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Abstract 

Students today lack both time and money. At the same time e-commerce is increasing, and 

especially food sales over the internet. This report aims to explore the possibilities of a service 

that offers students a simple alternative for high quality food within their budget in the form of 

a web application. Students at Campus Valla expressed the need for such a service through a 

market research.  

The study was conducted by researching theories regarding usability and navigability. Students 

as a group often lack time and are used to getting fast and clear information; this is ensured by 

good navigability. After the researching of theories, several user tests were conducted on the 

targeted group. The result following this was the development of the web application Heat n' 

Eat. In order to achieve good navigability, the application was implemented with a simple 

layout, focusing on the products. A final user test showed that the application could be 

considered usable with focus on navigability.  



 

 

Sammanfattning 

Studenter idag har brist på både tid och pengar. Samtidigt ökar e-handeln och specifikt 

matförsäljningen över internet. Rapporten har som avsikt att undersöka möjligheterna för en 

tjänst, i form av en webbapplikation, som erbjuder studenter högkvalitativ mat inom deras 

budget på ett enkelt sätt. Via en marknadsundersökning på Campus Valla uttryckte studenter 

avsaknad av en sådan tjänst.  

Studien genomfördes genom att ta fram teori rörande användbarhet och navigerbarhet. 

Studenter som grupp har ofta ont om tid och är vana vid att få snabb och tydlig information 

vilket god navigerbarhet säkerställer. Efter teoristudien genomfördes användartester på 

målgruppen. Som ett resultat utvecklades webbapplikationen Heat n’ Eat. För att uppnå god 

navigerbarhet blev utformningen en simpel struktur med produkterna i fokus. Ett avslutande 

användartest visade att webbapplikationen kan anses vara användbar med fokus på 

navigerbarhet.  
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1 Inledning 

I inledningen motiveras varför det finns ett behov av en e-butik, anpassad för försäljning och 

avhämtning av färdig mat på Campus Valla och varför det är attraktivt för både tilltänkt 

målgrupp och kund. E-butiken skulle möjliggöras genom ett samarbete med en restaurang som 

planeras förbereda och tillhandahålla maten. Vidare presenteras syftet med rapporten och dess 

frågeställning, samt avgränsningar. 

1.1 Motivering 

Det finns en stor efterfrågan hos studenter på billiga kvalitetsalternativ som komplement till 

befintliga restauranger på Campus Valla, Linköpings universitet. Vid en 

marknadsundersökning som genomfördes av 127 personer på universitetet svarade 79,5 % av 

de tillfrågade att de ansåg att sådana alternativ saknas. I samma marknadsundersökning uppgav 

90,6 % av de medverkande att de hade varit intresserade av en webbapplikation som erbjöd ett 

sådant alternativ för nästan samma kostnad som en egenlagad matlåda. Av de tillfrågade 

svarade dessutom 76,4 % att priset var en av de viktigaste faktorerna när de skulle äta lunch på 

universitetsområdet. (Marknadsundersökning, se bilaga 1) 

Samtidigt är den digitala mathandeln en av de snabbast växande branscherna inom svensk e-

handel som också ökar kraftigt. Andelen internetanvändare (18+) som handlar på internet växte 

mellan 2000–2014 med 75 procentenheter. Det resulterar i att tre av fyra svenskar, under de 

senaste fem åren, har handlat på internet. Det finns många anledningar till den ökade e-handeln. 

Bland annat beror den på att folk i allmänhet fått högre tillit till internetbetalningar och att e-

butikerna lagt om sina affärsmodeller till att lyfta fram fördelarna med internet. Större utbud, 

tillgänglighet samt lägre priser är exempel på detta. (Digital Mathandel, 2016) Dessa fördelar 

skulle i förlängningen innebära att fler studenter får tillgång till näringsrik mat vilket förbättrar 

studenternas välmående och studieprestation. 

En e-butik för försäljning och avhämtning av färdigmat skulle alltså möjliggöra för 

restaurangen som tillhandahåller maten att utforma sin affärsmodell så att de kan dra nytta av 

de fördelar internet erbjuder. Exempelvis skulle en e-butik innebära att extra personal- och 

lokalkostnader kan undvikas vilket möjliggör ett lägre pris. Samtidigt öppnar det upp för större 

planeringsmöjligheter och således ett större och mer komplett utbud.  

Att utveckla en e-butik där färdiga matlådor snabbt och enkelt beställs är därför attraktivt för 

både företaget, som säljer maten och idag enbart bedriver restaurangverksamhet, och för 

studenterna på campus. För att få studenter att besöka och stanna i e-butiken är det viktigt att 

navigeringen på den är enkel. Dålig navigerbarhet leder ofta till att användaren lämnar 

webbapplikationen och studenter som grupp är otåliga (Gherke & Thurban, 1999; Wijngaards, 

2008). Därför behöver e-butiken utformas på ett sätt som är väl anpassat efter sina användares 

behov och preferenser. Fortsättningsvis har 94 % av den tilltänkta målgruppen tillgång till 

smarta mobiler, vilket innebär att mobilanpassning av e-butiken är en intressant aspekt då allt 

fler köp sker från mobila plattformar (Digital Mathandel, 2016). 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta fram och implementera en e-butik som låter studenter vid 

Linköpings universitet att enkelt och smidigt beställa lunchmat till campus via en användbar 

webbapplikation som är enkel att navigera på. I ett större sammanhang är målet att öka 

studenternas välmående genom att erbjuda möjligheten till en välbalanserad kost som sparar 

dem tid utan att fördärva den redan ansträngda studentekonomin.  

1.3 Frågeställning 

Hur kan en e-butik för försäljning av färdiglagad mat till studenter utformas för att vara 

användbar med särskilt fokus på navigerbarhet? 

1.4 Avgränsningar 

Webbapplikationens huvudsakliga målgrupp är studenter vid Linköpings universitet, och en 

begränsning kommer att ske geografiskt till området Campus Valla. Avgränsningen har gjorts 

då lunchförutsättningarna på andra orter kan variera och de marknadsundersökningar som legat 

till grund för marknadsplanen genomförts på målgruppen vid Campus Valla, Linköping.  

Användbarheten är även den något avgränsad då fokus har legat på hur användaren, det vill 

säga kunden, upplever webbapplikationen. Alltså har upplevd användbarhet av användaren 

prioriterats framför upplevd användbarhet av den tänkta restaurangen som webbapplikationen 

ska samarbeta med. Exempelvis har gränssnittet för avhämtning av rätter, matlagningslista samt 

redigeringsverktyg för administratörer inte utvecklats för att göras användbart i någon större 

mån. 
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2 Bakgrund 

Webbapplikationen utvecklas med hänsyn till ett antal förspecificerade krav. Dessa krav är som 

följer: 

Givna funktionella krav på e-butiken:  

• Visning av produkt/tjänst. 

• Datainsamling. 

• Utvecklad betalningsprocess. 

• Möjlighet att se orderhistorik. 

• Admin-editering. 

• Kunder har möjlighet att reklamera en produkt. 

 

Givna tekniska krav på e-butiken:  

• Optimering av laddningstider och nätverksprestanda. 

• Webbapplikation ska byggas i Bootstrap, jQuery, Python och Flask. 

• Lagring av data från webbapplikation sker i en databas. 

• Design anpassad för olika enheter. 
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3 Teoretisk referensram 

För att besvara frågeställningen på ett tillfredsställande sätt krävs underlag i form av utförliga 

definitioner av relevanta begrepp samt vetenskapligt understödda teorier och modeller. I 

följande kapitel redovisas den teori som bedömts vara relevant med avseende på 

frågeställningen och rapportens syfte. Dessutom behandlas metodteori som ligger till grund för 

de metoder som använts vid utvecklingen av webbapplikationen. Då rapportens frågeställning 

behandlar användbarhet med särskilt fokus på navigerbarhet kommer dessa områden behandlas 

i första hand. 

3.1 Försäljning av färdigmat 

Svenskarna har de senaste åren spenderat allt mer pengar på restaurangmat. 

Livsmedelskonsumtionen har minskat samtidigt som konsumtionen av färdiglagad mat har ökat 

i stabil takt sedan 2009. (Björnsbacka, 2016; Blom, 2017) 

Ökningen av omsättning för snabbmatskedjor i Sverige var 15,3 % mellan januari 2016 och 

januari 2017. Under samma period ökade omsättningen av lunch- och kvällsrestauranger med 

5,6 %. Denna ökning har varit stabil under de senaste åren. Mellan 2014 och 2015 ökade 

snabbmatsrestauranger med 10,1 % och lunch- och kvällsrestauranger med 8,7 %. Under 2015 

och 2016 var det en svag nedgång för lunch- och kvällsrestauranger med 2,3 %, däremot ökade 

snabbmatsrestauranger med 6,5 %. (Bengtsson, 2015; Brynefelt, 2016; Fränden, 2017) 

3.2 E-handel 

E-handeln i Sverige växte med 16 % år 2016 jämfört med året innan och omsatte 57,9 MDR 

SEK. E-handeln förväntas öka med ytterligare 17 % under 2017 enligt en prognos från 

Postnord, och då stå för 9 % av den totala omsättningen av detaljhandeln. 33 % av 

detaljhandelns ökning 2016 kan attribueras e-handeln. (Blom, 2017)  

Den digitala mathandeln ökade under 2016 med 30 % (Blom, 2017), och stod för 1,4 % av 

mathandelns totala omsättning 2015 (Digital mathandel, 2016). Detta innebär, enligt Digital 

Mathandels rapport från 2016, att det finns en stor tillväxtmöjlighet för mathandel online då en 

så liten del av den totala försäljningen just nu sker där.  

Ungdomar i åldrarna 18–25 år, vilket omfattar majoriteten av studenterna denna applikation 

riktar sig mot, är den åldersgrupp som lägger ner näst mest tid vid besök i e-butiker för 

matförsäljning (Digital Mathandel, 2016). Det är även den grupp som använder sina 

mobiltelefoner mest (Blom, 2017). Enligt E-barometerns årsrapport från 2016 innebär detta att 

mobilen är ett viktigt verktyg vid köp online. 

3.3 Studenter 

Enligt Gustafsson och Swartling (2014) är tid och ekonomi samt kunskap och motivation 

betydande faktorer för studenters matvanor. Exempelvis påverkar ekonomin valet av livsmedel 

negativt då halvfabrikat i stor utsträckning väljs framför färska råvaror. Vidare skriver 

författarna att mat och måltider har låg status hos studenter och prioriteras lägre än många andra 

aktiviteter.  
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Pelletier och Laska (2012) menar att tidsbrist är den vanligaste orsaken till ohälsosamma matval 

hos studenter och unga vuxna. Tidsbrist leder enligt författarna ofta till att tiden som läggs på 

att preparera och äta maten minimeras för att göra tid åt andra, viktigare, aktiviteter. Det i sin 

tur medför i vissa fall en ökad konsumtion av snabb- och lättillgänglig mat.  

På Linköpings universitet äter majoriteten av studenterna mat på campus varje dag och deras 

förstahandsval för lunch är att förbereda och ta med egna matlådor. När en matlåda inte togs 

med berodde det oftast på att studenten inte hade tid att laga mat. När lunchen då behövde 

införskaffas på universitetsområdet uppgav studenterna att priset är den viktigaste faktorn. 

(Marknadsundersökning, se bilaga 1) 

Vad gäller studenters beteenden kring e-handel skriver Wijngaards (2008) att de är avancerade 

användare och särskilt bra på att snabbt skumma igenom och ta till sig information. De är vana 

vid att information i webbapplikationer är tydlig och lättåtkomlig så att den snabbt kan intas 

och dechiffreras. Han beskriver fortsättningsvis studenter som otåliga och att de är bättre på att 

tolka bilder än text. 

3.4 Navigerbarhet 

Enligt Zhou et al. (2007) syftar navigerbarhet till hur enkelt användaren kan hitta och söka 

relevant information och navigera sig runt på webbapplikationen utan att tappa bort sig. Denna 

definition stärks av Newman och Landay (2000) som även utvecklar den något genom att skriva 

att navigation syftar till hur webbapplikationens olika sidor ligger i förhållande till varandra. 

Hur individuella element placeras på de enskilda sidorna har däremot snarare med 

applikationens grafik att göra. 

Vidare betonas vikten av god navigering av Gherke och Thurban (1999). Risken är stor att 

användaren lämnar webbapplikationen och aldrig återkommer om navigationen inte uppfattas 

som effektiv och lättanvänd. Detta då användaren kan uppleva sig som vilsen och frustrerad. 

Hasan (2016) instämmer och adderar att användare i e-butiker föredrar enkel och direkt 

navigationsdesign för att spara tid. För att inte slösa på tid och ansträngning föredrar de att 

genomföra köp med så få klick som möjligt. En oklar navigationsdesign stör användare och kan 

få dem att tappa bort sig och avbryta köp. 

Utvecklare och användare har ofta olika uppfattningar om hur en webbapplikation ska vara 

uppbyggd, menar Shaik och Pathan (2014). Detta, menar författarna, är en av de största 

anledningarna till att det är svårt att designa en webbapplikation med effektiv navigering. Om 

inte utvecklarna har en bra föreställning om vad användarna efterfrågar så leder det till att 

applikationen byggs upp efter deras egna uppfattning och därmed leder till en sämre navigation. 

Krug (2000) menar att på en webbapplikation med en hög nivå av navigerbarhet behöver 

användaren aldrig reflektera över vad som ska göras för att ta sig vidare och hitta den 

information som söks. Krug anser vidare att antalet klick som krävs för att hamna rätt är oviktigt 

(inom rimliga gränser) jämfört med hur mycket eftertanke varje klick kräver.  

Fortsättningsvis hävdar Hernández (2009) att navigerbarhet tillsammans med tillgänglighet, 

snabbhet och innehållskvalitet utgör en av fyra nyckelfaktorer i att utveckla en kommersiell 
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webbapplikation. Hernández skriver att navigerbarhet kan delas in i fyra huvudsakliga 

områden: 

• Att organisera och klassificera innehållet. 

• Att märka information. 

• Att designa navigationssystem. 

• Att hjälpa användaren att hitta information. 

 

Hernández lyfter även fram följande punkter som positiva exempel till ovan nämnda områden 

för att öka navigerbarhet: 

• En sökfunktion med taggar som hjälper användaren att hitta det de söker. 

• En fix meny som ger användaren snabb åtkomst till olika delar av 

webbapplikationen och hjälper till att förebygga att användaren känner sig vilse. 

Den ger samtidigt en bra överblick och får användaren att känna kontroll. 

• En hjälpsida som förser användaren med nödvändig information om produkter 

och e-butikens uppbyggnad. En sådan hjälpsida bör innehålla en FAQ med en 

inbyggd optimeringsfunktion för att se till att de mest sökta frågorna lyfts fram 

så att tjänsten blir så bra och effektiv som möjligt. 

• En tydlig hemknapp samt rubriker på varje sida av webbapplikationen 

förebygger att användaren känner sig vilse. 

 

För att uppnå navigerbarhet vill användaren använda sig av menyer för att nå information och 

funktioner. Whitenton (2016) listar ett antal aspekter som bör beaktas då menyn utformas. De 

som anses väga tyngst är:  

• Det ska finnas tillräckligt med plats för att visa menyerna; de ska inte vara dolda. 

• Menyer ska finnas på positioner som känns intuitiva för användaren, exempelvis 

högst upp eller längst till vänster. 

• Det finns risk för att användaren inte inser att en meny är just en meny om 

alternativen inte ser klickbara ut. För att undvika detta bör man undvika att 

använda för mycket bilder i menyerna. 

• För att maximera lärbarheten bör färgen på text i menyn stå i kontrast till menyns 

bakgrundsfärg. 

 

Vidare tar Babich (2016) upp vikten av autofokus som en viktig egenskap på formulärfält. Detta 

ger användaren en startpunkt för var den ska börja fylla i formuläret. En tydlig notifikation så 

att fokus flyttas till formuläret bör användas och ett exempel är att ändra färg där fokus ska 

placeras. Rubriker i formulär placeras idealt ovanför fälten som ska fyllas i, enligt en studie 

vars resultat diskuteras av Fadeyev (2009). Dessutom skriver Fadeyev (2009) att det 

förekommer att rubriker placeras till vänster om formulären; det ser bra ut men det är inte den 

enklaste layouten att använda. Det är enklare om rubrikerna placeras ovanför fälten eftersom 

användaren intuitivt skannar och fyller i formulär uppifrån och ner. Bownik et al. (2009) menar 
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vidare att man kan skapa funktioner som fyller i formulär automatiskt med hjälp av tidigare 

inmatade data för att skynda på processen att fylla i formulär och samtidigt minska risken för 

fel. 

Navigerbarhet är ett viktigt element i webbdesign och är starkt sammankopplat med 

användbarhet då en användarorienterad navigeringsstruktur är associerad med hög 

användbarhet. (Fang & Holsaple, 2003) 

3.5 Användbarhet 

Det faktum att användbarhet är en avgörande del i användarupplevelsen i webbapplikationer 

beskrivs av både Nielsen (2012) och Cruz (2015). Cyr (2014) beskriver vidare att om säljaren 

i en e-butik kan skapa en tillfredsställande upplevelse för användaren, resulterar detta i ett lojalt 

kundbeteende där användaren återvänder till webbapplikationen även i framtiden. Många 

företag har lyckats utveckla webbapplikationer för e-handel medan många andra har 

misslyckats. Flera av dessa misslyckanden berodde på att ingen hänsyn till användbarhet på 

webbapplikationen togs (Becker et al., 2001). Det är tydligt att användare lämnar 

webbapplikationer som är svåra att använda, där det är svårt att veta vad som erbjuds samt där 

de tappar bort sig enligt Nielsen. En e-butiks första lag, menar han, är att ”om användaren inte 

kan hitta produkten kan de inte heller köpa den”. Därför är användbarhet som koncept en central 

del av alla webbapplikationer som ämnar locka kunder, och begreppet syftar alltså till hur lätta 

och behagliga webbapplikationens funktioner är att använda (Nielsen, 2012).  

Denna definition stärks av Lee och Koubek (2010) som menar att struktur och layout är 

viktigare för användarpreferensen än estetiska aspekter såsom färg och typografi. Nielsens 

definition av det breda begreppet användbarhet kan vidare kompletteras av Dumas och Redish 

(1999), som menar att användbarhet innebär att konsumenter brukar en produkt (i detta fall 

webbapplikationen) för att uppnå sina egna mål eller uppgifter. Samtliga menar att 

användbarhet fokuserar på användaren och att man vid produktutveckling bör förstå nuvarande 

och/eller potentiella konsumenter; detta för att kunna sätta sig in i användarens uppfattning om 

vilket behov produkten ska fylla. Det är i slutändan användaren som avgör om en produkt är 

användbar, och hänsyn behöver tas till hur mycket tid och ansträngning en genomsnittlig 

användare är beredd att lägga för att förstå produkten.  

Nielsen (1994) menar att användbarhet består av en uppsättning av nio egenskaper: Synlighet 

av systemets status, matchningen mellan systemet och den verkliga världen, användarkontroll, 

konsistens och standarder, förebyggande av fel, erkännande framför återkallning, flexibilitet 

och effektivitet, estetisk och minimal design, samt möjlighet för användaren att återhämta sig 

från fel.  
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Vidare definieras användbarhet som ett kvalitetsattribut som fastställer hur lättanvänt ett 

användargränssnitt är. Begreppet består av fem komponenter som alla behandlar 

kvalitetsaspekter: 

• Lärbarhet. 

• Effektivitet. 

• Minnesvärdhet. 

• Fel. 

• Tillfredsställelse. 

(Ferre et al., 2001; Nielsen, 2012) 

3.5.1 Lärbarhet 

Begreppet syftar enligt Nielsen (2012) till hur enkelt det är för användaren att utföra enkla 

uppgifter första gången användaren stöter på dessa. Ferre et al. (2001), menar att lärbarhet är 

hur enkelt det är att lära sig huvudfunktionaliteten för att kunna slutföra jobbet. Lärbarhet är ett 

attribut som är viktigt för nybörjare. 

Schade (2014b) nämner vikten av att kunden tydligt vet om en ny produkt har lagts till i 

kundvagnen i en e-butik. Det är dåligt om kunden måste avbryta processen för att gå in i 

varukorgen för att se om en vara har lagts till eller om kunden av misstag lägger till dubbla 

produkter i kundvagnen. Det ska vara enkelt och direkt möjligt att få en överblick av 

varukorgen.  

Vidare kan användandet av ikoner såsom "kundvagnen" och "till kassan" skapa tydlighet och 

samtidigt minska behovet av detaljerad information i text. Användaren vet då vilka steg som 

behöver genomföras för att slutföra ett köp om webbapplikationen har utformats på ett bra och 

konsekvent sätt. (Calongne, 2001) 

3.5.2 Effektivitet 

Med effektivitet menas med vilken snabbhet en användare kan utföra saker i applikationen när 

denne väl lärt sig designen. En stor komponent av detta utgörs av sidans design och 

navigerbarhet, menar Lee och Kozar (2012). Ju högre användbarhet på systemet, desto snabbare 

kan användaren utföra uppgiften. (Ferre et al., 2001) 

På detta tema diskuterar Whitenton (2016) de möjligheter som finns för att underlätta 

navigeringen med hjälp av en logotyp. Han nämner tre viktiga egenskaper webbapplikationens 

logotyp bör besitta.   

• Genom att visa logotypen på samtliga sidor på webbapplikationen vet besökaren 

vilken sida de för tillfället besöker.  

• Att besökaren ofta ser logotypen stärker varumärket. Starkare 

varumärkeskännedom bidrar till ökade köp.  

• Logotyper bör alltid vara klickbara och navigera direkt tillbaka till startsidan. 

Det ger besökaren en nystart att klicka på logotypen. 
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Logotypen bör placeras i vänstra hörnet högst upp då det är där en användare först letar; detta 

för att besökare är vana vid att besöka sidor där detta är fallet. Att bryta detta mönster riskerar 

att försämra användarupplevelsen. Användbarheten blir lidande när webbapplikationen inte 

uppfyller besökarens förväntningar. 

3.5.3 Minnesvärdhet 

Minnesvärdhet syftar till hur lätt det är för en användare att, efter en tid av icke-användande av 

webbapplikationen, återgå till designen utan att behöva klättra inlärningskurvan igen. (Ferre et 

al., 2001) 

3.5.4 Fel 

Denna aspekt av användbarhet behandlar hur många fel en användare gör, hur allvarliga dessa 

är och hur snabbt användaren kan återhämta sig från dem (Nielsen, 2012). Felfrekvensen bidrar 

negativt till användbarhet då fel minskar både effektiviteten och användarens tillfredsställelse 

på webbapplikationen (Ferre et al., 2001). 

Lee och Kozar (2012) menar att om en webbapplikation å andra sidan har utmärkta 

navigeringsfunktioner, ett livfullt och interaktivt bildspråk och innehåll med relevant bredd och 

djup kan användare nå sina mål med färre misstag längs med vägen. “Fel” kan med den 

definitionen tolkas som brist på lärbarhet, effektivitet och navigerbarhet. 

3.5.5 Tillfredsställelse 

Detta är den mest subjektiva aspekten av användbarhet och handlar om hur tillfredsställande en 

användare upplever att det är att använda designen (Nielsen, 2012). Detta stärks av Ferre et al. 

(2001) som menar att nöjdheten visas genom användarens subjektiva intryck av systemet.  

Agrawal (2016) beskriver att bakgrundsbilder som tar upp hela skärmstorleken passar in 

naturligt med shoppingupplevelsen. En hel bild ovanför många mindre bilder hjälper till att få 

webbapplikationen att se enkel ut. Vid val av bakgrundsbild bör den vara av HD-kvalitet. 

Användaren kommer lägga fokus på negativa detaljer i dåliga bilder och det finns inget 

utrymme för fel. Bakgrundsbilden måste stilmässigt vara i linje med färger och motiv som 

används i resten av webbapplikationen. 

Vad gäller tekniska aspekter är vikten av att skapa en flexibel layout viktigt enligt Farell (2015). 

Det gäller att veta vad som händer med skalningen då webbapplikationen nås från olika enheter. 

Lindgaard et al. (2006) menar att det endast tar 50 millisekunder för en användare att bedöma 

designen på en webbapplikation. Således måste webbapplikationen utformas så att ett gott 

intryck fås redan efter 50 millisekunder. 

Personer i åldrarna 18–25 år som är studenter är vanligtvis duktiga läsare. Trots det gillar de 

fortfarande inte att läsa mängder med text på nätet, utan föredrar multimedia-innehåll framför 

text. (Meyer, 2016) 

Det har även visats att användaren uppskattar lättöverskådligt innehåll som är lätt att skanna 

(Meyer, 2016). I detta instämmer Schade et al. (2016), vilka vidare menar att för mycket text 

gör det svårt för användaren att hitta intressant information. De menar även att dåligt 
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organiserad information på webbapplikationer gör att användaren behöver kämpa för att hitta 

vad de behöver. Det är viktigt att möjliggöra för användaren att snabbt hitta den information 

som är av intresse. Som förlängning menar Nielsen (2010a) att användare lägger stor vikt vid 

att bildmotiv är relevanta för de produkter webbapplikationen erbjuder. Han menar även på att 

inom e-handel får produktbilder kunder att enkelt förstå och jämföra olika produkter.  

Schade (2015b) beskriver att webbapplikationen måste uppmuntra scrollning för att ge 

användaren en anledning att göra det och Nielsen (2010b) nämner att en användare spenderar 

80 % av tiden på det som syns på webbapplikationen utan att scrolla ner. 20 % av tiden, och 

därmed 20 % av uppmärksamheten, spenderas på att ta in informationen som visas då man 

scrollar ner. Användaren kommer scrolla ner på en sida om layouten uppmuntrar till skanning 

och att den inledande synliga informationen ger användaren intrycket att det finns ett värde i 

att scrolla ner på sidan. Visuella element kan göra detta möjligt. Även viktig information på 

toppen av webbapplikationen kan uppmuntra användaren att besöka botten av sidan. För lite 

information i toppen på webbapplikationen kan leda användaren till att tro att det inte finns 

någonting av värde längre ner. Därav bör den mest essentiella informationen finnas på sidans 

topp.  

En vital del i applikationens uppbyggnad är att lägga de viktigaste bilderna överst då kunder 

lägger mindre vikt på sidans innehåll ju längre ner användaren scrollar. (Nielsen, 2010a) 

Schade (2014c) nämner att det inte räcker med endast bra produktbilder och en “lägg till i 

kundvagn”-knapp där produkten visas för att den ska sälja. Sidan där produkten visas måste 

vara tydlig och beskrivande, då kunden inte har chansen att känna på produkten, läsa dess 

innehållsbeskrivning eller fråga en säljare om råd före köpet. 

Nielsen (2014) visade enligt en undersökning av 263 olika besökare på e-butiker att 

webbapplikationen bör stödja fyra olika användningsområden för att upplevas som användbar: 

• Visa populära produkter.  

• Göra kategorisökningar. 

• Hitta fyndköp. 

• Hitta inspiration. 

 

Att erbjuda företagsinformation “om oss” på webbapplikationen skapar trovärdighet. Likaså 

mejlbekräftelser på ordrar. Dessa lugnar kundernas oro, speciellt om det skapas en fördröjning 

i sista steget i betalprocessen. Även om allt går som det ska vinner man trovärdighet om man 

uppdaterar kunden med information (Nielsen, 2004). 

3.6 Användaranpassning 

För att bättre anpassa webbapplikationen till dess användare behöver dessa identifieras och 

deras behov kartläggas. Detta är viktigt då användbarhet till stor del är en subjektiv upplevelse. 

Nedan följer därför redovisning av olika typer av användare som kan tänkas besöka 

webbapplikationen, i detta fall studenter i åldrarna 18–24 år. (Marknadsplan 1) 
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3.6.1 Typer av användare 

Schade (2014a) hävdar att det finns fem olika typer av e-shoppare: 

Produktfokuserade shoppare - vet exakt vad de vill ha och tycker det är viktigt att:  

• Identifiera produkter genom beskrivande namn och tydliga bilder. 

• Effektivt söka efter produkter. 

• Enkelt att komma åt tidigare ordrar för att kunna beställa samma sak igen. 

• Att snabbt genomföra en beställning. 

Fönstershoppare - spenderar tid på nya webbapplikationer för inspiration och premierar att:  

• Enkelt se nya, populära produkter och tillfälligt nedsatta produkter. 

• Dela information om produkter de tycker om. 

Undersökare - samlar information och tycker det är viktigt att:  

• Det finns tydlig och detaljerade produktbeskrivningar. 

• Användarrecensioner. 

• Kunna jämföra produkter. 

• Enkelt kunna modifiera kundvagnar. 

 

Fyndjägare - letar efter den bästa möjliga dealen och tycker det är viktigt att:  

• Enkelt kunna se alla nedsatta produkter.  

• Tydligt se priser och hur mycket de sparar på ett specifikt köp av nedsatt 

produkt.  

• Enkelt kunna använda rabattkoder eller att det sker med automatik.  

Engångshandlare - kan vara alla av de ovan listade e-shoppare och de tycker det är viktigt med:  

• Tydlig sidnavigering. 

• Fullständiga produktbeskrivningar. 

• Tydlig och tillitsfull företagsinformation. 

• Betalprocess utan registrering. 

Även Schade (2015a) tar upp vikten av att ha valbar registrering vid köp från e-butik. Att 

acceptera en betalning utan registrering ökar antalet genomförda köp. En undersökning visade 

att flera användare som tidigare klagat på obligatorisk registrering gladeligen registrerade sig 

på sidor där registrering var valbart. Det måste visas att registreringen är valbar innan 

betalprocessen börjar och vara tydligt med vilka fördelar som registrering medför. 

3.6.2 Användarcentrerad design 

Användarcentrerad design anses vara ett ramverk som används för att utforma verktyg för 

mänsklig användning genom att involvera människor i designprocessen. Målet för designers är 

att ta reda på vilka användarna är och vilka deras behov är. Användarcentrerad design är ett 
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samarbete mellan användare och designers. (Williams, 2009) Vidare nämner Bevan (2009) fyra 

steg som bör genomföras inom användarcentrerad design och dessa är:  

• Förstå och specificera användandeområdet. 

• Förstå användarbehov och krav. 

• Implementera designlösningar. 

• Utvärdering. 

3.6.3 Flat design 

Flat design används enligt Meyer (2016) i webbapplikationer då man vill att gränssnitten ska 

vara trendiga och moderna. I en undersökning visades att unga vuxna i åldrarna 18–25 år tolkar 

platta mönster på webbapplikationer som mer attraktiva än vad äldre vuxna gör. 

Flat design är ett verktyg inom design av webbapplikationer och är idag det dominanta 

designspråket vid utveckling av webbapplikationer. Populariteten i mjukvaruindustrin och hos 

grafiska designers ökar och har anammats av jättar såsom Google och Apple. Trots det har flat 

design kritiserats av användbarhetsexperter och forskningen inom området är knapp. Dessutom 

finns det i dagsläget inget som tyder på att flat design skulle öka användbarheten och 

användarens tillfredsställelse på en webbapplikation. (Burmistrov et al., 2015) 

Agrawal (2016) beskriver vad som kännetecknar flat design och varför det varit väldigt 

attraktivt sedan introduktionen år 2013. Flat design använder enkla färger, former och linjer 

som samverkar tillsammans för att skapa en ren, enkel webbplats med minimalt visuell 

utsmyckning. Färger påverkar känslor och det är viktigt att välja rätt färger för att skapa rätt 

effekt. Flat design fungerar med en mängd olika färger, men ljusa färger väljs ofta. Vidare 

menar Cousins (2013) att flat design utökar färgvalen från en eller två nyanser till flertalet 

nyanser. De flesta av nyanserna är ljusa, mättade och dessa kontrasteras ibland av grå eller svart 

färg. Färgerna som används bör matcha tonen på projektet. Det är populärt med monotona 

färgscheman som bygger på en färg som sedan kopplas ihop tillsammans med svart och vitt för 

att skapa en ljus och distinkt palett. 

3.6.4 Skärmanpassning 

Mobila användare gillar att slutföra enkla uppgifter snabbt. Det gör att de inte kan dra nytta av 

hela sortimentet samt funktionaliteten som erbjuds på webbapplikationen (Wasserman, 2010). 

Lee och Benbasat (2003) författar en artikel om gränssnittsdesign för e-handel i mobilen. 

Författarna poängterar vikten av att förenkla för mobilanvändarna genom att bland annat 

reducera webbapplikationens betalningssteg till så få klick som möjligt och ta tillvara på redan 

tillgänglig information om användaren. Vidare menar de att innehållet på webbapplikationen 

bör komprimeras till ett format som är lämpligt för aktuell skärmstorlek. Ett exempel kan vara 

att innehållet i den ursprungliga menyn slås ihop till en sammanfogad meny, så kallad 

hamburgermeny, för att ge plats till allt på skärmen. 

Gong och Tarasewich (2004) bygger vidare på detta resonemang och menar även att 

mobilversionen av webbapplikationen ska ha samma känsla och utseende som den har när den 

besöks via datorer. Det är enligt författarna därför viktigt att färgscheman och namn på olika 

element inte ändras. 
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Google (2014) genomförde tillsammans med AnswerLab en studie där de undersökte 

mobilanpassning av webbapplikationer. Målet var att etablera en best practice för design av 

webbapplikationer för mobilanpassning. Dessa inkluderar: 

Sidnavigation 

• Det ska vara enkelt att ta sig tillbaka till förstasidan genom att det finns en tryckbar 

logga högst upp på sidan. 

• Viktiga knappar och relevant information ska vara enkel och central att hitta. 

• Menyer ska vara kortfattade och enkla. 

• Undvik onödiga störmoment som stjäl uppmärksamhet, exempelvis stora färgglada 

annonser. 

Sökfunktion 

• Gör sökfunktionen lättillgänglig och se till att sökresultaten är relevanta. 

• Implementera filter-funktioner för att möjliggöra avancerade sökningar. 

Handel och köp 

• Visa produkter och information utan att kräva inloggning eller lämnande av övriga 

uppgifter. 

• Tillåta köp utan krav på inloggning men uppmuntra inloggning för att få tillgång till 

konkreta fördelar. 

• Utnyttja användarinformation som kunder redan lämnat. 

• Gör det enkelt att fortsätta köpet på annan plattform till exempel sparande av 

kundvagn. 

Formulär 

• Använd den enklaste metoden för varje uppgift. 

• Erbjud en visuell kalender när datum ska väljas. 

• Ha tydlig rubrik för vad som ska fyllas i och ge direkt feedback om något fyllts i på 

fel sätt. 

• Använd tydliga förloppsindikatorer. 

Användbarhet 

• Optimera hela applikationen för mobilanvändning. 

• Tvinga inte besökarna att zooma för att se information eller bilder. 

• Förstora bilder genom att klicka på dem. 

• Webbapplikationen ska fungera lika bra oavsett skärmorientering. 

• Tvinga inte användaren att öppna nya fönster eller flikar. 
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3.7 Metodteori 

Nedan finns den teori som ligger till grund för de metoder som valts: förstudie, implementation 

samt utvärdering av arbetet. 

3.7.1 Enkätundersökning 

Metoden enkätundersökning är ett enkelt sätt att komma åt relevant information i ett tidigt 

stadie (Kotler et al., 2013). Tourangeau et al. (2013) nämner att vid design av webbformulär 

föredras vit eller ljus bakgrund samt att bakgrundsgrafiker ska undvikas. Kotler et al. (2013) 

fortsätter med att ge fyra riktlinjer för hur texten ska formateras:   

• Texten för frågeformuläret ska skrivas i fet stil. 

• Svarsalternativen ska ges i vanlig text och kursiv text ska användas då betoningar 

görs. 

• Inmatningsverktyget ska matcha den avsedda funktionen, till exempel är 

användningen av radioknappar onödig när endast ett svar behövs. 

• Inmatningsfältet bör placeras till vänster om motsvarande etikett. 

3.7.2 Prototyp 

Genom användning av prototyper minskas risken för missuppfattningar eftersom en prototyp 

är mer representativ av en webbapplikation än vad en lång kravlista är. Den ger även en bättre 

överblick över hur applikationen kommer att vara utformad. Prototyper kan även ses som 

adaptiva eftersom de snabbt och enkelt kan uppdateras då förändringar krävs. (Warfel, 2009) 

Metoden prototyputveckling är dessutom ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att tidigt hitta 

problem med den tilltänkta designen av en webbapplikation (Nielsen, 2012).  

3.7.3 Utvärderingsmetoder navigerbarhet 

Zhou et al. (2007) beskriver tre olika metoder för att utvärdera navigerbarhet hos en 

webbapplikation: 

Användartester  

Dessa ska genomföras på en användargrupp med hjälp av en uppsättning kriterier och 

beskrivningar. Författarna beskriver denna process som tidskonsumerande och något osäker då 

resultatet beror till stor del på den mänskliga faktorn hos testpersonerna.  

Användaranalyser  

Detta är en metod som använder sig av lagrad information från webbapplikationen. Den sparade 

informationen analyseras för att sedan kartlägga användarnas beteende. Även denna metod har 

brister då den ofta ger ofullständiga spår av användarnas beteende och kan missledas av annan 

lagrad data.  
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Navigationsmätningar  

Författarna menar att navigationsmätningar är den bästa metoden för att utvärdera 

navigerbarhet. Dessa mätningar utgör ett mer matematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera 

navigerbarhet. Metoden utvärderar de sidor på webbapplikationen som användarna upplever 

som problematiska och ger därefter en automatiserad och objektiv lösning. 

3.7.4 Utvärderingsmetoder användbarhet 

Inom användbarhet finns det enligt Ivory och Hearst (2001) samt Nielsen (2012) tre centrala 

utvärderingsmetoder:  

Användartester  

För att utvärdera användbarheten hos en webbapplikation är användartest en rekommenderad 

metod. Testet är ett verifieringstest som utförs när webbapplikationen är sent in i 

utvecklingsfasen. (Ruben & Willey, 2008; Ivory & Hearst, 2001)  

Fernandez et al. (2011) menar vidare att en utvärderingsmetod består av definierade aktiviteter 

som går ut på att samla användardata i form av användarens interaktion med 

mjukvaruprodukten och hur olika specifika egenskaper i mjukvaruprodukten bidrar till att 

uppnå en viss grad av användbarhet. 

Nielsen (2012) beskriver tre viktiga komponenter i ett användartest som bör uppfyllas för att 

testet ska generera ett användbart resultat. 

• Testet bör genomföras med fem personer som representerar potentiella kunder. Nielsen 

(2000) argumenterar för att allt för omfattande användartester leder till att resurser 

förbrukas i onödan, samt att den ökade nyttan från att göra tester på fler personer än fem 

snabbt avtar. I en undersökning kom Nielsen och Landauer (1993) fram till att den 

optimala kostnaden per nytta för användartester är fyra personer, men att positiv nytta 

även uppnås vid upp till 16 tester. Nielsens argument stärks av Hwang et al. (2010) som 

visar att det behövs fem användare för att nå en upptäcksfrekvens på 80 %. Detta vid ett 

test där användarna använder produkten, delar sina tankar och utvärderare granskar 

användarnas beteenden.  

• Nästa essentiella komponent är att låta dessa personer utföra tydliga exempeluppgifter. 

Nielsen (2014) beskriver några viktiga aspekter vad gäller dessa uppgifter. De ska vara 

realistiska och genomförbara men samtidigt inte innehålla ledtrådar. Är uppgifterna för 

dåligt utformade kan det leda till att testpersonerna börjar ställa frågor för att kontrollera 

att de är på rätt spår, vilket inte ska behöva göras i en webbapplikation.  

• Den tredje aspekten Nielsen tar upp är att testarrangörerna bör observera och notera vad 

testdeltagarna gör och var de lyckas utan att säga någonting.  
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Expertgranskning  

Expertgranskning innebär att en utomstående expert inom interaktionsdesign utvärderar den 

färdiga eller delvis färdiga prototypen eller webbapplikationen. Expertens mål är att hitta brister 

på applikationen och sedan ge förslag på hur dessa kan lösas. Expertens arbete sker till en låg 

kostnad jämfört med att upptäcka bristerna i ett senare skede. Då användbarhet är i fokus bör 

en expertgranskning ske före användartestning. För att experten ska kunna ge bra feedback så 

krävs det att produktens syfte, målgrupp samt sammanhang är tydligt formulerade. (Berndtsson 

& Domingues, 2012; Ivory & Hearst, 2001)  

Gabbard et al. (1999) utvecklar detta med att säga att expertens mål inte endast är att hitta 

svagheter hos designen, utan även dess styrkor. Dock betonar de att det är viktigare att 

identifiera bristerna. Nielsen och Molich (1990) rekommenderar att använda tre till fem 

utvärderare. 

Efterforskning  

Genom att få användarna att ge feedback på användargränssnittet, i form av intervjuer eller 

dylikt, så är det möjligt att göra en efterforskning rörande applikationens användbarhet. (Ivory 

& Hearst, 2001) 

3.7.5  Metodval 

Metoder har valts baserat på teorin och med projektets syfte och begränsningar i åtanke. En 

central del i valet av metoder har varit att säkerställa studiens replikerbarhet. 

Enkätundersökningen genomfördes då den var enkel att implementera och enkel att få ut till 

den tänkta målgruppen. Metoden användes för att påvisa att behovet av vad webbapplikationen 

erbjuder existerar samt ta reda på vad användarna efterfrågar i en e-butik. En prototyp togs fram 

som ett kostnadseffektivt sätt att få en bättre överblick över hur applikationen skulle utformas. 

Användartest valdes då det är möjligt att utvärdera både upplevd användbarhet och 

navigerbarhet i samma test. Bedömningen gjordes att användartester skulle resultera i tillräcklig 

feedback för att kunna dra en korrekt slutsats. Dessutom hade expertgranskning, 

navigationsmätningar och användaranalyser krävt tillgång till resurser som begränsat 

möjligheten för andra att replikera projektet. 

Dessa resurser innefattar bland annat den matematiska kunskap som krävs för att utföra 

navigationsmätningar samt den lagrade information som är nödvändig för att utföra 

användaranalyser. För att få tillgång till det sistnämnda krävs att applikationen lanseras. 

Expertgranskning valdes bort på grund av de kostnader detta innebär.  



 

17 

 

4 Metod 

För att besvara frågeställningen ska en webbapplikation utvecklas och utvärderas med hjälp av 

de metoder och modeller som beskrivs i den teoretiska referensramen. De metoder som har 

använts i framtagningen av konceptet samt utvärderingen av den färdiga produkten redovisas i 

avsnitten nedan. 

4.1 Förstudie 

Förstudien avser de metoder och modeller som använts för att styrka att det finns ett behov av 

en tjänst som erbjuder studenter högkvalitativ mat inom deras budget på ett enkelt sätt. 

Dessutom kartläggs vad användarna efterfrågar i webbapplikationen med hjälp av bland annat 

en prototyp. 

4.1.1 Marknadsundersökning  

Enligt Dumas och Redish (1999) bör produktutvecklarna förstå hur nuvarande och/eller 

potentiella konsumenter tänker och vad de värderar. För att säkerställa att utvecklingen skedde 

med kundernas intresse i fokus gjordes en marknadsundersökning i form av en enkät. Syftet var 

att kartlägga efterfrågan samt behov och preferenser hos målgruppen, studenter på Campus 

Valla. Målet med marknadsundersökningen var att hitta belägg för att intresset för en e-butik 

fanns och att en sådan faktiskt kunde hjälpa studenter att planera sin vardag.  

Ett onlineverktyg användes för att utforma en webbenkät. Fördelarna med en elektronisk enkät 

var att enkäten enkelt kunde distribueras digitalt och vidare ge möjligheten att sammanställa 

insamlade data i lättöverskådliga tabeller och diagram. Verktyget Google Formulär användes 

då det överensstämde bra med den teori Tourangeau et al. (2013) presenterat för hur 

webbformulär ska designas.  

I tre olika avsnitt ställdes frågor rörande: 

• Personliga fakta (kön, ålder, matvanor) för att understryka att personen var del av den 

tänka målgruppen. 

• Vilka variabler som påverkar personens val bland de matalternativ som finns 

tillgängliga på campus idag. 

• Personens preferenser vad gäller e-handel, för att ta reda på vad målgruppen tycker är 

de viktigaste aspekterna av en e-butik. 

4.1.2 Marknadsplan 

Med hjälp av den genomförda marknadsundersökningen författades en marknadsplan för att 

skapa en förståelse kring möjligheterna, men även utmaningarna med konceptet. 

Marknadsplanen var heltäckande, det vill säga att den innehöll analyser om det egna företaget, 

konkurrenter och omvärlden. Marknadsplanens syfte var även att fungera som en stabil referens 

att återgå till vid eventuella tvivel kring hur webbapplikationen bör utformas.  

4.1.3  Prototyp  

Prototypen av webbapplikationens användargränssnitt skapades där all placering av funktioner 

och layout grundar sig på den teoretiska referensramen. En Lo-Fi-prototyp i form av Microsoft 
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PowerPoint-bilder togs fram då de enkelt och snabbt kan uppdateras, vilket är viktigt enligt 

Warfel (2009). Även en Hi-Fi-prototyp skapad i HTML togs fram, då Nielsen (2012) menar att 

detta är ett kostnadseffektivt sätt att tidigt kunna hitta problem med den tilltänkta designen. 

Även en skiss av databasens utformning och back-end-funktionalitet skapades för att få en 

översikt på vad som skulle implementeras. 

4.2 Implementation  

I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts vid utvecklandet av en navigerbar 

webbapplikation, teknologin som har använts samt tillvägagångssättet för att nå ett användbart 

resultat med fokus på navigerbarhet.  

4.2.1 Teknologi 

Vid utveckling av e-butiken användes ett flertal olika ramverk och bibliotek. De huvudsakliga 

ramverk som användes i projektet var Flask, Bootstrap, jQuery, JINJA, Stripe och SQLite. 

Dessa har valts för dess funktionalitet vid utveckling av webbapplikationer samt enkel 

användbarhet. Dessa hör även till de tekniska kraven på webbapplikationen som presenteras i 

kapitel 2. Bakgrund. 

4.2.2 Tillvägagångssätt 

Implementationen av webbapplikationen delades upp i två delar; front-end och back-end. 

Arbetet med front-end inleddes först för att tidigt kunna genomföra användartester och utveckla 

back-end-funktionalitet i efterhand. Detta då fokuset för utvecklingen var att maximera 

studenternas upplevelse när de använde e-butiken. 

Det initiala arbetet med front-end innebar att flera delar av e-butiken kunde utvecklas parallellt 

utan större hänsyn till samspelet med andra funktioner och aspekter av applikationen. Arbetet 

med att få ett fungerande användargränssnitt till användartesterna prioriterades, vilket innebar 

att när testerna genomfördes var stora delar av applikationens funktioner hårdkodade. Även 

databasen tillkom i ett senare stadie.  

Vid utvecklingen av back-end optimerades koden genom att implementera generiska funktioner 

som fick ersätta de tidigare hårdkodade funktionerna. Stora delar av koden kunde således flyttas 

till scriptfiler, vilket innebar en mer lättläst kod.  

4.3 Utvärdering  

För att utvärdera webbapplikationens användbarhet med fokus på navigerbarhet så utvärderades 

den enligt de metoder som behandlats i avsnitt 3.7.3. Utvärderingsmetoder navigerbarhet och 

3.7.4. Utvärderingsmetoder användbarhet. 

Ett användartest utformades som en serie av väldefinierade instruktioner, där testpersonerna 

uppmanades att genomföra olika uppgifter i applikationen och sedan svara på frågor relaterade 

till genomförandet (se Användartest, bilaga 4). Detta för att säkerställa hur specifika egenskaper 

i webbapplikationen bidrar till användbarhet med fokus på navigerbarhet. (Fernandez et al., 

2011; Zhouet et al., 2007). Målet var att identifiera vilka aspekter av e-butiken som upplevdes 
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som otydliga för att sedan kunna förbättra dessa och på så sätt öka användbarheten med fokus 

på navigerbarhet.  

De testscenarion som inkluderades i användartestet behandlar all den funktionalitet som är 

tillgänglig för kunder. För att få feedback på vad som låg till grund för eventuella otydligheter 

bröts varje större uppgift, exempelvis att genomföra ett köp, ner till mindre beståndsdelar, där 

testpersonerna fick ge feedback på respektive deluppgift. 

Användartestet utfördes i samma upplaga i totalt tre omgångar. Den första omgången 

genomfördes så fort en fungerande Hi-Fi-prototyp fanns att tillgå. Efter de två första testerna 

utvärderades feedbacken och användes som underlag i det fortsatta förbättringsarbetet med 

webbapplikationen. Efter det tredje användartestet genomfördes inga förbättringsåtgärder. 

Återkopplingen från detta test kan alltså anses vara en efterforskning av slutprodukten som 

verifierar att målet med applikationen uppnåtts.  

I samband med Användartest 2 och 3 fick deltagarna fylla i en enkät där de gav feedback på e-

butikens navigerbarhet och användbarhet. Detta gjordes genom att de fick sätta ett betyg mellan 

1–5 på lärbarhet och tillfredsställelse samt generell navigerbarhet och användbarhet. De 

uppmanades även att skriva en kommentar kring deras betyg samt e-butiken som helhet. 

För att få ett bra resultat deltog fem studenter från Campus Valla i respektive användartest, 

varav ingen hade tidigare erfarenhet av applikationen. En projektmedlem satt bredvid varje 

deltagare då testen genomfördes för att svara på eventuella frågor samt anteckna egna 

observationer kring vad testdeltagarna gjorde, var de lyckades och var de misslyckades. 

Omfattningen på varje användartest överensstämmer med teori angående användartester. 

(Hwang et al., 2010; Nielsen & Landauer, 1993) 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av utvecklingen av e-butiken. Kapitlet är uppdelat i tre 

avsnitt: förstudie, implementation och utvärdering. I förstudien presenteras 

marknadsundersökningen som bekräftar efterfrågan av tjänsten och belyser viktiga aspekter vid 

implementationen. Även Lo-Fi-prototypen som utvecklades för att underlätta 

implementationen presenteras. Vidare presenteras implementationsdelen. Den tekniska 

strukturen tas upp, resultaten från de första två användartesterna analyseras och 

förbättringsimplementationer presenteras. Slutresultatet av projektet i form av den färdiga 

webbapplikationens utseende och funktionalitet lyfts fram. Slutligen presenteras utvärderingen 

av slutprodukten i form av ett slutgiltigt användartest. 

5.1 Förstudie 

Resultat från marknadsundersökningen och Lo-Fi-prototypen presenteras i detta avsnitt. Den 

marknadsplan som togs fram med hjälp av marknadsundersökningen redovisas separat i 

Bilaga 2. 

5.1.1 Marknadsundersökning 

Följande är ett sammandrag av resultatet på den marknadsundersökning som genomfördes. Det 

fullständiga resultatet från undersökningen finns även presenterad i sin helhet i Bilaga 1. 

Marknadsundersökning.   

Den huvudsakliga målgruppen är studenter vid Linköpings universitet på Campus Valla och av 

de 127 personer som medverkade i undersökningen tillhörde samtliga målgruppen. 91,3 % av 

dessa var i åldrarna 18–24 år och könsfördelningen var 58,3 % män och 41,7 % kvinnor.  

62,5 % av personerna angav att de åt lunch 4–5 gånger i veckan på campus och 79,5 % ansåg 

att det i dagsläget inte finns ett snabbt, billigt och enkelt alternativ att hämta ut lunch på Campus 

Valla. 90,6 % hade varit intresserade om det fanns en tjänst som erbjöd lunch snabbt, billigt 

och enkelt till nästan samma kostnad som en egenlagad matlåda.  

I enkäten besvarade även de 127 deltagarna frågor angående viktiga aspekter vid handlande i 

en e-butik. Resultatet redovisas i Diagram 1 nedan.  
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Diagram 1. Vad är viktigt för dig när du beställer produkter online? 

5.1.2 Prototyp 

Före användartester och utveckling av webbapplikationen togs en Lo-Fi-prototyp fram som låg 

till grund för implementationen av webbapplikationen. Den fullständiga Lo-Fi-prototypen går 

att finna i Bilaga 3, Heat n’ Eat Lo-Fi-prototyp. Nedan finns två utdrag från prototypen i form 

av dess startsida (se Figur 1) samt varukorg (se Figur 2).  

 

Figur 1. Startsida i Lo-Fi-prototyp av webbapplikationen. 
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Figur 2. Steg 1 Betalprocess (Varukorg och avhämtningsdag) i Lo-Fi-prototypen 

De övriga prototyperna, databas-schemat och back-end-skissen, finns bifogade i bilaga 3.  

5.2 Implementation 

Nedan presenteras implementationsdelen av webbapplikationen. Vilka teknologier som har 

implementerats, resultatet samt förbättringsimplementationer från Användartest 1 och 

Användartest 2 och resultatet av webbapplikationens slutgiltiga utformning. 

5.2.1 Teknologi 

Webbapplikationen använder sig utav en rad olika Flask-moduler. Nedan beskrivs dessa och i 

vilka sammanhang samt i vilket syfte de används.  

Flask är ett paket som är skrivet i Python vilket således blev det huvudsakliga språket som 

användes under back-end-utvecklingen. Ramverket är simpelt men hade alla funktioner som 

krävdes vid utvecklingen av applikationen. Exempelvis paketen flash, redirect, url_for, 

render_template, jsonify och request. En mer detaljerad lista av de specifika Flask-paket som 

användes presenteras nedan. 

Flask-login  

Används för att registrerade användare skall kunna logga in/ut på webbapplikationen och ta del 

av bland annat medlemserbjudanden och tidigare ordrar. Det används även för att 

webbapplikationen skall kunna veta vilken användare som är inloggad samt för att kräva 

inloggning för att nå vissa delar av e-butiken.  

Flask-basicAuth  

För att skydda delar av webbapplikationen såsom admin-gränssnittet används detta paket.  
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Flask-admin  

För att nå webbapplikationens admin-gränssnitt där databasen kan modifieras används Flask-

admin.  

Flask-sqlalchemy  

Databasen är uppbyggd av Flask-SQLAlchemy som är ett SQL-verktyg för Python. Vad gäller 

hantering av databasen användes programmeringsspråket SQLite. SQLite integrerades med 

hjälp av Flask och SQLAlchemy. 

Flask-wtf  

Flask-wtf används i alla formulär på webbapplikationen.  

Övriga ramverk och bibliotek 

Sammankopplingen mellan front-end och back-end underlättades med användningen av JINJA, 

då det tillåter anrop av Python-variabler och -kommandon i HTML.  

Vid utvecklingen av front-end-funktionerna användes Bootstrap som ramverk. Det erbjuder 

en responsiv och anpassningsbar design för HTML- och CSS-sidor. Utöver detta ger Bootstrap-

ramverket färdiga JavaScript-funktioner till sina klasser.  

Resterande klassers funktioner skrevs i JavaScript med hjälp av jQuery-, AJAX- och JSON-

biblioteken. AJAX och JSON användes vid skickande och lagrande av temporära data mellan 

sidor. För att underlätta AJAX och JSON och göra dess interaktioner, samt traversering av sidan 

och animationer, enklare användes jQuery-biblioteket.  

Vid behandling av betalningsprocessen implementerades Stripe-plattformen som erbjöd en 

enkel och säker behandling av kundernas betalningar. För att förenkla 

säkerhetsprogrammeringen implementerades Stripes färdiga betalningsfunktion; denna erbjöd 

en säker plug-in som behandlade kundernas betaldata. Därmed sparades endast referenstokens 

i databasen och ingen annan betalningsinformation, vilket inte ställde stora krav på säkerheten 

hos databasen.  

5.2.2 Användartest 1 

Användartest 1 genomfördes med webbapplikationens Hi-Fi-prototyp då mycket av 

webbapplikationens back-end funktionalitet fortfarande inte var implementerad. Resultaten 

från det första användartestet innebar både positiv och negativ återkoppling.   

Den negativa feedback som samlades in rörde till största del lärbarheten i applikationen; 

användarna ansåg att den information som fanns tillgänglig presenterades på ett bra sätt men 

önskade mer utförlig och lättillgänglig information. Även designaspekter såsom tydlighet på 

rubriker och formulär nämndes. Nedan listas den mest relevanta kritiken från användartestet 

tillsammans med citat från testpersonerna:   
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• Önskemål om ett meddelande som bekräftade att ett konto skapats.  

”Hade varit bra med ett meddelande som bekräftar att kontot är skapat, kan vara 

bra att ge information om kraven på lösenordet innan.”  

• Köpprocessen, det vill säga att placera en rätt i varukorgen, genomföra köpet och sedan 

hämta ut maträtten, behövde illustreras på ett mer överskådligt sätt med 

visuell och informativ grafik.   

”Behövs tydligare information om öppettider osv, hade varit bra med en flik 'så 

här går det till'.”  

• Många av testdeltagarna reflekterade inte över det faktum att inloggning inte var ett krav 

för att få genomföra ett köp.   

”Visste inte om jag behövde göra det [logga in] eller ej.”    

”Tvekade på om man behövde vara inloggad eller inte.”  

• Testdeltagarna tyckte det var otydligt att varor lagts till i varukorgen och efterfrågade någon 

form av meddelande som bekräftade detta. De saknade även möjligheten att välja antalet av 

en produkt som ska läggas till i varukorgen direkt i produktkatalogen. 

”Hade varit bra att kunna lägga till två [maträtter] direkt snarare än att klicka 

två gånger, vore bra med ett flash-meddelande som bekräftar att rätten har lagts 

till i varukorgen.” 

Som positiv återkoppling pekade testdeltagarna bland annat ut bekräftelsemeddelanden då 

lösenord ändrats och överskådligheten kalendermenyn bidrog med då avhämtningsdatum väljs. 

Även applikationens design fick positiv feedback för att den var tillfredsställande visuellt. 

Dessutom gjorde färgsättningen och stilen det enkelt att identifiera knappar och klickbara 

element.   

En viktig iakttagelse som gjordes under användartestet var att majoriteten av användarna valde 

att navigera tillbaka till startsidan via logotypen högst upp till vänster i den fixerade navbaren. 

Detta föredrogs framför att navigera tillbaka till startsidan även när en grön klickbar knapp med 

rubrik ”Till startsidan” visades i mitten på skärmen (se Figur 8). 

En annan iakttagelse var att flera användare hade problem med att använda sökfunktionen då 

det endast fungerade att söka på exakta taggar på produkter inlagda i databasen. 

Förbättringsimplementationer efter Användartest 1  

Feedbacken från användartestet resulterade i ett antal förändringar i koden vad gäller 

funktionalitet i applikationen så väl som estetiska aspekter av e-butiken.   

Bland annat lades den helt nya sidan "Kom igång redan idag!" (se Figur 4) till där användaren 

enkelt kunde få sig en överblick över hur köpprocessen gick till. Däremot fanns inte den extra 

raden "För avhämtningens öppettider tryck Här." med i detta skede utan implementerades först 

efter Användartest 2.   
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Även den beskrivande texten på förstasidan (se Figur 3) lades till för att tydliggöra att köp 

kunde genomföras även då användaren inte var inloggad.   

En dialogruta som bekräftade att maträtten lagts till i varukorgen implementerades och likaså 

möjligheten att välja antal matlådor direkt i produktkatalogen med hjälp av en rullgardinsmeny 

(se Figur 2, bilaga 5).  

5.2.3 Användartest 2 

Användartest 2 genomfördes med en uppdaterad Hi-Fi-prototyp då back-end-funktionaliteten 

var implementerad. Feedbacken från det andra användartestet resulterade i ett antal förslag på 

konkreta förbättringar i applikationen. Många lättåtgärdade småfel uppmärksammades. Utdrag 

från användartest presenteras nedan. 

• Det var otydligt vad man kunde söka på i sökfältet. Testpersonerna ansåg att 

sökbeskrivningen bör utvecklas och även översättas till svenska.   

”Otydligt vad man kan söka efter i search-bar [Sökfältet].”   

"'Search…' står på engelska när applikationens innehåll är på svenska i övrigt.”  

• Det är otydligt hur man hittar till sidan om öppettider för avhämtning.  

”Lite otydligt hur man hittar dit [till info om öppettider] från t.ex. köpsidan, 

oklart att öppettider inte har en egen hemsida.”  

• Designen på knappar och rubriker borde göras om för att göra skillnaden tydligare och på 

så sätt undvika förvirring.   

”Knappar och rubriker påminner väldigt mycket om varandra till utseendet. Blir 

förvirrande vad som är klickbart och inte.”  

• Flera testpersoner riktade även kritik mot dialogrutan som implementerades efter 

Användartest 1, då den behövde stängas ner manuellt varje gång en produkt lades till i 

kundvagnen. Upplevelsen var att detta gjorde det väldigt tydligt att en ny produkt lagts till 

men att det var onödigt tidskrävande och ett irritationsmoment.  

”Att man behöver klicka ner en popup då en produkt läggs till i kundvagnen gör 

att köpet tar onödigt lång tid.”  

I övrigt angav majoriteten av de som deltog i användartestet att de upplevde applikationen som 

estetiskt tilltalande, enkel att använda och att funktioner och information fanns där de 

förväntade sig att de skulle vara.   

I detta test ombads deltagarna att betygsätta applikationens lärbarhet, tillfredsställelse, 

navigerbarhet och användbarhet på en skala från 1–5 efter avslutat test. De genomsnittliga 

betygen var 4; 3,6; 3,8 och 4.  

Förbättringsimplementationer efter användartest 2  

Åtgärder som genomfördes efter testet var bland annat att uppdatera sökbeskrivningen i 

sökfältet från "Search..." till "Sök på maträtt, ingrediens eller kategori..." för att tydliggöra vad 

som gick att söka efter (se Figur 3)  
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Dessutom lades den extra förtydligande textraden "För avhämtningens öppettider tryck Här." 

till i instruktionsbilden "Kom igång redan idag!" (se Figur 4) för att användaren enklare skulle 

kunna hitta information om avhämtningens öppettider. Även sidfoten, där det finns en länk till 

öppettiderna, gjordes fix så att den alltid fanns synlig (se Figur 5, bilaga 5).   

För att undvika förvirring gjordes även alla rubriker rektangulära med vassa kanter för att skilja 

dessa från knapparna som är rektangulära med rundade kanter. (se Figur 1, bilaga 5) 

Till sist togs dialogrutorna bort då det skapade för mycket irritation hos användarna.    

5.2.4 Webbapplikationens slutgiltiga utformning 

Applikationens slutgiltiga utseende efter de första iterationerna och tillhörande användartest 

presenteras nedan. 

Startsida 

Webbapplikationen skapades med en platt struktur där alla produkter i katalogen går att finna 

direkt på startsidan genom att scrolla nedåt, snarare än genom att klicka sig vidare. I toppen av 

webbapplikationen ligger en navbar (se Figur 3, bilaga 5) som följer med oavsett vilken sida 

man befinner sig på och som är fixerad, det vill säga den är alltid synlig även om du scrollar 

ner. Längst ner på sidan ligger även en transparent sidfot som alltid syns. Startsidan visas i 

Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Startsida Heat n' Eat. 
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Det första som visas på startsidan är kort information om konceptet. Något längre ner finns 

instruktioner för hur ett köp genomförs, vilket visas nedan i Figur 4. 

 

Figur 4. Instruktioner för användaren angående köpprocessen. 

Under informationen om webbapplikationen finner man sedan alla tillgängliga rätter indelade i 

olika kategorier som användaren enkelt scrollar sig igenom. För varje produkt i 

produktkatalogen finns möjlighet att läsa mer information, välja kvantitet på rätten samt lägga 

till i kundvagnen. (se Figur 2, bilaga 5) 

Navbar 

Navbaren ligger i toppen på alla sidor i webbapplikationen och är fixerad, det vill säga den syns 

oavsett hur långt ner på sidan användaren navigerat. I navbaren finns en logotyp som navigerar 

dig till förstasidan, en rullgardinsmeny för att sortera rätter på kategorier och en sökfunktion 

som sorterar efter maträtt, ingrediens eller kategori. Även länkar som navigerar till logga in/ut 

och skapa konto är tillgängliga. Varukorgen är placerad i högra hörnet och visar alltid kvantitet. 

(se Figur 3, bilaga 5) 

Vid klick på hamburgermenyn till vänster om sökfältet visas sorteringsfunktionen av produkter 

med avseende på kategorier. De olika kategorierna representeras vardera av en tydlig och 

simpel bild. Utöver de fyra olika matkategorierna fanns även en speciell kategori för varor med 

reducerat pris just den veckan. (se Figur 4, bilaga 5) 

Sidfot 

Sidfoten är transparent och alltid fix i botten av webbapplikationen oavsett vilken sida 

användaren befinner sig på. Det finns alternativ att navigera till Heat n’ Eats Facebooksida, 

möjlighet att lämna meddelande, se öppettider samt läsa mer om Heat n' Eat. (se Figur 5, bilaga 

5) 
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Medlemssida 

Kunderna gavs möjligheten att skapa ett eget konto i applikationen; detta var dock inget krav 

för att genomföra ett köp. Om ett konto skapades erbjöds kunderna möjligheten att ändra och 

lagra personlig information såsom allergier, mejladress och lösenord. 

I databasen sparades fullständig användarinformation. Därmed gavs varje användare 

möjligheten att se status och information om sina ordrar. Dessutom erbjöds möjligheten att 

avbeställa sina aktiva ordrar och se köphistorik. Varje registrerad användare hade en viss 

medlemsnivå, brons, silver eller guld, baserat på hur mycket som användaren tidigare handlat 

för i e-butiken. Beroende på medlemsnivå resulterade det sedan i olika rabatterbjudanden. Mina 

sidor visas i Figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Mina sidor. 

Steg 1 Betalprocess: Varukorg och avhämtningsdag 

I varukorgen fick kunderna en överblick över deras tänkta köp innan de slutförde det. Det var 

dessutom möjligt att direkt modifiera köpet med avseende på kvantitet och avhämtningsdatum. 

Då kunden var inloggad så visades även dennes medlemsnivå och hur mycket rabatt som gavs 

på köpet. Det var i varukorgen som själva betalprocessen påbörjades vilket indikerades av den 

upplysta gröna ikonen i förloppsindikatorn. Efter varukorgen följde ytterligare två steg innan 

köpet var avslutat. Varukorgen visas i Figur 6 nedan. 
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Figur 6. Varukorg, rabatt för medlemsnivå guld. 

Steg 2 Betalprocess: Orderöversikt och betalning 

Andra steget i betalprocessen visades genom att även den andra gröna ikonen i 

förloppsindikatorn lystes upp. Orderöversikt och kunduppgifter visades. För att gå vidare till 

betalning var användaren tvungen att acceptera köpvillkoren. Rabatten var även här synlig, 

vilket visas i Figur 7 nedan. 

 

Figur 7. Betalprocess med guldrabatt. 
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Efter orderöversikten, vid tryck på "Betala din order"-knappen, kom en ruta för Stripe-betalning 

upp. Där angavs mejl, kortnummer, utgångsår, CVC-kod samt en "kom ihåg mig"-ruta. För 

inloggade användare fylldes mejl i automatiskt. (se Figur 6, bilaga 5) 

Steg 3 betalprocess: Orderbekräftelse 

Sista steget i betalprocessen indikerades av den tredje gröna ikonen i förloppsindikatorn. 

Notifikation om att bekräftelsemejl skickats och påminnelse om plats och öppettider för 

avhämtning fanns tillgängligt på sidan, vilket visas i Figur 8 nedan. 

 
Figur 8. Köpbekräftelse. 

Ordrar  

För att hantera och tillaga de ordrar som placerats skapades ett gränssnitt för administratörerna 

från det tänkta företaget som levererade rätterna. Kontot med dessa rättigheter innebar tillgång 

till funktioner som inte fanns tillgängliga för de kunder eller potentiella kunder som besökte e-

butiken. Företagsadministratörerna hade tillgång till sidan "/cooking" (se Figur 7, bilaga 5) där 

information om samtliga placerade ordrar visades. På sidan fanns information om maträtter, 

kvantiteter, eventuella allergier och avhämtningsdag. Även en interaktiv sida fanns för 

administratörerna, "/delivery" (se Figur 8, bilaga 5) där de kunde ändra statusen på ordrar. Detta 

innefattade bland annat att ändra status på en order från att den var redo för avhämtning till att 

den blev påbörjad (det vill säga en av flera rätter från samma order var avhämtad) till att den 

var avslutad då hela ordern var avhämtad.   

Admingränssnitt 

Ett admingränssnitt där databasens innehåll kunde uppdateras och redigeras implementerades 

även. Exempel på hur utbudet av produkter redigerades visas i Figur 9 nedan. Det gick även att 

lägga till och ändra kategorier, allergier och taggar på maträtterna. 
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Figur 9. Admingränssnitt för redigering av information i databasen, bl.a. produktutbud och allergier. 

Formulär 

Alla formulär på webbapplikationen var uppbyggda med samma gränssnitt. För att underlätta 

navigering var det första fältet som skulle fyllas i upplyst med blå färg (autofokus) för att få 

användarens fokus. (se Figur 9, bilaga 5) 

Skalning 

Webbapplikationen var skapad för att fungera på alla typer av enheter såsom mobiler, läsplattor 

och datorer. Vid komprimering av webbapplikationen hamnade navbarens element i en 

collapse-meny vilket visas i Figur 10 nedan då webbapplikationen simulerades på en iPhone 5 

(320x568px). 
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Figur 10. Exempel på hur webbapplikationens utseende förändras vid skalning (här för iPhone 5). 

Vid besök på webbapplikationen via mobil enhet komprimerades vyn för att underlätta 

navigering via scrollning vilket visas i Figur 11 nedan. 

 
Figur 11. Produktvisning vid mobilanpassning för iPhone 5. 
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Vid besök i varukorgen från en mobil enhet såg applikationen ut som i figuren nedan. I Figur 

12 visas varukorgen då skärmen är roterad (568x320px), detta för att demonstrera att 

webbapplikationen fungerade oberoende av skärmorientering. Notera även att en visuell 

kalender dök upp när avhämtningsdatum skulle väljas. 

 
Figur 12. Varukorgen vid mobilanpassning för iPhone 5 i liggande läge. 

Färgsättning 

I webbapplikationen användes färger som tillhör flat design. Webbapplikationen hade överlag 

en ljus presentation där fåtalet olika färger användes. Ett par av färgerna har mörkare toner som 

skapar en kontrast mot de andra ljusare färgerna. Uppsättningen av färgerna som användes finns 

bifogat (se Figur 10, bilaga 5).   

5.3 Utvärdering 

I detta avsnitt presenteras resultaten av sista användartestet som är en efterforskning av den 

färdiga produkten, webbapplikationen Heat n' Eat. 

5.3.1 Användartest 3 

Från det tredje användartestet framkom positiv och negativ kritik som presenteras nedan. Då 

inga förändringar gjordes i applikationens utformning efter att testet genomförts har inga 

förbättringsåtgärder vidtagits och denna feedback är därmed en utvärdering av slutprodukten. 

• Processen att skapa ett kundkonto fick positiv kritik för att ha tydliga felmeddelanden. 

En testperson upplevde att förtroendet för applikationen sjönk då ingen mejlbekräftelse 

krävdes för att skapa ett konto. 

"Bra med tydliga meddelanden när man skriver i fel saker!" 
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• Kundvagnen upplevdes hjälpsam i och med att den lät användaren se aktuell totalsumma 

utan att lämna produktkatalogen, men fick kritik för att det inte var helt tydligt då en ny 

produkt lagts till. Negativ feedback riktades även mot att en användare behöver först 

klicka på ikonen och sedan på ytterligare en knapp för att ta sig vidare till varukorgen. 

"Det var lite väl otydligt ifall den hamnade i korgen eller inte" 

"Bra att totalsumman syntes innan man gick vidare till varukorgen, men det hade 

varit smidigare om summan syntes på hoover och ett klick på kundvagnssikonen 

tog en direkt dit. Det känns som att det tog onödigt många klick att komma till 

utcheckningen." 

• Vad gäller varukorgen upplevde användare att syftet med knappen "duplicera order" 

samt skillnaden mellan den och att ändra i antalet produkter var otydlig. En användare 

kommenterade även på att det finns två sätt att välja datum och att detta var överflödigt. 

"Förstår inte riktigt poängen med knappen 'duplicera order' och skillnaden mot 

att bara ändra i antalet." 

"Många klickbara saker i där man ska välja datum. Förstod inte först att det gick 

att öppna en meny för att ange datum via kalender." 

• Betalprocessen fick positiv kritik för att den saknade inloggningskrav samt att 

förloppsindikatorn var tydlig och förhöjde köpprocessen.  

"Det var skönt att inte behöva skapa ett konto, [jag] antog att inloggning skulle 

vara ett krav" 

• Medlemssidan fick återkopplingen att de relativt små avstånden mellan elementen på 

sidan gjorde det svårt att navigera med blicken.  

"Det är lite jobbigt att titta på den och hitta snabbt när allting ligger så nära 

varandra" 

• Feedback på hur en användare går till väga för att hitta information om Heat n' Eat 

berörde avståndet mellan knapparna "Öppettider & Kontakt" och "Om oss". Dessa låg 

nära varandra och det var inte tydligt att de var separata knappar. 

"Det tog en stund att se länkarna som fanns längst ner på sidan; trodde att hela 

textstycket gick till samma sida" 

• Applikationen har överlag en tilltalande design och layout. 

"Snygg, enhetlig design! Ser proffsigt ut." 

Även i detta test ombads deltagarna att betygsätta applikationens lärbarhet, tillfredsställelse, 

navigerbarhet och användbarhet på en skala från 1–5 efter avslutat test. De genomsnittliga 

betygen var 4,2; 4; 4,6 och 4,8. 
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5.3.2 Förbättringsförslag för ytterligare användbarhet med fokus på navigerbarhet 

Projektets tidsram och planering innebar begränsade möjligheter till att vidareutveckla 

applikationen med hänsyn till den feedback som Användartest 3 gav. Nedan listas några 

exempel på saker som hade kunnat förbättras ytterligare. 

Efter att många testdeltagare anmärkt under Användartest 1 att det var otydligt att en produkt 

lagts till i varukorgen implementerades en dialogruta som bekräftade detta. Detta ledde till att 

testdeltagarna i Användartest 2 upplevde det väldigt tydligt att en produkt lagts till i varukorgen 

men samtidigt väldigt irriterande att de var tvungna att stänga ner fönstret manuellt varje gång. 

Irritationsmomentet var så pass stort att dialogrutan togs bort inför Användartest 3 med följden 

att förvirring huruvida en produkt lagts till i varukorgen uppstod på nytt.  

Under Användartest 3 uppmärksammades ytterligare en potentiell förbättring. Den slutgiltiga 

webbapplikationen är implementerad så att det krävs ett klick på kundvagnsikonen och sedan 

ett klick på ”Till varukorg”-knappen (se Figur 13) för att komma till varukorgen. En möjlig 

förbättring, enligt en användare i Användartest 3, för att effektivisera köpprocessen skulle vara 

att ett klick på kundvagnsikonen tar användaren direkt till varukorgen och totalsumman istället 

visas då musen hovrar över kundvagnsikonen. Köpprocessen skulle därmed kräva färre klick 

utan att användaren förlorar möjligheten att se totalsumman i menyn, en funktionalitet som fick 

väldigt positiv feedback under användartesterna.  

 

Figur 13. Varukorg. 
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6 Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring studiens slutresultat och vad som hade kunnat förbättras. Även 

metoderna som har använts under projektets gång diskuteras samt potentiell vidareutveckling 

av webbapplikationen. Slutligen belyses eventuell kritik mot de källor som har använts.  

6.1 Resultat 

Resultatet ligger inom nära räckhåll för vad som förväntades i projektets initiala fas. Det utfallet 

kunde uppnås tack vare ett gediget förarbete med Hi- och Lo-Fi-prototyper för front-end och 

en planerad struktur för back-end. Vad som blev avvikande från första tanken var hur 

information visades i applikationen och till vilken grad den fanns tillgänglig.  

Navbar 

De två första omgångarna av användartester uppmärksammade problem kring kundvagnen i 

navbaren. Positiv feedback från användartesterna var att det var möjligt att se aktuell 

totalsumma utan att lämna produktkatalogen. Vid tillfället då det första användartestet 

genomfördes ansåg testpersonerna att det var otydligheter kring om produkten de försökte lägga 

in i varukorgen faktiskt hamnade uppe i kundvagnen. I den aktuella versionen av Hi-Fi-

prototypen fanns en indexmarkering i anslutning till kundvagnen som indikerade antalet 

produkter i varukorgen (se Figur 3, bilaga 5). Detta mötte ej användarnas förväntningar gällande 

tydlighet, då en majoritet av testpersonerna angav detta som ett problem.  

Inför det andra användartestet implementerades en dialogruta som visades då en ny produkt 

placerades i varukorgen och krävde manuell nedstängning. Deltagarna vid det andra 

användartestet riktade kritik mot detta, då det upplevdes som ett irritationsmoment vid köp av 

flera produkter. 

Avvägning mellan de två alternativen som testats var svår, då en användare som känner 

irritation snabbt lämnar en webbapplikation medan Schade (2014b) understryker vikten av att 

kunden vet om en produkt placeras i varukorgen medan. Det framgår även från Schade (2014b) 

att det är viktigt att kunden får en enkel och direkt överblick av varukorgen. I slutänden togs 

beslutet att endast använda en indexmarkering i kundvagnen för att indikera antalet produkter i 

varukorgen, då irritationen dialogrutorna medförde ansågs ha större negativ inverkan på 

användarupplevelsen än förvirringen som uppstod utan dem. Bedömningen att det var 

förstagångsbesökare som hade problem med att tyda varukorgens innehåll. Det var möjligt för 

kunderna att få en tydlig överblick av varukorgen och dessutom där kunna modifiera ordern 

och åtgärda eventuella misstag på vägen. Det skulle kunna handla om att kunden råkat placera 

dubbla ordrar eller liknande fel på grund av otydligheten kring varukorgen för nya besökare på 

e-butiken. Det är även vår uppfattning att det är just ett problem för förstagångsbesökare och 

att erfarna användare kommer kunna vara medvetna om varukorgen med hjälp av 

indexmarkeringen. 

Under majoriteten av de användartester som genomfördes gjordes observationen att användaren 

tenderade att instinktivt navigera tillbaka till hemskärmen via den klickbara logotypen som 

placerats längst upp till vänster på webbapplikationen på samtliga sidor. Detta skedde även 
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direkt efter ett genomfört köp trots att en knapp med texten “Till startsidan” tydligt visas i mitten 

av skärmen (se Figur 8). Detta ger stöd för resultaten för studien från Whitenton (2016), som 

understryker vikten av att ha en klickbar logotyp högst upp till höger eller vänster. Han menar 

att användbarheten blir lidande om webbapplikationer inte uppfyller besökarens förväntningar. 

Vidare beskriver Krug (2000) att användare aldrig ska behöva reflektera över vad som ska göras 

för att ta sig vidare på webbapplikationer med hög navigerbarhet vilket även det stödjer 

logotypplaceringen. Hernandez (2009) nämner dessutom att en tydlig hemknapp på varje sida 

förebygger att användaren känner sig vilse. Knappen "Till startsidan" behölls i slutänden trots 

att användarnas instinktiva val var att använda logotypen, då ingen negativ återkoppling kring 

dess närvaro framkom under användartesterna.  

Ett sökfält placerades centralt i navbaren för att göras lättillgänglig, vilket Google (2014) menar 

är viktigt för skrämanpassning. Även Hernández (2009) lyfter fram sökfunktion som ett 

exempel för att öka navigerbarhet. Dessutom ansåg en stor majoritet av deltagarna i 

marknadsundersökningen att det är viktigt att kunna söka och filtrera bland produkterna 

smidigt. Feedbacken från det första användartestet påvisade dock ett antal problem med 

sökfunktionen; endast sökningar på de exakta taggarna på produkterna tilldelats i databasen 

returnerade önskade resultat. Till följd av detta vidareutvecklades sökfunktionen till att även 

reagera på produktnamn, delar av produktnamn samt att vara okänslig för versaler och gemener. 

Databasen i sig utökades även till att innehålla fler taggar.  

Vid Användartest 2 så framkom ingen kritik riktad mot sökfunktionaliteten, men däremot att 

det vad otydligt vad som var möjligt att söka efter i sökfältet. Inför Användartest 3 förtydligades 

detta genom att en informativ hjälptext visas innan en användare börjar skriva i sökfältet (se 

Figur 3, bilaga 5). Under samtliga användartester lyftes önskemålet om funktionalitet som 

hanterar stavfel vid sökningar, exempelvis genom att erbjuda en direktlänk till en snarlik 

sökning som resulterar i en träff i databasen. Denna funktionalitet ansågs dock kostsam att 

implementera i relation till hur mycket tillfredsställelsen hos användaren ökar, då tidsåtgången 

för att utveckla bedöms vara relativt stor medan en användare enkelt kan göra en ny, korrekt 

sökning.  

Sidfot 

Sidfoten är likt navbaren implementerad för att underlätta för användare att navigera i 

applikationen och snabbt hitta det de söker. Den är fixerad på sidan och innehåller en genväg 

till sidan "Om oss" för att öka applikationens trovärdighet (Nielsen, 2014). Här finns även en 

länk till "Kontakt & Öppettider" där användaren hittar företagsinformation, vilket enligt Schade 

(2014a) är viktigt för engångshandlare. 

Applikationen saknar en hjälpsida dedikerad till att förse användaren med viktig information, 

vilket går emot Hernández (2009) rekommendationer. Enligt Hernández ska en sådan hjälpsida 

även inkludera en FAQ. Detta har ej implementerats då den bild som illustrerar konceptet av 

Heat n' Eat (se Figur 4) förklarar köpprocessen på ett överskådligt sätt. För övriga frågor ges 

användarna möjlighet att fylla i ett kontaktformulär och mejla företaget via sidan "Kontakt".  
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Vid en potentiell lansering av webbapplikationen bör dock implementeringen av en ren 

hjälpsida med FAQ övervägas. Det hade hjälpt att öka navigerbarhet och besvara de frågor som 

uppkommer hos användare, men valdes bort då det inte passade inom projektets tidshorisont.  

Betalprocess 

Med Lo-Fi-prototypen som grund utvecklades varukorgen. Detta resulterade i ett antal 

komplikationer, då det blev tydligt att prototypens fokus var på design snarare än navigerbarhet. 

En sådan komplikation uppstod då en användare lade till två produkter av samma typ i 

kundvagnen och sedan fortsatte till varukorgen; dessa produkter listades då automatiskt 

tillsammans, enligt produkt x, antal = 2, vilket medförde att det ej var möjligt att ange 

individuella upphämtningsdatum för de två produkterna. För att arbeta sig runt detta var 

användaren tvungen att ändra kvantitet till en enhet och därefter gå tillbaka till 

produktkatalogen och lägga till samma produkt igen. Detta går emot vad Hasan (2016) menar 

är viktigt då fler klick än nödvändigt kan störa användare och få dem att avbryta ett köp. Även 

Schade (2014a) visar på att e-handelstypen undersökare tycker det är viktigt att enkelt kunna 

modifiera kundvagnar. 

För att öka navigerbarhet sattes målet att en användare aldrig ska behöva gå tillbaka till 

produktkatalogen för att modifiera varukorgen. Detta mål gick även i linje med 

marknadsundersökningen där majoriteten betonade vikten av att kunna genomföra ett köp 

enkelt och i få steg. Ett första försök att uppnå detta var genom att då en användare lägger till 

fler av samma produkt så ökar antalet separata produkter istället för kvantiteten på en produkt. 

Detta innebar att det var enkelt att beställa flera av samma produkt till olika dagar. Under 

Användartest 2 iakttogs det däremot nya tveksamheter i varukorgen då testpersonerna blev 

förvånade över att antalet produkter ökar istället för kvantiteten på en produkt. Det visar på låg 

navigerbarhet enligt Krugs (2000) definition då flera av testpersonerna blev helt ställda av detta. 

För att återigen motverka detta så ändrades det tillbaka så att när två av samma produkt läggs 

till i varukorgen så är det två i kvantitet på samma produkt. För att användare därefter skulle ha 

möjlighet att ändra så att produkterna hämtas ut på olika dagar så lades en duplicera-knapp till. 

Knappen innebar att produkten lades till på nytt så att ett annat datum för uthämtning kunde 

väljas. 

Under det avslutande användartestet så uppstod det fortfarande oklarheter i varukorgen. Den 

upplevdes inte av användare som intuitiv – det var otydligt vad skillnaden var mellan att öka 

antalet av en produkt och att duplicera ordern. För att bemöta detta hade informationen som 

användarna erbjuds kunnat tydliggöras, alternativt hade systemet för hur produkter grupperas i 

varukorgen kunnat modifieras. Medan systemet förbättrades en aning mellan iterationerna 

uppnåddes dock inte målet med att ha ett intuitivt system då kommentarerna i det efterforskande 

användartestet i viss utsträckning liknade dem i det första testet. Detta kan bero på att för lite 

tid lades ner på att forska kring hur andra e-butiker löst liknande problem eller teori kring hur 

en varukorg av denna typ bör utformas innan implementationen påbörjats. Då arbetet med 

koden redan hade startat blev det en högre tröskel till att tänka om systemet helt; den 

undermedvetna oviljan till att skrota det som redan gjorts och börja om från idéstadiet ledde till 

att endast mindre ändringar av det existerande systemet genomfördes.  
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Medlemsnivå och huruvida det gick att genomföra ett köp utan att logga in var andra 

komplikationer som uppstod. Möjligheten att genomföra köp utan att vara inloggad uppfattades 

inte av användarna under det första användartestet då tydlig information på startsidan inte fanns 

tillgänglig. Det gjorde att användarna loggade in för att genomföra ett köp även om det inte 

efterfrågades i uppgiften, vilket kan tolkas som en brist i navigerbarhet. För att motverka detta 

så implementerades tydlig information om vilka fördelar ett medlemskap innebar i anslutning 

till betala-knappen samt en uppmaning om att inloggning inte krävs på startsidan. Under 

Användartest 3 tyckte användarna att det var positivt att kunna genomföra betalningar utan att 

vara inloggad på e-butiken. Detta stärker även Google (2014) i deras undersökning om vad 

användare efterfrågar hos en e-butik. Det stämmer också överens med resultatet Schade (2015a) 

visar upp i en undersökning om användbarhet angående möjligheten att erbjuda betalprocesser 

med valbar registrering. 

Medlemsnivå blev däremot inte testat under användartesterna då det krävdes att användaren 

redan genomfört ett visst antal köp för att gå upp en nivå. Dock uppfyller det Schades (2014a) 

observation angående hur man lockar fyndjägare då det är tydligt vad de sparar på köpet om de 

är silver- eller guldmedlemmar. Det är därför osäkert hur medlemsnivåerna skulle fungera i 

praktiken. Det saknas för närvarande information om vad som krävs för att gå upp i nivå och 

vad det konkret innebär. 

Startsida 

Startsidan har implementerats utifrån Lo-Fi-prototypens utseende. Det innebar en stor 

välkomnande bild samt kort om sidans koncept. Under Användartest 1 önskade däremot 

användarna att mer information borde finnas tillgänglig på webbapplikationen. Speciellt 

information om avhämtningens öppettider var svårt att lokalisera enligt användarna. Det kan få 

användare att uppleva sig som vilse och frustrerade vilket tyder på oklar navigationsdesign 

enligt Hasan (2016). För att komma tillrätta med det så lades ett visuellt element till efter 

Användartest 1, tre stycken punkter som förklarar hur affärsmodellen fungerar samt en klickbar 

länk till avhämtningens öppettider (se Figur 4). Schade et al. (2016) nämner vikten av att inte 

använda för mycket text och därför valdes det visuella elementet framför ren text. Detta stärks 

även av Meyer (2015) som menar att personer i åldrarna 18–25 år föredrar multimedia-innehåll 

framför text. Förändringarna visade sig åtgärda problemen. Under Användartest 2 påvisade 

användarna att det hade blivit enklare att hitta avhämtningens öppettider. Användarna ansåg 

även att webbapplikationen var enkel att använda och att informationen fanns där de förväntade 

sig att finna den.   

Den välkomnande bilden på startsidan ger ett gott första intryck samt passar in naturligt i 

shoppingupplevelsen (Agrawals, 2016; Lindgaard et al., 2006). Däremot så strider den mot "en 

e-butiks första lag" där Nielsen (2012) istället trycker på vikten av att produkterna ska vara så 

enkla som möjliga att finna. Om inte prototyperna hade bestått av en välkomnande bild så hade 

troligtvis Nielsens modell använts. Nu fick istället fokus ligga på att försöka få användarna att 

scrolla ner för att hitta produkterna. För att ge intrycket av att det fanns ett värde i att scrolla 

ner lades nedåtvinklade klickbara pilar in efter varje kategori av maträtter (se Figur 2, bilaga 

5). Detta för att ge användaren en anledning till att fortsätta skanna information (Lee & Kozar, 
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2012). Enligt Schade (2015b) kommer användaren vara intresserad av att scrolla ner på en sida 

om layouten uppmuntrar till skanning och ger intrycket att det finns ett värde i att scrolla ner. 

Under användartesterna så noterades det inte några problem för användarna att hitta till 

produktkatalogen och därför beslutades det att behålla strukturen från Hi-Fi-prototypen. 

Dessutom berömdes startsidan för att bakgrundsbilden var tilltalande. Det kan bero på att 

testpersonerna är vana vid liknande strukturer då det de senaste åren blivit allt mer populärt. Att 

de flesta av testpersonerna vid tidpunkterna för testen själva utvecklade liknande 

webbapplikationer kan ha bidragit till en förhöjd förståelse för hur webbapplikationen var 

uppbyggd. 

I produktkatalogen så prioriterades tydlighet och enkelhet för att bidra till en känsla av 

användbarhet med fokus på navigerbarhet. Knapparna "Mer information", "Kvantitet" och 

"Lägg till i kundvagnen" implementerades under produktbilderna då Schade (2014c) påvisar att 

det måste till tydlig och beskrivande information för att sälja en produkt. Produkterna på 

förstasidan är indelade i kategorier då det bör finnas enligt en undersökning av Nielsen (2014). 

Enligt samma undersökning så bör även fyndköp stödjas, vilket också görs då en av 

kategorierna i webbapplikationen är just fyndköp. Det går däremot inte att förstora 

produktbilderna med en knapp eller genom att trycka på dem. Det kan få användare att tveka 

inför köp då en inte alltför tydlig bild av produkten går att få tag på (Google, 2014). Detta har 

inte implementerats då projektgruppen ansåg bilderna tillräckligt talande och att mer 

information om ingredienser och näringsinnehåll var mer relevant vid matförsäljning.  

Färgsättning och design 

Användartesterna påvisade att webbapplikationen var tillfredsställande visuellt och att designen 

var snygg. Användartest 1 påvisade att det var enkelt att identifiera knappar och klickbara 

element på webbapplikationen, vilket kan liknas med hög användbarhet. Detta tack vare 

färgsättningen och stilen på webbapplikationen. Anledningen till detta kan vara att 

webbapplikationen är uppbyggd enligt flat design, vilket gör den ren och enkel tack vare ljusa 

nyanser och monotona färger som anses viktiga enligt Cousins (2013). Även bakgrundsbilder 

som tar upp hela skärmen i HD-kvalitet samt en mängd mindre bilder ovanför bakgrunden 

bidrar till webbapplikationens tilltalande design, vilket Agrawal (2016) menar passar in 

naturligt med shoppingupplevelsen.  

Burmistrov et al. (2015) menar dock att det inte finns något som tyder på att flat design skulle 

öka användbarheten och användarens tillfredsställelse. Däremot är flat design det dominanta 

designspråket vid utveckling av webbapplikationer och enligt Meyer (2016) så tolkar unga 

vuxna i åldrarna 18–25 år webbapplikationer med flat design som attraktiva. Detta kan ha varit 

en bidragande faktor till det positiva bemötandet då användartesterna utfördes på gruppen i 

fråga. 

Under Användartest 2 påvisades det att designen på knappar och rubriker kunde göras tydligare 

för att undvika förvirring då dessa ansågs väldigt lika varandra. Detta berodde till stor del på 

att flera rubriker och knappar hade lagts till och placerats nära varandra och då speciellt i "Mina 

sidor", då användarna från Användartest 3 påpekade att det var aningen svårt att navigera bland 

de olika elementen. Ändringar i form av att alla rubriker gjordes rektangulära och alla klickbara 
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element rundande implementerades. Svårighet att identifiera och urskilja klickbara påvisades 

inte under Användartest 3, vilket var en klar förbättring då webbapplikationen även fick 

förbättrade resultat i form av användbarhet och navigerbarhet gentemot Användartest 2.  

Tydlighet 

Användartest 1 gav negativ feedback angående tydlighet på rubriker och formulär. Även 

önskemål om bekräftelsemeddelanden när medlemskonton skapades togs upp. Rubrikerna 

skrevs med icke-fetstilt typsnitt och formulären som var tillgängliga hade vit bakgrund och 

skarpa kanter. Eftersom Lee och Koubek (2010) visat att struktur och layout är viktigare för 

användbarheten än de estetiska aspekterna färg och typografi togs inte det i åtanke vid 

implementation inför det första användartestet. Formulären var implementerade med rubrikerna 

placerade ovanför fälten som skulle fyllas i. Detta för att Fadeyev (2009) menar att 

navigerbarhet blir bättre med den rubrikplaceringen. Trots detta ansågs tydligheten inte 

tillräcklig för användarna vilket går emot Lee och Koubeks (2010) teori om att färg och 

typografi spelar mindre roll. Bristen på bekräftelsemeddelande när konto skapas kan tolkas som 

en brist på systemets synlighet och status vilket Nielsen (1994) nämner som en av de nio främsta 

egenskaperna inom användbarhet. 

Förbättringsimplementationer i form av uppdaterade typsnitt för rubriker med fetstil och 

uppdaterade formulär med autofokus, där första inmatningsfältet lyser upp med blå färg, 

genomfördes inför Användartest 2. Även bekräftelsemeddelanden vid skapande av 

medlemskonto, felaktiga inloggningsuppgifter samt användning av kontaktformulär 

implementerades. Autofokus användes för att ge användaren en tydlig notifikation så fokus 

hamnade på första inmatningsfältet, vilket Babich (2016) anser bidrar till ökad navigerbarhet. 

Utvärderingen efter Användartest 2 visade att användarna upplevde applikationen som estetiskt 

tilltalande, enkel att använda och att funktioner och information fanns där de förväntade sig. 

Bedömningen av användbarhet och navigerbarhet var även hög på den femgradiga skalan, 

vilket ses som en klar förbättring från det första användartestet. 

Skalning 

Att webbapplikationen ska kunna användas på olika plattformar var ett tekniskt krav. För att 

möjliggöra detta användes Googles (2014) best practice. Eftersom mobilanpassningen skulle 

vara så användbar som möjligt så optimerades hela webbapplikationen för mobilanvändning. 

Bilder och text anpassas beroende på skärmstorlek så att webbapplikationen fungerar lika bra 

oberoende av skärmorientering. Användaren stannar hela tiden i samma fönster och inga länkar 

öppnas upp i en ny sida eller flik. 

Lee och Benbasat (2003) påstår att för att förenkla för mobilanvändare så bör 

betalningsprocessen reduceras och utnyttja tillgänglig information. Detta används då en 

inloggad användares angivna mejladress och allergier används vid köp. Dessutom så skalas 

navbaren ner till en hamburgermeny för mobilanvändare vilket de även förespråkar. 

En central brist i utvecklandet av mobilanpassningen var att allt arbete med webbapplikationen 

skedde lokalt. Som en direkt följd av detta kunde inte webbapplikationen testas på mobila 
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enheter då dessa inte stödde nödvändig mjukvara. Det innebar att all mobilanpassning var 

tvungen att simuleras på datorer med installerad utvecklingsmiljö. Därför kan man inte med 

säkerhet veta hur webbapplikationen faktiskt skulle ha betett sig på mobila enheter då 

simuleringen enbart visade anpassning av skärmstorlek. En lösning till detta problem hade varit 

att ge webbapplikationen en domän och på så sätt göra den tillgänglig från de mobila enheternas 

inbyggda webbläsare. Att göra detta hade dock inneburit att tillgång till en server och 

modifieringar av databasen hade krävts. Således var det aldrig en aktuell lösning. 

6.2 Metod 

Här diskuteras och motiveras metoderna som används för att genomföra denna studie. 

6.2.1 Förstudie 

Innan utvecklingen av webbapplikationen påbörjades utfördes en del förberedande arbete som 

redovisas nedan.  

Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen gav ett bra underlag för marknadsplanen och stöd för tesen att 

behovet denna webbapplikation ämnar adressera existerar. Djupare studier i enkätmetodik, 

vilket projektets tidsram inte tillät, hade dock sannolikt resulterat i ett mer användbart resultat. 

En problematisk aspekt i utformningen av enkäten var balansen mellan mängden och djupet av 

frågor och antalet svaranden. Medan fler frågor som gick djupare in på de aktuella ämnena hade 

gett ett bättre underlag hade det även resulterat i att besvara enkäten blivit ett större åtagande 

vilket hade lett till en lägre svarsfrekvens. Ett alternativ för att tackla detta hade varit att erbjuda 

någon form av ersättning till de enkätdeltagarna; detta hade dock försämrat möjligheten till att 

replikera studien.  

Vidare gick marknadsundersökningen endast ut till studerande personer på Campus Valla vid 

Linköpings universitet, där alla personer har tillgång till samma lunchalternativ. Hade 

undersökningen inkluderat studenter vid andra campus och/eller lärosäten hade resultaten 

troligtvis varit annorlunda då lunchutbud och lunchvanor säkerligen varierar beroende på 

studieort.  

Prototyp 

Valet att utforma Lo-Fi-prototypen med hjälp av Microsoft PowerPoint ansågs lämpligt då 

ändringar i färg, position och layout på olika element kan göras snabbt, enkelt och kostnadsfritt. 

Detta går i linje med vad Nielsen (2012) understryker gällande prototyputveckling. Verktyget 

PowerPoint bedömdes vara mindre tidskrävande och samtidigt ge större möjlighet till 

detaljkorrigering i jämförelse med alternativa metoder som var likvärdiga i avseende på 

enkelhet och kostnad, exempelvis pappersprototyper. Vidare ansågs PowerPoint ha användbara 

format och verktyg för att skapa en verklighetstrogen prototyp samt att det är möjligt att enkelt 

uppdatera och ändra prototypen för att förbättra den. Webbapplikationen är skapad och 

utformad utifrån Lo-Fi-prototypen. Vissa justeringar med en inkluderad sidfot, textändringar 

samt grafiska förbättringar har skett.  
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Ett alternativ hade varit att utföra en omgång av användartest direkt på Lo-Fi-prototypen. Detta 

hade kunnat förbättra resultatet från Användartest 1 och Användartest 2 som genomfördes med 

hjälp av Hi-Fi-prototyper skriven i HTML-kod. Detta hade kunnat spara utvecklingstid då 

mindre ändringar i HTML-koden hade behövts. Det är snabbare och enklare att ändra färg, 

position och layout på en simpel Lo-Fi-prototyp än ändringsimplementationer på front-end-

funktionalitet och HMTL-kod i webbapplikationen. 

6.2.2 Implementation 

Valet gjordes att utföra front-end-utvecklingen av webbapplikationen först för att tidigt kunna 

genomföra användartester, då dessa lade grunden för att besvara frågeställningen. Hade fokus i 

arbetets tidiga skede istället kretsat kring back-end-utvecklingen hade troligtvis diverse 

funktioner kunnat implementeras smidigare med front-end-delen av webbapplikationen. 

Bedömningen är att detta hade inneburit en del tidssparande då projektet i början innehöll en 

betydande del hårdkodad back-end-funktionalitet som sedan fick skrivas om för att bli mer 

generell. 

För att anpassa webbapplikationen för dess tänkta användare och målgrupp nyttjades teori från 

Bevan (2009) angående användarcentrerad design där först användarområdet specificeras, krav 

och användarbehov fastställs och designlösningar implementeras för att sedan utvärderas av 

användare. Detta kan liknas med utvecklingsfasen av webbapplikationen då vi 

designlösningarna bygger på användarbehov och krav som specificerats från utvärderingar i 

form av användartester. 

6.2.3 Utvärdering 

Valde gjordes att genomföra tre användartester, och att efter Användartest 1 och 2 förbättra 

webbapplikationen med hjälp av den återkoppling som testerna genererade. Användartest 3 

genomfördes sist och användes som efterforskning för att bekräfta att applikationens mål och 

syfte uppnåtts. Ett alternativ till valet av utvärderingsmetod hade varit användandet av 

expertgranskning av en expert inom området användbarhet. Resultatet från det sista 

användartestet hade då potentiellt varit ännu mer givande och gett bättre underlag för att 

utvärdera huruvida frågeställningen besvarats eller ej. På grund av begränsade resurser i 

projektet samt strävan efter att uppnå en hög replikerbarhet gjorde dock att detta prioriterades 

bort. 

En annan möjlighet hade varit att använda navigationsmätningar och användaranalyser. Dessa 

hade agerat som ett bra komplement till användartesterna och varit en bra resurs för att både 

maximera och mäta webbapplikationens navigerbarhet på ett vetenskapligt sätt. 

Användartester 

Genom att låta användarna testa e-butiken utan assistans eller vägledning från testledaren var 

målet att testen skulle simulera en fullt realistisk situation. Testdeltagarna hade möjlighet att 

ställa testledaren enklare frågor, motsvarande att en användare kontaktar Heat n’ Eat med en 
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fundering via mail, men uppmuntrades till att hoppa över den aktuella uppgiften instruktionerna 

inte gick att utföra. Ambitionen var att kunna dra paralleller mellan att en testdeltagare hoppar 

över en uppgift och att en verklig användare lämnar webbapplikationen. Genom detta gick det 

att identifiera och korrigera många av de missar i applikationens utformning som kan leda till 

att potentiella kunder lämnar e-butiken. 

Användartest 1 och 2 gav mycket underlag och förbättringsförslag med fokus på användbarhet 

och navigerbarhet. Användartest 3 var underlag för att bekräfta att e-butiken uppfyller 

frågeställningen och att förbättringsimplementationerna bidragit till ökad användbarhet och 

navigerbarhet. Det är svårt att veta genom endast användartest på fem personer om e-butiken 

verkligen är användbar med fokus på navigerbarhet. Personerna som utför användartesterna kan 

vara väldigt likasinnade speciellt eftersom majoriteten av dessa läser samma kurs och utvecklar 

liknande webbapplikationer. Personerna som utförde användartesterna har alla en relation till 

någon av gruppmedlemmarna och detta kan ha påverkat resultatet från testerna extra positivt. 

Det är även svårt att besvara om en e-butik är användbar med fokus på navigerbarhet, då detta 

är högst subjektivt. Men då feedbacken från användartesterna hela tiden blivit mer positiv samt 

att resultat av vissa begrepp på en femgradig skala ökat efter förbättringsimplementationer, bör 

det indikera att e-butiken blivit mer användbar med fokus på navigerbarhet. 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 

För att kunna föra arbetet vidare har vi identifierat några viktiga områden. De berör expansion, 

digital säkerhet och mathygien. 

6.3.1 Expansion 

Om webbapplikationen får genomslag på Linköpings universitet så kan det leda till att 

konceptet sprider sig till andra universitet runt om i landet. Även om marknadsundersökningen 

endast genomfördes på Linköpings universitet kan det antas att det finns liknande situationer 

på andra av landets lärosäten. 

En annan situation som kan uppstå vid lyckad lansering är att andra restauranger blir 

intresserade av att sälja sin mat genom applikationen. Applikationen skulle då kunna utformas 

till en plattform, liknande Onlinepizza, som fungerar som mellanhand mellan ett flertal 

restauranger och kunderna. Applikationen skulle i så fall behöva ändras relativt mycket då den 

i dagsläget endast är utformad för ett fåtal rätter och en ensam restaurang. 

6.3.2 Digital säkerhet 

Som webbapplikationen är utformad i dagsläget saknas kryptering av sidans innehåll samt 

användarens uppgifter. Vid lansering av produkten kan detta komma att bli problematiskt 

eftersom företaget bör tillhandahålla säkerhet för sina kunder och deras uppgifter. 

Webbapplikationens säkerhet kan uppgraderas internt med kryptering men risken för ett 

tidskrävande arbete är relativt stor. En alternativ lösning skulle vara att använda sig av externa 

tjänster för just inloggning i e-butiken - exempelvis kan koppling till Google-konto för 

inloggning implementeras. På så sätt belastas inte webbapplikationen för säker hantering av 

kunddata. 
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6.3.3 Mathygien 

Ett annat område att kolla mer på är hur transport samt lagring av den färdiglagade maten 

kommer gå till. Maten tillagas på annan plats och måste transporteras på något sätt till 

avhämtningsplatsen, därtill hämtas den ut kall och värms av kunden själv. Eftersom det är 

flertalet steg i denna process som äventyrar produktens kvalitet krävs någon form av kontroll 

på plats för att säkerställa att slutprodukten uppnår önskad kvalitet då den lämnar företagets 

händer. Detta delvis för att öka kundnöjdheten som är grunden till återkommande kunder, delvis 

för den samhälleliga aspekten av hälsosam matförsäljning.  

6.4 Framtida arbete med webbapplikationen 

Då projektet behövde en horisont har valet tagits att göra vissa begränsningar, de ytterligare 

aspekter som kunde utvecklats redogörs för nedan. 

6.4.1 Allmänt 

En möjlighet som är intressant att utforska för vidareutveckling av detta projekt, och även e-

butiker över lag, är hur animationer och färgsättningar kan användas för att öka lärbarheten 

ytterligare. Som beskrivet i teorin menar Meyer (2016) att personer i åldrarna 18–25 år föredrar 

multimedia-innehåll framför text; att utforska detta vidare för att avgöra till vilken grad detta 

stämmer. Även ett tillägg till applikationen i form av möjligheten att filtrera produkter på 

innehåll är en förbättring som kan implementeras om arbetet fortskrider. 

Den största bristen i slutprodukten, med hänsyn till frågeställningen, är som berörs i 

diskussionskapitlet hur produkter grupperas i varukorgen. Vid fortsatt arbete med applikationen 

är en revidering av detta system högst aktuell då det är starkt kopplat till lärbarhet. 

6.4.2 Förutsättningar för lansering 

Detta projekt har fokuserat på vilken typ av funktioner, utseende och struktur en e-butik bör ha 

för att vara attraktiv för en slutkund att använda. Det som implementerats är dock väldigt 

generellt och kan, med vissa modifikationer, användas till att sälja vilken typ av tjänst eller 

produkt som helst. För att kunna lansera applikationen på en verklig marknad krävs dock att ett 

antal åtgärder görs. 

Om webbapplikationen skulle lanseras bör säkerheten på applikationen förbättras. Den 

nuvarande versionen saknar kryptering av sidans innehåll och användarnas uppgifter. Det är 

möjligt att använda externa tjänster för detta istället för att på egen hand utveckla en så pass 

viktig del av applikationen.  

6.4.3 Användargränssnitt för företaget 

Medan rapportens huvudfokus är studenter och deras behov har mindre hänsyn tagits till 

behoven hos det företag som levererar tjänsten genom att laga maten. För att applikationen ska 

kunna sjösättas krävs troligtvis en del omarbetning av gränssnittet och de funktioner som 

företagsadministratörer har tillgång till. 

Bongsystemets allmänna utformning och hanteringen av allergier är ett exempel på ett område 

som kan förbättras. I dagsläget listas alla maträtter som ska lagas till en specifik dag enskilt 

med eventuella allergier angiva bredvid. På en liten skala fungerar detta men då kundbasen och, 
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därmed, mängden beställningar ökar är systemet ohållbart. Ett bättre sätt för att presentera data 

på ett överskådligt sätt behöver utvecklas där maträtter grupperas enlig någon lämplig standard. 

6.5 Källkritik 

För projektet har en rad differentierade källor använts, bland annat artiklar från välkända 

tidskrifter samt rapporter från statliga institut. En betydande del av källorna kommer från 

Nielsen Norman Group där flera av författarna är kända som gurus inom området som forskats 

på och har således utvärderats till mycket pålitliga. Till följd av den övervägande mängden 

källor från Nielsen Norman Group kan rapporten dock ses som mindre pålitlig då teorin som 

resultat kan bedömas vara ensidig.  

Samtliga tidskrifter som har citerats har haft en impact factor på ca tre över fem år. Övriga 

publikationer, som inte utgivits av statliga institut, var även välciterade enligt uppgifter från 

Google Scholar. Utöver detta har även en rad källor som ej varit publicerade i vetenskapliga 

journaler eller vetenskapliga konferenser, använts. Detta har dock stärkts med att de till stor del 

syftat att bidra med statistik och samtliga varit från väl ansedda institut. 
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7 Slutsatser 

Denna rapport har ämnat besvara på frågeställningen ”Hur kan en e-butik för försäljning av 

färdiglagad mat till studenter utformas för att vara användbar med särskilt fokus på 

navigerbarhet?”. Med resultaten från de utvärderingsmetoder som tillämpats som grund kan 

slutsatsen dras att målet med rapporten är uppfyllt. Den webbapplikation som tagits fram anses 

av målgruppen vara användbar med fokus på navigerbarhet enligt de kriterier som tagits upp i 

den teoretiska referensramen. 

Vad gäller det konkreta svaret på frågeställningen, hur en sådan applikation kan utformas, 

hänvisar vi läsare till metodkapitlet, diskussionen kring detta samt återkopplingen från det 

tredje användartestet. Ett par specifika aspekter av en användbar webbapplikation med fokus 

på navigerbarhet kan lyftas ut som extra viktigt för användarna. 

Informationen som visas i applikationen behöver vara väl genomtänkt och rätt formulerad; detta 

stödjs av Krug (2000). Att konceptet för en e-butik är bra och väl implementerat är irrelevant 

om användarna inte förstår poängen med tjänsten eller vilka möjligheter som erbjuds. Då 

informativa bilder och texter är så viktiga krävs en förståelse för hur en ny användare tänker 

och vilka frågor som dyker upp hos denne vid ett besök i e-butiken. Dessa ska besvaras innan 

användaren hinner tänka dem, och ingen reflektion ska krävas för att användaren sedan ska ta 

sig vidare i butiken. Tydlighet är A och O. 

Ytterligare någonting som bör lyftas är vikten av att ha en logotyp i det övre, vänstra hörnet 

som länkar tillbaka till startsidan. Medan Whitenton (2016) understödde detta var den verkliga 

vikten av det som framkom under användartesterna förvånande. Att inte inkludera den 

funktionen innebär ett irritationsmoment för många då majoriteten av alla användare förväntar 

sig att det ska vara möjligt då de vill navigera sig tillbaka. 

Andra nämnvärda aspekter för hög användbarhet och bra navigation hos en webbapplikation är 

en fixerad navbar längst upp i applikationen, vilket bekräftar forskningen gjord av Hernández 

(2009) och Whitenton (2016). Även en funktion för att söka bland produkter var viktigt för 

användarna, vilket stödjer Nielsen (2014).  
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Inledning  
Studenter är en grupp i samhället som ofta har oregelbundna scheman och känner sig väldigt 

stressade (CSN, 2016). Utöver sina akademiska åtaganden prioriteras i många fall socialt 

umgänge med vänner och fester. Detta leder till att andra vardagsmoment såsom ordentlig 

matlagning ofta faller bort. Många väljer istället att spontant köpa dyr mat eller att tillaga något 

billigt, snabbt och enformigt (Marknadsundersökning 2017).   

Vår produkt kommer att hjälpa studenterna att få vardagen att flyta på bättre genom att erbjuda 

dem en plattform för att planera och köpa färdiga matlådor. I en smidig köpprocess via vår 

webbapplikation får de ett brett utbud av god och förhållandevis billig mat som de sedan hämtar 

ut på campus vid valfri tid.   

Samtidigt som vår företagsledning önskar expandera verksamheten erbjuder vi dem att slå sig 

in på marknaden genom försäljning av billig och konkurrenskraftig mat. Således krävs en 

verksamhet med en så låg inträdesbarriär som möjligt och minimerade omkostnader för att 

pressa priserna. Vi föreslår en digital e-butik, Heat n’ Eat, och bidrar även med kännedom om 

målkunderna samt rådande matkultur på Campus Valla.  



 

4 

 

Affärsidé  

- Företagsbeskrivning  

Heat n’ Eat är en innovativ plattform på internet för att sälja mat till studenter och en 

del av ett redan existerande företag. Företaget bedriver idag restaurangverksamhet och 

har tillgång till kök och kökspersonal men önskar expandera sin verksamhet.   

- Produktbeskrivning  

Webbapplikationen kommer att vara en lättnavigerad plattform designad med enkelhet 

i åtanke. Ett köp ska vara enkelt att genomföra och tilltalande med en grafisk profil som 

framhåller slutprodukten kunderna köper. För att minimera spill för restaurangen och 

samtidigt erbjuda kunderna färsk mat måste beställningen placeras senast dagen innan. 

Kunden anger själv när de vill hämta ut maten under dagens gång och det går att göra 

flera beställningar vid samma tillfälle för olika dagar.   
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Nulägesanalys   

På Campus Valla saknas idag valmöjligheten att snabbt, billigt och enkelt kunna planera och 

hämta ut en frukostpåse eller lunchlåda (Marknadsundersökning 2017). Ett par moment färre i 

studentens vardag skulle göra stor skillnad och med vår produkt slipper studenten både inhandla 

råvaror och tillaga dessa.   

Campus Valla är en svår marknad för företag inom restaurangbranschen att slå sig in på. 

Lokalerna är begränsade och under tre och en halv månad per år är rörelserna på campus 

markant mindre än resten av året. Dessutom hyrs lokalerna ut på femårskontrakt vilket gör det 

svårt för vårt företag att påbörja en ny och obeprövad verksamhet. Genom att satsa på vår 

plattform där maten säljs via internet behövs det ingen lokal. Istället hämtas maten ut på ett 

smidigt sätt på campus.  
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Omvärldsanalys   

Med hjälp av en PEST-analys kunde omvärldsfaktorerna till vår produkt analyseras. Detta 

innefattar politiska, ekonomiska, sociala, och teknologiska faktorer.  

Politiska:   

● Lagar om E-handel  

● Personuppgifter  

● Tillstånd att bedriva avhämtning på 

campus  

● Fler mikro-rum  

Ekonomiska:   

● Trender inom e-handel  

● Köpa mat via e-handel  

● Handel via mobil  

  

  

  

Sociala:   

● Studentkulturen  

● Gemenskap  

● Utbildning  

● Tidsbesparande  

Teknologiska:   

● Svenskar är väldigt uppkopplade  

● SEO  

  

Politiska faktorer  

För att bedriva sin verksamhet i Sverige behöver Heat ‘n Eats webbapplikation vara i linje med 

rådande lagar kring elektronisk handel (SFS 2002:562) samt behandlingen av personuppgifter 

(datainspektionen 2003). Heat ‘n Eat har rätt att registrera de kunduppgifter (till exempel e-

postadress, namn o.dyl.) som krävs för att kunna fullfölja avtalet utan särskilt medgivande.   

Företaget säljer “livsmedel färdigförpackade för direkt försäljning”. Det medför ett krav på att 

webbapplikationen ska kunna lämna information om allergener, alltså de ämnen som orsakar 

allergiska reaktioner. (SLV, 2015)  

Universitetets nya satsning på att öka tillgängligheten och att minska väntetiden för att få värma 

matlådor innefattar bland annat en “mikrovagn” samt nya student- och expresskök. Detta 

gynnar försäljningen av kylda matlådor på Campus Valla.  

Ekonomiska faktorer  

Digital mathandel är den tredje största branschen inom svensk e-handel och har nästan 

fördubblat sin omsättning sedan 2014. Försäljningen av livsmedel via internet har ökat flera år 

i rad. Prognosen för 2016 indikerar att handeln kommer växa med 38 % och omsätta 5,7 

miljarder (svensk digital handel 2016). Den totala livsmedelshandeln omsätter cirka 275 

miljarder kronor (svensk digital handel 2015). Sett till att trenden har pågått i flera år och att 

det idag endast är 5,7 miljarder som omsätts på internet ser tillväxtprognosen god ut. 

Svenskarna handlar dessutom mer än någonsin via sina mobiltelefoner (handelns 

utredningsinstitut 2013).         
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Sociala faktorer  

I studentkulturen ingår det att ta med matlåda och äta tillsammans med kurskamrater 

(Marknadsundersökning 2017). Mer än hälften av alla studenter har ingen inkomst vid sidan av 

studierna utan måste därför skära ner på kostnader (CSN, 2016). Matlagning är ett av områdena 

där de anstränger sig för att hålla nere utgifterna (Marknadsundersökning, 2017).  

Många studenter anger att de känner sig stressade och ofta har svårt att få tiden att räcka till. 

Samtidigt visar en undersökning gjord av svensk digital-handel att 62 % av de tillfrågade anser 

att de sparar tid då de handlar online. Något som bör gynna Heat n’ Eats försäljning.   

Teknologiska faktorer  

Svenska konsumenter tillhör de mest uppkopplade i världen (handelns utredningsinstitut 

2013) och tack vare en god teknologisk infrastruktur i Sverige är det möjligt att möta 

kundernas önskemål.  En avgörande faktor för en webshop är search engine 

optimization(SEO). Att hamna högt upp på sökmotorer kan vara avgörande. Undersökningar 

visar att en majoritet av potentiella kunder klickar på resultaten från första sidan (Malaga 

2008)   



 

8 

 

Konkurrentanalys   

Konkurrerande verksamheter till Heat n’ Eat går att finna på och i anslutning till Campus Valla 

samt i form av matförsäljning online. För att kunna konkurrera om kunderna i den avsedda 

målgruppen och skapa en produkt som är attraktiv krävs ett antal konkurrensfördelar. Nedan är 

en sammanställning av Heat n’ Eats konkurrenter och deras för- och nackdelar, för tydlighetens 

skull grupperade efter typ av konkurrent. Den onlineförsäljning som finns i dagsläget har 

mycket varierande leveranstider som är svåra att prognostisera. Detta, i kombination med att 

lunchtiden för den primära målgruppen är schemalagd och tidsbegränsad, gör att dessa aktörer 

kan ses som “sekundära” konkurrenter. 

Konkurrerande alternativ för kunder     

Konkurrensgrupp  Aktörer  Snittpris per måltid  Fördelar  Nackdelar  

Hemlagad mat  Studenter och personal som 

äter lunch på Campus Valla  
20-30 kr  

(Marknadsundersökning, 

2017)  

● Det billigaste 

alternativet  
● Stor valfrihet 

vad gäller 

rätter  

● Tidskrävande  
att planera för 

variation samt 

att tillaga  

● Kötider för 

mikrovågsugn 
ar  

Försäljning med 

serveringslokal  

McDonalds, Carlssons  

Barbeque, Kårallen, 

Kaffebaren Java, Zodiakens 

te och nudelbar, Zenit, 

Kaffebaren Ellen, Blåmesen  

70 kr  ● Bra möjlighet  
till variation  

● Trevlig 

atmosfär  
● Etablerade och 

välkända på 

campus  

● Dyrt  
● Kötider för 

beställning  
● Kötider för 

avhämtning  

  

Exklusiv lunch  P2 Golf Inn Restaurang &  
Catering, 

Universitetsklubben  

100 kr  ● Erkänt god mat  
● Fin atmosfär  

  

● Dyrt  
● Avstån

d från campus  

Försäljning utan 

serveringslokal  

Café Moccado, Sektionscafé  

Baljan, Amigo, Foodmarket,  

Pressbyrån, Pastaköket  
Gabriel  

50 kr  ● Billigare än hos 

matförsäljnings

ställen med 

serveringslokal  
● Bra möjlighet  

till variation  

● Kötider för 

beställning  
● Kötider för 

avhämtning  
● Utbud  

  

Försäljning 

online  

Hungrig.se, OnliePizza.se, 

DeliveryHero.se  
80 kr  ● Bra möjlighet  

till variation  

● Ingen kötid för 

beställning  

● Dyrt  
● Väntetider för 

utkörning  
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 SWOT-Analys 

Styrkor  Svagheter  

● Snabb och enkel navigering bland 

produkter  

● Möjlighet att sortera ut mat efter 

preferenser  

● Tydlig målgrupp  

● Tidsbesparande  

● Prisvärt  

●  

●  

●  

 

●  

Svårt att skapa användbar e-butik 

Svårt att visa tillgängliga produkter 

på ett enkelt och tilltalande sätt  

Köp och uthämtning uppdelat i två 

steg  

Ingen direktkontakt med kunder  

Möjligheter  Hot   

● Studenter vill spara tid genom att 

köpa färdiga matlådor  

● Möjlighet för kund att kunna 

beställa både frukost och lunch  

● Positivt rykte sprids snabbt i 

studentkretsar  

● Finns ingen liknande tjänst på 

campus idag  

●  

●  

●  

Studenter föredrar att laga och ta 

med egna matlådor till campus  

Befintliga restauranger på campus 

pressar priser vilket gör Heat N’ 

Eats tjänst oattraktiv  

Regleringar och tillstånd  

Styrkor  

Heat N’ Eats främsta styrka är att den skapas av studenter för studenter. Vi vet därmed att det 

är tidsbesparing och pris som är de viktigaste faktorerna för målgruppen. Hemsidan som 

fungerar utmärkt även på en smartphone är lättnavigerad och har ett välutvecklat sök- och 

filtreringssystem. Priserna ligger på lägre nivåer än konkurrenterna samtidigt som maten håller 

en hög kvalité.   

Svagheter  

Det är svårt att skapa en användbar e-butik. Dels eftersom det är ett diffust begrepp men även 

då det är svårbedömt och väldigt individuellt vad som faktiskt är användbart. Detsamma gäller 

att visa tillgängliga produkter på ett attraktivt sätt. Då kunderna genomför sitt köp via hemsidan 

men hämtar ut sin produkt senare tillkommer diverse logistiska utmaningar.  

Möjligheter  

Då det finns en stor efterfrågan på vår tjänst samtidigt som det för tillfället inte existerar något 

liknande på campus så öppnar det upp för en fantastisk möjlighet. Campus Valla är relativt litet 

och homogent så rykten sprids snabbt mellan studenter. Att vara först ut och producera nöjda 

kunder kommer ge ett stort genomslag.  
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Hot  

Att studenter tar med egna matlådor till campus är det största hotet. Dessutom krävs det flera 

tillstånd samt att klara av olika regleringar för att starta verksamheten. Med de nya food 

trucksen på campusområdet ger det flera företag chansen att pressa priserna för att konkurrera 

med Heat N’ Eat.  

 TOWS-Analys  

Styrkor/Möjligheter Styrkor/Hot 

● Snabb och enkel navigering för 

tidssparande vid matlagning 

● Tydlig målgrupp i kombination med 

snabb ryktesspridning 

● Sorteringspreferenser med 

möjlighet för såväl frukost som 

lunch 

● Kombinationen tidssparande och 

prisvärt med unik ny tjänst i 

studentmiljö 

● Lättbeställda och tidssparande mot 

egenlagade matlådor 

● Kan föra effektiva kampanjer mot 

homogen och tydlig målgrupp 

● Prispressen går att konkurrera 

genom att vara prisledande 

 

Svagheter/Hot Svagheter/Möjligheter 

● Styrka produktplacering med teori 

för att konkurrera med den 

egenlagade lådan.  

● Uppdelningen köp och uthämtning 

plus avsaknad av direktkontakt ger 

prispress mot befintliga alternativ 

● Möjligen lång implementationsfas 

pga. svårigheter i skapandet, vilken 

kan användas för kampanjtid inför 

lanseringen av en ny unik tjänst 

● Avsaknad av direktkontakt mot 

tidsbesparing vid köp av färdiga 

matlådor 

Styrkor/Möjligheter 

Genom snabb och enkel navigering upplevs webbapplikationen som lättanvändbar och 

kunderna får ett smidigt helhetsintryck. Med en användbar webbapplikation med en 

välutvecklad sökfunktion har kunderna möjlighet till beställning av såväl frukost som lunch, 

detta för att även fånga upp morgonmänniskan. Den främsta styrkan Heat n’ Eat besitter är som 

sagt möjligheten till tidssparande alla, de hårt tidspressade, studenterna har om de använder 

tjänsten. Kombinationen tidssparande samt prisledande alternativet campus Valla med en unik 

ny tjänst lägger grunden för en bra marknadsföring. Genom en lätt targetad homogen målgrupp 

i studenterna kommer den snabba ryktesspridningen inom densamma innebära att en inledande 

marknadsföring snart når ut till en större del av målgruppen.  
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Styrkor/Hot 

Med en snabb och enkel navigering bland produkter upplevs beställningen smidig vilket, som 

tidigare nämnt, ökar helhetsintrycket. När kunderna sparar tiden de lägger på att handla och 

tillaga mat har man en stark konkurrent mot den egenlagade matlådan. I och med Heat n’ Eats 

läge på marknaden som prisledare gentemot bland annat de befintliga restaurangerna på campus 

kommer man plocka stora marknadsandelar i studentvärlden. Då målgruppen är tydlig och 

homogen kommer lätta kampanjer mot just denna målgrupp kunna föras mer effektivt sett till 

både innehåll och placering. 

Svagheter/Hot 

Svårigheten med att skapa en lätt användbar e-butik kommer minskas genom att implementera 

layout enligt teori för optimal produktplacering och sidnavigering. Samtidigt utförs 

användartester för att se vad användare söker i en e-butik och göra justeringar därefter. På så 

sätt kommer man närmare kunden och dess önskemål. 

Att uppdelningen av köp och uthämtning samt avsaknad av direktkontakt kan ses som en 

svaghet men ligger till grunden för att Heat n’ Eat ska kunna lägga sig som prisledare på 

marknaden. På grund av detta skapas prispressen mot de övriga alternativen. 

Svagheter/Möjligheter 

Svagheten i den långa implementationsfasen på grund av teorigrundad layout och 

användartester öppnar upp möjligheter för att bygga upp förväntan på produkten. Under tiden 

då implementation och tester görs kan en kampanj mot studenterna föras. Eftersom tjänsten är 

helt ny och unik måste folk till en början få kännedom av produkten. I takt med lanseringen 

kommer den snabba positiva ryktesspridningen i studentkretsar sedan ta över för att Heat n’ Eat 

ska nå ut till nya kunder. Att man saknar direktkontakt med kunderna vid köp vägs upp med 

tjänstens tidsbesparande då studenter hellre tar den extra tiden man får vid köp av färdiga 

matlådor istället för att behöva planera, köpa och tillaga maten.  
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Marknadsstrategi 

Enligt Ansoffs tillväxtmatris så bör Heat n’ Eats marknadsstrategi vara marknadspenetration. 

Detta eftersom det är en existerande marknad som vi slår oss in på och att vår produkt även den 

redan är existerande. För att skapa en marknadspenetration så krävs det att produkterna är 

betydligt billigare än konkurrenternas. 
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Marknadsmål 

Det inledande målet är att ta marknadsandelar från de redan existerande mat-alternativen på 

campus. Därefter när konceptet är etablerat så utvecklas målet till att ta marknadsandelar från 

kunder som annars lagar sin egna mat. 
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Identifiering av kundsegment  

För att hitta de kunder som Heat n’ Eat ska vända sig till så delas marknaden upp i segment för 

att kunna skapa värde till den önskade målgruppen. För att kunna identifiera segmenten så 

används olika variabler: geografiska, demografiska, psykografiska samt beteendemässiga.  

Identifiering 

Geografiska 

Då Heat n’ Eats utlämning samt kök är stationerat i Linköping så kommer i första hand kunder 

på Campus Valla i Linköping väljas. 

Demografiska 

Sett till de demografiska variablerna så ses framför allt inkomsten och åldern som de två 

viktigaste variablerna. 

Heat n’ Eat kommer tillföra ett billigt matalternativ så kunder med låg inkomst kommer 

prioriteras, förslagsvis studenter. Då webbapplikationen är enda sättet att göra en beställning så 

kommer det troligtvis vara yngre kunder t.ex. 19 - 25 år gamla. 

Psykografiska 

Segmentet som valts är kunder med en livsstil som student. Hektiska liv med många åtaganden 

och lite tid och intresse för matlagning. 

Beteendemässiga 

Segmentet som valts är kunder som tycker det är bekvämt att köpa lunch på campus men tycker 

att det i nuläget inte finns ett tillräckligt enkelt och billigt alternativ. 

Gruppering  

Marknaden som Heat N’ Eat vänder sig mot är studerande, både män och kvinnor, vid Campus 

Valla, Linköpings universitet. Det ger en potentiell marknad på ca 17 800 studenter (Linköpings 

universitet 2016). Av dessa så äter de flesta lunch på campus i snitt 3 av 5 

(Marknadsundersökning 2017) dagar i veckan. När det kommer till förtäring av lunch så väljer 

de flesta att ta med en egengjord matlåda (Marknadsundersökning 2017) eller köpa lunch på 

campus. Dessutom så delar vi in dem efter beteende där de som inte hinner eller orkar laga en 

matlåda att ta med sig utgör den primära målgruppen (Marknadsundersökning 2017).   
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Urval 

Urval används för att värdera och utvärdera hur attraktivt kundsegmentet är. Detta görs för att 

ta reda på vem idealkunden för Heat n’ Eat är. 

Segmentet utvecklas vidare i form av en EMAAP-analys. 

Effektivitet Är det en homogen grupp som skiljer sig mot andra segment? 

Kundsegmentet är utvalt så att de skiljer sig från kunder utanför Linköping samt kunder vars 

enda krav är kvalitet och inte pris. 

Mätbarhet Är det möjligt att identifiera gruppen? 

Gruppen är enkel att identifiera via marknadsundersökningar på campus vilket även gjorts. 

Tillgänglighet Är det möjligt att nå gruppen?  

Gruppen är nåbar för marknadsföring på campus samt via sociala medier där de är väldigt 

representerade.  

Agerbarhet Finns resurser och kompetens att agera mot gruppen?  

Det krävs inte särskilt mycket resurser för att nå ut till gruppen. Däremot krävs kompetens för 

att lyckas få kunderna intresserade och tillmötesgående. Den kompetensen besitter Heat n’ Eat. 

Lönsamhet Finns det en tillräcklig volym och vinstmarginal för gruppen? 

17 800 studerande på Campus Valla är en bra volym. Däremot så är det en rätt så låg 

vinstmarginal för att kunna få ner priserna till den nivån som gör produkterna intressanta för 

målgruppen. 

Målkund 

Vår idealkund är alltså student på Campus Valla i Linköping och mellan 19 - 25 år gammal. 

Lever ett hektiskt studentliv och är inte särskilt matlagningsintresserad. 
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Marknadsmix enligt 4 P  

Produkt  

Heat n’ Eats kärnprodukt är billig och lättillgänglig mat. Vidare är den verkliga produkten 

färdiglagade matlådor som säljs via Heat n’ Eats hemsida där kunden själv väljer kvantitet och 

avhämtningsdag. Den utvidgade produkten består i första hand av leveransen av de beställda 

matlådorna till Campus Valla i vår food truck men också av insamlandet av data. Datat kan 

användas för att kartlägga trender och skapa användarspecifika erbjudanden.   

Pris  

Heat n’ Eat kommer att använda en kostnadsbaserad prissättning. Priset är den mest avgörande 

faktorn för studenterna och genom metoden kostnadsbaserad prissättning är tanken att det kan 

hållas låg. Det ligger även i linje med marknadsstrategin, 

För lojala kunder kommer det finnas olika klippkort och särskilda erbjudanden. Klippkorten 

kommer vara av karaktären att ju fler köp som du genomför desto bättre erbjudanden får du. 

Detta administreras enkelt via hemsidan.   

Påverkan  

För att nå ut till studenterna på campus och skapa ett gott rykte kring oss är det viktigt att vi 

använder oss av lämplig marknadsföring. På Campus Valla förekommer det mycket aktiviteter 

och det finns möjligheter att bygga vidare på den kulturen. Lunchtävlingar är en av de kanaler 

vi tänkt använda oss av genom att erbjuda studenterna en enkel och rolig tävling på deras 

luncher vid jämna mellanrum. Tanken är att försöka relatera känslan av att ha roligt med vad 

vi erbjuder. Det utlovas fina priser från vårt sortiment. Viktigt i inledningsfasen då 

marknadsmålet är att ta marknadsandelar av redan existerande lunchalternativ på campus. 

Sociala medier är ett annat område där vi satsar stort. Studenterna är ofta uppkopplade och får 

mycket information via sina mobila enheter. Detta är en billig form av marknadsföring som når 

ut till en stor del av målgruppen och är rimlig att använda i samband med exempelvis 

specialerbjudanden och kampanjer.   

Avhämtningsvagn är tänkt att den ska målas färgglad. Den ska matcha studentkulturen som 

finns i Linköping med overaller och mycket färger. Målet är att skapa goodwill hos studenterna. 

Självklart ska de gilla produkten men de ska även gilla oss.   

Plats  

Heat n’ Eats webbaserade plattform kommer finnas tillgänglig både för dator och i 

mobilanpassad version för att öka tillgängligheten och samtidigt möta den ökande 

mobilanvändningen. Produkten, de färdiglagade matlådorna, som säljs via tjänsten körs sedan 

till campus i en food truck för avhämtning. Detta på grund av kostnads- och juridiska skäl, 

såsom lokalkontrakt.  
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Bilaga 3. Heat n’ Eat Lo-Fi-prototyp 

 

Figur 1. Startsida Lo-Fi-prototyp 

 

Figur 2. Hamburgermeny i navbar 

 

 

 



 

 

 

Figur 3. Produktkatalog med specifik produktinformation 

 

Figur 4. Startsida med tre produkter i varukorgen 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 5. Varukorg där möjlighet att välja avhämtningsdag ges 

 

Figur 6. Registreringsformulär 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figur 7. Betalningsprocess med orderöversikt 

 

Figur 8. Databas-schema 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figur 9. Back-end-skiss 



 

 

Bilaga 4. Användartest 

Användartest 

TDDD83 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Emberg, Sofie Hazell, Hjalmar Laestander, Rikard Andersson, 

Erik Törngren, Maximilian Rönnmark, Gustaf Norberg, Bruno Sundelin 

 

 

 

Handledare/Tutor, Rita Kovordanyi 

Examinator, Aseel Berglund 

 

 
 

 



 

 

Hej! 
 

Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss att testa Heat n’ Eat – en e-butik anpassad för försäljning 

och avhämtning av färdig mat på Campus Valla som komplement till befintliga restauranger. 

Vår vision är att erbjuda billig och god mat enkelt via vår hemsida. 

 

Syftet med användartestet är att utvärdera användarbarheten på hemsidan. Alltså hur lättanvänd 

du som användare upplever vår hemsida.  

 

Du kommer snart få utföra ett antal testscenarion och sedan få svara på ett antal frågor kopplade 

till dessa. Det är viktigt att du läser de fullständiga instruktionerna noggrant så du inte missar 

någon viktig information. Vi kommer inte kunna besvara några frågor under testets gång. 

Reflektera gärna högt hur du tänker när du utför de olika uppgifterna. 

 

Tack! 

 



 

 

Personuppgifter 

Innan vi sätter igång ber vi dig fylla i dina personuppgifter och intyga att du är villig att delta i 

användartestet. 

Namn: 

 

 

Ålder: 

 

 

Kön: 

 

 

Yrke: 

 

 

Email: 

 

 

Jag samtycker till att delta i användartestet: 

 

 

Signatur    Ort och datum 



 

 

Testscenarion 

Del 1 

I denna del kommer du få bekanta dig med hemsidan genom enkla uppgifter. Utför uppgifterna 

i ordning och svara fortlöpande och skriftligt på frågorna.  

Uppgift 1 – Skapa ett konto och logga in: 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 

 

Uppgift 2 – Lägg TVÅ portioner ”Krämig laxpasta” i varukorgen 

(lägg endast till, gå ej till varukorgen): 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 

 

Uppgift 3 – Ändra ditt lösenord: 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 

 

Uppgift 4 – Kolla avhämtningens öppettider och kika in vilka som 

gjort sidan. 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 



 

 

Uppgift 5 – Du kom på att du vill ha dubbelt så många portioner 

”Krämig laxpasta”. Gå nu till varukorgen och dubblera antalet: 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 

Uppgift 6 – Gå tillbaka till förstasidan utan att använda backspace: 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 

 

Uppgift 7 – Du inser nu att du har angett fel vecka i din beställning. 

Flytta fram din beställning en vecka: 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 

 

Uppgift 8 – Betala din order m.h.a. kortnummer 4242 4242 4242 

4242: 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Del 2 

I denna del kommer du få genomföra några mer avancerade uppgifter på hemsidan m.h.a. din 

inhämtade sidkännedom från del 1. Börja med att gå tillbaka till förstasidan och logga ut. Efter 

varje slutförd uppgift. Gå tillbaka till förstasidan. 

Uppgift 1 – Genomför ett köp av en valfri maträtt med så få klick som 

möjligt: 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 

 

 

Övriga kommentarer 

 

 

Uppgift 2 – Genomför ett köp av valfria maträtter för en hel skolvecka 

(en för varje vardag) m.h.a. kortnummer 4242 4242 4242 4242: 

Gick det bra? Om inte, vad upplevde du som oklart?  

 

 

 

 

Övriga kommentarer 

 

 



 

 

Utvärdering 

Del 1 

Svara på följande frågor med en kort kommentar. 

I uppgift 1, del 2 ” Genomför ett köp av en valfri maträtt så snabbt som möjligt”. Reflekterade 

du över att du kunde genomföra ett köp utan att logga in? 

 

 

 

 

Tycker du att det var tydligt att en ny produkt lades till i varukorgen? 

 

 

 

 

Tycker du att du enkelt kunde få en överblick över din varukorg? 

 

 

 

 

Har du några ytterligare kommentarer angående hemsidan? Finns det något vi skulle kunna 

förbättra för att göra din användarupplevelse ännu bättre?  

 

 

 

 

 



 

 

Tycker du att hemsidan design tilltalar dig och är enkel att förstå? Kan vi förbättra något? T.ex. 

roligare bilder, typsnitt, färger, storlek på text etc. 

 

 

 

 

Hade du i dagsläget kunnat tänka dig att använda hemsidan? Känns det tryggt att genomföra ett 

köp? 

 

 

 

Del 2 – 4 Snabba 

Betygsätt de fyra begreppen på en skala 1–5 genom att ringa in ditt val. 1 är lägst/sämst. 5 är 

högst/bäst. 

Lärbarhet 

Begreppet syftar till hur enkelt det är för användaren att utföra enkla uppgifter första gången 

användaren stöter på dessa. 

1 2 3 4 5 

Övriga kommentarer 

 

 

Tillfredsställelse 

Handlar om hur tillfredsställande en användare upplever att det är att använda designen. 

1 2 3 4 5 

Övriga kommentarer 

 

 



 

 

Navigerbarhet 

Hur enkelt du som användaren upplever att det är att hitta och navigera på sidan. 

1 2 3 4 5 

Övriga kommentarer 

 

 

Användbarhet 

Användbarhet kan förklaras som helhetsupplevelsen av hemsidan och alla ovan nämnda 

aspekter. 

1 2 3 4 5 

Övriga kommentarer 

 

 

 

 

Tack så mycket för din hjälp! 

 

 

  



 

 

Bilaga 5. Skärmbilder tagna från webbapplikationen 

 
Figur 1. Exempel på knapp och rubrik före (vänster) respektive efter (höger) Användartest 2. Notera rundade/vassa hörn 

på rubriksrutan. 

 

 

 

Figur 2. Produktkatalog. 

 

 

 

Figur 3. Navbar. 

 

 



 

 

 

Figur 4. Navbar med rullgardingsmeny. 

 

 

Figur 5. Sidfot. 

 

 

 
Figur 6. Stripe-betalning med förifylld mejl. 

 

 



 

 

 

Figur 7. Informationssida för tillagning, "/cooking". 

 

 

Figur 8. Informationssida för avhämtning, "/delivery". 

 

 

 
Figur 9. Exempel på standardutseendet för formulär (här för att skapa ett nytt kundkonto). 



 

 

 

 

 

 

Figur 10. Heat n' Eats färgpalett. 

 

 

 

 


