	  
användaren	  skriver	  in	  ett	  lösenord	  den	  egentligen	  inte	  vill	  ha.	  Om	  användaren	  glömt	  sitt	  lösenord	  så	  
kan	  den	  be	  om	  ett	  nytt	  genom	  att	  klicka	  på	  knappen	  i	  figur	  11.	  Detta	  resulterar	  i	  att	  ett	  e-‐mail	  
innehållande	  en	  återställningslänk	  skickas	  ut	  till	  användarens	  e-‐mailadress.	  	  

 



	  

	   21	  

	  

Figur	  11,	  Inloggning	  

	  
Figur	  12,	  Registering	  

4.2.1.3   Responsiv	  design	  
Webbapplikationens	  front-‐end	  är	  designad	  med	  hjälp	  av	  ramverket	  Bootstrap.	  Bootstrap	  gör	  att	  
designen	  är	  responsiv,	  det	  vill	  säga	  anpassad	  till	  skärmstorleken	  som	  applikationen	  visas	  på.	  I	  figur	  13	  
och	  figur	  14	  visas	  hur	  sidan	  ändras	  då	  skärmstorleken	  blir	  mindre.	  Objekt	  har	  placerats	  i	  kolumner	  
och	  rader	  med	  olika	  Bootstrap-‐attribut	  för	  att	  hamna	  på	  korrekt	  plats	  vid	  olika	  skärmstorlekar.	  Vid	  
designandet	  av	  webbapplikationen	  har	  stor	  vikt	  lagts	  på	  att	  applikationen	  ska	  se	  tillfredsställande	  ut	  
oavsett	  vilken	  storlek	  på	  skärmen	  användaren	  har.	  Även	  navigationsmenyn	  är	  designad	  med	  hjälp	  av	  
Bootstrap.	  Då	  skärmens	  storlek	  är	  mindre	  än	  920	  pixlar	  krymper	  den	  ihop	  och	  ändrar	  funktion	  till	  en	  
dropdown-‐meny.	  Webbapplikationen	  har	  i	  övrigt	  precis	  samma	  funktioner	  som	  tidigare.	  
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Figur	  13,	  Navigeringsmeny	  och	  objekt	  på	  en	  dator	  

	  

Figur	  14,	  Navigeringsmeny	  och	  objekt	  på	  en	  mobil	  enhet	  

4.2.1.4   Köpprocessen	  
Köpprocessen	  för	  sidan	  börjar	  med	  visning	  av	  de	  produkter	  som	  erbjuds.	  Dessa	  kommer	  användaren	  
åt	  genom	  att	  själv	  scrolla	  ner	  på	  sidan	  eller	  klicka	  på	  “produkter”	  i	  navigationsmenyn.	  Visning	  av	  
produkterna	  sker	  i	  form	  av	  en	  bildkarusell,	  liknande	  den	  på	  startsidan	  (se	  figur	  15).	  Här	  kan	  
användaren	  med	  hjälp	  av	  pilarna	  bläddra	  bland	  de	  olika	  produkterna	  och	  se	  hela	  sortimentet,	  (se	  
figur	  15).	  Ovanför	  varje	  produktbild	  finns	  även	  namnet	  på	  produkten.	  Genom	  att	  klicka	  på	  bilden	  till	  
en	  produkt,	  öppnas	  en	  modal	  över	  sidan	  där	  mer	  information	  om	  produkten	  presenteras	  (se	  figur	  
16).	  
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Figur	  15,	  Produktsida	  

	  

Figur	  16,	  Produktinformationssida	  

Genom	  att	  klicka	  på	  knappen	  “Lägg	  till	  i	  kundkorg”	  som	  visas	  i	  figur	  16,	  läggs	  denna	  vara	  till	  i	  
kundkorgen.	  Här	  erbjuds	  inloggade	  användare	  även	  möjligheten	  att	  “likea”	  en	  produkt.	  Detta	  kan	  
användas	  för	  att	  visa	  vilka	  produkter	  som	  är	  mest	  populära	  och	  omtyckta	  av	  andra	  användare.	  Likt	  de	  
övriga	  modals	  som	  finns	  på	  sidan,	  försvinner	  den	  när	  användaren	  väljer	  att	  klicka	  på	  krysset	  i	  högra	  
hörnet.	   

Figur	  17	  visar	  hur	  kundkorgen	  ser	  ut.	  Denna	  kommer	  användaren	  åt	  genom	  att	  klicka	  på	  “Min	  
kundkorg”	  i	  navigationsmenyn	  eller	  via	  någon	  av	  knapparna	  på	  produktsidan	  (se	  figur	  16).	  I	  
kundkorgen	  visas	  en	  lista	  med	  namn	  och	  pris	  på	  alla	  produkter	  som	  användaren	  har	  lagt	  till.	  Det	  går	  
att	  ta	  bort	  en	  produkt	  och	  antalet	  av	  samma	  produkt	  går	  att	  öka	  eller	  minska	  med	  hjälp	  av	  de	  gröna	  
och	  röda	  knapparna.	  Om	  antalet	  av	  en	  vara	  understiger	  ett	  försvinner	  varan	  ur	  kundkorgen.	  Härifrån	  
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kan	  användaren	  gå	  vidare	  i	  betalningsprocessen	  eller	  välja	  att	  fortsätta	  handla. 

	  

Figur	  17,	  Kundkorg	  
	  

När	  användaren	  väljer	  att	  gå	  vidare	  och	  betala	  för	  sina	  produkter	  hamnar	  den	  på	  betalningssidan	  
som	  går	  att	  ses	  i	  figur	  18.	  Här	  kommer	  användaren	  åt	  sin	  order	  genom	  att	  klicka	  på	  “Klicka	  här	  för	  att	  
se	  din	  order”	  i	  navigationsmenyn,	  se	  figur	  19.	  Här	  kan	  dock	  inga	  ändringar	  göras,	  men	  en	  lista	  på	  
produkterna	  som	  den	  aktuella	  ordern	  rör	  visas.	  På	  denna	  sida	  ska	  användaren	  fylla	  i	  till	  vilken	  adress	  
och	  på	  vilken	  dag	  den	  vill	  få	  sin	  beställning	  hemskickad	  till	  sig.	  Formuläret	  hanterar	  fel	  såsom	  felaktigt	  
datum	  men	  också	  felaktiga	  kortuppgifter.	  När	  användaren	  trycker	  på	  beställ	  så	  byts	  texten	  “Beställ”	  
på	  knappen	  ut	  mot	  “Slutför	  beställning..”	  för	  att	  ge	  användaren	  feedback.	  Betalningen	  sker	  med	  hjälp	  
av	  betaltjänsten	  Stripe.	   

	  
	  
	  



	  

	   25	  

	  
Figur	  18,	  Betalningssida	  

	  

Figur	  19,	  Sammanställning	  av	  order	  

Efter	  att	  köpet	  har	  gått	  igenom	  hamnar	  användaren	  på	  bekräftelsesidan	  (se	  figur	  20).	  Härifrån	  tar	  sig	  
användaren	  tillbaka	  till	  startsidan	  med	  hjälp	  av	  knappen	  “Tillbaka	  till	  startsidan”.	  På	  föregående	  sida	  
(se	  figur	  18)	  anger	  även	  användaren	  sin	  e-‐mail	  dit	  den	  vill	  att	  bekräftelsemailet	  med	  kvitto	  ska	  
skickas.	  Bekräftelsemailets	  utseende	  följer	  samma	  designmässiga	  val	  som	  resten	  av	  sidan	  samt	  andra	  
mail	  som	  webbapplikationen	  kan	  skicka	  ut	  till	  användaren.	  Mailet	  visas	  i	  figur	  21.	   
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Figur	  20,	  Bekräftelsesida	  

	  
Figur	  21,	  Bekräftelsemail	  
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4.2.1.5   Användarprofil	  
Webbapplikationens	  inloggade	  användare	  har	  tillgång	  till	  sina	  gamla	  ordrar.	  Dessa	  ordrar	  kan	  nås	  
genom	  att	  klicka	  på	  knappen	  “Mina	  ordrar”	  i	  dropdown-‐menyn	  som	  visas	  då	  användaren	  trycker	  på	  
“Min	  Profil”	  i	  navigationsmenyn,	  se	  figur	  22.	  Vid	  klick	  på	  denna	  flik	  öppnas	  en	  modal	  innehållandes	  
information	  om	  användarens	  tidigare	  ordrar.	  Här	  visas	  ordernummer,	  beställningsdatum,	  
leveransadress,	  leveransdatum,	  ingående	  artiklar	  och	  orderns	  totalpris.	   

En	  inloggad	  användare	  har	  även	  möjlighet	  att	  ändra	  sina	  uppgifter	  som	  angivits	  vid	  registrering	  av	  
kontot.	  Detta	  görs	  genom	  att	  klicka	  på	  “Min	  profil”	  i	  figur	  22.	  Detta	  öppnar	  en	  ny	  modal	  där	  
användaren	  kan	  välja	  att	  uppdatera	  sitt	  lösenord	  men	  även	  ändra	  sin	  e-‐mailadress.	  Som	  vid	  
registrering	  måste	  användaren	  mata	  in	  sitt	  nya	  lösenord	  två	  gånger	  för	  att	  undvika	  att	  användaren	  
ändrar	  till	  ett	  lösenord	  den	  inte	  vill	  ha.	   

	  
Figur	  22,	  Användarprofil	  

4.2.1.6   Sociala	  medier	  
Utöver	  att	  användaren	  kan	  klicka	  sig	  runt	  på	  sidan,	  kan	  användaren	  även	  integrera	  med	  HappyBox	  på	  
de	  sociala	  medierna	  Facebook	  och	  Instagram.	  Genom	  att	  klicka	  på	  ikonerna	  som	  finns	  i	  footern	  samt	  
under	  “Kontakta	  oss”,	  öppnas	  ett	  nytt	  fönster	  som	  tar	  användaren	  till	  den	  sidan.	  Där	  kan	  användaren	  
interagera	  med	  HappyBox.	  

4.2.2   Back-‐end	  
Nedan	  presenteras	  webbapplikationens	  tekniska	  beskrivning	  i	  form	  av	  en	  förklaring	  av	  hur	  
applikationens	  logik	  hanteras	  samt	  hur	  koden	  är	  organiserad.	  Även	  strukturen	  av	  databasen	  som	  
applikationen	  använt	  presenteras.	   
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4.2.2.1   Logik	  

	  

Figur	  23,	  Översikt	  back-‐end 

Kommunikationen	  mellan	  back-‐	  och	  front-‐end	  visas	  i	  figur	  23.	  Back-‐end	  består	  av	  en	  Flask-‐server	  och	  
en	  databas.	  Funktionaliteten	  på	  Flask-‐servern	  är	  isolerad	  från	  klienten	  och	  endast	  ett	  gränssnitt	  (API)	  
tillhandahålls	  till	  klienten.	  Detta	  API	  är	  en	  mängd	  endpoints	  eller	  url:er,	  som	  kallas	  på	  genom	  ett	  
anrop.	  Anropet	  sker	  genom	  verb	  som	  är	  angivna	  i	  HTTP	  standarden.	  Dessa	  kan	  vara	  “GET”,	  “POST”	  
eller	  “PUT”.	  Tabell	  3	  visar	  vad	  respektive	  anrop	  har	  för	  funktion.	  Flask-‐servern	  beräknar	  sedan	  ett	  
resultat	  beroende	  på	  vilken	  endpoint	  som	  kallats	  och	  eventuell	  data	  som	  klienten	  skickat	  med	  i	  
anropet.	  Resultatet	  returneras	  med	  data	  i	  JSON-‐format	  tillbaka	  klienten.	  Flask-‐servern	  är	  tillståndslös	  
vilket	  innebär	  att	  det	  är	  upp	  till	  klienten	  att,	  beroende	  på	  dess	  tillstånd	  interagera	  med	  serverns	  olika	  
API:er	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	   

Verb	   Funktion	  

GET	   Efterfråga	  data	  

POST	   Lägg	  till	  data	  

PUT	   Ändra	  befintlig	  data	  

Tabell	  3,	  Verbets	  funktion	  vid	  anrop 

4.2.2.2   Moduler	  
Back-‐end	  har	  en	  modulär	  uppbyggnad	  där	  funktionalitet	  tydligt	  skiljs	  åt.	  Flasks	  grundstruktur	  har	  
byggts	  ut	  till	  en	  mer	  modulär	  struktur,	  med	  tydliga	  avgränsningar	  mellan	  moduler.	  Figur	  23a	  visar	  
applikationens	  mappstruktur	  och	  figur	  23b	  visar	  ett	  steg	  in	  i	  mappen	  app.	  
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Figur	  24	  a):	  webbapplikationens	  filstruktur	  b)	  mappen	  “app”	  

 
Mappen	  “app”	  innehåller	  Javascript-‐,	  HTML-‐	  och	  CSS-‐	  samt	  Flask	  filer	  med	  .py	  ändelse.	  Filen	  
models.py	  innehåller	  alla	  klassdefinitioner	  och	  filen	  views.py	  innehåller	  endpoints	  samt	  
hjälpfunktioner	  till	  dessa.	  Filer	  i	  denna	  mappnivå	  bygger	  upp	  webbapplikationen	  och	  filer	  i	  
mappnivån	  ovanför	  mappen	  “app”	  är	  till	  för	  att	  administrera	  webbapplikationen.	  

4.2.2.3   API	  
Mappen	  api	  som	  visas	  i	  figur	  25	  innehåller	  filer	  som	  tillhandahåller	  endpoints	  kopplade	  till	  en	  klass,	  
samt	  misc.py	  som	  innehåller	  funktioner	  som	  delas	  mellan	  flera	  av	  de	  andra	  filerna.	  	  

	  
Figur	  25,	  Mappen	  ”api”	  

Genom	  att	  titta	  på	  filens	  namn	  kan	  det	  ses	  vilken	  klass	  den	  är	  kopplad	  till.	  Till	  exempel	  filen	  “users”	  
är	  kopplad	  till	  klassen	  “User”	  definierad	  i	  models.py.	  Alla	  funktioner	  i	  dessa	  filer	  är	  inte	  endpoints,	  
utan	  det	  finns	  även	  hjälpfunktioner	  som	  används	  av	  dessa	  endpoints.	  

4.2.2.4   Databas	  
Databasen	  är	  av	  typen	  SQLite.	  All	  kontakt	  med	  databasen	  sker	  genom	  Flask-‐servern.	  Flask-‐servern	  
kommunicerar	  med	  databasen	  med	  hjälp	  av	  SQLAlchemy	  som	  ger	  möjligheten	  att	  binda	  varje	  klass	  
till	  en	  tabell	  i	  databasen.	  Modulen	  erbjuder	  också	  ett	  sätt	  att	  filtrera	  data	  ur	  varje	  tabell	  med	  hjälp	  av	  
klassens	  attribut.	  Figur	  26	  visar	  hur	  en	  instans	  av	  klassen	  Order	  med	  ett	  specifikt	  “id”	  attribut	  filtreras	  
ut	  ur	  databasen.	  

	  
Figur	  26,	  Instans	  av	  klassen	  Order	  filtreras	  ur	  databasen	  
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Filen	  manage.py	  innehåller	  ett	  script	  som	  initialiserar	  databasen	  med	  alla	  dess	  tabeller,	  samt	  en	  
mängd	  default-‐data.	  Denna	  data	  är	  definierad	  i	  mappen	  “default	  data”,	  enligt	  figur	  24a. 

4.2.2.5   Orderhantering	  
Genom	  relationer	  mellan	  tabellerna	  i	  databasen	  är	  ett	  orderhanteringssystem	  med	  lager	  
implementerat.	  Strukturen	  är	  uppbyggd	  så	  att	  en	  instans	  av	  klassen	  Concept	  beskriver	  ett	  koncept.	  
Varje	  koncept	  har	  därtill	  tre	  typer.	  Dessa	  kapslas	  in	  i	  klassen	  ConceptType	  och	  klassen	  OrderItem	  
fungerar	  som	  brygga	  mellan	  dem.	  Varje	  ConceptType	  är	  också	  genom	  klassen	  ConceptProducts	  
kopplat	  till	  en	  eller	  flera	  instanser	  av	  klassen	  ProductCatalog.	  Ett	  ProductCatalog-‐objekt	  beskriver	  en	  
ingrediens	  som	  hör	  ihop	  med	  denna	  ConceptType.	  Klassen	  Product	  beskriver	  den	  faktiska	  
ingrediensen	  som,	  i	  verkligheten,	  hade	  legat	  på	  lagret.	   

	  

Figur	  27,	  Översikt	  databas	  

Då	  en	  order	  skapas	  filtreras	  alla	  instanser	  av	  ProductCatalog	  som	  hör	  ihop	  med	  den	  aktuella	  ordern	  
ut,	  och	  sedan	  binds	  rätt	  antal	  instanser	  av	  Product	  till	  den	  ordern.	  Se	  figur	  27	  för	  en	  schematisk	  bild	  
av	  databasen.	  

4.2.2.6   Decorators	  
I	  filen	  decorators.py	  finns	  två	  decorators	  definierade.	  Dessa	  två	  säkerställer	  att	  en	  funktion	  
returnerar	  ett	  resultat	  i	  JSON-‐format	  samt	  lägger	  till	  ett	  objekt	  i	  databasen.	  Eftersom	  detta	  
förekommer	  i	  flera	  funktioner	  i	  flera	  av	  api-‐filerna	  har	  de	  brutits	  ut	  och	  gjorts	  till	  decorators.	  

4.2.2.7   Kontaktmeddelanden	  
En	  kund	  har	  möjligheten	  att	  skicka	  ett	  meddelande	  till	  HappyBox	  genom	  att	  fylla	  i	  ett	  formulär.	  Detta	  
meddelande	  skickas	  tillsammans	  med	  kundens	  mailadress	  och	  namn	  till	  Flaskservern	  med	  ett	  “POST”	  
anrop.	  Detta	  meddelande	  sparas	  sen	  i	  databasen.	  Enligt	  figur	  27	  är	  denna	  klass	  helt	  separerad	  från	  
övriga	  klasser	  och	  har	  därför	  inga	  relationer. 

   Användbarhetstester	  
Här	  presenteras	  de	  teman,	  det	  vill	  säga	  användarnas	  upptäckter	  och	  respons,	  som	  var	  mest	  
förekommande	  under	  testerna	  med	  hjälp	  av	  affinitetsdiagram.	  Varje	  tema	  exemplifieras	  med	  
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textsnuttar	  vilka	  är	  både	  citat	  från	  testpersonerna	  och	  transkriptioner	  från	  observatören	  som	  deltog	  i	  
testet.	  De	  teman	  som	  identifierats	  presenteras	  i	  prioritetsordning	  där	  det	  första	  är	  den	  feedback	  som	  
förekommit	  mest	  bland	  testpersonerna.	  Mellan	  tabellerna	  beskrivs	  den	  värdering	  och	  de	  åtgärder	  
som	  gjorts	  till	  följd	  av	  iterationen,	  detta	  för	  att	  underlätta	  läsningen	  och	  följa	  det	  iterativa	  arbetssätt	  
som	  författarna	  använt	  sig	  av.	  Hur	  användbarhetstesterna	  utformades	  finns	  beskrivet	  i	  metodkapitlet	  
under	  avsnitt	  3.3.2.	  

4.3.1   Iteration	  1	  
I	  den	  första	  iterationens	  tester	  var	  applikationen	  till	  stor	  del	  färdig	  vad	  gäller	  funktionalitet	  men	  
design-‐	  och	  informationselement	  såsom	  texter	  och	  knappar	  hade	  inte	  bearbetats.	  

Iteration	  1	  
Antal	  testpersoner:	  7	  

1.	  Det	  är	  jobbigt	  att	  behöva	  logga	  in	  för	  att	  genomföra	  ett	  köp.	  

“Det	  är	  krångligt	  att	  behöva	  logga	  in	  för	  att	  göra	  ett	  köp”	  

“Inloggning	  för	  att	  köpa	  drar	  ned	  intresset”	  

“Lite	  jobbigt	  att	  man	  måste	  vara	  inloggad,	  man	  borde	  få	  veta	  det	  innan”	  

2.	  Vissa	  delar	  av	  hemsidan	  saknar	  knapp	  för	  att	  navigera	  sig	  vidare.	  

“Jag	  skulle	  vilja	  kunna	  klicka	  mig	  direkt	  till	  kundkorgen	  från	  produktsidan”	  

“Det	  saknas	  en	  naturlig	  knapp	  att	  klicka	  på	  vid	  orderbekräftelsesidan”	  

“Efter	  betalning	  är	  gjord	  vill	  jag	  kunna	  klicka	  på	  loggan	  för	  att	  återgå	  till	  startsidan”	  

3.	  Brist	  på	  text	  och	  beskrivningar	  gör	  det	  oklart	  att	  veta	  var	  man	  ska	  och	  inte	  ska	  klicka.	  

“Saknades	  text	  till	  tacobilden.	  Oklart	  om	  det	  är	  den	  man	  ska	  klicka	  på.”	  

“Jag	  skulle	  vilja	  ha	  större	  rubriker	  i	  produktkarusellen	  så	  att	  man	  tydligare	  ser	  texten.”	  

Tabell	  4,	  Affinitetsdiagram	  iteration	  1	  

Nedan	  presenteras	  de	  åtgärder	  som	  följdes	  av	  de	  tester	  utförda	  under	  iteration	  1.	  

•   Det	  är	  jobbigt	  att	  behöva	  logga	  in	  för	  att	  genomföra	  ett	  köp.	  
En	  majoritet	  av	  testpersonerna	  påpekade	  under	  testet	  att	  det	  var	  jobbigt	  att	  behöva	  vara	  
inloggad	  för	  att	  genomföra	  ett	  köp.	  På	  grund	  av	  detta	  svarsmönster	  beslutades	  det	  att	  
implementera	  en	  “Fortsätt	  som	  gäst”-‐funktion	  vilken	  tillåter	  betalning	  utan	  att	  behöva	  logga	  
in	  eller	  registrera	  sig.	  

•   Vissa	  delar	  av	  hemsidan	  saknar	  knapp	  för	  att	  navigera	  sig	  vidare.	  
Överlag	  framkom	  mycket	  positiv	  respons	  gällande	  förmågan	  att	  navigera	  sig	  runt	  i	  
applikationen	  men	  det	  fanns	  i	  synnerhet	  två	  ställen	  där	  testpersonerna	  upplevde	  problem,	  
detta	  var	  på	  produktsidan	  och	  i	  slutet	  av	  betalningsflödet.	  På	  produktsidan	  observerades	  att	  
testpersonen	  letade	  efter	  ett	  sätt	  att	  gå	  vidare	  till	  betalning	  och	  var	  inte	  helt	  bekväm	  med	  att	  
behöva	  stänga	  den	  aktuella	  rutan	  för	  att	  sedan	  trycka	  på	  kundkorgsknappen	  på	  startsidan.	  
Åtgärden	  till	  detta	  blev	  en	  implementation	  av	  en	  grön	  knapp	  med	  texten	  “Till	  min	  kundkorg”	  
(se	  kap.	  4.2.1.4,	  figur	  16).	  
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•   Brist	  på	  text	  och	  beskrivningar	  gör	  det	  oklart	  var	  man	  ska	  och	  inte	  ska	  klicka.	  

Vid	  den	  första	  iterationens	  tester	  var	  applikationen	  utrustad	  med	  tillräcklig	  funktionalitet	  för	  
att	  kunna	  köpa	  en	  produkt	  men	  få	  ansträngningar	  hade	  gjorts	  på	  beskrivande	  texter	  som	  
hjälper	  kunden	  att	  förstå	  hemsidan.	  Några	  testpersoner	  klickade	  inte	  på	  de	  produktbilder	  
som	  var	  tänkta	  att	  klicka	  på.	  Det	  verkade	  som	  om	  det	  fanns	  för	  få	  inbjudande	  tecken	  som	  
signalerade	  att	  bilderna	  var	  klickbara.	  Åtgärden	  som	  vidtogs	  inför	  nästa	  iteration	  tester	  blev	  
bildtexter	  såsom	  “Klicka	  för	  mer	  info”	  (se	  kap	  4.2.1.4,	  figur	  15).	  

4.3.2   Iteration	  2	  
I	  denna	  iteration	  belystes	  många	  element	  rörande	  knappar,	  texter	  och	  feedback	  som	  användaren	  får	  
när	  den	  klickar	  på	  olika	  element.	  Vidare	  fortsatte	  användarna	  att	  berömma	  förstasidan	  ur	  ett	  
estetiskt	  perspektiv.	  

Iteration	  2	  

Antal	  testpersoner:	  6	  

1.	  Brist	  på	  feedback	  vid	  klick	  på	  vissa	  knappar.	  

“Feedback	  vid	  knappen	  “Beställ”.	  En	  popup	  skulle	  vara	  passande.”	  

“Feedback	  när	  man	  klickar	  på	  “Beställ”.”	  

“Feedback	  när	  man	  klickar	  på	  like-‐knappen.”	  

“Mer	  feedback	  på	  like	  samt	  färg	  på	  tillagd	  vara.”	  

2.	  Förvirring	  vid	  byte	  av	  lösenord	  eller	  e-‐mail.	  	  	  

“När	  man	  ändrar	  uppgifter	  framgår	  det	  inte	  vad	  som	  ska	  fyllas	  i	  och	  vad	  som	  kommer	  att	  ändras.”	  

“Behöver	  skriva	  i	  alla	  fält	  på	  uppdatering	  av	  lösenord.”	  

3.	  Bättre	  felhantering	  vid	  inmatning.	  	  

“Skulle	  kunna	  sätta	  högre	  krav	  på	  lösenord.”	  

“Går	  att	  fylla	  i	  ogiltiga	  datum.”	  

“Kan	  använda	  ogiltligt	  datum	  vid	  beställning.”	  

4.	  Mer	  information	  på	  orderbekräftelsesidan.	  

“Jag	  skulle	  vilja	  se	  min	  beställning	  efter	  att	  jag	  har	  genomfört	  ett	  köp.”	  

“Skulle	  vilja	  se	  vilket	  datum	  som	  min	  order	  levereras	  på	  orderbekräftelsesidan.”	  

5.	  Single-‐page	  design	  uppskattades. 

“Snygg	  hemsida,	  enkel	  att	  använda.” 

“Smidigt	  med	  single-‐page	  design.” 
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“Inte	  så	  många	  steg.	  Tydligt	  hela	  vägen.” 

“Snygg	  och	  enkel	  att	  navigera	  på.” 

Tabell	  5,	  Affinitetsdiagram	  iteration	  2	  

Nedan	  presenteras	  de	  åtgärder	  som	  följdes	  av	  de	  tester	  utförda	  under	  iteration	  2.	  

•   Brist	  på	  feedback	  vid	  klick	  på	  vissa	  knappar.	  	  
Flera	  testpersoner	  reagerade	  på	  att	  feedback	  saknades	  när	  vissa	  knappar	  klickades.	  De	  fanns	  
tre	  exempel	  på	  knappar	  där	  detta	  var	  förekommande:	  beställningsknappen	  vid	  köpsidan,	  
knappen	  för	  att	  lägga	  till	  en	  vara	  i	  kundkorgen	  och	  Like-‐knappen	  för	  att	  gilla	  en	  produkt.	  
Åtgärden	  som	  vidtogs	  efter	  denna	  feedback	  var	  en	  buffer-‐gif	  som	  snurrar	  medan	  köpet	  
processas	  på	  betalningssidan,	  tydligare	  text	  i	  färg	  när	  en	  vara	  hade	  blivit	  tillagd	  i	  kundkorgen	  
samt	  förtydligande	  kring	  räknaren	  av	  antal	  Likes	  för	  en	  viss	  produkt.	  

•   Otydligt	  vid	  ändring	  av	  lösenord	  eller	  e-‐mail.	  
Det	  framgick	  inte	  vilka	  fält	  som	  behövdes	  fyllas	  i	  vid	  ändring	  av	  lösenord	  eller	  e-‐mail	  på	  
användarens	  sidor.	  Många	  testpersoner	  ansåg	  att	  det	  var	  oklart	  om	  endast	  det	  personen	  ville	  
uppdatera	  behövde	  fyllas	  i	  eller	  om	  alla	  fält	  behövde	  fyllas	  i.	  Detta	  åtgärdades	  med	  hjälp	  av	  
en	  mer	  utförlig	  beskrivande	  text	  angående	  processen	  för	  att	  byta	  lösenord	  eller	  e-‐mail.	  	  

•   Bättre	  felhantering	  vid	  inmatning.	  
På	  betalningssidan	  saknades	  felhantering	  av	  inmatning	  av	  leveransdatum.	  En	  användare	  
kunde	  ange	  ett	  datum	  som	  ej	  existerade.	  En	  åtgärd	  blev	  att	  i	  Javascript	  sköta	  felhantering	  av	  
detta	  och	  se	  till	  att	  det	  datum	  som	  användaren	  fyllde	  i	  skulle	  vara	  ett	  giltigt	  datum.	  	  

•   Mer	  information	  på	  orderbekräftelsesidan.	  
Flera	  testpersoner	  ansåg	  att	  en	  beskrivning	  och	  sammanfattning	  av	  ordern	  skulle	  visas	  efter	  
genomfört	  köp,	  då	  detta	  skulle	  ge	  en	  bättre	  överblick	  och	  säkerhet	  av	  vad	  som	  hade	  köpts.	  
Detta	  löstes	  genom	  att	  en	  modal	  för	  den	  aktuella	  ordern	  gick	  att	  tillgå	  under	  hela	  
betalningsprocessen	  samt	  vid	  orderbekräftelsesidan.	  

•   Single-‐page	  design	  uppskattades.	  	  
Flera	  testpersoner	  var	  bekanta	  med	  begreppet	  single-‐page	  design	  och	  detta	  var	  något	  som	  
uppskattades.	  Flera	  ansåg	  att	  detta	  gjorde	  applikationen	  smidig	  att	  navigera	  över.	  	  

4.3.3   Iteration	  3	  
I	  den	  sista	  testiterationen	  erhölls	  inte	  längre	  någon	  negativ	  feedback	  angående	  respons	  på	  
knapptryck	  vilket	  var	  ett	  betydande	  tema	  i	  den	  andra	  iterationen.	  Emellertid	  uttrycktes	  fortfarande	  
förvirring	  över	  funktionen	  för	  att	  byta	  e-‐mail	  eller	  lösenord.	  

Iteration	  3	  

Antal	  testpersoner:	  5	  

1.	  Förvirring	  vid	  byte	  av	  lösenord	  eller	  e-‐mail.	  

“Fyller	  i	  fler	  fält	  än	  vad	  som	  krävs	  vid	  byte	  av	  lösenord.”	  

“Oklart	  vilka	  fält	  som	  ska	  fyllas	  i	  vid	  ändring	  av	  uppgifter.”	  

2.	  Like-‐funktionen	  märks	  inte	  så	  mycket.	  
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“Går	  att	  göra	  Like-‐funktionen	  lite	  roligare	  så	  att	  den	  märks	  mer.”	  

3.	  Mailutskicken	  vid	  registrering	  och	  vid	  orderbekräftelse	  är	  inte	  helt	  enhetliga.	  

“Mail	  som	  skickas	  ut	  vid	  registrering	  och	  vid	  bekräftelse	  av	  order	  har	  olika	  utseende	  med	  bilder	  
och	  text.”	  

4.	  Proffsigt	  och	  modernt	  visuellt	  uttryck.	  

“Sidan	  ser	  modern	  ut.	  Ger	  ett	  seriöst	  intryck.”	  

“Väldigt	  proffsig,	  allt	  verkar	  fungera	  enkelt.”	  

“Bra	  design,	  fina	  bilder.”	  

“Fräsch	  och	  enkel	  att	  använda.	  Tydlig.”	  

5.	  Fel	  leveranstid	  står	  under	  “Mina	  ordrar”.	  

“Leveranstid	  står	  under	  “Mina	  ordrar”	  trots	  att	  endast	  datum	  angavs.”	  

Tabell	  6,	  Affinitetsdiagram	  iteration	  3	  

Nedan	  presenteras	  de	  åtgärder	  som	  följdes	  av	  de	  tester	  utförda	  under	  iteration	  3.	  

•   Förvirring	  vid	  byte	  av	  lösenord	  eller	  e-‐mail.	  	  
En	  del	  testpersoner	  ansåg	  att	  det	  var	  oklart	  vilka	  fält	  som	  skulle	  fyllas	  i	  vid	  uppdatering	  av	  
sina	  uppgifter.	  Ett	  tema	  som	  uppkom	  vid	  föregående	  iteration	  och	  som	  då	  hade	  åtgärdats	  
med	  en	  mer	  utförlig	  beskrivande	  text	  angående	  hur	  processen	  gick	  till.	  Vid	  denna	  iterations	  
tester	  insågs	  det	  att	  denna	  åtgärd	  ej	  var	  tillräcklig,	  utan	  en	  bättre	  lösning	  var	  att	  helt	  
separera	  de	  båda	  funktionerna	  och	  införa	  två	  olika	  knappar	  beroende	  på	  vilken	  information	  
en	  användare	  ansåg	  att	  ändra.	  

•   Like-‐funktionen	  märks	  inte	  så	  mycket.	  
Like-‐funktionen	  uppskattades	  av	  flera	  testpersoner,	  men	  det	  ansågs	  även	  att	  den	  inte	  var	  så	  
synlig.	  Det	  ansågs	  att	  den	  hade	  kunnat	  göras	  mer	  synlig	  så	  att	  den	  hade	  uppmärksammats	  
mer.	  	  

•   Mailutskicken	  vid	  registrering	  och	  vid	  orderbekräftelse	  är	  inte	  helt	  enhetliga.	  	  
Design-‐	  och	  utformningsmässigt	  var	  de	  olika	  mailen	  som	  skickades	  ut	  vid	  registrering	  och	  vid	  
orderbekräftelse	  inte	  helt	  enhetliga.	  Detta	  gav	  ett	  sämre	  intryck	  och	  åtgärdades	  med	  att	  
genomgående	  hålla	  en	  likadan	  design.	  	  

•   Proffsigt	  och	  modernt	  visuellt	  uttryck.	  
Majoriteten	  av	  testpersonerna	  ansåg	  att	  webapplikationen	  förmedlade	  ett	  proffsigt	  och	  
modernt	  visuellt	  uttryck.	  	  

•   Fel	  leveranstid	  står	  under	  “Mina	  ordrar”.	  	  
Under	  “Mina	  ordrar”	  på	  en	  användares	  sida	  stod	  under	  “Leveransdatum”	  både	  datum	  och	  
tid,	  trots	  att	  användaren	  endast	  hade	  angett	  datum.	  Detta	  åtgärdades	  genom	  att	  endast	  
spara	  ett	  datum	  för	  leverans	  i	  databasen	  och	  sedan	  visa	  detta	  under	  “Mina	  ordrar”	  då	  en	  
leveranstid	  ansågs	  överflödig.	  
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4.3.4   Resultat	  från	  frågeformulär	  
I	  varje	  användbarhetstest	  fick	  testpersonen,	  efter	  att	  ha	  utfört	  alla	  testets	  uppgifter,	  även	  svara	  på	  
följande	  tre	  frågor	  genom	  att	  ange	  en	  siffra	  mellan	  1	  (inte	  alls	  väl)	  och	  5	  (mycket	  väl):	  

	  1.	  Hur	  väl	  tycker	  du	  att	  hemsidan	  inger	  förtroende?	  Känns	  hemsidan	  legitim?	  

2.	  Hur	  väl	  tycker	  du	  att	  hemsidan	  är	  navigerbar?	  Var	  det	  svårt	  eller	  enkelt	  att	  klicka	  sig	  fram?	  

3.	  Hur	  väl	  tycker	  du	  att	  hemsidan	  uppmuntrar	  till	  kundengagemang?	  

	  
Figur	  28:	  Testpersonernas	  bedömning	  av	  hemsidan	  utifrån	  parametrarna	  förtroende,	  navigerbarhet	  och	  kundengagemang.	  

I	  Figur	  28	  kan	  ses	  att	  trenden	  för	  alla	  tre	  parametrar	  är	  stigande	  även	  om	  till	  exempel.	  bedömningen	  
av	  navigerbarheten	  sjönk	  mellan	  iteration	  1	  och	  2.	  Kundengagemanget	  har	  genom	  alla	  iterationer	  
rankats	  lägst	  av	  de	  tre	  parametrarna	  med	  ett	  snitt	  på	  3,42	  i	  den	  första	  iterationen	  och	  slutligen	  4	  i	  
den	  tredje	  iterationen.	  
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5   Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  sker	  en	  diskussion	  av	  resultat	  samt	  metoden	  som	  använts	  i	  projektet.	  Även	  tankar	  
kring	  etiska	  och	  samhälleliga	  aspekter	  gällande	  projektet	  framförs.	  

   Resultat	  
Nedan	  presenteras	  diskussion	  kring	  resultaten	  som	  erhållits.	  Detta	  innefattar	  
marknadsundersökningen,	  den	  tekniska	  implementationen	  och	  designmässiga	  val.	  Även	  en	  
diskussion	  kring	  resultaten	  av	  användbarhetstesterna	  presenteras. 

5.1.1   Marknadsundersökning	  
Totalt	  gav	  enkäten	  som	  skapades	  89	  svar.	  Av	  dessa	  var	  83,1	  %	  inom	  åldersspannet	  20–24.	  Den	  
tilltänkta	  målgruppen	  när	  konceptet	  skapades	  var	  personer	  i	  åldern	  30+.	  På	  grund	  av	  den	  låga	  
svarsfrekvensen	  från	  denna	  åldersgrupp	  var	  det	  svårare	  att	  dra	  slutsatser	  kring	  hur	  
webbapplikationen	  skulle	  utformas	  för	  att	  bättre	  passa	  deras	  behov.	  På	  grund	  av	  det	  låga	  
svarsantalet	  anses	  det	  att	  inga	  generella	  slutsatser	  dras	  kring	  de	  svar	  som	  erhållits.	  Detta	  antagande	  
är	  baserat	  på	  svaret	  av	  ekvation	  1	  om	  normalvariationen	  beräknas	  med	  ett	  konfidens	  av	  95%,	  
absolutfelet	  bestäms	  till	  5	  %	  och	  den	  relevanta	  populationen	  antas	  vara	  5	  727	  660	  (antalet	  personer	  
mellan	  20	  och	  64	  år	  gamla	  som	  är	  bosatta	  i	  Sverige)	  (Statistiska	  Centralbyrån,	  2016).	   

Av	  de	  tillfrågade	  var	  det	  endast	  6,3	  %	  som	  svarade	  att	  de	  aldrig	  anordnar	  några	  tillställningar	  så	  som	  
middagar	  eller	  fester.	  Dessutom	  svarade	  38,2	  %	  att	  de	  var	  intresserade	  av	  den	  presenterade	  
produkten	  och	  41,6	  %	  svarade	  kanske.	  Om	  svarspersonen	  svarade	  kanske	  fick	  personen	  motivera	  
varför.	  En	  stor	  del	  av	  dessa	  svar	  berörde	  enkelhet	  i	  beställningsprocessen,	  leveranstider	  samt	  pris.	  
Med	  tanke	  på	  responsen	  ansåg	  gruppen	  att	  det	  fanns	  en	  plats	  på	  marknaden	  för	  HappyBox	  men	  att	  
stor	  vikt	  behövde	  läggas	  gällande	  pris	  samt	  designen	  på	  webbapplikationen.	   

Utgående	  från	  enkätresultaten	  ansågs	  det	  att	  fokus	  skulle	  läggas	  på	  produkter	  som	  inte	  var	  allt	  för	  
dyra	  då	  priskänslighet	  var	  en	  betydande	  faktor.	  Av	  de	  tillfrågade	  svarade	  35,2	  %	  att	  de	  kunde	  tänka	  
sig	  betala	  maximalt	  10	  %	  över	  affärspriset	  medan	  43,7	  %	  svarade	  att	  de	  maximalt	  kan	  tänka	  sig	  att	  
betala	  5	  %	  över	  affärspriset.	  Detta	  togs	  till	  hänsyn	  när	  prissättningen	  gjordes.	   

Det	  nämndes	  tidigare	  att	  testpersoner	  som	  svarat	  kanske	  i	  frågan	  om	  intresse	  nämnde	  att	  enkelhet	  i	  
beställningsprocessen	  samt	  leveranstider	  stod	  till	  grund	  för	  deras	  osäkerhet.	  För	  att	  behandla	  dessa	  
problem	  implementerades	  en	  funktion	  som	  lät	  användaren	  välja	  ett	  leveransdatum	  som	  var	  tidigast	  
den	  aktuella	  dagen.	  När	  det	  gällde	  enkelhet	  bestämdes	  det	  att	  designmässiga	  val	  såsom	  single-‐page	  
design	  skulle	  förstärka	  denna	  egenskap	  hos	  webbapplikationen.	  Detta	  beslut	  togs	  utan	  stöd	  från	  teori	  
om	  enkelhet	  inom	  webbdesign	  då	  det	  är	  rimligt	  att	  anta	  att	  testpersonerna	  inte	  hade	  kunskap	  om	  en	  
erkänd	  definition	  av	  ordet.	  Att	  det	  fanns	  tillräcklig	  information	  kring	  hur	  beställningsprocessen	  
fungerade	  ansågs	  också	  viktigt	  för	  enkelheten.	  Detta	  gav	  anledning	  till	  att	  tidigt	  presentera	  för	  
användaren	  hur	  processen	  gick	  till.	  Denna	  presentation	  var	  i	  form	  av	  en	  trestegsinstruktion.	   

5.1.2   Front-‐end	  
Nedan	  diskuteras	  webbapplikationens	  front-‐end	  och	  de	  aspekter	  gruppen	  har	  vägt	  in	  vid	  
utformningen	  av	  denna.	  Först	  presenteras	  kort	  om	  prototypen	  och	  inloggningsfunktionen	  för	  att	  
sedan	  gå	  över	  och	  diskutera	  de	  centrala	  begreppen	  i	  frågeställningen:	  kundengagemang,	  
navigerbarhet	  och	  förtroende.	  

5.1.2.1   Prototyp	  
Den	  prototyp	  gruppen	  tillsammans	  skapade	  genom	  att	  diskutera	  och	  rita	  på	  en	  whiteboardtavla	  i	  
förstudien,	  har	  genom	  hela	  projektet	  varit	  målbilden	  i	  designsynpunkt.	  Detta	  har	  bidragit	  till	  att	  hela	  
gruppen	  har	  haft	  med	  sig	  målbilden	  från	  projektets	  start	  och	  har	  framför	  allt	  förenklat	  arbetet	  för	  
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dem	  personer	  med	  huvudansvar	  för	  designen.	  När	  det	  kommer	  till	  färgval	  och	  annat,	  har	  de	  
designansvariga	  tagit	  fram	  förslag	  till	  gruppen	  som	  fått	  komma	  med	  feedback	  vilket	  har	  bidragit	  till	  
att	  hela	  gruppen	  har	  varit	  insatta	  i	  processen.	  Att	  alla	  medlemmar	  skulle	  vara	  insatta	  i	  alla	  delar	  har	  
varit	  ett	  av	  gruppens	  mål	  under	  hela	  projektet.	   

5.1.2.2   Inloggning	  
Då	  produkten	  anses	  vara	  en	  engångstjänst	  och	  inte	  en	  prenumerationstjänst	  gjordes	  valet	  att	  inte	  
lägga	  allt	  för	  mycket	  av	  funktionaliteten	  på	  en	  inloggad	  användare.	  Detta	  beslut	  fattades	  gemensamt	  
inom	  gruppen	  under	  en	  diskussion	  huruvida	  en	  användare	  ska	  behöva	  vara	  inloggad	  eller	  inte	  för	  att	  
kunna	  genomföra	  ett	  köp.	  Som	  resultat	  av	  detta,	  kommer	  en	  icke-‐inloggad	  användare	  åt	  i	  princip	  
samma	  funktioner	  som	  en	  inloggad	  användare.	  Skillnaden	  är	  att	  en	  inloggad	  användare	  erbjuds	  
möjligheten	  att	  like:a	  en	  produkt	  samt	  att	  ett	  genomfört	  köp	  sparas	  i	  kundens	  orderhistorik.	  Att	  
användaren	  kan	  genomföra	  ett	  köp	  utan	  att	  behöva	  logga	  in	  minskar	  antalet	  klick	  och	  förenklar	  
köpprocessen. 

5.1.2.3   Kundengagemang	  	  
Det	  finns	  flertalet	  produkter	  som	  liknar	  HappyBox	  och	  bland	  dem	  främst	  den	  numera	  klassiska	  
matkassen.	  För	  att	  skapa	  konkurrensfördelar,	  främst	  i	  ett	  marknadsföringsperspektiv	  har	  det	  
fokuserats	  en	  hel	  del	  på	  kundengagemang	  i	  utvecklandet	  och	  detta	  nämner	  Kumar	  &	  Pansar	  (2016)	  i	  
sin	  artikel.	  Sociala	  medier	  såsom	  Facebook	  och	  Instagram	  har	  använts	  i	  syfte	  att	  engagera	  
användaren.	  Detta	  då	  Ibrahim	  et	  al	  (2017)	  nämner	  i	  sin	  artikel	  att	  sociala	  medier	  är	  ett	  bra	  verktyg	  att	  
använda	  sig	  av	  för	  att	  stärka	  just	  kundengagemanget	  hos	  användaren.	   

Som	  O’Brien	  &	  Toms	  (2010)	  nämner	  kan	  kundengagemang	  delas	  upp	  i	  sex	  olika	  faktorer.	  För	  att	  
fånga	  upp	  några	  av	  dessa	  och	  öka	  känslan	  av	  kundengagemang	  har	  stort	  fokus	  lagts	  på	  förstasidan	  
där	  kunden	  möts	  av	  fina	  bilder	  i	  många	  färger.	  Med	  detta	  uppfylls	  faktorn	  “aesthetics”	  då	  
användarens	  intresse	  fångas.	  Även	  uppmuntran	  till	  interaktion	  förstärks	  i	  och	  med	  att	  det	  på	  varje	  
bild	  finns	  en	  knapp	  som	  leder	  användaren	  direkt	  till	  våra	  produkter	  och	  närmare	  ett	  köp.	  En	  annan	  av	  
O’Brien	  &	  Toms	  (2010)	  faktorer	  är	  “felt	  involvement”.	  Genom	  att	  erbjuda	  en	  inloggad	  användare	  
möjlighet	  till	  att	  like:a	  en	  produkt	  involveras	  användaren	  och	  inger	  en	  känsla	  av	  kontroll.	  Dock	  bara	  
kontrollen	  över	  en	  produkt	  som	  användaren	  faktiskt	  gillar	  då	  alternativet	  “ogilla”	  inte	  ges.	  Ett	  
alternativ	  skulle	  ha	  varit	  att	  implementera	  ett	  ratingsystem	  i	  form	  av	  stjärnor,	  där	  fem	  stycken	  är	  bäst	  
och	  en	  är	  dåligt.	  På	  så	  sätt	  får	  användaren	  en	  känsla	  av	  kontroll	  och	  känner	  sig	  mer	  involverad.	   

5.1.2.4   Navigerbarhet	  
I	  den	  framtagna	  webbapplikationen	  har	  navigerbarhet	  stått	  i	  fokus	  och	  flera	  designval	  har	  gjorts	  med	  
just	  navigerbarhet	  i	  fokus.	  Det	  mest	  tydliga	  är	  valet	  av	  single	  page	  design.	  Single	  page	  design	  gör	  att	  
användaren	  har	  tillgång	  till	  all	  information	  rakt	  framför	  sig	  och	  med	  navigationsmenyn	  enkelt	  kan	  
navigera	  sig	  bland	  denna	  information	  (Schneider	  2017).	  Det	  här	  är	  något	  som	  gruppens	  
webbapplikation	  uppnår	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  en	  navigationsmeny	  som	  har	  alla	  underrubriker	  
och	  att	  all	  extra	  information	  som	  till	  exempel	  kundkorg,	  produktinformation	  och	  orderhistorik	  
öppnas	  i	  fönster	  som	  lägger	  sig	  över	  startsidan.	  Utformningen	  av	  navigationsmenyn	  är	  inte	  grundad	  i	  
någon	  vetenskaplig	  teori	  utan	  har	  utformats	  genom	  en	  diskussion	  i	  gruppen	  om	  hur	  en	  sådan	  meny	  
bör	  se	  ut.	  Valet	  att	  använda	  single	  page	  design	  grundades	  också	  i	  Starks	  (2015)	  artikel	  om	  single	  page	  
design	  där	  hon	  nämner	  att	  det	  är	  enklare	  att	  göra	  en	  webbapplikation	  navigerbar	  på	  enheter	  med	  
mindre	  skärm	  om	  designen	  av	  webbapplikationen	  sker	  med	  single	  page	  design	  i	  åtanke.	  Detta	  
eftersom	  användaren	  inte	  flyttas	  runt	  på	  flera	  olika	  sidor	  då	  det	  är	  enklare	  att	  få	  till	  en	  snygg	  lösning	  
som	  fungerar	  lika	  bra	  på	  en	  mobil	  enhet	  som	  på	  en	  större	  datorskärm	  då	  all	  information	  ligger	  
samlade	  på	  samma	  sida	  men	  i	  olika	  avdelningar.	   

I	  sin	  artikel	  gällande	  e-‐handel	  och	  webbdesign	  nämner	  Bock	  et	  al.	  (2003)	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  rätt	  
placerade	  knappar.	  I	  webbapplikation	  har	  gruppen	  kopplat	  detta	  tillsammans	  med	  Spool:s	  (1999)	  
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teorier	  kring	  länkar	  och	  har	  lagt	  fokus	  på	  hur	  knapparna	  ser	  ut	  och	  var	  de	  befinner	  sig.	  Knapparna	  har	  
förutom	  få	  undantag	  samma	  färg	  och	  på	  varje	  knapp	  finns	  det	  en	  tydlig	  förklaring	  av	  vad	  som	  sker	  
när	  användaren	  klickar	  på	  knappen.	  Det	  krävs	  sällan	  mer	  än	  ett	  knapptryck	  för	  att	  komma	  dit	  
användaren	  önskar	  ta	  sig	  till	  på	  hemsidan	  och	  på	  vissa	  ställen	  finns	  även	  genvägar	  till	  en	  funktion	  
som	  användaren	  förmodligen	  önskar	  sig	  att	  gå	  till,	  till	  exempel	  att	  gå	  direkt	  från	  produktsidan	  till	  
kundvagnen.	  Något	  som	  övervägdes	  för	  att	  ytterligare	  anamma	  Bock	  et	  al.	  (2003)	  teori	  var	  att,	  
istället	  för	  att	  använda	  samma	  färg	  på	  knapparna,	  dela	  upp	  dem	  i	  olika	  grupper	  som	  representerade	  
olika	  funktioner.	  Till	  exempel	  så	  kunde	  alla	  knappar	  som	  har	  i	  uppgift	  att	  ta	  användaren	  tillbaka	  till	  
föregående	  sida	  haft	  en	  färg	  medans	  knappar	  som	  tar	  användaren	  vidare	  haft	  en	  annan.	  Gruppen	  
resonerade	  dock	  att	  valet	  av	  likfärgade	  knappar	  inger	  en	  mer	  stilren	  och	  enhetlig	  design	  varpå	  valet	  
av	  olikfärgade	  knappar	  valdes	  bort.	   

Även	  vid	  val	  av	  bilder	  och	  antalet	  bilder	  på	  webbapplikationen	  så	  har	  navigerbarhet	  stått	  i	  fokus.	  Det	  
är	  viktigt	  med	  en	  balans	  mellan	  hur	  mycket	  text	  och	  bilder	  som	  finns	  på	  sidan	  (Yang-‐Cheng	  2013).	  
Gruppen	  har	  valt	  att	  använda	  mer	  bilder	  än	  text	  för	  att	  ge	  ett	  mer	  elegant	  uttryck.	  Det	  passar	  
dessutom	  bra	  in	  på	  den	  typen	  av	  produkter	  e-‐shopen	  säljer.	   

5.1.2.5   Förtroende	  
Webbapplikationen	  är	  designad	  på	  ett	  elegant	  och	  tilltalande	  sätt	  för	  att	  på	  så	  vis	  inge	  förtroende	  till	  
dess	  användare.	  En	  simpel	  och	  icke	  välarbetad	  sida	  kan	  skrämma	  bort	  potentiella	  kunder	  (Kim	  et	  al,	  
2008).	  Applikationen	  har	  både	  en	  FAQ	  för	  återkommande	  frågor	  samt	  ett	  kontaktformulär	  där	  
användaren	  kan	  få	  sina	  frågor	  besvarade	  via	  mail.	  Dessutom	  finns	  det	  information	  om	  varje	  produkt	  
som	  detaljerat	  beskriver	  vad	  användaren	  kan	  förvänta	  sig	  vid	  ett	  eventuellt	  köp.	  Chen	  och	  Barnes	  
(2007)	  menar	  att	  detta	  skapar	  en	  mer	  personlig	  upplevelse	  för	  användaren,	  vilket	  är	  svårt	  att	  uppnå	  
för	  en	  e-‐butik	  i	  jämförelse	  med	  en	  fysisk	  butik.	   

Ett	  stort	  fokus	  har	  under	  arbetet	  lagts	  på	  att	  användaren	  skall	  få	  ett	  välskrivet	  och	  trovärdigt	  
bekräftelsemail	  efter	  ett	  genomfört	  köp.	  Detta	  då	  målgruppen	  främst	  har	  utgetts	  av	  barnfamiljer	  och	  
andra	  unga	  vuxna	  som	  lever	  i	  en	  hektisk	  vardag	  med	  lite	  tid	  över	  till	  annat.	  I	  intervjuer	  med	  personer	  
i	  denna	  åldersmålgrupp	  (30+)	  har	  Elvinsson	  et	  al	  (2016)	  kommit	  fram	  till	  att	  ett	  bekräftelsemail	  vid	  
genomfört	  köp	  är	  något	  som	  förstärker	  förtroendet	  hos	  användaren	  för	  sidan.	  Bekräftelsemailet	  
innehåller	  förutom	  information	  om	  de	  varor	  som	  beställts	  även	  en	  e-‐mailadress	  att	  höra	  av	  sig	  till	  för	  
att	  erbjuda	  service	  efter	  ett	  genomfört	  köp.	  Detta	  påstår	  Srinivasan	  (2004)	  är	  något	  som	  inger	  
förtroende	  hos	  användaren.	   

5.1.3   Back-‐end	  
Back-‐end	  spelade	  en	  signifikant	  roll	  i	  webbapplikationen	  och	  gruppen	  tog	  tidigt	  bra	  beslut	  att	  
prioritera	  den	  från	  början.	  Dels	  för	  att	  andra	  delar	  av	  projektet	  var	  beroende	  av	  den,	  men	  också	  för	  
att	  den	  visade	  sig	  vara	  mer	  komplicerad	  än	  planerat.	  I	  och	  med	  RESTful-‐principer	  var	  det	  även	  möjligt	  
att	  implementera	  stubs,	  som	  simulerade	  gränssnittet.	  Detta	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  tidigt	  integrera	  
back-‐end	  med	  front-‐end,	  vilket	  sparade	  gruppen	  mycket	  tid	  i	  slutet	  av	  implementationsfasen.	   

RESTful-‐principer	  och	  den	  modulära	  uppbyggnaden	  medförde	  att	  moduler	  kunde	  utvecklas	  och	  
testas	  oberoende	  av	  varandra.	  På	  så	  vis	  undvek	  gruppen	  flera	  kritiska	  vägar	  och	  utvecklarna	  av	  
applikationen	  behövde	  sällan	  vänta	  in	  varandra	  på	  grund	  av	  att	  en	  modul	  saknades.	  Utvecklarna	  blev	  
även	  mindre	  beroende	  av	  varandras	  framsteg	  och	  kunde	  på	  egen	  hand	  utveckla	  sina	  moduler.	  Utöver	  
detta	  så	  bidrar	  den	  modulära	  uppbyggnaden	  att	  webbapplikationens	  back-‐end	  har	  en	  hög	  grad	  av	  
replikerbarhet	  eftersom	  att	  moduler	  kan	  exporteras	  och	  importeras	  till	  ett	  framtida	  projekt	  och	  
därmed	  användas.	  På	  det	  stora	  hela	  anser	  gruppen	  att	  det	  är	  en	  tydlig	  uppbyggnad	  och	  
modulariteten	  medför	  flera	  fördelar	  som	  nämnts	  ovan.	   

Databasen	  var	  en	  av	  de	  största	  utmaningarna	  gruppen	  stötte	  på.	  Att	  simulera	  en	  verklig	  databas	  med	  
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lagerhantering	  var	  svårare	  än	  förväntat.	  Den	  största	  utmaningen	  låg	  i	  vilka	  tabeller	  data	  skulle	  lagras	  i	  
samt	  hur	  dessa	  skulle	  moduleras.	  Gruppen	  tyckte	  det	  var	  viktigt	  att	  det	  skulle	  finnas	  ett	  lager	  som	  
skulle	  fungera	  i	  en	  verklig	  miljö.	  Det	  vill	  säga	  att	  när	  en	  order	  läggs	  kontrolleras	  det	  om	  produkten	  
finns	  i	  lagret	  och	  om	  den	  finns,	  så	  märks	  den	  som	  “shipped”.	  I	  flera	  iterationer	  testades	  olika	  
lösningar,	  och	  till	  slut	  skapades	  en	  relationsdatabas	  som	  band	  de	  olika	  tabellerna	  samman.	  
Ramverket	  Flask	  var	  här	  hjälpsamt	  eftersom	  det	  finns	  inbyggd	  funktionalitet	  som	  hjälper	  till	  att	  skapa	  
dessa	  relationer.	  Resultatet	  blev	  att	  en	  algoritm	  kontrollerar	  lagret	  om	  den	  aktuella	  produkten	  i	  
ordern	  finns	  vilket	  är	  något	  som	  bör	  hända	  i	  en	  verklig	  situation.	  Kommunikationen	  med	  databasen	  
sker	  effektivt	  genom	  SQLAlchemy	  och	  resulterar	  inte	  i	  långa	  laddningstider.	  Med	  genomtänkt	  
programmering	  görs	  också	  så	  få	  anrop	  som	  möjligt	  till	  databasen	  för	  att	  korta	  ner	  laddningstiden.	   

5.1.4   Användbarhetstester	  
Från	  första	  iterationens	  användbarhetstest	  kom	  det	  fram	  att	  viktig	  information	  om	  produkten	  i	  sig	  
saknades.	  Detta	  var	  något	  som	  gruppen	  var	  beredd	  att	  få	  höra	  då	  det	  vid	  tillfället	  ej	  hade	  lagts	  energi	  
på	  att	  skriva	  beskrivande	  texter	  eller	  rubriker	  på	  startsidan.	  Efter	  första	  testiterationen	  insåg	  gruppen	  
att	  det	  var	  nödvändigt	  med	  en	  “Fortsätt	  som	  gäst”-‐funktion	  i	  köpprocessen	  så	  att	  användaren	  inte	  
behöver	  logga	  in	  för	  att	  genomföra	  ett	  köp.	  Denna	  funktion	  var	  något	  som	  diskuterats	  tidigt	  i	  
projektet	  men	  som	  lagts	  åt	  sidan	  i	  förmån	  för	  implementering	  av	  annan	  funktionalitet	  som	  hade	  
högre	  prioritet.	  När	  den	  enkla	  frågan	  “Kan	  man	  inte	  handla	  utan	  att	  logga	  in?”	  uttalades	  från	  en	  
testperson	  insågs	  det	  att	  denna	  funktion	  är	  viktig	  för	  att	  applikationen	  ska	  vara	  enkel	  att	  använda.	  
Det	  är	  sällsynt	  och	  opraktiskt	  med	  e-‐butiker	  som	  kräver	  inloggning	  för	  att	  genomföra	  ett	  köp.	  
Generellt	  kan	  det	  sägas	  att	  första	  iterationens	  tester	  påminde	  gruppen	  om	  det	  tunnelseende	  som	  
utvecklare	  kan	  få	  när	  den	  ständigt	  arbetar	  med	  en	  applikation	  och	  vänjer	  sig	  vid	  hur	  den	  fungerar.	   

Vid	  den	  andra	  iterationens	  tester	  belystes	  att	  inte	  tillräcklig	  feedback	  gavs	  till	  användaren	  vid	  klick	  på	  
vissa	  knappar.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  det	  inte	  hade	  varit	  någon	  större	  prioritet	  under	  den	  nämnda	  
iterationen.	  Detta	  var	  något	  som	  gruppen	  uppmärksammade	  och	  precis	  som	  Srinivasan	  (2004)	  
nämner	  är	  feedback	  och	  information	  vid	  betalningsprocessen	  viktigt	  för	  en	  användares	  förtroende	  
för	  transaktioner.	   

Den	  tredje	  iterationens	  tester	  visade	  på	  att	  de	  åtgärder	  som	  hade	  vidtagits	  hade	  haft	  en	  positiv	  
påverkan.	  Det	  var	  betydligt	  färre	  negativa	  kommentarer,	  och	  de	  teman	  och	  mönster	  som	  iaktogs	  var	  
av	  lägre	  betydelse.	  Antalet	  hyllningar	  och	  positiv	  feedback	  var	  även	  högre	  vid	  detta	  test.	  Endast	  
temat	  “Förvirring	  vid	  byte	  av	  lösenord	  eller	  e-‐mail”	  var	  återkommande	  och	  behövde	  en	  bättre	  
åtgärd.	  Den	  åtgärd	  som	  vidtogs	  efter	  andra	  iterationens	  tester	  var	  en	  mer	  utförlig	  och	  förklarande	  
text	  angående	  hur	  användaren	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  uppdatera	  sina	  uppgifter.	  Vid	  tredje	  iterationens	  
tester	  visades	  det	  att	  denna	  åtgärd	  ej	  hade	  varit	  tillräcklig	  då	  flera	  testpersoner	  fortfarande	  ansåg	  det	  
otydligt	  och	  att	  texten	  ej	  hjälpte.	  Istället	  vidtogs	  en	  annan	  åtgärd	  i	  form	  av	  att	  separera	  de	  båda	  
funktionerna	  och	  implementera	  två	  separata	  knappar:	  en	  för	  att	  byta	  lösenord	  och	  en	  för	  att	  byta	  e-‐
mail.	   

Denna	  positiva	  reaktion	  av	  de	  åtgärder	  som	  vidtogs	  visas	  också	  i	  figur	  28	  där	  det	  går	  att	  se	  att	  alla	  tre	  
parametrar	  fick	  bättre	  betyg	  vid	  den	  sista	  iterationens	  test.	  Dessa	  värden	  är	  dock	  medelvärden	  av	  ett	  
lågt	  antal	  testpersoners	  egna	  uppfattning	  av	  webbapplikationen.	  Begreppet	  kundengagemang	  var	  
det	  som	  testpersonerna	  uppfattade	  som	  mest	  oklart	  och	  det	  var	  även	  denna	  parameter	  som	  hade	  
mest	  spridning.	  Detta	  diskuteras	  vidare	  i	  kritiken	  till	  testmetoden	  i	  avsnitt	  5.2.2.	   

   Metod	  
Gruppens	  uppfattning	  är	  att	  metoden	  har	  varit	  framgångsrik.	  Genom	  en	  klar	  struktur	  och	  en	  röd	  tråd	  
i	  projektet	  har	  frågeställningen	  stegvis	  bearbetats.	  Det	  var	  ett	  bra	  tillvägagångssätt	  att	  börja	  med	  
utbildning,	  krav	  och	  en	  prototyp	  för	  att	  sedan	  börja	  med	  implementationen.	  Då	  hade	  gruppen	  en	  klar	  
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vision	  om	  hur	  resultatet	  skulle	  se	  ut,	  och	  varför	  det	  var	  relevant.	  Att	  sedan	  genomföra	  
användbarhetstester	  med	  externa	  personer	  förbättrade	  resultatet	  och	  uppmärksammade	  gruppen	  
på	  saker	  som	  inte	  hade	  tagits	  i	  åtanke.	  Nedan	  diskuteras	  metoden	  djupare	  angående	  förstudien,	  
implementationen,	  utvärderingen	  samt	  källkritik.	  

5.2.1   Förstudie	  
Förstudien	  inleddes	  med	  en	  marknadsundersökning	  vars	  syfte	  delvis	  var	  att	  få	  en	  idé	  om	  
produktintresset.	  I	  syfte	  att	  erhålla	  en	  högre	  svarsfrekvens	  från	  marknadsundersökningen	  verkade	  
det	  rimligt	  att	  ha	  en	  majoritet	  av	  flervalsfrågor.	  Undersökningen	  innehöll	  även	  en	  fråga	  där	  den	  som	  
svarade	  på	  enkäten	  fick	  skriva	  sitt	  svar	  med	  egna	  ord.	  Det	  märktes	  dock	  att	  svaret	  på	  denna	  fråga	  
ofta	  var	  dåligt	  formulerad	  och	  svårtolkad.	  På	  grund	  av	  detta	  anses	  det	  alternativ	  där	  flervalsfrågor	  
tillämpats	  bättre	  lämpat.	  Möjlighet	  för	  testpersonen	  att	  ge	  kommentarer	  ifall	  den	  anser	  att	  inget	  svar	  
stämmer	  tillräckligt	  bra	  gavs	  inte.	  Ett	  alternativ	  hade	  kunnat	  vara	  att	  erbjuda	  detta	  som	  ett	  slags	  
mellanalternativ	  av	  flervalsfrågor	  och	  att	  endast	  svara	  med	  egna	  ord.	  För	  att	  nå	  ut	  till	  fler	  personer	  
hade	  ett	  större	  antal	  metoder	  för	  att	  sprida	  enkäten	  kunnat	  användas.	  Detta	  är	  speciellt	  relevant	  när	  
det	  gäller	  syftet	  att	  nå	  ut	  till	  den	  tilltänkta	  målgruppen.	  Nu	  saknades	  till	  stor	  del	  svar	  från	  denna	  
grupp	  vilket	  bidrog	  till	  att	  det	  var	  svårt	  att	  anpassa	  slutprodukten	  efter	  deras	  feedback.	  Exempel	  på	  
sätt	  att	  vidare	  försöka	  sprida	  marknadsundersökningen	  är	  att	  dela	  den	  på	  forum	  där	  den	  tilltänkta	  
målgruppen	  finns	  såsom	  intranät	  för	  diverse	  företag	  eller	  liknande.	  

Nästa	  steg	  i	  förstudien	  var	  skapandet	  av	  prototypen.	  Valet	  av	  att	  skapa	  en	  prototyp	  av	  typen	  low-‐
fidelity	  bidrog	  till	  att	  det	  ansågs	  vara	  enklare	  att	  ändra	  designidén	  efter	  feedback	  från	  de	  som	  var	  
involverade	  i	  processen.	  Valet	  av	  low-‐fidelity	  bidrog	  troligen	  till	  att	  designen	  på	  prototypen	  var	  
identisk	  med	  slutproduktens	  design,	  något	  som	  förmodligen	  sparade	  väldigt	  mycket	  tid	  vid	  
utvecklingen	  av	  applikationen.	  Om	  en	  high-‐fidelity-‐prototyp	  hade	  använts	  istället	  är	  det	  möjligt	  att	  
ändringar	  i	  design	  hade	  behövt	  ske	  i	  ett	  senare	  skede	  då	  det	  hade	  funnits	  mindre	  utrymme	  för	  
ändringar	  efter	  skapandet	  av	  prototypen.	  Detta	  är	  också	  något	  som	  kan	  stödjas	  av	  Atladottir	  et	  al.,	  
(2011)	  som	  nämner	  att	  en	  prototyp	  av	  typen	  low-‐fidelity	  erbjuder	  större	  möjligheter	  till	  feedback.	  	  

5.2.2   Implementation	  
Implementationsbiten	  krävde	  mycket	  planerande	  och	  samspel.	  Här	  kom	  gruppmedlemmarnas	  
tidigare	  erfarenheter	  inom	  programmering,	  arbetsmetodik	  och	  grupparbete	  att	  spela	  en	  stor	  roll.	  
Eftersom	  projektet	  omfattar	  olika	  delar	  som	  utvecklades	  i	  olika	  programmeringsspråk	  och	  ramverk	  
krävdes	  det	  mycket	  planering	  och	  inläsning.	  Flera	  i	  gruppen	  hade	  tidigare	  erfarenheter	  av	  
arbetsmetodik	  och	  programmering,	  vilket	  underlättade	  planeringsfasen.	  Gruppen	  hade	  en	  relativt	  
tydlig	  bild	  av	  vad	  som	  måste	  planeras:	  till	  exempel	  kompabilitet	  med	  bibliotek	  och	  hur	  moduler	  skulle	  
svetsas	  samman	  var	  saker	  som	  kontrollerades.	  

5.2.3   Utvärdering	  
Utvärderingen	  var	  tidskrävande	  men	  framgångsrik.	  De	  tekniska	  testerna	  gjorde	  att	  de	  olika	  delarna	  
kunde	  integreras	  samtidigt	  som	  användbarhetstesterna	  kunde	  se	  till	  att	  applikationen	  utvecklades	  i	  
linje	  med	  frågeställningen.	  	  

De	  tekniska	  tester	  som	  gjordes	  var	  tillräckliga	  för	  att	  säkerhetsställa	  att	  webbapplikationen	  
fungerande.	  Dock	  skulle	  integrationstesterna	  genomförts	  med	  frekvent,	  då	  modulerna	  som	  
sammanfogats	  var	  väldigt	  stora	  och	  bidrog	  till	  en	  del	  komplikationer.	  Integrationstester	  med	  mindre	  
moduler	  hade	  gjort	  integrationstesterna	  lättare	  att	  genomföra.	  

En	  svår	  uppgift	  med	  användbarhetstesterna	  var	  att	  utforma	  dem	  så	  att	  de	  ger	  relevanta	  svar	  om	  hur	  
väl	  projektets	  frågeställning	  uppfylls.	  Huvudmålet	  med	  testerna	  var	  just	  att	  få	  feedback	  som	  kunde	  
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hjälpa	  gruppen	  att	  vidareutveckla	  applikationen	  och	  göra	  den	  än	  mer	  navigerbar,	  
förtroendeingivande	  och	  uppmuntrande	  till	  kundengagemang,	  enligt	  projektets	  frågeställning.	   

Genom	  testets	  uppgifter	  (experimental	  testing)	  tillsammans	  med	  testpersonens	  motiveringar	  till	  
varför	  den	  klickar	  där	  den	  klickar	  (think	  aloud	  testing)	  ansågs	  ett	  bra	  grepp	  vara	  erhållet	  kring	  hur	  
navigerbarheten	  på	  hemsidan	  upplevs	  i	  enlighet	  med	  Leavitt	  och	  Shneiderman	  (2006).	  Vad	  gäller	  de	  
andra	  parametrarna	  förtroende	  och	  kundengagemang	  så	  var	  de	  svårare	  att	  mäta.	  För	  att	  mäta	  
förtroende	  finns	  inte	  särskilt	  många	  beprövade	  testmetoder	  och	  ett	  vanligt	  tillvägagångssätt	  är	  att	  de	  
testansvariga	  låter	  testpersonen	  i	  fråga	  yttra	  sig	  fritt	  huruvida	  den	  har	  förtroende	  för	  applikationen	  
eller	  ej.	  Detta	  tillvägagångssätt	  är	  problematiskt	  då	  risken	  finns	  att	  få	  svar	  på	  en	  annan	  fråga	  än	  den	  
som	  ställts	  eftersom	  ordet	  förtroende	  är	  abstrakt	  och	  den	  tillfrågade	  tenderar	  att	  ersätta	  frågan	  med	  
en	  annan	  (Svensson,	  2016).	   

“Det	  kan	  tyckas	  paradoxalt,	  men	  bara	  för	  att	  ordet	  ’förtroende’	  använts	  i	  frågeformuleringen	  eller	  
svarsalternativen	  betyder	  inte	  att	  det	  är	  förtroendet	  för	  någon	  eller	  något	  som	  mäts	  i	  dessa	  
undersökningar.	  [...]	  utan	  det	  kan	  vara	  resultatet	  av	  en	  eller	  flera	  helt	  andra	  upplevelser	  som	  
nämndes	  tidigare	  (t	  ex	  kompetens,	  trovärdighet,	  tillförlitlighet,	  ärlighet	  eller	  bemötande).”	   

Göran	  Svensson,	  2016	   

Således	  är	  validiteten	  för	  testresultaten	  som	  avser	  förtroende	  sannolikt	  låg.	  Även	  om	  projektet	  
gjordes	  om	  med	  en	  identisk	  applikation	  och	  samma	  testformulär	  som	  använts	  i	  den	  här	  studien	  skulle	  
svaren	  på	  frågan	  om	  förtroende	  förmodligen	  att	  variera.	  Bland	  resultaten	  i	  studien	  från	  den	  andra	  
testiterationen	  var	  stickprovsvariansen	  för	  svaren	  0,4	  och	  standardavvikelsen	  ≈0,63.	  Ifall	  
användbarhetstesterna	  skulle	  göras	  om	  för	  ett	  framtida	  liknande	  projekt	  skulle	  begreppet	  förtroende	  
konkretiserats	  i	  mindre	  abstrakta	  frågor	  för	  att	  få	  ett	  resultat	  med	  högre	  validitet.	   

På	  liknande	  sätt	  som	  mätningen	  av	  förtroende	  var	  mätningen	  av	  kundengagemanget	  problematisk	  då	  
detta	  begrepp	  var	  okänt	  för	  flera	  av	  testpersonerna.	  På	  frågan	  “Hur	  väl	  tycker	  du	  att	  hemsidan	  
uppmuntrar	  till	  kundengagemang?”	  erhölls	  större	  spridning	  på	  svaren	  än	  för	  liknande	  fråga	  om	  
navigerbarheten.	  Frågan	  i	  sig	  är	  formulerad	  på	  en	  relativt	  abstrakt	  nivå	  och	  det	  krävs	  att	  
testpersonen	  vet	  vad	  begreppet	  innebär	  för	  att	  svaret	  ska	  ge	  den	  eftersökta	  informationen.	  När	  
begreppet	  kundengagemang	  presenterades	  för	  testpersonerna	  beskrevs	  det	  som	  “i	  vilken	  grad	  du	  är	  
intresserad	  av	  att	  utforska	  de	  olika	  funktionerna	  i	  applikationen”	  eller	  “i	  vilken	  grad	  du	  uppmuntras	  
att	  interagera	  med	  applikationens	  skapare,	  till	  exempel	  genom	  kontaktformuläret	  eller	  sociala	  
medier”.	  Med	  andra	  ord	  konkretiserades	  frågan	  så	  att	  den	  mer	  matchade	  O’Brien	  &	  Toms	  faktor	  
“novelty”	  (2010).	  Vid	  frågan	  varför	  en	  testperson	  givit	  ett	  högt	  betyg	  på	  frågan	  om	  kundengagemang	  
svarade	  hen	  ofta	  att	  det	  var	  på	  grund	  av	  de	  fina	  bilderna	  och	  den	  tilltalande	  förstasidan.	  Det	  verkar	  
alltså	  som	  att	  faktorn	  “aestethics”	  var	  den	  variabel	  som	  testpersonerna	  värderade	  sina	  svar	  utefter.	  
Det	  kan	  anses	  att	  använd	  metod	  för	  att	  mäta	  kundengagemanget	  varit	  bristfällig.	  Om	  projektet	  skulle	  
göras	  om	  skulle	  författarna	  konkretiserat	  frågan	  om	  kundengagemang	  i	  flera	  mindre	  enklare	  frågor	  
som	  ger	  färre	  frihetsgrader	  åt	  testpersonen.	  På	  så	  vis	  ökar	  reliabiliteten	  för	  studien,	  det	  vill	  säga	  
sannolikheten	  att	  någon	  annan	  kan	  upprepa	  testet	  och	  få	  samma	  resultat.	  Ifall	  frågorna	  bryts	  ned	  i	  
mindre	  delfrågor	  minskar	  risken	  för	  att	  olika	  testare	  ramar	  in	  frågorna	  på	  olika	  sätt,	  något	  som	  
sänker	  validiteten.	  Eftersom	  testerna	  har	  haft	  olika	  testansvariga	  är	  det	  sannolikt	  att	  frågorna	  har	  
formulerats	  på	  olika	  sätt	  och	  testpersonerna	  har	  guidats	  i	  olika	  hög	  grad,	  trots	  att	  testformuläret	  var	  
tänkt	  som	  ett	  manus.	   

En	  annan	  viktig	  aspekt	  att	  diskutera	  är	  antalet	  testpersoner	  som	  använts	  i	  varje	  iteration.	  Enligt	  
Faulkner	  (2003)	  finns	  det	  en	  fördel	  i	  att	  använda	  en	  större	  urvalsstorlek	  vid	  utförandet	  av	  
användbarhetstester.	  Hon	  menar	  att	  eventuellt	  fler	  fel	  och	  problem	  med	  webbapplikationen	  kan	  
upptäckas	  då.	  Gruppen	  gjorde	  bedömningen	  att	  en	  provstorlek	  på	  sex	  personer	  vid	  varje	  test	  skulle	  
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vara	  tillräcklig	  eftersom	  det	  utfördes	  tre	  tester	  under	  ett	  kort	  tidsintervall	  och	  för	  att	  få	  kvalitativ	  
feedback	  passade	  det	  sig	  väl	  att	  hålla	  ett	  lågt	  antal	  testpersoner	  och	  längre	  tid	  för	  varje	  test	  snarare	  
än	  ett	  högt	  antal	  testpersoner	  med	  lite	  tid	  för	  varje	  test.	  För	  att	  identifiera	  viktiga	  buggar	  och	  brister	  i	  
applikationen	  ansågs	  det	  att	  urvalsgruppen	  på	  sex	  personer	  med	  programmeringsvana	  räckte	  mycket	  
väl.	  Däremot	  är	  sex	  personer	  ett	  alltför	  litet	  urval	  för	  att	  den	  kvantitativa	  datan	  ska	  bli	  konfident.	  
Detta	  ska	  läsaren	  ha	  i	  åtanke	  när	  den	  studerar	  figur	  28.	   

5.2.4   Källkritik	  
Hänsyn	  har	  lagts	  på	  att	  använda	  källor	  som	  finns	  publicerade	  i	  vetenskaplig	  litteratur,	  vilka	  då	  har	  
hämtats	  genom	  UniSearch	  som	  tillhandahålls	  av	  Linköpings	  universitet	  eller	  genom	  Google	  Scholar.	  
Genom	  att	  använda	  källor	  från	  vetenskaplig	  litteratur	  kan	  en	  hög	  standard	  säkerställas	  eftersom	  att	  
publicerade	  artiklar	  är	  referensgranskade.	  

I	  vissa	  fall	  har	  källor	  som	  framförallt	  berör	  teknisk	  implementation	  och	  utvecklingsmetodik	  inte	  
hämtats	  från	  vetenskaplig	  litteratur	  utan	  direkt	  från	  antingen	  företag,	  författare	  eller	  
branschorganisationer.	  Motiveringen	  för	  detta	  har	  varit	  att	  dessa	  källor	  bidragit	  med	  en	  hög	  grad	  av	  
relevant	  information,	  som	  annars	  hade	  varit	  svårt	  att	  hitta	  i	  vetenskapliga	  artiklar.	  Dessa	  källor	  bör	  
ytterligare	  granskas	  utifrån	  dess	  reliabilitet	  eftersom	  att	  tid	  varit	  bristfälligt	  för	  att	  faktiskt	  validera	  
källornas	  påståenden.	  	  

Speciellt	  källor	  som	  är	  tagna	  direkt	  från	  vinstdrivande,	  privata	  företag	  bör	  ses	  med	  ett	  särskilt	  kritiskt	  
öga	  då	  dessa	  artiklar	  bör	  ha	  skrivits	  med	  ett	  bakomliggande	  syfte	  för	  att	  gynna	  företaget	  i	  sig.	  
Författarna	  har	  dock	  varit	  noggranna	  med	  att	  i	  första	  hand	  använda	  primär-‐	  eller	  sekundärkällor.	  

Ett	  antal	  av	  källorna	  kan	  till	  viss	  del	  anses	  vara	  utdaterade.	  Flertalet	  källor	  angående	  användbarhet	  
och	  e-‐handel	  är	  skrivna	  för	  10-‐15	  år	  sedan	  vilket	  anses	  vara	  lång	  tid.	  Stora	  förändringar	  har	  skett	  i	  
utvecklingen	  av	  webbapplikationer	  vilket	  gör	  att	  modernare	  forskning	  hade	  kunnat	  lämpa	  sig	  bättre	  
för	  utvecklingen	  av	  applikationen.	  

Ett	  exempel	  på	  detta	  hade	  kunnat	  vara	  om	  bekräftelsemail	  vid	  order	  som	  Srinivasan	  diskuterar	  i	  sin	  
artikel	  från	  2004.	  Srinivasan	  säger	  att	  en	  mailadress	  i	  bekräftelsemailet	  ger	  användaren	  förtroende	  
för	  hemsidan.	  Kanske	  har	  dagens	  användare	  ändrat	  sina	  preferenser	  eller	  blivit	  med	  krävande	  så	  att	  
en	  mailadress	  i	  bekräftelsemailet	  inte	  längre	  räcker	  till	  för	  att	  ge	  dem	  en	  känsla	  av	  trygghet.	  

   Etiska	  och	  samhälleliga	  aspekter	  
När	  användaren	  tittar	  på	  HappyBox	  utbud	  är	  produkterna	  väl	  beskrivna	  för	  att	  locka	  till	  köp.	  Det	  finns	  
ingen	  faktisk	  beskrivning	  där	  användaren	  kan	  se	  exakt	  vad	  innehållet	  är.	  Detta	  kan	  kritiseras	  då	  det	  
kan	  skapa	  problem	  för	  folk	  med	  allergier	  eller	  preferenser	  som	  gör	  att	  de	  inte	  äter	  vissa	  livsmedel.	  De	  
kan	  få	  hem	  något	  de	  inte	  visste	  att	  de	  betalat	  för	  eller	  oavsiktligt	  äta	  något	  som	  de	  inte	  tål.	  Att	  
avbryta	  eller	  reklamera	  en	  order	  är	  också	  svårare	  än	  att	  beställa.	  Det	  finns	  inget	  speciellt	  
användargränssnitt	  för	  någon	  av	  dessa	  utan	  det	  enda	  tillgängliga	  är	  ett	  kontaktformulär	  där	  
användaren	  kan	  kommunicera	  via	  mail.	  

Vissa	  av	  lådorna	  i	  premiumnivån	  av	  HappyBox	  utbud	  innehåller	  alkoholhaltiga	  drycker.	  Ingen	  hänsyn	  
till	  ålder	  tas	  vid	  beställning	  och	  dessa	  paket	  beskrivs	  på	  ett	  lockande	  sätt,	  utan	  att	  någonstans	  på	  
hemsidan	  ha	  en	  påminnelse	  om	  åldersgränser	  eller	  riskerna	  med	  alkohol.	  

Säkerhet	  har	  inte	  varit	  en	  huvudpunkt	  i	  applikationen,	  den	  enda	  åtgärden	  som	  tagits	  är	  att	  lösenord	  
bara	  lagras	  hashade	  och	  går	  därför	  inte	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  att	  använda	  om	  de	  skulle	  läcka	  ut.	  Vid	  en	  
order	  lagras	  kundens	  namn,	  adress	  och	  telefonnummer	  vilket	  kan	  anses	  känsligt,	  alltså	  hade	  
säkerheten	  behövts	  se	  över	  för	  att	  göra	  sidan	  hållbar.	  
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6   Slutsats	  
För	  att	  förstå	  de	  slutsatser	  författarna	  dragit	  från	  detta	  projekt	  är	  en	  återkoppling	  till	  projektets	  
frågeställning	  relevant.	   

“Hur	  kan	  en	  e-‐butik	  för	  matvarupaket	  utformas	  för	  att	  vara	  användbar	  avseende	  navigerbarhet,	  
samtidigt	  som	  den	  inger	  förtroende	  hos	  användaren	  och	  uppmuntrar	  till	  kundengagemang?”	   

Frågeställningen	  är	  besvarad	  eftersom	  resultatet	  visar	  på	  ett	  sätt	  att	  utforma	  en	  fungerande	  e-‐butik	  
med	  avseende	  på	  navigerbarhet,	  förtroende	  och	  kundengagemang.	  Resultatet	  blev	  en	  fungerande	  
webbapplikation	  där	  användare	  både	  kan	  köpa	  middagslådor	  och	  interagera	  med	  skaparna.	  De	  
slutsatser	  som	  dras	  här	  nedan	  är	  baserade	  på	  denna	  studie	  samt	  webbapplikationen	  HappyBox	  och	  
behöver	  nödvändigtvis	  inte	  gälla	  generellt	  för	  e-‐butiker.	  

För	  att	  en	  webbapplikation	  ska	  vara	  användbar	  avseende	  navigerbarhet	  bör	  knappar	  och	  länkar	  föra	  
användaren	  dit	  den	  förväntar	  sig	  och	  bör	  därför	  ha	  en	  lämplig	  text	  eller	  färgkod.	  Så	  säger	  Spool	  
(1999)	  och	  resultaten	  från	  våra	  användbarhetstester	  styrker	  detta,	  se	  tabell	  4	  och	  5.	  Element	  som	  
saknar	  text	  eller	  annan	  indikation	  verkar	  användarna	  vara	  mindre	  benägna	  att	  klicka	  på.	  Schneider	  
(2017)	  menar	  att	  användandet	  av	  single-‐page	  design	  kan	  främja	  navigerbarheten	  på	  en	  
webbapplikation.	  Även	  detta	  styrks	  av	  resultaten	  från	  de	  användbarhetstester	  som	  utförts	  under	  
studiens	  gång,	  se	  tabell	  5. 

En	  annan	  slutsats	  från	  studien	  är	  att	  feedback	  spelar	  roll	  för	  användarens	  förtroende	  för	  
applikationen.	  Enligt	  resultaten	  från	  tabell	  5	  upplevde	  användarna	  missnöje	  när	  deras	  handlingar	  inte	  
gav	  någon	  direkt	  respons	  från	  applikationen,	  i	  synnerhet	  vid	  betalning	  när	  användaren	  tryckte	  på	  
knappen	  “Beställ”.	  I	  den	  färdiga	  e-‐butiken	  fanns	  därför	  både	  flash-‐meddelanden	  när	  en	  vara	  läggs	  till	  
i	  kundkorgen	  och	  en	  animation	  för	  buffring	  när	  köpet	  processas.	   

Det	  som	  kan	  sägas	  utifrån	  den	  kvalitativa	  studien	  av	  kundengagemanget	  är	  att	  funktioner	  såsom	  
kontaktformuläret,	  länkar	  till	  sociala	  medier	  och	  like-‐funktionen	  har	  mött	  god	  respons	  från	  
majoriteten	  av	  användarna.	  Omdömet	  för	  kundengagemang	  ökade	  genom	  varje	  testiteration	  men	  
uppvisade	  också	  stor	  varians.	  På	  grund	  av	  en	  icke	  entydig	  definition	  av	  vad	  kundengagemang	  är	  och	  
bristande	  validitet	  i	  utvärderingsmetoden	  så	  avstår	  författarna	  från	  att	  dra	  några	  slutsatser	  kring	  
detta	  område.	   

En	  viktig	  slutsats	  som	  kan	  dras	  gällande	  den	  utvärderingsmetod	  som	  användes	  i	  studien	  är	  att	  den	  
hade	  kunnat	  utvecklats	  mer	  och	  på	  det	  sättet	  fångat	  upp	  de	  tre	  begreppen	  i	  frågeställningen	  bättre.	  
Det	  finns	  en	  förbättringsmöjlighet	  att	  iaktta	  gällande	  hur	  testfrågorna	  var	  utformade.	  En	  
förbättringsmöjlighet	  skulle	  kunna	  vara	  att	  bryta	  ner	  frågorna	  i	  mindre	  delar	  och	  på	  det	  sättet	  lämna	  
färre	  frihetsgrader	  åt	  testpersonen.	  På	  så	  sätt	  skulle	  metodens	  validitet	  förbättras.	   

För	  att	  summera	  de	  slutsatser	  som	  dragits	  kan	  det	  sägas	  att	  en	  webbapplikation	  bör	  innehålla	  
knappar	  med	  texter	  som	  tydligt	  och	  enkelt	  adresserar	  vart	  användaren	  kommer	  föras	  vidare	  när	  
denne	  klickar	  på	  knappen	  för	  att	  uppnå	  god	  navigerbarhet.	  Vidare	  är	  snabb	  feedback	  på	  användarens	  
knapptryck	  något	  som	  stärker	  förtroendet	  för	  applikationen,	  särskilt	  i	  samband	  med	  betalning.	   
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8   Bilagor	  
Nedan	  presenteras	  bilagor	  tillhörande	  rapporten.	  

   Bilaga	  1	  Marknadsundersökning	  
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   Bilaga	  2	  Marknadsföringsplan	  

Marknadsföringsplan	  

Inledning	  
HappyBox	  är	  ett	  företag	  som	  säljer	  middagslådor	  med	  roliga	  tillbehör.	  Kunden	  väljer	  ett	  datum	  för	  
leverans	  till	  dörren	  och	  får	  hemskickat	  alla	  matvaror	  som	  krävs	  för	  en	  middag	  samt	  drycker	  och	  roliga	  
tillbehör	  och	  accessoarer	  som	  gör	  tillfället	  extra	  speciellt.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  
carbonaramiddagen	  där	  det	  följer	  med	  en	  flaska	  gott	  vin,	  ljus,	  stämningsfull	  musik	  och	  en	  italiensk	  
flagga	  i	  siden,	  helt	  enkelt	  allt	  som	  behövs	  för	  en	  italiensk	  afton.	  

Omvärldsanalys	  
Omvärldsanalysen	  består	  dels	  av	  en	  analys	  på	  makroperspektivet	  där	  PEST-‐metoden	  tillämpas,	  följt	  
av	  en	  analys	  på	  mikroperspektivet	  där	  Porter’s	  Five	  Forces	  tillämpas.	  

Makroperspektiv	  -‐	  PEST	  
För	  att	  analysera	  den	  övergripande	  omgivningen	  tillämpas	  PEST-‐metoden	  för	  analys.	  I	  denna	  metod	  
analyseras	  en	  rad	  marknadsfaktorer	  som	  kan	  tänkas	  påverka	  omgivningen	  för	  HappyBox.	  

Politiska	  
Eftersom	  att	  HappyBox	  säljer	  produkter	  via	  E-‐handel	  regleras	  försäljningen	  av	  E-‐handelslagen.	  Bland	  
annat	  ställer	  detta	  krav	  på	  hur	  information	  rörande	  pris	  och	  beställning	  presenteras	  för	  kunderna.	  
Utöver	  detta	  finns	  det	  även	  krav	  på	  själva	  beställningsförfarandet	  där	  det	  till	  exempel	  framgår	  att	  en	  
bekräftelse	  av	  köp	  måste	  skickas	  till	  kunden	  utan	  dröjsmål	  via	  e-‐post.	  

Produkterna	  som	  HappyBox	  säljer	  består	  främst	  av	  livsmedel	  och	  omfattas	  därför	  av	  
livsmedelsmomsen	  som	  ligger	  på	  12%.	  Denna	  moms	  är	  på	  samma	  nivå	  som	  restaurangmomsen	  som	  
sänktes	  från	  25%	  till	  12%	  år	  2012.	  Just	  restaurangmomsen	  har	  efter	  dess	  sänkning	  varit	  aktuell	  för	  en	  
eventuell	  höjning	  till	  att	  åter	  ligga	  på	  25%.	  Detta	  har	  dock	  inte	  realiserats	  men	  hade	  förmodligen	  haft	  
en	  positiv	  effekt	  på	  E-‐handel	  av	  livsmedel	  som	  då	  skulle	  vara	  ett	  ännu	  mer	  attraktivt	  alternativ	  för	  
den	  priskänsliga	  konsumenten.	  

I	  Sverige	  råder	  statligt	  monopol	  på	  försäljning	  av	  alkohol	  mot	  konsumenter	  och	  det	  är	  därför	  inte	  
möjligt	  att	  sälja	  alkoholhaltiga	  drycker	  som	  en	  del	  av	  HappyBox	  produktutbud	  om	  företaget	  är	  
baserat	  i	  Sverige.	  Undantag	  gäller	  handel	  av	  alkohol	  på	  Internet	  från	  annat	  EU-‐land	  och	  kan	  därför	  
ses	  som	  en	  möjlighet	  för	  att	  bredda	  produktutbudet.	  

Ekonomiska	  
Produkten	  som	  HappyBox	  tillhandahåller	  kan	  både	  klassas	  som	  lyxvara	  och	  som	  ett	  billigare	  
alternativ	  till	  utomstående	  arrangörer	  inom	  catering.	  Makroekonomiska	  faktorer	  kommer	  därför	  att	  
påverka	  olika	  kundsegment	  olika.	  Den	  främsta	  faktorn	  är	  hushållens	  disponibla	  inkomst	  och	  
beroende	  på	  denna	  finns	  det	  en	  varierande	  grad	  av	  prismedvetenhet	  gällande	  inköp	  av	  mat	  bland	  
segmenten.	  Sedan	  1991	  har	  hushållen	  i	  Sverige	  haft	  en	  stadigt	  ökande	  disponibel	  inkomst,	  vilket	  är	  
innebär	  att	  hushållen	  överlag	  i	  Sverige	  har	  mer	  pengar	  över	  idag	  för	  att	  spendera	  på	  mat	  och	  därmed	  
en	  lägre	  prismedvetenhet	  jämfört	  med	  tidigare.	  	  
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Gällande	  HappyBox	  som	  levererar	  paketen	  via	  post	  kan	  eventuella	  fraktkostnader	  ha	  en	  negativ	  
påverkan	  för	  kunden.	  Vad	  som	  dock	  kan	  lyftas	  är	  att	  kundens	  värdering	  av	  vad	  tjänsten	  i	  övrigt	  
tillhandahåller	  i	  form	  av	  exempelvis	  smidighet	  överväger	  eller	  motsvarar	  ett	  högre	  pris	  på	  
produkterna	  än	  om	  de	  hade	  köpts	  in	  i	  fysiska	  butiker.	  

Sociokulturella	  
E-‐handel	  av	  livsmedelsvaror	  växer	  idag	  explosionsartat	  och	  tillhandahålls	  av	  såväl	  etablerade	  
livsmedelskedjor	  som	  specialiserade	  nischföretag	  som	  säljer	  matkassar.	  Utvecklingen	  går	  därför	  mot	  
en	  ökad	  mognad	  bland	  konsumenterna	  av	  att	  handla	  via	  Internet.	  	  

En	  tydlig	  trend	  i	  dagens	  samhälle	  är	  att	  vardagsstressen	  på	  senare	  år	  ökat.	  En	  effekt	  av	  detta	  är	  att	  
mindre	  tid	  idag	  läggs	  på	  matlagning.	  Detta	  kan	  vara	  positivt	  för	  HappyBox	  eftersom	  att	  produkten	  
ämnar	  till	  att	  minska	  tiden	  som	  kunden	  behöver	  lägga	  på	  inhandling	  och	  planering	  relaterat	  till	  
matlagning,	  men	  det	  kan	  även	  vara	  negativt	  om	  dagens	  konsumenter	  väljer	  att	  inte	  laga	  mat	  alls.	  

Vad	  som	  också	  syns	  bland	  sociokulturella	  faktorer	  är	  en	  ökande	  hälsomedvetenhet	  och	  medvetenhet	  
om	  hållbarhet.	  Konsumenter	  är	  idag	  mer	  måna	  om	  att	  information	  finns	  tillgängligt	  om	  
näringsinnehåll	  på	  konsumtionsprodukter,	  samtidigt	  som	  högre	  krav	  ställs	  på	  transparens	  om	  
produkters	  ursprung	  och	  företagens	  värderingar.	  

Teknologiska	  
Det	  främsta	  området	  med	  stor	  utvecklingspotential	  inom	  teknologiska	  faktorer	  som	  har	  en	  påverkan	  
på	  HappyBox	  är	  innovation	  inom	  transport	  och	  leverans.	  Potentialen	  med	  autonoma	  leveranssätt	  har	  
som	  möjlighet	  att	  drastiskt	  minska	  leveranskostnaderna	  i	  samband	  med	  att	  konsumenter	  beställer	  
hem	  varor	  från	  Internet.	  

Mikroperspektiv	  -‐	  Porter’s	  Five	  Forces	  
För	  att	  analysera	  företagets	  mikroomgivning	  används	  Porters	  femkraftsanalys.	  Genom	  denna	  metod	  
analyseras	  olika	  parter	  i	  den	  närliggande	  omgivningen	  utifrån	  den	  makt	  dessa	  respektive	  parter	  har	  
gentemot	  HappyBox.	  

Kund/Köparmakt	  
Kundens	  makt	  är	  idag	  stor	  inom	  marknaden	  för	  matkassar.	  Detta	  då	  det	  finns	  ett	  stort	  utbud	  av	  
liknande	  tjänster	  med	  överlappande	  leveransområden	  i	  Sverige.	  Skillnaden	  är	  dock	  stor	  mellan	  
storstäder	  och	  mindre	  orter,	  där	  utbudet	  är	  avsevärt	  mindre.	  En	  anledning	  till	  detta	  är	  att	  mathandel	  
online	  och	  tjänster	  som	  erbjuder	  färdiga	  matkassar	  är	  en	  relativt	  ny	  trend	  som	  växer	  kraftigt.	  

Leverantörsmakt	  
Marknaden	  för	  dagligvaruhandel	  domineras	  av	  tre	  stora	  aktörer	  som	  tillsammans	  har	  90%	  av	  
marknaden,	  vilket	  ger	  dom	  stor	  makt.	  Leverantörerna	  har	  även	  egna	  liknande	  matkassetjänster	  vilket	  
ytterligare	  minskar	  deras	  initiativ	  att	  ge	  oss	  bra	  priser.	  Leverantörerna	  har	  alla	  till	  stor	  del	  samma	  
sortiment	  vilket	  gör	  att	  de	  kan	  substituera	  varandra.	  	  

Hot	  från	  substitut	  
Det	  finns	  ett	  starkt	  hot	  från	  substitut	  i	  form	  av	  fysiska	  matvarubutiker	  vilket	  är	  det	  traditionella	  sättet	  
som	  handeln	  har	  bedrivits	  på.	  	  

En	  stark	  differentiering	  ligger	  dock	  i	  att	  matkassar	  är	  tidsbesparande	  för	  kunden	  och	  i	  större	  
utsträckning	  en	  helhetslösning	  som	  inkluderar:	  	  

•   Förslag	  och	  val	  av	  varor	  
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•   Betalning	  och	  transaktion	  
•   Leverans	  av	  varor	  till	  kunden	  

Hot	  från	  nya	  aktörer	  
I	  och	  med	  att	  marknaden	  för	  matkassar	  och	  online-‐handel	  av	  matvaror	  är	  en	  växande	  marknad	  finns	  
det	  ett	  starkt	  hot	  av	  nya	  aktörer	  som	  försöker	  etablera	  sig	  på	  marknaden.	  En	  starkt	  påverkande	  
faktor	  på	  hur	  väl	  företagen	  lyckas	  inom	  marknaden	  är	  därför	  en	  bra	  vald	  differentieringsstrategi.	  

Konkurrenter/Rivalintensitet	  
Rivalintensiteten	  är	  hög	  eftersom	  att	  det	  idag	  finns	  ett	  stort	  utbud	  av	  liknande	  tjänster	  på	  
marknaden.	  En	  annan	  faktor	  som	  driver	  upp	  konkurrentmakten	  är	  att	  de	  traditionellt	  etablerade	  
matvarukedjorna	  under	  de	  senaste	  åren	  har	  lanserat	  egna	  matkassetjänster	  för	  att	  möta	  det	  ökade	  
kundbehovet.	  Dessa	  konkurrenter	  har	  även	  en	  koncernstruktur	  som	  omfattar	  flera	  led	  av	  
värdekedjan,	  från	  leverantör	  av	  råvaror	  till	  slutkund,	  vilket	  ger	  upphov	  till	  fördelaktiga	  internpriser	  
och	  därför	  en	  starkare	  marknadsposition.	  

Konkurrentanalys	  
I	  och	  med	  att	  marknaden	  anses	  ha	  en	  hög	  rivalintensitet	  analyseras	  ett	  antal	  nyckelkonkurrenter	  
utifrån	  dess	  4P:n.	  Dessa	  konkurrenter	  är	  valda	  utifrån	  ett	  antal	  huvudfaktorer.	  Det	  som	  levereras	  är	  
färdiga	  paket	  med	  måltider	  där	  recepten	  ingår	  och	  kräver	  alltså	  ingen	  planering	  i	  förväg	  efter	  att	  
beställningen	  är	  lagd.	  Konkurrenterna	  levererar	  alla	  färdiga	  matkassar	  eller	  matpaket	  hem	  till	  kunden	  
vid	  önskat	  datum	  och	  ersätter	  behovet	  av	  att	  handla	  mat	  i	  fysiska	  matbutiker.	  

I	  nedanstående	  tabell	  finns	  en	  sammanfattning	  av	  konkurrenternas	  4P:n.	  
	  

Konkurrent	   Produkt	   Pris	   Påverkan	   Plats	  
Linas	  Matkasse	   Mat	  med	  recept	  

för	  ett	  valt	  antal	  
personer	  i	  3-‐5	  
dagar.	  

Dyrare	  än	  
motsvarande	  
råvaror	  i	  affär	  
ca	  40	  kronor/rätt	  

Tv-‐	  och	  
webbreklam,	  
rabatterat	  prova-‐
på-‐	  erbjudande	  

E-‐butik	  med	  
leverans	  till	  de	  
flesta	  städer.	  
	  
	  

Ecoviva	   Ekologiska	  och	  
matkassar	  med	  
kvalitetsråvaror.	  
Veckomeny	  och	  
näringsinformation	  
om	  varje	  recept.	  

Dyrare	  än	  
motsvarande	  
råvaror	  i	  affär	  
ca	  56	  kronor/rätt	  

Webbreklam,	  
sociala	  medier	  

Hemleverans	  på	  
söndagar	  till	  
Stockholm,	  
Göteborg,	  
Malmö,	  Uppsala,	  
Södertälje	  

Middagsfrid	   Säsongsbetonade	  
matkassar	  med	  
premiumråvaror	  	  

ca	  57	  kronor/rätt	   Webbreklam,	  
sociala	  medier	  
samt	  blogg	  

300	  postorter	  i	  
hela	  Sverige	  

Gastrofy	   Receptmathandel	  
som	  aggregerar	  
recept	  från	  olika	  
receptsidor,	  
kunden	  väljer	  ett	  
recept	  och	  kan	  
direkt	  köpa	  alla	  
nödvändiga	  varor	  
via	  Coop	  på	  
internet.	  

Samma	  priser	  
som	  Coops	  
internethandel.	  

Webbreklam	  
samt	  sociala	  
medier,	  
samarbete	  med	  
bloggar	  

Samma	  
leveransområden	  
som	  Coops	  
onlinebutik	  
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Extern	  och	  intern	  analys	  
En	  SWOT-‐analys	  tillämpas	  för	  att	  skapa	  en	  heltäckande	  bild	  över	  HappyBox	  externa	  och	  interna	  
karakteristika.	  

SWOT	  
I	  SWOT-‐analysen	  identifieras	  företagets	  interna	  styrkor	  och	  svagheter,	  samt	  företagets	  externa	  
möjligheter	  och	  hot.	  
	  

STRENGTHS	  
Sparar	  tid	  åt	  kunden	  
Möjlighet	  att	  ”få	  ner”	  priset	  på	  maten	  
eftersom	  vi	  kan	  gå	  med	  vinst	  på	  eventdelen	  
Helhetslösning	  för	  tillställningar	  kopplat	  till	  
mat	  

	  

WEAKNESSES	  
Dyrare	  än	  vanliga	  matbutiker	  
Smal	  marknad	  	  
Okänd	  bland	  kunder	  
Krångligare	  returer	  än	  i	  fysiska	  butiker	  

	  

OPPORTUNITIES	  
Stor	  marknadstillväxt	  inom	  E-‐handel	  
Många	  använder	  sig	  redan	  av	  matkassar	  
och	  HappyBox	  tar	  det	  konceptet	  ett	  steg	  
längre	  

	  

THREATS	  
Konkurrens	  från	  matkassar	  
Vanliga	  matbutiker	  
Konkurrens	  från	  liknande	  aktörer	  
Starkt	  beroende	  av	  leverantörer	  och	  
transportörer	  

	  
	  

Strengths	  
En	  av	  HappyBox	  absolut	  största	  styrkor	  är	  att	  man	  sparar	  tid	  åt	  kunderna.	  Dagens	  samhälle	  blir	  
stressigare	  och	  stressigare	  vilket	  ökar	  behovet	  av	  denna	  typen	  av	  tjänster.	  Genom	  att	  kunden	  
presenteras	  med	  färdiga	  koncept	  som	  levereras	  tillsammans	  med	  allt	  som	  behövs	  kan	  HappyBox	  ses	  
som	  en	  helhetslösning	  för	  kunder	  som	  är	  i	  behov	  av	  mat	  till	  tillställningar	  eller	  i	  vardagen.	  

Eftersom	  HappyBox	  både	  levererar	  mat	  och	  tillbehör	  för	  en	  tillställning	  kan	  man	  få	  paketet	  att	  
framstå	  som	  mer	  prisvärt	  än	  våra	  konkurrenter	  som	  bara	  levererar	  mat.	  Shoppen	  kommer	  lyckas	  
med	  detta	  genom	  att	  baka	  in	  matvarornas	  pris	  i	  hela	  upplevelsen	  vilket	  skapar	  mervärde	  för	  kunden.	  	  

Weaknesses	  
En	  av	  HappyBox:s	  största	  svagheter	  är	  priset.	  Det	  är	  svårt	  att	  kunna	  erbjuda	  råvaror	  till	  kunder	  utan	  
prispåslag	  för	  att	  täcka	  utgifter	  för	  hantering	  och	  utkörning.	  Speciellt	  logistik	  och	  ekonomi	  kopplat	  till	  
returer	  är	  ett	  område	  som	  många	  E-‐handelsföretag	  har	  störst	  utmaning	  med.	  

Opportunities	  
Eftersom	  det	  redan	  existerar	  matkassar	  samt	  att	  den	  marknaden	  just	  nu	  är	  på	  väg	  att	  slå	  igenom	  så	  
kommer	  HappyBox	  ha	  goda	  möjligheter	  att	  ta	  sig	  in	  på	  marknaden	  eftersom	  shoppen	  tar	  matkassen	  
ett	  steg	  längre	  genom	  att	  erbjuda	  en	  helhetslösning.	  	  
	  
Just	  nu	  finns	  det	  få	  aktörer	  i	  den	  branschen	  som	  HappyBox	  verkar	  i.	  Det	  finns	  därför	  utrymme	  för	  att	  
nischa	  sig	  på	  marknaden	  som	  just	  nu	  är	  på	  stark	  tillväxt.	  Vidare	  har	  marknadstillväxten	  som	  effekt	  att	  
mognadsgraden	  bland	  konsumenterna	  blir	  allt	  högre	  gällande	  E-‐handel.	  Det	  finns	  därför	  en	  allt	  större	  
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benägenhet	  bland	  konsumenterna	  att	  söka	  sig	  till	  E-‐handelslösningar	  som	  substitut	  för	  traditionella	  
butiker.	  

Threats	  
HappyBox	  största	  hot	  kommer	  från	  konkurrenter	  i	  som	  redan	  är	  etablerade	  inom	  matvaruhandel.	  
Även	  om	  det	  inte	  existera	  någon	  tjänst	  exakt	  som	  HappyBox	  idag	  så	  erbjuder	  både	  matkassar	  och	  
många	  vanliga	  matbutiker	  E-‐handel	  av	  mat	  till	  kunder,	  vilket	  är	  ett	  av	  HappyBox	  främsta	  
försäljningsargument.	  Dessa	  två	  typer	  av	  konkurrenter	  är	  också	  etablerade	  på	  marknaden	  vilket	  är	  till	  
HappyBox	  nackdel.	  Flera	  av	  konkurrenterna	  till	  HappyBox	  samarbetar	  eller	  ägs	  av	  de	  större	  
grossisterna.	  Detta	  gör	  att	  konkurrenterna	  med	  stor	  sannolikhet	  kommer	  att	  ha	  lägre	  kostnader	  för	  
råvaror	  och	  därför	  kan	  erbjuda	  konkurrenskraftiga	  priser	  till	  sina	  kunder.	  	  

HappyBox	  kommer	  vara	  starkt	  beroende	  av	  att	  hitta	  bra	  leverantörer	  eftersom	  att	  ingen	  ytterligare	  
förädling	  görs	  av	  råvarorna	  som	  köps	  in.	  Kundens	  upplevelse	  av	  kvalitet	  är	  därför	  starkt	  påverkat	  av	  
råvarorna	  som	  matpaketen	  består	  av.	  Ett	  sista	  hot	  som	  existerar	  är	  beroendet	  av	  transportföretag	  
som	  är	  en	  viktig	  del	  i	  värdekedjan	  för	  HappyBox	  eftersom	  att	  ett	  stort	  säljargument	  är	  smidighet,	  
vilket	  är	  starkt	  kopplat	  till	  leveransen	  till	  slutkunden.	  

Målbild	  och	  marknadsstrategier	  
Som	  grund	  till	  efterföljande	  stycken	  om	  STP	  och	  Marketing	  Mix	  presenteras	  här	  målbilden	  för	  
HappyBox	  följt	  av	  en	  TOWS-‐analys	  innehållande	  företagets	  marknadsstrategier,	  vilka	  identifierats	  
med	  SWOT-‐analysen	  som	  utgångspunkt.	  

Målbild	  
HappyBox	  målbild	  är	  att	  etableras	  som	  ett	  top-‐of-‐the-‐mind	  alternativ	  för	  privatkonsumenter	  som	  
planerar	  att	  arrangera	  middagar	  eller	  andra	  tillfällen	  relaterat	  till	  mat.	  Den	  aktuella	  marknaden	  för	  
HappyBox	  är	  privatkonsumenter	  i	  Sverige.	  I	  en	  längre	  framtid	  kan	  även	  företagskunder	  vara	  aktuellt.	  

TOWS	  
I	  TOWS-‐analysen	  syntetiseras	  företagets	  styrkor,	  svagheter,	  möjligheter	  och	  hot	  som	  tidigare	  
identifierats	  i	  SWOT-‐analysen	  för	  att	  skapa	  konkreta	  marknadsstrategier	  för	  HappyBox.	  
	  

TOWS	   STRENGTHS	  

●   Sparar	  tid	  åt	  kunden	  
●   Möjlighet	  att	  ”få	  ner”	  

priset	  på	  maten	  
eftersom	  vi	  kan	  gå	  med	  
vinst	  på	  eventdelen	  

●   Helhetslösning	  för	  
tillställningar	  kopplat	  till	  
mat	  

WEAKNESSES	  

●   Dyrare	  än	  vanliga	  
matbutiker	  

●   Smal	  marknad	  
●   Okänd	  bland	  kunder	  
●   Krångligare	  returer	  än	  i	  

fysiska	  butiker	  

OPPORTUNITIES	  

●   Stor	  marknadstillväxt	  
inom	  E-‐handel	  

Use	  strengths	  to	  maximize	  
opportunities	  

●   Ta	  vara	  på	  den	  starka	  

Minimize	  weaknesses	  and	  use	  
opportunities	  

●   Marknadsför	  andra	  
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●   Många	  använder	  sig	  
redan	  av	  matkassar	  och	  
HappyBox	  tar	  det	  
konceptet	  ett	  steg	  
längre	  

marknadstillväxten	  
genom	  att	  erbjuda	  en	  
helhetslösning	  för	  mat.	  

fördelar	  än	  pris	  som	  
tilltalar	  kunderna.	  

●   Visa	  tydligt	  hur	  kunder	  
kan	  returnera	  ordrar.	  

THREATS	  

●   Konkurrens	  från	  
matkassar	  

●   Vanliga	  matbutiker	  
●   Konkurrens	  från	  

liknande	  aktörer	  
●   Starkt	  beroende	  av	  

leverantörer	  och	  
transportörer	  

Use	  strengths	  to	  minimize	  
threats	  

●   Agera	  som	  ett	  nischat	  
alternativ	  som	  erbjuder	  
mer	  än	  bara	  matvaror	  i	  
paketen	  för	  kunderna.	  

Minimize	  weaknesses	  and	  
threats	  

●   Minimera	  hotet	  att	  
förlora	  kunder	  till	  
konkurrenter	  genom	  att	  
differentiera	  mot	  
vanliga	  matbutiker	  och	  
etablerade	  E-‐
handelslösningar.	  

	  

Segmentering,	  targeting	  och	  positionering	  
Segmentering	  av	  HappyBox	  marknad	  är	  gjord	  utifrån	  parametrarna:	  geografi,	  demografi,	  psykografi	  
och	  livsstil.	  Utifrån	  segmenteringen	  väljs	  de	  huvudsegment	  som	  är	  attraktivast	  för	  företagets	  
produkt,	  vilka	  blir	  företagets	  målsegment	  på	  marknaden.	  Dessa	  presenteras	  här	  nedan.	  

Geografiskt	  läge	  
I	  och	  med	  att	  olika	  lagstiftning	  för	  E-‐handel	  och	  handel	  av	  livsmedel	  existerar	  beroende	  på	  land	  
kommer	  HappyBox	  främst	  fokusera	  på	  den	  svenska	  marknaden,	  eftersom	  att	  det	  är	  en	  välkänd	  
marknad	  för	  företaget.	  För	  att	  maximera	  antalet	  konsumenter	  och	  förenkla	  den	  logistiska	  utmaning	  
med	  att	  leverera	  HappyBox	  produkt	  till	  slutkunden	  kommer	  huvudfokus	  ligga	  på	  att	  lansera	  tjänsten	  i	  
de	  största	  svenska	  städerna	  som	  Stockholm	  och	  Göteborg.	  I	  de	  större	  städerna	  finns	  det	  även	  en	  
högre	  grad	  av	  konsumenter	  som	  redan	  provat	  på	  att	  handla	  mat	  på	  Internet	  och	  detta	  kommer	  vara	  
till	  stor	  fördel	  eftersom	  att	  konsumenterna	  då	  är	  mer	  benägna	  att	  testa	  nya	  tjänster	  inom	  E-‐handel	  
av	  mat.	  Dock	  så	  betyder	  detta	  som	  tidigare	  nämnt	  i	  marknadsanalysen	  att	  konkurrensen	  är	  tuffare	  än	  
på	  en	  marknad	  som	  saknar	  konkurrenter	  inom	  samma	  segment.	  

Generation	  och	  ålder	  
HappyBox	  riktar	  sig	  främst	  till	  äldre	  kunder	  inom	  Generation	  Y	  som	  består	  av	  personer	  födda	  runt	  
1982-‐1999.	  Den	  främsta	  anledningen	  för	  detta	  är	  att	  dessa	  kunder	  är	  i	  störst	  behov	  av	  att	  spara	  tid	  i	  
vardagen	  i	  och	  med	  att	  en	  stor	  del	  av	  kunderna	  är	  yrkesverksamma	  som	  samtidigt	  har	  barn.	  En	  annan	  
anledning	  till	  valet	  av	  Generation	  Y	  är	  att	  personer	  i	  detta	  segment	  konsumerar	  mer	  på	  internet	  än	  
tidigare	  generationer.	  Ett	  sekundärt	  segment	  inom	  Generation	  Y	  är	  studenter	  vilka	  idag	  befinner	  sig	  i	  
den	  lägre	  änden	  av	  Generation	  Y.	  Dessa	  konsumenter	  är	  oftast	  benägna	  till	  att	  vara	  “early-‐adopters”	  
av	  nya	  tjänster	  och	  lösningar,	  vilket	  innebär	  att	  de	  i	  högre	  grad	  än	  andra	  segment	  är	  benägna	  att	  
prova	  på	  E-‐handelslösningar.	  Den	  främsta	  nackdelen	  med	  studenter	  är	  att	  de	  har	  en	  större	  
priskänslighet	  än	  kunder	  som	  är	  yrkesverksamma.	  En	  risk	  finns	  därför	  i	  att	  HappyBox	  inte	  kan	  
konkurrera	  gällande	  pris	  gentemot	  de	  större	  matkedjorna	  och	  grossistägda	  E-‐handelslösningarna	  
inom	  matvaruhandel.	  
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Livsstil	  
Den	  avgörande	  faktorn	  för	  att	  kunder	  ska	  tilltalas	  av	  HappyBox	  är	  livsstil.	  Tjänsten	  kommer	  främst	  
tilltala	  människor	  som	  oftast	  har	  lite	  tid	  för	  matlagning	  och	  planering	  av	  matlagning.	  Detta	  kan	  bero	  
på	  att	  personer	  i	  denna	  kundgrupp	  arbetar	  under	  vardagarna,	  har	  familj,	  eller	  studerar.	  Produkterna	  
är	  främst	  utformade	  för	  tillfällen	  då	  flera	  personer	  tar	  del	  av	  matlagningen	  och	  det	  blir	  därför	  klart	  
att	  kunder	  till	  HappyBox	  är	  personer	  som	  ofta	  lagar	  mat	  eller	  äter	  tillsammans	  med	  en	  eller	  flera	  
personer.	  	  

Positionering	  
För	  att	  sammanfatta	  segmentering	  och	  targeting	  kan	  kunderna	  delas	  in	  enligt	  ABC-‐modellen	  som	  blir	  
HappyBox	  främsta	  målgrupper.	  	  

A	   Yrkesverksamma	  personer	  med	  barn	  och	  familj	  
inom	  den	  äldre	  delen	  av	  Generation	  Y	  som	  bor	  i	  
Sveriges	  större	  städer.	  

B	   Yrkesverksamma	  personer	  inom	  den	  yngre	  delen	  
av	  Generation	  Y	  som	  bor	  i	  Sveriges	  större	  städer.	  

C	   Studerande	  personer	  inom	  den	  yngre	  delen	  av	  
Generation	  Y	  som	  bor	  i	  Sveriges	  större	  städer.	  

	  

Marknaden	  för	  matkassar	  som	  köps	  via	  Internet	  är	  som	  tidigare	  nämnts	  under	  stark	  tillväxt.	  För	  att	  
kunna	  lyckas	  med	  att	  nå	  målgrupperna	  inom	  ABC-‐klassificeringen	  måste	  HappyBox	  erbjudande	  
därför	  vara	  positionerat	  på	  ett	  sätt	  som	  tilltalar	  målgrupperna	  och	  är	  differentierat	  från	  
konkurrenterna.	  

HappyBox	  kommer	  främst	  kunna	  differentiera	  sig	  från	  resten	  av	  marknaden	  gällande	  
värdeerbjudande	  och	  mer	  specifikt	  genom	  att	  HappyBox	  produkter	  till	  större	  grad	  än	  konkurrenterna	  
marknadsförs	  som	  en	  upplevelse	  att	  dela	  med	  nära	  och	  kära.	  I	  dagsläget	  är	  majoriteten	  av	  aktörerna	  
inom	  matkassar	  främst	  inriktade	  på	  att	  tillhandahålla	  ett	  utbud	  av	  mat	  och	  recept.	  HappyBox	  
erbjudande	  innehåller	  förutom	  mat	  även	  artiklar	  som	  förgyller	  tillfället	  som	  maten	  lagas	  för.	  

Marknadsmix	  
Marknadsmixen	  av	  HappyBox	  är	  gjord	  utifrån	  parametrarna	  produkt,	  pris,	  plats	  och	  påverkan	  och	  de	  
presenteras	  här	  nedan.	  

Produkt	  
Kärnprodukten	  är	  en	  middagslåda	  som	  levereras	  direkt	  till	  kundens	  dörr	  vilket	  tillåter	  kunden	  att	  
spara	  tid.	  I	  lådan	  finns	  allt	  som	  behövs	  för	  maten,	  råvaror	  och	  recept.	  Dessutom	  finns	  olika	  tillbehör	  
så	  som	  dekoration	  för	  att	  förhöja	  upplevelsen	  kunden	  får.	  Kunden	  slipper	  handla	  från	  olika	  affärer	  
och	  behöver	  inte	  heller	  lägga	  ner	  tid	  på	  att	  planera	  eller	  att	  leta	  fram	  recept.	  

Middagslådan	  beställs	  ett	  antal	  dagar	  i	  förväg	  och	  levereras	  vid	  lämplig	  tid	  på	  önskat	  datum.	  

Kunden	  får	  en	  spännande	  och	  rolig	  upplevelse	  samt	  får	  inspiration	  och	  upptäcker	  något	  nytt.	  
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Pris	  
Priset	  kommer	  att	  vara	  HappyBox	  högre	  än	  vad	  varorna	  hade	  kostat	  i	  affär.	  Den	  primära	  målgruppen	  
har	  stabil	  inkomst	  och	  spenderar	  gärna	  lite	  extra	  för	  en	  spännande	  upplevelse	  som	  och	  sparar	  dom	  
tid.	  Vår	  produkt	  kan	  klassificeras	  som	  antingen	  ett	  billigare	  alternativ	  till	  restaurang	  och	  catering,	  
eller	  som	  en	  lyxprodukt	  där	  du	  slipper	  att	  handla	  och	  planera.	  

Plats	  
Vår	  produkt	  säljs	  i	  en	  webbutik	  med	  hemleverans.	  Produkten	  kommer	  först	  att	  vara	  tillgänglig	  i	  
Linköping	  för	  att	  sedan	  etableras	  i	  fler	  av	  Sveriges	  större	  städer.	  

Påverkan	  
Produkten	  kommer	  likt	  sina	  konkurrenter	  att	  marknadsföras	  på	  internet.	  Produkten	  marknadsförs	  
året	  om	  då	  utbudet	  enkelt	  går	  att	  anpassa	  efter	  efterfrågan	  i	  olika	  säsonger.	  Produkten	  kommer	  
differentiera	  sig	  mot	  konkurrenterna	  genom	  att	  marknadsföra	  sig	  mer	  som	  en	  upplevelse	  man	  
beställer	  för	  ett	  visst	  tillfälle	  istället	  för	  att	  vara	  en	  middagskasse	  som	  har	  måltider	  för	  hela	  veckan.	  
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   Bilaga	  3	  Användbarhetstest,	  upplägg	  
	  
Pre-‐test	  questions	  

•   Kön	  (Kvinna,	  Man,	  Annat,	  Vill	  ej	  ange))  
•   Ålder 
•   Utbildning/jobb)	  (Student,	  Arbetande) 	  

Erfarenhet	  av	  liknande	  produkter.	  Har	  du	  använt/beställt? 
•   Datorvanor.	  Hur	  ofta	  köper	  du	  saker	  på	  internet?) 
•   Har	  du	  läst	  eller	  läser	  en	  kurs	  inom	  webprogrammering?	  (Ja/Nej)	   

Initial	  impressions	  
•   Be	  användaren	  att	  scrolla	  runt	  på	  hemsidan	  –	  vad	  gör	  hemsidan,	  vad	  är	  produkten?	 
•   Första	  intrycket?	 
•   Förklara	  kort	  designen	  och	  be	  testaren	  beskriva	  deras	  förståelse	  av	  de	  olika	  elementen	  på	  

hemsidan. 

Obersvation	  protocol	  
Ge	  testpersonen	  en	  uppgift	  i	  taget	  att	  lösa.	  

•   Anteckna	  vilken	  väg	  användaren	  tar,	  var	  den	  klickar.	  
•   Hur	  bra	  de	  klarar	  uppgifterna	  (degree	  of	  success)	  
•   1.	  Klarar	  inte	  

2.	  Klarar	  med	  svårighet	  
3.	  Klarar	  enkelt	  

•   Anteckna	  specifikt	  där	  användaren	  har	  problem	  
•   Verkar	  det	  som	  att	  användaren	  förstår	  hemsidan?	  

Debriefing	  questions	  
•   Övergripande	  intryck	  
•   Vad	  var	  det	  bästa	  med	  hemsidan?	  
•   Vad	  tyckte	  du	  minst	  om?	  
•   Vad	  skulle	  det	  första	  som	  du	  hade	  velat	  förbättra	  
•   Saknas	  det	  något?	  

Bedömningsfrågor	  
•   Hur	  väl	  tycker	  du	  att	  hemsidan	  inger	  förtroende?	  Känns	  hemsidan	  legitim	  (1-‐5)	  
•   Hur	  väl	  tycker	  du	  hemsidan	  är	  navigerbar?	  Var	  det	  svårt	  eller	  enkelt	  att	  klicka	  sig	  fram?	  (1-‐5)	  
•   Hur	  väl	  tycker	  du	  att	  hemsidan	  uppmuntrar	  till	  kundengagemang?	  (1-‐5)	  

.    


