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Abstract 

This report covers a case study performed at Linköping University. The project consists of 

the development of a web application of type e-commerce, named Delish, which is a service 

for trading lunch boxes among students. The report treats the compilation of a theoretical 

framework, the development and its results followed by a discussion. The web application 

serves as a foundation in order to examine how an application should be designed to ensure 

high navigability and simplicity while establishing user trust. Information is gathered in order 

to define a theoretical and methodical framework. The development is accompanied by an 

evaluation of the products fulfilment of earlier set goals, by conducting market surveys and 

usability testing. Navigability is achieved through the implementation of different 

navigational systems and the application is perceived as simple as a result of effective use of 

colours and typography. Through the implementation of a ranking system and 

communication of data integrity, the application is perceived as trustworthy. 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Denna rapport omfattar en fallstudie som genomförs vid Linköpings universitet. Under 

projektet utvecklas en webbapplikation i form av en e-butik vid namn Delish vilken 

tillhandahåller en tjänst för köp och försäljning av lunchmatlådor mellan studenter. Rapporten 

behandlar utvecklingsarbetet, dess teoretiska grund samt associerat resultat och diskussion. 

Webbapplikation används som bas för att undersöka hur en applikation av denna typ bör 

utformas för att uppfylla krav på hög navigerbarhet och enkelhet samt skapa ett förtroende 

hos användaren.  Implementering föranleds av upprättandet av en teoretisk och metodisk 

grund för att säkerställa att frågeställningen uppfylls. Arbetet kompletteras genom 

undersökningar av applikationens fullföljande av tidigare nämnda målbilder. Detta görs bland 

annat i form av en enkätundersökning och användartester. Hög navigerbarhet uppnås genom 

implementering av olika navigationssystem och webbapplikationen upplevs enkel på grund 

av ett effektivt användande av färger och typografi. Implementeringen av ett 

betygsättningssystem samt tydlig kommunicering av datahantering gör den 

förtroendeingivande.  
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1. Inledning 
Med omkring 21 500 studenter på sina två campus i Linköping (Campus Valla samt Campus 

Universitetssjukhuset) är Linköpings universitet ett av Sveriges största lärosäten (Linköpings 

universitet, 2017). 2016/2017 utsåg Sveriges förenade studentkårer Linköping till årets 

studentstad (Sveriges Förenade Studentkårer, 2017) och studentlivet i Linköping lockar 

årligen studenter från hela landet. Att vara student medför flertalet utgifter såsom boende, 

övriga levnadskostnader samt kostnader för att upprätthålla fritidsintressen och ett 

stimulerande privatliv. 

Som ett resultat av detta har företeelsen att ta med en egenlagad matlåda en påfallande viktig 

och utbredd plats inom Linköpings studentkultur. För att undvika att behöva spendera dyra 

pengar på matutbudet som erbjuds på campus föredrar den gemene studenten att laga mat i 

hemmet och ta med denna i en matlåda för att sedan konsumera på campus.  

1.1 Motivering 
Utbudet av prisvärda och varierade maträtter på Campus Valla respektive 

Universitetssjukhuset, hädanefter benämnt Campus i Linköping, är litet. En undersökning 

med drygt 340 svar från Linköpings universitets studenter visar att 76 % av de deltagande 

inte var nöjda med den nuvarande prissättningen, enligt resultat i Bilaga 1. Till skillnad från 

många andra stora svenska universitet, såsom Lund och Uppsala, där nationer eller föreningar 

tillhandahåller prisvärda måltider för studenterna flertalet gånger i veckan, leder etablerade 

företag idag en oligopolliknande verksamhet på Campus i Linköping. Om en student är 

belastad av arbete och inte skulle hinna tillaga en matlåda i hemmet, är denne tvingad att 

spendera en större summa pengar för en färdiglagad lunch för att kunna mätta sin hunger. 

För att minska konsekvenserna av detta kan en tjänst skapas där studenter som tillagar 

matlådor genom storkok säljer någon eller några av dessa matlådor till de som saknar egna. 

Användande av tjänsten kan därmed ske med incitament från säljaren angående den 

ekonomiska vinsten samt från bidragandet till en mer ekonomisk hållbar vardag för sina 

medstudenter.  

Syftet med en sådan tjänst är att genom konkurrens minska de etablerade företagens 

inflytande över matmarknaden på Campus i Linköping. Målet är att erbjuda ett alternativ som 

kan minska studenternas matutgifter genom att erbjuda ett större urval av maträtter till ett 

lägre pris, samtidigt som de studenter som säljer kan dryga ut sin månadskassa. Detta uppnås 

genom att tillhandahålla en fri marknad gällande lunchalternativ och på så vis få studenten att 

aldrig känna sig begränsad i sitt lunchval; vare sig det gäller ett ekonomiskt eller ett 

näringsinnehållsmässigt plan. Genom denna möjlighet ökar även möjligheterna för 

studenterna att äta varierad och näringsriktig mat, vilket främjar en hälsosam livsstil 

(Marriott, 1995). Utöver detta ska tjänsten tillhandahålla en plattform där studenter kan enas 

kring sitt intresse för mat på ett förbehållslöst sätt, där man kan erbjuda samt främja 

inspiration gällande matlagning. Dessutom ska tjänsten ge studenten möjligheten att vidga 

sina kulinariska vyer genom att få uppleva mat från olika kulturer, vilket främjar acceptans 

och förståelse för medmänniskor (Gurven & Jaeggi, 2015). 

För att tillgodose studenternas behov av mat till ett skäligt pris, något som i dagsläget inte 

tillfredsställs på Linköpings universitet, kommer en webbapplikation att skapas och 

implementeras i form av en e-butik vid namn Delish. Delish tillhandahåller studenter vid 

Linköpings universitet med en plattform för försäljning och köp av matlådor sinsemellan. 



 

 2 

Webbapplikationen bör implementeras med hög användbarhet, det vill säga väl anpassad för 

användaren gällande utseende och funktionalitet (Lee och Koubek, 2010), då detta resulterar i 

en tillfredställande upplevelse samt ett lojalt kundbeteende med återkommande användare 

(Cyr, 2014). 

Denna rapport syftar till att förklara och tillhandahålla information om utformningen av 

denna tjänst ur ett vetenskapligt perspektiv, för att på så sätt befästa tjänstens relevans på 

marknaden samt specificera hur en tjänst av denna typ implementeras på bästa sätt. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla en användbar och förtroendeingivande webbapplikation 

av typen e-butik som tillhandahåller en plattform för studenter att köpa och sälja matlådor. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan en webbapplikation som tillhandahåller försäljning och köp av matlådor utformas 

och implementeras så att den är användbar i form av navigerbarhet och enkelhet samt skapar 

ett förtroende hos användaren? 

1.4 Avgränsningar 
Marknadsmässigt begränsas arbetet till att endast rikta sig mot studenter som studerar vid 

Linköpings universitet på campus belägna i Linköping. Webbapplikationen kommer 

dessutom inte att sättas i bruk för allmänheten, vilket innebär att det varken kommer gå att 

köpa eller sälja matlådor. 
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2. Teori 
Följande kapitel presenterar den teoretiska grund som studerats i syfte att kunna fatta 

välmotiverade beslut gällande implementeringen av webbapplikationen. Kapitlet presenterar 

även teori som lagt en grund för den metod som arbetet utförts efter. 

2.1 Webbapplikationer som en konsument-till-konsument-plattform 
I en rapport skriven av Calongne (2001) identifieras de viktigaste faktorerna för utformning 

av webbapplikationer. Dessa innefattar identifiering av målgrupp, kategorisering av 

webbapplikationen samt webbapplikationens innehåll och dess begränsningar. En vanlig 

kategorisering av webbapplikationer är huruvida den säljer produkter eller tjänster. När en 

kategorisering av webbapplikationen har gjorts lyfter Calongne (2001) ett antal kriterier som 

bör uppfyllas för att webbapplikationen ska vara framgångsrik; kriterierna kan variera mellan 

de olika kategorierna.  

Efter kategoriseringen följer webbapplikationens innehåll. Med innehåll menar Calongne 

(2001) implementerade lösningar och strategier vilka förenklar för användaren att utföra 

viktiga uppgifter, som exempelvis informationshämtning, navigering, genomförande av ett 

köp samt återkoppling i form av felmeddelanden. Ett sätt för att få användaren att enkelt 

förstå nödvändiga funktioner hos en webbapplikation är genom metaforer och mentala 

modeller. Ett exempel på en metafor är ikonen av en kundvagn vilken indikerar en 

användares varukorg och där syftar den mentala modellen till användarens individuella 

förmåga att koppla att ikonen just symboliserar dennes kundvagn. Eftersom alla inte delar 

samma mentala modell är det viktigt att vara selektiv med metaforer och att resonera kring 

hur en aktivitet i den verkliga världen kan relateras till en likadan på en webbapplikation 

(Calongne, 2001).  

På en konsument-till-konsument-marknad, vanligen omnämnd som en C2C-marknad, sker 

transaktionerna via en e-handelsplattform mellan två användare där den ena agerar köpare 

och den andra agerar säljare. Under den senaste globala ekonomiska krisen växte C2C-

marknaden kraftigt och utgör numera en viktig del av dagens e-handel (Xin och Jianhui, 

2011). Populariteten med C2C-marknader fortsätter ständigt att öka och beror av ett flertal 

skäl och det kommer alltid att finnas ett intresse för C2C-marknader. Den har exempelvis fått 

stort stöd av många internetanvändare tack vare enkelheten att genomföra transaktioner. 

Transaktionerna som sker har, i och med att de genomförs online, ingen begränsning gällande 

tid eller plats, i motsats till traditionella försäljningar och auktioner. Detta maximerar 

möjligheten för köpare och säljare att hitta varandra, samt hjälper till att identifiera det 

egentliga värdet för varorna (He, Lu och Zhou, 2008). 

2.2 En webbapplikations användbarhet 
Enligt Lee och Koubek (2010) utmärks en bra webbapplikation traditionellt sett genom hög 

användbarhet samt att webbapplikationen är användaranpassad gällande utseende och 

funktionalitet. Användbarhet definieras enligt Nielsen (2012) genom fem 

kvalitetskomponenter. Vid tillämpning i webbapplikationer kan Nielsens fem komponenter 

stärkas av Matera, Rizzo och Carughi (2006) och mer specifikt tolkas på följande sätt: 

Lärbarhet 

Hur lätt det är för användaren att förstå innehållet och funktionerna samt söka efter specifik 

information genom applikationens funktioner och länkar? 
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Effektivitet 

Allt innehåll kan för användaren enkelt nås genom av sidan tillhandahållna länkar och 

funktioner. Användaren måste också enkelt kunna orientera sig på varje sida samt förstå 

sidans funktion i förhållande till navigationens startpunkt. 

Minnesvärdighet 

Efter en tid av icke-användande, hur lätt kan en användare orientera och navigera sig på sidan 

för att nå en specifik funktionalitet? 

Misstag 

När användaren begår ett misstag i sitt användande av webbapplikationen kan den enkelt 

återvända till föregående position, oavsett felets storlek. 

Tillfredsställelse 

Känner användaren att denna är i kontroll över sitt användande av webbapplikationen när 

denna väl förstår det tillgängliga innehållet och navigationsmöjligheterna?  

Nielsen (2012) menar att användbarhet är ett ytterst nödvändigt attribut för en 

webbapplikations överlevnad, eftersom en användare som inte har möjligheten att söka, 

orientera sig eller förstå webbapplikationens syfte har som försvar att lämna den. Detta stöds 

även av Cyr (2014) som menar att det är av stor betydelse att skapa en för användaren 

tillfredställande upplevelse, då detta i sin tur resulterar i ett lojalt kundbeteende och 

återkommande användare istället för att dessa lämnar sidan för gott. 

Enligt Lindgaard et al. (2006) spelar designen en stor roll för användarbarheten av en 

webbapplikation och det är definierat att det endast tar 50 millisekunder för en användare att 

bilda en första uppfattning om en webbapplikation. Vidare menar de att ett bra första intryck 

kan leda till att användaren kan överse potentiellt negativa aspekter av sidan. På motsvarande 

sätt kan ett dåligt första intryck leda till att användaren inte kommer att uppskatta sidan, även 

om den har hög användbarhet och erbjuder nyttig information som presenteras på ett logiskt 

sätt. 

Enligt Garrett (2011) har en webbapplikation ett framgångsrikt gränssnitt om användaren 

direkt lägger märke till webbapplikationens viktigaste och mest centrala funktioner. De 

mindre viktiga funktionerna ska inte användaren lägga märke till direkt. En av de största 

utmaningarna med att designa gränssnitt är avvägningen mellan hur synliga funktioner ska 

vara, och vilka funktioner som ska finnas med över huvud taget. 

För att uppnå ett framgångsrikt gränssnitt gäller det att den som designar tar ett steg tillbaka 

från tänket som programmerare ofta använder sig av. Programmerare tar ofta lika mycket 

hänsyn till vanligt som ovanligt agerande från användarna och behandlar dessa på samma 

sätt. Garrett (2011) menar att detta inte är ett önskvärt tillvägagångssätt när ett gränssnitt 

utformas. I denna situation bör det istället tas större hänsyn till de funktioner som ofta 

används genom att göra dessa frekvent synliga och lättåtkomliga. Detta behöver inte 

nödvändigtvis innebära att knappen för att komma åt den mest frekvent använda funktionen 

behöver vara den största. Det finns även andra metoder utformningen kan använda sig av för 

att uppnå samma resultat.  

Enligt Garrett (2011) handlar design om mer än bara simpel estetik. Vad som är estetiskt 

tilltalande skiljer sig mycket från person till person, och därför blir det onödigt att försöka 

utforma en design som är estetiskt tilltalande för alla. Istället bör designen fokusera på hur 

den stödjer webbapplikationens underliggande mål. 
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2.3 Enkelhet  
Enkelhet för en e-butik innebär att webbapplikationen snabbt och utan distraktion levererar 

informationen som applikationens skapare vill att användare ska ta del av och således bör 

informationen begränsas därefter (Karvonen, 2000). 

Något som påvisar vikten av en e-butiks enkelhet är exemplet med Ginza, som 2008 blev 

utsedd till årets e-butik av Pricerunner. Detta trots att deras webbapplikation var utformad på 

ett förlegat sätt. Ginza tror att detta var möjligt för att de fokuserat på att implementera en 

butik som upplevs seriös samt är enkel att interagera med, de viktigaste faktorerna för en 

framgångsrik e-butik enligt dem själva. Denna enkelhet omfattar inte enbart hur enkelt det är 

att genomföra ett köp, utan även tydligheten i köpprocessen. Detta innefattar till exempel att 

priset för både produkt och frakt samt information om leveranstiden framgår tydligt 

(Rådmark, 2009). 

Ett effektivt sätt att göra användningen av en webbapplikation enkel för användaren är att 

utnyttja symboler i navigeringen. Dessa symboler fungerar som metaforer för dess 

funktioner. Ett exempel på detta är användning av en kundvagnssymbol som på ett mycket 

tydligt sätt med minimal kommunikation berättar för användaren var denne kan hitta valda 

varor (Calongne, 2001). 

2.3.1 Användande av färger 
Garrett (2011) skriver att användandet av en kärnfärg är ett av de effektivaste sätten att 

kommunicera ett varumärkes identitet samt att skapa en tydlig och lättöverskådlig 

webbapplikation. Vanligtvis är kärnfärgen en del av en bredare färgpalett. Viktigt i 

färgpaletten är att färgerna kompletterar varandra istället för att konkurrera. Ljusa och djärva 

färger kan användas i förgrunden av designen för element som bör uppmärksammas medan 

mer dämpade färger passar bättre för bakgrundselement. När färger används i samma kontext 

är det viktigt att de har en tillräckligt stark kontrast till varandra så att användaren lätt kan 

skilja dem åt och det är även viktigt att färgpaletten används i enhetlighet (Garrett, 2011). 

Detta innebär alltså att användandet av kontraster är ett viktigt redskap i designen. En design 

utan kontrast upplevs grå och som en innehållslös massa. Kontrast hjälper användaren förstå 

relationer mellan navigationselement på sidan och skillnader mellan element får användaren 

att uppmärksamma dessa. Det är dock viktigt att skillnaden mellan elementen är tillräckligt 

signifikativa, annars leder skillnaden till förvirring hos användaren som kan ha svårt att veta 

om de ska vara olika eller om det är av misstag (Garrett, 2011). 

2.3.2 Typografi 
Typografi, det vill säga konsten att använda olika typsnitt för att skapa en viss visuell stil, kan 

spela en betydande roll i att kommunicera företagets identitet (Garrett, 2011). Enligt 

organisationen iA Incorporated (2006) utgörs 95 % av all informationen på internet av 

skriven text. Detta gör typografins roll än mer betydande för att information ska vara enkel att 

ta in.  

Enligt Kalbach (2007) bör typsnittets primära uppgift i en webbapplikation vara att underlätta 

läsandet för användaren samt ge denne möjlighet att avsöka och erhålla en överblick av 

texten. När det kommer till typsnitt finns det två huvudfamiljer som gör sig bra i olika 

sammanhang: serif och sans serif. Serif-typsnitt inkluderar vanligtvis fötter på bokstäverna 

och ger ett professionellt och affärsmässigt intryck, vilket medför att typsnittet gör sig bra i 

exempelvis tidningar. Sans serif-typsnitt besitter inte denna egenskap. Kalbach (2007) skriver 

om en undersökning utförd av Software Usability Research Laboratory och Wichita State 



 

 6 

University där slutsatsen dras att det är att föredra att använda sig utav en sans serif-typsnitt i 

en webbapplikation, då datorskärmar med låg upplösning kan ge ett plottrigt intryck av 

typsnitt med mycket detaljer. Samma undersökning konstaterade även att användare gör 

associationer till typsnittet i en webbapplikation, och valet av typsnitt kan därmed stärka ett 

varumärke. Gällande textstorlek menar Kalbach (2007) att typsnittsstorlekar mindre än 10 

pixlar hämmar läsbarheten och därför är större storlekar fördelaktiga. Generellt sett är storlek 

12 att föredra enligt författaren och textstorleken bör varieras för att skapa en visuell hierarki. 

Detta innebär att huvudmenyn har ett större typsnitt än texten med information som visas på 

webbapplikationen, medan sidfoten i sin tur har mindre typsnitt.  

Mycket av vad Kalbach skriver stärks av Garrett (2011), som menar att flertalet riktlinjer bör 

has i åtanke när typografi utformas. För brödtext, text som ska presenteras i större stycken 

eller som ska läsas i längre sträckor, är enkelhet bättre. Här är exempelvis typsnitten 

Helvetica eller Times mycket använda. Detta betyder dock inte att de är de enda valen. Stil 

behöver inte offras för att uppnå läsbarhet. För större textelement, som exempelvis 

navigationselement, passar typsnitt med mer personlighet bra. Det är viktigt att inte använda 

för många olika typsnitt, eller att använda ett fåtal vilka inte är enhetliga. Detta kan leda till 

otydlighet. Oftast behövs inte mer än ett fåtal typsnitt för att nå definierade mål med 

kommunikationen. Som i övriga delar av designen är det viktigt att inte använda för lika 

typsnitt tillsammans. 

2.3.3 Köpprocess 
Enligt (Schade, 2014) används varukorgen i en e-butik som en uppsamlingsplats där kunden 

samlar varor utan att slutgiltigt genomföra köpet på grund av osäkerhet. Utifrån detta föreslås 

det att varukorgen också måste hjälpa kunden att fatta köpbeslutet och fortsätta genom 

köpprocessen. Schade (2014) föreslår fyra metoder för hur varukorgen bör utformas i syfte att 

uppfylla dessa önskemål: 

Egen sida för varukorgen 

Dedikeras en egen sida åt varukorgen i köpprocessen hjälper detta användaren att fatta ett 

köpbeslut, då denne kan se över valda produkter, se detaljer, jämföra priser samt ändra 

kvantiteter. Det ger användaren möjlighet att erhålla en övergripande blick innan köp 

genomförs. 

Lista produktdetaljer och bild 

Då användaren fattar sitt köpbeslut i varukorgen är det viktigt att varukorgen klart och tydligt 

summerar produkterna i den. Objekten i varukorgen bör förse användaren med tydlig 

information så som bild, produktnamn och pris. Detta hjälper användaren att komma ihåg och 

jämföra objekt i kundkorgen.  

Erbjud full produktinformation 

När användaren behöver ytterligare information för att fatta köpbeslut vill denne återvända 

till produkten för att se över full produktinformation. Delges denna information genom 

kundkorgssidan underlättar det avsevärt för användaren. Att använda andra färger eller 

typsnitt för länkar underlättar även detta för användaren då denne inser att denne kan 

navigera tillbaka till produktinformationen vid behov. 

Möjlighet att radera produkter i varukorgen  

Genom att införa en knapp som låter användaren ta bort produkter i kundkorgen visas 

användare att de kan redigera sin varukorg snabbt och enkelt. Vid köpprocessen i en e-butik 

måste webbapplikationen behålla fokus på själva köpet och därför eliminera distraktioner 

som kan förhindra användaren från att genomföra köpet. Genom att tillhandahålla en egen 
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sida för varukorgen kan man få kunden mer fokuserad under samt mer lättsamt genomföra 

köpprocessen (Schad, 2014; WebdesignerDepot, 2010). 

Enligt Page (2012) är sidan med användarens orderbekräftelse viktig av primärt två 

anledningar. Page menar att förutom att sammanfatta användarens köp medför sidan även 

möjligheten att fortsatt engagera användaren och på så sätt öka sannolikheten för framtida 

köp. Page listar flertalet handfasta tips som kan tillämpas för att få den önskade effekten av 

fler köp, däribland att se till att tacka användaren efter det genomförda köpet, tydligt visa ett 

referens- eller ordernummer som användaren kan utnyttja för att spåra sin order och berätta 

för användaren hur denne kan gå till väga för att kunna spåra sin order. 

Enligt Page (2012) bör man även visa en så kallad förloppsindikator på toppen av sidan under 

den pågående köp-processen. Detta tillåter användaren att enkelt se vilket steg i processen 

denne för tillfället befinner sig i, samt totalt antal steg som krävs för att genomföra köpet. 

Page menar att en sådan bäst utformas genom att utforma pilar som visar vilket steg som 

följer i processen. Det bör även inkluderas siffror som visar vilket steg i processen varje sida 

innebär. Om köpprocessen inkluderar fler än fyra eller fem steg bör det göras försök att 

minimera antalet steg som krävs. Det är att föredra att inkludera så få steg som möjligt för att 

användaren ska känna att processen är enkel att slutföra, vilket i sin tur resulterar i fler köp. 

Ett sätt att minska antalet steg i processen är att förlägga sidan med betalnings- samt 

beställningsinformation på samma sida. Page (2012) hävdar även att om köpprocessen endast 

inkluderar en eller två sidor innehållandes mycket information är det att föredra att dela upp 

dessa i flera, separata sidor. Detta för att undvika att användaren känner sig överväldigad av 

tillhandahållen information.   

2.3.4 Vanligen ställda frågor (FAQ) 
Enligt Chapman (2010) finns det flera åtgärder som kan implementeras för att skapa en 

effektiv sida med vanligen ställda frågor. 

Fokusera på information 

Detta menas vara den absolut viktigaste punkten, då det är den presenterade informationen 

som spelar roll för vilken betydelse sidan har för användaren. Detta medför att information 

och frågor bör vara det som först presenteras på sidan, vilket uppnås genom att undvika prålig 

design som eventuellt kan distrahera användaren. Det är därför att föredra användning av en 

enkel layout med ett lättläst typsnitt samt färger som erbjuder bra kontrast mot varandra.  

Gör sidan med FAQ lätt att hitta 

Chapman (2010) menar att syftet med en FAQ-sida är att användaren ska få tillgång till hjälp 

vid behov och därför måste sidan vara lätt att hitta. För att göra den lätt att hitta kan det med 

fördel placeras en knapp eller länk i den huvudsakliga navigationen. Länken bör även vara 

namngiven med FAQ istället för exempelvis Hjälp eller Om sidan. 

Assistera användandet av sidan med interaktion 

Enligt Chapman (2010) är även sättet användaren interagerar med de olika frågorna och 

svaren av stor vikt. För att underlätta interagerandet går det att exempelvis göra frågorna 

klickbara med drop down-funktioner. Detta är en god idé utifall att svaren till frågorna är mer 

än ett stycke långa, då det erbjuder en god överblick av vilka frågor som det erbjuds svar på 

utan att användare behöver scrolla eller leta. Att göra frågan klickbar kan med fördel 

implementeras med hjälp av JavaScript och göras så att svaret visas direkt under frågan när 

den blir klickad på.  
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Det går även att underlätta användarens bruk av FAQ-sidan genom att göra det lätt att ställa 

ytterligare frågor utifall svaret användaren letar efter inte finns representerat. Det bör därför 

vara lätt för användaren att nå exempelvis ett kontaktformulär, antingen direkt på FAQ-sidan 

eller genom en länk till sida som innefattar ett kontaktformulär.  

2.3.5 Åtgärder som minimerar användarmisstag 
Enligt Laubheimer (2015) uppstår användarmisstag då användare har skapat sig en inkorrekt 

bild av gränssnittet de exponeras för och därmed skapar ett mål som inte lämpar sig för 

situationen. 

För att underlätta användningen av en webbapplikation och slutligen bidra till dess 

användbarhet samt enkelhet, beskriver Laubheimer (2015) flera åtgärder som kan vidtas. 

Bland dessa nämner författaren att möjliggörandet för användaren att förhandsgranska 

handlingar denne genomfört på vägen mot sitt mål minskar risken för misstag och eventuella 

missuppfattningar som kan ha inträffat längs vägen. Att förhandsgranska resultatet av 

handlingen i en webbapplikation minskar därmed tidskrävande misstag och bidrar till högre 

användbarhet och en bättre användarupplevelse (Laubheimer, 2015).  

Laubheimer (2015) menar att när användare raderar objekt tar de bort någonting de har lagt 

ner tid på att skapa. För att undvika att något tas bort av missnöjd och därmed resultera 

onödigt tidsspill för användaren bör webbapplikationen be användaren att konfirmera detta 

beslut. 

Slutligen styrker Laubheimer (2015) vikten i att minska en användares minnesbörda under en 

pågående uppgift genom att förse denne med den information som krävs för att korrekt utföra 

uppgiften. Detta för att undvika situationer där användaren tillfälligt lämnar eller överger 

uppgiften. Så länge användaren under uppgiftens gång slipper söka och inhämta information, 

undviks repetition av steg och risken för ett potentiellt slutgiltigt misslyckande av uppgiften 

minskar. 

Ett exempel på de uppgifter i vilka Laubheimer (2015) menar på att det kan uppstå 

användarfel är då en användare uppmanas att fylla i ett informationsfält i ett formulär som 

hanterar dennes personliga uppgifter. Bownik, Gorka och Piasecki (2009) menar på att det 

kan skapas en funktion som med hjälp av inmatade data från tidigare ifyllda formulär kan 

assistera användaren i uppgiften och minska misstagen vid ifyllning av det aktiva formuläret. 

Genom att spara data som matats in i tidigare och liknande uppgifter, eller matcha den 

pågående inmatningen mot vad användaren mest sannolikt kommer att skriva, går det att 

genom en automatisk, pseudo-intelligent process ge användaren förslag på vad som ska matas 

in (Bownik, Gorka och Piasecki 2009). Beroende på vilket informationsfält som används 

samt vilket data som förekommit mest frekvent arbetar processen på olika sätt. Ett exempel 

på ett informationsfält där detta är användbart är sådana där användarens adress efterfrågas. 

Inom detta område har Google (2017) utformat en metod kallad autoComplete som 

automatiskt assisterar användaren med att fylla i sin adress genom att ge denne förslag. 

2.4 Navigerbarhet 
Navigerbarhet spelar stor roll i en webbapplikations användarbarhet och enligt Whitenton 

(2015) bör varje webbapplikation ha som prioritet att underlätta navigering för användare. 

Vikten av navigerbarhet för att uppnå användbarhet blir exempelvis tydlig genom en studie 

utförd av Chiou, Lin och Perng (2010), vilken jämförde ett flertal studier för att mäta 

användbarhet mellan 1995 och 2006. Studien uppmärksammade att faktorer vilka använts för 

att mäta användbarhet skiljde sig åt avsevärt över tid. Navigerbarhet inkluderades i cirka 50 
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studier för att mäta användarbarhet, medan exempelvis lätthet att registrera sig endast 

undersöktes vid sju studier. 

2.4.1 Sidlayout 
Sammanställningen av Leavitt och Schneiderman (2006) tar upp flera aspekter vid 

utformning av sidor tillhörande en webbapplikation, där de mest relevanta aspekterna ges av 

följande. Placera viktiga och klickbara objekt långt upp, synligt och konsistent på sidan 

eftersom användare kommer att förutspå vart dessa objekt kommer att befinna sig på 

skärmen. Användare har lättare att lokalisera viktiga knappar som är närmare toppen på sidan 

än längre ner. Generellt rör sig användares blick på följande sätt över sidan: centrerat i 

toppen, vänster, höger och slutligen börjar användaren systematiskt gå igenom resten av sidan 

nedåt. Sidor bör vara strukturerade så att användare lätt kan analysera och jämföra innehåll. 

Sidor bör även ha konsistent vertikalt eller horisontellt arrangerat innehåll eftersom 

användare föredrar rader, kolumner och text-block. 

2.4.2 Navigationsdesign 
Enligt Cyr (2014) är navigationsdesign en av tre hörnstenar för webbdesign och den kan 

definieras utifrån frågan: Hur ska användare navigera på webbapplikationen? 

Navigationsdesign syftar alltså till implementationen av navigeringen på webbapplikationen 

och hur denna förser sina användare med medel för att tillträda av webbapplikationens olika 

delar. McKinney (2002) påpekar att om användaren har svårigheter att hitta information eller 

navigera sig till tänkt sektion inom webbapplikationen är användaren mer trolig att lämna 

den, oberoende av om informationen är representerad på ett genomtänkt sätt eller inte. En bra 

design för navigation sparar tid för användare och leder till tillit, men kan vara komplext att 

tillhandahålla (Cyr, 2014; Garrett, 2011). 

Så till vida inte all information på webbsidan går att inkludera på en enda startsida måste 

navigationsdesignen i en webbapplikation uppfylla tre krav enligt Garrett (2011): 

• Den bör erbjuda användaren möjligheten att ta sig igenom webbapplikationens 

innehåll. 

• Den ska kommunicera hur olika länkar och element sammanhänger så att användaren 

förstår vilka möjligheter som existerar för att navigera på sidan. 

• Den ska kommunicera förhållandet mellan den aktuella sidan och dess innehåll. Detta 

görs så att användaren förstår hur existerande valmöjligheter kan hjälpa denne att 

uppnå vad som önskas av sidan. 

Då det inte är praktiskt att varje sida länkar till alla andra sidor måste ett eller flera 

navigationssystem väljas. Det finns ett flertal alternativ som kan implementeras och som 

används i praktiken (Garrett, 2011). Nedan följer en beskrivning av dessa.  

Global navigering  

Erbjuder användaren möjlighet att komma åt de mest relevanta delarna på 

webbapplikationen. Det är fördelaktigt att implementera det globala navigationsområdet så 

att det följer med vid sidbyte. Navigeringen samlar således de viktigaste medlen för 

användaren att kunna hantera applikationen med på en plats. Ett vanligt exempel på global 

navigering är ett navigeringsfält med länkar till huvudsektionerna som finns implementerade 

på sidan, exempelvis via ett sidhuvud eller en sidfot.  

 

 

Lokal navigering 
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Ger användaren möjlighet att komma åt sidorna som finns lokalt, det vill säga inom samma 

kategori och som existerar inom underrubriken från exempelvis det globala alternativet. Det 

är ett effektivt system att använda om arkitekturen är implementerad för att vara anpassad till 

hur användaren antas tro att sidorna ska vara arrangerade. 

Kompletterande navigering 

Erbjuder användaren genvägar att komma åt sidor som kan vara svåra att nå via den lokala 

eller globala navigeringen. Den är effektiv utifall det önskas underlätta för användaren att 

snabbt nå sidor som kan vara relevanta, utan att behöva starta om navigeringen via 

exempelvis den globala menyn eller startsidan. 

Kontextuell navigering 

Kontextuell navigering är inbäddad på sidan och har formen av exempelvis knappar eller 

länkar och existerar alltså inte som ett navigeringsfält likt global eller lokal navigering. Dessa 

länkar har som uppgift att underlätta för användaren att nå relevant information på en annan 

sida efter att exempelvis läst en text kopplad till ämnet. Kontextuell navigering är fördelaktigt 

att implementera vid god förståelse för hur sidans användare agerar. 

Tillmötesgående navigering 

Ger användaren tillgång till information som inte är kontinuerligt nödvändig. Den 

tillhandahålls ändå på ett bekvämt och enkelt sätt då det kan vara bra att ha vid specifika 

frågor eller informationsbehov. Ett exempel på tillmötesgående navigering från verkligheten 

är en butik som visar dess öppettider vid ingången. 

2.4.3 Navigeringsmeny 
Enligt Whitenton (2015) definieras en navigeringsmeny som en lista bestående av 

innehållskategorier och funktioner på webbapplikationen. Det är ett hjälpmedel som används 

av en stor majoritet av webbapplikationer, men designen kan se olika ut från applikation till 

applikation. Generellt sett är den dels dock samlad på en plats med en gemensam visuell 

design, dels särskild från den övriga designen på webbapplikationen samt även ofta 

representerad med en serie av länkar eller ikoner. 

Whitenton (2015) har tagit fram ett flertal riktlinjer för hur en meny bör implementeras i syfte 

att underlätta navigeringen hos en användare. Detta för att undvika att användaren upplever 

menyn som förvirrande, svår att finna eller svår att handskas med. Riktlinjerna är fördelade 

över de fyra huvudkategorierna synlighet, kommunikation av nuvarande position, 

koordinering av meny med användarens uppgift samt lätthet att manipulera. 

Synlighet 

Menyn bör vara stor och synlig samt placeras på ett ställe där användaren förväntas hitta den, 

vilket vanligtvis är till vänster eller på toppen av sidan. Länkarna i menyn bör se interaktiva 

ut, det vill säga ha ett utseende som gör att användaren förstår att de kan klickas på. För att 

undvika att de ser ut som en dekorativ bild bör de inte innehålla för många grafiska 

komponenter. Menyns design bör vara väl åtskild från övrig design på sidan så att den är 

iögonfallande för användaren. Den måste fånga användarens uppmärksamhet och ska helst 

inte gå att missa och det är en fördel att använda en färg som går i stark kontrast mot menyns 

bakgrundsfärg när det gäller länkar eller knappar i menyn.  

Kommunikation av nuvarande position 

Det är viktigt att ge användaren en tydlig bild av var denne för närvarande befinner sig på 

sidan genom att kommunicera detta via menyalternativen. Detta är särskilt viktigt för 

användare som hittar till webbapplikationen via exempelvis en länk eller sökmotor och som 
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inte landar på startsidan. Då detta är ett av de vanligaste sätten för en användare att äntra en 

webbapplikation är det viktigt att lyckas med kommunikationen kring positionen på 

applikationen. Exempel på hur detta implementeras finns att läsa om i avsnitt 2.4.4 Flikar.  

Koordinering av meny med användarens uppgift 

Det är viktigt att se till att användarna förstår att menyn kan åstadkomma det som önskas. 

Detta kan göras genom att implementera länketiketter som är tydliga och lätta att förstå. 

Kategorierna som innefattas av menyn bör vara relevanta och uttryckas med ord som tydligt 

beskriver sidans innehåll och funktioner, och dessa ska vara överskådliga och lätta att snabbt 

ögna igenom. För stora webbapplikationer bör menyer implementeras som låter användaren 

få en förhandsbeskrivning gällande vad som sidan kopplad till länketiketten innehåller. Detta 

kan exempelvis göras via en drop down-meny. Om två olika sidor har innehåll som är starkt 

kopplat till varandra bör det implementeras en meny av sorten lokal navigering. Detta görs 

för att tillåta användaren att snabbt utföra flera arbetsuppgifter kopplade till varandra. Till sist 

bör menyn utnyttja bilder, grafik och färger för att förtydliga de olika alternativen som 

existerar för användaren. 

Lätthet att manipulera 

För att menyn ska vara lätthanterlig för användaren bör menyetiketterna vara stora och lätta 

att klicka på. Eventuella drop down-menyer bör ha en rimlig storlek och de ska inte störa 

användaren genom att vara svåra att stänga ner. Menyerna ska inte heller vara så långa att 

användaren behöver scrolla för att se hela då detta medför svårigheter. Utifall att en sida är 

väldigt lång bör en så kallad sticky-meny bör. Detta innebär att menyn alltid hålls synlig på 

toppen av sidan, oavsett vart exakt användaren befinner sig. Detta implementeras med fördel 

för att undvika mycket scrollande upp och ner för användaren. Vidare bör länketiketterna som 

ofta klickas på bör vara lättast att nå. Ett exempel på detta är att ha länketiketterna som 

används vanligen högst upp i en drop down-meny.  

2.4.4 Flikar 
Enligt Nielsen (2016) används flikar ofta på ett sätt som inte är optimalt. Författaren har 

därför tagit fram ett antal riktlinjer för att implementera och använda flikar på bästa sätt. 

Dessa riktlinjer innefattar information om såväl praktisk implementation som flikutseende. 

Den viktigaste riktlinjen omfattar att flikar bör användas för att växla mellan vyer inom 

samma kontext, inte för att navigera till en annan del av applikationen. Detta gör användandet 

av flikar fördelaktigt.  

Vidare menar Nielsen (2016) att det är bra att gruppera innehållet under flikarna på ett logiskt 

sätt, så att användaren lätt kan förutse vad som finns under varje flik. Det är även av relevans 

att endast använd flikar när användare inte kan komma att behöva se innehållet under flera 

flikar samtidigt. Om användaren behöver växla fram och tillbaka mellan sidor minskar 

webbapplikationens användbarhet. Vid design av flikar är parallell implementation 

fördelaktigt, det vill säga att utseendet är konsekvent. Är det uppenbart olika kan flikarna 

tolkas som länkar till en annan del av sidan och inte enbart en flik.  

Nielsen (2016) skriver även att det vid användning av flikar är viktigt att det tydligt framgår 

vilken flik användaren valt, förslagsvis via markering. Förutom att enbart markera fliken i en 

annan färg eller liknande kan den även framhävas på andra sätt, genom att exempelvis lägga 

till en ikon eller få fliken att hamna framför övriga. Flikar som ej är markerade ska dock 

förbli tydliga för att påminna användaren om att det finns ytterligare funktioner. Fliken som 

valts kan med fördel vara en del av sidan för att tydligt visa vilken som är markerad, vilket 

särskilt underlättar om det endast finns ett fåtal flikar. 
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Enligt Nielsen (2016) bör användas korta namn på flikarna, vanligtvis ett till två ord. Detta 

underlättar för användaren att snabbt få en överblick på sidan. Det bör inte användas versaler 

vid fliktitlarna om dessa är långa. Det bör istället bestämmas en stil som sedan används 

konsekvent vid långa titlar, exempelvis användande av stor bokstav i början på varje ord i 

flikens namn eller enbart stor bokstav i första ordet. 

Nielsen (2016) menar att en rad med flikar är tillräckligt. Blir det fler så försvåras för 

användaren att hantera vad som redan besökts. Finns det behov av fler än en rad flikar bör 

designen ses över då den troligen är för komplex. Flikarna bör placeras högst upp på 

applikationen istället då de annars kan missas av användaren. Viktigt är även att alla flikar ser 

ut och fungerar på samma sätt och att de i applikationen konsekvent bidrar till att användaren 

upplever en känsla av igenkänning, förutsägbarhet, kontroll och effektivitet. Om allt ser 

likadant ut vet användaren nämligen vad den ska leta efter och när den har kommit rätt 

genom igenkänning. Förutsägbarhet uppfylls i den mån att när något alltid fungerar på samma 

sätt kan användaren förutse vad som kommer att hända. När användaren kan lita på att 

webbapplikationen är konsekvent kan användaren lättare förutsäga vad som krävs när denne 

vill göra något nytt, vilket skapar en känsla av kontroll. Effektivitet inom applikationen gör 

även att användaren slipper spendera tid på att lära sig något nytt eller tänka på att sidan kan 

ha funktionalitet som inte är konsekvent (Nielsen, 2016).   

2.4.5 Placering av logotyp 
Genom att placera företagets logotyp i det övre, vänstra hörnet uppkommer ett flertal fördelar 

gällande navigerbarhet. Det kommunicerar den nuvarande positionen på sidan och det tillåter 

en enkel navigering tillbaka till startsidan samtidigt som användarens bild av företaget stärks 

genom att denne ofta exponeras för logotypen (Whitenton, 2016). 

Enligt en studie utförd av Whitenton (2016) var det sex gånger mer troligt att en användare 

upplevde problem med att navigera tillbaka till startsidan genom endast ett klick om 

logotypen var placerad centralt på toppen av sidan jämfört med till vänster. Att ha 

möjligheten att på ett enkelt sätt kunna navigera tillbaka till startsidan är av yttersta vikt när 

det gäller hög navigerbarhet. På så sätt kan användaren smidigt starta om i navigeringen om 

användaren exempelvis skulle fastna på en oönskad sida alternativt vilja börja om 

navigeringen i syfte att nå en annan del av webbapplikationen. Detta görs alltså med fördel 

genom att ha en klickbar logga som leder till startsidan placerad i det övre vänstra hörnet. 

2.4.6 Sidfot 
Traditionellt sett har sidfötter inte ansetts som element som främjar användbarhet. De har 

vanligtvis varit enradiga och innehållit länkar till exempelvis användarvillkor och 

integritetspolicy. Det implicita antagandet som kan göras utifrån detta är att det är funktioner 

som inte används ofta men måste finnas med, och därför göms undan längst ner på sidan 

(Cappel och Huang, 2013). 

På senare tid har betydelsen av sidfötter ökat och vissa applikationer har valt att utöka 

sidfotens innehåll. En del webbapplikationer med många olika flikar och menyval har valt att 

länka till de mest använda delarna i sidfoten, för att underlätta navigering. Ett annat vanligt 

tillägg till sidfotens innehåll är att länka till företagets sida på diverse sociala medier, för att 

påminna om företagets existens på dessa (Cappel och Huang, 2013). 

Att göra sidfoten mer framträdande verkar vara positivt i enlighet med psykologins teori som 

kallas the recency effect. Denna teori innebär att användaren lägger märke till det som 

kommer först respektive sist på sidan. Framträdande sidhuvud och sidfot gör att användaren 
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känner att webbapplikationens designers hanterar användarna genom att leverera bra innehåll 

från toppen till botten på sidan (Cappel och Huang, 2013). 

Gällande vad som bör inkluderas i sidfoten utfördes ett test år 2001 av Michael Bernard. 

Testets syfte var att undersöka var deltagarna förväntade sig finna vissa objekt i en 

webbapplikation. Samma test utfördes återigen 2005 och slutsatsen blev att flertalet 

förväntningar ändrats med tiden. Bland annat förväntade sig deltagarna år 2005 att länken till 

om oss skulle vara placerad i sidfoten (Kalbach, 2007). 

2.4.7 Knappar och länkar 
För att länkar och knappar ska bidra till navigationsmöjligheter för användaren är det en god 

idé att implementera dessa genom en färg som gör att de verkar interaktiva. Enligt Kalbach 

(2007) kan detta bland annat åstadkommas med hjälp av en så kallad rollover, vilket innebär 

att länken eller knappen ändrar färg när muspekaren svävar över den. Genom att göra detta 

förstår användaren att länken eller knappen är klickbar, vilket har som syfte att låta 

användaren förstå vilka möjligheter som erbjuds för navigering på webbapplikationen. Detta 

är ett vanligt förekommande fenomen inom diverse webbapplikationer. Det är viktigt att 

kontrasten mellan färgen på knappen/länken samt ändringen i rollovern är tydlig. 

Tidwell (2011) skriver om flertalet metoder för att göra knappar som avslutar en transaktion, 

exempelvis vid registrering av en ny användare, tydliga och lättförståeliga. Först och främst 

menar hon att knappen bör placeras i slutet av det visuella flödet den hör till, enligt exemplet 

ovan vill det säga efter formuläret som fylls i vid registrering av en ny användare. Knappen 

placeras således med fördel precis efter det sista steget i processen. Knappen blir då lättast att 

hitta och på så vis undviks att användaren lämnar sidan för att denne inte förstår nästa steg.  

Tidwell (2011) menar även att detta är viktigt för att ge användaren en distinkt känsla av 

avslut. Enligt Tidwell (2011) görs detta bäst genom att göra knappen stor och tydlig med en 

skarpt avgränsad färg mot bakgrunden, så att den inte går förlorad bland övrigt innehåll på 

sidan. För att knappens avslutande syfte ska vara enkelt att förstå är det bättre att ge knappen 

en etikett i form av ett precist ord, istället för med exempelvis ikoner eller längre meningar. 

Tidwell (2011) ger exempel på att dessa ord skulle kunna vara Betala eller Skicka. 

2.5 Förtroende för webbapplikationer 
I kommersiella och interpersonella sammanhang där risk, osäkerhet och ömsesidigt beroende 

existerar blir förtroende en vital faktor. Detta gäller synnerligen på plattformar med en större 

komplexitet när det gäller transaktioner, som exempelvis kommersiella transaktioner på 

webbapplikationer, och forskare har funnit att förtroende har en betydande roll när det 

kommer till e-handel (McKnight och Harrison, 2001). 

Enligt Greiner och Wang (2010) skiljer sig förtroendet en användare känner för en 

webbapplikation beroende av marknadens form, exempelvis om det är företag-till-

konsument, B2C, eller konsument-till-konsument, C2C. Som det tidigare nämnts verkar tre 

olika aktörer på en C2C-marknad: köpare, säljare samt en mellanhand som agerar länk mellan 

de båda tidigare nämnda genom att sätta regler samt tillhandahålla en plattform. Greiner och 

Wang (2010) menar att det främst är en köpares utvärdering av mellanhand och säljare som 

ligger till grund för en köpares beteende på webbapplikationen. Förtroendet för en 

mellanhand baseras till stor del på institutionella mekanismer och regler, exempelvis 

garantier på att kreditkortsuppgifter kommer att behandlas korrekt eller att det finns ett 

återkopplingssystem implementerat. Som bevis för detta skriver Greiner och Wang (2010) 

om tidigare forskning utförd med webbapplikation eBay som underlag, som stödjer faktumet 
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att förtroendet för dessa ökar om det finns något sorts återkopplingssystem implementerat på 

webbapplikationen.  

2.5.1 Rankingsystem 
Genom att köpa och sälja på en C2C-marknad utsätter sig användarna för den risk som 

medföljer vid ingående av en transaktion utan att ha någon erfarenhet av eller vetskap om 

andra parters förmåga att leva upp till användarens förväntningar. Att uppnå tillit vid 

transaktioner är således viktigt för att användare ska uppleva applikationen som säker och 

användbar. Ett sätt att skapa en högre tillitsgrad är att implementera ett rankingsystem som 

ger användaren information om motpartens tidigare prestationer (Xiong och Liu, 2004). 

Enligt Rådmark (2009) är kommunikation en av nycklarna till framgångsrik e-handel. 

Framför allt möjligheten för användarna att kommunicera med varandra. Det vanligaste 

exemplet på detta är möjligheten för användare att kunna recensera produkter och sedan låta 

andra användare ta del av den informationen. Den här typen av kommunikation syftar till att 

engagera användarna och skapa ett större förtroende för butiken. Det ökande förtroendet 

kommer av att användarna får se återkoppling från andra i samma situation som de själva, 

och inte bara får information från vad butiken själva påstår.  

Einav, Farronato och Levin (2016) beskriver i sin sammanfattande artikel att användningen 

av ett rankingsystem är en nyckelkomponent på en trovärdig C2C-marknad. Det visar sig att 

rankingsystem spelar en betydande roll trots att forskare har pekat ut många av de brister som 

finns i existerande implementationer.  

Vidare menar Xiong och Liu (2004) att poängen likväl som den stora utmaningen i att bygga 

ett rankingsystem på en C2C-marknad ligger i att effektivt hantera och minska skadligt 

beteende bland användare. Effektiviteten ligger i att exempelvis försvåra möjligheten att 

bidra med felaktig bedömning av andra användare. Författarna föreslår fem faktorer som 

grund för att utforma ett rankingsystem. Dessa är betygsättning från andra användare, 

betygsättningens omfattning (exempelvis hur många betyg har användaren fått totalt), 

trovärdigheten hos den betygsättande användaren, i vilken utsträckning betygsättningen har 

med transaktionen att göra eller inte och en faktor för att hantera karaktärer och svagheter hos 

den specifika applikationen. 

Xiong och Liu (2004) tillägger dock att ett rankingsystem som bygger på återkoppling inte 

kommer kunna eliminera skadligt beteendet helt och hållet. En användare måste först utsättas 

för det skadliga beteendet innan denne kan ge återkoppling för att förhindra fortsatt spridning. 

Implementering av ett rankingsystem medför dock nya problem och svagheter. Exempelvis 

uppstår risken för en så kallad shilling attack, där en individ skapar flera användare och 

använder dessa för att utnyttja rankingsystemet, antingen genom att höja sin egen rank eller 

försämra konkurrenters. Ett annat exempel på svaghet är risken att en användare kan göra sig 

av med sin historik från tidigare transaktioner genom att skapa en ny användare. 

Det sistnämnda problemet kan lösas genom att försvåra för användare att kunna skapa nya 

konton. Till exempel har AirBnB ett tillvägagångsätt där de identifierar alla sina användare 

genom att granska identitetskort eller pass (Einav, Farronato och  Levin, 2016). 

Einav, Farronato ovh Levin (2016) menar vidare att ett väl fungerande återkopplingssystem 

leder till att behovet av kvalitetscertiferingen hos säljare försvinner. Om säljare med låg 

kvalitet på sina varor eller tjänster är lätta att identifiera så behövs de inte uteslutas av en 

administratör då marknaden sköter det själv. 
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2.5.2 E-post 
Nielsen (1999) har visat på att användare initialt inte litar på nya webbapplikationer och att 

de är särskilt ovilliga att lämna ut sina e-postadresser då de är rädda att bli skickade skräppost 

och spam. Av denna anledning är det viktigt att det framgår tydligt på webbapplikationen vad 

användarens uppgifter kommer att användas till. Det är också viktigt att ge användare 

kontroll över när och vilka e-post de får skickade till sig, då de oftast föredrar att endast få 

bekräftelse-e-post efter registrering eller med information om till exempel beställningar. 

E-post är ett kraftfullt verktyg för en webbapplikation när det kommer till att stärka en 

användares förtroende för både applikationen själv och företaget. Detta gäller särskilt 

bekräftelsemeddelanden och transaktions-e-post, vilka är meddelanden som uppkommer efter 

att en användare har utfört en handling i webbapplikationen såsom ett köp eller registrerat 

sig, eller när denne prenumererar på utskick och nyhetsbrev. Det som gör e-post användbart 

är faktumet att en webbapplikation måste vänta på att någon besöker den medan ett e-post 

aktivt kan nå en användare på ett sätt som alltså är omöjligt för webbapplikationen. Ett krav 

för att e-posten ska vara effektivt är att det är utformat på ett sådant sätt att det uppfyller 

optimal användbarhet och kan fullborda användarupplevelsen genom att vara väldesignad 

samt innehållandes relevant och saklig information. Det är vanligt att företag fyller e-

postmeddelanden med mer information än vad användaren klarar av, vilket upplevs som 

påfrestande och stressande för läsaren genom att det stjäl dennes tid. Detta kan resultera i att 

e-posten inte ens blir läst eller kan påverka företagets relation med användarna negativt på så 

sätt att förtroendet för företaget minskar (Nielsen, 2008). 

2.5.3 Återkoppling till användare 
En viktig del av användbarhet när det gäller webbapplikationer är att tydligt kommunicera 

systemets status till användaren. Detta bidrar till att öka transparensen och låter användaren 

veta vad som försiggår, vanligtvis genom att visa en grafisk animation. På så sätt visar 

systemet att användarens begäran har uppfattats och kan signalera att systemet arbetar. 

Kommunicerar inte webbapplikationen någon status till användaren kan det ge upphov till 

osäkerhet då denne inte vet huruvida webbapplikationen fortfarande arbetar eller om den har 

kraschat. Många onödiga klick och dubbel-beställningar har kommit sig av sådan icke-

användbar design (Sherwin, 2014). 

Snabba responstider är självklart att föredra men ibland är det oundvikligt att systemet 

behöver tid att utföra uppgiften. I dessa lägen är det som tidigare nämnt viktiga att meddela 

användaren om att systemet arbetar. Tar det längre än 10 sekunder borde även en 

förloppsindikator visas och inte enbart en laddande animation. Görs inte detta finns det en 

risk att användaren kan tro att systemet inte arbetar trots att en animation visas (Sherwin, 

2014). 

2.5.4 Information om datahantering 
I en studie undersöker Bélanger och Schaupp (2005) vilka tekniska, produktmässiga och 

shoppingrelaterade faktorer hos en e-butik som påverkar konsumenters tillfredsställelse vid 

interaktion med denna, samt vilka inre faktorer inom respektive område som konsumenten 

prioriterar över andra. De tekniska faktorerna inkluderar säkerhet, i form av användbarhet och 

design, samt behandlingen av personlig integritet. Personlig integritet innefattar relevansen i 

användandet av kakor (cookies) för att samla in personlig information, hur 

webbapplikationen hanterar denna data samt hur och om användaren informeras om denna 

hantering. 
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I studien framkom att inom personlig integritet var det viktigaste för användarnas vilja att 

interagera med sidan information om hur applikationen samlar och hanterar personliga data. 

Författarna Bélanger och Schaupp (2005) menar vidare att ett enkelt sätt att förbättra 

användarnas tillfredsställelse är att tillhandahålla riktlinjer och policys kring integritet 

lättillgängliga och lättförståeliga baserat på att konsumenterna vill uppleva kontroll över vem 

som kan tillgå deras personliga information. Ett steg i detta, menar författarna, är också att 

erbjuda lättillgängliga kontaktmöjligheter för frågor relaterade till personlig integritet på 

webbplatsen. 

2.6 Metodteori 
Följande kapitel presenterar den teori som studerats gällande metoder som nyttjas under 

arbetsprocessen. Kapitlet inkluderar både teori om insamling av kvalitativa och kvantitativa 

data generellt samt specifika metoder som används vid implementering av en 

webbapplikation.  

2.6.1 Enkätmetodik  
För att på ett enkelt och effektivt sätt samla in data som behövs vid ett vetenskapligt projekt 

är en enkät ett bra val. Vid utformandet av en enkät finns det flera saker som är viktiga att 

tänka på för att erhålla användbara resultat. I dessa inkluderas exempelvis det önskade 

resultatet av enkäten, hur svarsalternativen ser ut samt hur frågorna placeras och utformas. 

Generellt sätt är en kort samt enkel enkät att föredra, då dessa i lägre utsträckning renderar i 

bortfall av respondenter. Detsamma gäller formulerandet av frågorna. (Jakobsson och 

Westergren, 2005). 

Inledningsvis är det önskvärt att inkludera en kort beskrivande text som förklarar syftet med 

enkäten och vilken information som önskas inhämtas. Därefter är det dags att bestämma 

upplägget gällande frågorna och för att undvika en rörig och osammanhängande enkät är det 

viktigt att placera frågor i en logisk ordning, där frågor som rör samma ämne hamnar efter 

varandra. Det är fördelaktigt att inleda enkäten med någon eller några så kallade 

uppvärmningsfrågor, som respondenten enkelt kan läsa och svara på, och sedan gå vidare 

med mer djupgående frågor av känslig karaktär.  Det är att föredra att formulera frågorna i 

korta och koncisa meningar. På så vis förhindras att respondenterna antingen struntar i att 

svara på frågan eller svarar felaktigt på grund av frågan/meningen inte lästes ordentligt 

(Jakobsson och Westergren, 2005). 

Det finns huvudsakligen två typer av svarsalternativ att erbjuda till en fråga, slutna eller 

öppna, och dessa erbjuder olika fördelar samt nackdelar. Slutna svarsalternativ innebär att 

respondenten har vissa alternativ att välja mellan, vilket gör frågan enklare att besvara samt 

resultatet enklare att resultera. Det öppna svarsalternativet innebär att respondenten själv får 

skriva in svaret. Detta ger möjligheten till mer specifika och uttömmande svar, men det kan 

vara svårt att sammanställa väldigt många öppna svar. Gällande svarsalternativen är det 

viktigt att dessa inte överlappar varandra, då det resulterar i svårigheter för respondenten att 

veta vilket alternativ som bör väljas (Jakobsson och Westergren, 2005). 

Som det tidigare nämndes är det viktigt att tänka på det önskade resultatet av enkäten vid 

utformningen av frågorna. Nivåerna i skalan på vilken svarsalternativen graderas spelar den 

största rollen i hur resultatet tolkas. Det är av yttersta vikt att vidhålla resultaten som erhålls 

från enkäten och att statistiskt manipulera resultatet för att kompensera för dåligt ställda 

frågor är strängt förbjudet. Det är också viktigt att studera separata frågor enskilt, och inte 

blanda resultatet som erhållits från frågor av olika karaktär. Detta styrker ytterligare vikten av 



 

 17 

att tänka igenom vad som önskas erhållas och hur samt i vilken ordning frågorna ställs 

(Jakobsson och Westergren, 2005). 

Innan respondenterna tillåts svara på frågorna är det av intresse att låta kollegor svara på 

enkäten genom en så kallad pilotstudie. På detta vis kan eventuella brister och oklarheter i 

enkäten upptäckas innan de orsakar någon skada på det slutgiltiga resultatet. För att 

pilotstudien ska rendera i ett konkret resultat krävs det att respondenterna i pilotstudien faller 

inom samma kategori som de senare tilltänkte respondenterna i den verkliga enkäten 

(Jakobsson och Westergren, 2005). 

2.6.2 Utvärdering av enkätsvar 
Denna del rör utvärderandet av insamlade enkätsvar. Rogers (1995) skriver att nya, 

innovativa idéer med uppenbara fördelar kan vara svåra att anamma och införliva i ett 

samhälle eller en målgrupp. Detta då diffusionen, det vill säga processen att kommunicera 

och skapa sig en slutgiltig delad uppfattning kring en innovation, kan kräva lång tid för att 

stadgas. Vid analysen av resultatet från en enkätstudie där en ny innovation studeras, kan man 

uppskatta deltagarnas grad och vilja att acceptera en ny produkt som en normalfördelning i 

enlighet med Rogers' bell curve. Personerna kan med denna fördelning kategoriseras i fem 

grupper baserade på graden och viljan att testa nya innovationen (Rogers, 1995). 

De fem grupperna innefattas av Innovatörer, Tidiga brukare, Tidig majoritet, Sen majoritet 

och Eftersläntrare.  Innovatörerna utgör ungefär 2,5 % av befolkningen och är aktiva 

informationssökare om nya idéer samt har högre tolerans mot osäkerheter i nya innovationer. 

De har lätt att ta till sig nya innovationer. Gruppen Tidiga brukare utgörs av 13,5 % av 

befolkningen och är nästa grupp att ta till sig den nya innovationen. De agerar som förebilder 

för resterande grupper i fördelningen. De följs av gruppen Tidig majoritet som utgörs av 

34 %. De tar till sig innovationen precis före den genomsnittlige människan i ett socialt 

system. Även gruppen Sen majoritet utgörs av 34 % och denna grupp tar till sig en ny 

innovation efter att en majoritet redan gjort det. I stort sett all tveksamhet gällande 

innovationen måste vara borta innan den Sena majoriteten kan ta till sig idén. Eftersläntrare 

utgör den gruppen som sist tar till sig en ny innovation och består av 16 %. De är i regel 

misstänksamma mot nya produkter och när de väl väljer att ta till sig en ny idé är risken stor 

att produkten redan anses förlegad av övriga grupper (Rogers, 1983).  

2.6.3 Intervjumetodik 
För att intervjuer ska resultera i en så överskådlig och verklig bild av en användares tankar 

och åsikter som möjligt gällande en tjänst är det av hög relevans att intervjuobjekten 

reflekterar hela den målgrupp gentemot vilken tjänsten riktar sig. I och med detta faller det 

sig naturligt att en specifikation av målgruppen görs i ett tidigt skede av produktutvecklingen 

så att denna kan fungera som ett hjälpmedel vid exempelvis användartester, intervjuer och 

övriga undersökningar (Galvin, 2015). 

Att känna sin målgrupp kan, om korrekt utnyttjat, öka tjänstens affärsnytta och på så sätt leda 

till att dess syfte uppfylls. Målgruppen bör efterfråga samma innehåll från tjänsten, kunna nås 

via samma medier samt vara tillräckligt stor för att rättfärdiga tjänstens behov. Vid en tydlig 

målgrupp och målgruppspersona förenklas arbete med produktspecificering, marknadsföring 

samt kontinuerlig testning i och med att kunden, dennes behov och hur denne påverkas är 

känt (Kotler och Armstrong, 2011). 

Beroende på vilken typ av data som efterfrågas under en intervju förändras behovet av 

kvantitet i förhållande till kvalitet. Vid frågor med binära svarsalternativ ger en 

högkvantitativ undersökning ett mer tillförlitligt resultat, vilket inte är fallet när frågor och 
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svar är mer riktade och ger individuella svar. Vid fokus på insamling av kvalitativa data är 

det möjligt att konstruera en intervju med hjälp av frågor baserade i tre typer av ståndpunkter; 

tidigare intervjuer av liknande paritet, forskarens eller utvecklarens kompetens alternativt 

kvasi-empirisk med syfte att bevisa en hypotes (Galvin, 2015). 

2.6.4 Prototyp 
Att ta fram en prototyp innan implementation av en webbapplikation kan innebära stora 

fördelar. Det görs främst i syfte att demonstrera design och konceptalternativ rörande 

webbapplikationen, samt att ta reda på mer kring eventuella problemen vilka kommer att 

behöva lösas och på vilket sätt detta kan göras. Skapandet av prototypen belyser även 

svårigheter med den tilltänkta designen av webbapplikationen som därför måste omarbetas 

med en gång (Sommerville, 2011). 

En prototyp kan se ut på flera olika sätt och kan variera i hur avancerad den är. Vanliga sätt 

att ta fram en prototyp innefattar en ritning på papper, bilder med avskalad interfacedesign 

eller mer avancerade prototyper i syfte att skaffa illusionen av en färdig webbapplikation. 

Dessa kan exempelvis innefatta att användaren ges möjligheten att klicka sig runt på 

webbapplikationen (Garrett, 2011).  

Det är av stort intresse att testa prototypen innan implementeringen av webbapplikationen 

inleds. Genom att utföra användartest med prototypen går det att studera användarens 

reaktioner och hur denne interagerar på webbapplikationen. På så vis finns möjligheten att i 

ett tidigt skede fånga upp problem och oklarheter med designen och förbättra denna genom 

en ny prototyp. Genom användartest av prototyp går det att spara in en stor mängd arbete, 

bland annat genom att undvika att skriva om kod (Pernice, 2016). 

Varianter av prototyper går att klassificera i två grupper: Lo-fi- och Hi-fi-prototyper. Lo-fi-

prototyper är mer avskalade gällande funktionalitet och möjlighet att interagera med 

användaren. Dessa prototyper lägger större vikt vid faktorer rörande design. Fördelen med 

Lo-fi-prototyper är att de är snabba att ta fram och ger ett tydligt visuellt resultat. Lo-fi-

prototyper kan även vara att föredra i projekt där medlemmarna ska lära sig de 

programmeringsspråk som används under arbetets gång. Till skillnad från Lo-fi- är Hi-fi-

prototyper mer avancerade där större vikt läggs vid funktionalitet. Fördelen med Hi-fi-

prototyper är att de kan interagera med användaren i högre grad och det finns därför större 

möjlighet att testa och utvärdera prototypen. Nackdelen med Hi-fi-prototyper är att de är 

svårare och mer tidskrävande att ta fram (Rudd, Stern och Isensee, 1996). 

2.6.5 Sidkarta och wireframe 
För att kunna kategorisera de olika typerna som inkluderas i en webbapplikation är det en bra 

idé att göra en sidkarta. Sidkartan illustrerar med en översikt hur webbapplikationen är 

uppbyggd hierarkiskt, och hur en användare kan komma åt olika sidor via länkar eller 

knappar. Med andra ord visar den exempelvis vilka lokala navigeringsfält du kan ta dig till 

via det globala navigeringsfältet (Garrett, 2011). 

Enligt Garrett (2011) är skapandet av en wireframe ett nödvändigt första steg i utformningen 

av en visuell design. En wireframe ligger till grund för hur sidlayouten ska sammanställas. 

Det är i sin tur på sidlayouten navigations-, informations- samt gränssnittsdesignen 

sammanställs och bildar ett skelett för webbapplikationen. En wireframe kan därmed 

beskrivas som en ritning vilken beskriver utformningen av en sida samt dess komponenter 

och var dessa går att finna. Förutom komponenter bör det även inkluderas vilka 

navigationssystem som ska användas, samt hur dessa är placerade i förhållande till varandra 

på sidan.  
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Detta gör en wireframe till ett användbart verktyg för utvecklare att vända sig till för att 

säkerställa att slutprodukten möter förväntningarna som ställts på webbapplikationen. Den 

sammanställer nödvändiga delar i utformningen av en applikation genom en överblick 

gällande hur gränssnittskomponenter, navigationssystem samt informationskomponenter väljs 

och placeras (Garrett, 2011). 

2.6.6 Stilguide  
Då skapandet av webbapplikationer har blivit allt mer komplext och oftast inte görs av en 

person är det viktigt att säkerställa att designen är enhetlig och optimerad för att uppfylla 

målet med sidan och skapa en bra användarupplevelse (Laurinavicius, 2014). 

Ett sätt att se till att designen sker enhetligt när olika personer designar olika delar av sidan är 

att skapa en stilguide. En stilguide bidrar till att skapa ett sammanhängande utseende mellan 

olika sidor. Den säkerställer också att framtida utvecklare följer riktlinjerna för varumärket. 

En stilguide kan utformas på följande sätt (Laurinavicius, 2014): 

• Studera varumärket: Först och främst måste varumärket studeras för att förstå vad det 

står för. Det är viktigt så att stilguiden representerar organisationen visuellt och 

känslomässigt. 

• Definiera typografin 

• Skapa färgpalett 

• Röst: vilken känsla vill varumärket förmedla? Detta kan göras med hjälp av ett enkelt 

exempel. Om exempelvis rösten ska vara professionell men rolig kan det visas genom 

att istället för att visa felmeddelandet ”You’ve got 404 error” kan det stå ”Oh boy, 

you’ve broken the interwebs. 404 error”. 

• Användandet av ikoner: att använda ikoner är ett effektivt sätt att kommunicera med 

användaren. Det är viktigt att välja ikoner som passar in med varumärket och 

målgruppen. 

• Användandet av bilder: det är viktigt att bilder som används sänder ut signaler som 

passar med varumärkesidentiteten 

• Formulär: utformandet av formulär är viktigt då detta är användarens sätt att 

interagera med applikationen 

• Knappar: se till att skapa knappar som går ihop med resten av designen 

• Användandet av mellanrum: detta inkluderas i de flesta delar av sidan och det är 

därför viktigt att mellanrum används rätt och enhetligt för att skapa en strukturerad 

och professionell känsla 

• Regler och förbud: detta fungerar som en guide som talar om hur delar av varumärket 

ska användas och inte. Exempelvis kan det demonstreras hur loggan får användas och 

inte. 

2.6.7 Scrum som arbetssätt 
Scrum är ett effektivt, agilt arbets- och tillvägagångssätt vanligt förekommande i projekt 

rörande utveckling av applikationer (Schwaber, 1995). 

2.6.8 Utvärdering av användbarhet 
Enligt Fernandez, Insfran och Abrahão (2011) är utvärdering av en produkts användbarhet en 

process bestående av en mängd väldefinierade aktiviteter. Dessa aktiviteter syftar till att 

samla användardata från slutanvändaren relaterad till dess interaktion med applikationen samt 

hur applikationens specifika egenskaper bidrar till att nå önskvärd användbarhet. Vidare 

menar författarna att utvärderingsmetoder kan delas i huvudkategorierna empiriska metoder 
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och granskande metoder. Den förstnämnda baseras huvudsakligen på insamlande och analys 

av data från vanliga användare som inte är bekanta med applikationen. Dessa instrueras att 

utföra på förhand bestämda uppgifter medan en utvärderare dokumenterar utfallet av 

processen. Vanliga data att samla in och analysera är utförandets tid, antalet fel användarens 

tillfredställelse (Matera, Rizzo och Carughi. 2006). För att undvika att en utvärdering av ett 

användartest innehåller otillförlitliga resultat menar Matera, Rizzo och Carughi (2006) även 

att den ska förberedas enligt följande fem steg: 

• Definiera testets mål. 

• Definiera testets användare så att dessa väl representerar den målgrupp som 

applikationen riktar sig mot. 

• Säkerställa att testets scenarion och uppgifter väl representerar de faktiska aktiviteter 

som en användare normalt ska utföra i applikationen. 

• Tydligt definiera användbarhet och relevanta attribut eller mått på detta, såväl 

kvalitativa som kvantitativa. 

• Förbereda utvärderings- och testmiljön med inspelnings- och mätutrustning innan 

testet utförs. En pilottestning är att rekommendera innan påbörjat test. 

Under granskande metoder ingår utvärdering gjord av experter där dessa testar applikationens 

egenskaper mot fördefinierade riktlinjer. Detta skulle exempelvis kunna innefatta specifika 

användbarhetsattribut där målet snarare är att identifiera potentiell problematik hos 

applikationens gränssnitt (Fernandez, Insfran och Abrahão, 2011). Genom att specificera 

målgruppen kan ett test, oavsett metod, med 4 till 5 deltagare hitta 80 % av alla brister 

(Chisnell och Rubin, 2008).  

För att utvärdera användarens tilltro till applikationen är det enligt Brooke (1996) fördelaktigt 

att använda sig av 10 frågor med alternerande önskvärda svarsalternativ. Denna typ av frågor 

försäkrar att den svarande ger ett ärligt svar, då varje fråga kräver alternerande utvärdering. 

Frågorna redovisas nedan. 

• Jag skulle kunna tänka mig att använda den här produkten frekvent.  

• Jag tycker att produkten är onödigt komplex att använda.  

• Jag tycker att produkten var enkel att använda.  

• Jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda produkten.  

• Jag upplever att de olika funktionerna var väl integrerade.  

• Jag tycker att produkten var för inkonsekvent.  

• Jag tror att de flesta människor skulle lära sig att använda produkten väldigt snabbt.  

• Jag upplevde att produkten var besvärlig att använda.  

• Jag kände mig trygg när jag använde produkten.  

• Jag behövde lära mig saker innan jag kunde börja använda produkten.  

2.6.9 Konkurrens- och marknadsanalys 
En konkurrens- och marknadsanalys genomförs i samband med ett projekts uppstartsfas med 

syfte att kartlägga marknadssituationen. Genom denna analys kan såväl projektets validitet 

och efterfrågan befästas, men analysen kan även fungera som underlag för att rättfärdiga 

tjänstens behov inför en lansering.  

Konkurrensanalys 

En konkurrensanalys syftar till att kartlägga vilka konkurrenter som finns på marknaden, 

vilken marknadsandel dessa innehar samt hur och i vilken utsträckning de konkurrerar med 

den egna produkten. Analysen kan genomföras med olika modeller beroende på vilken typ av 

konkurrenter som agerar på marknaden samt efter det aktuella marknadssegmentet. Analysen 



 

 21 

ger insikt i konkurrenternas styrkor, svagheter och konkurrenskraft för att sedan kunna ligga 

som underlag inför planering av marknadsstrategier och ge tyngd åt beslut (Arvola, Lundberg 

och Holmlid 2010). 

En etablerad modell för konkurrensanalys sker i form av ifyllnad av en analystabell. Vid 

analys kan tabellens utseende och innehåll kan variera, även om de flesta innehåller liknande 

kolumner och rubriker. Den svåra delen i analysen ligger i att begränsa och bestämma antalet 

konkurrenter som ska jämföras samt efter vilka kriterier dessa ska jämföras med; ett tydligt 

syfte med analysens medför dock att dessa beslut kan underlättas. Valet av jämförelsekriterier 

grundas på hur specifik eller generell man väljer att analysen ska vara men Arvola, Lundberg 

och Holmlid (2010) menar på att en konkurrensanalys ska göras generell. Detta då den lättare 

ger en bredare, mer lättöverskådlig bild av konkurrensen och som konsekvens att detta har 

den svårare att ge en detaljerad bild av konkurrensen än alternativa metoder. 

En väl genomförd konkurrensanalys föreligger en framgångsrik analys av den egna tjänstens 

möjligheter och spelrum på marknaden. Idealt kan luckor på marknaden vilka inte täcks av 

konkurrenter upptäckas, information som kan utnyttjas vid ett marknadsinträde. Analysens 

utfall kan även ligga till grund för exempelvis att upptäcka överetablering på en specifik 

marknad, vilket innebär att analysen kan användas som bas vid en vidare analys av 

marknaden och marknadssegmentet som berörs (Kotler, 2011). 

Marknadsanalys 

En marknadsanalys är en analys av den befintliga marknaden och mer specifikt det 

marknadssegment till vilken en tjänst är planerad att introduceras. Analysen består av en 

kartläggning av marknaden såväl som dess aktörer för att på kartlägga potentiella möjligheter 

genom vilka den egna tjänsten kan nå framgång. Kartläggningen underlättar vid 

framtagningen av en affärsplan och är därför ett återkommande verktyg för diverse projekt 

oavsett bransch (Kotler, 2011).  
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3. Metod 
Implementationen av webbapplikationen vilar på en teoretisk grund. Den teoretiska grunden 

används för framtagningen av en prototyp vilken ligger till bas för implementationen av 

webbapplikationen och dess gränssnitt. Applikationen bör kontinuerligt testas på en anpassad 

testgrupp bestående av referenspersoner som motsvarar den tilltänka målgruppen. Dessa 

tester genomförs i syfte att utvärdera applikationens användbarhet ur användarens perspektiv. 

Rapportens syfte kommer att uppföljas i tre steg: förstudie, implementation och utvärdering, 

vilka förklaras närmare nedan.  

Framtagen metod anses relevant i och med dess tydliga koppling till framtagen teoretisk 

grund samt att den tillhandahåller en digital produkt, i form av en webbapplikation, på vilken 

tester kan genomföras med syfte att utvärdera huruvida frågeställningen uppfylls eller inte. 

En bekräftelse av hur webbapplikationen bör utformas görs genom specifika användartester 

av en interaktiv och funktionell webbapplikation.  

3.1 Förstudie 
I förstudien definieras den produkt som ska utgöra arbetets underlag. Vidare läggs det en 

grund för implementationen genom en framtagning av ett teoretiskt ramverk som ska 

underbygga webbapplikationens utformning. För att specificera behovet av den föreslagna 

produkten samt dess önskvärda egenskaper genomförs en empirisk undersökning på webben 

bestående av en marknadsundersökning i enkätform. Parallellt genomförs en litteraturstudie. 

Målet med denna studie är att samla information om e-butikers utformning inför 

implementationsfasen, vilken sedan kombineras med produktspecifik information från 

marknadsundersökning och beslut inom gruppen. Efter detta tolkas och används insamlad 

information för att skapa en prototyp som ligger till grund för webbapplikationen. Prototypen 

används sedan som bas vid implementationen av applikationens systemarkitektur och 

gränssnitt.  

Sammantaget omfattar förstudien således främst insamling av information nödvändig för att 

genomföra planering av webbapplikationen samt definiering av produktspecifika egenskaper 

och i slutändan webbapplikationens utformning. Nedan beskrivs förstudiens faser. 

3.1.1 Enkätstudie 
En marknadsundersökning utförs i form av en enkät; en metod med hög applicerbarhet inom 

arbeten som eftersträvar innovation och behandlar utveckling (Jakobsson och Westergren, 

2005). Enkäten distribueras via studentgrupper på Facebook. Denna distributionskanal väljs 

för att den aktivt används av produktens målgrupp och därför utgör en tydlig och riktad 

marknadsföringskanal. Enkäten kartlägger potentiella användares inställning till dels den 

rådande marknadssituationen samt även möjligheterna vilka kan komma att uppstå för 

användarna i samband med produktens lansering. Enkäten inleds med en kort beskrivande 

text vilken gör deltagaren insatt i enkätens syfte. Enkäten innehåller slutna och korta, koncisa 

frågor vilket både underlättar och förtydligar för respondenterna vid besvarandet (Jakobsson 

och Westergren, 2005). 

Resultaten från enkäten sammanställs och används som en grund till slutsatser som dras och 

beslut som fattas gällande produkten och dess utformning inför implementationsfasen. 

Sammanställningen underlättas av de slutna frågorna och ger ett mer tillförlitligt resultat 

(Galvin, 2015; Jakobsson och Westergren, 2005). Marknadsundersökningen kompletteras 

med en analys av den tilltänkta marknaden samt en konkurrenskartläggning i form av en 

tabellanalys. För att vidare kartlägga marknadssituationen genomförs en analys av den 
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rådande konkurrenssituationen samt en NABC-analys. Resultatet av denna kartläggning och 

dess analys presenteras i produktens marknadsföringsplan, vilken återfinns i Bilaga 1. 

3.1.2 Litteraturstudie 
All framtagen information utgör den teoretiska grunden inför implementationen av 

webbapplikationen. Grunden baseras på vetenskapliga artiklar som behandlar exempelvis 

konsument-till-konsument-plattformar, utformning av webbapplikationers utseende samt 

fakta kring önskvärd funktionalitet. Den teoretiska grunden omfattar förutom vetenskapliga 

artiklar även andra typer av informationskällor, som exempelvis tidningsartiklar, böcker och 

webbsidor och härleder genom detta diskussioner kring hur utformningen av systemet och 

systemarkitekturen genomförs på ett fördelaktigt sätt.  

3.1.3 Produktframtagning 
Första steget i produktframtagningen är att definiera webbapplikationen som ska utvecklas. 

Detta görs genom att gruppens medlemmar var och en funderar ut ett antal förslag på 

produktidéer vilka sedan presenteras och diskuteras inom gruppen. Efter att olika förslag 

övervägts röstar slutligen gruppmedlemmarna om vilken webbapplikation som ska utvecklas. 

För att ta fram ett lämpligt namn till webbapplikationen hålls en workshop där 

brainwritingteknik används. Brainwriting har flertalet fördelar i jämförelse med till exempel 

den mer kända tekniken brainstorming för att deltagarna inte påverkas lika mycket av 

gruppens hierarki, personliga konflikter eller konformitet (Heslin, 2009). 

Under förstudien används den teoretiska grunden vid framtagningen av en produkt-backlog 

innehållande önskad funktionalitet hos produkten, samt en prototyp över gränssnittets 

utseende (Schwaber, 1995). Detta är en del i den arbetsmetod kallad Scrum vilken använts 

under projektet och lämpar sig väl vid systemutveckling i mindre grupper. En fördel med 

denna metod är den medför att en prioriterad, välorganiserad lista över systemkraven fås 

(Rao, Naidu och Chakka., 2011). Prototypen beskrivs mer ingående i nästa avsnitt. 

Produktens backlog behandlar vilken funktionalitet som den färdiga applikationen önskas 

innehålla, baserat på teori och information vilken framkommit genom marknads- och 

kundundersökningar (Schwaber, 1995). Utöver extern information används även 

brainwritingtekniker för att specificera önskad funktionalitet från arbetsgruppen (Heslin, 

2009). Den framtagna backlogen, vilken återfinns i Bilaga 2, prioriteras sedan för att 

säkerställa att de viktigaste funktionerna färdigställs i första hand. Denna arbetsmetodik 

lämpar sig  

3.1.4 Prototyp 
Funktionaliteten framtagen i produktens backlog översätts till en prototyp vilken specificerar 

webbapplikationens gränssnitt samt var olika funktionaliteter återfinns i gränssnittet. 

Gränssnittets utformning är starkt befäst i den teoretiska grunden för att öka 

webbapplikationens användbarhet och göra den mer tilltalande för dess användare. 

Gränssnittets prototyp består av en wireframe, en sidkarta samt en grafisk profil som 

inkluderar logotyp. Grunden för webbapplikationens struktur ligger i sidkartan vilken 

beskriver hur sidans olika vyer är kopplade till varandra rent strukturellt. Den wireframe som 

tas fram beskriver mer ingående hur sidan är visuellt strukturerad, det vill säga var 

huvudsakliga funktioner och navigationsfält placeras. Se Bilaga 3 och 4 för sidkarta 

respektive wireframe. Då goda programmeringskunskaper saknas hos gruppmedlemmarna 

och för att snabbt få upp en visuell bild av webbapplikationen och väljs enligt Rudd, Stern 

och Isensee (1996) en Lo-fi-prototyp, då den typen lämpar sig bättre under de rådande 

förutsättningarna. 
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För att kunna implementera den funktionalitet som beskrivs i produktens backlog görs en 

omfattande modell av webbapplikationens back-end, det vill säga den arkitektur som utgör 

den funktionella basen för webbapplikationen. Modellen återkopplas till den teoretiska 

grunden och innehåller ett UML-diagram, vilken ger en översikt över den databas som ligger 

till grund för webbapplikationen. 

3.2 Implementation 
Utifrån den teoretiska grunden samt övrigt arbete under förstudiefasen kan implementationen 

av systemet genomföras. Implementationen genomförs i tre iterationer. I slutet av varje 

iteration utvärderas arbetet inför kommande iteration. Implementationen av 

systemarkitekturen sker i front-end och back-end i form av två huvudsakliga 

tillvägagångssätt: utveckling samt test. Utveckling är en naturlig del av implementationen i 

och med uppbyggnaden av den förutbestämda systemarkitekturen. Testningen i varje iteration 

utförs för att utvärdera den utvecklade funktionalitetens validitet och korrekthet.  

3.2.1 Implementation av systemarkitekturen  
Implementation av systemarkitekturen sker i två huvudsakliga steg; implementation av 

databasen, dess associerade funktionalitet och webbapplikationens funktionalitet (back-end) 

samt implementation av gränssnittet (front-end). Dessa implementeras enligt plan från 

prototyp samt modellen specificerad i förstudien. Implementationen, oavsett 

programmeringsspråk, sker genom editorn PyCharm. Kommunikationen mellan front-end 

och back-end görs med hjälp av JavaScript och Jinja. 

3.2.1.1 Implementation av front-end 

Gränssnittet, sidans front-end, är den interaktiva delen av applikationen vilken användaren 

möter och använder sig av. Applikationens front-end byggs med hjälp av användande av ett 

flertal olika språk beroende på önskat utseende och funktionalitet hos gränssnittet. I huvudsak 

används HTML, JavaScript samt CSS för att manipulera gränssnittets utseende. Denna 

manipulation omfattar dels hur sidans funktionalitet samspelar över gränssnittet men även hur 

information presenteras enligt framtagen grafisk profil.  

Ett hemsideskelett byggs upp med ramverket Bootstrap. Detta ramverk skapar tillsammans 

med ovan nämnda programmeringsspråk en grundläggande struktur för webbapplikationen, 

vilken senare manipuleras för att överensstämma med framtagen grafisk profil. Bootstrap 

innehåller färdiga mallar för såväl CSS som HTML, vilka definierar basutseenden för diverse 

HTML-element. Bootstrap bidrar även till automatisk anpassning av applikationen till aktuell 

enhet, vilket främjar responsen hos webbapplikationer. Manipulation av den grundläggande 

informationen från Bootstrap görs genom skapandet av CSS-filer vilka fylls med definierande 

information om gränssnittets önskade utseende. Bootstrap-biblioteket utgör ett ramverk som 

ger användaren ett kraftfullt verktyg för att implementera en responsiv front-end med mindre 

kod än vad som traditionellt behövs (Spurlock, 2013). 

Utöver dessa grundläggande språk används även jQuery, ett specificerat bibliotek av 

JavaScript. Detta bibliotek hanterar bland annat animeringar samt event såsom 

knapptryckningar. Biblioteket hanterar även risken att webbapplikationen ter sig olika vid 

användande av olika webbläsare, vilket ökar applikationens användbarhet och kontinuitet 

(The jQuery foundation, 2017). 

För att skapa ett attraktivt och användbart gränssnitt kompletteras ovan nämnda 

implementationstekniker med Slick, ett plugin till jQuery (Jqueryscript, 2016). Slick är ett 
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medel för att skapa avancerade gränssnittsfunktionaliteter i form av exempelvis dynamiska 

menyer.  

Kakor används för att förbättra användarens upplevelse av applikationen. Kakor består av 

textfiler som sparas i webbläsaren (Datainspektionen, 2017). Dessa lagrar en specifik 

användare i en session, vilken kan anropas med funktioner i back-end. 

För att öka webbapplikationens hastighet vid exempelvis laddning av sidor och 

kommunikation mellan systemarkitekturens delar används Ajax, Asynchronous JavaScript + 

XML. Ajax använder asynkron inladdning av data från servern, vilket gör att endast den 

information som ska förändras inom gränssnittet laddas om. Tack vare detta laddas inte hela 

sidan om och onödig tidsfördröjning undviks. Ajax används även för att skicka och hämta 

information från servern (The jQuery foundation, 2017). 

Med hjälp av ovan nämnda medel och metoder implementeras webbapplikationens front-end 

samt dess sammankoppling med applikationens back-end stegvis. Eftersom de 

programmeringsspråk som används hanterar och manipulerar gränssnittet på varierande vis 

implementeras gränssnittet i ett flertal steg. Efter att webbapplikationens skelett byggts upp 

åtföljs det av utformandet av HTML-mallar och kod för att manipulera och bygga ut det 

existerande skelettet tills dess att det överensstämmer med önskat utseende. I slutfasen av 

front-end-implementationen ligger fokus på att utforma CSS-filer vilka definierar det 

övergripande utseendet för HTML-kodens olika element och beståndsdelar. 

3.2.1.2 Implementation av back-end 

Under implementationen av webbapplikationens back-end skapas en SQLight-databas och 

alla anrop till databasen samt övrig programmering sker i Python. Python är ett allomfattande 

objektorienterat programmeringsspråk med dynamisk semantik. Språket används framförallt 

för Rapid Application Development, som ett scriptspråk eller för att sammankoppla befintliga 

komponenter. De flesta av språkets implementationer utför sina instruktioner direkt utan att 

först kompileras till instruktioner för maskinspråk (Python Software Foundation, u.å.). 

I Python och HTML används även mallspråket Jinja (Ronacher, 2008). Språket används för 

att skicka passera data mellan back-end och front-end, vilket gör det användbart under detta 

utvecklingsprojekt.  

Den önskade funktionaliteten på webbapplikationen implementeras med hjälp av Pythons 

ramverk Flask. Databasen hanteras genom Flask-Migrate, Flask-Script och Flask-

SQLAlchemy, där Migrate och Script sköter uppdateringar, exempelvis tillägg och 

elimination av databasattribut och klasser. Flask-Migrate använder sig av Alembic, ett 

migrationsverktyg, för att utföra SQLAlchemys databasmigrationer och låter kommandon för 

migrationer utföras i PyCharm-terminalen eller datorns terminal. Flask-Script sätter upp en 

enklare miljö att hantera Migrates migrationsoperationer i. 

SQLAlchemy är en så kallad Object Relational Mapper (ORM), vilket innebär att databasen 

inte programmeras genom traditionellt sedda SQL-kommandon utan istället genom Python-

kod (SQLAlchemy, 2017). SQLAlchemy används för utformning av databasens klasser och 

dess attribut men även för anrop gjorda till databasen när information från en eller flera 

klasser hämtas och används i webbapplikationen. 

Utöver de Flask-moduler som används för hantering av databasen används även Flask-

Admin, Flask-BasicAuth, Flask_WTF.csrf, Flask-Login, Flask-Mail och Stripe. 
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Flask-Admin förser webbapplikationen med en så kallad Admin-vy, där data och information 

som databasen innehåller listas och kan hanteras direkt i webbläsaren. För att skydda denna 

vy används Flask-BasicAuth vars funktionalitet är att kräva inloggningsuppgifter när försök 

att gå till vyn görs. 

Modulen Flask_WTF.csrf används för att skydda begäranden gjorda från JavaScript till 

servern, exempelvis jQuerys post-metod. När modulen initieras på servern skyddas servern 

mot felaktiga och falska begäranden som inte är förklädda med det csrf token, eller bevis, 

som krävs för att få tillåtelse att göra begäranden till servern. För att initiera modulen behövs 

en så kallad secret key för att på ett säkert sätt certifiera beviset. 

Flask-Login sköter in- och utloggning av användare och ses som sessionshantering av 

webbapplikationen. Modulen hjälper till att spara användarens ID i webbapplikationens 

session samt innehåller metoder för att exempelvis begränsa tillgång till vissa sidor beroende 

på huruvida användaren är inloggad eller inte. För att använda modulen krävs initiering av en 

så kallad Login Manager som låter modulen och webbapplikationen arbeta tillsammans. 

För att skicka ut e-post till användare används modulen Flask-Mail. Tillägget förser 

webbapplikationen med ett gränssnitt för implementation av kommunikationsprotokollet 

SMTP. Utvecklaren anger serverspecifikationer för e-postklienten genom att definiera bland 

annat server, port, krypteringstyp (TLS eller SSL) samt användaruppgifter till kontot som 

webbapplikationen önskar skicka e-postmeddelanden ifrån.  

För att kunna genomföra betalningar mellan användare används mjukvaruplattformen Stripe. 

Stripe hanterar kortköp över internet och är byggt för att minimera den mängd kod som krävs 

för att uppnå full funktionalitet och kan skräddarsys till egna webbapplikationer (Stripe, 

2017). 

3.3 Utvärdering 
Koden samt webbapplikationens användbarhet granskas kontinuerligt under arbetets gång för 

att utvärdera systemet löpande. Denna kontroll sker i form av kodrefaktorering samt genom 

tester med oberoende individer tillhörande målgruppen. Kontinuerlig utvärdering är av hög 

relevans för att upprätthålla en högkvalitativ nivå på såväl gränssnitt som bakomliggande 

kod. Kodrefaktorering underlättar även översikt av kod, vilket förenklar vidare extensioner av 

kodskelett och innehåll.     

Under implementationsfasen genomförs tester av webbapplikationens användbarhet i form av 

kontinuerliga användartester av produkten, vilka genomförs med fem oberoende individer. 

Dessa görs för att konfirmera att applikationens syfte uppfylls och vidhålls efter varje 

avslutad implementationsfas. Under dessa tester utvärderas användbarhet och funktionalitet 

hos den vid testtillfället fungerande versionen av produkten (Brooke, 1996). Valet att 

genomföra testerna med fem skilda testare under respektive testomgång baseras på teori från 

Chisnell och Rubin (2008) vilken hänvisar till att denna storlek på testgrupp säkerställer att 

en avsevärd majoritet av fel upptäcks. 

Varje enskilt test genomförs med en oberoende individ som motsvarar målgruppen samt två 

testledare, där den ena testledaren ger instruktioner till testdeltagaren och den andra tar 

anteckningar utifrån observationer av deltagarens beteende, noterar antalet feltryck vid 

utförande av en given uppgift, samt tar tid på de olika testmomentens genomförande. Testet 

genomförs i två delar där första delen innefattar praktiska uppgifter och den andra består av 

ett frågeformulär som testdeltagaren får fylla i. Frågeformuläret består huvudsakligen av 

slutna frågor där deltagaren väljer svar från en förutbestämd skala, vilket underlättar både 
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deltagarens besvarande men också sammanställning av testsvar (Jakobsson och Westergren, 

2005). För att deltagaren ska kunna motivera sitt svar kompletteras utvalda slutna frågor med 

frivilliga kommentarsfält. De slutna frågorna bidrar till en mer kvantitativ data (Galvin, 

2015). 

Användartesterna och frågorna i den efterföljande enkäten utformas i enlighet med det 

teoretiska ramverk gällande utvärdering av webbapplikationens användbarhet, vilket 

definieras i arbetets förstudie. Detta innebär att de praktiska testerna utformas i enlighet med 

riktlinjer från Matera, Rizzo och Carughi (2006) för att utvärdera gränssnittet och 

applikationens användbarhet vilket enligt dessa, samt Fernandez, Insfran och Abrahão 

(2011), är faktorer som kräver återkommande översikt för att uppnå ett högkvalitativt resultat. 

Relevansen av utvärderingens utformning bekräftas även av Brooke (1996). 

Efter implementationen genomförs en slutgiltig utvärdering av webbapplikationen och dess 

användbarhet i form av ett användartest vilket har som syfte att konfirmera uppfyllande av 

frågeställningen. 

Totalt genomförs två omfattande användartester under projektets gång: En efter iteration två 

och en efter iteration tre, framöver refererade till som testomgång 1 respektive testomgång 2. 

De två testomgångarna skiljer sig från varandra till följd av förändringar i produktens 

utformning vid varje tillfälle för specifik testomgång. De två omgångarnas upplägg redovisas 

nedan.  

Testomgång 1 

Under den första testomgången deltar fem oberoende individer, valda från målgruppen med 

varierande utbildning samt utbildningsår. Uppgifterna till del 1 i testet är utformade på 

följande sätt: 

1. Registrera ett konto och logga in 

2. Genomför ett köp av specifik produkt 

3. Redigera användarprofil genom att ändra beskrivning samt användarnamn 

4. Skapa en annons av specifik karaktär 

5. Kontakta en administratör 

Efter genomförandet av del 1 övergår testet i del 2 då testdeltagaren svarar på frågorna vilka 

finns bifogade i Bilaga 5. I och med att uppgift 6 till 8 ej genomförts under denna testomgång 

bortses från frågorna associerade till dessa. 

Testomgång 2 

Under den andra testomgången deltar fem oberoende individer från målgruppen. Uppgifterna 

består av samma uppgifter som under testomgång 1 samt tre kompletterande uppgifter, 

uppgift 6 till 8, vilka lagts till i och med förändrad funktionalitet i webbapplikationen. 

Följande uppgifter genomförs under testet: 

1. Registrera ett konto och logga in 

2. Genomför ett köp av specifik produkt 

3. Redigera användarprofil genom att ändra beskrivning, telefonnummer samt ladda upp 

en profilbild 

4. Skapa en annons av specifik karaktär 

5. Kontakta en administratör 

6. Ändra en annons 

7. Ta bort en annons 

8. Sälja en matlåda och recensera köparen  
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Efter genomförande av del 1 övergår testet i del 2 då testdeltagaren svarar på samtliga 

enkätfrågor bifogade i Bilaga 5. 

Efter genomförande av varje enskild testomgång sammanställs insamlad testdata respektive 

svar på den ifyllda enkäten i separata dokument.  
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4. Resultat 
I följande avsnitt behandlas resultat från förstudie, implementation och utvärdering. Med 

hänsyn till frågeställningen ligger resultatets huvudsakliga fokus på webbapplikationens 

användbarhet i form av gränssnitt och design, men även vissa resultat rörande bakomliggande 

funktionalitet presenteras. Motiveringar av webbapplikationens resultat refereras till den 

tidigare framtagna teoretiska grunden. 

4.1 Förstudie 
I följande avsnitt presenteras resultatet av den utförda förstudien vilket inkluderar 

enkätstudien, den resulterande prototypen och sidkartan samt en framtagen wireframe. 

4.1.1 Enkätstudie 
Resultaten från den intressefokuserade enkät som inleder arbetet påvisar relevant information 

inför produktplanering och implementation. Av de tillfrågade svarar 45,8 % att de alltid tar 

med sig lunchmatlåda till campus. 37,2 % svarar att de tar med lunchmatlåda tre till fyra 

dagar i veckan. 11,8 % svarar att de tar med lunchmatlåda en till två dagar i veckan medan 

endast 5,2 % svarar att de aldrig tar med lunchmatlåda. 

På frågan gällande vilket lunchalternativ som väljs i de fall då studenten inte har tagit med 

matlåda svarade 31,8 % att lunch helst inhandlas på butiken Amigo. Svaren var dock väl 

spridda över de olika svarsalternativen. Vidare svarar 44,5 % att de är nöjda med de i nuläget 

tillgängliga lunchalternativen på campus, men samtidigt framgår ur enkäten att hela 75,8 % 

inte är nöjda med nuvarande prissättning. 58,5 % svarar att de kan tänka sig köpa 

engångsmatlådor tillagade av andra studenter. Däremot ställer sig endast 19 % direkt positiva 

till att laga matlådor till andra studenter medan 36,9 % menade på de kunde tänka sig laga 

mat beroende på graden av ersättning, resterande var negativa till konceptet. På frågan om 

vilket det högsta priset de tillfrågade kunde tänka sig betala svarade 50 % att 40 kr, 

respektive 32,6 % att 30 kr var det högsta priset de kunde betala för en matlåda lagad av en 

annan student. 

4.1.2 Prototyp, sidkarta och wireframe 
Den slutgiltiga prototypen, se figur 1, som tas fram agerar som en ritning under 

implementationen, i kombination med de kompletterande delarna sidkarta och wireframe. 

Prototypen har en navigationsmeny med koncisa länknamn samt en logotyp belägen i det 

övre vänstra hörnet (Whitenton, 2015). Prototypen har en stor likhet med den slutgiltiga 

webbapplikationen men med vissa visuella skillnader. Den wireframe som tas fram, bifogad i 

Bilaga 4, agerar som mall för hur navigeringsmöjligheterna ska konstrueras och struktureras 

och utnyttjar flertalet av de navigationsmöjligheter som Whitenton (2015) nämner.  

Sidkartan, Bilaga 3, ligger till grund för hur sidans innehåll länkas samman.  
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Figur 1 - Prototyp av Delish 

4.2 Implementation  
Detta avsnitt behandlar resultatet av implementationen av webbapplikationen. Uppdelning 

sker i systemöversikt där webbapplikationens gränssnitt och generella funktionalitet 

presenteras och systemspecifikation där bakomliggande kod presenteras.  

4.2.1 Systemöversikt 
För att skapa en översikt av implementerat system presenteras i detta avsnitt resultat för 

systemets olika delar. Dessa avsnitt omfattar således den funktionalitet vilken systemet 

tillhandahåller för respektive sida av gränssnittet. 

4.2.1.1 Basmall 

Webbapplikationen kan ses utifrån två vyer, antingen som inloggad eller inte inloggad. Viss 

funktionalitet är begränsad till inloggad vy, exempelvis skapandet av annons, varukorg, 

genomförande av köp och användarprofiler.  

 

Figur 2 - Startsida 

I figur 2 visas resultatet av startsidan för webbapplikationen i icke-inloggad vy. 

Webbapplikationens basmall syns tydligt i figuren och innehåller följande delar: sidhuvud, en 

behållare där innehåll från andra HTML-mallar laddas in samt sidfot. 

Sidhuvudet innehåller företagets logotyp som är placerad längst till vänster då det är den mest 

intuitiva placeringen enligt Whitenton (2016) samt ett navigeringsfält. Navigeringsfältet i 

sidhuvudet är placerat högst upp och är tydligt skilt från resten av sidan. Även färgen på 
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länkarna i menyn har skarp kontrast mot bakgrunden för att underlätta tydlighet (Whitenton, 

2015). 

De olika länkarna i navigeringsmenyn är uttryckta i endast ett eller två ord samt få till antalet 

vilket gör de lättöverskådliga för användaren. Innehållet länkarna leder till är även starkt 

kopplade till namnet på länkarna, exempelvis leder Sälj till sidan där man lägger upp 

annonser som ska säljas (Whitenton, 2015). På sidor i webbapplikationen som använder sig 

av basmallen och dennes navigeringsfält markeras valet av sida i en annan färg, det vill säga 

att om användaren navigerar sig till köp-sidan kommer Köp i sidhuvudet att vara markerad i 

röd färg under tiden användaren befinner sig där. Detta för att tydligt förklara för användaren 

var denne befinner sig enligt teorin om flikar presenterad av Nielsen (2016).  

Längst ner på startsidan syns sidfoten som är implementerad utefter teorin av Cappel och 

Huang (2013) och innehåller därför funktioner som användare inte nödvändigtvis använder 

frekvent men som ändå måste finnas på webbapplikationen. 

Innehållet i behållaren på startsidan som visas i det beigea området i figur 2 består av 

information från en annan HTML-mall. Genom JavaScript laddas detta innehåll in i basens 

behållare och tekniken används på webbapplikationens olika sidor vilka använder sig utav 

basmallen. Figur 3 visar hur innehållet laddas in i basens behållare genom JavaScript. 

 

Figur 3 - Innehåll laddas in från mallar i behållare genom JavaScript 

I figur 2 presenteras även webbapplikationens färgpalett samt typografi. Färgpaletten är 

konsistent genom hela webbapplikationen samt har dämpade färger i bakgrunden och starka 

färger i förgrunden. Typografin är av typen sans-serif och textstorleken är 14.  

Färgpaletten och typografin styrs via CSS-mallar för att få till enhetlig stil överallt i 

webbapplikationen, där exempelvis typsnittet, textstorleken samt textens färg definieras. Hur 

detta ser ut i praktiken syns i figur 4. 

 

Figur 4 - CSS-kod för huvudrubriker 

4.2.1.2 Registrering och inloggning 

För att kunna genomföra ett köp eller sälja en vara kräver webbapplikationen att användaren 

är registrerad och inloggad. Användaren kan dock söka på och bläddra bland upplagda 

annonser utan att behöva logga in, men hänvisas via knappar till sidorna för inloggning och 

registrering om användaren önskar genomföra ett köp, besöka andra användares profilsidor 

eller lägga upp en egen annons. Sidorna för inloggning och registrering kan också nås genom 

navigationsfältet sidhuvudet och laddas in som egna sidor. Knapparna Registrera respektive 

Logga in är placerade efter sista steget i respektive formulär i enlighet med Tidwell (2011). 

Användaren registrerar sig med e-postadress, namn, adress och dubbel inmatning av önskat 

lösenord. Formuläret kräver att alla fält är ifyllda, att e-postadressen ej redan är registrerad 

och är skriven på rätt form samt att lösenorden matchar varandra. I annat fall visas ett 
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felmeddelande relaterat till den felaktiga inmatningen och användaren ombeds försöka igen. 

Användaren informeras också innan registrering om hur dennes information kommer att 

användas, baserat på att transparent hantering av personliga data är en av de tillfredställande 

faktorerna för en användare av en e-butik som tas upp i studien av Schaupp och Bélanger 

(2005). Vid godkända uppgifter dirigeras användaren automatiskt vidare till sidan för att 

logga in. Samtidigt skickas också ett välkomstmeddelande via e-post med en 

registreringsbekräftelse vilket enligt Nielsen (2008) kan skapa starkare förtroende hos 

användaren.  

Formuläret för inloggning kontrollerar användarens e-postadress och lösenord och loggar vid 

överensstämmande in användaren samt omdirigerar automatiskt till startsidan. Stämmer inte 

informationen, eller om något fält inte är ifyllt, visas ett informerande felmeddelande. 

 
Figur 5 - Databaskontroll vid glömt lösenord 

Om en användare inte minns sitt lösenord finns i icke-inloggat läge Glömt lösenordet? i 

sidhuvudets navigationsfält. Användaren dirigeras vid klick vidare till en formulärsida där 

denne får mata in sin e-postadress. Om e-postadressen matchar en existerande användares e-

postadress i databasen, se figur 5, skickas ett e-postmeddelande med en unik 

återställningslänk till den angivna adressen. Genom länken kan användaren sedan via ett 

formulär ange ett nytt lösenord till sitt konto. 

En inloggad användare ser istället för registrering- och inloggningsikonerna i sidhuvudets 

navigationsfält en länk till Mina sidor och Varukorg. 

4.2.1.3 Användare och mina sidor 

Under Mina sidor kan användaren se sin egen profil, betyg- och användarnivå, aktiva- och 

icke-aktiva annonser samt orderhistorik. Användaren kan också redigera sina aktiva annonser 

och sin profilsida. Flikarna, se figur 6, tillåter användaren att växla mellan vyer inom samma 

kontext, är parallella och den aktiva fliken ser ut att vara del av sidan (Nielsen, 2016). Vidare 

kan en inloggad användare också besöka andra användarprofiler och se profilinformation, 

betyg- och användarnivå samt deras aktiva annonser. Dessa sidor nås genom att klicka på en 

annan användares namn på exempelvis en annonssida eller i orderhistoriken. 

 

Figur 6 - Flikar i mina sidor 

En inloggad användare får också på startsidan upp information om denne inte ännu har matat 

in koder för sålda annonser, se avsnitt 4.2.1.6 Betygssättning, samt ej betygsatta köpare och 

säljare. Användaren kan mata in koden för sin sålda vara direkt och betygsätta andra 

användare som användaren genomgått köp och försäljningar med. Om koden matchar en såld 

matlåda får användaren besked om att pengarna snart är på användarens konto. Om inte så 
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återfås ett felmeddelande. Om det finns flera ordrar utan inmatad kod listas alla dessa efter 

varandra. Det visas bara en icke-betygsatt säljare respektive köpare och om användaren har 

fler icke-betygsatta motparter laddas dessa in en och en efter att en betygsättning gjorts. 

4.2.1.4 Köpprocess 

Köpprocessen inleds med att användaren söker upp och klickar på en specifik annons. Detta 

sker direkt bland Senaste annonser på startsidan eller genom sökfunktionen under Köp. 

Användaren finner på den specifika annonsens sida, se figur 7, relevant information om 

varans säljare, innehåll, pris, tillgängligt antal samt tid och datum för överlämning från 

säljaren. Användaren når också säljarens personliga sida från annonssidan. Användaren väljer 

här det önskade antalet av varan och genom att klicka på Lägg till i varukorgen placeras 

dessa i varukorgen.  

Nästa steg i köpprocessen är att användaren klickar på varukorgen vilken visas på en ny, 

separat sida. Den separata sidan och redigeringsmöjligheterna hjälper användaren att fatta sitt 

köpbeslut eftersom den erbjuder en övergripande blick över dennes val innan köpet slutförs 

(Schade, 2014).  

 

Figur 7 - Annons (t.v.) och varukorg (t.h.) 

I varukorgen får användaren en överblick på de tillagda varorna och kan välja att ändra 

antalet eller ta bort specifika produkter. Överst visas en förloppsindikator vilken ger enkelhet 

för användaren i köpprocessen (Page 2012). Vid klick på Till kassan kommer användaren till 

en sida med en sammanställning över beställningen inkluderandes valda produkter samt sina 

egna beställningsuppgifter vilka kan redigeras vid önskemål. Betalningen ligger också på 

denna sida för att minska antalet steg i köpprocessen, vilket ökar enkelheten för användaren 

(Page, 2012). Betalning implementeras och sker genom modulen Stripe (Stripe, 2017). Efter 

att ha fyllt i betalningsuppgifter och dessa validerats, når användaren en orderbekräftelsesida 

med dennes slutförda beställning vilken även skickas via e-post till köparen och berörd 

säljare. Orderbekräftelsesidan tackar användaren för köpet samt visar tydligt ordernummer 

och beställningsinformation, vilket gör det enkelt för användaren att få översikt på sitt köp 

och engagerar till fortsatt användande (Page, 2012). 

Det sista steget i köpprocessen är det fysiska utbytet av matlådan då ordernumret överlämnas 

av köparen till säljaren som fyller i det i ett fält placerat på startsidan. Först därefter kan 

säljaren få sina pengar utbetalde. En säkerhetsfunktion som är implementerad för att 

garantera att rätt köpare får rätt matlåda och förhindra säljaren att kunna bedra sina köpare.  

4.2.1.5 Säljprocess  

Funktionen vilken hanterar skapandet av en annons ligger under knappen Sälj i huvudmenyn 

och innehåller två steg.  
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1. Användaren matar in information om matlådan på säljsidan och trycker på knappen 

Skapa annons 

2. Användaren tittar igenom förhandsgranskningen och väljer antingen Godkänn, 

Redigera annons eller Ta bort annons. Väljer användaren att redigera dennes annons 

omdirigeras användaren till en ny redigerasida, vars utseende är baserad på säljsidan, 

där användaren kan ändra informationen för att sedan återvända till 

förhandsgranskningen 

 

 

Figur 8 - Säljsida 

Säljsidan är indelad i två sektioner enligt figur 8. I fälten ligger platshållare som håller 

information om vad som ska matas in i fältet vilket frigör extra utrymme genom att en etikett 

undviks. Datatypen är låst i de fält där speciellt format krävs. Samt i datum och 

tidinmatningen importeras speciella användargränssnitt. I datuminmatningen importeras 

DatePicker från JQuery-UI och för tidsinmatningen ClockPicker från Wang Shenwei.  

Användaren har möjlighet att fylla i kryssrutorna för specialkost vilka gör annonsen 

sorteringsbar i sökfunktionen. När en bild laddas upp uppmärksammas eventuella fel i 

uppladdningen genom ett felmeddelande.  

Delistops är platser som endast administratörerna av sidan kan hantera och laddas in från 

databasen. När sidan laddas är valet att Mata in egen adress förvalt och adressfälten är 

förifyllda med användarens registrerade adress. Fälten går att ändra för att välja en specifik 

adress. När användaren börjar mata in en adress ges förslag från Google Autocomplete. 

 

Figur 9 - Sidans interaktion med användaren vid val av utlämningsplats samt utökad vy med mer information 



 

 35 

I figur 9 visas bland annat den gömda information som presenteras när användaren klickar på 

länken Tryck här för mer info om Delistops. I slutet på texten finns en länk till ett 

kontaktformulär, med anvisning om att ge förslag på nya Delistops. Denna länk är ett 

exempel på kontextuell navigering och existerar för att underlätta för användaren att nå 

relevant information på en helt annan sida (Garrett, 2011).   

 

Figur 10 - Hantering av återkoppling från server i JavaScript 

Avslutningsvis klickar användaren på knappen Skapa annons. Genom att den är placerad 

under det sista fältet i formuläret, är stor och tydlig med en skarpt avgränsad färg mot 

bakgrunden samt har ett precist budskap är det lätt för användaren att förstå att detta är ett 

avslut på handlingen att skapa en annons (Tidwell, 2011). Därpå skickas informationen till 

servern genom jQuerys POST-funktion. Väl i servern kontrolleras det om all data är ifylld 

korrekt och vid fel skickas ett felmeddelande tillbaka till klienten som dyker upp ovanför 

knappen Skapa annons som förklarar vad användaren behöver åtgärda. När all data är korrekt 

ifylld returnerar servern ett bekräftelsemeddelande och sidan dimmas samtidigt som en 

laddningsanimation visas under en timeout, medan servern lagrar informationen i databasen. 

Hantering av återkoppling från servern kan ses i figur 10. Genom att kommunicera till 

användaren att systemet arbetar undviks många onödiga klick och inmatningar (Sherwin, 

2014).   

Annonsen publiceras inte direkt för andra användare utan användaren omdirigeras till en 

förhandsgranskning som representerar hur annonsen kommer att se ut efter publicering. 

Användaren ges tre valmöjligheter: Godkänn, Redigera annons eller Ta bort annons. Genom 

att ge användaren möjlighet att förhandsgranska handlingar denne genomför på vägen mot 

sitt mål, minskar risken för misstag och eventuella missuppfattningar som kan ha inträffat 

längs vägen (Laubheimer, 2015). 

4.2.1.6 Betygsättning 

Efter genomförd försäljning eller genomfört köp har användaren möjlighet att betygsätta den 

andra parten i transaktionen, vilket är en trovärdighetskomponent hos applikationen (Einav, 

Farronato och Levin, 2016). Betygsättningen sker på startsidan enligt skalan 1 till 5. Icke 

betygsatta annonser visas en i taget för en inloggad användare. Varje order har dels ett 

säljarbetyg och dels ett köparbetyg. Varje användare har ett summerat totalbetyg som säljare 

respektive köpare, vilka beräknas var för sig som medelvärdet av alla användarens säljar- 

respektive köparbetyg. Totalbetygen presenteras på användarens profilsida och är därmed 

tillgänglig för andra användare, vilket skapar en högre tillitsgrad till applikationen (Xiong 

och Liu, 2004). 
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Figur 11 - Säljarbetyg i back-end (t.v.) och betygsättning av säljare i gränssnittet (t.h.) 

När en köpare betygsätter en säljare, se figur 11, skickas betyget till back-end med JavaScript 

genom en POST-begäran. Betyget adderas till ordern i databasen som orderns säljarbetyg. 

Användarens alla orderbetyg som säljare hämtas från databasen och därefter beräknas ett nytt 

medelbetyg vilket skrivs tillbaka i databasen som säljarens totalbetyg. Därefter renderas 

innehållet på startsidan om och nästa icke betygsatta annons går att ge respons till. 

4.2.2 Systemspecifikation 
I följande avsnitt presenteras resultat associerade med systemets bakomliggande databas och 

kod. Detta för att tydliggöra vilken bakomliggande kod och vilka beslut angående denna som 

resulterar i systemets specifika funktionalitet.  

4.2.2.1 Back-end funktionalitet 

Kommunikationen mellan front-end och back-end sker genom så kallade routes skapade i en 

separat Python-fil där den huvudsakliga aktiviteten i back-end sker.  

 

Figur 12 - Exempel på en route med metoderna GET och POST 

Routes används för att rendera mallar (HTML-filer), skicka med data till mallar, 

databasoperationer samt utbyte av data mellan JavaScript och andra Python-filer. För att 

särskilja när data ska hämtas eller skickas till och från servern används GET- respektive 

POST-metoder i routes. För att uppnå önskad funktionalitet används därför ibland routes med 

antingen bara en GET- eller POST-metod, men de kan även användas simultant.   

Ett exempel på en route syns i figur 12. Exemplet visar en route för sidan Kontakta oss i 

webbapplikationen. När användaren går till adressen på webbapplikationen mottas först en 

GET-begäran som renderar sidans innehåll och utseende, för att senare ta emot en POST-

begäran med data som användaren har matat in och som är nödvändig för att spara 

användarens fråga i databasen. 
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Figur 13 - Csrf-skydd för webbapplikationen (övre) och förklädd post()-metod med csrf token (undre) 

I den generella bakomliggande strukturen på webbapplikationen sker POST-begäranden 

genom jQuerys post-metod. För att skydda känslig data som skickas till servern samt servern 

i sig från falska POST-begäran förkläs servern av CsrfProtect som är ett verktyg från 

flask_wtf.csrf.  I figur 13 visas initieringen av det csrf token, eller bevis, vilken varje POST-

begäran till servern måste vara förklädd med för att få göra dessa anrop, samt förklädnaden 

av jQuerys post-metod.  

Beroende på vilken begäran som skickas till servern hanteras returnerandet av data på olika 

sätt. Vid POST-begäranden returnerar servern svar i form av strängar tillbaka till JavaScript 

för att sedan i skriptet avgöra vad som händer härnäst, exempelvis om allt gick bra eller om 

fel ska visas. Vid GET-begäranden returneras renderande mallar som visas för användaren i 

webbläsaren. 

Kommunikation mellan front- och back-end sker förutom routes även via Jinja. Genom Jinja 

tillåts kommunikation ske med hjälp av definierade metoder såsom if-satser och for-loopar, 

vilket underlättar upphämtning av specifik information från back-end. Mallspråket används 

som ett komplement till det grundläggande ramverket, det vill säga inom HTML-kod. Ett 

exempel på detta visas i figur 14 nedan, vilken redovisar Jinja-användning vid hämtning av 

information gällande ordrar tillhörande en specifik användare och visas på Mina sidor. 

 

Figur 14 - Kodutdrag från Mina sidor vilken använder Jinja och HTML 

4.2.2.2 Databasstruktur 

Inledningsvis görs ett preliminärt UML-diagram. Detta preliminära diagram visar sig dock 

under implementationen inte innehålla allt som behövs. Behov för ytterligare klasser och 

attribut har identifierats under implementation och har lagts till allt eftersom. 
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Figur 15 - UML-diagram av databasen 

I figur 15 demonstreras slutgiltiga resultatet av databasstrukturen i form av ett UML-diagram 

där kopplingar mellan databasens olika klasser visas. För att exemplifiera hur databasen 

samspelar med resten av webbapplikationen presenteras funktionaliteten vid tillägg av varor i 

varukorgen nedan. 

 

Figur 16 - Funktionalitet för placering av varor i varukorg 

Vid tryck på knappen Lägg till i varukorg sker en POST-begäran till servern genom jQuerys 

post-metod som passerar data till routen i figur 16. Det data som skickas innehåller den 

primära nyckeln för annonsen användaren väljer att lägga i varukorgen samt den önskade 

kvantiteten. Väl i routen sparas detta data i temporära variabler samtidigt som användaren 

identifieras och databasanrop sker för att hämta annons-objektet med hjälp av SQLAlchemys 

metod get(primary key). De två sistnämna tillsätts även som temporära variabler i routen.  

Som framgår i figur 16 hanteras fallet om användaren redan har placerat annonsen i 

varukorgen. För att kontrollera detta görs en filtrerad sökning bland objekten av klassen 

CartItem där sökningen filtreras på användarens och annonsens primära nycklar som båda är 

relationer i klassen CartItem. Returnerar sökningen ingenting sker ytterligare en kontroll så 

att användaren inte försöker lägga till ett högre antal av varan än vad som faktiskt säljs. 

Därefter skapas ett nytt objekt av klassen CartItem. 
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När sökningen returnerar ett objekt av klassen CartItem sker kontroll av användarens önskade 

kvantitet av varan mot det faktiska antalet av varan på samma sätt som tidigare. Därefter 

uppdateras kvantiteten av det redan befintliga objektet istället för att skapa ett nytt objekt av 

klassen.  

4.3 Utvärdering 
I detta avsnitt presenteras resultat från de användartester som utförs i syfte att testa 

webbapplikationens användbarhet och funktionalitet. 

Från den första testomgången framgår det att testaren får problem när denne ombeds redigera 

sin personliga profil samt att vissa oklarheter existerar vid skapandet av en annons för 

försäljning. I det senare fallet efterfrågas bland annat en platshållare med riktlinjer i 

annonsskaparfunktionen. Genom observationer av testen framgår att en viss förvirring 

uppstår vid registrering baserat på att både användarnamn och e-post efterfrågas, trots 

existerande platshållare i registreringsformuläret. Användandet av platshållare upplevs 

således utnyttjas i olika hög grad av olika testare. Observationer bekräftar förutom detta även 

behovet av en förändrad profilsida.  

 

Figur 17 - Resultat från användartest 1 (t.v.) och 2 (t.h.) – Fråga 1 

Den slutgiltiga testomgången behandlar en förändrad och mer omfattande produkt, vilket gör 

att ytterligare uppgifter lagts till. Enkätsvaren påvisar att för de uppgifter vilka redigerats i 

enlighet med föregående test förbättrar resultaten. För övriga frågor återfinns ett positivt 

resultat bortsett från vid den kombinerade uppgiften att sälja en vara samt recensera köparen, 

där osäkerhet tydligt framgår. Svar vid denna problematik utgör en grund för vidare förfining 

av påverkad funktionalitet. 

Den slutgiltiga återkopplingen i användartesternas enkät gällande huruvida testaren är nöjd 

med produkten och förstår dess syfte bekräftar att webbapplikationen generellt saknar 

oklarheter. Det framgår även att applikationen uppvisar tydlighet och attraherar sin användare 

i den mån att denne uttrycker positiva känslor gentemot webbapplikationen. De alternerande 

utvärderingsfrågorna, vilka återkommer i båda testomgångarnas enkäter, bekräftar att 

förändringar följande den första testomgången ökar den gemene testarens tilltro till och 

tyckande för webbapplikationen. Enligt dessa frågor uttrycks även att testpersoner i hög 

utsträckning kan tänka sig att använda produkten igen. 

 

Figur 18 - Resultat från användartest 1 (t.v.) och 2 (t.h.) – Fråga 2 
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Figur 19 - Resultat från användartest 1 (t.v.) och 2 (t.h.) – Fråga 3 

På liknande sätt går det att utvärdera övrig information vilken framkommer genom 

användartesterna. Denna information redovisas i Figur 20 till 28 och fungerar även som bas 

för vidare diskussionsresonemang och slutsatser vilka presenteras i följande 

diskussionskapitel.  

 

Figur 20 - Resultat från användartest 1 (t.v.) och 2 (t.h.) – Fråga 4 

 

 

Figur 21 - Resultat från användartest 1 (t.v.) och 2 (t.h.) – Fråga 5 

 

 

 

 

Figur 22 - Resultat från användartest 1 (t.v.) och 2 (t.h.) – Fråga 6 
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Figur 23 - Resultat från användartest 1 (t.v.) och 2 (t.h.) – Fråga 7 

 

 

Figur 24 - Resultat från användartest 1 (t.v.) och 2 (t.h.) – Fråga 8 

  

Figur 25 - Resultat från användartest 2 – Fråga 9 
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Figur 26 - Resultat från användartest 2 – Fråga 10 

 

Figur 27 - Resultat från användartest 1 - Om testpersonerna 

 

Figur 28 - Resultat från användartest 2 - Om testpersonerna 
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5. Diskussion 
Nedan följer en diskussion angående de resultat som erhålls samt den metod vilken skapas 

och efterföljs under arbetets gång. För att tydliggöra arbetets relevans i ett vidare 

sammanhang diskuteras även arbetets påverkan på närliggande områden. 

5.1 Resultat 
Diskussion av de resultat som erhålls vid slutet av webbapplikationens implementation 

genomförs gällande två skilda delar; systemets praktiska utformning samt applikationens 

potential på marknaden.  

5.1.1 Systemutformning 
För att diskutera systemet och dess utformning i sin helhet diskuteras de beståndsdelar vilka 

utgör såväl det förberedande arbetet respektive den praktiska systemimplementationen. Dessa 

enskilda diskussioner återfinns nedan. 

5.1.1.1 Enkätstudie 

De genom enkäten insamlade svaren stärker teorin om ett utbrett missnöje gällande studenters 

matsituation vid Linköpings universitet och ett särskilt missnöje gällande prissättningen av 

utbudet. Det framgår även att det finns ett stort intresse att köpa matlådor tillagade av andra 

studenter så länge priset uppfyller deltagarnas krav. Hälften av deltagarna uppvisar kravet att 

priset per låda inte får överstiga 40 kronor samtidigt som 32,6 % tycker att 30 kronor per låda 

är det högsta accepterade priset. 

En mindre del, 19 %, av deltagarna kunde tänka sig laga och sälja mat till andra studenter. 

Dessa 19 % kan antas representera den delen av befolkningen som utgör de tidiga brukarna 

och innovatörerna, på engelska early adopters, och därmed de som snabbast anpassar sig till 

nya förändringar genom viljan att vara trendsättare. I enlighet med hur ny teknologi 

accepteras och adopteras av en målgrupp avviker denna siffra inte avsevärt från 

förväntningarna, då de enligt Rogers' bell curve bör innefatta de omkring 16 % vilka utgör de 

tidiga brukarna och innovatörerna (Rogers, 1995). Då Delish koncept faller under kriterierna 

för de nya innovationer som Rogers (1995) analyserar i sitt verk tolkas siffran som positiv.  

Slutligen kan det konstateras att enkätstudien visar på att det existerar ett behov och ett 

intresse för en tjänst som Delish. 

5.1.1.2 Prototyp, sidkarta och wireframe 

Den framtagna prototypen ligger till grund för hur den slutgiltiga produkten färdigställs. Som 

tidigare nämnts skapas denna genom bilder som visar en avskalad gränssnittsdesign, detta då 

den färdigställs innan det teoretiska ramverket är helt sammanställt. Detta innebär att ett 

flertal ändringar görs gällande utseendet av den slutgiltiga produkten i takt med att teoribasen 

utökas och det blir således irrelevant att en avancerad prototyp som skapar illusionen av en 

färdig webbapplikation tas fram. Det skapas alltså inte en prototyp tillräckligt utförlig för att 

testas via ett användartest baserat på denna, samtidigt som det inte heller anses tillräckligt 

värdefullt med avseende på tidsåtgången som krävs. På grund av detta infinner sig inte 

möjligheten att belysa eventuella problem och svårigheter med den tilltänkta designen innan 

implementation, vilket enligt Pernice (2016) innebär att risken för extra arbete i form av 

omarbetning av struktur samt design kan komma att krävas. Genom kontinuerliga 

användartester under implementationens gång kan dessa eventuella problem trots detta 

komma att minimeras. 
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Sidkartan tas fram enligt beslut som fattas gällande webbapplikationens innehåll. Sidkartans 

främsta syfte är att agera som ett praktiskt verktyg för gruppens medlemmar under 

implementationen och på så vis undvika eventuella oklarheter gällande strukturen på 

webbapplikationen. Den används dock inte nämnvärt under projektets gång då navigeringen 

på sidan inte är omfattande.  

Den wireframe som tas fram lägger en stabil grund och enar projektets medlemmar i en 

vision om hur webbapplikationens skelett kommer att utformas. Den skapas som det första 

steget i den visuella designen enligt Sommerville (2011) och agerar ett bra verktyg för att 

säkerställa att navigeringen på sidan är enkel och användbar. Navigationssystemet, som tidigt 

i processen definieras i en wireframe, implementeras sedan på sidan. 

Tillsammans utgör prototypen, sidkartan och den wireframe som tas fram en bra bas för 

gruppens medlemmar att förhålla sig till och leder till att alla kan visualisera hur slutresultatet 

kan komma att se ut. Slutresultatet avviker dock till en viss grad, men grunden som läggs 

under förstudien genom ovan nämnda delar finns tydligt representerad. De tre komponenterna 

agerar således som väl fungerande verktyg att arbeta enligt.   

5.1.1.3 Basmall 

Den övergripande placeringen av element på webbapplikationen stämmer väl överens med 

den utformade wireframen. Även prototypen och basmallen överensstämmer till stor del, 

bortsett från att färgpaletten är annorlunda samt att sidfoten utökas vid den faktiska 

implementationen. Prototypens kontraster anses inte vara tillräckligt tydliga mellan sidhuvud 

och länkar, vilket resulterar i skarpare kontraster i slutprodukten (Garrett, 2011). Färgpaletten 

i slutprodukten har dämpade färger i bakgrunden och starka färger i förgrunden för att 

underlätta tydlighet (Garrett, 2011). I enlighet med Kalbach (2007) är typografin av typen 

sans-serif då det är att föredra i webbapplikationer samtidigt som textstorleken är 14 då den 

bör vara större än 10 för att inte hämma läsbarheten. Detta resulterar i att användaren enkelt 

kan ta in webbapplikationens innehåll enligt Karvonen (2000).  

För att undvika ett överflöd av länkar i menyn flyttas de minst frekvent använda länkarna till 

sidfoten. Detta bidrar till en ökad enkelhet då enbart länkarna till applikationens 

huvudsektioner återfinns i sidhuvudet (Whitenton, 2015). 

Sidfotens slutgiltiga utseende är omdiskuterat inom gruppen. Enligt den teoretiska 

referensramen kan det finnas fördelar med att utsöka sidfoten till att även inkludera vanligen 

använda länkar. Detta anses dock inte vara applicerbart i webbapplikationen då det är för få 

länkar i sidhuvudet för att de ska behövas länkas till även i sidfoten. Utökningen som sker är 

enbart länkning till sociala medier då det stöds utav den teoretiska referensramen samt anses 

vara särskilt relevant för målgruppen som avses (Cappel och Huang, 2013). 

Då både navigerbarhet och enkelhet är centrala i projektet har utformningen av basmallen 

starkt stöd av teoretiska referensramen. Genom användartester upptäcks det att  användarna 

inte upplever något problem att hitta dit de ska då de befinner sig på basmallen, vilket tyder 

på att webbapplikationens basmall uppfyller målsättningen angående enkelhet samt 

navigerbarhet. 

5.1.1.4 Registrering och inloggning 

Genom de första användartesterna uppdagas att ett flertal testare under registrering har 

problem med de platshållare som existerar i formuläret, specifikt de som demonstrerar att 

användarnamn, namn samt e-post ska fyllas i. Av denna anledning beslutas att ta bort 

användarnamn helt och hållet från webbapplikationen för att undvika framtida feltolkningar 
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och på så sätt erhålla en enklare registreringsprocess. Istället registrerar sig användarna tillika 

loggar in med hjälp av sin e-postadress. Det framkommer genom de slutgiltiga 

användartesterna att åtgärderna är effektiva då samma svårigheter inte återkommer. Således 

leder förändringen till en enklare och mer intuitiv webbapplikation vilket resulterar i ökad 

användbarhet.  

Under de tidiga användartesterna påvisar även testerna att användare har en önskan om att 

information kring hur deras användarinformation kommer att användas i framtida 

sammanhang. För att undvika detta problem implementeras en interaktiv länk namngiven Hur 

används min information? på registreringssidan vilken en användare kan klicka på för att 

förklara hur användarens personliga data behandlas. Enligt det teoretiska ramverket är 

hanteringen av användarens personliga data en av tre faktorer som påverkar den upplevda 

nivån av tillfredställelse vid interaktion med en e-butik. Genom att tillhandahålla en 

möjlighet för användaren att läsa om riktlinjer och policys kring integritet bör således 

förtroendet för webbapplikationen att öka (Bélanger och Schaupp, 2005). 

5.1.1.5 Användarprofiler 

I enlighet med produktens backlog är de högst prioriterade användarberättelserna 

implementerade och därmed finns det goda förutsättningar för användarna att uppleva 

applikationen som användbar. Det bekräftas inte minst i användartesterna där testdeltagarna i 

stor utsträckning kan tänka sig att använda applikationen frekvent. Några användarberättelser 

som inte implementerats med syfte att uppnå en högre grad av användbarhet är möjligheterna 

att kontakta andra användare direkt via webbapplikationen, spara favoriträtter och att 

kommentera annonser. Funktionerna dyker dock inte upp som saknade i 

användbarhetstesterna och implementationen av dessa skulle därmed inte vara av hög 

prioritet vid fortsatt utveckling. 

Vid återkoppling mellan användartesterna vad gäller Mina Sidor, mer specifikt att redigera 

sin profil, uppnås en förbättring. Då det största problemet i det första testet, som bygger på 

knappars placering och utformning, åtgärdas antas implementationen ge utslag med tanke på 

Tidwells (2011) teori om att knappen ska vara tydlig och ge användaren en känsla av avslut. 

Det går inte att utläsa ur testresultaten hur flikdesignen enligt Nielsen (2016) bidrar till 

applikationens användbarhet, men testdeltagarna uppvisar inte heller några svårigheter att 

navigera till rätt flik och implementationen antas därmed bidra på ett fördelaktigt vis. 

5.1.1.6 Köpprocess 

Med utgång i användartesterna går det att konstatera att testpersonerna anser att köpprocessen 

fungerar väl. Något som antas ha en hög korrelation till att den framtagna teorin efterföljts 

med noggrannhet. Bland annat antas Shades (2014) fyra föreslagna metoder för varukorgen 

och Pages (2012) teori kring vikten av en förloppsindikator samt få steg genom processen ha 

bidragit till den upplevda enkelheten.  Då köpprocessen är en mycket central del för en e-

butik är det positivt att responsen av användartesterna är så pass god. En aspekt som 

emellertid inte tas hänsyn till i användartesterna är den slutgiltiga delen av köpprocessen som 

innefattar det faktiska överlämnandet av matlådan. Detta är något som skulle spela en central 

roll i användarnas upplevelse av applikationen. Emellertid, eftersom användartesterna endast 

innefattar testandet av själva webbapplikationen så finns ingen möjlighet att testa hur 

resultatet skulle falla ut i praktiken. 
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5.1.1.7 Säljprocess 

Mellan de två genomförda användartesterna görs förändringar i funktionen som skapar en 

annons. Det intressanta är att titta på vilka förändringar som gjorts och utröna i vilken mån de 

bidrar till förhöjd användbarhet.  

Under det första användartestet existerar ett problem då HTML input-fält med attribut 

type=date och type=time används. Utformningen kräver att användaren med hjälp av 

tangentbordsinmatning fyller i data. Utifrån detta utförs förändringar som huvudsakligen 

innefattar implementationen av gränssnittsverktyg för ifyllnad av datum och tid. Under 

efterföljande användartest och utförd åtgärd upplevs problemet åtgärdat. Termen Delistop 

gav upphov till förvirring under första användartestet då det inte framgick att det är de 

förbestämda platserna där överlämning av matlådan sker.. Detta åtgärdades genom tillägg av 

möjlighet att få en skriftlig förklaring. Även definitionen av Delistop förändras. 

Inledande är tanken att användare ska ha möjlighet att skapa egna Delistops för att 

komplettera de publika Delistops som existerar. Detta påvisas dock skapa förvirring hos 

användarna, vilket korrigeras genom att användarna ges möjlighet att mata in en manuell 

adress alternativt välja ett av administratörernas Delistops. I det senare användartestet 

upplevs användarna förstå funktionen utan vidare problem.  

Även den i högre grad inkluderade anpassningen till teorin tas med i bedömningen. Detta 

innefattar användningen av kontextuell navigering (Garrett, 2011), kommunikationen av 

systemets arbete (Sherwin, 2014) och implementationen av förhandsgranskning (Laubheimer, 

2015). Alla dessa bidrar till att skapa en bättre helhetsupplevelse av funktionen. 

Ett viktigt incitament i skapandet av säljsidan är att överväga hur mycket av den nödvändiga 

informationen för att sälja en matlåda som ska matas in i förhållande till hur lång tid en 

användare kan tänka sig lägga på att skapa en annons. En bra balans är av hög relevans  vilket 

alltså eftersträvas (Laubheimer, 2015). Trots detta är det svårt att avgöra hur väl denna 

avvägning uppfylls. 

Användbarhetsmässigt existerar utrymme för  ytterligare förbättring där tydligare information 

om hur överlämningen av matlåda, ifyllandet av orderkod vid såld produkt samt 

betygsättning ska göras. Detta underbyggs av Garretts (2011) teori om en högre grad av 

navigerbarhet är eftersträvansvärt samt öppnar upp för möjligheten att förtydliga osäkerheten 

associerad med ifyllandet av orderkod vilken påvisas under användartestets andra omgång. 

En förbättrande åtgärd skulle vara att flytta ifyllandet av ordernummer och betygsättning till 

Mina sidor och istället med hjälp av kompletterande och kontextuell navigering (Garret, 

2011) på startsidan, och andra lämpliga platser, underlätta för användaren att ta sig dit. 

Den implementerade autocomplete-funktionen för adresser från Google underlättade enligt 

användarna processen att ange sina adresser, genom att minska tiden det tar att fylla i den. 

Detta innebär enligt Bownik, Gorka och Piasecki (2009) att det går snabbare att utföra 

uppgiften samtidigt som risken för att det uppstår fel potentiellt minskar. Således kan det 

konstateras att enkelheten för användaren ökar. 

5.1.1.8 Betygsättning 

Webbapplikationens betygsättningssystem skapar enligt Xioung och Liu (2004) en högre 

tillitsgrad från användaren då den leder till uppgradering av användarnivåer och därmed 

skapar ett internt rankingsystem. Utformningen av betygssystemet är i nuläget mycket 

simpelt, där ett heltal mellan 1 och 5 ges som en helhetsbedömning av en säljare eller köpare. 

Detta system är enklast att implementera och utgör det snabbaste sättet för en användare att 
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skapa ett betyg med. Systemet saknar dock möjlighet att vikta egenskaper i köp- eller 

säljprocessen samt saknar valet att betygsätta särskilda aspekter hos en användare. 

Rankingberäkningen som föreslås av Xiang och Liu (2004), vilken tar i beräkning faktorer 

som trovärdighet hos betygsättande part och betygets relevans till transaktionen, hade skapat 

större förtroende för applikationen. Vidare hade möjligheten att låta betygsättaren skriva en 

kommentar i fritext, för att motivera sitt betyg och visa detta för andra användare, bidragit till 

ökat förtroende i enlighet med Rådmarks (2009) arbete om kommunikation för en 

framgångsrik e-handel. Då endast ett helhetsbetyg används i applikationen, där alla aspekter 

och egenskaper klumpas samman, uppstår risken att användare blir orättvist eller felaktigt 

bedömda.  

I övrigt visar genomförda användartester att betygsättningsfunktionen efter avslutat köp eller 

försäljning upplevs svår att hitta, då den endast kan nås från startsidan och inte intuitivt hittas 

på profilsidan, dit testarna oftast sökte sig först. En önskad lösning, som på grund av tidsbrist 

ej implementerades, är att användaren kan nå betygsättningen via varje specifik order under 

mina sidor. 

Avslutningsvis är implementation av betygsättningssystemet starkt bidragande till 

applikationens trovärdighet i enlighet med Einav, Farronato och Levin (2016) studie kring 

C2C-marknader. 

5.1.2 Systemspecifikation 
Vid implementationen av databasen beaktas främst de delar vilka är väsentliga för att bygga 

den applikation som bestäms vid produktframtagningen. Databasen implementeras och 

uppdateras hela tiden utefter behov samt för att uppfylla berättelser från produktens backlog 

och på så vis utformas databasen till att innehålla det absolut nödvändigaste för att 

webbapplikationen ska fungera som planerat. Hantering av databasen samt 

databasoperationer kan förbättras i form av att implementera specifika funktioner i Python 

vilka sköter erhållandet av vissa objekt ur databasen. Detta för att slippa genomföra likadana 

operationer om och om igen i olika routes. På samma sätt bör även andra generella funktioner 

som används i flera routes implementeras för att minska antalet rader kod samt få en tydligare 

struktur och funktionalitet i webbapplikationen.  

Att jQuery sköter POST-begäranden på webbapplikationen istället för Flask-WTForms är ett 

utfall följande tidig programmering under projektet, då jQuerys post-metod användes vid 

skapandet av de allra första funktionerna. För att erhålla motsvarande säkerhet som Flask-

WTForms implementeras därför förklädningen av dessa POST-begäranden med CsrfProtect. 

5.1.3 Användartester 
Uppfyllande av teoretiskt viktiga kriterier vid utformningen av användartesterna befäster att 

genomförda användartester uppnår resultat vilka är användbara under webbapplikationens 

kontinuerliga utveckling. Resultaten är relevanta, exempelvis vid förändring av produkten 

eller definition av funktionalitet vilken bör implementeras i framtiden.  

För att upptäcka och åtgärda problem och otydligheter inom webbapplikationen är det av hög 

relevans att användartester genomförs kontinuerligt under implementationen. Att endast två 

användartester genomförs under och efter skapandet av webbapplikationen trots att 

implementation görs i tre iterationer är därför icke önskvärt. Detta utfall beror på produktens 

utformning vid slutet av den inledande iterationen. Vid den första iterationens slut existerar 

inte tillräckligt omfattande funktionalitet i gränssnittet, då fokus vid arbetets start är den 

bakomliggande systemarkitekturens utveckling, vilket omöjliggör tester med hjälp av en 

utomstående användare.  
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Trots detta är resultat från användartesterna relevant såväl under som efter implementationen. 

Ur både testenkät och observationer framgår att viss funktionalitet, vilken verkat tydlig för 

utvecklare av webbapplikationen, uppfattas svår och oförståelig för externa användare. Då 

denna uppmärksammas genom användartester skapas möjligheter för korrigering och således 

förbättringar av webbapplikationen. Resultaten påvisar att slutgiltiga bedömningar från 

testindivider gällande förståelse för applikationens syfte och användning är mycket positiva. 

Detta understryker att det, trots viss otydlighet på detalj- eller funktionsnivå, framgår för 

användaren hur applikationen används på ett enkelt sätt, vilket befäster dess möjligheter till 

att vidare utvecklas såväl funktionellt som marknadsmässigt. 

Enligt resultat framgår att testpersonerna tillhör den definierade målgruppen samt utgör en 

grupp med en viss mångfald gällande köns- och programtillhörighet. Att testerna genomförs 

med fem skilda testare per testomgång baseras på teori från Chisnell och Rubin (2008). 

Denna hänvisar till att detta antal säkerställer att en avsevärd majoritet av fel upptäcks.   

En felkälla vid genomförandet av dessa tester är dock de individer vilka agerar testobjekt 

under de respektive testomgångarna. Detta beroende på att de i hög utsträckning har en 

personlig relation med en eller flera av gruppens medlemmar och således möjligtvis kan 

uppvisa en positiv inställning till webbapplikationen baserat på detta. Denna problematik 

motverkas delvis av att testdeltagarna anses representera spridda grupper inom målgruppen 

såsom tillhörighet av olika kön, utbildningsprogram och intresse av matlagning.  

Användartesternas huvudsakliga uppgift har varit att identifiera vitala fel för att kunna 

åtgärda dem, men också för att kunna besvara frågeställningen. De ger en uppfattning om hur 

väl användbarheten är implementerad. Stabilare resultat för att besvara frågeställningen hade 

kunnat uppnås genom att tillföra ett komplement i form av ett annorlunda utformat 

användartest med fokus på att undersöka graden av användbarhet.  

5.1.4 Marknadspotential 
Enkätundersökningen påvisar ett utbrett missnöje gällande den nuvarande prissättningen på 

lunchalternativ på Campus Valla och Campus Universitetssjukhuset samtidigt som en 

majoritet av de tillfrågade kan tänka sig köpa matlådor tillagade av andra studenter. Med 

detta som underlag finns det potential för en tjänst där studenter kan köpa lunch av varandra 

till ett lägre pris än det som råder i nuvarande situation. Ett stort problem är dock den låga 

andel (19 %) studenter som är direkt positiva till att laga mat och sälja till andra studenter. 

Dock finns det potential att få fler intresserade om en tillräckligt attraktiv ersättning erbjuds. 

Ett problem med att lyckas matcha denna ersättningsnivå är dock att 50 % av de tillfrågade 

anser att 40 kr är det högsta priset som de kan tänkas betala för en matlåda lagad av en annan 

student. Eftersom enkätundersökningen inte undersöker vilken nivå som de tillfrågade 

studenterna anser vara tillräcklig attraktiv ersättning är, går det inte att dra någon slutsats om 

priset studenter är beredda att betala når upp till denna nivå.   

5.2 Metod 
Den metod som efterföljs under arbetet följer en definierad struktur, vilken återfinns i 

rapportens tidigare avsnitt, utformad i enlighet med definierat teoretiska ramverk. Trots detta 

är utformningen av denna påverkad av interna beslut och selektivitet bland informationen 

inom ramverkets riktlinjer. Detta åberopar behovet av ett väl tilltaget kritiskt tänkande 

angående såväl utformningen av det teoretiska ramverket samt den efterföljande metoden. I 

detta avsnitt genomförs en diskussion av dessa punkter ur en kritisk synvinkel.  
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5.2.1 Metodkritik 
Arbetets inledning i form av genomförande av en marknadsundersökning i enkätform istället 

för genom enskilda intervjuer anses passande. Detta då enkätundersökningar dels ger en 

kvantitativ bild av målgruppens åsikter samt är mindre tidskrävande, vilket anses önskvärt i 

och med de begränsade resurser som arbetet omfattar. Denna tanke bekräftas av Galvin 

(2015), som understryker relevansen av att metodiken vid informationsinsamling är anpassad 

till arbetets syfte. Enkätens distribution genom sociala medier anses väl motiverat i och med 

att vald målgrupp nås på ett fördelaktigt sätt. Trots detta är det möjligt att denna 

distributionsmetod inte spridits till en så mångsidig grupp individer som önskat, något som 

kan kompletteras genom kvalitativa intervjuer till målgruppsindivider vilka avviker från 

sociala medier. 

Utformning av användartesterna utgår från det teoretiska ramverk som skapas under arbetets 

tidiga delar. I och med begränsningar i ramverkets omfattning existerar dock risker att 

användartesternas utformning inte i full utsträckning täcker all nödvändig information, det 

vill säga att de inte är tillräckligt omfattande. För att undvika detta utformas testerna baserat 

på teori från erkända och väletablerade källor, vilket anses minska risksituationen. Dessa 

källor behandlar utformningen av användartest med syfte att identifiera vitala fel och 

otydligheter. 

Användartesterna hade således kunnat anpassas ytterligare i syfte att mer specifikt undersöka 

webbapplikationens navigerbarhet och enkelhet samt hur förtroendeingivande den utformats. 

Det genomförs heller inte ett tillräckligt antal användartester, vilket resulterar i att 

undermåliga testdata insamlas för att till fullo bekräfta till vilken grad webbapplikationen 

uppfyller frågeställningen. 

Förstudiens genomförande sker i stor utsträckning genom informationsinsamling från källor 

baserade på internetsökningar samt från kursledningen tillhandahållen kurslitteraturlista. För 

att genomföra en så övergripande studie som möjligt är det dock relevant att hålla i åtanke att 

en ytterligare spridning gällande insamlande av källor kan bidra till en bredare 

informationsbas och således större precision vid utvecklande av metodik för implementation 

och utvärdering.  

5.2.2 Källkritik 
De källor och referenser som används vid utformningen av det teoretiska ramverket har 

främst påträffats genom Linköpings universitets biblioteksdatabas samt via Google Scholar. 

Föreslagna källor från kursens ledning används även i stor utsträckning. Vid behov av 

tekniska källor används även fristående hemsidor vilka tillhör exempelvis specifika 

programmeringsspråk. För att bibehålla hög tillförlitlighet och relevans av dessa källor är 

dessa i möjlig mån så väl uppdaterade och nyligen skapade som möjligt. Vid övriga källor 

efterföljs denna tanke inte. Dessa faktorer gör att viss kritik kan riktas mot källornas relevans 

och säkerhet. Trots uteslutande användning av källor med hög relevans kvarstår dock det 

faktum att gruppens begränsade kunskap inom ämnet lett till att vissa källor bortsetts från, 

trots en hög relevans för arbetets fortgång. Även detta utgör en felkälla.  

En ytterligare felkälla associerad med användandet av äldre källor är att äldre källor gällande 

datoranvändande kan vara missvisande i och med den omfattande förändring inom detta 

område som kan uppmätas sedan tidigt 2000-tal. Även detta ligger till bas för relevansen av 

att använda uppdaterade källor vid alla tillfällen.  
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5.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Bedrivet arbete och resulterande webbapplikation hanterar i hög utsträckning metodik för 

mjukvaruutveckling. Det av hög relevans att sätta arbetet i en vidare kontext för att påvisa 

arbetets relevans i ett sammanhang som även inkluderar närliggande områden. Nedan 

presenteras således hur arbetet påverkar övriga områden i korthet. 

5.3.1 Användande 
En lyckad lansering av webbapplikationen Delish hade inneburit ett större utbud av mat för 

Linköpings studenter. Tanken med Delish är att studenter bidrar till en mindre kostsam 

marknad av mat genom att själva bidra med matlådor till lägre pris än de idag existerande 

alternativen. På lång sikt har konceptet potential att inspirera andra lärosäten till att adoptera 

liknande lösningar på sina campus samt få företag verksamma i studentmiljöer till att sänka 

priserna. Detta innebär minskade kostnader för studenter och genom det bidrag till ett bättre, 

billigare studentliv och på så sätt berikande av det svenska studentlivets matklimat. 

5.3.2 Hälsa 
Delish grundidé kommer med en etisk hälsomässig risk då den lägger ansvaret gällande 

vällagad, hälsosam, hygienisk och allergireglerad mat i händerna på en icke-professionell 

student utan certifikat eller matutbildning samt utan godkänt restaurangkök 

(Livsmedelsverket, 2016). Detta kan innebära hygieniska komplikationer om 

matlagningsprocessen eller den följande lagringen av matlådan inte sker på ett korrekt sätt. 

Denna risk är svårhanterad och konceptet kräver att användarna har förtroende för varandra 

som kockar, gör sitt yttersta för att hålla matlagningen hygienisk samt att brott mot 

trivselnormerna hanteras och sanktioneras av Delish då de uppkommer. 

Trots detta kan tillgängligheten av egenlagade matlådor leda till att studenter mer sällan 

köper luncher eller mellanmål med högre socker- och fetthalt såsom godis och snabbmat. 

Detta kan i sin tur ge studenterna en mer hälsosam och hållbar livsstil. 

5.3.3 Säkerhet 
Då webbapplikationen inte kräver någon verifiering av användaren genom till exempel 

BankID, student-e-post, personnummer eller Facebook vid registrering finns det risk för att 

användare med ont uppsåt kan agera anonymt utan att denne kan konfronteras. Konsekvenser 

av detta skulle kunna vara att köpare av matlådor blir utan mat, får något de inte beställt eller 

att säljare inte blir mötta vid överlämnandet. 
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6. Slutsats 
Detta projekt innefattade utveckling av en e-butik i form av en webbapplikation där studenter 

vid Linköpings universitet ges möjligheten att köpa och sälja matlådor av varandra. Målet var 

att undersöka hur detta kunde implementeras så att webbapplikationen var användarbar i form 

av navigerbarhet och enkelhet samt skapar ett förtroende för tjänsten. 

Utifrån teorin framtagen under förstudien konstaterades att en webbapplikation bör 

implementeras med en kombination av olika navigationssystem samt med interaktiva element 

för att uppnå en hög navigerbarhet. Vidare fastslogs att genom ett effektivt användande av 

färger samt typografi kan en webbapplikation med hög enkelhet skapas (Kalbach, 2007; 

Garrett, 2011). För att en webbapplikation ska vara förtroendeingivande hos användaren bör 

den innefatta ett återkopplingssystem, tydligt kommunicera hanteringen av användarens 

personuppgifter samt använda sig av korta, koncisa e-postbekräftelser till användare efter köp 

(Bélanger och Schaupp, 2005; Nielsen, 2008; Sherwin, 2014).  

Med hjälp av den metodik och teori detta arbete följer är det möjligt att fastställa ett av 

många möjliga sätt att implementera en webbapplikation vilken uppfyller drag av de ovan 

nämnda kriterierna navigerbarhet och enkelhet samt skapar ett förtroende hos användaren. 

Hur väl applikationen uppfyller ovan nämnda efterfrågade egenskaper utvärderades genom 

kontinuerliga användartester. Då testernas utformning var teoretiskt förankrad för att hitta 

vitala fel och brister snarare än att mäta graden av användbarhet och förtroende hos 

webbapplikationen resulterar det i att man endast kan få en vag uppfattning kring huruvida 

frågeställningen uppfylls. Ett slutgiltigt användartest påvisade att den framtagna 

webbapplikationen upplevdes som navigerbar baserat på dess interaktiva design, enkel 

baserat på dess layout samt skapar ett förtroende baserat på dess återkopplingssystem och den 

transparenta hanteringen av användaruppgifter. 

För framtida arbete bör det i användartesterna fokuseras på att mer djupgående undersöka 

användbarheten hos webbapplikationen i form av navigerbarhet och enkelhet, snarare än att 

felsöka applikationen generellt. Vidare skulle mer fokus kunna läggas på att implementera 

funktioner som underlättar det kommunikativa utbytet mellan användare genom, till exempel 

ett mer avancerat recensionssystem och således åstadkomma en mer förtroendeingivande 

webbapplikation. 
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Bilaga 1 – Marknadsföringsplan 
Inledning  

Omvärldsanalys       

PESTEL-analys 

Konkurrensanalys 

Enkätundersökning  

Enkät 

Enkätresultat 

SWOT-analys 

Sammanfattning av SWOT-analys 

Rimlighetsdiskussion av SWOT-analys 

Mål och strategier för Delish på marknaden 

Marknadsmål 

Marknadsstrategi 

Segmentation, Targeting, Position 

Kundsegmentering  

Inriktning 

Positionering  

Marknadsmix 

Produkt 

Pris 

Påverkan 

Plats 

Inledning  

I dagsläget uttrycks av studenter och övriga vilka spenderar sin tid på campus tillhörande Linköpings 

universitet en återkommande och påtaglig känsla gällande att det finns ett icke utfyllt hålrum i 

möjligheterna att konsumera en prisvärd och näringsriktig lunch. Detta uttrycks på olika sätt, genom 

allt från samtal mun till mun som i sociala medier, men slutsatsen är densamma – en problematik 

existerar och ett behov av en bättre, enklare och billigare lösning finns. För att fylla detta tomrum har 

en tjänst vid namn Delish tagits fram.   

Delish syftar till att erbjuda ett lunchalternativ som motväger de tillkortakommanden som finns 

inbyggda i existerande lunchtjänster, såsom hög prisbild och svagt näringsinnehåll. Tjänsten vill 

utnyttja den väl fungerande möjligheten på universitetet att värma och äta hemlagad mat i form av 

matlådor. Hemlagade måltider erbjuder nämligen ett varierande lunchutbud, skälig prissättning samt 

främjar intresset för matlagning hos den studerande generationen – aspekter som bör värderas högt 

enligt Delishs grundare.   

Genom försäljning av matlådor mellan de som i vanliga fall handlar med externa aktörer kommer 

således ett flertal aspekter att förändra det dagliga livet för konsumenten, men tjänstens syfte omfattar 
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även att marknaden i sig påverkas. Denna påverkan kan återfinnas exempelvis genom att övriga 

aktörer pressas till att erbjuda mer fördelaktiga priser alternativt nyttigare och mer varierande 

lunchalternativ.   

Sammanfattningsvis positionerar sig Delish på en marknad där priserna, relativt målgruppens 

inkomst, är höga och alternativen begränsade som en tjänst där både köpare och säljare på personlig 

nivå kan anpassa produkt, plats och pris efter egna möjligheter och önskemål. Detta skapar 

valmöjligheter för användarna inom alla tre föregående områden som tjänstens konkurrenter inte kan 

erbjuda i samma utsträckning. Delish fungerar även som en plattform för studenter att efter egen 

företagsamhet och förmåga utöka sin begränsade studentbudget på ett sätt som är lätt inkorporerat i 

deras vardagliga livsstil.   

Omvärldsanalys  

För att kunna specificera vilket behov som Delish uppfyller är det av stor vikt att en omvärldsanalys 

genomförs. Omvärldsanalysen genomförs i två delar; en PESTEL-analys samt en konkurrensanalys. 

På detta sätt skapas en bild av omvärlden på såväl stor- som småskalig nivå. Denna analys befäster 

tjänstens relevans och att ett behov av denna existerar, såväl i dagsläget som framöver, samt 

säkerställer att den problematik som tjänsten syftar till att motarbeta hanteras på ett fördelaktigt vis.  

PESTEL-analys  

Politisk miljö  

Det politiska läget i Sverige är stabilt. Det finns i dagsläget inte några aktuella politiska beslut som 

skulle påverka verksamheten som bedrivs av Delish avsevärt.   

Ekonomisk miljö  

Sveriges ekonomi är stark och har ett BNP per capita som 2015 uppgick till 424 400 kr. Sveriges BNP 

har ökat med omkring 2 % per år sedan 1970, bortsett från under perioder av djup lågkonjunktur. 

Inflationen har även den varit stabil och har legat på cirka 2% sedan 90-talet. Reporäntan i Sverige har 

varit negativ sedan februari 2015 (ekonomifakta.se, 2017). Heltidsstudenten har i genomsnitt 10 700 

kr i månaden att röra sig med, varav det i genomsnitt läggs 24% av inkomsten på mat. Detta 

motsvarar 2 568 kr i månaden (Finnerman och Holmvall, 2015).   

Social miljö  

Det finns en stark kultur vid Linköpings universitet att studenter tar med sig matlåda till lunch. Enligt 

den enkätundersökning som utfördes under arbetets uppstart, vilken redovisas nedan, svarade 58,8 % 

att de alltid tar med sig matlåda till lunch, 37,2 % att de tar med matlåda till lunch 3-4 dagar i veckan, 

11,8 % att de tar med matlåda 1-2 dagar i veckan samt endast 5,2 % att de aldrig gör det. Det 

framgick även enligt undersökningen att 58,5 % skulle kunna tänka sig att köpa matlådor av andra 

studenter. Det bör alltså finnas en möjlighet för Delish att utnyttja den starka kultur som finns.   

Teknisk miljö  

Dator- och internetanvändandet är mycket stort och de flesta studenterna äger en egen dator. De 

senaste 10 åren har andelen över 16 år som någon gång köper varor eller tjänster på nätet legat mellan 

75 och 79 % (Davidsson och Findahl, 2015). Detta visar på goda möjligheter att lyckas med en e-

butik riktade till studenter.   

Ekologisk miljö  

Klimatdebatten har uppmärksammats mer de senaste åren. Det har blivit allt mer populärt för företag 

att han en miljövänlig image. Ur denna aspekt är användandet av engångsmatlådor en nackdel för 

Delish. Det går dock att minimera denna miljöpåverkan genom att använda miljövänliga 

engångsmatlådor.  
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Juridisk miljö  

Angående den juridiska miljön kring Delish så finns ett antal faktorer vilka verksamheten kan beröras 

av. Eftersom Delish är en webbapplikation för annonsering så berörs verksamheten av liknande lagar 

och regler som andra annonseringstjänster, exempelvis Blocket och Tradera. Det är därför viktigt att 

vara tydlig i användarvillkoren för tjänsten om någon tvist skulle uppstå.  

Konkurrensanalys   

Konkurrent    Erbjudande 

(produkt/tjäns

t)    

Styrkor/ 

konkurrensfördel

ar    

Svagheter/ 

konkurrensnackdel

ar    

Åtgärd genom 

Delish  

Eurest        Riktigt stark 

marknadsposition, 

Bra lägen på sina 

försäljningsplatser, 

Rabatt med Eurest-

kort   

Dyrt    Erbjuda 

konkurrenskrafti

ga priser, Se till 

att överlämning 

av matlådor sker 

smidigt på 

campus, Belöna 

trogna kunder    
Restaurang 

Kårallen    
Dagens lunch, 

fem alternativ 

inkluderat ett 

vegetariskt samt 

salladsbuffé    

Sittplatser, Variation, 

Inkluderar sallad     
    Uppmuntra till 

aktivitet, Erbjuda 

ett brett utbud    

Café Cellskapet    Dagens lunch, 

två alternativ 

inkluderat ett 

vegetariskt samt 

salladsbuffé    

Sittplatser, 

Inkluderar sallad    
    

    Uppmuntra till 

aktivitet, Erbjuda 

ett brett utbud  

Carlson’s Barbeque    Hamburgare, 

pommes, samt 

lite andra 

alternativ    

Sittplatser    Mindre hälsosamt    Uppmuntra till 

hälsosamma 

matlådor    

Amigo    Smörgåsar, 

sallader, gör din 

egen sallad    

Snabbt och enkelt, 

Sittplatser  
        

Moccado    Smörgåsar, 

sallader    
Snabbt och enkelt, 

Sittplatser  
        

Caffé Dallucci    Smörgåsar, 

sallader    
Snabbt och enkelt            

Högskolerestaurang

er    
    Stark 

marknadsposition, 

Bra lägen på sina 

försäljningsplatser, 

Rabatt med kundkort    

Dyrt    Erbjuda 

konkurrenskrafti

ga priser, Se till 

att överlämning 

av matlådor sker 

smidigt på 

campus, Belöna 

trogna kunder  
Zenit    Dagens lunch, 

tre alternativ 

samt veckans 

extrarätter    

Variation, Inkluderar 

sallad, Sittplatser    
        

Universitetsklubben    Exklusiv dagens 

lunch, inkluderat 

salladsbuffé    

Exklusivt, 

Serveringsplatser, 

Inkluderar sallad    

Dyrare än andra 

alternativ  
    

Zodiaken    Lunch med Nischad på asiatisk         
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asiatiskt tema    mat, 

Serveringsplatser  
Java    Smörgåsar, 

sallader    
Snabbt och enkelt, 

Sittplatser  
        

Ellen    Smörgåsar, 

sallader, soppa, 

plocksallad  

Snabbt och enkelt, 

Sittplatser  
        

McDonalds Ryd    Hamburgare, 

nuggets, 

pommes, 

sallader, wraps   

Folk ”vet vad de 

får”, Studentrabatt  
Mindre hälsosamt, 

Ligger inte på Campus, 

Dyrt  

Uppmuntra till 

hälsosamma 

matlådor, Se till 

att överlämning 

av matlådor sker 

smidigt på 

campus, Erbjuda 

konkurrenskrafti

ga priser  
Food trucks på Blå 

Havet    
Olika former av 

snabbmat    
Snabbt och enkelt  Mindre hälsosamt, 

Beläget utomhus, Dyrt  
Uppmuntra till 

hälsosamma 

matlådor, Se till 

att överlämning 

av matlådor sker 

smidigt på 

campus, Erbjuda 

konkurrenskrafti

ga priser  
Hoodifood    Beställa mat från 

privatpersoner 

(både 

avhämtning och 

leverans)    

Slipper laga mat 

själv  
Dyrt, Dåligt utbud  Erbjuda 

konkurrenskrafti

ga priser, Se till 

att få igång 

aktivitet så vi 

kan erbjuda ett 

bättre utbud  
Onlinepizza    Hemleverans av 

mat, mestadels 

snabbmat    

Smidigt, 

Hemleverans  
Dyrt  Erbjuda 

konkurrenskrafti

ga priser, Se till 

att överlämning 

av matlådor sker 

smidigt på 

campus  
Pressbyrån    Smörgåsar, 

sallader och 

annat smått    

Snabbt och enkelt  Dyrt   Erbjuda 

konkurrenskrafti

ga priser    
Tabell A. Konkurrensanalys av Delish  

Rimlighetsdiskussion av konkurrensanalys  

Konkurrensanalysen har som mål att ge en överblick över alla aktörer vilka erbjuder lunchalternativ 

för studenter vid Linköpings universitet. Genom en gedigen översikt av konkurrenssituationen 

framgår vilka glapp som existerar på marknaden samt vad Delish som tjänst bör erbjuda sina 

användare för att vara en attraktiv tjänst.   

Den genomförda konkurrensanalysen innehåller, baserat på denna grundtanke, alla som agerar på och 

i samråd med Campus US och Campus Valla. Dessa aktörer har identifierats genom bland annat den 

enkätundersökning gällande lunchvanor på Linköpings universitet, vilken presenteras nedan, men 

även genom internetbaserad kontroll av marknaden samt diskussioner inom samt utanför 

arbetsgruppen. Analysen omfattar således både fysiska leverantörer, vilka är fasta på 

campusområdena, samt andra aktörer vilka kan leverera till dessa områden, exempelvis Onlinepizza 
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eller Hoodifood. Dessa levererande aktörer är ytterst relevanta vid en konkurrensanalys av Delish i 

och med att dessa innehar marknadsandelar liknande de andelar som Delish eftersträvar att ta del av.   

Urvalet av konkurrenter vilka utgör analysens bas befäster analysens relevans, något som även 

förstärks av att dessa tydligt definierats inför en slutgiltig kontroll av styrkor och svagheter för 

respektive aktör.   

 Enkätundersökning  

Under uppstartsfasen av projektet utformades en enkätundersökning vilken kartlade lunchvanor för 

studenter och övriga som befinner sig på universitetsområdet. Enkätens utformning respektive resultat 

redovisas nedan.   

 Enkät  
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Enkätresultat  
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SWOT-analys  

Intern påverkan  Styrkor  
• Konkurrenskraftiga priser  
• Uppmuntran till 

hälsosamma lunchvanor  
• Smidig överlämning av 

matlådor  
• Säker betalning  
• Uppmuntrar till aktivitet i 

form av matlagning  
• Brett utbud av 

lunchmöjligheter  
• Belöning av trogna 

kunder  
• Användarvänlig tjänst  
• Uppmuntran via 

användarnivåer från 

betygsättning av köpare 

och säljare  

Svagheter  

• Problematik vid missad 

överlämning av matlåda  
• Efterfrågar 

framförhållning från 

användaren  
• Fördröjd utbetalning vid 

försäljning i och med 

flerstegsbetalning  

Extern påverkan  Möjligheter  

• Ta över marknadsandelar 

från existerande aktörer  
• Uppmuntra en 

prissänkning hos övriga 

aktörer  
• Bredda lunchmöjligheter 

för aktiva på campus  

Hot  

• Lågt intresse inom vald 

målgrupp  
• Ojämn fördelning mellan 

tillgång och efterfrågan   
• Osäkerhet gällande 

jämnhet i kvalitet  
• Risk för felaktig 

prissättning  
Tabell B. SWOT-analys för Delish  

Sammanfattning av SWOT-analys  

Den interna påverkan vilken redovisas i SWOT-analysen ovan utgår i hög utsträckning från den 

funktionalitet som Delish erbjuder sina kunder samt associerade för- respektive nackdelar. Tjänstens 

styrkor ligger till stor del i dess effekter på sina användare, exempelvis i form av uppmuntran till nya 

intressen och matvanor samt ökade möjligheter att välja ett prisvänligt och varierande lunchalternativ. 

De nackdelar som kan härledas från tjänsten är främst kopplade till problematik följande felaktig 

användning av tjänsten alternativt det säkerhetssystem som används. Felaktig användning är ständigt 

en överhängande faktor vid interaktion med kunder, något som Delish motverkar genom omfattande 

information om tjänstens utformning och användning vilken återfinns där den förmodas efterfrågas.   
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Delish påverkar sin externa omgivning genom att etablera sig som en aktör på marknaden. Genom 

detta skapas möjligheter att ändra utformningen av denna marknad, exempelvis i form av en överlag 

förändrad prisbild hos övriga aktörer samt en utökad valmöjlighet för konsumenterna.   

Rimlighetsdiskussion av SWOT-analys  

I och med att stora delar av den påverkan Delish har, såväl internt som externt, baseras på den 

funktionalitet som utformats efter genomförd konkurrensanalys och enkätundersökning anses 

existerande positiva respektive negativa punkter rimliga.  

Mål och strategier för Delish på marknaden  

Marknadsmål  

Delish marknadsmål är att inom två år vara ett etablerat alternativ till de andra lunchalternativen på 

Linköpings universitet. För att anses vara etablerade bör varumärket Delish vara känt runt 

universiteten och ha ett konstant flöde av aktiva användare.  

Rimlighetsdiskussion av marknadsmål  

Det finns en stor efterfrågan för billigare lunchalternativ hos studenter på Linköpings universitet, 

vilket gör att vi anser att vårt marknadsmål är rimligt.   

Marknadsstrategi  

Vi använder oss av Ansoff-matrisen samt Porters generiska strategier för att förstå 

marknadssituationen. I Delish fall är situationen ett exempel på en "Market development", det vill 

säga marknadsutveckling, då det inte i dagsläget existerar någon marknad för att köpa och sälja mat 

studenter emellan.    

Om jämförelse görs mellan Delish med övriga existerande lunchalternativ som finns runt Linköpings 

universitet baserat på Porters generiska strategier så är tanken att detta arbete och tjänst ska tillämpa 

ett kostnadsledarskap. Detta bör vara framgångsrikt då ett missnöje bland studenterna angående 

nuvarande prissituation upplevs.   

  

Segmentering, Targeting, Positionering 

Kundsegmentering  

Geografiska variabler  

Delish kommer att inrikta sig mot studenter vid Linköpings universitet i Linköping. Geografiskt 

kommer fokus alltså att vara endast i Linköping och inte vid universitetets campus i Norrköping och 

Stockholm. Det kommer finnas möjlighet att antingen köpa och sälja mat vid någon av Delish 
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färdigbestämda mötesplatser, så kallade Delistops, eller bestämma en egen adress för överlämning av 

matlådor.  

Tjänsten kan med teknisk enkelhet utökas och användas på orter där målgrupp enligt ovan 

segmentering existerar. Vidare är segmentet mätbart i den mån att antalet studerande vid universitetet 

är känt samt att denna grupp är tillgänglig både fysiskt, genom begränsad geografiska spridning, och 

via sociala medier, där målgruppen i hög grad är närvarande.   

Demografiska variabler  

Delish kommer, som tidigare nämnt, att inrikta sig på unga människor, närmare bestämt studenter på 

Campus Valla och Campus Universitetssjukhuset vid Linköpings universitet. Segmentets storlek ges 

således av antalet studerande vid Linköpings universitets båda campus i Linköping som anges i 

universitetets årsredovisning (2015) till ca 21 000 individer. Potentialen i segmentet undersöktes i en 

marknadsenkät som följer i bilagor. Det finns alltså en mycket stor målgrupp med potentiella 

användare.  

Psykografiska variabler  

Som student har de allra flesta en relativt begränsad budget och undviker gärna att spendera allt för 

mycket av sin ekonomi på mat. Detta gör att de flesta lagar egen mat och tar med i matlådor. Det kan 

dock bli enformigt att äta samma rätt ett flertal gånger i rad, vilket understryker tanken om att ett 

intresse bland studenterna att både köpa och sälja mat från varandra bör finnas. På detta sätt erbjuds 

studenten en större variation samtidigt som det kan hålla priset nere. Förutom detta är studenter 

företrädesvis i en ålder, 18-27, där den tekniska vanan och användandet av internettjänster är stor och 

viljan att prova nya alternativ vanligen är utbredd. 

Beteendebaserade variabler   

Det beteende som studenter generellt uppvisar angående lunch är att laga storkok och sedan äta 

samma maträtt flera dagar i rad. Men samtidigt hör man oftast studenter klaga på att de är trötta på att 

äta samma rätt flertalet dagar i rad men att de inte vill lägga pengar på att äta vid någon av skolans 

matställen. Därav uppvisar studenter ett beteendemönster som skulle passa bra in för Delish idé.  

Inriktning  

Delish kommer att rikta in sig på gruppen unga människor som är studenter vid Linköpings universitet 

på Campus Valla och Campus Universitetssjukhuset.   

Positionering  

De fyra C:na; klarhet, trovärdighet, jämnhet och konkurrensmässighet, används för att täcka de 

områden som krävs för att positionera sig rätt mot den tänkta målgruppen.  

Klarhet  

Delish ska ge en klar bild av vad webbapplikationen är till för. Nämligen att på ett tydligt sätt 

kommunicera att syftet är att ge studenter möjligheten att köpa och sälja matlådor av varandra. Det 

ska vara lätt för en ny användare att direkt förstå hur sidan fungerar så att den vill fortsätta använda 

den.  

Trovärdighet  

Trovärdighet ska uppnås genom att webbapplikationen erbjuder en tjänst som funkar utan problem 

med ett säkert betalsystem. Detta kommer även att uppnås genom ett betygsättningssystem där 

användare både kan betygsätta köpare och säljare för att på så sätt ge möjligheten för andra användare 

att känna en större tillit till användare med bra betyg och därmed vilja köpa eller sälja matlådor av 

dem.  

Jämnhet  
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Jämnhet ska uppnås genom att se till att det finns en stadig aktivitet på både köp- och säljsidan. Detta 

kommer leda till ett jämnt utbud av matlådor att köpa och göra det lätt för användare som vill sälja 

matlådor att få dem sålda.  

Konkurrensmässighet  

Konkurrensmässighet ska uppnås genom att erbjuda en tjänst där studenter på ett smidigt sätt kan 

köpa och sälja matlådor. Detta ska ske till ett mycket billigare pris än andra alternativ på universitetet 

för att göra det attraktivt för köparen.  Säljaren kommer antingen ha möjligheten att få lite av sina 

matkostnader täckta genom försäljningen alternativ kunna köpa andras matlådor för att på så sätt få en 

större variation i sitt matintag.  

Marknadsmix   

Produkt  

Delish erbjuder en internetbaserad tjänst för beställning och betalning av färdiglagade måltider. 

Genom tjänsten tillåts användaren personifiera sökningar; filtrera annonser efter egna önskemål; 

anpassa annons med fritext och bild; köpa matlådor av olika säljare samt betygsätta andra användare 

efter avslutad affär.  

Köpare och säljare skyddas av säkra transaktioner, användarvillkor, prestationsincitament som resultat 

av betygssystem. Vidare kan användarna enkelt via formulär direkt i tjänsten kontakta och få svar från 

Delish vid frågor och synpunkter.  

Pris   

För att använda Delish krävs ingen registreringsavgift och det förekommer inte heller någon 

prenumerationsavgift. Eftersom huvudsyftet med tjänsten är att låta användarna sälja sin egen mat 

kommer det som användarna uppfattar som priser vara kostnaden för att köpa en matlåda av en annan 

användare. Dessa priser bestämmer användarna själva i sin annons. Delish erbjuder en säker 

betalningsservice.   

Påverkan  

Målgruppen ska nås främst genom att tjänsten syns på sociala forum som Facebook, Twitter och 

Instagram samt genom spridning av flyers på Campus Valla och Campus US. Detta eftersom det är 

dessa ytor, online och fysiskt, där målgruppen är mest tillgänglig. I marknadsföringen kommer ordet 

"Delisha", en verbalisering av produkten, att användas frekvent för att skapa en mun-till-mun-

spridning mellan studenter och övriga inom målgruppen. Att "Delisha" kan både vara att köpa 

matlådor, exempelvis. "Jag ska Delisha lunchen", eller sälja matlådor, exempelvis. "Jag Delishar till 

andra studenter".   

Plats   

Delish är positionerat och implementerat som en e-butik och är därmed tillgänglig för alla studenter 

med en dator och internetuppkoppling, vart en än befinner sig. Köpare som säljare kan enkelt och 

smidigt använda tjänsten när det passar bäst; hemma, på campus eller någonstans däremellan. 

Transaktion av vara mellan köpare och säljare äger rum på någon av Delish's Delistops på Campus 

Valla eller Campus US, alternativt mellan parterna på annan övertalad plats. Delistopen är, som ovan 

nämnt, av Delish på förhand bestämda platser på respektive campus vilka är utspridda så att säljare 

och köpare enkelt kan hitta en gemensam mötespunkt i närheten av den plats på universitetet där de 

huvudsakligen bedriver sina studier. Delistopen ger även köpare och säljare en möjlighet att bespara 

sig arbetet att behöva komma överens om en mötespunkt vilken passar båda parter, med den utökade 

fördelen att eventuella kommunikativa missförstånd undviks.   

Sammanfattning och slutsats  
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Syftet med denna marknadsföringsplan är att belysa hur Delish verksamhet kan och bör 

marknadsföras för att tjänsten ska lyckas etablera sig på Campus Valla och Campus 

Universitetssjukhuset vid Linköpings universitet.   

Inledningsvis genomfördes en analys av både makro- och mikromiljön för tjänstens användning, 

vilken sedan följdes upp med hur Delish ska segmentera och komma åt potentiella kunder. Slutligen 

så presenteras hur marknadsmixen bör utformas så att tilltänkta segment och kunder nås på ett 

fördelaktigt sätt.  

Delish är en tjänst med stor potential baserat på vald målgrupp, marknadssegment och tidpunkt. 

Möjligheten att utnyttja modern teknik och teknologi för att främja fördelar inför sina användare gör 

Delish till en tjänst som är attraktiv baserat på sin främjan av välmående och ekonomiskt hållbara 

lösningar för studenter. I dagsläget existerar ett flertal behovspunkter vilka understryker tjänstens 

relevans, något som i kombination med utnyttjande av existerande marknadsföringsmöjligheter gör 

Delish till såväl ett intressant projekt med stor utvecklingspotential.  
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Bilaga 2 – Produkt-backlog 
Nedan återfinns produktens backlog där specifika uppgifter, här kallades items, är 

associerade till en övergripande önskad funktionalitet, här kallas story. En uppdelning mellan 

system och användare existerar för funktionaliteten. Den önskade funktionaliteten är 

prioriterad baserad på kurskrav och beslut inom gruppen. Denna prioritet används för att 

definiera vilken funktionalitet som implementeras under respektive iteration av 

implementationen. En kolumn innehållande huruvida en specifik uppgift alternativt 

funktionalitet är uppfylld återfinns även. 
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Bilaga 3 – Sidkarta 
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Bilaga 4 – Wireframe 
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Bilaga 5 – Enkätfrågor vid användartester 
Frågor om testaren 

• Vilken kön är du? 

• Hur gammal är du? 

• Vad studerar du? 

• Hur ser dina internetvanor ut?  

Uppgift 1 – Registrera, logga in 

• Hur enkelt upplevdes det att registrera ett konto? 

• Hur enkelt upplevdes det att logga in? 

Uppgift 2 – Köp av matlåda 

• Hittade du den matlåda som eftersöktes? 

• Kände du dig trygg genom köpet? 

• Stötte du på några osäkerheter under köpet? Isåfall vad?  

Uppgift 3 – Redigera profil 

• Hur enkelt upplevdes det att redigera din beskrivning? 

• Hur enkelt upplevdes det att byta användarnamn?  

• Är du nöjd med din profil? 

o Om nej, vad skulle kunna göra din profil bättre? 

Uppgift 4 – Skapa annons 

• Hur enkelt upplevdes det att skapa en annons? 

• Är du nöjd med din annons? 

• Innehåller annonsen nödvändig information enligt dig? 

o Om nej, vad saknas? 

• Var det lätt att förstå var rätt information skulle fyllas i? 

o Om nej, hur skulle man kunna göra det tydligare? 

Uppgift 5 – Kontakta admin 

• Hur enkelt upplevdes det att hitta kontaktinformation på hemsidan? 

Uppgift 6 – Ändra annons 

• Hur enkelt var det att hitta var du ändrar annonsen? 

• Hur enkelt var det att ändra annonsen? 

Uppgift 7 – Ta bort annons 

• Hur enkelt var det att hitta var du tar bort annonsen? 

• Hur enkelt var det att ta bort annonsen? 

Uppgift 8 – Slutför, sälj och recencera 

• Hur enkelt och tydligt var slutförandet av säljprocessen i sin helhet? 

• Framgick det tydligt var och varför du skulle fylla i orderkoden? 

o Om nej, vad tycker du skulle kunna förtydligas? 

• Känns recensionssystemet relevant för köp-/säljprocessen? 

o Om nej, vad skulle kunna förbättras? 
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• Jag skulle kunna tänka mig att använda den här produkten frekvent. 

• Jag tycker att produkten är onödigt komplex att använda. 

• Jag tycker att produkten var enkel att använda. 

• Jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda produkten. 

• Jag upplever att de olika funktionerna var väl integrerade. 

• Jag tycker att produkten var för inkonsekvent. 

• Jag tror att de flesta människor skulle lära sig att använda produkten väldigt snabbt. 

• Jag upplevde att produkten var besvärlig att använda. 

• Jag kände mig trygg när jag använde produkten. 

• Jag behövde lära mig saker innan jag kunde börja använda produkten.  

Slutgiltiga tankar 

• Var det något speciellt som saknades i applikationen? 

• Vad är syftet med Delish? 

• Vad tycker du om Delish generellt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Upphovsrätt
	Copyright
	1. Inledning
	1.1 Motivering
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställning
	1.4 Avgränsningar

	2. Teori
	2.1 Webbapplikationer som en konsument-till-konsument-plattform
	2.2 En webbapplikations användbarhet
	2.3 Enkelhet
	2.3.1 Användande av färger
	2.3.2 Typografi
	2.3.3 Köpprocess
	2.3.4 Vanligen ställda frågor (FAQ)
	2.3.5 Åtgärder som minimerar användarmisstag

	2.4 Navigerbarhet
	2.4.1 Sidlayout
	2.4.2 Navigationsdesign
	2.4.3 Navigeringsmeny
	2.4.4 Flikar
	2.4.5 Placering av logotyp
	2.4.6 Sidfot
	2.4.7 Knappar och länkar

	2.5 Förtroende för webbapplikationer
	2.5.1 Rankingsystem
	2.5.2 E-post
	2.5.3 Återkoppling till användare
	2.5.4 Information om datahantering

	2.6 Metodteori
	2.6.1 Enkätmetodik
	2.6.2 Utvärdering av enkätsvar
	2.6.3 Intervjumetodik
	2.6.4 Prototyp
	2.6.5 Sidkarta och wireframe
	2.6.6 Stilguide
	2.6.7 Scrum som arbetssätt
	2.6.8 Utvärdering av användbarhet
	2.6.9 Konkurrens- och marknadsanalys


	3. Metod
	3.1 Förstudie
	3.1.1 Enkätstudie
	3.1.2 Litteraturstudie
	3.1.3 Produktframtagning
	3.1.4 Prototyp

	3.2 Implementation
	3.2.1 Implementation av systemarkitekturen
	3.2.1.1 Implementation av front-end
	3.2.1.2 Implementation av back-end


	3.3 Utvärdering

	4. Resultat
	4.1 Förstudie
	4.1.1 Enkätstudie
	4.1.2 Prototyp, sidkarta och wireframe

	4.2 Implementation
	4.2.1 Systemöversikt
	4.2.1.1 Basmall
	4.2.1.2 Registrering och inloggning
	4.2.1.3 Användare och mina sidor
	4.2.1.4 Köpprocess
	4.2.1.5 Säljprocess
	4.2.1.6 Betygsättning

	4.2.2 Systemspecifikation
	4.2.2.1 Back-end funktionalitet
	4.2.2.2 Databasstruktur


	4.3 Utvärdering

	5. Diskussion
	5.1 Resultat
	5.1.1 Systemutformning
	5.1.1.1 Enkätstudie
	5.1.1.2 Prototyp, sidkarta och wireframe
	5.1.1.3 Basmall
	5.1.1.4 Registrering och inloggning
	5.1.1.5 Användarprofiler
	5.1.1.6 Köpprocess
	5.1.1.7 Säljprocess
	5.1.1.8 Betygsättning

	5.1.2 Systemspecifikation
	5.1.3 Användartester
	5.1.4 Marknadspotential

	5.2 Metod
	5.2.1 Metodkritik
	5.2.2 Källkritik

	5.3 Arbetet i ett vidare sammanhang
	5.3.1 Användande
	5.3.2 Hälsa
	5.3.3 Säkerhet


	6. Slutsats
	7. Referenser
	8. Bilagor
	Bilaga 1 – Marknadsföringsplan
	Bilaga 2 – Produkt-backlog
	Bilaga 3 – Sidkarta
	Bilaga 4 – Wireframe
	Bilaga 5 – Enkätfrågor vid användartester

