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Abstract 
E-commerce have gotten more common the past years, and it is of great importance that 
sellers can offer a useable platform on the internet. During the startup-process of this 
project, multiple coffee roasters were contacted and they were positive to the idea of a 
webshop application that can help them reach more customers. During the development of 
the application, the main focus was usability, which is thought to be achieved by navigability, 
clarity and simplicity. The process started with a product backlog and a prototype which 
made the base for the development. Evaluation of the web application was made through 
user testing and acceptance testing. The work resulted in a web application that, according 
to user tests, proved to be passable in usability through the listed aspects. However, in the 
end, the question formulation could not be fully answered, since exactly which specific 
elements and factors that added navigability, clarity and simplicity to the web application 
could not be identified.  



 

Sammanfattning 
Handeln via e-butiker har ökat kraftigt de senaste åren och det är av stor vikt att försäljare 
erbjuder en användbar plattform på internet. Under uppstarten av detta projekt gjordes en 
undersökning bland flera mindre svenska kafferosterier (mikrorosterier) som ställde sig 
positiva till idén om en webbapplikation för försäljning av kaffe som skulle hjälpa dem att nå 
ut till fler kunder. Under arbetets gång har webbapplikationen utvecklats för att ha hög 
användbarhet genom att lägga fokus på navigerbarhet, tydlighet och enkelhet. Arbetet 
utgick från en produktbacklogg och prototyp som skapades initialt och som sedan användes 
för att bygga upp webbapplikationen från grunden. Utvärdering av användbarheten skedde i 
form av användbarhetstestning och acceptanstestning. En webbapplikation skapades som 
enligt användbarhetstester i stora drag uppfattades som användbar enligt listade aspekter. 
I slutändan kunde dock inte den upprättade frågeställningen besvaras till fullo, då det inte 
gick att identifiera exakt vilka specifika element och faktorer som gör en webbapplikation 
navigerbar, tydlig och enkel.  
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer en motivering till varför webbapplikationen behövs, vad dess syfte är 
samt vilken frågeställning som denna rapport utgår från att presenteras.  

1.1 Motivering 
Med visionen att skapa en webbapplikation i syfte att göra det enklare att köpa kaffe från 
mikrorosterier avser följande rapport att beskriva skapandet av e-butiken Coffify. Ett ökat 
intresse för att dricka högkvalitativt kaffe leder till att fler mikrorosterier har möjlighet att 
etablera sig på kaffemarknaden. Enligt kontakt med rosterierna är det problem för dessa att 
nå ut till konsumenterna. En notis i lokaltidningen och rekommendationer i sociala kretsar 
räcker inte för att uppnå en större kundkrets. Därför behövs en samlingsplats på internet där 
de mindre aktörerna på marknaden enkelt kan nå ut till en större publik. Hos de 
webbapplikationer som idag existerar upplever gruppen att det finns tydliga brister gällande 
navigerbarhet, enkelhet och tydlighet, för att en användare snabbt ska kunna hitta just det 
hon eller han letar efter. Även om konsumenten har ett djupt rotat intresse för kaffe vill 
denne person nödvändigtvis inte spendera lång tid framför datorn för att leta efter bönor till 
den perfekta koppen. Därför behövs Coffify, e-butiken som samlar produkter från flera 
mikrorosterier och gör att en inbiten kaffeexpert, såväl som en nybörjare, ska hitta vad de 
efterfrågar. 

Målgruppen för Coffify är individer med ett intresse för kaffe och som är inom åldersspannet 
där det dricks kaffe och kompetensen för att använda och handla på internet finns (18–60 
år). 

1.2 Syfte 
Rapporten syftar till att komma fram till hur en webbapplikation för försäljning ska vara 
utformad för att den ska upplevas som användbar med avseende på navigerbarhet, tydlighet 
och enkelhet. Ett resultat arbetas fram genom implementation av en egen webbapplikation 
för försäljning av kaffe utifrån befintliga teorier inom området. 

1.3 Frågeställning 
Hur ska en webbapplikation för försäljning implementeras för att den ska vara användbar, i 
form av navigerbarhet, tydlighet och enkelhet?  
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2 Teori 
I teorikapitlet presenteras vetenskapligt sammanställd teori som ligger till grund för 
utformningen av webbapplikationen.  

2.1 E-handel 
Forskning av Chelule, Herselman och van Greunen (2010) har visat att navigerbarhet, 
läsbarhet och innehållets relevans är några av de faktorer som påverkar en persons avsikt till 
att handla online. Av dessa är innehållets relevans den starkast påverkande faktorn på 
människors köpavsikter. Ofiltrerade sökresultat, komplicerad navigation, dålig layout och 
problem med tillit är alla faktorer som hindrar tillväxt inom e-handelsbranschen. 

Att förmedla uppdaterad och relevant produkt- och prisinformation, samt kundfeedback och 
recensioner, är avgörande för att få användare att genomföra köp via e-butiker. 
Informationen bör vara tillförlitlig, informativ och väl uppdaterad. Forskning visar även på att 
framförallt enkelhet och konsekvens har en betydande påverkan på naviger- och läsbarhet 
(Lee och Kozar, 2012; Cao, Zhang och Seydel, 2004). Även Lee och Koubek (2010) menar att 
navigerbarhet, läsbarhet, och relevans är viktiga faktorer. De menar dock att e-butikens 
användbarhet är det som starkast påverkar kundens upplevelse. Det är också tydligt att 
dessa olika faktorer prioriteras olika från person till person, vilket betyder att en 
webbapplikation bör aspirera på goda prestationer i alla dessa aspekter. 

Li och Li (2011) kom fram till, i deras rapport om utvärdering av användbarhet för e-handel 
riktad mot konsumenter (B2C), vilka punkter som konsumenter själva ansåg vara viktiga. 
Detta gjordes genom att först låta konsumenter svara på en enkät, där de ombads 
poängsätta 15 olika faktorer som eventuellt kan påverka konsumenten i dess vilja att handla 
i en e-butik. Dessa alternativ rankades på en skala där ett var den lägsta poängen och fem 
var den högsta. Ur svaren på den första enkäten sorterades sedan de tio högst rankade 
faktorerna fram och utgjorde grunden till den andra enkäten. Den andra enkäten hade 
samma upplägg som den första. Ur denna enkät visade det sig att ett effektivt betalsystem 
och söksystem samt en navigerbar webbapplikation var bland de viktigaste kriterierna. Även 
faktorer såsom produktkatalog, produktinformation och kundomdömen anses av författarna 
till rapporten som viktiga för en webbapplikations tydlighet.  

I en studie av Bhatnagar och Papatla (2016) undersöktes bland annat varför konsumenter 
väljer internet istället för, eller som komplement till, traditionella inköpskanaler. Som 
resultat av studien framkom att internet väljs som inköpskanal med anledning av de fördelar 
du får av enkel orderläggning och enkla betalningsmetoder. Dessa är alltså, enligt studien, de 
fördelar e-butiker bör fokusera på för att vara konkurrenskraftiga mot traditionella 
inköpskanaler. Till följd av detta är det av högt intresse att undersöka just en webbaserad 
handelsplattform. 

En faktor som har stor påverkan på konsumenters benägenhet till köp hos e-butiker är 
säkerheten. Hartono et al. (2014) hävdar att oro kring en transaktions säkerhet är 
konsumenternas vanligaste anledning till att undvika e-handel. Detta gör att e-butiker måste 
arbeta med “upplevd säkerhet”. Enligt Renny, Guritno och Siringoringo (2013) finns det 
kopplingar mellan den upplevda säkerheten och en webbapplikations användbarhet. Således 
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bör kvalitativ navigerbarhet, tydlighet samt enkelhet resultera i förhöjd upplevd säkerhet 
hos användaren. Den upplevda säkerheten definieras som den grad av tillit en kund upplever 
i enlighet med de förväntningar som finns. De faktorer som har störst påverkan på den 
upplevda säkerheten finns listade nedan. 

• Sekretess: det är viktigt att i synnerhet känslig information som anges vid köp hålls 
hemlig. För att upprätta hög sekretess är det i första hand viktigt med kryptering och 
verifiering. 
 

• Integritet: information som finns i e-butiken får ej ändras på ett felaktigt vis. Det är 
viktigt att inte obehöriga har möjlighet att göra förändringar i informationen. 
 

• Tillgänglighet: information ska vara tillgänglig för behöriga användare. Det är viktigt 
att information inte kan blockeras av sabotörer. 

Det är alltså enligt Hartono et al. (2014) viktigt att vara medveten om skillnaden mellan 
upplevd säkerhet och faktisk säkerhet när det gäller köp i e-butiker. En transaktion kan vara 
mycket säker utan att den upplevs som säker, i ett sådant scenario kommer många kunder 
välja att avbryta sin transaktion. Att köpet upplevs som säkert är i de flesta fall viktigare än 
att det faktiskt är det.  

2.2 Användbarhet 
Lee och Kozar (2012) menar att det finns ett antal instrument som bidrar till ökad 
användbarhet, däribland navigerbarhet, tydlighet och enkelhet. Dessa instrument har valts 
att undersökas ytterligare för att svara på den upprättade frågeställningen. En avgränsning 
till just navigerbarhet, tydlighet och enkelhet har gjorts eftersom att studiens omfattning är 
begränsad. Samtliga valda faktorer kan således utvärderas. 

2.2.1 Definition av användbarhet 

Att utveckla användbara webbapplikationer är enligt Bevan (2001) avgörande för en e-butiks 
framgång då konsumenten får sin produktupplevelse via applikationen. Användbarhet har 
definierats av International Organization for Standardization i ISO 9241–11 som “I den 
utsträckning en produkt kan användas av en unik användare för att uppnå specifika mål på 
ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt.”. 

Lee och Kozar (2012) säger att ändamålsenligt i denna definition betyder hur precist och 
fullständigt användare kan uppnå sina mål medan de besöker webbapplikationen. 
Effektivitet definieras av hur mycket resurser användare behöver förbruka för att uppnå sina 
mål då de besöker webbapplikationen. Med tillfredsställande menas i denna definition hur 
behaglig och godtagbar webbapplikationen är för användaren. 

Utöver de ovan nämnda komponenterna i ISO-definitionen, anser bland annat Preece, Sharp 
och Rogers (2002) och Gould och Lewis (1985) att användbarhet också kan definieras genom 
hur flexibelt ett system är. Det vill säga, till vilken grad det rymmer de förändringar som 
önskas av en användare. De anser även att hur krävande det är att uppnå en viss 
systemskicklighet och hur lätt det är att återuppta kunskap om systemet efter en tid utan 
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användande, är viktiga komponenter att ha i åtanke när en användbar webbapplikation 
skapas. Hur systemet skyddar användaren från farliga förhållanden och oönskade situationer 
ingår även det i definitionen. 

Navigerbarhet 

Enligt en artikel av Fang et al. (2012) syftar en webbapplikations navigerbarhet till den grad 
vilken en besökare kan följa en webbplats hyperlänkstruktur för att på ett framgångsrikt sätt 
hitta information med effektivitet och lätthet. Vidare har navigerbarhet en stor betydelse för 
vad användaren faktiskt använder webbapplikationen till. Genom att länka ihop olika källor, 
produkter eller tjänster med en effektiv struktur, kan en en mer navigerbar webbapplikation 
uppnås.  

För att konkretisera navigerbarhet på webbapplikationer kan det, enligt Lynch och Horton 
(2008), liknas vid navigerande i exempelvis städer. När det gäller att hitta vägen i städer, och 
då alltså även i webbapplikationer, menar författarna att det finns fyra koncept som lägger 
grunden för att det ska kunna ske på ett enkelt sätt. Dessa är listade nedan. 

• Orienterande: användaren ska kunna identifiera var den är just nu. 
 

• Vägval: användaren ska kunna avgöra vilken väg den ska ta för att komma till sitt 
mål. 
 

• Mental kartläggning: användarens upplevelser är konsekventa och begripliga så att 
den kan avgöra på vilka platser den varit samt avgöra var den ska ta sig i nästa steg. 
 

• Avslutning: användaren ska kunna identifiera att den har kommit till rätt plats. 

För att uppnå dessa kriterier ställs det enligt Lynch och Horton (2008) designmässiga krav. 
Att ge användaren för många val kan ofta leda till en stressfaktor kring vilket val den vill 
göra, vilket kan medföra att användaren blir mer benägen att avbryta sin vistelse på 
webbapplikationen. För att undvika detta ska alltid få och tydliga val presenteras för 
användaren. Vidare menar de att en webbapplikation bör ha en konsekvent layout och 
grafisk hierarki där olika delar skiljer sig minimalt. Detta för att korta ner inlärningskurvan för 
användaren av applikationen. Det är också viktigt att skilja på relevansen hos vissa val. Det är 
exempelvis troligare att en användare vill besöka produktsidan än kassan. Relevansen kan 
illustreras med exempelvis storlek på text, placering på sidan och tydlighet. 

Placeringen av en webbapplikations logga spelar enligt Whitenton (2016) och Eccher (2011) 
stor roll. Det är mycket viktigt att denna logga är klickbar och länkar användaren till 
webbapplikationens startsida. Loggan bör även exponeras på varje sida av 
webbapplikationen för att användaren med endast ett klick kan navigera till startsidan. 
Whitenton (2016) menar vidare att det i nuläget är vanligast att placera loggan i det övre 
vänstra hörnet eller centrerad högst upp på sidan. Den studie som Whitenton (2016) utförde 
jämför hur väl användare kan ta sig till en webbapplikations startsida för vänsterplacerade 
respektive centrerade loggor. Det visade sig att endast fyra procent av testpersonerna 
misslyckades att navigera till startsidan med endast ett klick via vänsterplacerade loggor. 
Motsvarande siffra för centrerade loggor var 24 procent.   
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Tydlighet 

Navigerbarhetens huvuduppgift är att på enklast möjliga vis leda användaren till det den 
söker samtidigt som den ska lära användaren webbapplikationen. Hur framgångsrikt detta 
blir beror i hög grad på hur tydligt webbapplikationen är ordnad. 

Sundström (2005) menar att en välordnad och begriplig struktur bland annat uppnås genom 
att ge ögat en tydlig startpunkt, vilket till exempel kan vara att ge rubriken tillräckligt med 
storlek och luft. Den grafiska formen ska leda ögat till det viktigaste först och ge stödpunkter 
för att det inte ska gå vilse. Ögat strävar efter att ta hand om en sak i taget. Det kan därför få 
hjälp att koncentrera sig genom att det är tydlig vad som hör ihop och att det samtidigt 
används luft och linjer för att hålla samman och skilja på delar. 

Användare klickar ogärna på en länk de inte kan förutse vart den leder, varför det är viktig 
att vara tydlig då länkar formuleras enligt Sundström (2005). Det är bättre med långa länkar 
som verkligen berättar vilket innehåll en applikation har och vilken nytta de kan ge, istället 
för att vara korta och svårtolkade. Det är inte alltid användaren läser igenom 
webbapplikationen, utan sveper ofta istället blicken över den på jakt efter en specifik länk. 
Det gör att ögat bara ser länkarna och läser dem oberoende av omgivande text, vilket 
tvingar användaren att söka sig fram genom webbapplikationen på betydligt mer tidsödande 
sätt om länkarna inte är tillräckligt tydligt formulerade. 

Enkelhet 

Enligt Eccher (2011) ska en webbapplikation begränsa antal klick från startsidan till önskat 
innehåll på sidan till tre. Detta gör att användaren lättare kan hitta det den letar efter, och 
begränsar antalet hyperlänkar och antalet gånger sidan måste ladda om. Det finns dock 
undantag såsom formulär och enkäter. Vidare beskriver Eccher (2011) att mycket teknik och 
funktioner i en webbapplikation inte nödvändigtvis är bra, enkelhet är att föredra i de flesta 
fall. Webbapplikationer som fokuserar på enkelhet kan uppnå detta med hjälp av att hålla 
antalet sektioner och sidor till ett minimum. Detta leder till att laddningstiden kan förbättras 
då mängden irrelevant information som måste läsas in minimeras (Noupe, 2009). Någonting 
estetiskt som rör sig eller spelar ett ljud på en webbapplikation är ofta svårt att 
programmera och kompetenskrävande att åstadkomma, samtidigt som funktioner som 
dessa kan för användaren i många fall uppfattas som ett störmoment och bidra till en 
negativ upplevelse istället för att förhöja den (Eccher, 2011).  

Vikten av att det faktiskt är användarna som ska vara nöjda med produkten är något 
Eccher (2011) emfaserar. Det är viktigt att utvecklaren inte har en helt bestämd bild av 
slutprodukten och utvecklar den utan att vara öppen för tankar och funderingar utifrån, det 
vill säga från potentiella slutkunder. Vidare menar Eccher (2011) att det är viktigt att 
sektioner och knappar namnges enligt en konsekvent mall där de sektioner som vanligtvis 
finns på webbapplikationer namnges enligt det som användaren vant sig vid att se. 
Exempelvis bör en sektion gällande kontakt inte kallas för “kommunikationscentrum”. Detta 
för att det ska vara tydligt vad som finns att finna i en given sektion eller vad som förväntas 
hända vid klick på en knapp. Om detta tillämpas kommer inlärningstiden för användaren 
kortas då risken för förvirring minskar.   
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2.2.2 Användbarhet i fem pelare 

Palmer (2002) menar att det finns fem stora pelare vad gäller användbarhet för användare 
av en webbapplikation. 

• Laddningstid: hur lång är den initiala laddningstiden för webbapplikationen? Hur lång 
tid tar det mellan olika sidor på webbapplikationen? Långa laddningstider på en 
webbapplikation bidrar till en känsla av missnöjdhet hos webbapplikationens 
användare. 
 

• Navigerbarhet: är det enkelt för användaren att hitta det den söker? 
Webbapplikationens struktur ligger enligt Becker och Mottay (2001) i fokus för 
navigerbarhet. Strukturen bör vara enkel att följa med effektivt användande av 
länkar, knappar och text. 
 

• Interaktivitet: kan användaren anpassa webbapplikationens utseende och innehåll 
efter eget tycke? Interaktion med användaren innefattas också här. 
 

• Mottaglighet: är det enkelt att få tillgång till information om innehåll för användaren 
och finns det en FAQ? Mottaglighet är en viktig fråga för användaren vid handel via 
en webbapplikation och Palmer (2002) menar att mer mottagliga webbapplikationer 
kommer att uppfattas som bättre webbapplikationer av användaren. 
 

• Innehåll: hur mycket innehåll finns på webbapplikationen? Är det variation i 
informationen? Är det för många ord? Håller informationen god kvalité? Bra innehåll 
inom användbarhetsaspekten är till exempel felmeddelanden som presenteras rätt i 
tid och med rätt information. Knappar med text, utförlig information i text och 
möjlighet att få hjälp är även de enligt Becker och Mottay (2001) effektiva verktyg för 
att förbättra användbarheten på webbapplikationen genom innehållet. 

Om dessa fem punkter kan besvaras positivt finns det en stor chans för hög tillfredsställelse 
för de användare som nyttjar tjänsten. 

2.3 Design 
För att avgöra om webbdesignen är “bra” kan webbapplikationens designegenskaper delas 
upp i två faktorer. Dels önskar man att webbapplikationens faktiska användbarhet är bra. 
Detta uppnås genom att bland annat maximera dess funktionalitet och dess förmåga att 
presentera information. Teori om detta redogörs för i stycket om “Användbarhet”. Förutom 
användbarheten önskas även att det rent visuella och artistiska aspekterna håller högsta 
kvalitet. Att balansera användbarheten och det visuella i webbapplikationen utgör nyckeln 
för att skapa en webbapplikation med “bra” design. 

När en webbapplikation skall designas finns det baskomponenter som kan implementeras. 
Dessa komponenter utgör ett “skelett” som återfinns i nästan alla webbapplikationer (Beaird 
och George, 2010). 
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• Container: det här är själva “rutan” där alla andra av sidans komponenter återfinns. 
 

• Logotyp: de flesta webbapplikationer har någon form av logotyp som exponeras på 
sidan. Dessa kan antingen vara en ikon och/eller ren text. 
 

• Navigation: för att användaren ska kunna byta mellan sidor på webbapplikationen 
används ofta någon form av navigationssystem på sidan. Knappar och/eller menyer 
är populära verktyg inom webbapplikationers navigationssystem. 
 

• Innehåll: innehållet är den faktiska informationen som användaren söker när denne 
använder webbapplikationen. Att innehållet presenteras på ett tydligt sätt för att 
användaren enkelt ska kunna lokalisera och tolka informationen är således mycket 
viktigt för att skapa en webbapplikation med god design. 
 

• Sidfot: längst ner på webbapplikationen hittas sidfoten. I sidfoten redogörs ofta för 
copyright och andra licenser, men även information om kontakt och juridisk 
information. 
 

• Blankutrymme: allt på webbapplikationen som inte är text eller bild är 
blankutrymme. Hur blankutrymmet på en webbapplikation används är i högsta grad 
viktigt för hur dess design skall uppfattas. En webbapplikation helt utan 
blankutrymme känns instängd och stökig. Sundström (2005) menar att om 
blankutrymmet används rätt bidrar detta till tydligheten på webbapplikationen och 
hjälper användaren att “andas” mellan de övriga komponenterna på applikationen. 

Anledningarna till att tillämpa grafisk design är många. För att användaren ska kunna 
särskilja viktig information är en visuell hierarki viktigt för att skapa kontrast och för att 
definiera funktionella element i e-butiken, samt för att gruppera ihop element som är 
relaterade (Lynch och Horton, 2008). Den grafiska designen underlättar sökandet av 
information. 

Färg är ett mycket användbart verktyg för att skapa visuellt tilltalande webbapplikationer. 
För att skapa tydlighet krävs det att färgerna väljs med omsorg och att de samverkar på ett 
bra sätt. Hur färg används i en webbapplikation kan väcka känslor och positiva/negativa 
inställningar i användarens undermedvetna. Trots att hur färg uppfattas av olika individer är 
subjektivt finns det metodik i hur färg skall väljas för att tilltala användaren på bästa möjliga 
vis. Studier visar på att de “kallare” färgerna på spektrat lockar individer att handla mer än 
de “varmare” färgerna. När färg skall väljas kan “Artist’s color wheel” tillämpas för att få en 
primär, sekundär och en tredje färg som enligt studier skall anses vara harmonisk hos 
mottagaren (Ivanova och Stanchev, 2009; Babin, Hardesty och Suter, 2003).  

2.3.1 Interaktivitet för kundtillfredsställelse 

I Rinders studie om kundbeteende och kundnöjdhet slogs det fast att produktbeskrivningar, 
grafik, foton/bilder, förmågan att ta bort produkter ur varukorgen samt orderbekräftelse via 
e-mail alla bidrog starkt till kundens upplevda tillfredsställelse (Rinder, 2012). En 
webbapplikations interaktivitet hjälper till att uppfylla kundernas krav genom att 
tillhandahålla fundamentala funktioner för användbarhet, såsom användbar feedback, ett 
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ordersystem som tar hänsyn till lagernivåer, sökfunktioner, kvantiteten samt kvalitén på 
webbapplikationens bilder (Colla och Lapoule, 2012). E-butiker tappar i dagsläget upp till 
hälften av deras potentiella försäljning på grund av dåligt designade webbapplikationer, 
något som visar på vikten av att designa e-butiken på ett användarvänligt, navigerbart och 
enkelt sätt (Rinder, 2012). 

2.3.2 Typografi 

Vid bestämmandet av textstorlek menar Sundström (2005) att det finns två oförenliga behov 
som det måste finnas en kompromiss mellan. Texten bör vara av sådan storlek att den är 
bekväm att läsa, samtidigt som den bör vara tillräckligt liten för att få bättre överblick. Just 
behovet av överblick är ett problem med webbapplikationer då det ofta finns en begränsad 
yta att arbeta med. I första hand bör en gallring av vad som får vara med på applikationen 
och längden på texterna göras innan textstorleken justeras för att öka möjligheten till att 
överblicka. Detta korrelerar med teorin om att ögat behöver en välordnad och begriplig 
struktur för att anse att en webbapplikation är tydlig.  

Vidare menar Sundström (2005) att när det gäller typsnitt bör ett lättläst alternativ för den 
löpande texten användas. För löpande text är de mest läsvänliga typsnitten Verdana och 
Georgia. En annan viktig faktor för läsbarheten är radavståndet. Mer luft mellan raderna kan 
göra texten lättare att läsa och tydligheten för webbapplikationen ökar. Ett normalt 
radavstånd ligger på 120 procent och för löpande text ska detta ökas till 130–150 procent. 
Det exakta värdet måste provas ut med hänsyn till typsnitt och spaltens bredd. 

2.3.3 Bilder 

Det går mycket snabbt för ögat att tolka en bild. Sundström (2005) menar att en sida med en 
bild ofta ser trevlig ut och människor har lättare att ta till sig information i miljöer där de 
trivs. Sidor fulla med text ser likadana ut och är lätta att gå vilse bland. En bild kan skilja ut 
sidan, göra sidan mer tydlig och hjälpa användare att känna att de hittar på 
webbapplikationen. 

2.4 Metodteori 
Nedan beskrivs teori för de metoder som har tillämpats under utvecklingsarbetet. 

2.4.1 Enkätundersökning 

En enkätundersökning kan genomföras på två olika sätt, i intervjuform och i postad enkät 
(Jakobsson och Westergren, 2005). Beroende på vad informationen ska användas till finns 
det fördelar och nackdelar med båda.  

En enkätundersökning i intervjuform innebär att en person, kallad intervjuare, ställer frågor 
till ett intervjuobjekt och registrerar svaren (Jakobsson och Westergren, 2005). Fördelen 
med denna metod är att chansen för internt och externt bortfall minskar, då intervjuaren 
kan ha tid att förklara och förtydliga frågor. Intervjuaren och intervjuobjektet har även 
möjlighet att skapa en relation vilket kan leda till att bortfallet av enskilda frågor minskar. 
Nackdelar med en intervju är att det kostar mer, då intervjuaren kan behöva utbildas. Det 
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krävs även mer tid då intervjuare och intervjuobjekt måste träffas för intervju. En annan 
nackdel är att intervjuaren kan leda och påverka svaren beroende på hur den uttrycker sig. 

En utskickad enkät utförs digitalt eller i pappersform (Jakobsson och Westergren, 2005). Ett 
frågeformulär utformas då med ett antal frågor, som sedan skickas ut till flera intervjuobjekt 
som därefter har en tidsram som de måste svara inom. Fördelen med denna metod är att 
den är billig, det är möjligt att få ihop många svar på kort tid, intervjuobjektet får själv välja 
när den vill svara, samt att det kan vara lättare att få in känslig information då den som 
svarar ofta har en möjlighet att vara anonym. De nackdelar som finns är att på grund av 
anonymiteten går det inte att kategorisera svaren till exempel demografiskt och att det är 
större risk att intervjuobjektet hoppar över frågor för att frågorna är oklara eller att 
personen känner att frågorna berör ett känsligt ämne.  

Enligt Jakobsson och Westergren (2005) ska en enkät hållas enkel med få frågor, detta för att 
minska risken för bortfall. Enkäten ska inte vara uppbyggd så att de inledande frågorna är av 
känslig karaktär, då finns risken att intervjuobjektet inte svarar på enkäten. Enkäten ska 
istället börja med enklare frågor, till exempel bakgrundsfrågor. Även svarsalternativen är 
viktiga och där finns det två olika alternativ, stängda eller öppna. Fördelen med stängda svar 
är att det blir enklare att svara på frågan samt att analysera och sammanställa svaret. Att ha 
ett öppet alternativ i slutet på en stängd fråga är av fördel då intervjuobjektet har möjlighet 
att i mer detalj förklara synpunkter i frågan. Nackdelen är att det är svårare att analysera och 
sammanställa ett öppet alternativ än ett stängt (Jakobsson och Westergren, 2005). Det går 
även att använda en likertskala för att kunna få en kvantitativ bedömning vad 
intervjuobjektet tycker om en viss sak. Den kan användas i samband med åsikter om hur 
mycket en person håller med om ett påstående eller hur nöjd den är med en tjänst. Då kan 
skalan bestå av “Inte alls nöjd” i ena änden och “Mycket nöjd” i den andra (Cooper och 
Johnson, 2016). 

2.4.2 Marknadsföringsplan 

För att ge en verksamhet rätt riktning och fokus upprättas en marknadsföringsplan (Kotler, 
Armstrong och Parment, 2013). Marknadsföringsplanen syftar till att, med kunden som 
startpunkt, beskriva hur verksamheten ska drivas genom marknadsstrategier och taktiker, 
för att uppnå sina strategiska mål. Med hjälp av marknadsföringsplanen kan segment och 
produktfunktioner identifieras. I ett mjukvaruprojekt kan en marknadsföringsplan underlätta 
för användbarheten på slutprodukten, då den specificerar vilken kundtyp produkten 
utvecklas för. 

För att upprätta en marknadsföringsplan krävs grundlig analys av marknaden och dess 
aktörer (Kotler, Armstrong och Parment, 2013). En marknadsföringsplan tar även hänsyn till 
företagets interna resurser och styrkor i förhållande till omvärlden. En vanligt 
förekommande analys som görs i en marknadsföringsplan är SWOT-analysen. Vidare görs 
ofta en segmentering av marknaden och val av positionering på marknaden enligt en STP-
modell (segmentation, targeting, positioning). Marknadsföringsplanen ämnar resultera i en 
marknadsmix som tar hänsyn till åtminstone produkt, pris, plats och påverkan. 
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2.4.3 Användarcentrerad design 

Användarcentrerad design handlar om att förstå användarna och deras behov och genom 
den användarcentrerade processen designa system som möter deras behov (Bevan, 2003). 
Användarcentrerad design definieras av ISO 13407 som beskriver fyra viktiga aktiviteter som 
behöver ingå i utvecklingsprocessen. Dessa aktiviteter innebär att det skapas en förståelse 
för användaren genom att analysera syftet, vilket sedan gör det möjligt att specificera och 
konkretisera de krav som finns för att därefter presentera designlösningar och slutligen 
utvärdera resultatet. Enligt ISO 13407 sker denna process iterativt tills de ställda kraven är 
uppnådda. 

Prototyp 

Genom att skapa en prototyp kan det i ett tidigt stadium målas upp en gemensam bild för 
hur slutprodukten kan komma att se ut, vilket kan underlätta utvecklingsarbetet (Rudd, 
Stern och Isensee, 1996). Utan en prototyp kan individuella tankar om till exempel vad som 
är tydligt eller enkelt vara delade och slutprodukten riskerar då att bli splittrad.  

Prototyper kan enligt Rudd, Stern och Isensee (1996) klassificeras i två grupper: lo-fi-
prototyper och hi-fi-prototyper. I lo-fi-prototyper ligger mindre fokus på produktens 
funktioner och dess förmåga att interagera med användaren. Istället prioriteras koncept- 
och designfaktorer. I ett tidigt skede av ett projekt kan prototyper av denna typ vara att 
rekommendera, då prototyper av dessa slag är snabba att ta fram och ger ett tydligt visuellt 
resultat. I projekt där gruppmedlemmarna successivt ska lära sig nya programmeringsspråk 
är även denna typ av prototyper ett kraftfullt verktyg. Detta tack vare att ingen eller 
begränsad kunskap inom programmeringsspråk krävs för att skapa en lo-fi-prototyp.  

I hi-fi-prototyper ligger i motsats till lo-fi-prototyper fokus på de funktionella delarna i 
slutprodukten (Rudd, Stern och Isensee, 1996). Fördelar för hi-fi-prototyper är framförallt att 
de är helt funktionella och att användare därför kan interagera med slutprodukten fullt ut. 
Därav kan webbapplikationens olika funktioner effektivt utvärderas och eventuellt 
modifieras. Till skillnad från lo-fi-prototyper är dock hi-fi-prototyper dels kostsamma och i 
hög grad tidskrävande att alstra. 

2.4.4 Refaktorering   

Refaktorering syftar till att se över mjukvaran för att förbättra dess kvalité, utan att påverka 
extern funktionalitet (Liu et al., 2014). Fördelar med refaktorering är bland annat förbättrat 
underhåll, ökad läsbarhet och prestanda, färre buggar samt färre rader kod (Kim, 
Zimmermann och Nagappan, 2014). Samtidigt menar Kim, Zimmermann och Nagappan att 
refaktorering även kan innebära vissa risker som till exempel problem vid hopslagning av kod 
och ökade testkostnader. 

Enligt Liu et al. (2014) finns det två olika sätt för refaktorering, “Root canal refactoring” och 
“Floss refactoring”. “Root canal refactoring” innebär att en specifik period avsätts för 
refaktorering medan “Floss refactoring” innebär att det sker löpande under 
utvecklingsprocessen. Enligt Veerraju, Srinivasa och Murali (2010) finns det tre typer av 
refaktorering, nämligen refaktorering av kod, databas och användargränssnitt. Exempel på 
refaktorering av kod är att döpa om metoder. Exempel på databasrefaktorering är att döpa 
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om kolumner och av gränssnittet att till exempel se till att det är en enhetlig design av 
knappar. 

2.4.5 Testning 

Nedan beskrivs teori för de olika testningsmetoderna som har tillämpats under 
utvecklingsarbetet. 

Regressionstestning 

Vid utveckling av en programvara i flera steg är regressionstestning brukbart. 
Regressionstestningen ska se till att funktioner som tidigare utvecklats och vars funktion 
tidigare testats, inte slutar fungera vid en senare version (Graham et al., 2007). 
Regressionstestning består av olika testfall som utförs med avseende på respektive 
funktionalitetskrav. Dessa testfall utökas till antalet i takt med att programvaran utvecklas. 
Det är viktigt att kontinuerligt utöka, men också modifiera testfall i samband med att 
funktioner ändras, läggs till eller helt och hållet tas bort. En risk med detta är att när 
programvaran utvecklats allt eftersom, blir listan på testfall väldigt omfattande och 
tidskrävande att gå igenom. För att effektivisera detta kan dessa testfall delas in i olika 
kategorier som hör till vissa delar av programvaran. På detta sätt kan en begränsning göras 
till att endast utföra det testfall som hör till det aktuella området av programvaran som är 
under utveckling eller modifiering (Graham et al., 2007). 

I en undersökning av Garousi och Mäntylä (2016) var regressionstestning den testtyp som 
förekom flest gånger i beslut som handlade om automatiserade testmetoder. Vidare menar 
de att denna testmetod kommer att vara en viktigare faktor inom testning i takt med att 
utgivning av programvara blir allt mer vanligt (Garousi och Pfahl, 2015).  

Användbarhetstestning 

För att säkerställa att applikationen som utvecklas är användbar utförs ofta 
användbarhetstest (Rinder, 2012). Användbarhetstestningen innefattar processen för att 
hitta brister i applikationens användbarhet som kan åtgärdas. Det finns flertalet anledningar 
till varför mjukvara bör testas för användbarhet, däribland för att bidra till ökad 
kundtillfredsställelse och användarvänlighet, samt för att minimera behov av service och 
supportkostnader. Dessutom är det absolut nödvändigt för att vara konkurrenskraftig. Med 
hjälp av användbarhetstestningen hittar man ofta specifika anledningar till att applikationen 
inte uppnår ställda krav på användbarhet. Det kan vara navigationsproblem, som att 
sökvägen för att ta sig till rätt produkt inte är optimal, eller felformuleringar som bidrar till 
förvirring. 

Enligt Nielsen och Landauer (1993) räcker det att använda sig av endast cirka fem 
testpersoner per test och istället löpande göra användbarhetstester genom projektet, för att 
maximera nyttan gentemot kostnaden. Samtidigt menar Faulkner (2003) att hur många 
testpersoner det krävs för att testa användbarheten av en webbapplikation är svårt att 
definiera och beror på de rådande omständigheterna. Det som kan sägas generellt är att 
testpersonerna måste representera den tänkta målgruppen för att ge ett rättvisande 
resultat. Enligt Faulkner (2003) kommer en testgrupp på tio personer att hitta mellan 82–94 
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procent av felen hos en webbapplikation, medan en testgrupp på 15 personer hittar mellan 
90–97 procent av felen. 

Det finns olika metoder för att utföra användbarhetstestning. Nielsen och Molich (1990) 
grupperar dessa i formella, automatiska, empiriska respektive heuristiska metoder. Formella 
metoder testar användbarheten genom att mäta vissa formellt definierade modeller och 
formler, automatiska metoder är de som testas via en datorprocess, empiriska metoder 
använder sig av verkliga användare och utvärderar deras upplevelse och de heuristiska 
metoderna genomförs genom att utvärdering sker av applikationens användbarhet enligt 
egna kriterier. 

Den vanligaste metoden att utföra användbarhetstestning i ett mjukvaruprojekt är att utse 
en testgrupp, låta dem köra applikationen och observera samt anteckna var i applikationen 
de stöter på problem (Rinder, 2012). Det finns en standardiserad process för att utföra ett 
sådant test, vilken är beskriven av Rubin och Chisnell (2008). Den går ut på att man skriver 
en testplan som beskriver syftet med testerna och vilka uppgifter som ska utföras på 
applikationen. Därefter ordnas en miljö i vilken testerna ska utföras. Det kan vara i ett 
laboratorium eller ute hos kund. Testerna genomförs av en försöksperson som instrueras av 
en moderator. Moderatorns roll är att förklara uppgifterna, ta tid på hur lång tid de tar att 
utföra och att anteckna hur många problem som försökspersonen stöter på. Med i 
testlokalen är även observatörer, som har som uppgift att anteckna vad som händer och 
potentiella förbättringar av produkten. Ett formulär är vanligt förekommande både före och 
efter testerna för att få ytterligare information om försökspersonens bakgrund respektive 
intryck. 

Acceptanstestning 

Vid leverans till kund genomförs vanligtvis acceptanstester, som avser att testa systemet 
som helhet och se till att systemet uppnår de krav som finns och innehåller de funktioner 
som kunden har formulerat (Graham et al., 2007). Det är kunden som utför 
acceptanstesterna. Vid ett acceptanstest ställer man sig ofta frågan om systemet kan 
användas i praktiken och var affärsriskerna i systemet ligger. Acceptanstestet ska 
genomföras i en miljö som ska återspegla den slutliga användarmiljön. Att hitta defekter i 
koden är inte syftet med acceptanstesterna, utan snarare att se till systemet som helhet, 
bland annat att se till att funktionaliteten är den eftersträvade. 

Vid projekt vars programvara ska vara tillgänglig på den breda marknaden utförs ofta en typ 
av acceptanstest som kallas alpha- respektive betatestning (Graham et al., 2007). Ett alfatest 
genomförs hos utvecklaren av ett utvalt team av potentiella användare och medlemmar av 
den egna organisationen. Vid ett betatest skickas programvaran ut till ett urval av slutkunder 
som får använda systemet och anmärka var de upplever att eventuella brister existerar.  
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3 Metod 
Nedan beskrivs det tillvägagångssätt som har använts för att genomföra projektet. Metoden 
är skriven utifrån det vetenskapliga begreppet replikerbarhet, för att göra det möjligt för 
läsaren att följa metodbeskrivningen och göra om samma studie. Metodens upplägg 
illustreras i figur 1. 

 

Figur 1. Metodbeskrivning. 

3.1 Förstudie 
Förstudien fungerade som en förberedande fas innan utvecklingen påbörjades. 

3.1.1 Enkätundersökningar 

Under förstudien utformades en enkätundersökning, dels mot den tänkta målgruppen och 
dels mot mikrorosterier. Detta gjordes för att få en större förståelse för marknaden och 
målgruppen, men även för att förstå vad olika mikrorosterier ansåg var viktigt att lyfta fram 
med webbapplikationen. Enkäten valdes att göras digitalt istället för i intervjuform då det är 
billigt, det är möjligt att få ihop många svar på kort tid, de svarande fick själva välja när de 
ville svara samt att det är lättare att få in känslig information i och med anonymiteten 
(Jakobsson och Westergren, 2005). 

Utformning av enkätundersökningar 

Både öppna och stängda alternativ valdes i båda undersökningarna. Denna utformning 
användes för att få svar som var lätta att analysera, samtidigt som det var möjligt att få 
ytterligare synpunkter i de öppna alternativen. Enkätundersökningen till mikrorosterierna 
hade en större andel öppna svar. Detta för att undersökningen skickades ut till ett fåtal 
rosterier och svaren gick således enkelt att analysera trots att de kunde vara mer utförliga. 
Undersökningen mot den tänkta målgruppen bestod till största del av stängda 
svarsalternativ som oftast bestod av alternativen ja, nej, vet inte och kanske. Detta för att 
undersökningen skickades ut till ett stort antal svarande, vilket medförde att öppna 
svarsalternativ skulle vara för omfattande att analysera. Alla val som gjordes baserades på 
teorin från Jakobsson och Westergren (2005). 
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Undersökning 

Under förstudien upprättades mailkontakt med ett antal mikrorosterier för att inhämta 
relevant information om marknaden och samtidigt få tillgång till beskrivningar och bilder på 
produkter. Till de rosterier som ville delta i undersökningen skickades en länk till enkäten via 
mail. För att få spridning bland de svarande som tillhör den potentiella målgruppen, 
länkades enkäten dels i flera studentgrupper på Facebook och dels till föräldrar och 
närstående.  

Sammanställning 

Efter två veckor stängdes enkätundersökningarna. Eftersom Google Formulär 
användes, sammanställdes svaren automatiskt i tårt- och stapeldiagram. Resultatet 
användes för att se om det fanns ett intresse för en webbapplikation som Coffify, samt till 
att få idéer på vilket innehåll mikrorosterierna hade intresse av att visa. 

3.1.2 Marknadsföringsplan 

Utifrån resultatet från genomförda enkätundersökningar upprättades en 
marknadsföringsplan. Med hjälp av en marknadsföringsplan kan produktfunktioner att 
fokusera på identifieras samtidigt som den i ett mjukvaruprojekt som detta, kan underlätta 
för användbarheten på slutprodukten, då den specificerar vilken kundtyp produkten 
utvecklas för (Kotler, Armstrong och Parment, 2013). 

Marknadsföringsplanen inleddes med att analysera makrofaktorer enligt PEST-modellen, i 
syfte att skapa en bild av hur omgivningen kan komma att påverka Coffifys verksamhet. 
Detta följdes av en konkurrentanalys med hjälp av Porters femkraftsmodell, för att ta reda 
på vilka externa faktorer som kan komma att påverka konkurrensen (Porter, 1996). För att 
värdera Coffifys starka och svaga sidor och därtill skapa en förståelse för hur styrkor och 
svagheter kan kopplas ihop för att minimera svagheter och hot, upprättades en SWOT- och 
en TOWS-analys. Slutligen genomfördes även en STP-analys för att marknadsföringen skulle 
nå ut till rätt målgrupp på rätt sätt. 

Utifrån dessa analyser och den valda målgruppen, tillsammans med resultaten från de 
genomförda enkätundersökningarna, utformades slutligen en marknadsmix för att definiera 
den strategiska positioneringen av Coffify. Marknadsföringsplanen återfinns i bilaga 1. 

3.1.3 Produktbacklogg 

Som grund till skapandet av produktbackloggen låg frågeställningen tillsammans med den 
inhämtade teorin, enkätundersökningarna och marknadsföringsplanen. Därigenom skapades 
en förståelse för användarens perspektiv och krav, vilket är en viktig del i skapandet av en 
användbar applikation (Maguire, 2001). 

Vid skapandet av produktbackloggen användes “brainwriting”, vilket innebar att alla 
gruppmedlemmar skulle under fem minuter skriva ner tre idéer till funktioner på ett eget 
papper, som efter tidens slut skickades vidare medsols till personen intill. Därefter skulle tre 
nya idéer skrivas ner under fem minuter och processen pågick tills dess att alla papper hade 
roterat ett varv. Därefter omformulerades idéerna till funktionella krav med 
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användarberättelser, för att beskriva vilket värde respektive funktion skapar för 
slutanvändaren. 

Alla funktionella krav rangordnades enligt en tregradig prioritetsskala, låg, medel eller hög. 
Detta för att veta vilka funktionella krav som var viktigast och därför behövdes 
implementeras först. Inför varje utvecklingsperiod uppskattades även tidsåtgången för 
implementering av varje funktionellt krav. Produktbackloggen finns bifogad i bilaga 2. 

3.1.4 Prototyp 

För att i ett tidigt skede måla upp en gemensam bild av hur slutprodukten skulle kunna 
komma att se ut och därigenom underlätta utvecklingsarbetet, skapades en lo-fi-prototyp 
(se avsnitt 4.1.4) med hjälp av programmet Adobe InDesign vilket är i enlighet med Rudd, 
Stern och Isensees (1996) teorier. Grafiska funktioner brainstormades fram innan 
prototypen implementerades. Prototypen var viktig för få en gemensam vision för hur e-
butiken skulle se ut och för att det skulle finnas ett tydligt mål att arbeta mot. 

3.2 Implementation 
Under implementationen skedde utvecklingen av webbapplikationen och den bedrevs i tre 
iterationer. 

3.2.1 Utvecklingsarbetet 

Utvecklingsarbetet bedrevs iterativt i tre iterationer enligt ISO-standarden 13407, vilket 
illustreras i figur 2.  

 

Figur 2. Iterativt utvecklingsarbete. 

Anledningen till valet att arbeta iterativt enligt ISO-standarden 13407, var för att det enligt 
den metodiken skapas en förståelse för användaren, vilket kunde utnyttjas till att specificera 
alla krav. Genom denna metod sker arbetet iterativt till dess att alla krav är uppnådda 
(Bevan, 2003). 

Inför varje iteration skedde en genomgång av produktbackloggen för att se över vad som var 
planerat att implementeras under den kommande iterationen och för att specificera och 



 

 16 

planera in förbättringar utifrån den feedback som samlats in från genomförda tester.  Det 
iterativa arbetssättet och regelbundna tester gav en uppfattning om användarupplevelsen 
av webbapplikationen, vilket är ett viktigt kriterium som en webbapplikation bör utvärderas 
utifrån (Petrie och Bevan, 2009). 

3.2.2 Systemuppbyggnad 

Utvecklingen av webbapplikationen hanterades av ett flertal tekniker som beskrivs nedan. 

Front-end 

HTML är ett märkspråk för att definiera innehåll i webbapplikationer genom att bestämma 
strukturen av och presentera informationen i webbapplikationen. CSS är ett språk som 
beskriver hur HTML-elementen ska presenteras. Dessa språk har använts till att strukturera 
upp och presentera innehållet i applikationen. 

För att underlätta i utvecklingsprocessen av de grafiska komponenterna, har Bootstrap 
använts. Bootstrap är ett ramverk som kommer med en rad färdiga klasser i CSS, vilka kan 
användas för layout och design på en webbapplikation. Användning av Bootstraps klasser 
medför även att webbapplikationen blir skalbar, det vill säga responsiv. 

jQuery är ett JavaScript-bibliotek och har använts för modifikation, händelsehantering och 
animering i webbapplikationen. Kommunikationen med back-end sker huvudsakligen med 
hjälp av jQuery.  

Back-end 

Back-end är den del av programmet som körs på serversidan och hanterar förfrågningar. 
Denna del av koden har skrivits i språket Python. För att bygga upp templates på serversidan 
har Jinja2 använts, vilket är ett märkspråk som möjliggör integration mellan sidans templates 
och Python. Templates kan med hjälp av Jinja2 skapas från information om till exempel 
användare och produkter på servern, för att därefter skickas till klientsidan genom Flask, 
vilket är ett annat webbanpassat ramverk till Python. 

SQLAlchemy är ett verktyg skrivet till Python som är anpassat för att användas i relation med 
SQL-databaser. SQLAlchemy har använts för att kommunicera mellan serversidan och 
databasen. 

3.2.3 Refaktorering 

Refaktorering av koden har regelbundet tillämpats under utvecklingsprocessen för att 
kontinuerligt förbättra mjukvarukvalitén (Liu et al., 2014). Utvecklingsarbetet innefattade 
användning av både “Root canal refactoring” och “Floss refactoring”. Det skedde genom att 
löpande under varje iteration enskilt förbättra strukturen och effektivisera processer, samt 
avsluta varje iteration med en gemensam genomgång av all kod. 

Den sista iterationen avslutades med en större refaktorering genom att all oanvänd kod 
plockades bort och att svårtolkad okommenterad kod kommenterades. 
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3.2.4 Testning 

För att säkerställa att implementerad funktionalitet fungerade samt att utvecklingsarbetet 
resulterade i en användbar webbapplikation, med fokus på navigering, tydlighet och 
enkelhet, genomfördes löpande tester, vilka presenteras nedan. 

Regressionstestning 

Eftersom webbapplikationen utvecklades i tre iterationer, där det efter varje iteration 
levererades en färdig produkt, fanns ett behov av att säkerställa att tidigare utvecklade 
funktioner fungerade efter varje ny integration i enlighet med Graham et al. (2007). För att 
uppnå det användes regressionstestning. Vid större utvecklingsprojekt används ofta 
automatiserade regressionstest, men eftersom projektet var av mindre skala gjordes ingen 
ansträngning att sätta upp en fungerande automatisering. Istället tillämpades en manuell, 
heuristisk, testmetodik som innebar att gruppmedlemmar visuellt säkerställde att tidigare 
utvecklade funktioner fortfarande fungerade. 

För att kunna spåra problem som uppkom genom regression upprättades ett dokument, där 
testfall skrevs upp för alla funktioner. I slutskedet av varje iteration testades varje testfall 
och datum samt status för testfallet antecknades. 

Användbarhetstestning 

För att säkerställa att applikationen som utvecklades var användbar, gjordes löpande 
användbarhetstester. Användbarhetstester bidrar till att komma med förbättringsförslag 
gällande applikationens användbarhet (Rinder, 2012). Användbarhetstestningen hjälpte till 
att hitta specifika anledningar till att applikationen inte uppnådde ställda krav på 
användbarhet. Det kunde till exempel vara förvirring vid inloggning eller en otydlig 
reklamationsprocess.  

Tester genomfördes löpande under andra och tredje iterationen med totalt tio personer. 
Med en testgrupp på tio personer hittas mellan 82–94 procent av felen hos en 
webbapplikation (Faulkner, 2003). Val av testpersoner baserades på tidigare erfarenheter av 
internetköp och datorvana. Målsättningen var att testpersonerna skulle representera den 
tänkta målgruppen i största möjliga utsträckning (Faulkner, 2003). Testerna med respektive 
person genomfördes med jämna mellanrum för att göra det möjligt att implementera 
förbättringsförslag från varje person. Iterativ testning, som sker löpande med en mindre 
testgrupp som involveras tidigt i utvecklingsprocessen, är att föredra framför mindre 
frekventa tester med större grupper (Medlock et al, 2002). 

Testerna genomfördes enligt en standard beskriven av Rubin och Chisnell (2008), där testet 
leds av en moderator, med en testperson åt gången och en observatör. I det här fallet var 
moderator och observatör samma person. Testerna inleddes med att testpersonen fick 
besvara frågor om sig själv för att därefter genomföra problembaserade uppgifter i 
systemet, vilket kunde vara att: 

• Skapa en egen användare. 
 

• Genomföra ett köp med ett visst antal produkter. 
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Under tiden varje uppgift löstes fick testpersonen i största möjliga mån förklara sina tankar. 
Observatören antecknade tankarna, förbättringsförslag och antal eventuella felsteg, vilket 
användes till att jämföra testresultaten före och efter förbättringsförslagen tillämpats. Efter 
varje uppgift fick försökspersonen svara på några frågor relaterade till användbarheten, och 
testet avslutades med ett antal frågor ämnade till att ta reda på om syftet med 
applikationen uppfattades. Testen sammanfattades sedan för att resultera i nya funktioner 
eller förbättringar i produktbackloggen. 

Acceptanstestning 

Acceptanstester genomförs vanligtvis av kund vid leverans, för att testa ett system som 
helhet och se till att det uppfyller ställda krav. I och med att det inte arbetades mot någon 
specifik kund i detta projekt utfördes istället ett alfatest, vilket innebär att acceptanstester 
skett internt (Graham et al., 2007). 

Acceptanstestet genomfördes i slutskedet av projektet för att försöka upptäcka eventuella 
brister med applikationen och se till att funktionaliteten var den eftersträvade. Detta skedde 
genom att applikationen testades utifrån varje specifikt krav i produktbackloggen. 

3.3 Utvärdering 

I slutet av den sista iterationen genomfördes en slututvärdering i form av ett 
användbarhetstest för att undersöka applikationens användbarhet. Användbarhet är en av 
de viktigaste kvalitetsfaktorerna för en webbapplikation och en användbarhetsutvärdering 
syftar till att samla in värdefull data genom interaktion med slutanvändaren (Fernandez, 
Abrahão och Insfran, 2011). 

I en användarbaserad utvärdering genomför testpersonerna uppgifter som motsvarar 
realistiska situationer som ett system är designat för. Valet av denna utvärderingsmetod 
motiveras med att det är ett bra sätt för att få bevis på webbapplikationens användbarhet 
från den tänkta målgruppen. Det finns dock aldrig någon garanti för att alla viktiga 
användbarhetsproblem upptäcks i en sådan utvärdering (Petrie och Bevan, 2009). 

Slututvärderingen hade samma upplägg som tidigare beskrivna användbarhetstester, alltså 
att testpersonerna fick börja med att besvara frågor om sig själva för att sedan genomföra 
problembaserade uppgifter i systemet. Efter varje uppgift fick testpersonerna svara på 
frågor relaterade till användbarheten och utöver att lösa olika typer av uppgifter fick 
personerna även fritt klicka runt på applikationen för att skapa sig en helhetsbild. 

Utvärderingen avslutades med ett antal frågor, ämnade till att vara en del i slutsatserna om 
studien har lyckats besvara frågeställningen. De avslutande frågorna betygsattes enligt en 
tiogradig skala och löd enligt nedan: 

• Hur bra var applikationens navigerbarhet? 
 

• Hur enkel var applikationen att använda? 
 

• Hur tydlig var applikationen? 
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Vid slututvärderingen av webbapplikationen deltog 15 personer, vilket enligt Faulkner (2003) 
är tillräckligt för att upptäcka minst 90 procent av eventuella fel. Valet av personer 
baserades på, precis som under användbarhetstestningen, tidigare erfarenheter av 
internetköp och datorvana och målsättningen var att deltagarna skulle representera den 
tänkta målgruppen i största möjliga mån. 
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4 Resultat 
I resultatkapitlet presenteras resultatet från arbetet gällande utvecklingen av 
webbapplikationen. 

4.1  Förstudie 
I detta avsnitt presenteras resultatet från förstudien gällande enkätundersökningarna, 
marknadsföringsplanen, produktbackloggen och prototypen. 

4.1.1  Enkätundersökningar 

En klar majoritet av de tillfrågade ur den tänkta målgruppen angav att de idag köper sitt 
kaffe i någon matbutik. På frågan om konsumenter skulle kunna tänka sig att beställa hem 
kaffe online, svarade över 79 procent ja eller kanske, samtidigt som drygt sju procent 
svarade att de redan beställer sitt kaffe online. Därtill svarade även en klar majoritet att de 
skulle vara villiga att betala mer för sitt kaffe för att det ska innehålla utvalda och spårbara 
bönor av hög kvalité. 

Av de tolv tillfrågade mikrorosterierna var det nio stycken som besvarade enkäten och där 
ansåg en klar majoritet att det skulle vara positivt om konsumenter får möjligheten att 
lämna recensioner om deras produkter via webbapplikationen. Drygt 44 procent tyckte 
också att det skulle vara bra att låta konsumenter poängsätta deras produkter och utifrån 
poängen skapa en topplista. Synpunkter som framkom gällande poängsättning var bland 
annat att det skulle kunna vara missvisande, genom att kaffe handlar mycket om personlig 
smak. Därtill påverkar hanteringen av kaffet smaken, vilket i sin tur kan göra att 
poängsättning ger en felvisande bild av en produkt. 

4.1.2  Marknadsföringsplan 

Från den framtagna marknadsföringsplanen (se bilaga 1) presenteras nedan resultat med 
betydelse för utvecklingen av webbapplikationen. 

• Betygssättning och recensioner kommer att spela en central roll på 
webbapplikationen för att ge nya kunder en bättre känsla för produktutbudet och 
lättare kunna hitta passande produkter. 
 

• De konkurrenter som existerar har en tendens att samla en överväldigande mängd av 
andra produkter, vilket gör att deras tjänster är svåra att navigera. Konceptet med 
Coffify är att enbart fokusera på kaffebönrelaterade produkter samt att använda 
kundernas åsikter i form av recensioner och betygsättning för att sälja produkter. 
 

• Webbapplikationen kommer att lägga fokus på att kaffekonsumenter med olika grad 
av erfarenhet ska kunna finna den eller de produkter de söker. Detta bland annat 
med hjälp av en sökfunktion med flertalet olika filtreringsmöjligheter, samt av en 
topplista där de mest sålda produkterna listas. 
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• Utifrån konkurrentanalysen kom gruppen fram till att de konkurrenter som idag 
erbjuder en liknande tjänst som Coffify inte uppfyller de krav gällande användbarhet 
som gruppen har. Enligt analysen tillhandahålls inte enkel och relevant information 
hos konkurrenterna, som är en viktig del när det gäller navigerbarhet (Lee och Kozar, 
2012; Cao, Zhang och Seydel, 2004). 

4.1.3 Produktbacklogg 

Produktbackloggen presenteras i bilaga 2 och uppkom genom en brainwriting-session 
tillsammans med resultatet från enkätundersökningarna och marknadsföringsplanen. Alla 
användarberättelser kategoriserades efter en prioritetsskala som antingen låg, medel eller 
hög. Alla användarberättelser med medel eller hög prioritet implementerades under 
framförallt första och andra iterationen. 

Exempel på användarberättelser med hög prioritet är en utvecklad och professionell 
betalprocess och en filteranpassad sökning. Enligt Li och Li (2011) är ett effektivt betalsystem 
och söksystem bland de viktigaste faktorerna för att påverka konsumenter till att handla i en 
e-butik. Möjlighet till att recensera och betygsätta produkter samt produktbeskrivningar, är 
exempel på andra högt prioriterade användarberättelser då de enligt Li och Li (2011) är 
faktorer som anses vara viktiga för en webbapplikations tydlighet. 

Totalt planerades 46 användarberättelser, fördelat med 11 stycken under den första 
iterationen, 16 stycken under den andra och 19 stycken under den tredje.  

4.1.4 Prototyp 

Då projektet var i ett tidigt skede och koncept- och designfaktorer prioriterades utvecklades 
en lo-fi prototyp i enlighet med teorin från Rudd, Stern och Isensee (1996). En tydlig bild av 
de viktigaste sidorna i webbapplikationen skapades genom en prototyp för startsidan, 
produktlistan och den enskilda produktsidan. 

Ett genomgående tema i prototypen, som återfinns i figur 3, 4 och 5, är navbaren som hela 
tiden är tillgänglig i alla delar av webbapplikationen. Genom denna utformning minskas 
antalet klick, vilket enligt Eccher (2011) utgör en bra webbapplikation. Två av de viktigaste 
knapparna finns till höger, detta för att skapa tydlighet för användaren (Lynch och Horton, 
2008). Ett förstoringsglas finns till vänster för att symbolisera sökfunktionen som finns på 
webbapplikationen, ikonen förstoringsglaset används för att detta är en vedertagen symbol 
för att göra en sökning på internet. På så sätt vet användaren vad ett klick på denna symbol 
kommer att leda till (Sundström, 2005). 
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Figur 3. Startsidan. 

I produktlistan (se figur 4) listas de produkter som finns i sortimentet. En tydlig filterfunktion 
finns högst upp på sidan, vilket anses vara ett av de viktigaste kriterierna för att en 
webbapplikation enligt användarna ska anses vara tydlig (Li och Li, 2011). 

 
 

Figur 4. Produktlistan. 

När användaren trycker på en av produkterna på produktlistan kommer en ny sida upp med 
mer detaljerad beskrivning (se figur 5). Produktsidan innehåller detaljerad information om 
produkten som pris, namn, rosteri och vikt. Det finns även en beskrivning om produkten 
hämtad från rosteriet. Därtill finns det även kundrecensioner för att nya kunder lättare ska 
hitta något som passar. Eftersom all information om produkten befinner sig på samma ställe, 
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effektiviseras webbapplikationens struktur och sidan blir därigenom mer navigerbar enligt 
Fang et al. (2012). 
 
 

 
 

Figur 5. Produktsidan. 

4.2 Implementation 
I detta avsnitt presenteras resultatet från utvecklingsarbetet med webbapplikationen. 

4.2.1  Produktbacklogg 

Produktbackloggen presenteras i bilaga 2. Totalt implementerades 32 användarberättelser 
medan 14 stycken utvecklades delvis eller inte alls. Under utvecklingsarbetet gjordes en viss 
omprioritering där vissa användarberättelser från iteration två och tre fick byta plats. Alla de 
användarberättelser som givits hög prioritet implementerades fullt ut med undantag för: 

FK24 Som användare vill jag kunna ha ett personligt konto till e-butiken så att jag kan se 
mina tidigare köp och få rekommendationer. 

Det går för användare att registrera en användare till webbapplikationen men det ges inga 
personliga rekommendationer. Det går inte heller att registrera nya användare som 
administratör. Detta gick att göra i början av utvecklingsarbetet, men möjligheten försvann 
under den tredje iterationen då varje användares lösenord sparades som hashad i 
databasen.  

Alla de användarberättelser som givits medel-prioritet implementerades. Av de som givits 
låg prioritet implementerades ungefär hälften, varav fyra stycken implementerades delvis 
och presenteras nedan. 
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FK25 Som användare vill jag kunna ha möjlighet till att läsa om webbshopens koncept så att 
jag kan förstå vad dess funktion är. 

Det ges kortare information om gruppens medlemmar och om webbapplikationens koncept. 
Det bedömdes dock inte vara tillräckligt för att betrakta användarberättelsen som helt 
implementerad. 

FK37 Som användare vill jag ha tillgång till avancerad information om kaffebönans 
egenskaper när jag klickat på en produkt. Detta så att jag har en klar bild av vad som 
erbjuds. 

Grundläggande information om en vald produkts egenskaper anges i webbapplikationen. 
Informationen ansågs ej vara tillräcklig för att kunna betraktas som avancerad. 

FK39 Som användare vill jag välja hur jag får min orderbekräftelse, via mail, sms eller om jag 
endast vill ha den sparad i min profil så att jag har stor valfrihet vid köp. 

Orderbekräftelse skickas automatiskt via mail efter att ett köp har slutförts. Köpet sparas 
även på användarens profilsida, men utöver detta finns inget val om hur bekräftelsen kan 
erhållas. 

FK42 Som användare vill jag kunna följa ett rosteri och få notiser om nyheter så att jag kan 
vara uppdaterad om nytillkomna produkter. 

Det går att via webbapplikationen följa rosterier via Facebook eller Twitter, för de som 
marknadsför sig där, samt länkas till respektives rosteris egna webbapplikation. Det går dock 
inte att få notiser om nyheter på något annat sätt. 
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4.2.2 Designval 

I det här avsnittet presenteras webbapplikationens slutgiltiga design och layout, samt hur 
dessa inverkar på användbarhet i form av navigerbarhet, tydlighet och enkelhet.  

Startsida och inloggning 

Startsidan har en fullskalig design för att främja interaktionen med användaren. Längst upp 
på startsidan finns en helsidesbild och fyra stora tydliga knappar som länkar till 
applikationens viktigaste sidor (se figur 6). Längre ner på startsidan finns ytterligare fyra 
segment, som alla tar upp hela sidans bredd. De segmenten, i fallande ordning, är bilder och 
namn på applikationens utvecklare (se figur 7), en karusell med de tre produkter som fått 
bäst betyg av användarna (se figur 8), utvalda samarbetande mikrorosterier med tillhörande 
sociala medie-länkar, samt ett urval av alla produkter som laddar in fler ju längre ner 
användaren går. Genom den fullskaliga designen och goda marginaler mellan de olika 
elementen ges en luftig känsla där segmenten skiljs åt, vilket främjar sidans tydlighet 
(Sundström, 2005). Namngivningen på knapparna har gjorts enligt det som gruppen anser 
vara normen för liknande webbapplikationer för att förenkla navigationen (Eccher, 2011).  

 

 

Figur 6. Överst på startsidan. 
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För utloggade användare implementerades inloggningsknappen sådant att den alltid är 
åtkomlig, längst upp till höger i navbaren. Att alltid ha knappen tillgänglig förenklar vägvalen 
på sidan vilket leder till bättre navigerbarhet (Lynch och Horton 2008). Knappen öppnar en 
ruta som visar inloggningsfältet på den sida du befinner dig på och laddar således inte om 
sidan. Det gör att användbarheten förbättras genom snabbare laddningstid (Palmer, 2002) 
och att användningen av sidan flyter på bättre. Rutan för inloggning innehåller två kolumner 
(se figur 9), en för applikationens lokalt implementerade inloggningsfunktion samt en som 
hänvisar inloggningen till Facebook. Genom att använda två kolumner särskiljs 
inloggningsmetoderna, vilket skapar tydlighet och gör det enklare för användare att hitta det 
de söker, vilket i sin tur främjar navigerbarheten (Palmer, 2002). 
 

 

Figur 9. Inloggningsmodalen. 

Färgval och typografi 

Applikationen har en färgskala där den primära färgen är ljust grön, med inslag av en 
komplementerande röd-brun färg, vilket skapar harmoni (Ivanova och Stanchev, 2009). Olika 
nyanser av grön används för att särskilja element och skapa tydlighet. På produktsidan och 
knappar används en kallare grön nyans för att uppmana till köp (Babin, Hardesty och Suter, 
2003). 

Som typsnitt i den löpande texten används Verdana på grund av dess läsbarhet (Sundström, 
2005). För rubriker används typsnittet “Avenir Next”, en geometrisk sans-serif, som ger en 
luftig och modern känsla. Storleken på typsnittet anpassas efter textens relevans på sidan 
och skärmens storlek. Genom att använda ett annat typsnitt och större text på rubriker skiljs 

Figur 7. Bilder och namn på de som ligger bakom 
Coffify. 

Figur 8. Topplistan på de produkter som har fått bäst 
betyg. 
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olika segment bättre åt och en visuell hierarki framhävs genom den grafiska designen, vilket 
främjar navigerbarheten (Lynch och Horton, 2008).  

Navbar 

Navbaren (synlig i figur 6, 7 och 8) är alltid tillgänglig i hela applikationen för att minska 
antalet klick som behövs för att ta sig från en plats till en annan, vilket enligt Eccher (2011) 
kännetecknar en bra webbapplikation. Den är transparent när användaren befinner sig högst 
upp på sidan, vilket skapar en mer uppslukande upplevelse av innehållet på startsidan. En 
logotyp som länkar tillbaka till startsidan finns i det översta vänstra hörnet, i enlighet med 
Whitenton (2016), för att användaren alltid ska kunna navigera till startsidan med endast ett 
klick. Den följs av knappar som länkar till produktsidan, FAQ-sidan och kontaktformuläret. 
Sorteringen av knapparna gjordes efter ansedd relevans och antalet knappar begränsades 
för att skapa tydlighet (Lynch och Horton, 2008).  

Längst till höger i navbaren implementerades i utloggat läge en inloggningsknapp. Den byts 
ut till knappar för profilsidan och varukorgen vid inloggning, för att ytterligare framhäva de 
mest relevanta knapparna (Lynch och Horton, 2008). Varukorgen representeras av en 
allmänt vedertagen ikon. När varukorgen innehåller produkter ändras färgen på ikonen till 
grön och en siffra för antalet produkter i varukorgen visas.  

Produktlistan 

Produktlistan (se figur 10) innehåller en sök- och filterfunktion samt en produktlista som 
visar resultaten som erhålls av sök- och filterfunktionen. Det går även att sortera 
produktlistan enligt ett antal attribut. Filterfunktionen går att expandera och är vid laddning 
av produktsidan som standard infälld, för att skapa utrymme för produktlistan som visar alla 
produkter om inget annat anges. I produktlistan går det att direkt lägga till valfri produkt i 
varukorgen, för att minska antalet klick i köpprocessen. Om man klickar på en produkt i 
listan öppnas en ruta med mer information om produkten i fråga. Nedan beskrivs 
produktsidans delar mer ingående.  
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Figur 10. Sök- och filterfunktionen på produktlistan. 

Sökfunktionen på sidan implementerades på så sätt att användaren kan skriva in både 
fullständiga och ofullständiga sökattribut i ett väl utmärkt textfält placerat centralt på 
produktsidan. För att maximera tydligheten innehåller detta textfält standardtexten “Sök”, 
samt att knappen för att göra sökningen har formen av ett förstoringsglas - en vedertagen 
symbol bland internetanvändare för att göra en sökning. Detta gjordes för att göra det så 
lätt som möjligt för användaren att förutse vad ett klick skulle resultera i (Sundström, 2005). 
Stor vikt lades på att implementera en användarvänlig och tydlig sökfunktion, då filtrerade 
sökresultat enligt Li och Li (2011) utgör ett av de viktigaste kriterierna för att kunderna själva 
ska uppleva webbapplikationen som tydlig. Möjligheten för användaren att kunna filtrera 
innehållet på sidan på egen hand bidrar till interaktiviteten.  

Javascript-biblioteket jQuery användes för både sök- och filterfunktionen för att undgå att 
behöva ladda om produktsidan för varje sökning och filtrering, vilket minskar 
laddningstiderna. Laddningstiderna, tillsammans med interaktiviteten på webbapplikationen 
är två av de fem grundpelarna för användbarhet (Palmer, 2002). 

Filterfunktionen implementerades för att ge användaren möjligheten att kunna filtrera bort 
icke-relevanta produkter. Detta då en av de starkaste påverkande faktorerna på kunders 
köpbeteende är att tillhandahålla pris- och produktinformation av relevans (Lee och Kozar, 
2012; Cao, Zhang och Seydel, 2014; Chelule, Herselman och van Greunen, 2010).  

Filterfunktionen gav användaren möjlighet att filtrera över följande attribut:  

• Rosteri 
• Rostningsgrad (ljus-, mellan- och mörkrost) 
• Ursprungsland 
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Sortering har möjliggjorts enligt följande attribut: 

• Namn (A-Ö, Ö-A) 
• Snittbetyg 
• Pris (stigande, avtagande) 

För att ge användaren mer information av produkterna redan på produktsidan, 
implementerades en produktruta som öppnas upp på den aktuella sidan. Allt sker på 
klientsidan, vilket gör att sidan inte behöver laddas om och minskar laddningstiden. 
Samtidigt blir det lättare för användaren att hitta tillbaka till produktsidan, vilket främjar 
navigerbarheten. Enligt Palmer (2002) är laddningstid och navigerbarhet två viktiga pelare i 
användbarheten av en webbapplikation. När produktrutan är aktiv tonas bakgrunden ner, 
vilket skapar tydlighet och framhäver de viktiga elementen (Sundström, 2005). 

Produktrutan innehåller information om produkten, betyg på produkten samt möjlighet att 
betygsätta och recensera produkten (se figur 11).   

Köpprocess  

För att nå specifik produkt, lägga till denna i varukorgen och gå till sidan för att bekräfta 
köpet på webbapplikationen krävs endast tre klick. Detta om användaren redan är inloggad, 
vilket är ett krav för att kunna handla. Om användaren är inloggad ser processen ut på 
följande vis: 

1. Välj produkt på startsidan. 
2. Lägg till produkten i varukorgen. 
3. Klicka på varukorgsikonen i navbaren. 

Denna process uppfyller därför teorin av Eccher (2011) om att antalet klick för att genomföra 
ett köp bör begränsas till tre, vilket bidrar till webbapplikationens enkelhet. 

Figur 11. Produktmodalen. 
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Figur 12. Betalningsmodalen. 

Under implementationen av betalprocessen användes ett betal-API från Stripe (se figur 12). 

Responsivitet 

För att göra användandet av webbapplikationen på flera olika enheter enklare, utvecklades 
applikationen responsivt. Genom Bootstraps ramverk för CSS och JavaScript möjliggjordes en 
enkel skalning av elementen i DOM:en. Utöver det gjordes även egna anpassningar av vissa 
element i CSS. Responsiviteten i applikationen gör att användandet på mindre enheter blir 
lika tydligt, enkelt och navigerbart som på större enheter.  

  

Figur 13. Startsidan på mobil enhet. 

På mobila enheter ändras navbaren så att åtkomsten till dess knappar ligger i en rullmeny 
(se figur 13). Det gör att applikationen blir mer luftig och användbar, genom enkelhet. Vissa 
element skalas relativt skärmstorleken medan vissa radbryts på mindre skärmar, för att 
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skapa plats och luftighet kring elementet. I fall där textens placering varit av stor vikt för 
layouten ändras storleken på typsnittet istället för att flytta om texten eller utöka det 
omslutande elementet.  

Profilsida 

På profilsidan kan användaren se och redigera sina uppgifter, beställningar, recensioner och 
prenumerationer. Användaren kan även välja att göra en reklamation på en viss beställning. 
Profilsidan delades upp i olika sektioner som laddas in i samma position på sidan, vid klick på 
respektive knapp i undermenyn (se figur 14 och 15). Det gör att all information blir tillgänglig 
högt upp på sidan och underlättar navigerbarheten genom tydliga vägval (Lynch och Horton 
2008). Sektionerna namngavs med “Mitt konto”, “Mina beställningar”, “Mina recensioner”, 
“Redigera konto” och “Mina prenumerationer”.  

 

Figur 14. Profilsidan. 

Sektionen “Mitt Konto” visar en överskådlig bild av den information användaren angett om 
sig själv. “Mina beställningar” innehåller en lista på alla slutförda beställningar tillhörande 
det inloggade kontot. Därifrån kan användaren enkelt se information om sina tidigare 
beställningar och även göra om varje specifik beställning, vilket underlättar repetitiva 
beställningar. Användaren kan också från den här vyn reklamera en order. Under “Mina 
recensioner” samlas användarens alla recensioner och möjlighet ges att ta bort dessa. 
“Redigera konto” möjliggör för användaren att byta profilbild och leveransinformation. 
Under “Mina prenumerationer” samlas användarens alla aktiva prenumerationer och med 
ett knapptryck kan användaren avsluta sina pågående prenumerationer.  
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Figur 15. Sidan över "Mina beställningar". 

4.2.3 Tekniska val 

Nedan följer information om de tekniska val som gjorts under utvecklingsarbetet. 

Uppdatering av sidan 

För att göra webbapplikationen tydligare och snabbare görs uppdatering av information i de 
flesta fallen med hjälp av AJAX-anrop till servern och sedan uppdateras berörd information 
med hjälp av JavaScript. Detta för att undvika att ladda om hela applikationen, när det 
exempelvis endast är antalet produkter som ska ändras. Det är en metod som gör anropen 
till servern mindre och applikationen kan utföra användarens val snabbare och smidigare, 
vilket enligt Palmer (2002) höjer användbarheten. Till exempel innehåller produktlistan en 
stor mängd information, i form av produkterna. Dessa läses endast in en gång och när 
användaren sedan filtrerar och sorterar ändras bara synligheten för de divar som ska 
visas/gömmas samt inbördes ordning mellan dem.  

Inloggningskrav 

För att handla, kommentera och betygsätta produkter på applikationen krävs det att 
användaren är inloggad. Detta sätt att implementera applikationen valdes bland annat för 
att en användare endast ska kunna betygsätta varje produkt en gång. Att ha ett 
användarkonto gör också att en användare kan spara produkter i varukorgen för att kunna 
komma tillbaka och fortsätta handla vid ett senare tillfälle. Orderläggningen för användaren 
underlättas då den nödvändiga informationen finns sparad på användarens konto, vilket 
enligt Bhatnagar och Papatla (2016) är en anledning till varför e-handel väljs över 
konventionell handel. Alla leveransuppgifter, tidigare köp och prenumerationer lagras också 
på ett smidigt sätt i databasen. Slutligen gör också inloggningskrav för att kunna skriva 
kommentarer, att det är tydligt vem som skrivit olämpliga kommentarer och detta kan 
hanteras direkt.  

Två produktlistor 

För att förenkla köpprocessen för användaren finns det inte bara en produktlista under 
separat URL, utan genom att scrolla nedåt på startsidan presenteras produkterna även där. 
Detta för att det ska gå snabbt att komma åt information om och köpa produkter med så få 
klick som möjligt (Eccher, 2011). För att hålla nere laddningstiden på sidan laddas inte 
produkter in i onödan, utan först när användaren väljer att scrolla nedåt. Valet att ha 
produkterna på två ställen gjordes för att det både ska gå att komma åt dem snabbt och 
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smidigt, och för att alltid förmedla relevant information till användaren. Samtidigt finns 
produktsidan för att möjliggöra filtrering, sökning och sortering av produkterna om något 
speciellt eftersöks. 

4.2.4 Refaktorering 

Under utvecklingsarbetet har både “Root canal refactoring” och “Floss refactoring” använts i 
enlighet med Liu et al. (2014). Det förstnämnda har, som tidigare nämnts i metoden, 
genomförts vid slutet av en iteration precis innan leverans för opponering. Under dessa 
refaktoreringar var det större ändringar av koden som skedde, exempelvis förflyttning av 
script eller övrig kod mellan olika filer. Under “Root canal refactoring” refaktorerades också 
mindre delar av koden, som till exempel variabelnamnsbyten, kommentarer och borttagning 
av bortkommenterad kod. 

Den andra typen av kodrefaktorering, “Floss refactoring”, användes löpande under 
projektets gång. Resultatet av denna typ av refaktorering blev att mindre delar av koden 
förbättrades men också att större funktioner ändrades. De mindre ändringarna kunde 
exempelvis handla om optimering av funktioner för att få ner antalet rader kod, 
kommentarer på kod för att förklara dess funktion och borttagning av oanvänd kod. 

De större förändringarna gick till på så sätt att en person i gruppen arbetade under en längre 
period med uppgiften. Ett exempel på detta, och kanske också den största 
kodrefaktoreringen som gjordes, var när uppdateringen av varukorgen ändrades från att 
vara skriven i Python som en route, vilket gjorde att sidan behövde laddas om när 
varukorgen uppdaterades, till att vara ett AJAX-anrop (se figur 16). Detta gjorde att 
varukorgens uppdatering kunde ske direkt utan att ladda om sidan. 

 

Figur 16. Resultatet efter refaktorering av varukorgen. 
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Förutom refaktorering av kod gjordes refaktorering av databasen och även 
användargränssnittet (Veerraju, Srinivasa och Murali, 2010). I databasen gjordes exempelvis 
en refaktorering av kolumnerna i “User”. En tom string lades till som värde på default (se 
figur 17). Detta gjorde att en kontroll om huruvida värdet var None och i så fall ändring av 
värdet till en tom sträng inte behövde göras och en underfunktion i Python kunde plockas 
bort.  

 

Figur 17. Resultatet efter refaktorering av databasen. 

Refaktorering av användargränssnittet handlade om att få designen att se enhetlig ut. I och 
med att olika personer utvecklat olika delar av webbapplikationen samtidigt, innebar det att 
designen till en början skiljde sig beroende på vilken del av webbapplikation som 
betraktades. Denna typ av refaktorering skedde med “Floss refactoring” enligt Liu et al. 
(2014) och handlade exempelvis om att få alla knappar på hela webbapplikationen att se 
likadana ut. Något som detta ledde till var att vissa delar av CSS-koden kunde tas bort 
eftersom en del CSS kunde användas till flera ställen i webbapplikationen. Det resulterade i 
att antalet rader kod reducerades avsevärt.   

4.2.5 Testning 

Nedan presenteras det resultat som erhölls efter testning av webbapplikationen.  

Regressionstestning 

Genom projektets tre iterationer tillämpades regressionstestning för att se till att tidigare 
utvecklade funktioner fortsatt fungerade. Ett dokument skapades där utfallet av varje test 
sparades så att det i efterhand var tydligt vad som fungerat. I stor utsträckning fungerade de 
funktioner som en gång fungerat genom alla iterationer, men ett antal problem 
identifierades vid testningen under den sista iterationen. 

FK6 Som administratör vill jag kunna lagra alla användare i en databas så att jag kan hålla 
koll och hantera alla konton. 

Detta var en funktion som fungerade vid både testtillfälle ett och två, men vid testningen 
under iteration tre godkändes ej testet. Detta var på grund av att databasen genomgått 
förändringar och nu sparade användarlösenord hashade. Problemet identifierades men 
ingen åtgärd vidtogs. 
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FK15 Som användare vill jag kunna skriva och läsa recensioner om produkterna för att jag 
ska kunna lära mig mer om vad andra tycker om produkten. 

Funktionen implementerades under den första iterationen och fungerade vid tillhörande 
testtillfälle. När funktionen testades under den tredje iterationen var det inte längre möjligt 
för en användare att ta bort tidigare recensioner. Problemet åtgärdades och fungerade 
återigen vid iterationens avslutande. 

Utöver dessa problem identifierade regressionstesterna även andra funktioner som under 
någon iteration ej fungerade. I dessa fall var det dock funktioner som var under utveckling 
och gruppen var väl medveten om dess begränsningar. Då huvudsyftet med 
regressionstestning är att undersöka funktioners fortsatta duglighet anses dessa underkända 
test inte vara lika betydelsefulla. 

Användbarhetstestning 

Under den andra och tredje iterationen genomfördes användbarhetstester löpande och i 
figur 18 nedan presenteras insamlad data från testerna. I de fall då en testperson citeras 
används citattecken. 

 

Figur 18. Kvalitativa resultat från användbarhetstester. 

Med hjälp av denna data kunde de synpunkter som ansågs förbättra webbapplikationens 
användbarhet åtgärdas. De åtgärder som genomfördes listas nedan. 

• När en användare registreras ligger registreringsformuläret mitt på skärmen, 
lösenordet måste upprepas och inloggning sker automatiskt direkt efter registrering. 
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• Meddelanden syns på skärmen som tydliggör att registrering gjorts och nya uppgifter 
sparats. 
 

• Produktrutan modifierades så att scroll endast tillämpas då användaren väljer att se 
mer av produktbeskrivningen. 
 

• Varukorgsknappen uppdaterades till att inte öppna varukorgen om ingen produkt 
lagts till, även färgen på knappen förändras när produkt lagts till. Totala priset för 
köpet har ändrats till att uppdateras direkt vid ändrad kvantitet. Även problemet 
med att nollan i telefonnummer ej sparades åtgärdades. 
 

• Att en order hade reklamerats tydliggjordes genom att omöjliggöra en ny 
reklamation på samma order. 
 

• Alla knappar har designats enligt samma standard för att ge ett proffsigt intryck. 

Acceptanstestning 

Arbetades gjordes inte mot någon specifik kund i detta projekt, därför utfördes endast 
acceptanstester internt i gruppen. Det bidrog tillsammans med övriga tester, till att upptäcka 
en del brister med applikationen, vilka har beskrivits ovan. 
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4.3 Utvärdering 
Resultatet från de avslutande frågorna i utvärderingen presenteras i figur 19 nedan. 
Frågorna gällande applikationens navigerbarhet och enkelhet fick liknande svar. Båda två 
innehöll svar i intervallet 7–10 med snittbetyg på 8,87 för navigerbarhet och 8,80 för 
enkelhet. Gällande applikationens tydlighet var svaren mer spridda då de förekom i 
intervallet 4–10 med ett snittbetyg på 7,67. 

 

 

Figur 19. Resultat från slututvärdering. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer resultat och metod samt arbetet i ett vidare sammanhang att 
diskuteras. 

5.1 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av rapporten att diskuteras, fördelar och nackdelar vägs 
mot varandra och svagheter med de fattade besluten tas upp.  

5.1.1 Enkätundersökningar 

I enkätundersökningen riktad till kafferosterierna blev svaren varierande. De flesta av 
rosterierna var överens om att de egenskaper som kunden ska kunna filtrera efter i 
produktlistan var ursprungsland, rostning och region. Land och rostning implementerades 
som filteralternativ samtidigt som även rosteri lades till för att göra det enklare för kunden 
att hitta rätt produkt. Något som var en vattendelare i enkäten gällde om det skulle vara 
möjligt att poängsätta produkter. Fyra av rosterierna tyckte det var en bra idé, fyra tyckte 
det var en dålig idé och en svarade vet ej. De som var negativa till idén menade att kunderna 
inte säkert besitter tillräckligt med kunskaper, vilket kan göra att produkten enligt dem blir 
felaktigt poängsatt. De som var positiva anser att det är kunden som är konsumenten och att 
deras åsikt är viktigast. Flera tyckte dock att en poängsättning ihop med en recension skulle 
kunna ge en mer rättvis bedömning. Dessa åsikter, tillsammans med teorin av Lee och Kozar 
(2012) om att recensioner och kundfeedback är avgörande för att få kunder att genomföra 
köp via e-butiker, resulterade i att recensioner och betygsättning lades till på produktsidan.  

Trots att efterfrågan för hela bönor enligt undersökningen är relativt liten, är hela den 
ekologiska kaffemarknaden på uppgång (Statistiska centralbyrån, 2014). Även flera experter 
på området anser att efterfrågan på specialkaffe ökar (ICA Sverige AB, 2015). Detta leder till 
att möjligheten att slå sig in på en mindre konkurrenskraftig marknad ökar. Av dessa 
anledningar var fokus på att sälja hela bönor från mikrorosterier på webbapplikationen. 

5.1.2 Produktbacklogg 

Det var flera användarberättelser som inte utvecklades under projektets gång. Detta 
berodde på flera orsaker. De främsta var att alla idéer som kom fram under brainwritingen 
skrevs upp och formulerades som användarberättelser samt att tidsåtgången i vissa fall blev 
feluppskattad. Detta ledde till att flera användarberättelser fick flyttas fram till 
nästkommande iteration. Bristande erfarenhet av programmering var den stora anledningen 
till att flera av användarberättelserna underskattades. Prioriteringsskalan av 
användarberättelserna var något som följdes under iterationerna och det visas genom att 
alla användarberättelser som hade hög eller medel prioritet utvecklades. Det var endast 
användarberättelser med låg prioritet som utvecklades delvis eller inte alls.   

Fyra av användarberättelserna utvecklades delvis och det berodde främst på att det var för 
avancerade kodmässigt, men även att det skulle ta för lång tid att utveckla i jämförelse med 
vad det skulle tillföra webbapplikationen.  
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5.1.3 Översikt av webbapplikation 

En anledning till varför varukorgen syns när kunden inte är inloggad i prototypen och att 
denna funktion inte finns i slutprodukten, beror på att köp utan att logga in aldrig lyckades 
implementeras på ett tillfredsställande sätt och tillslut fick prioriteras bort på grund av 
tidsbrist. Detta är något som motstrider frågeställningen om att webbapplikationen ska vara 
enkel, då det krävs att kunden måste logga in för att köpa en produkt. Eccher (2011) anser 
att för att en webbapplikation ska anses enkel bör antal klick från startsida till önskat 
innehåll begränsas till tre. Att behöva logga in innan köp gör att det krävs onödigt många 
klick och produkten kan därigenom av användaren anses att inte vara enkel. I applikationen 
finns möjligheten att välja kvantiteten på produkten på produktsidan innan användaren 
lägger till den i varukorgen. Om användaren senare vill ändra kvantiteten går detta att göra i 
varukorgen. Detta för att den inte ska behöva gå tillbaka till produktsidan och lägga till extra 
produkter. Därigenom minskas antalet klick. 

Navigerbarhet var ett av målen för produkten när projektet startade. Lynch och Horton 
(2008) menar att, för att en webbapplikation ska vara navigerbar ska det inte finnas för 
många val för användaren. Den ska även ha en konsekvent layout och det ska skilja på 
relevansen hos vissa val. Detta speglar sig i webbapplikationen genom att en tom varukorg 
för den inloggade användaren är svart. När användaren sedan lägger till en produkt blir den 
grön och bredvid ikonen anges antalet produkter. Detta gör att användaren lättare 
upptäcker hur den går vidare för att slutföra köpet. Med hjälp av de synpunkter som gavs i 
samband med användbarhetstesterna implementerades förändringar bland annat gällande 
design av knappar, för att få dessa enhetliga. Detta är enligt Lynch och Horton (2008) något 
som främjar navigerbarheten på webbapplikationen. 

I utvärderingen av webbapplikationens navigerbarhet låg medelbetyget på 8,87 av 10 
möjliga. Detta tyder på att användarna inte ser några större brister i navigerbarheten på 
sidan, och att designvalen under utvecklandet har lett till en webbapplikation som i överlag 
upplevs som navigerbar.  

Användaren har även på startsidan flera olika sätt att komma dit den vill på sidan. Det finns 
alltid en statisk navbar som användaren kan navigera sig genom. Valen på navbaren är få för 
att det inte ska leda till en stressfaktor för användaren och bidra till enkelheten (Eccher, 
2011). Det finns även ytterligare en meny som bara är synlig när användaren är längst upp 
på startsidan. Denna är i större typsnitt och länkar till applikationens viktigaste sidor. För att 
enkelt gå vidare till betalning efter att produkter har lagts till i varukorgen, har varukorgen 
integrerats med betalprocessen. Detta för att minska antalet klick, men även för att 
användaren inte ska behöva leta efter fler knappar än nödvändigt. Tanken med layouten för 
webbapplikationen är att det viktigaste på sidan ska vara högst upp. Detta uttrycker sig 
genom att det finns en statisk navbar tillgänglig var än användaren befinner sig på sidan. 
Sökfunktionen med filtret på produktlistan finns även den längst upp för att vara lätt att 
hitta. På sidan “Mitt konto” är de olika delarna uppdelade i flikar för att det ska vara lätt att 
navigera. Genom denna layout uppfylls teorin av Fang et al. (2012) angående att användaren 
på ett framgångsrikt sätt ska kunna hitta information på ett effektivt och lätt sätt.  

För att göra webbapplikationen tydlig finns det i alla knappar en förklarande och koncis text 
eller en allmänt vedertagen ikon för knappens ändamål. En kundvagnssymbol används för 
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att gå till varukorgen, en soptunna används för att ta bort produkter i varukorgen och 
stjärnor används för att visualisera betyg på produkten. Detta är viktigt enligt Sundström 
(2005), då användare drar sig från att klicka på länkar han eller hon inte vet vart de leder.  

5.1.4 Testning 

Med syfte att säkerställa webbapplikationens användbarhet utfördes 
användbarhetstestningen enligt Rinder (2012). Dessa tester hittade brister i 
webbapplikationens utformning och specifika delar som kunde åtgärdas för att säkerställa 
kundtillfredsställelse och användbarhet. Resultatet från testerna ledde till ett antal positiva 
förändringar för webbapplikationen. Det fanns även de förändringsförslag som inte 
implementerades då de inte ansågs förhöja upplevelsen av applikationen eller 
nedprioriterades på grund av tidsbrist.  

Det var flertalet testpersoner som påpekade att de saknade en tydlig popup när en produkt 
lades till i varukorgen, när ändringar gjordes på kontot, eller när användaren loggade in eller 
ut. Det är i enlighet med Becker och Mottay (2001) som trycker på vikten av meddelanden 
som presenteras i rätt tid och med rätt information. Att lösa detta var något som det lades 
tid på, men på grund av tidsbrist sjönk prioriteringen. Resultatet blev att en sämre lösning 
tillämpades vilket bestod av att ett flash-meddelande visades på startsidan, något som 
ansågs vara acceptabelt, då meddelandena åtminstone presenteras likt det Becker och 
Mottay (2001) förespråkar. 

En annan synpunkt som kom upp var att flera användare tyckte det var komplicerat och 
onödigt att behöva skriva in vilken vara som skulle reklameras. Det ansågs vara rimligt att en 
lista på de produkter som var med i ordern skulle inkluderas i reklamationen där användaren 
kunde kryssa i vilken produkt som skulle reklameras. Detta i enlighet med Becker och Mottay 
(2001) som menar att en viktig positiv aspekt för användbarheten är att kunna erbjuda 
användaren hjälp. I detta fall hade en lista med namnen på de potentiella produkter som var 
möjliga att reklamera, bidragit till att användaren inte behövt memorera produktens namn. 
På grund av tidsbrist fick detta tyvärr prioriteras bort då funktionen faktiskt var funktionell, 
om än inte optimal.  

En önskan som fanns under en längre tid hos både gruppen och testpersonerna var att det 
skulle finnas namn, pris och en varukorgsknapp i produktlistan på startsidan. Att 
implementera detta skulle i enlighet med Eccher (2011) bidra till att hålla nere antal klick för 
att utföra önskad aktivitet. Om användaren vet att produkten ska läggas till i varukorgen 
behövs inte mer information om produkten, utan egentligen endast en knapp för att den ska 
kunna läggas till i varukorgen. Denna lista var dock implementerad på ett annat sätt än listan 
med filter och sökfunktion och det visade sig vara för komplicerat att ändra för att det skulle 
vara värt tiden det skulle kräva att utveckla. 

Antalet personer som var inblandade i testningen översteg fem stycken, som är det antal 
som krävs för att maximera nyttan av testningen enligt Nielsen och Landauer (1993). Att tio 
personer var med och testade bör enligt Faulkner (2003) ha funnit 82–94 procent av felen på 
webbapplikationen. 
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5.1.5 Utvärdering 

Resultatet från utvärderingen som erhölls från de slutgiltiga användbarhetstesterna var 
övervägande positivt. På majoriteten av testerna blev svaren övervägande positiva gällande 
både enkelhet och navigerbarhet. Detta var troligen tack vare sammanställningen av 
relevant teori om navigerbarhet och enkelhet under förstudien, samt att användbarheten 
redan testats under iteration två. Att användbarhetstesterna har följt standarden framtagen 
av Rubin och Chisnell (2008) medför att resultaten kan bedömas som trovärdiga och 
relevanta.  

Webbapplikationens tydlighet fick dock lägre värden än övriga. För att mäta tydligheten 
skulle testpersonerna bland annat göra en reklamation på en order. Majoriteten av 
testpersonerna tyckte inte att de skulle behöva skriva in namnet på den vara som skulle 
reklameras, utan att det istället skulle finnas en lista med de varor som fanns i ordern. En 
annan sak som påpekades var att till exempel namn på den som reklamerade varan inte 
skulle behöva skrivas in. Eftersom användaren måste vara inloggad för att reklamera borde 
det kunna fyllas i automatiskt. Dessa ändringar skulle enligt testpersonerna förhöja 
tydligheten, vilket är något som stöds av Ecchers (2011) teorier om tydlighet.  

Varför reklamationsdelen var otydlig kan bero på flera olika saker. Exempelvis var 
reklamationsfunktionen en relativt sent implementerad funktion vilket gjorde att den inte 
kunde testas så utförligt under ett tidigt skede i projektet.  

Ett problem med utvärderingen är att den bara visar på att projektet har lyckats uppnå 
användbarhet med fokus på navigerbarhet, tydlighet och enkelhet, men det går inte att säga 
varför webbapplikationen uppfattas som användbar. Applikationen har utformats enligt den 
presenterade teorin, vilket resulterade i en e-butik som enligt slututvärderingen upplevdes 
som användbar. För att kunna säga varför applikationen uppfattas som användbar, hade 
användbarhetstester behövts genomföras mycket tidigare under utvecklingsarbetet och då 
utformats för att exempelvis bedöma hur specifika funktioner och designelement påverkar 
användbarheten.  

I formuläret med de tre avslutande frågorna fanns det ingen utförlig beskrivning av hur 
navigerbarhet, tydlighet och enkelhet definierades. Det lämnade utrymme för en egen 
tolkning av begreppen, vilket kan ifrågasätta om det faktiskt var navigerbarhet, tydlighet och 
enkelhet som mättes. 

5.2 Metod 
I detta avsnitt kommer den använda metoden diskuteras, fördelar och nackdelar vägs mot 
varandra och svagheter med de fattade besluten tas upp. 

5.2.1 Enkätundersökningar 

Då tanken med webbapplikationen var att nå en bred publik, var målet med 
enkätundersökningen att nå ut till så många som möjligt i den tänkta målgruppen och få in 
många svar. Genom att då utarbeta en enkät som lätt kunde spridas genom sociala medier, 
nåddes en bred publik demografiskt och med olika intressen för kaffe. Enligt Jakobsson och 
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Westergren (2005) ska frågor som ställs i en enkät vara kortfattade, enkla att svara på, 
innehålla stängda svar och om det behövs ytterligare information ska möjligheten med ett 
öppet svar ges. Genom att utarbeta enkäten efter denna teori erhölls givande svar och 
information om hur målgruppen såg ut. Ytterligare bekräftelse på att enkäten var väl 
uppbyggd var att ingen av de tillfrågade hoppade över att svara på någon av frågorna.  

Enkätundersökningen mot rosterierna var upplagd på ett annat sätt än mot den tänkta 
målgruppen. Då kontakt med rosterierna redan upprättats och en fråga ställts om de var 
intresserade av att svara på en enkät ställdes mer detaljerade frågor. Målet med enkäten var 
att samla in information om vad rosterierna var intresserade att exponera om deras 
produkter och sig själva. Det ställdes stängda frågor för att kunna jämföra svaren med andra 
rosterier men det gavs även alltid en följdfråga med ett öppet svar till varje stängd fråga, så 
att rosterierna kunde utveckla sina åsikter. Eftersom att det var få deltagare i 
enkätundersökningen till rosterierna, skulle den kunna ha utförts genom intervjuer istället i 
enlighet med Jakobsson och Westergren (2005). Diskussion och följdfrågor mellan 
intervjuare och intervjuobjekt skulle då kunnat ha utmynnat i mer användbar information 
och bättre grund i utvecklandet av webbapplikationen. Förklaringen till varför denna metod 
valdes var för att det inte ansågs finnas tillräckligt med tid för att träffa varje rosteri för en 
intervju. 

5.2.2 Prototyp 

Att tidigt skapa en gemensam syn på produkten genom att framställa en lo-fi prototyp, 
gjorde att det från början fanns ett gemensamt mål att eftersträva. Detta är något som 
Rudd, Stern och Isensee (1996) trycker på och detta ledde till att mindre tid behövde läggas 
på att behöva ändra utseende och funktioner på produkten under utvecklingsarbetet. Det 
enades om tre sidor i e-butiken, där det var lämpligt att framställa visualiseringar i den första 
iterationen. De sidor som det beslutades att byggas prototyp för var startsidan, 
produktlistan samt den enskilda produktsidan. Ideér om ytterligare sidor med till exempel 
allmän information och quiz om kaffe, prioriterades bort baserat på kapitel 2.4.3, där 
fördelen med få onödiga funktioner betonas. På grund av att det var åtta olika personer som 
utvecklade produkten simultant, fanns det trots prototypen olika tolkningar, men dessa 
skilde sig dock minimalt. Genom att alla hade samma målbild tidigt skiljer sig slutprodukten 
väldigt lite mot den ursprungliga prototypen. Det kan dock ifrågasättas om resultatet hade 
blivit annorlunda om vi exempelvis låtit medlemmar dela upp sig enskilt eller i mindre 
grupper för att utveckla varsin lo-fi prototyp. Att göra det gemensamt med alla medlemmar i 
gruppen kan ha minskat kreativiteten och fått medlemmar att “nöja” sig med den redan 
framtagna prototypen. Om istället detta skett enskilt eller i mindre grupper skulle en 
bredare diskussion och fler förslag kanske mynnat ut i en ännu bättre design.  

5.2.3 Refaktorering 

Genom att kombinera kontinuerlig refaktorering tillsammans med avsatta tillfällen för 
refaktorering, kunde tidsåtgången till detta kontrolleras på ett fungerande sätt. Hade mycket 
av refaktoreringen sparats till slutet hade det varit svårt att uppskatta tidsåtgång och det 
hade funnits risk att det inte hunnits med. “Root refactoring”-processen, alltså den 
kontinuerliga refaktoreringen, hade dock kunnat optimeras genom att det under möten 
diskuterats och fastställts exakt vilka riktlinjer som skulle följas vid refaktoreringen. Då hade 
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det varit tydligare vad som skulle sparas till den gemensamma refaktoreringen respektive 
vad som skulle refaktoreras på egen hand kontinuerligt. Detta hade troligen minskat 
uppskjutandet av refaktorering, vilket troligtvis resulterat i färre buggar, en mer läsbar kod 
samt färre rader kod, vilket är några av fördelarna med refaktorering enligt Kim, 
Zimmermann och Nagappan, (2014).   

5.2.4 Testning 

Nedan diskuteras de olika typer av testning som genomförts under projektet och hur dessa 
utvärderades.  

Regressionstestning 

Enligt Graham et al. (2007) är regressionstestning ett bra sätt att säkerställa att tidigare 
utvecklade funktioner fungerar efter varje ny iteration. Detta var ett effektivt verktyg som 
bidrog till att flera funktioner som fungerat i tidigare iterationer nu upptäcktes vara defekta. 
Utan regressionstestning skulle dessa defekter vara svåra att upptäcka och i vissa fall inte ha 
upptäckts alls.  

Användbarhetstestning 

Användbarhetstestning är något som kan utföras löpande under utvecklingsarbetet och som 
Rinder (2012) förespråkar för att komma med förbättringsförslag gällande applikationens 
användbarhet. Detta var något som tillämpades under iteration två och tre och som 
uppskattades då det kom fram synpunkter som tidigare inte hade uppfattats men som 
senare implementerades.  

Testpersonerna tillhörde inte i tillräckligt stor utsträckning den tänkta målgruppen, då 
personer på skolan som var utanför målgruppen lättare valdes ut för testning. Trots detta 
gav testerna bra feedback och förbättringsåtgärder för att vidareutveckla 
webbapplikationen.  

Något som i efterhand uppdagades var att användbarhetstesterna borde ha utförts 
annorlunda än hur de gjordes för att utnyttja testerna maximalt. Användbarhetstesterna 
borde ha använts i större utsträckning och ännu tidigare i arbetet. Utförligare tester och att 
tidigare sätta upp en tydlig mall för hur testet skulle ha gått till, hade gjort det enklare att ta 
bort och lägga till funktioner som inte besvarade den frågeställning som skulle besvaras i 
rapporten. Formuläret med frågorna kring den upplevda navigerbarheten, tydligheten och 
enkelheten gav svar på om webbapplikationen var användbar, när det istället borde ha 
fokuserat på vilka specifika element som tillförde användbarhet för användaren. Detta, 
tillsammans med att testpersonerna borde ha fått olika versioner av samma funktion för att 
ha en möjlighet att välja vilket alternativ som var enklast, tydligast och mest navigerbart, 
hade underlättat att besvara frågeställningen. 

Acceptanstestning 

Acceptanstesterna gjordes innan deadline i iteration tre internt i gruppen och ersatte 
sluttest mot kund. Detta kallas för alfatestning och är något som Graham et al. (2007) 
belyser som en viktig del för att se om applikationen uppfyller de ställda kraven från 
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backloggen. För att maximera nyttan av acceptanstestet skulle gruppen ha gjort en tydligare 
planering för hur acceptanstestet skulle ha utförts.  

5.2.5  Källkritik 

Gällande källor för webbutveckling finns ett gediget utbud av vetenskapliga publikationer att 
arbeta efter, däribland artiklar och böcker. De flesta källor som rör design och utformning av 
webbapplikationen är vedertagna vetenskapliga artiklar som anses tillförlitliga. Det som dock 
kan diskuteras gällande vissa av dessa källor är publiceringsdatum, då de kan anses daterade 
och kanske inte längre är lika relevanta som de varit. En del av källorna är över 20 år gamla 
och i dessa fall gjordes efterforskningar för att undersöka om det finns nyare studier som 
motsäger de äldre källorna. Därefter utvärderades eventuella skillnader och i vissa fall lades 
ytterligare källor till.  

Den specifika inriktningen mot kaffeförsäljning i denna rapport är dock svårare att hitta 
källor till. Statistik kring försäljning av livsmedel hämtades från SCB, vilka i egenskap av 
myndighet och som ansvarar för officiell statistik i Sverige får anses som pålitliga att lägga en 
grund utifrån. Ännu mer inriktat mot kaffe var som sagt svårt att hitta gedigen information 
om, trender kring kaffedrickande går att läsa om på flera platser, men då i icke-vetenskaplig 
form. En källa som använts till detta är ICA, vilket kan kritiseras eftersom det är ett företag 
som kan ha egna intressen i att vinkla en sådan artikel till sin egen fördel. Den är dock bara 
ett exempel bland många källor som diskuterar liknande trender och används mest för att få 
en uppfattning av situationen. 

5.3 Arbetet i ett vidare perspektiv 
I detta avsnitt berörs de åtgärder som behandlat de samhälleliga och etiska aspekterna samt 
vad som bör implementeras inför en eventuell publikation av tjänsten. Gruppen anser att 
säkerhetsaspekter är av hög relevans då det påverkar användares privatliv och kan ha stora 
konsekvenser om den inte tagits hänsyn till. Därför har detta prioriterats före faktorer som 
stabilitet och tillgänglighet. 

5.3.1  Säkerhet 

Webbapplikationens säkerhet är viktig dels för att undvika den uppenbara risken med att 
folks lösenord och uppgifter stjäls, men också för att hur säker kunden upplever att 
applikationen är, påverkar förtroendet och lojaliteten för den (Hartono et al., 2014). 

Den största säkerhetsåtgärden som har genomförts på webbapplikationen är krypteringen 
av lösenord. Denna kryptering innebär att användarnas lösenord inte syns i databasen (se 
figur 20). Detta kan ge extra förtroende för kunden om denne vet att ingen som har tillgång 
till databasen kan se lösenorden, men också förhindra att lösenord stjäls vid ett dataintrång. 
Det kan dock diskuteras hur stark krypteringen som implementeras är och huruvida den är 
svår att dekryptera eller ej. Detta är något som gruppen saknar utbildning inom och det kan 
därför inte dras några slutsatser kring detta. Det som kan sägas är dock att om det är möjligt 
att dekryptera lösenorden skulle det åtminstone innebära en viss tidsåtgång, vilket skulle vid 
ett eventuellt intrång kunna ge tid till kunder att informeras om intrånget och då hinna byta 
lösenord på andra webbapplikationer med samma lösenord. En alternativ lösning skulle 
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kunna vara att helt och hållet sköta inloggningen via en extern inloggning såsom Facebook. 
Detta gör att det inte lagras några känsliga uppgifter i webbapplikationens databas.  

 

Figur 20. Exempel på hur ett hashat lösenord ser ut på admin-sidan. 

Coffify använder sig av Stripe som betalningssätt och hanterar alltså inte kortuppgifter i 
databasen. Detta gör att ett säkert betalsätt kan erbjudas till kunden då Stripe är ett 
väletablerat varumärke och att de, enligt dem själva, använder sig av de bästa 
säkerhetsverktygen som finns tillgängliga (Stripe, 2017). 

Något som inte implementerades i webbapplikationen är bland annat en begränsning för hur 
många gånger du kan skriva in ett felaktigt lösenord. Många andra webbapplikationer 
använder i dagsläget sig av en maxgräns för hur många inloggningsförsök som kan göras. 
Efter maxgränsen är nådd krävs antingen en tids väntan alternativt verifikation via mail. Att 
webbapplikationen inte har något av detta gör att exempelvis lösenord kan knäckas genom 
att gå igenom och testa en stor mängd lösenord; en så kallad brute-force.  

5.3.2  Etiska aspekter 

För att webbapplikationen i framtiden ska kunna användas som en publik tjänst, krävs det 
att vissa funktionaliteter implementeras. Dels de funktionaliteter som angår den direkta 
datasäkerheten men också funktionaliteter som berör etiska aspekter. Exempelvis är det i 
dagsläget inte möjligt som användare att radera sitt konto. Detta gör att man inte kan radera 
eventuell känslig information som till exempel sitt lösenord eller användarnamn. Att radera 
sina adressuppgifter och personuppgifter är dock möjligt via “redigera konto”-sidan. Som 
administratör går det att radera konton, men det innebär ett omständligt tillvägagångssätt 
för användaren.  

En ytterligare funktion som inte finns i webbapplikationen är verifikationsmail vid 
registrering. En sådan funktion skulle försvåra att exempelvis en bot skapar stora mängder 
konton hos webbapplikationen i ett sabotagesyfte. Ett verifikationsmail vid registrering 
skulle också öppna upp möjligheten att använda sin mail för att återfå ett glömt lösenord. 
Att användaren i dagsläget inte kan få tillbaka ett glömt lösenord innebär bland annat att det 
inte finns något sätt för denne att radera sin information på sitt konto om lösenordet skulle 
glömmas bort. 

Något som inte heller existerar hos webbapplikationen i dagsläget är köpvillkor. I en 
undersökning gjord av Seock och Chen-Yu (2007), konstaterar de att integritet och säkerhet 
hade högst värde när personer tillfrågades om vad som var de viktigaste aspekterna när det 
kom till utvärdering av en e-shop (Seock och Chen-Yu, 2007). Att ha köpvillkor tillgängliga på 
webbapplikationen ger användaren ett intryck av en säker köpprocess och är 
förtroendeingivande. 
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5.3.3 Marknadsmässiga aspekter 

Något som varit en svår avvägning marknadsmässigt är huruvida det ska vara möjligt att 
betygsätta produkter eller ej. Vissa rosterier menar att det är individuellt vad någon 
uppskattar respektive ej uppskattar i kaffeväg, vilket gör att betygsättning kan vara 
missvisande. Att ha en betygsättning ger dock upphov till att kunder lättare kan göra ett 
enkelt val och på så sätt vara mer benägna att handla via webbapplikationen. Eftersom det 
finns en recensionsdel utöver detta går det också att få en mer ingående bild av 
kaffebönornas omdöme.  
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6 Slutsatser 
Syftet med rapporten var att komma fram till hur en e-butik skall vara utformad för att 
uppfattas som användbar med avseende på navigerbarhet, tydlighet och enkelhet. 
Frågeställningen hur en e-butik skall implementeras för att den ska vara användbar, i form 
av navigerbarhet, tydlighet och enkelhet låg till grund för att uppnå syftet med studien. För 
att svara på frågeställningen upprättades Coffify, en fiktiv e-butik, byggd på teorier om vad 
som gör en webbapplikation användbar inom valda områden.  

Utvärderingen som är gjord under webbapplikationens sista iteration visar på att projektet 
har lyckats uppnå användbarhet med fokus på navigerbarhet, tydlighet och enkelhet. Utifrån 
denna är det dock svårt att dra relevanta slutsatser kring exakt vilka komponenter och 
faktorer som gör en webbapplikation användbar generellt. Detta grundas till stor del i att 
användbarhetstester, som uteslutande genomfördes i slutskedet av projektet, utvärderade 
resultatet.   

Gällande fallet Coffify kunde dock antaganden göras gällande vad som skulle kunna påverkat 
webbapplikationen positivt gällande navigerbarhet, tydlighet och enkelhet. Dessa 
antaganden gjordes utifrån den insamlade teorin och resultatet i webbapplikationens 
användbarhetstester. De komponenter, funktioner och designval som kan ha påverkat en 
faktor i frågeställningen, påverkar sannolikt även andra användbarhetsfaktorer. Nedan 
beskrivs de designval och den funktionalitet i webbapplikationen som anses ha haft stor 
inverkan på webbapplikationens användbarhet, med avseende på navigerbarhet, tydlighet 
och enkelhet.  

Navigerbarheten påverkades troligen positivt av att navigationsmenyn innehöll få val, vilket 
stöds av Lynch och Horton (2008). Att navigationsmenyn såg likadan ut på samtliga sidor 
antogs också bidra positivt gällande navigerbarhet. Tydligheten gynnades sannolikt mycket 
av att knappar i applikationen tilldelades igenkännbara namn som även var korta och 
koncisa, samt av att rubriker och brödtext särskildes med storlek och typsnitt vilket 
Sundström (2005) rekommenderar. Minimering av laddningstid och klick på hemsidan 
antogs bidra till en upplevd enkelhet på sidan, likaså den platta designen. Funktionaliteten 
som implementerades i varukorgen, det vill säga att kunna ändra antal och ta bort varor, 
antogs även det bidra till ökad enkelhet. 

Detta till trots är det svårt att ge konkreta svar på frågeställningen. Det som kan fastslås är 
att webbapplikationen utformades enligt den presenterade teorin och att detta i slutändan 
ledde till en e-butik som enligt test upplevdes som användbar inom navigerbarhet, tydlighet 
och enkelhet av utomstående personer. Således kan det bekräftas att den teori som låg till 
grund för produktbackloggen, design samt övriga komponenter i utvecklingen av 
webbapplikationen har positiv inverkan på hur användbar den uppfattas. 

En stor anledning till varför konkreta svar på frågeställningen inte kan presenteras grundas i 
bristen samt utformningen av användbarhetstester. Det faktum att användbarhetstester av 
e-butiken inte kom att implementeras förrän i slutfasen av projektet visade sig ha stor 
inverkan på förmågan att svara på frågeställningen, då till exempel nya funktioners och 
designelements påverkan på den totala användbarheten inte kunde utvärderas. När det 
gäller utformningen av användbarhetstesterna konstateras att testerna sökte svar på om 
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navigerbarhet, tydlighet och enkelhet var uppnådd snarare än vad som faktiskt bidrar till att 
faktorerna uppfattas som uppnådda. Denna formulering av användbarhetstesterna gör att 
svaren enbart indirekt kan användas för att dra slutsatser om frågeställningen. Det är också 
svårt att generalisera de slutsatser som har dragits och de antaganden som har tagits, 
eftersom studien endast utförts på en webbapplikation, Coffify. 

Projektgruppen rekommenderar i eventuella framtida studier inom området att utföra 
vidare tester på användare för att blotta vilka mer specifika komponenter inom 
navigerbarhet, tydlighet och enkelhet som faktiskt bidrar till ökad användbarhet för att 
kunna ge konkreta svar på frågeställningen. Tester som till exempel utreder hur stor 
påverkan en filterfunktion har för den användarupplevelsen av navigerbarhet eller hur stor 
påverkan detaljerad CSS har för användarens upplevelse av webbapplikationens tydlighet är 
tester som inte är avancerade eller resurskrävande att genomföra, men som förbättrar 
förutsättningarna för att svara på den upprättade frågeställningen.  
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1 Introduktion 
Kaffe är en av världens mest uppskattade drycker och Sverige är en av världens största 
konsumenter av kaffe per capita (Statista, 2015). Samtidigt som kaffe är en väldigt populär 
dryck finns ett ökat behov hos konsumenter att identifiera sig med de produkter de köper 
och att göra miljömässigt och etiskt rätta val (Krav, 2016). Det behov som projektgruppen vill 
lösa är att göra det enklare och snabbare att beställa kaffe från mindre kafferosterier, där du 
som konsument lätt ska kunna hitta en sort som passar just dig. Idag är kaffe mer än bara en 
sällskapsdryck. För många har det blivit ett intresse och en hobby, vilket leder till högre krav 
på råvaran. 

2 Marknadsmål 
Målet för Coffify kommer vara att ta en så stor andel av den befintliga marknaden från 
direkta konkurrenter som möjligt. Då dessa direkta konkurrenter är få till antalet, och 
marknaden inte anses vara mättad, så finns även ambitioner om att expandera marknaden 
och på detta viset även öka den egna marknadsandelen ytterligare. Senare i 
marknadsplanen presenteras en mer detaljerad plan över hur marknaden segmenteras och 
hur urval görs i from av en STP-analys och marknadsmix. 

3 Affärsidé 
3.1 Projektbeskrivning 

Coffify är ett projekt bestående av åtta studenter från Linköpings universitet. Projektets 
målsättning är att utveckla en e-butik för försäljning av kaffe från svenska mikrorosterier, 
anpassad för personer som ser kaffe som något mer än bara en dryck till fikat. 

3.2 Produktbeskrivning 

Den färdiga e-butiken kommer att vara anpassad för att göra det enklare och snabbare för 
alla typer av kaffedrickare att beställa hem högkvalitativt kaffe. Coffify kommer att erbjuda 
kunden detta genom en flexibel och enkel försäljning av högkvalitativt kaffe. Genom att 
erbjuda tjänster som prenumeration och paketlösningar uppnås denna flexibilitet. 
Betygssättning och recensioner kommer att spela en central roll inom e-butiken för att ge 
nya kunder en bättre känsla för produktutbudet. 
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4 Makrofaktorer 
För att analysera makrofaktorerna har PEST-modellen använts. PEST är en akronym som står 
för politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska faktorer. Modellen används för 
analys och planering i syfte att skapa en bild av hur omgivningen påverkar ett företags eller 
en organisations verksamhet. 

4.1 Politiska faktorer 
I Sverige finns ett flertal lagar som reglerar hur en e-handelsverksamhet får bedrivas. Några 
exempel är E-handelslagen (SFS 2002:562) som ställer ett antal krav på att du som säljare ska 
lämna viss information till dina köpare, Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler samt Marknadsföringslag (2008:486) som ska främja konsumenternas och 
näringslivets intressen i samband med marknadsföring samt motverka otillbörlig 
marknadsföring. 

Kaffebönor säljs över hela världen och är en viktig handelsvara. Brasilien, Vietnam och 
Colombia är idag de tre största exportörerna av kaffebönor (International Coffee 
Organization, 2017). Deras politiska klimat skiljer sig från Sverige genom 
korruptionsanklagelser (Eriksson, 2016), byråkratisk ineffektivitet (Utrikespolitiska Institutet, 
2014) samt politiskt våld och hög kriminalitet (EKN, 2016). Många av rosterierna har direkt 
kontakt med odlarna för att få en bra spårbarhet och en god handelsrelation. 

4.2 Ekonomiska faktorer 
Av den totala svenska handeln 2015 stod e-handeln för 6,9%, och omsatte 50,1 MDR Sek. E-
handeln har de senaste åren haft en stark tillväxt. Från 2014 till 2015 ökade omsättningen 
med 7,2 MDR Sek, en ökning med 19%. Mellan 2012 och 2015 har tillväxten legat mellan 
cirka 16–19% per år. Detaljhandeln i stort såg en tillväxt under året med 5,7 procent, vilket 
är betydligt lägre än e-handeln (PostNord, 2016). 

Livsmedel var den kategori som såg den största ökningen under 2015 med 40% när det gäller 
handel på nätet. Lösplock, där kaffe ingår, ökade med 55%. Tillväxten kommer ifrån att 
näthandel med livsmedel fortfarande är mycket oexploaterad och har stor potential. Svensk 
Digital Handel (2015) menar på att dagens konsumenter vet vad de vill ha, och när det finns 
lättillgängligt via internet kommer fler att handla via den kanalen. 
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 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kaffe, te och chokladdryck 4 501 5 405 6 647 6 863 6 559 6 621 6 961 

Kaffe 3 685 4 372 5 621 5 777 5 417 5 485 5 833 

Vanligt kaffe 3 197 3 779 5 110 4 978 4 667 4 648 5 013 

Snabbkaffe 488 593 510 799 749 837 820 

Te 541 697 695 717 747 748 774 

Kakao och chokladpulver 275 336 332 369 395 389 355 

Figur 1. Försäljning inkl. moms av kaffe, te och chokladdryck (Statistiska centralbyrån, 2016) 

År 2015 omsatte handeln av livsmedel och drycker 199,3 MDR Sek. Av detta stod handeln 
med kaffe, té och kakao för 7 MDR Sek, vilket motsvarar 3,5% av handeln med livsmedel och 
drycker (Statistiska centralbyrån, 2016). 

4.3 Sociokulturella faktorer 
Fler och fler handlar via internet, vilket speglas i att e-handeln befinner sig i en stark 
tillväxtfas. Av alla branscher i Sverige var det livsmedelsbranschen som hade den starkaste 
tillväxten under tredje kvartalet 2016 med en beräknad tillväxt under året 2017 på 38% 
(PostNord, 2016). Konsumenterna på marknaden har blivit mognare, och en mer utförlig 
marknadsföring har lett till att var femte konsument handlade livsmedel via webben under 
2015. De största anledningarna till den växande handeln via webben är tidsbesparingar och 
bekvämligheten som kommer med att slippa ta sig till en fysisk butik för att handla. Mobila 
enheter blir också mer och mer populära som inköpskanaler och allt fler inköp görs via 
mobiler och surfplattor. Vidare är kvinnor mellan 30–49 de som handlar mest livsmedel via 
webben.  

Fokus från konsumenter på att göra “goda val” har ökat stadigt under de senaste åren, och 
de satsar mer både tid och pengar på att handla produkter som är framtagna på ett 
miljövänligt och etiskt hållbart sätt. Andelen av de konsumenter som tycker att utbudet på 
sådana produkter är för litet, växer allt mer. Många aktörer inom livsmedelsbranschen går i 
bräschen för att utöka sitt sortiment av dessa varor (Svensk Handel, 2015). 
Försäljningsvärdet för ekologiska varor ökade under 2014 med 45% (Statistiska centralbyrån, 
2016). 

Kaffe har under en lång tid varit det självklara valet av dryck då fikastunden infinner sig. En 
tydlig ökning kan nu också ses i efterfrågan på specialkaffe, kaffe med hög kvalité och 
spårbart ursprung. Att veta vilket land och vilken gård kaffet kommer ifrån samt hur och av 
vem det har odlats blir allt vanligare (Eriksson, 2015). 
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4.4 Teknologiska faktorer 
Den tekniska utvecklingen i dagens samhälle driver på tillväxten hos e-handeln, då mobila 
enheter blir allt mer tillgängliga för konsumenterna, vilket gör att fler utför köp “på språng”. 
Andelen av Sveriges befolkning som använder internet är över 90 %, vilket innebär att 
nästan alla har möjlighet att handla via webben (PostNord, 2016; Svenska FN-förbundet, 
2015). Utvecklingen av nya betallösningar, som Paypal och tjänster för legitimering via 
webben, som BankID, har gjort webbhandeln mycket mer lättillgänglig för konsumenterna. 
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5 Mikrofaktorer 
För att analysera mikrofaktorerna har Porters femkraftsmodell använts (Porter, 1996). 
Modellen används för att analysera vilka externa faktorer som påverkar konkurrensen för 
företaget eller organisationen.  

5.1 Konkurrenter 
Coffifys konkurrenter kan delas in i fyra olika segment; de som samlar olika mikrorosterier i 
en webbutik, de mikrorosterier som har en egen webbutik, fysiska specialistbutiker för kaffe 
och matbutiker såsom ICA och Coop.  

Coffifys direkta konkurrenter kommer från det första segmentet och är kaffeochte.se, 
baristashopen.se, kaffeladan.se och teochkaffehuset.se, möjligtvis med något tillägg. Dock 
känner teamet att samtliga av dessa konkurrenters hemsidor är komplicerade, saknar viktiga 
funktioner eller bara tilltalar personer med professionell bakgrund från kaffebranschen. 
Flera mikrorosterier har även egna e-butiker där de säljer sitt kaffe. Dessa sidor är dock ofta 
dåligt uppdaterade och har ett smalt utbud. 

De största konkurrenterna är, enligt teamet, matbutiker, såsom ICA och Coop. Enligt en 
marknadsundersökning teamet genomfört handlar 86% (se bilaga A) av de tillfrågade sitt 
kaffe i matbutik, vilket gör att det är denna marknad som Coffify syftar till att ta flest 
marknadsandelar från.  

5.2 Nya aktörer 
Då Coffify enbart kommer vara förmedlare mellan kund och leverantör, blir 
inträdesbarriären för konkurrenter att etablera sig låg. Detta eftersom att kostnaden för 
utveckling av en webbapplikation är relativt låg, samt att det krävs en liten personalstyrka 
för att driva ett sådant projekt. Dock strävar Coffify efter att differentiera sig tillräckligt 
mycket gentemot övriga för att det ska vara svårt för konkurrenter att etablera sig på 
samma marknad.  

5.3 Substitut 
Att handla i e-butiken kan substitueras mot att handla kaffe i fysiska butiker. Om det blir för 
krångligt och omständligt att handla via e-butiken, kommer kunderna att välja det enklare 
alternativet, trots att detta innebär ett mer begränsat utbud och transport till och från 
butiken. När det gäller kaffet kan det finare kaffe som kommer att finnas i e-butiken, 
substitueras mot vanligt hederligt kaffe från de största bryggerierna. 

5.4 Leverantörer  
Då det finns ett begränsat antal mikrorosterier i Sverige, kommer beroendet av leverantörer 
vara högt för Coffify. Då marknaden för specialkaffe i nuläget är liten, ser teamet ett stort 
marknadsbehov av e-butiken för att mikrorosterierna ska lyckas nå ut till en bredare 
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marknad. Detta kan förhoppningsvis leda till ett fördelaktigt pris från leverantörerna i utbyte 
mot att de får exponering och förmedling genom tjänsten.  

5.5 Kunder 
Coffify syftar till att etablera sig på en relativt liten marknad, men som har stor potential. 
Fler och fler människor vill veta ursprunget på det de konsumerarar, samt kan tänka sig 
betala mer för till exempel ekologiska och fairtrade-produkter (se bilaga A). Detta 
kombinerat med att Sverige är en av världens största kaffekonsumenter per capita (Statista, 
2015), gör att det finns stor potential till tillväxt om Coffify lyckas locka kunderna till att 
handla online. 
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6 SWOT-analys 
I SWOT-analysen ser över Coffifys styrkor, möjligheter, svagheter och hot som kan komma 
att ha betydelse för verksamheten. 

 
Figur 2. SWOT-analys 

6.1 Styrkor 
Matbutiker har oftast ett begränsat utbud av specialkaffe. Framförallt utgörs 
butiksortimenten av kaffe från de större rosterierna. Att samla produkter på från flera små 
rosterier som är utspridda över landet på en och samma e-butik, gör att kunder inte behöver 
söka upp fysiska butiker och rosterier för att få just det specialkaffe de efterfrågar.  

Genom Coffify vill teamet tillhandahålla en e-butik för alla sorters kaffedrickare, från novis 
till konnässör. Det innebär en mycket bred kundgrupp, vilken innefattar alla personer som 
ser kaffe som något mer än bara en dryck till fikat. 

En styrka inom projektgruppen är bra möjligheter till att få värdefull input om produkten. 
Detta genom inhämtning av information från potentiella användare med hjälp av 
marknadsundersökningar, som är möjligt tack vare teamets anknytning till Linköpings 
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universitet. Vidare finns också goda kontakter med potentiella samarbetspartners som gärna 
bidrar med tankar och idéer under utvecklingsprocessen. 

6.2 Svagheter 
Som helt ny aktör på marknaden är första intrycket och upplevelsen oerhört viktig eftersom 
det krävs en bra anledning för att en konsument ska byta från gamla beprövade varumärken 
till ett nytt och okänt. Detta kan göra det svårt att bryta sig in på marknaden som ny aktör. 
Tanken är att e-butiken ska förenkla handeln med specialkaffe och på så sätt kommer inte 
etableringshindret vara lika stort.  

Att Coffify inte äger någon av produkterna som kommer att säljas via e-butiken leder till 
starkt beroende av samarbetspartners. Det kräver goda relationer samt bevis på klara 
fördelar för dem att sälja produkter genom Coffifys plattform.  

Ingen i projektgruppen har tidigare erfarenhet av e-handel eller de kunskaper i den kodning 
som krävs, vilket kan göra det svårt att förutse problem och hinder som kan uppstå under 
arbetets gång. 

6.3 Möjligheter 
I sökandet efter e-butiker med liknande koncept som denna, märks det snabbt att utbudet 
är väldigt begränsat och att de aktörer som finns inte erbjuder speciellt genomarbetade eller 
lättanvända e-butiker. Detta erbjuder en öppning för nya aktörer om de kan uppnå just 
större utbud och en lättanvändbar sida. Handeln via internet ökar stadigt samtidigt som det 
går att se en ökad efterfrågan på specialkaffe. Utifrån en marknadsundersökning kan det 
konstateras att ca 70 % av de tillfrågade är villiga att betala mer för att deras kaffe ska 
innehålla spårbara bönor av hög kvalité. Miljöpåverkan samt social och etisk hållbarhet ses 
som viktiga faktorer vid köp. Detta utgör grundidén för många av de rosteriers produkter 
som avses att förmedlas via e-butiken. 

6.4 Hot 
Ett stort hot för vår verksamhet är om det skulle uppstå kaffebrist. Kaffe växer bäst i tropiskt 
klimat där det är jämn temperatur och nederbörd (Löfbergs Lila AB, 2017), vilket 
klimatförändringar skulle kunna påverka negativt. 

I och med att kaffebönor är en global handelsvara är det världsmarknaden som styr priset. 
Vid lägre försäljningspriser för konsumenter, får odlare svårare att överleva på försäljningen 
av bönor, vilket kan leda till att de lämnar kaffemarknaden. 

Precis som med alla andra trender kan även efterfrågan på specialkaffe minska. Uppstår det 
ett tuffare ekonomiskt klimat i världen kan kaffe vara en av lyxvarorna som människor väljer 
att spara in på, för att ha råd med nödvändighetsvarorna. 

Ett annat hot är om konkurrenter, som till exempel kaffeochte.se, förbättrar sina nuvarande 
tjänster. De erbjuder idag e-butiker med produkter från olika mikrorosterier. Dock finns det 
ingen som enligt teamet har ett koncept som gör det enkelt och snabbt för alla typer av 
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kaffedrickare att beställa hem högkvalitativt kaffe. Skulle aktörer som ICA Maxi utöka sitt 
kaffeutbud till att också innefatta produkter från Coffifys samarbetspartners, utgör även de 
ett hot. ICA Maxi lockar till sig mycket människor, och om de kan leverera samma produkter 
som oss direkt i butik, kan det vara flera personer som väljer att köpa sitt kaffe hos dem 
istället för att beställa från nätet. 
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7 TOWS-analys 
I TOWS-analysen kopplas styrkor och möjligheter ihop för att minimera svagheter och hot. 

 
Figur 3. TOWS-analys 

7.1 Använda styrkor för att minimera hot 
Genom Coffifys tillgång till input från både kunder och mikrorosterier kan tjänsten ständigt 
vara anpassningsbar. Kontinuerliga användartester, enkäter och annan input ger information 
om hur tjänsten ska utformas för att bli så användarvänlig som möjligt. På så sätt kan ett 
försprång gentemot konkurrenter erhållas.  

I och med att e-handeln befinner sig i en tillväxtfas, samtidigt som marknaden är relativt 
oetablerad, kommer troligen målgruppen inte ha några särskilda preferenser på 
varumärken. Detta medför att Coffifys okända varumärke inte behöver konkurrera med 
välkända företag. 

7.2 Använda styrkor för att maximera möjligheter 

Då 70 % är villiga att betala mer för kaffe med goda sociala samt etiska aspekter kan detta 
utnyttjas genom det faktum att Coffify vänder sig till ett brett spektra av kaffedrickare. 
Genom att erbjuda produkter för allt från noviser till konnässörer kan samtliga hitta den 
perfekta produkten som tilltalar just dem.  
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7.3 Minimera svagheter genom att utnyttja möjligheter 

Som tidigare nämnts bygger Coffifys grundidé på att tillhandahålla andra företags produkter 
i en e-butik. Därför kommer en god relation behöva hållas till potentiella samarbetspartners. 
Genom att redan i uppstartsfasen upprätta kontakt och fråga dem vad just de prioriterar i 
utformandet av en e-butik av detta slag, kommer en god relation byggas med tiden. Planen 
är att kontinuerligt under utvecklingsarbetet utbyta idéer och tankar med dessa företag. 

7.4 Minimera svagheter och hot 
För att minimera svagheten i att ingen i teamet har avancerade kunskaper i kodning kommer 
stort fokus ligga på att alla i teamet hänger med i utbildningen inom språken. En del 
teammöten kommer avläggas till att gå igenom viktiga delar som kommit upp sedan sist och 
eventuellt utbilda varandra i svåra delar, så att hela teamet håller en tillräckligt god nivå för 
att utveckla produkten. Detta fokus bidrar till att e-butiken håller hög klass, är välutvecklad 
samt underhålls för att konkurrera med andra aktörers potentiella utveckling av dess e-
butiker. 
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8 STP-analys 
8.1 Segmentering 
Kaffemarknaden per capita i Sverige är, som tidigare nämnt, en av de största i världen och 
möjligheten att segmentera marknaden är därav stor. Utifrån ett rent praktiskt perspektiv 
utfördes först en demografisk segmentering för att åldersbestämma potentiella kunder. Då 
tjänsten främst är lukrativ för faktiska kaffedrickare med tillräckligt god kompetens för att 
kunna navigera och handla via en e-butik, kunde ett åldersspann upprättas. Efter studering 
av de faktiska produkter som skall komma att erbjudas kunden, det vill säga kaffe från 
svenska, mindre rosterier med högkvalitativa bönor med speciell karaktär, fattades besultet 
att avgränsa segmentet till människor med ett intresse för kaffe. Detta är alltså en 
segmentering med avseende på livsstil. Vidare undersöktes även möjligheten att segmentera 
över inkomst, då kaffe från mindre rosterier har en tendens att kosta mer än de stora 
rosteriernas massproduktioner, genom att avgränsa segmentet ytterligare. Då teamet kunde 
konstatera, från tidigare nämnd marknadsundersökning (se bilaga A), att 70 % av de 
tillfrågade är villiga att betala mer för att deras kaffe ska innehålla utvalda och spårbara 
bönor av hög kvalité, förkastades denna möjlighet. Möjligheten behålls dock för framtiden. 

Målgruppen för Coffify bör således vara individer med ett intresse för kaffe och som är inom 
åldersspannet där det dricks kaffe och kompetensen för att använda och handla på internet 
finns (18–60 år). 

8.2 Målgrupp 
Det generella kaffeintresset är idag påtagligt stort i Sverige och i en marknadsundersökning 
(se bilaga A), med över 400 deltagare, svarade hela 28 % att de var väldigt intresserade av 
kaffe och 54 % att de var måttligt intresserade. Samtidigt menar hela 86 % av de svarande 
att de i dagsläget köper sitt kaffe i vanliga livsmedelsbutiker, där tillgången till kaffe från 
mikrorosterier ofta är begränsat. Därav ser målgruppen väsentlig ut.  

Coffifys plattform är uteslutande webbaserad, vilket passar målgruppen bra. Den valda 
målgruppen har god internetrutin och är sedan innan van vid att handla online. Att nå ut till 
målgruppen är således inget problem. Eftersom målgruppen är direkt kopplad till vilken typ 
av produkt som säljs, ser målgruppen mottaglig ut för e-butikens produkter.  

Lönsamheten ser även den god ut. Då inget lager behöver upprättas blir de ekonomiska 
riskerna minimerade. Med detta i åtanke ses stora möjligheter i att göra Coffify lönsam. 
Provision på kundens beställningar samt eventuell möjlighet för rosterier att marknadsföra 
sig på hemsidan bör kunna generera lönsamhet. 

Coffifys marknadsföringsstrategi är koncentrerad i det mått att samtliga av produkterna 
syftar till att tillfredsställa en viss del av den totala marknaden för kaffekonsumenter. Syftet 
med Coffify är att förse kaffeintresserade med högkvalitativa kaffebönor. 
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8.3 Positionering 

Coffify syftar till att skapa en plattform där kaffeintresserade från sitt eget hem eller på 
språng ska kunna bläddra mellan ett stort sortiment från ett flertal rosterier för att kunna 
tillgodose särskilt specifika preferenser. Idag sysslar redan ett flertal rosterier med 
försäljning av sina produkter online. Produktsortimentet är ofta väldigt begränsat med ett 
utbud som sällan överstiger en handfull olika produkter. Konkurrensen på plattformar med 
samlade rosterier är väldigt begränsad. De konkurrenter som existerar har dock en tendens 
att samla en överväldigande mängd av andra produkter på samma sida. Detta gör att dessa 
tjänster är svårare att navigera. Konceptet med Coffify är att enbart fokusera på 
kaffebönsrelaterade produkter samt att använda kundernas åsikter i form av recensioner 
och betygsättning för att sälja produkter, vilket är en oexploaterad marknad. 

I tidigare nämnd marknadsundersökning (se bilaga A) svarade 86 % att de köpte sitt kaffe i 
matbutiker. Samtidigt svarade 71 % “Ja” eller “Kanske” på frågan “Skulle du blir mer 
intresserad av att köpa kaffe online om det fanns en tydlig och enkel hemsida som hjälper 
dig med information och beställning av kaffe?”. Det visar på Coffifys syfte bör vara lukrativt 
för den valda målgruppen. 

Vidare svarade ca 40 % av de som var väldigt intresserade av kaffe att de även vände sig till 
andra återförsäljare av kaffe än matbutiker. För ett fungerande inflöde av nya 
kaffeintresserade kunder, som idag vänder sig till rosterier och kaféer för att köpa sina 
kaffebönor, krävs att en god kontakt upprätthålls med leverantörer, så att de personligen 
rekommenderar Coffify som ett sätt att köpa deras bönor online. 

Som det tas upp i introduktionen till marknadsplanen så ligger det idag i köparens intresse 
att kunna identifiera sig själva med de produkter de köper. Detta beteende utnyttjas av 
företaget genom att erbjuda kaffebönor som är odlade på ett etiskt och miljömässigt 
hållbart vis. Detta, tillsammans med resultatet i marknadsundersökningen, visar på att 
målgruppen är villiga att betala för kaffebönor av högre kvalitet. Därför kommer företaget 
att differentiera sig från de stora livsmedelskedjorna genom att erbjuda produkter av högre 
kvalitet inom premiumsegmentet. Genom att också samla flera rosteriers produkter på 
samma ställe är tanken att en stark position ska erhållas genom ett gediget utbud, där alla 
kan hitta kaffe som stämmer överens med just deras preferenser. 

Positioneringen av Coffify bör grundas i att förmedla fördelarna i att kunna beställa sitt kaffe 
från hemmet samt med det breda sortimentet inom specialiseringen inom mikrorosterikaffe 
i kontrast med att handla kaffe i fysiska matbutiker. En exponering borde även existera i de 
fysiska kaféer och rosterier som säljer samma bönor som återfinns på Coffify. För att nå 
målgruppen som till stor del befinner sig online, kan marknadsföring via kaffe- och 
matkanaler på sociala medier samt Youtube tillämpas. 
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9 Marknadsmix 
9.1 Produkt 
Denna tjänst kommer att fylla ett behov för kaffekonsumenter på en marknad där alternativ 
i dagsläget är begränsat. För konsumenten som gärna jämför och provar olika kaffesorter på 
ett så enkelt och smidigt vis som möjligt blir Coffify det bästa alternativet. Enligt vår 
marknadsundersökning är det en majoritet av kaffekonsumenterna som skulle kunna tänka 
sig att betala extra för kaffebönor av hög kvalité. Det är också många som ser positivt på att 
kunna beställa hem kaffe över internet, både enskilda beställningar och prenumerationer. E-
butiken kommer att lägga fokus på att kaffekonsumenter med olika grad av erfarenhet ska 
kunna finna den eller de produkter de söker. Detta uppfylls bland annat av en sökfunktion 
samt av en topplista där de mest sålda produkterna listas. Kunderna kommer även att kunna 
lämna recensioner om produkter samt ta del andra kunders åsikter. Detta främst för att de 
mindre kaffeerfarna konsumenterna lättare ska hitta en produkt de trivs med. 

9.2 Pris 
Enligt tidigare nämnda marknadsundersökning är kaffets smakegenskaper den viktigaste 
parametern för konsumenterna, men den faktor som har störst påverkan på konsumenten 
därefter är just priset. Detta tyder på att konsumenterna, även om de är redo att betala 
extra för högkvalitativt kaffe, inte gärna betalar extra i onödan. Det är alltså tydligt att priset 
behöver vara så konkurrenskraftigt som möjligt. Genom goda relationer till leverantörer 
hoppas bra avtal kunna upprättas. 

9.3 Plats 
All försäljning och hantering av beställningar kommer att ske via webbapplikationen med 
tillhörande e-butik som finns tillgänglig för datorer samt mobila enheter. Med andra ord har 
konsumenterna tillgång till butiken 24 timmar om dygnet var de än kan tänkas befinna sig. 
Leveranser av beställda produkter kommer att vara tillgängliga endast i Sverige och det 
kommer att ske via externa aktörer. 

9.4 Påverkan 
Till en början kommer fokus att ligga på att få rosterierna intresserade av att synas i e-
butiken. Genom att upplysa respektive rosteri om möjligheten att utvidga sina nuvarande 
kundgruppen och att nå ut till en större massa finns förhoppningar om att Coffify tidigt 
kommer att knyta till sig flera leverantörer. Samtidigt som detta sker är det dock, i högsta 
grad viktigt att locka konsumenter till webbapplikationen. För att nå ut till maximalt antal 
kunder kommer marknadsföring genom sociala medier att vara den mest effektiva kanalen. 
Mottagandet i den marknadsundersökning som teamet framställde var övergripande mycket 
positivt, vilket tyder på att det till en början även bör finnas ett stort intresse för att handla i 
e-butiken. För att i ett senare skede kunna locka ännu fler rosterier till butiken kommer det 
vara viktigt att kunna påvisa för dessa att det finns en kundbas som redan handlar i butiken. 
Även de rosterier som redan finns i sortimentet bör få information om försäljning och 
exponering av produkter för att motiveras med att fortsätta sitt samarbete med Coffify.  
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Bilaga 2. Produktbacklogg 
Satus Funktionellt krav Prioritet Användarberättelse 

Utvecklad FK1 Det ska finnas en 

varukorg 
Hög Som användare vill jag ha en varukorg där jag 

kan lägga till och ta bort varor så att jag kan 

handla flera saker på samma köp 
Utvecklad FK2 Produktbeskrivningar 

ska finnas i 

produktkatalogen 

Hög Som användare vill jag få viktig information om 

produkterna så att jag snabbt och effektivt får 

en överblick om vad som erbjuds 
Utvecklad FK3 Varukorgen ska visas 

statiskt  
Hög Som användare vill jag alltid kunna navigera till 

varukorgen med ett klick så att jag lätt kan 

lägga min order 
Utvecklad FK4 Det ska finnas en knapp 

som tar en till produktsidan, 

var man än står i 

webbshopen. 

Hög Som användare vill jag kunna navigera till 

produktkatalogen med ett knapptryck vart jag 

än befinner mig på hemsidan så att jag snabbt 

kan göra mitt köp 
Utvecklad FK5 Bilder på produkterna 

ska finnas på produktsidan 
Hög Som användare vill jag kunna se bilder på 

produkterna så att jag snabbt kan identifiera 

dem 
Utvecklad FK6 Lagra alla konton i 

databasen 
Hög Som administratör/utvecklare vill jag kunna 

lagra alla användare i en databas så att jag kan 

hålla koll och hantera alla konton 
Utvecklad FK24 Det ska vara möjligt att 

registrera konton 
Hög Som användare vill jag kunna ha ett personligt 

konto till e-butiken så att jag kan se mina 

tidigare köp och få rekommendationer 
Utvecklad FK7 Utförligare information 

ska finnas på produktsidan 
Medel Som användare vill jag kunna se 

produktbeskrivning, recensioner och betyg när 

jag klickar på en specifik produkt så att jag kan 

få all information om den på en och samma 

plats  
Utvecklad FK8 Summan av 

produkterna i varukorgen 

ska visas 

Medel Som användare vill jag på ett snabbt sätt kunna 

se totalbeloppet för varorna som ligger i 

varukorgen så att jag enkelt kan avgöra hur 

mycket mitt köp kommer att kosta  
Utvecklad FK48 Produkterhantering 

ska kunna ske direkt på 

sidan av administratörer 

Hög Som administratör vill jag ha möjlighet att 

direkt på sidan kunna lägga till och ta bort 

produkter från sortimentet så att jag slipper 

göra detta via kodning 
Utvecklad FK21 Möjlighet att söka på 

produkter 
Låg Som användare vill jag kunna söka på produkter 

så att jag så snabbt som möjligt kan navigera till 

en specifik produkt 
Utvecklad FK9 Användaren ska kunna 

scrolla sig ner till 

produktsidan från startsidan 

Medel Som användare vill jag kunna navigera till 

produktkatalogen genom att scrolla ner när jag 

befinner mig på startsidan så att jag snabbt och 

enkelt kan göra mitt köp 
Utvecklad FK12 En topplista ska visas 

på startsidan 
Medel Som användare vill jag ha tillgång till en 

topplista så att jag kan se vad andra kunder har 

gillat 
Utvecklad FK13 Produktsidan ska ha en 

filteranpassad sökning 
Hög Som användare vill jag kunna filtrera och söka 

efter produkter med olika egenskaper så att jag 

lätt kan hitta den produkt jag söker 
Utvecklad FK15 Det ska vara möjligt att 

recensera produkter 
Medel Som användare vill jag kunna skriva och läsa 

recensioner om produkterna för att jag ska 

kunna lära mig mer om vad andra tycker om 

produkten 



 

Utvecklad FK16 Det ska vara möjligt att 

betygsätta produkter 
Medel Som användare vill jag ha möjlighet att på ett 

enkelt sätt betygsätta produkter och se vad 

andra kunder har gett för betyg så att jag 

snabbt kan få en uppfattning om produktens 

kvalitet 
Utvecklad FK17 Rosterierna ska visas 

på sidan 
Medel Som användare vill jag på ett tydligt sätt se 

vilka rosterier som finns på hemsidan så att jag 

kan få en överblick över vilka som finns 

tillgängliga 
Utvecklad FK18 Redigeringsmöjligheter 

i varukorgen 
Medel Som användare vill jag kunna lägga till och ta 

bort varor i min varukorg utan att behöva 

tömma varukorgen helt och börja om från 

början så att jag så tidseffektivt som möjligt kan 

göra min beställning 
Utvecklad FK19 Möjlighet till ändring 

av antal av produkter i 

varukorgen 

Medel Som användare vill jag kunna ändra antalet av 

en enskild produkt i varukorgen så att jag på ett 

effektivt sätt kan köpa fler eller färre av en vara  
Utvecklad FK20 Användaren ska kunna 

lagra leveransadress 
Låg Som användare vill jag kunna spara och ändra 

min leveransadress så att jag slipper fylla i 

denna vid varje enskilt köp  
Utvecklad FK11 Ikonen för varukorgen 

ska bli större/tydligare när 

något läggs i den 

Låg Som användare vill jag kunna se om varukorgen 

innehåller produkter eller ej genom utseendet 

på ikonen så att jag snabbt kan få information 

om något finns i den  
Utvecklad FK23 Användaren ska kunna 

prenumerera på produkter  
Medel Som användare vill jag ges en möjlighet att 

prenumerera på olika produkter så att jag 

slipper beställa nytt kaffe manuellt och därtill 

kunna skapa mitt eget skräddarsydda 

abonnemang  
Utvecklad FK31 Pausfunktion till 

prenumerationen 
Medel Som användare vill jag kunna pausa eller skjuta 

upp mitt abonnemang så att jag inte binder upp 

mig och får kaffe hemskickat i onödan 
Utvecklad FK44 Lagra orderhistorik i 

databas, med koppling till 

kund 

Hög Som administratör vill jag ha tillgång till data 

om vilka kunder som finns och vilka köp som 

har gjorts så att jag kan kartlägga statistik över 

e-butikens försäljning 
Utvecklad FK45 En utvecklad och 

professionell betalprocess 

med beställning, 

konfirmering, kvitto, 

collinummer-generering 

Hög Som användare vill jag ha tillgång till en 

betalprocess direkt på sidan så att jag på ett 

smidigt och säkert sätt direkt kan betala mina 

produkter  

Utvecklad FK46 Det ska finnas en 

reklamationsfunktion 
Hög Som användare vill jag kunna ha möjlighet till 

att reklamera en produkt direkt på sidan så att 

detta kan ske på ett enkelt och smidigt sätt 
Utvecklad FK47 Historik för kundens 

ordrar 
Hög Som användare vill jag kunna se orderhistorik 

så att jag exempelvis kan gå tillbaka och göra 

en reklamation på en gammal order 
Utvecklad FK14 Startsidan ska 

innehålla produktnyheter 
Medel Som användare vill jag kunna se nyinkomna 

produkter när jag besöker startsidan så att jag 

kan få inspiration och uppdatering av vad som 

finns tillgängligt 
Delvis 

utvecklad 
FK25 Informationssida om 

webbshopens 

koncept/information 

Låg Som användare vill jag kunna ha möjlighet till 

att läsa om webbshopens koncept så att jag kan 

förstå vad dess funktion är 



 

Utvecklad FK26 Möjlighet till att logga 

in via Facebook 
Låg Som användare vill jag ha möjlighet logga in/ha 

ett konto via Facebook så att jag kan logga in på 

tjänsten enkelt  
Ej 

utvecklad 
FK27 Sektion med favoriter 

på användarens profilsida 
Låg Som användare vill jag kunna ha en sektion på 

min profil där jag kan se mina favoriter så att 

jag enkelt kan ha tillgång till produkterna jag 

tycker bäst om 
Ej 

utvecklad 
FK28 Kundservice direkt på 

sidan 
Låg Som användare vill jag kunna ha möjlighet att 

direkt i webbapplikationen ha tillgång till 

kundservice så jag på ett enkelt sätt kan få hjälp 

med mina frågor 
Utvecklad FK29 Användaren ska ha 

möjlighet att replikera 

senaste beställningen och 

modifiera den 

Låg Som användare vill jag ha möjlighet att göra om 

min senaste beställning med eller utan små 

förändringar utan att börja om från början 

Ej 

utvecklad 
FK30 Visa information om 

hur många koppar kaffe som 

produkten innehåller 

Låg Som användare vill jag få information om 

ungefär hur många koppar kaffe som kan 

förväntas produceras av en vald produkt, detta 

så att jag som mindre erfaren användare kan 

uppskatta hur länge produkten kan användas 
Utvecklad FK32 FAQ-sida Låg Som användare vill jag snabbt kunna få svar på 

en del enkla frågor så att jag så smidigt som 

möjligt kan lägga min order (FAQ) 
Ej 

utvecklad 
FK33 Recensioner från 

kaffeexperter 
Låg Som användare vill jag ha tillgång till 

kaffeexperters recensioner på produkterna så 

att jag kan jämföra dessa med vad de mindre 

erfarna användarna har skrivit 
Ej 

utvecklad 
FK34 Quiz om bland annat 

kaffekunskaper 
Låg Som användare vill jag kunna testa mina 

kaffekunskaper via exempelvis ett quiz så att 

jag kan se om jag utvecklat mina kunskaper 
Ej 

utvecklad 
FK35 Grafiskt tårtdiagram 

om produkter 
Låg Som användare vill jag kunna lära mig om en 

kaffesorts egenskaper med hjälp av ett grafiskt 

tårtdiagram så att jag snabbt får en uppfattning 

om produkten 
Ej 

utvecklad 
FK36 Donationsfunktion till 

hjälporganisationer 
Låg Som användare vill jag ha möjlighet att donera 

pengar till hjälporganisationer som är 

verksamma inom kaffeindustrin så att jag kan 

hålla min konsumtion etisk och miljöanpassad 
Delvis 

utvecklad 
FK37 Avancerad information 

om kaffebönan på 

produktsida 

Låg Som användare vill jag ha tillgång till avancerad 

information om kaffebönans egenskaper när 

jag klickat på en produkt så att jag har en klar 

bild av vad som erbjuds 
Ej 

utvecklad 
FK38 Information om 

kaffeländer/regioner 
Låg Som användare vill jag ha tillgång till 

information om olika kaffeländer/regioner så 

att jag kan utbilda mig om kaffets plats i 

världen 
Delvis 

utvecklad 
FK39 Möjlighet att välja hur 

orderbekräftelse fås 
Låg Som användare vill jag välja hur jag får min 

orderbekräftelse, via mail, sms eller om jag 

endast vill ha den sparad i min profil så att jag 

har stor valfrihet vid köp 
Ej 

utvecklad 
FK40 Möjlighet att följa 

leverans 
Låg Som användare vill jag kunna följa min 

beställning så att jag vet när den blir levererad 
Ej 

utvecklad 
FK41 Alternativ om engelska Låg Som användare vill jag kunna byta språk på 

texten så att jag kan använda shopen även om 

jag inte pratar svenska  



 

Delvis 

utvecklad 
FK42 "Följafunktion" på 

rosterier  
Låg Som användare vill jag kunna följa ett rosteri 

och få notiser om nyheter så att jag kan vara 

uppdaterad om nytillkomna produkter  
Utvecklad FK43 Admin ska kunna 

radera recensioner 
Låg Som administratör vill jag ha möjlighet att 

kunna radera recensioner så att jag kan ta bort 

opassande material. 
 


	1 Inledning
	1.1 Motivering
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställning

	2 Teori
	2.1 E-handel
	2.2 Användbarhet
	2.2.1 Definition av användbarhet
	Navigerbarhet
	Tydlighet
	Enkelhet

	2.2.2 Användbarhet i fem pelare

	2.3 Design
	2.3.1 Interaktivitet för kundtillfredsställelse
	2.3.2 Typografi
	2.3.3 Bilder

	2.4 Metodteori
	2.4.1 Enkätundersökning
	2.4.2 Marknadsföringsplan
	2.4.3 Användarcentrerad design
	Prototyp

	2.4.4 Refaktorering
	2.4.5 Testning
	Regressionstestning
	Användbarhetstestning
	Acceptanstestning



	3 Metod
	3.1 Förstudie
	3.1.1 Enkätundersökningar
	Utformning av enkätundersökningar
	Undersökning
	Sammanställning

	3.1.2 Marknadsföringsplan
	3.1.3 Produktbacklogg
	3.1.4 Prototyp

	3.2 Implementation
	3.2.1 Utvecklingsarbetet
	3.2.2 Systemuppbyggnad
	Front-end
	Back-end

	3.2.3 Refaktorering
	3.2.4 Testning
	Regressionstestning
	Användbarhetstestning
	Acceptanstestning


	3.3 Utvärdering

	4 Resultat
	4.1  Förstudie
	4.1.1  Enkätundersökningar
	4.1.2  Marknadsföringsplan
	4.1.3 Produktbacklogg
	4.1.4 Prototyp

	4.2 Implementation
	4.2.1  Produktbacklogg
	4.2.2 Designval
	Startsida och inloggning
	Färgval och typografi
	Navbar
	Produktlistan
	Köpprocess
	Responsivitet
	Profilsida

	4.2.3 Tekniska val
	Uppdatering av sidan
	Inloggningskrav
	Två produktlistor

	4.2.4 Refaktorering
	4.2.5 Testning
	Regressionstestning
	Användbarhetstestning
	Acceptanstestning


	4.3 Utvärdering
	4.4

	5 Diskussion
	5.1 Resultat
	5.1.1 Enkätundersökningar
	5.1.2 Produktbacklogg
	5.1.3 Översikt av webbapplikation
	5.1.4 Testning
	5.1.5 Utvärdering

	5.2 Metod
	5.2.1 Enkätundersökningar
	5.2.2 Prototyp
	5.2.3 Refaktorering
	5.2.4 Testning
	Regressionstestning
	Användbarhetstestning
	Acceptanstestning

	5.2.5  Källkritik

	5.3 Arbetet i ett vidare perspektiv
	5.3.1  Säkerhet
	5.3.2  Etiska aspekter
	5.3.3 Marknadsmässiga aspekter


	6 Slutsatser
	7 Referenser
	8 Bilagor

