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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att finna faktorer som gör en e-butik med personifierbara produkter 

användbar i form av effektivitet och nytta. Processen fram till slutprodukten har gjorts med en 

iterationsbaserad user-centered design-metod där utvecklarna under arbetets gång har haft en 

kontinuerlig dialog med slutanvändaren. Designmässiga val har gjorts utifrån återkoppling från 

användartester vilket har resulterat i en slutsats om att det finns fem faktorer som är viktiga att ha i 

åtanke då en e-butik för personifierbara produkter ska utvecklas. Att applikationens syfte och funktion 

presenteras för användaren visade sig vara viktigt för såväl nytta som effektivitet. Användarens 

förståelse om hur ett val som tas i applikationen kommer att påverka produkten är kopplat till nytta, 

och applikationens återkoppling kring ett val som har gjorts är kopplat till effektivitet. En väl 

utarbetad hierarki för det flöde användaren går igenom vid anpassning av en personifierad produkt är 

en kritisk faktor för effektivitet. Den sista faktorn är relaterad till ett begrepp som har benämnts 

alternativa köpflöden. Detta handlar främst om att det kan finnas en användarnytta med att utgå från 

förinställda produkter vid anpassning, istället för att skapa en ny produkt från grunden. 

Abstract 
The purpose of this study is to find factors that enhances the usability of an e-commerce with 

customizable products in terms of usefulness and effectiveness/efficiency.  The process which has 

been used to reach the end product is an iteration-based user-centered design method in which the 

developers have had a continuous dialogue with the end users. The design choices that have been 

made are based on user test feedback. Five factors of importance to achieve usefulness and 

effectiveness/efficiency for an e-commerce website that sell customizable products have emerged 

from the study.  It has been shown that both usefulness and effectiveness/efficiency are affected by 

the presented functionality and purpose of the application. The users understanding of how a certain 

choice will affect a customizable product is connected with usefulness. The applications capability to 

inform the user of the information found on the e-shop need to have a proper structure to achieve 

effectiveness/efficiency. The last factor is related to the buying process, it is shown that the usefulness 

can be improved if there is a possibility to select products without the need to create a custom product 

from scratch. 
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1. Inledning 
Svenskar dricker näst mest kaffe i världen (Nordström, 2016) per person. Det finns idag ingen svensk 

onlinetjänst som erbjuder användaren valfriheten att själv blanda sitt kaffe. Enligt 

marknadsundersökning (bilaga A) är detta en eftertraktad service.  

Enligt Jiang, Chang, Tal och Chau (2010) bidrar en webbapplikation som involverar användaren 

interaktivt till att öka den känslomässiga och kognitiva stimulansen. En egendesignad produkt brukar 

samtidigt öka värdet på själva produkten för köparen, mer än om köparen köper precis samma produkt 

som hon själv inte designat (Moon, Chadee, & Tikoo, 2008). Med detta i förbehåll har ett behov av en 

hemsida som säljer personifierbart kaffe identifieras. Enligt en undersökning av Spaulding (2013) 

innebär en personifierbar produkt ofta att köpprocessen för den givna produkten blir mer komplex och 

att köparen får allt mer inflytande över slutresultatet. Dessa två aspekter kan översättas till begreppen 

effektivitet (köpprocessen) och nytta (slutresultatet), se definitioner i 3. Teori. Då en produkt köps i 

verkligheten är det ofta lättare för användaren att ställa frågor om produkten samt använda sig av fler 

sinnesintryck då den gör sina val. Av den anledningen blir en viktig aspekt av den växande e-handeln 

hur utvecklare ska se till att effektivitet och nytta följer med i digitaliseringen. 

1.1 Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla en e-butik i form av en webbapplikation där kunder själva kan 

modifiera och beställa kaffeblandningar.  

1.2 Frågeställning 
Hur ska en e-butik med personifierbar produkt designas och implementeras för att uppnå 

användbarhet i form av: 

1. Effektivitet - tidsåtgången för en användare att utföra önskad uppgift på webbapplikationen 

samt i vilken grad användaren upplever att webbapplikationen beter sig som förväntat 

2. Nytta - den grad i vilken webbapplikationen kan hjälpa användare att uppfylla givna mål 

1.3 Avgränsningar 
Projektet bestod i huvudsak av utvecklingen av en webbapplikation med tyngdpunkt vid design och 

funktion. Inga verkliga produkter skulle finnas och inga faktiska transaktioner skulle genomföras. Den 

e-butik som utvecklades har dock full funktionalitet och skulle, med små ändringar, kunna tas i bruk 

av ett verkligt företag. 

Vidare hade projektet en utgångspunkt i en på förhand definierad produkt, en kaffeblandning som kan 

modifieras (personifieras) av kunden. Förstudie och marknadsundersökning underbyggde att det går 

att definiera en möjlig kundgrupp till den här webbapplikationen. 

Den primära skillnaden mellan en e-butik för personifierbara produkter och en vanlig e-butik är 

köpprocessens utformning och struktur. Eftersom tid var en begränsade resurs under detta projekt 

studerades primärt köpprocessen och inte övriga delar av e-butiken då den ansågs viktigast att arbeta 

med för att besvara frågeställningen.   
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2. Bakgrund 
Projektet som rapporten avhandlar har genomförts med hänsyn till en uppgiftsbeskrivning med ett 

antal funktionella och tekniska krav, samt ett antal krav på projektmetodik. Kärnan i uppgiften har 

varit att utveckla en e-butik som ett webbaserat affärssystem. För denna e-butik har följande 

funktionella krav funnits: 

 Visning av produkter/tjänster på ett för kunden relevant sätt 

 Insamling av relevant data 

 En för produkten/tjänsten utvecklad och professionell betalprocess 

 Möjlighet för kund och leverantör att återgå till gamla ordrar 

 Om webbapplikationen ska editeras av en produkt-administratör då ska online-editering av 

produkt/tjänste-utbud för behöriga produkt-administratörer finnas. Dessa ska ha ett utvecklat 

gränssnitt för att skapa utbud. 

 

Följande var de tekniska kraven: 

 Relevant optimering av laddningstider och nätverksprestanda 

 Webbapplikationen ska byggas med huvudsakligen Bootstrap, jQuery (JavaScript), och 

Python, Flask 

 Data i webbapplikationen ska lagras i en databas 

 Om webbapplikationen ska användas på olika enheter så ska den anpassas med avseende på 

skärmstorlekar. Designval för mobil och desktop (ev. även TV-stora). Bootstrap är byggt för 

responsiv design (som detta kallas) men designval ska göras för projektet och lämpliga 

komponenter/lämplig design väljas. 

 Webbapplikationen ska versionhanteras på gitlab.ida.liu.se 
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3. Teori 
Nedan presenteras den teori som använts för att besvara frågeställningen. 

3.1 Personifierbar produkt 

Personifierbar är inte ett vedertaget ord i det svenska språket och inom den engelskspråkiga 

litteraturen görs skillnad mellan termer som kan framstå synonyma för någon som inte är väl insatt i 

området. Därför beskrivs olika engelska termer nedan för att sedan klargöra vilken typ av 

personifierbar produkt det här arbetet avser. Den amerikansk-engelska översättningen av 

personifierbar är customizable (Tyda.se, n.d.-a) medan översättningen av personifiera är personalize 

(Tyda.se, n.d.-b). 

Genom att låta användaren själv vara designer ökar användarens upplevda värde av varan eller 

tjänsten (Moon et al., 2008).  Moon et al. använder det engelska uttrycket personalized product. Om 

kunden köper en vanlig, icke personifierad, produkt/tjänst så innehåller den attribut som inte kunden 

är intresserad av, och därför inte vill betala för. En av anledningarna till att varans/tjänstens värde 

ökar då kunden själv får designa denna är att kunden nu får precis det den önskar, och inte något 

onödigt (Blecker, Freidrich, Kaluza, Abdelkafi & Kreutler, 2005). Blecker et al. (2005) använder det 

engelska uttrycket product customization. 

Det finns huvudsakligen två olika typer av personifierbara produkter (Blecker et al., 2005). Antingen 

är hela produkten från start byggd enbart för en användare, och är inte ämnad att användas för annat. 

Detta tar upp mycket kapacitet från företaget och gör således varan väldigt dyr. Produkten kan även 

personifieras med hjälp av ett antal olika massproducerade "byggstenar", och varan blir således 

billigare samtidigt som köparen får känslan av att produkten är byggd speciellt för hen. 

Wind och Rangaswamy (2001) föreslår begreppet customerization för det som fås då mass 

customization och customized marketing kombineras. Den amerikansk-engelska översättningen av 

customization är specialanpassning eller kundanpassning (Tyda.se, n.d.-c), men översättning av 

customerization saknas (Tyda.se, n.d.-d). Däremot ger Businessdictionary.com (n.d.) en definition 

som fritt översatt inkluderar "skräddarsy sina produkter, tjänster och kommunikation på individuell 

basis enligt specifika kundpreferenser".  

Den definition av mass customization som Wind och Rangaswamy (2001) använder kommer från 

Hart (1996) och lyder: "använda flexibla processer och organisationsstrukturer för att producera 

varierade och ofta individuellt anpassade produkter och tjänster till samma pris som standardiserade 

massproducerade alternativ". Wind och Rangaswamy (2001) menar att när customized marketing 

kombineras med mass customization sker det främst genom att IT används i marknadsföring och 

försäljning, inte enbart i produktionen, vilket ger kunden mer kontroll i processen.   

Wind och Rangaswamy (2001) särskiljer på customerization och de två besläktade begreppen 

personalization och one-to-one marketing med hjälp av olika aspekter som är kopplade till produktion 

såväl som marknadsföring och försäljning. För customerization gäller följande fem aspekter enligt 

Wind och Rangaswamy (2001):  

 Att kontroll ligger hos kunden  

 Att kunden är till hög grad delaktig i design av produkten  

 Att tidigare data om kunden kan vara begränsad  

 Att produktionssystemet är väl integrerat med köpprocessen 

 Att tillverkning kan ske efter beställning  
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Den personifierbara produkt som det här arbetet avser är en kaffeblandning där köparen får välja 

mellan olika bönor, rostning och malning via en e-butik. Den tilltänkta verksamheten med e-butiken 

överensstämmer med customerization enligt Wind och Rangaswamy (2001) samt den andra typen av 

personifierbara produkter som nämns av Blecker et al. (2005), nämligen produkter som personifieras 

med hjälp av ett antal olika massproducerade "byggstenar".  

3.2 E-handel 
Internet har lett till många jobbmöjligheter samt till utveckling av handel och reklam. IT-applikationer 

relaterade till handel och reklam har lett till att en ny tvärvetenskap vuxit fram, e-handel, som spelar 

stor roll i dagens globala handel. (Choshin & Ghaffari, 2017)  

Med e-handel menas distanshandel genomförda via datakommunikation, som till exempel handel med 

varor och tjänster över internet. Tre olika former av e-handel förekommer: handel med andra företag 

(B2B), handel med konsumenter (B2C) och handel mellan konsumenter (C2C). 

(Nationalencykopedin, n.d.) 

Samtidigt som e-handel utvecklas förändras också människors livsstil och e-handel har blivit en stor 

del i människors liv (Choshin & Ghaffari, 2017). Människor idag använder sig av e-handel bland 

annat för att spara tid. Med e-handel ges möjligheten för kunder att när som helst kunna göra sina köp 

utan någon fysisk ansträngning (Colla & Lapoule, 2012). En e-handels användbarhet är avgörande för 

att få återkommande kunder (Zhang et al., 2011; Lee & Koubek, 2010). 

PostNord presenterar årligen en rapport baserad på en enkätundersökning om nordisk e-handel. Bland 

annat har frågan vilka faktorer relaterade till en webbutiks layout och information som var viktigast 

för konsumenterna när de valde e-butik att handla från ställts. År 2016 svarade svenska konsumenter 

att totalpris, tydlig information, navigerbarhet och en bra sökfunktion, var de viktigaste faktorerna. 

(PostNord, 2017) 

Enligt Ramanathan (2010) är det viktigaste kriteriet för att kunder ska handla återkommande via en e-

shop att de kan lita på att informationen som presenteras är korrekt. Detta innebär att de förväntningar 

kunder har efter att något har påståtts på e-butiken måste uppfyllas. Låga priser samt möjligheten att 

få pengarna tillbaka och att returnera varor är önskvärda kriterier. Att kunderna är nöjda med 

kundsupport,  betalprocessen, och hur butiken hanterar personuppgifter är faktorer som kan höja 

kundernas omdöme om de fungerar väl, men som åt det motsatta hållet generellt inte sänker 

kundernas nöjdhet. Att leverans sker på utsatt tid är däremot en faktor som sänker omdömet om det 

inte fungerar, men höjer inte omdömet om det fungerar enligt förväntan. 

3.3 Användbarhet 
Enligt Lewis (2014) finns två olika sätt att se på definitionen av användbarhet. Det ena sättet, som 

finner stöd av bland annat Gray och Salzman (1998), understryker att det är väldigt svårt, om inte 

omöjligt att ge en tydlig definition av användbarhet. Enligt dem är termen kopplad till interaktion 

mellan användare, miljöer, uppgifter och produkter och det går därför inte att mäta med enkla 

användbarhetsmått. Att användbarhet är svårt att mäta är även någonting som stöds av Hornbæk 

(2006). Det andra sättet som Lewis (2014) beskriver är mer likt den internationella standarden ISO 

9241-11, som idag har kommit att bli en mer allmänt accepterad definition av termen. Definitionerna 

håller en generell karaktär, och ska främst tolkas som huvudprinciper att följa vid system- och 

programutveckling snarare än en precis specifikation av ett gränssnitt (Bevan, 2001). 

Standardiseringsorganet ISO har genom sin norm 9241-11 definierat begreppet som ”graden i vilken 

en produkt, av bestämda användare, kan användas för att uppnå ett givet mål på ett ändamålsenligt 

och effektivt sätt”. (International Organization for Standardization, 2010) 
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Hertzum (2010) diskuterar i sin tur sex olika varianter av användbarhet: 

1. Universell: Utmaningen att skapa ett användbart system för alla typer av användare  

2. Situationell: Baserad på kvalitén av användning under en specifik situation för användaren 

3. Upplevd: Baserad på användarens subjektiva upplevelse vid interaktion med systemet 

4. Hedonisk: Baserad på glädje i användandet, snarare än enkelhet i användandet 

5. Organisatorisk: Då en grupp av människor samarbetar i en organisationsuppsättning 

6. Kulturell användbarhet: Baserad på användarens kulturella bakgrund 

Hertzum (2010) menar på att ge användbarhet en entydig definition utan underkategorier kan leda till 

en minskning av ordets användningsområde och till missuppfattningar. Vilken variant av 

användbarhet som är relevant att diskutera beror på situation.   

Enligt Cruz, Collazos, och Granollers (2015) används begreppet användbarhet i somliga fall på 

snarlikt sätt som begreppet UX, user experience design. Dock kan UX i vissa fall tolkas som ett större 

begrepp, där användbarhet är en av flera delar som krävs för att uppnå en positiv användarupplevelse.  

Hassenzahl (2008) definierar användarupplevelse som en ”momentan, främst utvärderande, känsla 

(bra-dålig) vid interaktion med en produkt eller tjänst”. ISO definierar user experience som en 

”persons uppfattning om, och respons till följd av, användning och/eller förväntad användning av en 

produkt, ett system eller en tjänst”. Som annotation till definitionen finner ISO att kriterium för 

användbarhet kan användas för att utvärdera vissa delar av användarupplevelsen, samt att begreppet 

användarupplevelse innefattar alla aspekter av en användares respons och beteende i förhållande till 

produkten, systemet eller tjänsten. (International Organization for Standardization, 2010)  

Enligt Kuan, Vathanophas och Bock (2015) kan användbarhet för en e-butik summeras till fyra 

övergripande användbarhetsfaktorer: nytta (eng. Website Usefulness), användargränssnittskvalitet 

(Interface Quality), informationskvalitet (eng. Information Quality) och servicekvalitet (eng. Service 

Quality).  

Kuan et. al. tolkar begreppen på följande sätt: 

 Nytta – Det ska finnas relevanta funktioner som hjälper kunden att uppfylla sina mål med 

webbapplikationen. 

 Användargränssnittskvalitet – Det ska vara enkelt för användaren att navigera på sidan. 

 Informationskvalitet – Det ska finnas tillräckligt mycket relevant information på sidan för att 

användaren kunna ska ta ett genomtänkt köpbeslut. 

 Servicekvalitet – Det ska vara tydligt för användaren hur hen kan ställa och få svar på frågor. 

Det är även viktigt att kunden snabbt får svar på sina frågor. 

Med hänsyn till ovanstående definitioner av användbarhet fokuserar frågeställningen i denna rapport 

på två aspekter av användbarhet; nytta och effektivitet. Enligt Rubin och Chisnell (2008) är båda 

aspekterna nödvändiga för att en produkt eller tjänst ska vara användbar. Begreppen överlappar till 

viss del varandra, men vad som i denna rapport avses med dessa termer specificeras nedan. 

3.3.1 Nytta 

Rubin och Chisnell (2008) beskriver ett systems nytta (eng. usefulness) som den grad i vilken 

systemet kan hjälpa användare att uppfylla sina mål, och en nödvändig förutsättning för att någon ska 

vilja använda systemet. Därmed är också nyttan en nödvändig faktor att beakta i starten av produkt- 

eller systemutveckling, och bör vara med i en analys av användbarhet för att det ska finnas ett värde 

av resterande delar i analysen.  

Att begreppet nytta är viktigt vid utveckling av användbara system förklarar Davis, Bagozzi, & 

Warshaw (1989) i sin modell TAM, Technology Acceptance Model. I modellen beskrivs att det finns 
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två kritiska faktorer för att en användare ska vilja använda en viss teknik eller system; upplevd nytta 

samt enkelhet vid användning. Nytta definieras av Davis (1989) som "graden i vilken en person 

upplever att användandet av ett visst system skulle öka hans eller hennes arbets-prestation", vilket är i 

linje med Rubin och Chrisnells (2008) definition.  

Hur en användare upplever nyttan påverkas enligt TAM av ett antal externa variabler. Venkatesh och 

Bala (2008) ger följande beskrivningar av dessa:  

 Upplevd enkelhet vid användning 

 Subjektiva normer: huruvida en individ upplever att personer som är viktiga för honom/henne 

borde använda systemet. 

 Framtoning: graden i vilken användaren tänker sig att användandet av en innovation kommer 

att höja dennes sociala status. 

 Systemets relevans för användarens arbete 

 Utgående kvalitet: huruvida systemet utför användarens arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

 Demonstrerbart resultat: användaren upplever utkomsten av användandet som konkret, 

observerbart och kommunicerbart. 

TAM applicerades av Koufaris (2002) på en e-handel för att utvärdera nytta genom att användare fick 

svara på till vilken grad de upplevde att följande påståenden stämde. Formuläret formulerades först av 

Davis (1989): 

1. Användandet av e-butiken kan förbättra min prestation vid handel 

2. Användandet av e-butiken kan öka min produktivitet vid handel 

3. Användandet av e-butiken kan öka min effektivitet vid handel 

4. Det finns en nytta med att använda e-butiken 

Formulären besvarades online av kunder på en verklig e-butik för böcker med hjälp av 7-punkts 

Likert-skalor. Resultaten från Koufaris (2002) undersökning indikerade att TAM kan appliceras på e-

butiker.  

3.3.2 Effektivitet 

Effektivitetsbegreppet kan delas upp i två delar: Efficiency och Effectiveness. I sammanhanget 

människa-dator-interaktion beskriver Rubin och Chisnell (2008) det engelska begreppet efficiency 

som den tid det tar för en användare att uppnå sitt mål vid interaktion med ett system. Vidare beskrivs 

effectiveness som den grad i vilken en användare upplever att produkten beter sig på förväntat sätt; en 

grad av måluppfyllelse. Att det är av betydelse att skilja på begreppen är något som hävdas av 

Frøkjær, Hertzum, och Hornbæk (2000). Enligt författarnas artikel är tiden för måluppfyllelse för en 

uppgift och kvaliteten på uppgiftens lösning försumbart korrelerade. 

Båda effektivitetsbegreppen går att utvärdera med kvantitativa mått. Efficiency värderas oftast med 

hjälp av ett tidsmått, exempelvis med hur lång tid det tar för en användare att utföra en uppgift på en 

webbapplikation. Effectiveness bör utvärderas med en procentdel av totalt antal användare, 

exempelvis som en andel av användarna som lyckas utföra en uppgift på första försöket (Rubin & 

Chisnell, 2008). 

Ett bra sätt att tidigt under utvecklingen utvärdera preliminära designkoncepts effectiveness är att 

genomföra så kallade formativa studier. Poängen med dessa är att utvecklarna snabbt ska få en 

uppfattning till exempel om huruvida användare kan navigera och slutföra uppgifter med hjälp av en 

webbapplikation. Skissade prototyper duger att testa på i detta syfte. Användaren kan få en 

verklighetstrogen uppgift att lösa med hjälp av systemet och kritisera det, eller svara på frågor från en 

modererande testledare (Rubin & Chisnell, 2008). 
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Effektivitet är en vanlig parameter att testa i kvantitativa validerings- och/eller 

verifieringsutvärderingar i slutet av utvecklingen. (Rubin & Chisnell, 2008) 

En mätbar dimension av efficiency är en webbapplikations laddningstid. Vid utveckling av 

applikation finns flera metoder för att minimera laddningstider. SPA, Single Page Application, är en 

webbapplikation som är utvecklad genom att en sida inte behöver laddas om vid olika 

användarhandlingar (Mikowski & Powell, 2013).  Traditionella webbsidor behöver laddas om varje 

gång en användare utför en aktivitet. Detta kan resultera i en ”blixt”1 då webbläsaren hämtar 

information från servern. Mikowski och Powell (2013) menar att om en sida har mycket information 

eller att användaren har en långsam internetuppkoppling så kan ”blixten” vara i flera sekunder. 

Författarna menar att en sådan sida kan ge en negativ upplevelse för användaren och att SPA är att 

föredra. En SPA hämtar data som används frekvent vid första laddningstillfället, vilket gör att fler 

logiska funktioner utförs lokalt på klientsidan och sidan blir därmed snabbare (Mikowski & Powell 

2013).  

Enligt Gehrke och Turban (1999) är laddningstiden för en webbapplikation en essentiell egenskap. En 

potentiell kund kan lämna webbsidan om laddningstiderna blir allt för stora vilket innebär att detta är 

en viktig faktor att ha i åtanke under utvecklingen. Enligt Forrester (2009) har konsumentens krav på 

snabb laddningstid ökat mellan 2006 och 2009. En undersökningen gjord år 2006 visade att 

majoriteten krävde en laddningstid på fyra sekunder eller kortare och undersökningen från 2009 säger 

att 47 % av konsumenterna kräver två sekunder eller kortare. Enligt en annan undersökningen har fyra 

av tio konsumenter en maximal väntetid på tre sekunder för en sida (Forrester Consulting 2009). 

3.4 Design 
En webbapplikations design har stor effekt för hur användbar den upplevs som. En estetiskt tilltalande 

webbapplikation underlättar för användarens upplevda nöje med användningen, informationsintag och 

navigerbarhet (Yusof, Khaw, Chang, & Neow, 2010). Enligt undersökningar tar det endast 50ms för 

en besökare för att göra en bedömning av en webbapplikation och det är därför väldigt viktigt att den i 

den tilltänkta besökarens mening är estetiskt tilltalande (Lindgaard, Fernandes, Dudek, & Brown, 

2006). Applikationen får dock inte förlora för mycket användbarhet till förmån för det estetiska 

utseendet (Yusof et al., 2010). 

Enligt Schlatter och Levinson (2013) är genomtänkt hierarki essentiellt för att en hemsida ska 

upplevas användbar. Begreppet hierarki på en webbapplikation syftar på objektens relevans i 

förhållande till varandra (US Department of Health and Services, n.d.-b). När användaren öppnar en 

sida ska det vara tydligt vilken information som först ska uppmärksammas, vilka objekt som är på 

samma hierarkiska nivå och vilka som hör ihop.  Brist på tydlig hierarki gör att en sida upplevs som 

ostrukturerad och det blir svårt för användaren att tolka informationen (Lupton & Phillips, 2015). 

Verktyg som kan användas för att forma en applikations hierarki är layout, typsnitt, färg, bilder, 

knappar och funktioner.  Till exempel, genom att placera ett objekt högst upp på sidan på en ruta med 

samma färg som andra rubriker indikeras det för användaren att objekten är på samma hierarkiska 

nivå och genom att ge ett objekt en stark färg skickas signaler till användaren att det objektet bör 

uppmärksammas först. 

Schlatter och Levinson (2013) poängterar att det finns mer än ett sätt att disponera en hemsida för hög 

användbarhet och att tillvägagångssättet för att skapa en användbar webbapplikation är att prova olika 

lösningar och utvärdera vilken som skapar önskad uppfattning och association.   

Betoning i form av färg, font, bilder och funktion får dock inte överanvändas på en sida. För att en 

hemsida ska vara informativ utan att vara överväldigande är det viktigt att ha en balans mellan fyllt 

                                                      
1 Blixt är den vita blanka sidan som webläsaren visar mellan laddningen av två sidor 
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och tomt utrymme (Schlatter & Levinson, 2013). Mellanrummen mellan menyer, knappar och rutor är 

också viktiga då de ger användaren möjlighet att "vila ögonen" vilket gör sidan lättare att ta till sig. 

De tomma ytorna agerar som en kontrast till den information som presenteras och drar därför mer 

uppmärksamhet till närliggande objekt. De objekt som omges av mest tomrum kommer därför dra till 

sig mest uppmärksamhet.  

Zainudin, Ahmad, och Goh (2010) lyfter fram ett antal, mer specifika, utgångspunkter för att designa 

en användbar webbapplikation. Dessa är att: 

 Startsidan ska ha få färger och inte för mycket text och dylikt som gör att den blir plottrig. 

Kursiv font bör inte överanvändas.   

 Navigationsfältet ska vara på samma plats på varje delsida. Användaren ska förstå vart hen 

står, hur hen tog sig dit samt vart hen kan gå härnäst.    

 Det ska finnas ett synligt sökfält.   

 Kundkorgen ska finnas uppe i högra hörnet och den måste synas om användaren har 

produkter i den.   

 Vid kassan ska det endast bes om nödvändig information.  

 Det finns en del riktlinjer för produktkatalogen:    

o Användaren inte ska behöva registrera sig för att se katalogen.   

o Specifikationerna om produkterna ska till en början gömmas.   

o Organisera produkterna så att de viktigaste kommer först.   

o Ha fält som "rekommenderad produkt" eller "bästsäljare" 

3.5 Metodteori 
Validitet är i vilken utsträckning en studie verkligen mäter det som avses att mäta och reliabilitet är 

graden av tillförlitlighet i mätinstrument, det vill säga i vilken utsträckning samma värden fås om 

undersökningen skulle upprepas (Björklund och Paulsson, 2012). Då subjektiv mätdata samlas in kan 

det enligt Wienclaw (2015) vara svårt att försäkra att studien håller hög validitet eftersom stort 

tillförlit måste ges till de medverkandes omdömen. För att ändå skapa högsta möjliga validitet finns 

flera redskap att använda vid utvärdering av en studie (Wienclaw, 2015). 

Triangulering kan öka en studies validitet och reliabilitet. Metodtriangulering innebär att använda sig 

av flera olika metoder för att undersöka en och samma företeelse för att på så vis få olika perspektiv. 

Datatriangulering innebär att använda sig av flera olika datakällor, exempelvis olika respondenter. 

(Björklund och Paulsson, 2012) 

Användartester kan tillämpas för att med hjälp av resultaten introducera eventuella förbättringar till en 

produkt. Ju tidigare dessa förbättringsmöjligheter upptäcks desto lättare är de att implementera. Ibland 

kan olika aspekter av användbarhet vara motsägande. Till exempel, för att uppnå hög produktivitet för 

användaren måste ibland graden av snabb inlärning minskas. Användartester kan ge information om 

de kompromisser som uppstått genom de prioriteringar som gjorts i implementering av 

webbapplikationen. Vid valet av vilka användartestmetoder som ska användas måste hänsyn tas till 

kostnad, tid och tillgänglig kunskap för att genomföra testet. Med andra ord, kostnaden för att 

identifiera förbättringsbehovet får inte överstiga vinsten av förändringen. (Holzinger, 2005) 

Hur många personer som bör delta i ett användartest beror av testets karaktär. Nielsen (2012a) menar 

att fem personer i majoriteten av fallen är en lämplig mängd för kvalitativa utvärderingsmetoder. För 

att resultaten vid kvantitativa test ska vara statistiskt signifikanta behövs dock minst 20 deltagare 

(Nielsen, 2012a).  

Vid så kallade diagnostiska tester, där syftet är att upptäcka fel med ett system, är det intressant att 

veta hur många användare som behöver testa ett system för att en viss andel av dess brister ska 

upptäckas. Målet är att upptäcka så många fel som möjligt, och gärna de med stor påverkan på 
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användbarheten. Att hitta alla brister med en webbapplikation genom användartester tycks dock vara 

en omöjlighet (Molich, Ede, Kaasgaard, & Karyukin, 2004). Såväl Virzi (1992) som Rubin och 

Chisnell (2008) menar att fyra till fem personer bör hitta runt 80% av alla fel kopplade till 

användbarhet då kvalitativa tester genomförs. Detta antal har enligt Hwang och Salvendy (2010) 

kommit att bli en generell regel för antal användare vid kvalitativa tester, men författarna påpekar 

även att det inte råder konsensus bland akademiker på området. Hwang och Salvendys (2010) arbete 

har som slutsats att '10±2' testpersoner vore en bättre generell regel. 

Ytterligare ett antal empiriska undersökningar har gjorts på området. Faulkners (2003) undersökning 

visade att i 60 grupper med fem testpersoner vardera hittades i genomsnitt ca 85% av bristerna med 

testsystemet, men i sämsta fall hittades endast 55%. Med grupper om 10 personer fanns ett 

medelvärde på 94%, med ett sämsta resultat på 82%. 

I rapporteringen av ett användartest finns det en del faktorer skribenten bör ha i åtanke (US 

Department of Health and Services, n.d.-a) . Under testet är det viktigt att vara specifik i 

dokumentationen för att i efterhand veta vad och vilken del av webbapplikationen anteckningarna 

syftar på. Rekommendationen bör ges en prioritering enligt en tre- eller fyrgradig skala för att 

utvecklaren ska veta vilka punkter som är mest kritiska. Utöver förbättringsåtgärder bör även 

välfungerande funktioner lyftas fram för att inte tappa dessa. 

Enligt Rubin och Chisnell (2008) är det viktigt att i slutet av, eller efter, utvecklingen av en produkt 

eller tjänst genomföra ett validerings- eller verifieringstest, ett sluttest. Det är ett användbart verktyg 

för att bedöma resultatet av ett utvecklingsprojekts, och bekräfta eller dementera dess kvalitet. Testet 

sker inte under en aktiv utvecklingsfas och bör vara kvantitativt. Resultatet kan jämföras med ett på 

förhand uppsatt mål, en tidigare version av produkten eller en konkurrerande produkt eller tjänst. 

Under ett sådant test ges användaren en instruktion med en uppgiftsbeskrivning, sedan sker inte 

särskilt mycket interaktion med testledaren. Testet bör inte vara ett så kallat concurrent think aloud-

test.  

3.5.1 User-centered design 

Det finns ett flertal principiella metoder för att skapa system med hög användbarhet och 

användarupplevelse. Ett vanligt begrepp är UCD, user-centered design. UCD är ett förhållningssätt 

där den slutliga användaren involveras i hög grad under utveckling av systemet. En UCD-process 

består enligt Williams (2009) av tre faser. Första fasen innebär studier för att avgöra vilka användarna 

är och vad som är deras behov. En stor del i detta utgörs av intervjuer med intressenter och slutliga 

användare, som sedan systematiskt analyseras på olika sätt med hänsyn till intervjuernas karaktär. 

Under andra fasen utvecklas systemet med utgångspunkt i det som funnits i första fasen. I tredje fasen 

utvärderas systemet, ofta med någon form av användartest (Williams, 2009).  

Wodtke och Govella (2009) ger en annan, om än liknande, beskrivning av UCD som en metod i fem 

steg: 

1. Utred vem målanvändaren är 

2. Prata med målanvändaren 

3. Designa applikationen för målanvändaren 

4. Testa en prototyp av applikationen med målanvändaren 

5. Testa den slutliga applikationen med målanvändaren 

I kontrast till UCD, där mycket utgår från användaråterkoppling och en iterativ process, finns det 

alternativa metoder som baseras på systematiskt utformade modeller och utvärdering och analys av 

dessa (Constantine & Lockwood, 2003). Wodtke och Govella (2009) menar dock att det extra arbete 

som användartestning och iterativ utveckling som UCD för med sig är litet i ett helhetsperspektiv, då 

det sannolikt genererar fler och nöjdare kunder på lång sikt. 

https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/reporting-usability-test-results.html)
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3.5.2 System usability scale-enkäter 

SUS, System Usability Scale, är en testmetod som används för att i grova drag mäta generell 

användbarhet hos en produkt eller tjänst (Brooke 1996). Testet är utformat som en enkät som ges till 

användaren efter användning av webbapplikationen. Användaren uppger i vilken mån den håller med 

tio påståenden på en skala mellan ett och fem. De tio påståenden som ingår i enkäten formuleras 

enligt Brooke (1996): 

1. Jag skulle kunna tänka mig att frekvent använda det här systemet.  

2. Jag fann systemet onödigt komplicerat. 

3. Jag tyckte systemet var enkelt att använda. 

4. Jag tror att jag skulle behöva hjälp av en tekniskt kunnig person för att kunna använda det här 

systemet. 

5. Jag fann att systemets olika funktioner var välintegrerade. 

6. Jag tyckte att det var för mycket inkonsekvens i systemet. 

7. Jag tror att de flesta människor skulle lära sig att använda det här systemet mycket snabbt. 

8. Jag fann systemet bökigt/krångligt att använda. 

9. Jag kände mig mycket självsäker när jag använde systemet. 

10. Jag behövde lära mig många saker innan jag kunde börja använda systemet. 

Svaren från enkäten behandlas därefter för att presenteras med en siffra i intervallet 0 till 100, där 100 

är högsta möjliga användbarhet (Bangor, Kortum, & Miller, 2008). Enligt Brooke (1996) beräknas ett 

SUS-tests totala poäng med följande steg: 

 Från varje svar på en fråga med udda nummer subtraheras 1. 

 Varje svars värde på en fråga med jämnt nummer subtraheras från 5. 

 Varje testanvändares svarspoäng multipliceras med 2,5 vilket ger en totalpoäng i intervallet 0-

100. Det genomsnittliga värdet för alla testanvändare blir testets totala poäng. 

Fördelar med SUS är att det är applicerbart på olika situationer samt att testet är snabbt, enkelt och 

billigt att genomföra. Dessutom möjliggör det standardiserade resultatet jämförelser med konkurrenter 

eller tidigare versioner av webbapplikationen. Det genomsnittliga resultatet för SUS-tester är 68 

poäng. (Bangor et al., 2008) 

3.5.3 Think aloud-test 

TA-test, Think Aloud-Test, är ett vanligt kvalitativt användartest som utvärderar användbarhet. 

Nielsen (2012b) menar att TA-test är det viktigaste verktyget för att utvärdera användbarhet eftersom 

metoden är enkel att genomföra, går att använda i de flesta stadier under ett projekt samt att det med 

stor säkerhet ger tillförlitliga resultat. Den metodik som följs vid TA-tester är löst definierad och 

mycket enkel till karaktären. Den huvudsakliga metoden är att testpersonerna interagerar med 

systemet genom en given uppgift samtidigt som testpersonen öppet kommunicerar sina tankar. 

Användaren förväntas säga vad, hur och varför hen agerar på ett visst sätt samt yttra sina reaktioner 

kring systemets agerande. (Nielsen, 2012b) 

Nielsen (2012b) nämner att två nackdelar med TA. Den ena är att vissa testpersoner kan ha svårt att 

prata högt utan censur då testsituationen kan upplevas onaturlig. Den andra nackdelen är att 

testpersoner inte ges tid att tänka efter innan de ger sina åsikter om systemet som ska utvärderas. 

Testledaren kan uppmuntra testpersonen att prata mer om det behövs men ska aldrig påverka 

testpersonens åsikter. Uppmuntran görs med kommentarer av typen "fortsätt prata", eller liknande. 

(Nielsen, 2012b) 

Det finns två olika typer av TA-tester. Den ena typen, kallat RTA-test, Retrospective Think Aloud-

test, innebär att testpersonen först efter genomförd uppgift uttrycker sina tankar om interaktionen. Den 

andra typen, kallat CTA-test, Concurrent Think Aloud-test, utgår istället från jämlöpande 
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kommunikation under testets gång. En undersökning gjord av Kuusela och Paul (2000) visade att 

CTA-tester i det generella fallet är mest effektiv i att uppenbara tankegångar hos användarna. Vidare 

upptäcks enligt Van Den Haak, De Jong, och Jan Schellens (2003), en större andel fel som är 

relaterade till testets syfte om CTA-test används. Detta tros bero på att i RTA-test får användaren mer 

betänketid att kommentera andra fel som inte är direkt relaterade till frågeställningen.  

3.5.4 A/B-test 

A/B-test är en testmetod som används för att jämföra två versioner av en produkt för att se vilken av 

versionerna som statistiskt sett presterar bäst för ett givet mål. Då testet utförs delas testpersonerna, 

vanligen slumpvis, in i två lika stora grupper, där ena gruppen testar version A och andra version B. 

(Hanington & Martin, 2012)  

När A/B-test planeras är det viktigt att från start definiera testets syfte samt utifrån vilka parametrar 

resultaten ska utvärderas. Dessa parametrar bör vara konkreta och mätbara för att efter testet kunna 

jämföra och utvärdera vilken av de två versionerna som är bäst uppfyller det fördefinierade målet. 

Enligt Siroker och Koomen (2013) genomförs A/B-test av webbsidor i följande fem steg: 

1. Definiera de mål som vill uppnås som utvecklare/företag, formulerat på ett kvantitativt och 

mätbart sätt, som hög vinst, många nya användare, många kommentarer eller liknande. 

2. Identifiera flaskhalsar, det vill säga de delar i webbapplikationen som är kritiska för det mål 

som satts upp.  

3. Formulera en hypotes. Definiera tydliga alternativ A och B som ställs mot varandra för att 

utvärdera vilken version bäst uppfyller givet mål. 

4. Prioritera. Då flera A/B-test kan genomförs samtidigt menar författarna att man bör prioritera 

vilka test som har störst betydelse för det framtida arbetet och utvecklarnas/företagets mål. 

5. Testa versionerna med hänsyn till de uppsatta kvantitativa målen. 

Viktigt att poängtera, enligt Hanington och Martin (2012), är att A/B-test inte säger varför användarna 

föredrar den ena designen över den andra. Testet kan inte ersätta kvalitativa testmetoder som testar 

användarens önskningar, attityd och behov. Testet bör därför alltid kompletteras med ett kvalitativt 

test för att få en djupare förståelse varför användaren föredrar en version över en annan. 

3.5.5 Frågeformulär 

Frågeformulär kan användas på en rad olika sätt för att samla information om användarens åsikter och 

beteende. Formulären bör följa ett strikt tillvägagångssätt till både utformning och genomförande. En 

studie som delvis är baserad på ett formulär vars trovärdighet inte är verifierad kan försvaga hela 

studiens legitimitet. Frågeformulärens kredibilitet är beroende av antalet deltagare och deras vilja att 

delta. (Williams, 2003) 

Rubin och Chisnell (2008) beskriver frågeformulär som ett grundläggande verktyg vid all typ av 

användartestning. Ett frågeformulär är enkelt att utforma, men beroende på hur frågan ställs kan det 

påverka vilken respons som ges. För att inte påverka respondentens åsikter ska frågorna varken vara 

ledande eller partiska, formuläret är för att få fram vad respondenten tycker (Brace, 2013). Som 

Betram (2009) nämner i sin artikel finns en samling riktlinjer om hur ett frågeformulär ska utformas 

och i enighet med Brace (2013) uttrycks att stor vikt bör läggas vid hur frågorna formulerades. 

Förutom att inte vara ledande eller partiska ska frågorna inte ge utrymme för fri tolkning. 

Formuleringen av frågorna ska vara tydlig och respondenten ska förstå frågornas innebörd. Om 

respondenten inte skulle förstå en fråga ska inte en extra förklaring ges, detta för att formuläret ska 

vara standardiserat. Frågorna ska inte vara längre än nödvändigt eller för komplicerade då risken med 

komplicerade frågor är att respondenten tappar fokus och kommer vilja avsluta formuläret . (Brace, 

2013)  
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Innan ett test genomförs kan ett formulär användas för att samla in information om testpersonens 

bakgrund, då detta kan påverka hur testpersonen interagerar med produkten eller tjänsten.  När 

frågorna formuleras bör de utformas med fokus på sådant som kan komma att påverka testpersonernas 

prestation i de uppgifter de får i testet, till exempel personliga erfarenheter, åsikter och preferenser. 

(Rubin & Chisnell, 2008) 

Frågeformulär som används efter test har som syfte att samla in åsikter kring produkten från 

användaren. Enligt Ruben och Chisnell (2008) finns två huvudsakliga faktorer att ta hänsyn till vid 

utformningen av ett sådant formulär: innehåll och format. Frågorna som ställs i formuläret bör vara 

kopplade till den frågeställning som ska besvaras och fokusera på användarens åsikter. Likert-skalor, 

fritextsvar och krysslistor är alla godtagbara tekniker att använda i ett frågeformulär efter ett test. 

(Rubin & Chisnell, 2008) 

Frågeformulär före och efter användartester är dock inte alltid nödvändiga, utan det beroende på 

testets karaktär. För små användartest kan ett kort samtal räcka för att samla information innan testet. 

Dessutom kan det i vissa fall räcka med den återkoppling användaren ger under testet och i dessa fall 

är ett formulär efter testet överflödigt. (Rubin & Chisnell, 2008) 

Brace (2013) trycker på att vid planering av frågorna ska det vara tydligt uppsatt hur svaren från 

formuläret ska analyseras. Svar till frågorna kan antingen vara öppna svar, vilket ger respondenten 

friheten att uttrycka sina åsikter, eller frågor med givna svarsalternativ. Svarsalternativ är snabbare 

och enklare att utföra, exempel på detta är ja/nej-frågor eller en Likert-skala. (Williams, 2003)  

3.5.6 Likert-skalor 

Likert-skalor är svarsalternativ i frågeformulär där respondenten svarar på påståenden utifrån en skala 

som spänner från ändpunkter av typen "håller inte med alls" och "håller med fullständigt". 

Svarsalternativen poängsätts och kan därmed indikera styrkan i respondentens inställning till ett 

påstående. (Dawes, 2008) 

Strongly 

Disagree 

Somewhat 

Disagree 

Neither Agree 

Nor Disagree 

Somewhat 

Agree 

Strongly  

Agree 

 

 

Håller inte 

med alls 

1 2 3 4 5 6 7 Håller med 

fullständigt 
Figur 1: Exempel på utformning av svarsalternativ som Likert-skalor. 

Det är vanligt förekommande med en skala med fem eller sju poäng, men alternativa varianter 

förekommer. Enligt Dawes (2012) studie är det möjligt att jämföra data från formulär med 5-, 7- och 

10-poängs-skalor, men det påstås även att kundundersökningar kan vara delvis beroende av skalornas 

format och att 5- och 7-poängs-skalor i allmänhet tycks ge högre medelresultat än 10-poängsskalor. 

3.5.7 Kvartil 

Ett sätt att få ett mått på spridning är enligt Lantz (2006) att använda det interkvartila intervallet, även 

kallat kvartilavståndet. Spridningen är intressant att kolla på vid dataanalyser (Lantz, 2006). Ibland är 

det nödvändigt att justera beräkningarna efter antalet data. Interkvartila intervallet fås genom att 

beräkna datamängdens undre och övre kvartil. Datamängden delas upp i två delar kring medianen, 

som sedan har övre och undre kvartil som median i övre respektive undre delen. Om antalet data är 

ojämnt räknas andra kvartilen in i både övre och undre delen, samma sak görs ifall antalet data är 

jämnt inom intervallet. Måttet på spridningen fås sedan som differensen mellan övre och undre 

kvartilen. (Blom, Enger, Englund, Granell & Holst, 2005) 
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3.5.8 Tematisk analys 

Vid analys av kvalitativa data är det vanligt med tematisk analys. Det innebär att insamlade data, till 

exempel i form av kommentarer från användare, kategoriseras efter mönster som uppkommit under 

insamlingen och sedan sker vidare analys. (Aronson, 1995) 

En metod för att syntetisera vid tematisk analys är att presentera relevanta insamlade data efter dessa 

kategoriserade mönster, som alternativ till en lång transkription eller liknande. Uttalanden från 

respondenter som går i samma mönster organiseras om och visas med hjälp av en tabell. (Pope et al. 

2000) 

Enligt Braun (2006) är tematisk analys en bra och logisk metod för att analysera kvalitativ data när 

flexibilitet ställs som krav på analysen. När enkätundersökningar utformas med fritextssvar behöver 

analysen av dessa vara flexibel.  
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4. Metod 
För att besvara frågeställningen följdes en UCD-process enligt Williams (2009) beskrivning med de 

tre faserna förstudie, implementation och utvärdering. Förstudien bestod av en enkätundersökning och 

utveckling av en prototyp baserat på resultatet av enkätundersökningen tillsammans med designteori. 

Prototypen baserades på generell teori för att designa en användbar webbapplikation, för att sedan 

under de två följande faserna empiriskt besvara frågeställningen gällande nytta och effektivitet för en 

e-butik med personifierbar produkt. 

Under implementationen genomfördes utveckling av e-butiken och användartester iterativt, för att 

involvera slutanvändaren i hög grad i enighet med teorin för UCD. Under utvärderingsfasen utfördes 

ett sista användartest, vilket bestod av ett anpassat A/B-test med tillhörande frågeformulär. Det 

avslutande testet tillsammans med återkoppling som insamlats under implementationsfasen lade grund 

för diskussion kring frågeställningen och mer specifikt identifiering av faktorer som påverkar nytta 

och effektivitet. Genomförandet illustreras i figur 2 nedan. 

 

Figur 2: Illustration av genomförandet med de tre faserna förstudie, implementation och utvärdering 

4.1 Förstudie 
Arbetet inleddes genom utformning av en frågeställning och en produkt definierades. Valet av 

produkt var kaffe där användaren erbjuds möjligheten att skapa en egen blandning utifrån 

förutbestämda parametrar. Motiveringen till produktvalet var att produkten lämpar sig för att besvara 

frågeställningen, samt att det antogs finnas en rimlig möjlighet för en sådan produkt att lanseras på en 

verklig marknad (bilaga A).  

4.1.1 Enkätundersökning 

Ett grundläggande antagande var att det fanns utrymme för att etablera en e-butik som säljer 

personifierbart kaffe på den svenska marknaden. En enkät togs fram för att bekräfta detta där fokus 

låg på respondentens beteenden vid konsumtion av kaffe samt vilka valmöjligheter de ansåg 

önskvärda vid kaffeinköp.  

Enkätfrågorna formulerades opartiskt och icke-ledande eftersom det enligt Betram (2009) är 

avgörande för frågeformulärets, och därmed studiens, legitimitet. Då det enligt Williams (2014) är 

snabbare och enklare att svara på enkäter med givna svarsalternativ presenterades en stor del av 

frågorna som flervalsfrågor med en 5-gradig skala, detta i förhoppning om att enkelheten skulle leda 

till en ökad svarsfrekvens.  

4.1.2 Prototyp 

En visuell prototyp över e-butiken formgavs där de huvudsakliga funktionella aspekterna samt 

designen illustrerades. Verktygen som användes var Adobe Illustrator och Adobe Photoshop. Syftet 

med prototypen var att med stöd i den initiala enkätundersökningen och med förankring i teorin ta 

fram en webbapplikationen för att besvara frågeställningen. Fyra funktionaliteter som identifierades 

genom enkätundersökningen togs med i skapandet av prototypen, se avsnitt 5.1.1. Utformningen av 

prototypen gjordes även med avseende på Zainudin et al. (2010) och hänsyn togs till följande av deras 

observationer: 

 Få färger och text på startsidan 

 Låst navigationsfält på samtliga delsidor 
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 Kundkorgen i högra hörnet 

 Tydligt hur många produkter som ligger i kundkorgen 

 Kassan ber bara om nödvändig information 

 Användaren behöver inte registrera sig för att se produktkatalogen 

4.2 Implementation 
I enlighet med Williams (2009) teori gällande UCD lades stort fokus på att involvera potentiella 

användare för att styra utvecklingens riktning. Det gjordes på et iterativt sätt där användarnas 

återkoppling styrde utvecklingen till stor del. Iterationerna bestod av användartester följt av 

utveckling och skedde löpande under implementationen. Syftet med användartesterna var delvis att 

driva utvecklingen så att e-butiken skulle uppnå högre användbarhet. Syftet var också att senare under 

utvärdering kunna identifiera faktorer som påverkar nytta och effektivitet hos en e-butik med 

personifierbar produkt. Då köpflödet ansågs vara den processen som tydligt skiljer e-butiker med 

personifierbara produkter från e-butiker med standardiserade produkter, har fokus lagts på detta. Trots 

detta har även tidiga användartester testat övriga funktionaliteter av hemsidan till följd av den 

tillhörande kravspecifikationen.  

Användartester genomfördes på varje version av e-butiken, det vill säga vid de tillfällen då större 

förändringar av applikationen skett. Tre olika typer av användartester utfördes: SUS-enkäter, CTA-

tester samt anpassade A/B-tester. Dessa användartester valdes då de låg inom ramen av omfattning, 

tid och kostnad som fanns tillgängliga. 

4.2.1 Tekniska verktyg 

Webbapplikationen har enligt de tekniska kraven utvecklats med hjälp av Bootstrap, jQuery, 

JavaScript, Python och Flask. Dessutom användes Jinja2 för att underlätta kommunikationen mellan 

frontend och backend.   

Frontend Backend 

HTML, CSS, Bootstrap, JQuery, JavaScript, 

AJAX, Jinja2, Session och Cookies 

Python, Flask, SQLite, SQLAlchemy 

Figur 3: Verktygen som användes för att utveckla webbapplikationen. 

4.2.2 Iteration 1 - SUS-test 

I början av första iterationen av implementationsfasen utfördes ett SUS-test på prototypen för att i 

enlighet med Brooke (1996) mäta generell användbarhet, vilket inkluderar begreppen effektivitet och 

nytta. Under testet mottogs även muntliga kommentarer för att uppmärksamma förbättringsområden.  

Testpersonerna ombads att utföra två uppgifter på prototypen: köpa en kaffeblandning utefter given 

specifikation samt hitta företagets email-adress. Efter utförandet svarade användaren på ett formulär 

med tio standardiserade frågor formulerade i enlighet med Brooke (1996).  

Testet utfördes på fem personer då det enligt Virzi (1992) samt Rubin och Chrisnell (2008) anses vara 

ett tillräckligt antal för kvalitativa tester. För att generera ett generellt mått på prototypens 

användbarhet behandlades resultaten därefter enligt Brookes (1996) metod. 

4.2.3 Iteration 2, 3, 4 - CTA-test 

I början av andra, tredje och fjärde iterationen utfördes tre CTA-tester, ett i varje iteration. Valet att 

utföra CTA-test istället för RTA-test baseras på resultaten från Kuusela och Pauls (2000) 

undersökning som påvisar att CTA-test generellt är mer effektiva än RTA-test. Testerna genomfördes 

för att upptäcka förbättringsområden kopplade till effektivitet och nytta. 

Testerna genomfördes på fyra till sex slumpvis valda personer enligt rekommendationer av Virzi 

(1992) samt Rubin och Chrisnell (2008). Testpersonernas interaktion med webbapplikationen 



19 

 

dokumenterades med skärm- och ljudinspelning som senare analyserades och sammanställdes. 

Kommentarerna kategoriserades in i sådana som berörde nytta respektive effektivitet. Definitionen 

som användes vid kategoriseringen var, i enlighet med Rubin och Chrisnell (2008), för nytta den grad 

i vilken systemet kan hjälpa användare att uppfylla sina mål och för effektivitet tidsåtgången för en 

användare att utföra önskad uppgift på webbapplikationen samt i vilken grad användaren upplever att 

webbapplikationen beter sig som förväntat. Utifrån samanställningen utvecklades sedan 

förbättringsförslag som förväntades förbättra effektiviteten eller nyttan hos webbapplikationen. 

Därefter gavs förbättringsförslagen en prioritet för hur viktiga de var att åtgärda inför nästa omgång 

användartester. Prioriteten kunde i sin tur användas om tidsbrist uppstod med att implementera alla 

förbättringsåtgärder. Prioriteten baserades på hur tydliga de mönster som användarnas kommentarer 

genererade var och sattes enligt en tregradig skala; låg, medel och hög.  

Det som skiljde CTA-testen åt var de uppgifter som användarna tilldelades.  

4.2.3.1 Iteration 2 - CTA-test 

Testet under andra iterationen fokuserade på köpprocessens grundläggande funktion, då 

webbapplikationen var i ett tidigt skede av utvecklingen. Följande uppgifter gavs till testpersonerna: 

1) Skapa en egen blandning och lägg den i varukorgen 

2) Töm varukorgen 

3) Genomför ett köp av en befintlig blandning 

4) Leta upp företagets adress 

4.2.3.2 Iteration 3 - CTA-test  

Under testet i tredje iterationen undersöktes samtliga moment från föregående iteration samt 

testpersonernas upplevelse av att skapa en blandning enligt testledarens specifikation. Följande 

uppgifter gavs till testpersonerna: 

1) Skapa en egen blandning och lägg den i varukorgen 

2) Töm varukorgen 

3) Genomför ett köp av en befintlig blandning 

4) Leta upp företagets adress 

5) Skapa en blandning enligt specifikation av testledaren och lägg den i varukorgen 

4.2.3.3 Iteration 4 - CTA-test  

Testet under fjärde iterationen fokuserade på användarens upplevelse av att skapa en kaffeblandning 

utifrån egna preferenser. Följande uppgifter gavs till testpersonerna: 

1) Skapa en kaffeblandning som du gillar 

2) Se till att din kaffeblandning passar den bryggare du har hemma 

4.2.4 Iteration 5 - A/B-test 

Under implementationsfasens femte iteration utfördes ett test som var inspirerat av A/B-tester enligt 

Hanington och Martin (2012). Något som skilde det här anpassade A/B-testet från ett traditionellt 

A/B-test var urvalsprocessen då grupperingen inte skedde slumpvist utan kronologiskt, dvs. den första 

hälften testade version A och den andra version B. Dessutom var testledaren fysiskt på plats med 

testpersonen, vilket skiljer sig från ett sådant A/B-test där en användare slumpas in på en version, 

kanske utan att vara medveten om att ett test utförs. Testet gjordes för att ställa två olika versioner mot 

varandra och undersöka vilken köpprocess som i störst utsträckning uppfyllde effektivitet och nytta.  

Skillnaden mellan version A och B var antalet steg per sida i köpprocessen, där version A hade två 

steg per sida och version B hade ett steg per sida. Antagande att förändringen från flera steg per sida 

till ett steg per sida skulle öka användbarheten baserades på teori av Schlatter och Levinson (2013) 

som betonar vikten av tomma utrymmen.  
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Under testet fick användarna slutföra uppgiften att köpa ett kaffe som hen skulle tycka om och kunna 

brygga hemma. Därefter besvarade testpersonen ett frågeformulär med svarsalternativ utformade i 

enlighet med Dawes (2012) Likert-skalor graderade från ett till sju med ändpunkterna "håller inte alls 

med och "håller med fullständigt". Frågeformuläret innehöll följande frågor: 

1) Jag förstod var jag befann mig på sidan och vad jag viste vad jag skulle ta mig härnäst 

2) Jag kunde med enkelhet utföra de uppgifter som tilldelats mig  

3) Jag anser att funktionerna på hemsidan var relevanta  

4) Jag kunde men denna hemsida blanda ett kaffe som passade mig  

Testerna genomfördes på tio slumpvis utvalda testpersoner för varje version i enlighet med Hvang och 

Salvendys (2010) .  

4.3 Utvärdering 
Under den sista fasen genomfördes tre analyser för att identifiera faktorer som påverkar användbarhet 

i form av nytta och effektivitet för en e-butik med personifierbar produkt, vilket illustreras i figur 4.  

 

Figur 4: Tre analyser för att identifiera faktorer för att uppnå användbarhet enligt frågeställningen. "Faktor n" indikerar att 

antalet faktorer (betecknat n) är okänt på förhand. 

Två av analyserna var baserade på ett test inspirerat av A/B-test som genomfördes under 

utvärderingen och en av analyserna var baserad på de tre CTA-testerna som genomfördes under 

implementationen. Metoden för de två första analyserna beskrivs i avsnittet Statistisk och tematisk 

analys av A/B-test under utvärderingen, medan metoden för den tredje analysen beskrivs i avsnittet 

Tematisk analys av CTA-tester under implementationen. Syftet med att använda både statistisk och 

tematisk analys baserade på både anpassat A/B-test och CTA-tester var att uppnå högre validitet 

genom både metodtriangulering och datatriangulering enligt Björklund och Paulsson (2012). 

4.3.1 Statistisk och tematisk analys av A/B-test under utvärderingen  

Under utvärderingsfasen utfördes ett test som var inspirerat av A/B-tester enligt Hanington och Martin 

(2012). Något som skilde det här anpassade A/B-testet från ett traditionellt A/B-test var 

urvalsprocessen då grupperingen inte skedde slumpvist utan kronologiskt, dvs. den första hälften 

testade version A och den andra version B. Dessutom var testledaren fysiskt på plats med 

testpersonen, likt som för det anpassade A/B-testet under slutet av implementationen. Testet gjordes 

för att ställa två olika versioner mot varandra och undersöka huruvida webbapplikationens nytta och 

effektivitet hade förbättrats från den andra iterationen under implementationen till slutgiltiga 

versionen, samt utifrån detta identifiera faktorer knutna till förbättringen. 
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I testet medverkade 20 deltagare per version för att uppnå statistisk signifikans enligt rekommendation 

av Nielsen (2012a), totalt medverkade alltså 40 deltagare. 

Inför testet läste testpersonen en testbeskrivning (Bilaga G), innehållande en kort 

bakgrundsbeskrivning samt testets uppgifter, och besvarade sedan i enlighet med Rubin och Chrisnell 

(2008) ett inledande frågeformulär med frågor kopplade till testpersonens erfarenheter och preferenser 

(Bilaga G). Därefter utförde testpersonen följande uppgifter: 

1. Skapa en kaffeblandning som du gillar och kan brygga hemma.  

2. Lägg kaffeblandningen i varukorgen.  

3. Gå till varukorgen. 

Eftersom Hanington och Martin (2012) poängterar att A/B-test inte säger varför användarna föredrar 

den ena versionen före den andrsa fick deltagarna efter testet svara på ett frågeformulär kopplat till 

uppgiften, vilket enligt Rubin och Chisnell (2008) är lämpligt. Stor vikt lades vid formulering av 

dessa frågor, enligt uppmaningar av Betram (2009) samt Brace (2013) och inspiriation till frågornas 

formulering hämtades från de listade påståendena av Koufaris (2002). Svarsalternativen utformades 

till stor del i enlighet med Dawes (2012) Likert-skalor graderade från ett till sju med ändpunkterna 

"stämmer inte alls" och "stämmer helt och hållet". Två frågor hade fritextsvar vilket enligt Rubin och 

Chisnell (2008) också är godtagbart. 

Följande frågor var avsedda att ge svar gällande effektivitet: 

 ”Jag upplevde köpprocessen som snabb” 

 ”E-butiken betedde sig på det sätt som jag förväntade mig” 

 ”Applikationen betedde sig under detta steg som förväntat” 

 ”Har du några övriga kommentarer om applikationen, skriv dem nedan” 

Följande frågor var avsedda att ge svar gällande nytta: 

 ”Jag lyckades med hjälp av webbapplikationen skapa ett kaffe jag gillar” 

 ”Möjligheten att få välja en redan färdig blandning och sedan modifiera denna hade hjälpt 

mig att uppfylla mina mål.” 

 ”Nämn, om du kan, de tre funktioner i köpprocessen som i högst grad hjälpte dig att uppfylla 

dina mål” 

 ”Under detta steg förstod jag innebörden av mina val (valens påverkan på slutprodukten)” 

 ”Har du några övriga kommentarer om applikationen, skriv dem nedan” 

För den statistiska analysen presenterades svaren till frågorna med Likert-skalors som diagram samt 

med första kvartil, median, tredje kvartil och medelvärde. Korta analyser gjordes avseende skillnader i 

köpprocessen samt skillnader i svaren, för att kunna identifiera möjliga faktorer som påverkar 

effektivitet och nytta.  

För den tematiska analysen kategoriserades fritextsvaren efter mönster som uppkommit och 

sammanställdes i en tabell enligt Aronson (1995) och Pope et al. (2000). De olika temana som 

skapades utgjorde möjliga faktorer som påverkar effektivitet och nytta. 

4.3.2 Tematisk analys av CTA-tester under implementationen  

Genomförandet av de tre CTA-testerna beskrivs i metoden för implementationen. Den tematiska 

analysen gjordes på kommentarer från användare som antecknats under testerna. Kommentarerna 

kategoriserades efter mönster som uppkommit och sammanställdes i en tabell enligt Aronson (1995) 

och Pope et al. (2000).  De olika teman som skapades utgjorde möjliga faktorer som påverkar 

effektivitet och nytta. 
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5. Resultat 
Nedan presenteras resultat från förstudien, implementationen och utvärderingen. 

5.1 Förstudie 
Här presenteras resultatet av enkätundersökningen och prototypen som utvecklades. 

5.1.1 Enkätundersökning 

Totala antalet medverkade i enkätundersökningen uppgick till 497 stycken personer i åldrarna 13 - 87 

år (Bilaga A). Efter att datan från medverkade som inte svarat på samtliga frågor sållats bort uppgick 

antalet personer till 476 stycken. Från resultatet har fyra iakttagelser gjorts som är kopplade till vilka 

valmöjligheter som är önskvärda vid kaffeinköp:  

 61% svarade 3-5 på frågan "Hur avgörande för dig är det vilken sorts kaffeböna du dricker?" 

 83% svarade 3-5 på frågan "Hur viktigt är det vilken rostningsgrad ditt kaffe har?" 

 5% svarade att kaffets karaktär inte spelar någon roll 

 Stor spridning i svaren på frågan "Vilket sorts kaffe köper du?" 

 

a)                                                                                       b) 

 

c)                                                                                       d) 

Figur 5: Svar på frågor i enkätundersökningen 

Dessa fyra funktionaliteter togs med från enkätundersökningen till skapandet av prototypen: 

 Val av bönor 

 Val av rostning 

 Val av malning 

 Karaktären av kaffet  
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5.1.2 Prototyp 

Köpprocessen delades in i sex steg som presenterade på tre olika sidor: 

1. Sida 1 

i) Välj böna: Användaren väljer antalet bönor som hen vill att blandningen ska bestå av 

ii) Välj procent:  Användaren väljer andelen av varje böna som ska ingå i blandningen 

2. Sida 2 

i) Välj rostning: Användaren väljer hur kraftigt blandningen ska rostas 

ii) Välj malning: Användaren väljer hur kaffet ska malas 

3. Sida 3 

i) Välj vikt: Användare väljer vikt på sin blandning 

ii) Namnge din blandning: Användaren väljer namn på blandningen 

Vid skapad produkt får användaren ett val att antingen lägga produkten i varukorgen eller att gå direkt 

till kassan. 

   

a)                                                                                  b) 

 

c) 

Figur 6: Skärmdumpar från köpprocess för prototypen. 

Varukorg och Kassa demonstrerar vad blandningarna som lagts i varukorgen innehåller, hur de är 

rostade och malda samt vilket pris och karaktär de har. I kassan fyller användaren i leveransadress och 

betaluppgifter. 
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a)                                                                                       b) 

Figur 7: Skärmdumpar från varukorg samt kassa för prototypen 

5.2 Implementation 
I detta delkapitlet redovisas resultaten från användartester utförda under implementationen samt hur 

de påverkade webbapplikationen.  

5.2.1 Iteration 1 - SUS test 

Testet utfördes med prototypen som presenteras i figur 6 och 7 ovan, utskriven på A4-papper. Testets 

utfall gav SUS-poängen 95, se Bilaga B. Givet den kvantitativa karaktären på SUS-tester samtidigt 

som antalet testpersoner var litet bedöms det dock som opassande att dra explicita slutsatser enbart 

utifrån denna poäng. Som komplement till SUS-testet dokumenterades ett fåtal kommentarer kring 

prototypens upplägg och användbarhet som uppstod i samband med testtillfällena. Ett sådant exempel 

var att ett flertal testpersoner upplevde otydlighet vid genomförande av köp. Knapparna "Lägg i 

varukorg" och "Gå till kassa" (se figur 6c) funktion sades kunna tolkas på snarlika sätt, vilket enligt 

testpersonerna skulle kunna skapa förvirring. Det uppstod även ett antal kommentarer kring mindre 

detaljer för att öka sidans förtroende; leveransinformation, kvitto samt synliga kontaktuppgifter. Den 

höga poängen samt få negativa kommentarer togs dock som en indikation på att prototypen 

åtminstone inte var en olämplig bas för vidare utveckling och testning. 

5.2.2 Iteration 2 – CTA test  

CTA-testet utfördes på köpprocessen på den första funktionella versionen av webbapplikationen. 

Figur 8-11 visar skärmdumpar från köpprocessen och varukorgen. 

  

Figur 8: Skärmdump av steg 1 och 2 i köpprocessen från 

iteration 2 
Figur 9: Skärmdump av steg 3 och 4 i köpprocessen från 

iteration 2. 
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Figur 10: Skärmdump av steg 5 och 6 i köpprocessen från 

iteration 2. 
Figur 11: Skärmdump av varukorgen från iteration 2. 

 
Tabell 1: Sammanställning av observationer och åtgärdsförslag för CTA test – iteration 2. 

Användbarhet Observation Åtgärdsförslag Prioritet 

Nytta Uppfattade inte att man kan 

välja mer än en böna 

Ändra överskriften i steg 1 från "Välj 

böna" till "Välj Bönor"  

Låg 

Effektivitet Klickade på kaffebönornas 

namn istället för i checkboxen 

Gör både bönans namn och checkboxen 

klickbara vid val av bönor.  

Låg 

Effektivitet Hade svårt att hitta 

varukorgen efter att 

blandning lagts till i 

varukorgen. 

- 

Klickade på knappen 

"Tillbaka" vid försök att ta 

bort blandning som just lagts 

till i varukorgen 

Låt användaren komma till en ny sida 

med alternativen "Fortsätt handla" och 

"Gå till varukorg" när en blandning lagts 

till i varukorgen. 

Hög 

Nytta Uppfattade inte knappen 

"Befintliga Blandningar" som 

klickbar 

Gör knappen "Befintliga blandningar" 

tydligare, t ex. genom att skapa en ruta 

runt knappen eller liknande. 

Hög 

Nytta Hittade inte knappen "Vidare" 

då den skjutits ner efter att 

personen tryckt på "Befintliga 

Blandningar"  

Flytta upp knappen "Vidare" till över 

drop-down för "Befintliga Blandningar" 

Låg 

 

5.2.3 Iteration 3 – CTA test 

CTA-testerna utfördes på köpflödet av en vidareutvecklad version av webbapplikationen från iteration 

2. Figur 12-15 visar skärmdumpar från köpprocessen och varukorgen. 

  

Figur 12: Skärmdump av steg 1 och 2 i köpprocessen från 

iteration 3. 
Figur 13: Skärmdump av steg 3 och 4 i köpprocessen från 

iteration 3. 
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Figur 14: Skärmdump av steg 5 och 6 i köpprocessen 

från iteration 3. 
Figur 15: Skärmdump av varukorgen från iteration 3. 

 

Tabell 2: Sammanställning av observationer och åtgärdsförslag för CTA test – iteration 3. 

Användbarhet Observation Åtgärdsförslag Prioritet 

Nytta Det saknas en knapp för att 

ta bort enskild produkt ur 

varukorgen 

Möjliggöra borttagning av enskild 

blandning i varukorgen 

Hög 

 

 

Nytta Det är otydligt att produkt 

har lagts till i varukorgen 

Lägga till en pop-up som kommer upp 

efter produkt lagts till i varukorgen som 

beskriver blandningen som lagts till och 

ger användaren valen att antingen gå till 

varukorgen eller fortsätta handla. 

Hög 

Nytta Flera av testpersonerna var 

osäkra på vad de olika valen 

i köpprocessen innebar och 

visste inte hur deras val 

skulle påverka smaken i den 

slutgiltiga blandningen 

Lägg till ytterligare beskrivningar om 

varje bönas karaktär, hur rostningsgraden 

påverkar kaffets smak och vilken typ av 

malning som passar vilken typ av maskin.  

Hög 

Effektivitet Knappen "se befintliga 

blandningar" upptäcks av 

flera användare först efter 

att steg 1 och 2 utförts. 

Flytta valet att skapa blandning utifrån 

befintlig blandning till drop-down i 

huvudmenyn 

Medel 

Nytta Testpersonerna har svårt att 

klicka i rätt område för att 

välja en böna 

Utöka det klickbara området för bönorna i 

steg 1 

Låg 

Nytta Testpersonerna har svårt att 

relatera till enheten hekto 

(hg) och uppskatta hur 

mycket som är en rimlig 

mängd att köpa 

Byt ut hekto mot 100 g Medel 

Nytta Flera av testpersonerna 

tolkade procentsatsen av 

varje böna som styrka 

istället för andel 

Låta sliders utgå från 100% istället för 0% Medel 

 

5.2.4 Iteration 4 – CTA-test 

CTA-testerna utfördes på köpflödet av en vidareutvecklad version av webbapplikationen från iteration 

3. Som kan ses i figur 16-19 så har nu bland annat inforutor implementerats samt en ruta med 

återkoppling gällande val av procent. 
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Figur 16: Skärmdump av steg 1 och 2 i köpprocessen från 

iteration 4 
Figur 17: Skärmdump av steg 3 och 4 i köpprocessen 

från iteration 4. 
 

  

Figur 18: Skärmdump av steg 5 och 6 i köpprocessen från 

iteration 4. 
Figur 19: Skärmdump av varukorgen från iteration 4 

 

Tabell 3: Sammanställning av observationer och åtgärdsförslag för CTA test – iteration 4. 

Användbarhet Observation Åtgärdsförslag Prioritet 

Nytta Samtliga testpersoner var 

osäkra på vad kaffet de 

blandat skulle smaka och 

vad det skulle passa till. 

Flera vägleddes av bönornas 

beskrivning men inte 

tillräckligt för att med 

säkerhet känna till 

kaffeblandningens karaktär. 

Lägg till piecharts som liveuppdateras när 

val görs i köpprocessen som visar 

blandningens egenskaper 

 

Hög 

Nytta Testpersonerna uttryckte 

osäkerhet kring betydelsen 

av orden kropp, arom och 

syra 

----- 

Testpersonerna visste inte 

vilken typ av malning som 

passar deras bryggare 

hemma 

Lägg till ytterligare inforutor med 

tydligare beskrivningar av orden kropp, 

arom och syra samt stegen i köpprocessen 

 

Hög 

Nytta Testpersonerna förstod inte 

att man kan välja mer än en 

böna i steg 1 

Byt ut rubriker i köpprocessen från 

uppmanande form till frågeform. Detta för 

att mer pedagogiskt guida köparen 

Hög 

Effektivitet Testpersonerna förstod inte 

vad valet att se befintliga 

blandningar innebär 

Lägg till sida innan första steget i 

köpprocessen som presenterar valen att 

blanda egen blandning eller utgå från 

befintlig 

Hög 
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5.2.5 Iteration 5 – A/B-test 

Version A hade två steg per sida i köpflödet medan version B hade ett steg per sida. Figur 20 och 21 

visar första sidan i köpflödet för respektive version. Totalt hade version A tre sidor medan version B 

hade fem sidor, då steg 5 och 6 fortfarande var på samma sida i B-versionen. Version B gav ett högre 

resultat i tre av fyra frågor och valdes därför för den fortsatta utvecklingen. 

 

Figur 20: Skärmdump av steg 1 och 2 i köpprocessen från iteration 5 – version A. 

 

Figur 21: Skärmdump av steg 1 i köpprocessen från iteration 5 – version B. 

 

Figur 22: Svar på fråga 1 i frågeformulär tillhörande A/B-test – iteration 5 

Med fråga 1 utvärderas effektivitet. Om användaren vet var hen befinner sig på sidan, och vart hen 

ska ta sig härnäst, så indikerar det att webbapplikationen beter sig som förväntat. 
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10

1 2 3 4 5 6 7

Antal svar

Svarsalternativ

Fråga 1 – Jag förstod var jag befann mig på sidan och jag visste var jag 

skulle ta mig härnäst

A-version (medelvärde 5.9)

B-version (medelvärde 6.6)
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Figur 23: Svar på fråga 2 i frågeformulär tillhörande A/B-test – iteration 5 

Med fråga 2 utvärderas effektivitet. Om uppgiften kan utföras med enkelhet bidrar det till att 

användaren snabbare kan genomföra sitt köp. 

 

Figur 24: Svar på fråga 3 i frågeformulär tillhörande A/B-test – iteration 5 

Med fråga 3 utvärderas nytta. Relevanta funktioner på sidan hjälper användaren att slutföra givna mål. 

 

Figur 25: Svar på fråga 4 i frågeformulär tillhörande A/B-test – iteration 5. 

Med fråga 4 utvärderas nytta. Genom att skapa ett kaffe som passar användaren slutför hen ett  

givet mål. 
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Fråga 2 – Jag kunde med enkelhet utföra de uppgifter som tilldelats mig

A-version (medelvärde 6.4)

B-version (medelvärde 6.6)
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Fråga 3 – Jag anser att funktionerna på hemsidan var relevanta

A-version (medelvärde 6.8)

B-version (medelvärde 6.3)
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Svarsalternativ

Fråga 4 – Jag kunde med denna hemsida blanda ett kaffe som passade mig

A-version (medelvärde 6.2)

B-version (medelvärde 6.6)
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5.2.6 Visuell beskrivning av slutgiltiga versionen 

Nedan presenteras och, där det är relevant, jämförs den slutgiltiga versionen av webbapplikationen 

med den första versionen, prototypen. Den första versionen togs fram med hänsyn till relevanta teorier 

och en initial enkätundersökning. Den slutgiltiga webbapplikationen har tagits fram genom iterationer 

med användartester. Presentationen av den slutgiltiga versionen har delats upp i presentation av 

köpflödet samt av övrig funktionalitet.  

5.2.6.1 Köpflödet 

Nedan beskrivs hemsidans huvudfunktionalitet, det köpflöde som ligger under fliken köp kaffe där 

användaren går igenom processen att köpa en eller flera produkter. Både flödet då en helt ny 

blandning skapas samt när en befintlig blandning köps kommer att redogöras för. Figuren nedan visar 

utformningen hos det slutgiltiga köpflödet. Varje fristående text står för ett val som användaren gör. 

Varje grå textruta representerar en sida användaren kommer till, givet ett val. 

De stora skillnaderna mellan den slutgiltiga versionen och prototypen är främst dispositionen och 

mängden information. I prototypen var köpflödets olika delar mer komprimerade och visades i tre steg 

istället för fem. Prototypen hade dessutom mindre löpande information till användarna. Se prototypen 

för visuella jämförelser. 

 

Figur 26: Flödesschema över köpprocessen för den slutgiltiga versionen. 

Figuren nedan visar sidan ”Ny eller befintlig blandning” där valen ”Blanda en egen blandning –” eller 

”Köp en befintlig blandning” presenteras. Detta steg implementerades till följd av återkoppling från 

användartester. Sidan tydliggör för användaren att det finns två grenar i köpflödet, även om 

användaren är omedveten om flödets utformning. I prototypen presenterades möjligheten att köpa 

befintliga blandningar på samma sida som flera andra val, vilket skapade förvirring. 

 

Figur 27: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, en användare får välja att blanda egen blandning eller välja utifrån 

befintliga blandningar. 

Figuren nedan visar sidan ”Välj bönor”, den första steget av köpflödet då en blandning ska modifieras 

eller skapas från scratch. I detta steg väljer användaren vilka bönsorter produkten ska innehålla. 

Genom hela köpflödet presenteras två typer av information, produkt- och flödesinformation. För att 

upplysa användaren om att det finns information om produkten finns tydliga informationssymboler 

löpande genom hela köpflödet. Då användaren håller muspekaren över dessa visas relevant 
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information, till exempel valens inverkan på slutprodukten och dess påverkan på produktens pris. 

Flödesinformationen, de numrerade cirklarna, tydliggör var användaren befinner sig i köpflödet.  

Till höger på sidan visas cirkeldiagram som beskriver blandningens nuvarande karaktär. Dessa ger 

respons på ändringar i produkten för att upplysa användaren om dennes vals inverkan. 

 

Figur 28: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, steg 1 i köpprocessen där användaren väljer bönor. 

Figuren nedan visar köpflödets andra sida, ”Välj procent”, där användaren får välja hur stor andel av 

blandningen som ska utgöras av de valda bönorna. Rektangeln med rundad kontur upplyser 

användaren om hur stor total andel av samtliga bönor som valts. Det är möjligt för användaren att 

välja en andel bönor som överstiger 100 %, men denne kan då inte gå vidare i flödet. När användaren 

väljer mer än 100 % syns ett meddelande i rutan som upplyser användaren om att den har valt en 

otillåten andel bönor. Utformningen är en följd av återkoppling från användarester som visar att 

användarna föredrar att temporärt kunna välja en total andel som överstiger 100 %. Detta berodde på 

att användarna inte ville att en ökad andel av en böna automatiskt skulle minska andelen av en annan 

böna. 

 

Figur 29: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, steg 2 i köpprocessen där använder väljer bönornas respektive andelar 

i blandningen.  

Figuren nedan visar köpflödets tredje sida, ”Välj rostning”. Den resulterande sidan för val av rostning 

har implicit beskrivits i det redan presenterade köpflödet och precis som i tidigare steg ger 

cirkeldiagram återkoppling på valets påverkan på slutprodukten.  
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Figur 30: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, steg 3 i köpprocessen där användaren väljer rostning. 

Figuren nedan visar köpflödets fjärde sida, ”Välj malning”, och den resulterande sidan för val av 

malning har implicit beskrivits i det redan presenterade köpflödet.  

Den viktigaste förändringen mellan prototyp och slutversion var att bilder och information lades till 

om den utrustning som är kopplad till varje malning. Detta för att återkoppling från användartester 

indikerade att det rådde en ovisshet kring vad de olika malningsalternativen innebar. För att ytterligare 

förtydliga valets innebörd byttes titeln ”Välj malning” ut mot ”Hur brygger du ditt kaffe?” för att göra 

det tydligare för användaren vad kaffets malning har för innebörd.  

 
Figur 31: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, steg 4 i köpprocessen där användaren väljer malning. 

 
Figur 32: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, inforuta om malning för olika bryggare. 

Figuren nedan visar köpflödets sista produktskapande sida, ”Välj vikt och namn”, där användaren 

väljer mängd kaffe och namnger blandningen.  
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En förändring som implementerades i detta steg är i vilken viktenhet produkten säljs. Användartester 

påvisade att användare lättare relaterar till enheten gram än hektogram vid köpet. Till höger på sidan 

har cirkeldiagrammen som beskriver produktens karaktär kompletterats med tidigare val användaren 

har gjort.  

Då användaren väljer att lägga en produkt i varukorgen visas modulen i figur 34. Modulen talar om 

för användaren att produkten är tillagd i varukorgen och erbjuder användaren alternativen ”Blanda 

mer kaffe" eller ”Gå till varukorg”. Denna förändring lades till efter att användarna, i tidigare 

versioner av webbapplikationen, blivit förvirrade då de lagt en produkt i varukorgen. Förvirring 

uttryckdes dels i en upplevd osäkerhet om huruvida produkten faktiskt lagts till i varukorgen, och dels 

att användarna inte visste hur de skulle ta sig till varukorgen. 

 
Figur 33: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, steg 5 i köpprocessen där användaren väljer vikt och anger namn. 

 
Figur 34: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, modul då blandning lagts i varukorg. 

Då användaren på sidan "Ny eller befintlig blandning" istället gör valet att köpa befintlig blandning 

kommer användaren till sidan "Köp befintlig blandning" där ett antal fördefinierade blandningar 

presenteras. Användaren kan antingen modifiera blandningarna eller köpa dem färdigblandade. Om 

valet görs att modifiera en blandning kommer användaren in i köpprocessens första steg där samtliga 

val är ifyllda. 

Valet "Lägg i varukorg" implementerades som ett resultat av användartester då användarna uttryckte 

missnöje mot att de i tidigare versioner av webbapplikationen, i enighet med prototypen, var tvungna 

att gå igenom hela huvudköpflödet trots att de inte ville modifiera blandning. Därför implementerades 

modulen som visas i figur 36 som ger användarna möjlighet att bara ändra produktens malning och 

vikt för att sen direkt lägga produkten i varukorgen. 



35 

 

 
Figur 35: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, möjligheten att köpa befintliga blandningar. 

 
Figur 36: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, modul för köp av befintlig blandning. 

I figuren nedan visas sidan "Varukorg". Den presenterar information om varje vara samt totalpriset för 

samtliga produkter i varukorgen. Slutgiltiga varukorgen är lik prototypenen, där den största skillnaden 

är möjligheten att ändra antalet paket av samma blandning. Knappen ”Töm varukorgen” erbjuder 

användarna ytterligare en funktionalitet som inte fanns med i prototypen. Den tar bort allt i 

varukorgen istället för att varje blandning tas bort separat. 

Figur 38 visar knappen i navigationsbaren som tar användaren till varukorgen. Knappen är placerad i 

det övre högra hörnet och är synlig från samtliga sidor.  
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Figur 37: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, varukorgen 

 
Figur 38: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, indikator för antal produkter i varukorgen. 

I figuren nedan visas sidan "Kassa". Den slutgiltiga versionen är en avskalad variant av prototypen. 

Detta genom att produkterna presenterades i en tabell och användaren fråntogs möjligheten att ta bort 

produkter direkt från kassan. De uppgifter som erfordras av användaren för att ett köp ska möjliggöras 

förtydligades genom en numrerad uppdelning. 

 
Figur 39: Skärmdump från den slutgiltiga versionen, kassa med betalning och leveransinformation. 

Nedan visas sidan "Orderbekräftelse", dit användaren dirigeras efter fullföljt köp. På sidan framgår 

det att ett köp har genomförts samt detaljer kring köpet. Därefter skickas ett bekräftelsemail till den 

mailadress som användare har angett. 
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Figur 40. Skärmdump från den slutgiltiga versionen, orderbekräftelse när en produkt har betalats. 

5.2.6.2 Övriga funktioner på webbapplikationen 

Rapportens huvudfokus har legat på köpflödet, men på grund av kravspecifikationer har 

webbapplikationen även annan funktionalitet. Övrig funktionalitet redogöras nedan. 

I figuren nedan visas sidan "Hem" som kan nås genom att genom att klicka på CoffeeCreation-loggan. 

Det är denna sida användaren först möter när denne öppnar webapplikationen. Användaren kan 

scrolla ner för att få relevant information om företaget och om hur webbapplikationen fungerar. 

Indexsidan är avskalad för att användaren snabbt ska kunna orientera sig. Det mörka området i bilden 

är det som laddas om när användaren väljer att gå till en ny flik, det vill säga menyraden överst ligger 

alltid kvar.   

 

Figur 41. Skärmdump från den slutgiltiga versionen, startsidan. 

Se bilaga J figur 1 för att se sidan "Min sida", där en inloggad användaren kan ändra sina person- och 

kontouppgifter samt se tidigare beställningar och blandningar som har köpts. 

Fliken "Mina blandningar" visar de blandningar användaren har köpt. Där kan användaren välja att 

modifiera eller direkt köpa en tidigare skapad blandning. Under fliken ”Mina beställningar” kan 

användaren få detaljerad information om tidigare ordrar. 

Se bilaga J figur 2 för att se sidan "Kontakta oss", där användaren erbjuds möjligheten att direkt 

kontakta ägarna av webbapplikationen via ett formulär. Utöver detta finns andra kontaktuppgifter och 

en adress till ägarna. Kontaktsidan är avskalad för att inte distrahera användaren. 
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Se bilaga J figur 3 för att se  sidan "Vad vi gör" med beskrivning av företaget och produkten. 

5.2.7 Teknisk beskrivning av slutgiltiga versionen 

En schematisk beskrivning av webbapplikationen ges i Figur 42 nedan. Webbapplikationen består av 

tre huvudsakliga komponenter; klient, server och databas. 

 

Figur 42: Schematisk beskrivning av det utvecklade systemet. 

Webbapplikationen är delvis uppbyggd med hjälp av Bootstrap som användes för att få en responsiv 

webbdesign, det vill säga e-butikens innehåll anpassas till storleken på enheten som används. Något 

som användes frekvent var Bootstraps rutsystem, som är baserat på ett 12-kolumns-mönster. Om en 

mindre enhet besöker e-butiken omstrukturerar systemet sidan, antingen genom att placeras en mindre 

viktig del under en högre prioriterad del,  eller genom att gömma den mindre viktiga delen helt och 

hållet. I mobila enheter göms navigationsmenyn och fälls ihop till en mobilanpassad knapp. 

Webbapplikationen är implementerad med hjälp av SQLAlchemy som är baserad på 

programmeringsspråket Python. För att hantera databasen används programvaran SQLite. Då 

webbapplikationens mål är försäljning av en personifierbar produkt innebär det att många lagrade 

produkter kommer vara unika. En metod som användes för att förbättra databasstrukturen var att 

utföra en normalisering innan databasen implementerades. Metoden gör så att databasens 

dataredundans minskar och färre kopior används, vilket leder till mindre belastning på databasen.  

Admin-sidan har implementerats med hjälp av modulen flask-admin och möjliggör enkel 

databasmodifiering, vilket var ett av de tekniska kraven. Funktionaliteten möjligör justering av 

databasens innehåll utan förståelse för eller tillgång till koden. 

Webbapplikationen är skapad enligt Single Page Application (SPA) som bygger på att all nödvändig 

information laddas in vid första sidladdningen. Med hjälp av jQuery göms och visas sedan endast 

specifik information då användare navigerar på webbapplikationen. Den information som särskilde 

sig från detta var navigationsmenyn och sidofoten som var statiska. Detta användes för att minska 

laddningstiden och därmed öka effektiviteten för den potentiella kunden. Enligt figur 43 nedan är 
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webbapplikationens laddningstid under 1,5 sekunder. Testet2 utfördes med Google Chrome DevTools. 

Betalningsmomentet och inloggningssidan avviker från SPA-metoden och är separata sidor. 

 

Figur 43: Visualisering av laddningstid för webbapplikationen. 

Webbapplikationen använder så kallade sessions i form av webbkakor. Dessa kakor är data som är 

lagrade i användarens webbläsare och används för att bibehålla innehållet i användarens varukorg 

trots att webbläsaren stängs ner.  

I sista skedet i kassan har en betalfunktion från Stripe integrerats. Då användaren fyllt i betaluppgifter 

i betalformuläret skickas det till Stripe för granskning. Vid korrekta kortuppgifter skickar Stripe 

tillbaka en unik bekräftelse i form av en token. Dragningen av pengar görs sedan backend genom att 

skicka token, valuta och beloppet som ska dras till Stripe. Godkända och genomförda köp kan sedan 

granskas och analyseras i Stripes egna Dashboard via deras hemsida. 

Köpprocessen består av olika HTML-sidor som följer SPA-metoden, med undantag för kassan. 

Processen använder JQuery, Python och Jinja2 för att kommunicera data mellan front- och backend. 

Detta görs genom att JQuery skickar en specifik fråga till backend som proceseras av Python. Jinja2 

används sedan för att ladda och rendera HTML-sidor. 

Vid genomförande av ett köp använder webbapplikationen flask-mail för att skicka orderbekräftelse 

till användarens mail. Mailet innehåller information om den beställda produkten och dess pris. 

5.3 Utvärdering 
Resultaten av utvärderingsfasens tre analyser presenteras nedan. 

5.3.1 Statistisk analys av A/B-test under utvärderingen och jämförelse av skillnader mellan 

versionerna 

Nedan följer en sammanställning av den kvantitativa datan från de 20 testerna som gjorts på 

respektive version, totalt alltså 40 tester. Version A var från tidigt under implementationen medan 

version B var den slutgiltiga versionen efter implementationsfasens slut. Samtliga svar ges i bilaga G. 

Nedan presenteras först svar på frågorna kring de specifika stegen av köpprocessen med tillhörande 

skärmdumpar för att visa på skillnader mellan A-version och B-version. Sedan presenteras svar på de 

övergripande frågorna gällande köpprocessen. 

  

                                                      
2 Testet utfördes på en Macbook Pro (Retina, Mid 2012) med processorn 2,6 GHz Intel Core i7, minne 8 GB 

1600 MHz DDR3 och grafikkorten NVIDIA GeForce GT 650M 1024 MB och Intel HD Graphics 4000 1536 

MB  
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5.3.1.1 Steg 1 - Val av bönor  
Tabell 4. A/B-test under utvärderingen, svar på frågeformulär, steg 1 – val av bönor.  

A-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden 

av mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 4.75  

Median = 6.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.60  

1:a kvartilen = 3.75  

Median = 5.50  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.05  

B-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden 

av mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 6.00  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.30  

1:a kvartilen = 6.00  

Median = 6.50  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.30  
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5.3.1.2 Steg 2 - Val av procent 
Tabell 5. A/B-test under utvärderingen, svar på frågeformulär, steg 2 – val av procent 

A-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden 

av mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 4.00  

Median = 5.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.15  

1:a kvartilen = 5.00  

Median = 6.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.85  

B-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden 

av mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 6.00  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.15  

1:a kvartilen = 6.75  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.50  
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5.3.1.3 Steg 3 - Val av rostning  
Tabell 6. A/B-test under utvärderingen, svar på frågeformulär, steg 3 – val av rostning 

A-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden 

av mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 6.00  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.60  

1:a kvartilen = 6.00  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.25  

B-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden 

av mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 6.75  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.60  

1:a kvartilen = 6.00  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.50  
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5.3.1.4 Steg 4 - Val av malning  
Tabell 7. A/B-test under utvärderingen, svar på frågeformulär, steg 4 – val av malning.  

A-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden av 

mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 6.00  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.55  

1:a kvartilen = 4.75  

Median = 6.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.80  

B-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden av 

mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 6.00  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.50  

1:a kvartilen = 5.75  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.95  
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5.3.1.5 Steg 5 – Val av vikt och namn  
Tabell 8. A/B-test under utvärderingen, svar på frågeformulär, steg 5 – val av vikt och namn  

A-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden 

av mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 5.75  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.90  

1:a kvartilen = 6.75  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.50  

B-version 

 
Effektivitet: Applikationen betedde sig under 

detta steg som förväntat  

Nytta: Under detta steg förstod jag innebörden 

av mina val (valens påverkan på slutprodukten)  

1:a kvartilen = 6.75  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.55  

1:a kvartilen = 5.75  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.15  
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5.3.1.6 Övergripande frågor gällande köpprocessen 

Tabell 9. A/B-test under utvärderingen, svar på frågeformulär, första frågan om effektivitet. 

Effektivitet: E-butiken betedde sig på det sätt som jag förväntade mig  

A-version  B-version  

    
1:a kvartilen = 4.00  

Median = 5.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.10  

1:a kvartilen = 5.00  

Median = 7.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.95  

 

Tabell 10. A/B-test under utvärderingen, svar på frågeformulär, andra frågan om effektivitet.  

Effektivitet: Jag upplevde köpprocessen som snabb  

A-version  B-version  

    
1:a kvartilen = 4.75  

Median = 6.00  

3:e kvartilen = 6.00  

Medel = 5.30  

1:a kvartilen = 6.00  

Median = 6.50  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 6.30  
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Tabell 11. A/B-test under utvärderingen, svar på frågeformulär, första frågan om nytta. 

Nytta: Jag lyckades med hjälp av webbapplikationen skapa ett kaffe jag gillar   

A-version  B-version  

    
1:a kvartilen = 3.75  

Median = 5.00  

3:e kvartilen = 6.00  

Medel = 4.70  

1:a kvartilen = 5.75  

Median = 6.00  

3:e kvartilen = 6.00  

Medel = 5.90  

  

Tabell 12. A/B-test under utvärderingen, svar på frågeformulär, andra frågan om nytta. 

Nytta: Möjligheten att få välja en redan färdig blandning och sedan modifiera denna hade hjälpt mig 

att uppfylla mina mål  

A-version  B-version  

    

1:a kvartilen = 4.00  

Median = 5.00  

3:e kvartilen = 6.25  

Medel = 5.10  

1:a kvartilen = 5.00  

Median = 6.00  

3:e kvartilen = 7.00  

Medel = 5.26  
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5.3.2 Tematisk analys av A/B-test under utvärderingen 

Tabellen nedan är ett utdrag från den tematisk analys av det anpassade A/B-testet som genomfördes 

under utvärderingen. Hela tabellen med alla svaren från användare ges i bilaga H. Tabellen visar 

funktionalitet som enligt användarna bidrog till att uppfylla deras mål, vilket alltså var att "skapa en 

kaffeblandning som du gillar och kan brygga hemma".  Den visar även sådant som användare nämnde 

under övriga kommentarer. De skriftliga svaren grupperades efter fem teman: 

1. Hur valen kommer att påverka produkten: Kommentarer relaterade till hur användarens 

interagerande med applikationen kommer att påverka den personifierade produkten. 

2. Hur valen har påverkat produkten: Kommentarer relaterade till hur applikationen återkopplar 

hur ett val användaren har gjort påverkade produkten. 

3. Flöde och hierarki: Kommentarer relaterade till strukturen och sekvensen användaren följer i 

processen att köpa en kaffeblandning. 

4. Alternativa köpflöden: Befintliga produkter som modifieras eller andra hjälpmedel vid 

skapandet av en personifierad produkt. 

5. Designval i allmänhet: Kommentarer relaterade till applikationens utseende i stort samt layout 

på knappar, länkar och liknande. 

Tabell 13: Utdrag från tematisk analys av A/B-testet under utvärderingen – svar från användare angående funktionalitet 

som bidrag till att kunna "skapa en kaffeblandning som du gillar och kan brygga hemma" 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 
"Mer information om de 

olika typerna av bönor, 

rostning och malning 
behövs. Kräver stor 

kunskap om kaffe om 

detta inte finns." 
(A,4,Ö) 

 

"Sedan vore det väldigt 
tacksamt med en kort 

beskrivning (räcker med 

10 ord) om varje böna 
[…] Det saknas också 

beskrivningar angående 

malningsmetoder och 
rostning" (A,9,Ö) 

 
"Hade varit bättre om 

man fick veta vad 

bönsorterna smakade" 
(A,11,F) 

 

"Det var bra med 
beskrivningar till 

bönorna samt 

malningarna så man 
förstår om det är rätt 

val" (B,10,F) 

 

"Oklart i sista steget att 

man ska namnge kaffet 

(eller ange mitt namn, 
haha)" (B,16,Ö) 

 

"Informationen om 
varje böna, graderingen 

på syra, kropp och 

arom." (B,19,F) 

 

"Förtydliga att det är 

blandningen kaffe man 
namnger och att man 

inte ska namnge sig 

själv." (B,19,Ö) 

"Någon form av 

information om 

blandningens styrka, 
kryddighet osv." (A,1,F) 

 

"Svårt att veta vad jag 
tycker om kaffet innan 

jag smakat" (A,19,Ö) 
 
"Bra med infocirklarna i 

stegen som berättade 

om arom osv." (B,2,Ö) 
 

"Karaktärscirklarna" 

(B,3,F) 
 

"Procentfördelning och 
samt pris" (B,7,F) 

 

"Bra 
blandningsfunktion" 

(B,15,F) 

 
"Piechart över 

smakresultatet" (B,16,F) 

 
"Att man kunde se hur 

kaffet blev mha 

tårtdiagrammen" 

(B,18,F) 

 

"Att jag väldigt enkelt 
[…] direkt se pris" 

(B,18,F) 

 

"Kanske inte hade 

behövs så många steg 

för att välja de olika 
alternativen, såsom 

rostningsgrad och vikt 

på olika sidor" (A,2,Ö) 
 

"Det hade varit önskvärt 

att applikation på egen 
hand alltid ser till att det 

är 100%" (A,3,Ö) 
 
"Enkel översikt av vilka 

val man har. Få steg till 

avslutat köp." (A,5,F) 
 

"Bra uppbyggnad av 
webbsida, enkel att 

orientera sig." (A,17,F) 
 
"Ser ut som de flesta 

webbshopar (därav 

enkelt att navigera på 
sidan)." (B,4,F) 

 

"Kanske onödigt många 
steg för att slutföra 

produkten. Men det 

kanske blir så om man 

vill köpa en egen 

blandning med flera 

val." (B,10,Ö) 
 

"Flödet med givna steg 

var riktigt bra och 
tydligt! Även tydligt, 

går inte att gå vilse i 

processen." (B,15,F) 

"Vilka kaffebönor som 

är populära" (A,1,F) 
 
"Förvalda blandningar" 

(A,3,F) 

 
"Möjligheten att ställa 

in de tre 

smakdiagrammen och få 
förslag på blandning 

hade varit nice" 

(B,12,Ö) 
 

"Procentsatsen för varje 

böna dök inte upp med 

en gång. Svårt att veta 
när man träffade rätt 

då." (A,5,Ö) 

 
"Hektopriset 

överensstämde inte med 

varukorgens värde, 
lurigt" (A,20,Ö) 

 

"Bra knappar" (B,6,F) 
 

"Den visuella bilden 

(kropp, arom, syra) […] 
är den vita den som styr 

eller är det den mörka 
som styr?" (B,8,Ö) 

 

"En förbättring skulle 
vara att få knapparna på 

samma tema som resten 

av hemsidan." (B,13,Ö) 
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Noteringarna (bokstav, siffra, bokstav) efter påståendena i tabellen ska tolkas som (version, 

testperson, fråga). Fråga = "F" innebär svar på ”Nämn, om du kan, de tre funktioner i köpprocessen 

som i högst grad hjälpte dig att uppfylla dina mål” och fråga =  "Ö" innebär svar på "Har du några 

övriga kommentarer om applikationen, skriv dem nedan". 

5.3.3 Tematisk analys av CTA-tester under implementationen  

Tabellen nedan är ett utdrag från den tematisk analys av de tre CTA-testerna som genomfördes under 

implementationen. Hela tabellen med alla svaren från användare ges i bilaga I. Den visar de behov av 

ny eller förbättrad funktionalitet hos webbapplikationen som identifierades med hjälp av citat från 

användartester. Fem teman identifierades vid genomgång av citaten: 

1. Applikationens syfte och funktion: Kommentarer relaterade till användarens förståelse av 

applikationens grundläggande syfte och funktion. 

2. Hur valen kommer att påverka produkten: Kommentarer relaterade till hur användarens 

integration med applikationen kommer att påverka den personifierade produkten. 

3. Hur valen har påverkat produkten: Kommentarer relaterade till hur applikationen återkopplar 

hur ett val användaren har gjort påverkade produkten. 

4. Flöde och hierarki: Kommentarer relaterade till strukturen och sekvensen användaren följer i 

processen att köpa en kaffeblandning. 

5. Designval i allmänhet: Kommentarer relaterade till applikationens utseende i stort samt layout 

på knappar, länkar och liknande. 

 
Tabell 14. Utdrag från tematisk analys av citat från CTA-tester under implementationen som noterades under testerna 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 
"Då ska jag välja en 

böna. Sex olika att välja 
på och då funderar jag 

lite här men jag får väl 

testa..." (1,2) 

 

"Välj bönor, och där kan 
man välja lite styrka. 

Jag vill ha ganska 

starkt..." (2,2) 
 

"Jag gillar mörkrost, var 

går den procenten tror 
du..." (2,6) 

 

"Okej, så det är 
blandningar av olika 

bönor" (3,2) 

 
"Jag tänkte på att man 

[…] ...kanske att det 

stod att man kan välja 
flera smaker..." (3,2) 

 

"Procent. Ja då kan man 
kombinera flera då eller 

vad..." (3,3) 

 

"Jag kan ingenting om 

kaffe. Jag har ju ingen 
aning om vad jag gillar, 

om bönorna." (2,1) 

 

"Jag vill ju ha vanligt 

bryggkaffe. Det ska ju 
vara […] filter." (2,2) 

 

"Jag skulle vilja att när 
jag för musen över 

namnet på sumatran så 

kommer det en kort 
beskrivning..." (2,5) 

 

"Välj rostning […] här 
hade också varit bra 

med en liten förklaring 

[…] malning, lika här" 
(2,5) 

 

"Jag förstår inte riktigt 
det här kropp […] jag 

förstår att det är 

fyllighet isch men jag 
skulle vilja ha en 

förklaring" (3,1) 

"Eftersom jag vet inte 

riktigt hur gott det blir 
så tar jag inte så 

mycket" (1,2) 

 

"Man kanske skulle 

kunna ha de här pie-
chart-grejerna här 

också..." (3,1) 

 

"Befintlig blandning. 

[…] Jaha, då väljer jag 
en då. Går det att klicka 

på den här." (1,1) 

 

"Vadå lägg i varukorg. 

Jaha, här uppe går jag 
till varukorgen." (1,1) 

 

"Det känns enkelt att 
klicka sig fram, när man 

fattade den där 

procentgrejen..." (2,2) 
 

"Nu blir det ju knas. Nu 

blir det inte hundra 
procent" (2,5) 

 

"Här ska det komma 
fram en pil som visar att 

här kan man trycka." 

(2,5) 
 

"Nähe. Man skulle 

kryssa i den lilla rutan. 
Checka i boxen." (1,1) 

 

"Det står köp kaffe, men 

den verkar inte klickbar. 

Då är jag väl redan där." 
(1,1) 

 

"Nu ska jag välja bönor. 
[…] Jag hade lite svårt 

att träffa klicket först." 

(2,1) 

 
"Okej, sidan ser ju 

ganska amatörmässig ut. 
Jag vet inte om det är 

typsnitten. Det är som 

jag föreställer mig en 
bluffsida..." (2,5) 

 

Noteringarna (siffra, siffra) efter påståendena i tabellen ska tolkas som (testomgång, testperson i 

respektive testomgång).  
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6. Diskussion 
I nedanstående avsnitt diskuteras resultatet och den metod som har använts i studien. Därefter 

diskuteras arbetet i ett vidare sammanhang.  

6.1 Diskussion av resultat 

Då arbetets resultat är svårt att värdera i absoluta termer är det lämpligt att besvara frågeställningen 

med de mönster som uppkommit under utvärderingsfasens tre analyser: den statistiska analysen av 

svarsenkäten från det slutgiltiga A/B-testet, den tematiska analysen av fritextsvaren från det slutgiltiga 

A/B-testet och den tematiska analysen baserad på kommentarer från CTA-testerna. Samtliga av dessa 

mönster bedöms dock inte vara relevanta eller specifika för e-butiker med personifierbar produkt, 

därför är inte alla mönster av lika stort intresse att diskutera. 

Analysen av CTA-testerna visade på att designelements placering och utseende kan ha en stor 

påverkan på hur effektiv en applikation upplevs av användaren. Denna poäng anses dock inte särskilt 

intressant att ta upp i en diskussion rörande implementationen av en e-butik med personifierbara 

produkter i och med att samma förutsättningar bör gälla även för e-butiker med standardiserade 

produkter. Det är inte primärt designen utan strukturen av köpflödet som skiljer en e-butik för 

personifierbara produkter från en vanlig e-butik. Den notering som är av intresse är att det finns stöd 

för analysen i teorin, till exempel genom Yusof et. al. (2010) som menar att design har en stor effekt 

på användbarhet generellt. 

Vid den tematiska analysen av CTA-testerna identifierades en trend i kommentarer som handlar om 

hur användarens agerande påverkar slutprodukten. Kommentarerna följde ett mönster som visade på 

att information om bönor och liknande val som påverkar kaffeblandningen, önskades av användarna. 

Detta är ett mönster som finner stöd i teorin kring informationsinnehåll, till exempel genom Kuan et. 

al (2015). Det går att dela upp trenden i två delar: en som berör den information som ges om hur ett 

framtida val kommer att påverka produkten, och en som handlar om den information systemet 

återkopplar till användaren efter att hen har gjort ett val. Denna kategorisering av information 

möjliggjorde två separata analyser, i faktor 2 och faktor 3, se nedan. 

6.1.1 Faktor 1 - Applikationens syfte och funktion 

Under utvecklingen var det tydligt att användarnas förståelse för applikationens syfte och funktion är 

en viktig faktor för användbarhet i generella termer. Det går att relatera till Brookes (1996) 

beskrivning av användbarhet: "lämplighet för ett syfte". 

Flertalet kommentarer från de CTA-tester som utfördes demonstrerar en förvirring gällande de delar 

av  köpflödet som innehåller personanpassningen av produkten. Denna förvirring kan ha uppstått till 

följd av att användarna inte är vana att köpa produkten som personifierbar. I så fall skulle det 

eventuellt leda till att användarnas tidigare association eller relation till produkten försvårar 

inlärningen av den nya köpprocessen. Testen indikerar att när en produkt som inte vanligtvis köps 

personifierad görs anpassningsbar ökar kraven på att olika alternativ förklaras mycket tydligt.  

I den statistiska analysen av det slutgiltiga A/B-testet framkommer ett intressant samband som går att 

relatera till produkter som vanligtvis inte är personifierbara. Testet visade att extra information om 

rostningen varken tillförde nytta eller effektivitet till användarna. Anledningen är möjligtvis att 

användarna har mer kunskap om denna egenskap då det är en av de kategorier de filtrerar på när de 

ska köpa den icke anpassningsbara motsvarigheten. Denna observation tyder på att det är viktigt att 

studera vilka egenskaper som kunderna överväger när de köper produkten i dess icke personifierbara 

form. Detta för att kunna fokusera på att tydlig presentera information om de egenskaper av produkten 

som kunderna normalt inte funderar på. 

Vid den tematiska analysen av fritextsvaren i det slutgiltiga A/B-testet märktes inte temat 

"Applikationens syfte och funktion" särskilt påtagligt. Anledningen är möjligen att testpersonerna 
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presenterades bakgrundsinformation som tydliggjorde applikationens syfte på ett annat sätt än vid 

CTA-testerna, därav uppstod färre kommentarer på temat. 

6.1.2 Faktor 2 - Hur ett val kommer att påverka produkten 

Det finns tydliga indikationer på att information om produkten är avgörande för hur användare 

upplever e-butikens nytta och effektivitet. Ett sådant tecken är att det statistiska analysen av det 

slutliga A/B-testet totalt sett visade på en högre nytta för den senare versionen av butiken, vilken hade 

ett klart större och mer genomarbetat informationsinnehåll, än den tidigare versionen. Detta blir 

särskilt tydligt då svaren på frågan huruvida användarna är nöjda med den produkt de skapat 

studerats. Informationen var tillgänglig genom inforutor där informationen visas då muspekaren hålls 

över en informationsknapp. På detta sätt kunde användaren lätt komma åt information om det 

behövdes men samtidigt inte utsättas för ett överflöd av text. Resultaten tyder på att ju bättre valen för 

en personifierbar produkt kan beskrivas desto större blir sannolikheten att användarna blir nöjda med 

sin produkt.  

Även om B-versionen generellt fick ett högre resultat än A-versionen i termer av nytta och effektivitet 

fanns det delar då A-versionen presterade bättre. En intressant sak att notera angående detta är att det 

skedde i enighet med det som beskrivits ovan. I de fall där A-versionen tycktes vara bättre på att bidra 

till nytta presenterades mer information för användaren i det steget. Ett exempel är att den tidigare 

versionen tydligt beskriver att användaren ska namnge sin blandning i slutet av köpprocessen, medan 

B-versionen endast har ett fält med texten "Namn". Att detta var förvirrande för användarna går även 

att se i den tematiska analysen av det slutgiltiga A/B-testet. Denna visar dessutom att det vid vissa 

steg behövs beskrivande information för att användarna ska veta hur de ska göra för att få till en 

anpassning av produkten som passar dem. 

6.1.3 Faktor 3 - Hur ett val har påverkat produkten 

Att användarna tyckte att det var bra med visualiserad information, till exempel i form av 

cirkeldiagram som återkoppling efter de har gjort ett val i köpprocessen, var en tydlig tendens i den 

tematiska analysen av det slutgiltiga A/B-testet. Även ett par testpersoner från CTA-testerna har 

kommenterat detta. En skillnad i den tidigare och senare versionen av applikationen är att den senare i 

det sista steget i anpassningsprocessen (se 5.3.1.6 Steg 5) sammanfattar de val som användaren har 

gjort i en figur. Den statistiska analysen av det slutgiltiga A/B-testet visade att B-versionen upplevdes 

som mer effektiv vilket kan indikera att återkopplingen av användarnas val har en påverkan på 

effektiviteten. 

6.1.4 Faktor 4 - Flöde och hierarki 

Ett par funktioner i flödet har, med utgångspunkt i återkoppling från de löpande CTA-testerna, ändrats 

under implementationen. Möjligheten för användaren att utgå från en befintlig produkt för att sedan 

modifiera denna flyttades så att användaren får ett tydligt val mellan detta och att skapa en helt ny 

blandning. En annan ändring som gjordes var att ta bort rubriker som innehöll upprepande text. Dessa 

ändringar tycks ha förenklat processen att skapa en personifierad produkt med hjälp av e-butiken, och 

således ökat användbarheten i form av effektivitet. Dessa förändringar finner stöd i teorin, avsnitt 3.4, 

där (US Department of Health and Services, n.d.-b) menar att det måste vara tydligt vilka objekt som 

står på samma hierarkiska nivå. En helt ny blandning och en befintlig blandning redo för modifikation 

står på samma hierarkiska nivå rent köpmässigt men presenterades ej så i tidiga versioner av e-

butiken. 

CTA-testerna gav dessutom en annan viktig insikt. I de inspelade CTA-testerna av de tidiga 

versionerna av webbapplikationen syns det tydligt hur förvirrade testpersonerna blir efter att de har 

lagt sina produkter i varukorgen. Den förvirringen uttryckes dels genom att vissa användare inte 

förstod ifall de lyckats lägga produkten i varukorgen och dels genom att användare inte hittade 

varukorgen. Det visar på att det är viktigt att tydligt visa användarna vad som händer och ge tips på 



51 

 

hur de bör reagera på det som händer. Då en personifierbar produkt ska göras skapas automatiskt fler 

frihetsgrader som gör att produkten kan skapas på fler felaktiga sätt. I många CTA-tester blev det 

tydligt att användarna blev irriterade när något gick fel och de inte förstod varför. I det slutgiltiga 

A/B-testet hade mer beskrivande felmeddelanden lagts in i B-versionen som talade om för användaren 

varför köpflödet inte betedde sig som förväntat. Resultat från den statistiska analysen av tillhörande 

frågeformulär visade dessutom att B-versionen betedde sig i större utsträckning enligt användarnas 

förväntningar, trots att samma antal fel var möjliga att göra. Detta tyder på att högre effektivitet kunde 

åstadkommas genom implementering av felmeddelanden och en generellt sett större grad av guidning.  

Det slutgiltiga A/B-testet visade även på ytterligare en intressant faktor som tycks ha bidragit till ökad 

effektivitet. Applikationen i sin slutliga version tvingar inte användaren att göra alltför många val på 

samma sida. Detta knyter dels an till den teori som finns om hierarki, men även till teori av Schlatter 

och Levinsons (2013) som säger att användaren inte bör presenteras överdrivet många designelement 

på samma gång. Detta innebär att den e-butik som rent teoretiskt är snabbast om alla val förstås och 

görs korrekt nödvändigtvis inte upplevs snabbast av användaren. Tvärtom, resultaten visar att det 

ibland kan löna sig att förlänga köpflödet för att öka effektiviteten, vilket rent intuitivt kan uppfattas 

som motsägelsefullt. 

En funktionalitet i köpflödet som har fått flera negativa kommentarer av testpersonerna är val av andel 

bönor. Enligt tidiga CTA-tester var det för vissa användare irriterande att de inte temporärt kunde 

ställa in en otillåtet stor andel för att underlätta sina val. I motsats till detta tyckte vissa användare av 

både A- och B-versionen, enligt den tematiska analysen av det slutgiltiga A/B-testet, att det var 

irriterande att de kunde välja en för stor andel bönor. Ett exempel på ytterligare en lösning hade varit 

att tillåta användarna att ej kunna välja mer än 100 % och erbjuda möjligheten att låsa bönor vid en 

viss andel. Överlag tyder detta på att det har varit en svår funktionalitet att implementera till följd av 

den oenighet som råder hos användarna. 

6.1.5 Faktor 5 - Alternativa köpflöden: befintliga produkter som modifieras eller andra 

hjälpmedel vid skapandet av en personifierad produkt  

En intressant observation från CTA-testerna är att det finns användare som personanpassar sina 

produkter från grunden men tar hjälp av befintliga produkter för att göra sina val. Detta tyder på att 

användare som inte är intresserade av att köpa befintliga produkter ändå kan använda dessa för att 

slutföra givna mål och därmed öka sin nytta.  

Då inga uppgifter direkt relaterade till befintliga produkter gjordes på det slutgiltiga A/B-testet kan 

inga slutsatser dras om vilken version som är bäst lämpad sett ur den aspekten. Däremot finns det i 

den statistiska analysen av testet stöd för att, i likhet med vad CTA-testen indikerar, användare skulle 

uppskatta befintliga produkter som hjälpmedel trots att de ska skapa sina helt egna produkt.  

Den statistiska analysen av det slutgiltiga A/B-testet visar att medianen på frågan "Möjligheten att få 

välja en redan färdig blandning och sedan modifiera denna hade hjälpt mig att uppfylla mina mål" var 

5.00 för A-versionen och 6.00 för B-versionen. Att båda medianvärdena är så pass höga indikerar att 

ökad nytta kan uppnås genom att göra det möjligt för användaren att modifiera en redan existerande 

blandning. 

Den tematiska analysen av det slutgiltiga A/B-testet visade på att en användare vill ha ytterligare ett 

köpflöde som står i bjärt kontrast till det implementerade. Det implementerade köpflödet utgår från att 

användaren väljer attribut varpå den resulterande produkten presenteras. Det alternativa köpflödet 

som efterfrågades utgår från att användaren ska kunna välja karaktär hos produkten och att attributen 

sedan väljs automatiskt av flödet. Då målet för användaren är att skapa en produkt som har 

karaktärsdrag som personen gillar förefaller den alternativa köpprocessen rimlig då den ökar 

chanserna för att användaren ska tycka om produkten. Viktigt att poängtera är att användarna måste 

ha kunskaper om vilka karaktärsdrag hen föredrar hos en produkt för att det alternativa köpflödet ska 
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vara fördelaktigt. Då den statistiska analysen av det slutgiltiga A/B-test visade på, för både A- och B-

versionen (se bilaga G), att medianen för testpersonernas kaffekunskap endast låg på 3.00 anses det 

implementerade köpflödet mer ändamålsenligt än det föreslagna alternativa. 

Terwiesch och Loch (2004) menar att det är en utmaning att identifiera kundens behov vid 

kundanpassning av produkter, och att ett hjälpmedel i det syftet kan vara att tillsammans med kunden 

ta fram en prototyp innan den slutliga produkten levereras. I och med att detta är svårare att 

genomföra praktiskt på en e-butik än i den fysiska handeln är det tänkbart att det för en 

webbapplikation istället blir extra viktigt att köpflödet är anpassat efter kundernas behov. Som 

framgår kan ett välanpassat köpflöde vara olika för olika kunder, vilket gör att köpflödets utformning 

bör ske med omsorg. 

 

Figur 44. Modell som visar de tre analyserna som gjorts under utvärderingen, de fem faktorerna som har identifierats samt 

de hur de är relaterade till begreppen nytta och effektivitet. 

6.2 Diskussion av metod 

Utgångsläget för den iterativa arbetsmetoden, det vill säga prototypen, baserades på den 

informationen som finns i teorin för hur en webbapplikationen generellt ska designas för att bli 

användbar och den enkätundersökning som gjordes. En kan argumentera för att om denna studie hade 

fördjupats ytterligare, hade prototypen utvecklats mer. Detta skulle i sin tur leda till att det första 

användartestet skulle kunna ge återkoppling som annars hade presenterats flera iterationer framåt 

vilket i slutändan skulle leda till att slutversionen skulle bli mer användbar. Samma effekt hade 

kanske kunnat fås om prototypen likt den implementerade webbapplikationen hade testats över flera 

iterationer, ett tillvägagångssätt som föreslås av Rettig (1994). Men, en kan också argumentera för att 

det resonemanget skulle göra hela metoden mer beroende av tidigare studier på ämnet, vilket skulle 

göra att denna rapport bidrar med mindre nytt till ämnesområdet. Det kan dessutom vara så att en del 

aspekter av webbapplikationen som ökar användbarhet växte fram genom att den iterativa metoden 

inte utgick från en teoretiskt ideal prototyp. Det sistnämnda är huvudargumentet till varför den 

iterativa arbetsmetoden utgick från den prototyp som det gjorde, det vill säga för att inte indirekt 

inkludera föråldrade slutsatser från tidigare studier. Det kan också antas att uppfyllelse av teoretiska 

riktlinjer för design inte implicerar en användbar prototyp, utan bara är steg i rätt riktning. Den 

iterativa aspekten av metoden blir dessutom mer replikerbar om en mindre komplex prototyp väljs, 

särskilt då nästa studies personifierbara produkt inte nödvändigtvis kommer att vara kaffe. 
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En styrka för UCD- och iterationsaspekten av metoden, som ökar dess reliabilitet, är det att det 

slutgiltiga A/B-slut gjordes på 20 personer för varje version (A- och B-versionen). Det leder enligt 

Nielsen (2012a) till att statistisk signifikans för testen kan uppnås. En brist för dessa användartester är 

att de har utförts på en homogen grupp individer, närmare bestämt studenter. En annan brist är att 

urvalet testpersoner som användartesterna genomförts på under implementationen och utvärdering 

skiljer sig från urvalet testpersoner för enkätundersökningen under förstudien. Anledningen till detta 

var den tid som fanns tillgänglig  samt miljön som arbetet med denna studie har utspelat sig i. Detta 

minskar metodens reliabilitet då svar kan avvika på grund av detta om testet skulle återskapas med 

hjälp av andra testpersoner.  

Av de användartester som genomfördes gav CTA-testerna mest återkoppling som sedan kunde 

implementeras, för att sedan undersöka om ändringarna ökade användbarheten. Frågorna som ställdes 

vid testerna förändrades under implementationsfasens fortskridande vilket försvårade jämförelse av 

utfall mellan olika tester. Anledningen till att frågor inte var konsekventa var en upplevd svårighet 

med att formulera relevanta frågor tidigt under implementationen. Den upplevda svårigheten kan 

exempelvis ha berott på en osäkerhet kring användarnas kunskaper om kaffe, vilket kan antas vara av 

stor betydelse för att skapa en egen kaffeblandning. Det går att argumentera för att enbart CTA-test 

inte är det optimala sättet att arbeta efter då en iterativ arbetsmetod följs. CTA-testen är kvalitativa 

och subjektiva i sin natur. Det försvårar jämförelser mellan olika test vilket, då en iterativ arbetsmetod 

används, ter sig som något som bör göras för att kunna säkerställa att förändringar som görs faktiskt 

leder till högre användbarhet. Istället borde CTA-testen kombinerats tydligare och mer konsekvent 

med andra mer kvantitativa tester. Detta skulle resulterat i att både mycket användaråterkoppling och 

jämförbar data skulle kunnat samlats in. Det gjordes bara ett SUS-test på prototypen i början för att 

säkerställa att utvecklandet inleddes i rätt riktning, ett liknande kvantitativt test hade kunnat göras på 

varje version samtidigt som CTA-testades.  

Ytterligare kritik som kan riktas mot den iterativa delen av metoden är avsaknaden av en formell 

definition av vad användartesten skulle avse att testa. Två olika typer av funktionalitet testades vid  

varje användartest. Dels testades implementerad återkoppling och dels testades ny funktionalitet som 

löpande tillkom i takt med att arbetet mot kravspecifikationen fortskred. Detta försvårade analysen av 

huruvida de implementerade förändringarna eliminerade felen eller ifall den nya funktionaliteten 

distraherade användaren ifrån att upptäcka de tidigare felen. Det hade varit tydligare om 

användartesten gjordes en extra gång separat för bara implementerad återkoppling. Ett annat problem 

uppstod till följd av att projektet genomfördes under begränsad tid. All återkoppling hann inte 

implementeras mellan användartesterna. En del saker som togs upp i iteration 1 var ej klara förrän i 

iteration 3. Detta resulterade i att samma återkoppling återkom flera gånger, vilket gruppen upplevde 

ineffektivt.   

Köpprocessen har stor betydelse för att kunna besvara frågeställningen, vilket har lett till att 

majoriteten av användartesterna har utförts på just köpprocessen. Om testerna även hade täckt andra 

delar av hemsidan skulle det för varje iteration eventuellt fått fler förbättringsförslag på andra ställen 

än köpprocessen och även ett helhetsintryck från användarna. Det skulle vara intressant att undersöka 

hur användarna reagerar på laddningstiden på olika delar av sidan. Köpprocessen består mestadels av 

SPA, som nämnt i tidigare kapitel ger SPA en högre effektivitet än att behöva ladda om sidor. Därför 

skulle tester på flera delar av sidan ge en större bekräftelse på att hemsidans laddningstid är 

acceptabel. Siroker och Koomen (2013) menar att det vid A/B-test bör identifieras flaskhalsar samt 

prioriteras vilka delar av funktionaliteten som ska utvärderas. Det är något som delvis kan motivera 

avvägningen mellan att testa vissa delar av applikationen kontra hela applikationen. Rubin och 

Chisnell (2008) menar dock i motsats till detta att testning av en produkt bör sättas i en 

helhetskontext. En kritik som går att rikta mot beräkningarna av laddningstider som gjordes var att de 

bara gjordes då webbapplikationen kördes lokalt. Då de inte körs lokalt kommer laddningstiderna att 

öka olika mycket beroende på användarnas internetuppkoppling. 
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6.3 Källkritik 
Vetenskapliga artiklar som refererats till i rapporten har använts med försiktighet. Böcker och artiklar 

som refererats till är publicerade. Information är tagen från flera författare och jämförts för att kunna 

stärka tillförlitligheten i teori och metoden som används i rapporten. Vid meningsskiljaktigheter har 

båda författares mening beskrivits. Dock har en källa, Rubin och Chisnells "Handbook of Usability 

Testing", upprepande gånger refererats till, vilket kan ge intryck av att mycket av rapporten speglar 

författarens mening. De flesta källorna som har använts har varit på engelska. Eftersom denna rapport 

har skrivits på svenska finns det utrymme för feltolkningar då en del ord översatts. I de fall där ingen 

lämplig översättning finns har det engelska uttrycket använts för att inte vilseleda läsaren genom 

forcerade översättningar där begreppet får en annan innebörd.  

Under användartesterna har deltagarna främst varit studenter. Vanligtvis har studenter en stor 

datorvana och känner sig snabbt bekväm med webbapplikationer till skillnad mot den äldre 

generationen. Det vore intressant att testa applikationen på en icke-homogen grupp för att se ifall 

resultatet skulle skilja sig ifrån det uppnådda. 

6.4 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Ett område inom den samhälleliga aspekten är om den slutgiltiga webbapplikationen följer alla lagar 

för e-handel. Enligt lagen om elektronisk handel (SFS 2002:562)  måste avtalsvillkor göras tillgänglig 

till en tjänstemottagare. Webbapplikationen har inget avtalsvillkor tillgängligt då fokus låg på att 

besvara frågeställningen. Dessutom behövs det mer kontroll över hur upphovsrättsskyddad material 

hanteras.  

Något annat som kan diskuteras är hur stor miljöpåverkan produkten har. Under arbetet har fokus inte 

legat på kaffe, men det kan ändå vara berättigat en viss eftertanke, speciellt för en läsare som avser att 

bedriva en riktig verksamhet med Coffee Creation eller liknande e-butik. Kaffe odlas bland annat i 

Sydamerika och Afrika, vilket innebär långa transporter och därmed utsläpp som påverkar miljön. 

Samtidigt finns etiska aspekter med stora mängder besprutning av kaffeodlingar och dåliga villkor för 

de som arbetar vid odlingarna. I e-butiken Coffee Creation beskrivs att kaffe kommer från odlingar 

som uppfyller krav för bra villkor. 

En viktig etisk fråga som har dykt upp till följd av metoden och webbapplikationens utformning är 

relaterade till personlig integritet. Som tidigare nämnt involverade metoden flertalet användartester. 

Det var av allra högsta prioritet för gruppen att uppgifter sparades under sekretess och därför gjordes 

alla användartest anonymt. Samtliga testpersoner informerades dessutom muntligt om sin anonymitet. 

En av de tekniska kraven för hemsidan var att användarna skulle kunna skapa konton som hade 

tillhörande personliga sidor. På den personliga sidan kunde användaren spara ner eller ändra konto- 

och adressuppgifter. Det var fiktiva betalningarna som gjordes, så inga riktiga kortuppgifter användes. 

Det här arbetet har även en samhällelig koppling. Enligt DIBS (2016) växer e-handeln snabbt. I takt 

med att alternativen blir fler förväntar sig kunderna mer och mer kundanpassade produkter. Denna 

rapport bidrar till att forma riktlinjer för mer användbara e-butiker som näringsidkare i samhället kan 

använda sig utav. Detta resulterar i att kundernas köpprocesser underlättas och de får mer korrekt 

information om produkterna.  

  



55 

 

7. Slutsatser 
Syftet med arbetet var att utveckla en e-butik i form av en webbapplikation där kunder själva kan 

modifiera och beställa kaffeblandningar. Utvecklingen av webbapplikationen skedde i enighet med 

UCD-metodiken enligt Williams (2009) med de tre faserna; förstudie, implementation och 

utvärdering. Implementationen gjordes på ett iterativt sätt där användarnas återkoppling styrde 

utvecklingen till stor del.  

Frågeställningen för arbetet var hur ska en e-butik med personifierbar produkt designas och 

implementeras för att uppnå användbarhet i form av effektivitet och nytta, där definitioner av 

effektivitet och nytta fastställdes med hjälp av existerande teori. Den definition av effektivitet som 

valdes avser både tidsåtgång och att webbapplikationen beter sig som förväntat, medan definitionen 

av nytta avser uppfyllelse av givna mål för användaren. 

Arbetets syfte är uppfyllt och frågeställningen är besvarad. Webbapplikationen har utvecklats enligt 

syftet. Svaret på frågeställningen är de faktorer som påverkar nytta och effektivitet som identifierats 

under utvärderingen. Även utformningen av och utseendet på webbapplikationen kan ses som en del 

av svaret på frågeställningen. Tematisk analys av förändringar under implementationens gång samt 

statistiska data och tematisk analys av kvalitativa data från validerings-/verifikationstest har lett till 

fem faktorer som påverkar användbarhet i form av effektivitet och nytta enligt definitionerna för 

arbetet. De fem faktorerna beskrivs nedan. 

Applikationens syfte och funktion 

Denna faktor handlar om användarnas förståelse av applikationens grundläggande syfte och funktion. 

Det har visat sig viktigt att användaren presenteras grundliga förklaringar till olika valbara alternativ 

och hur/till vilken grad det är tänkt att användaren ska anpassa produkten. Detta leder till 

användbarhet i generella termer, något som stöds av Brooke (1996). 

Hur ett val kommer att påverka produkten 

Att användaren förstår hur den personifierade produkten påverkas av interaktionen med applikationen 

uppstod som en kritisk faktor för upplevd nytta. Till exempel inforutor med information kring 

egenskaper för de olika alternativ som användaren kan välja mellan vid skapandet av produkten är 

fördelaktigt i detta syfte.  

Hur ett val påverkade produkten 

Att applikationen ger återkoppling till användaren så att hen förstår vilken påverkan de val som har 

gjorts har på produkten antas vara viktigt för applikationens effektivitet. Ett verktyg kan vara 

visualiserad information, till exempel genom cirkeldiagram eller sammanfattande figurer med de val 

som gjorts. 

Flöde och hierarki 

I enighet med teorin, bl.a. US Department of Health and Services (n.d.-b) och Schlatter och Levinson 

(2013) fanns att väl framställd hierarki hos en applikation är viktig. Analysen indikerade mer specifikt 

att tydlig hierarki bidrog till ökad effektivitet, både i termer av snabbhet i flödet och graden av 

måluppfyllelse för enskilda uppgifter användaren tar sig an. Det som är specifikt för anpassningsbara 

produkter är att det krävs någon typ av guidning genom processen att skapa en ny produkt, här 

innefattas varningar och spärrar som hindrar användaren från felsteg.  
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Alternativa köpflöden: befintliga produkter som modifieras eller andra hjälpmedel vid 

skapandet av en personifierad produkt  

Tematisk analys av såväl CTA- som A/B-tester visade på att användare kan tänkas uppleva en nytta 

med en funktion som erbjuder möjligheten att utgå från en befintlig produkt för att sedan anpassa 

denna. I och med att denna funktion implementerades men inte testades specifikt finns det en 

möjlighet att utvidga studier på detta område. En sådan utvidgning kan vara intressant att relatera till 

forskning på kundanpassning inom den fysiska handeln (i motsats till e-handel), som till exempel 

Terwiesch och Loch (2004) har gjort.  

I tillägg till tidigare nämnda poäng kring färdiga produkter som kan anpassas av användaren kan det 

finnas det ytterligare intressanta aspekter att ta upp i framtida studier på närliggande områden. En 

observation gällande applikationens syfte och funktion är att vidare analys för att se vilka delar av en 

produkt som normalt köps icke anpassningsbar som har behov av att förklaras och vilka som 

användaren förstår intuitivt vore av intresse. Även hur mycket av en viss produkt som ska vara 

anpassningsbar kan vara av intresse att studera. Var dessa gränser går antas vara olika beroende på 

kategori av produkt. Framtida arbeten kan även undersöka om det finns fler faktorer som påverkar 

användbarhet i form av nytta och effektivitet än de fem som presenterats i denna studie. 
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SAMMANFATTNING 
Att vara ett nystartat företag på kaffemarknaden innebär många utmaningar, men också många 

möjligheter. Coffee Creation ska genom sin unika nisch med personanpassade kaffeblandningar och 

tydlig varumärkesförmedling ta plats på marknaden. Med kunskap och kvalité ska företaget följa sin 

mission att bringa glädje i vardagen. 

  



   
 

   
 

INLEDNING 
Coffee Creation är företaget bakom en nystartad webbshop som säjer personanpassat kaffe av hög 

kvalité. Genom att erbjuda ett unikt och välsmakande kaffe samt sprida passion och kunskap om kaffe 

vill Coffee Creation hjälpa människor att finna glädje i vardagen. Företaget anser att det är viktigt att 

ta ansvar för medmänniskor och miljö, därför hålls noggrann uppsikt över produktionskedjan och 

företagets kaffeblandningar innehåller enbart ekologiskt odlade bönor. 

OMVÄRLDSANALYS 

Porters femkraftsmodell 

1) NUVARANDE AKTÖRER 
Sverige är ett av de länder i världen där det dricks mest kaffe per person, endast i Finland är 

konsumtionen av kaffe högre.1 Den svenska marknaden erbjuder en mängd olika sorters kaffe, allt 

från billigt snabbkaffe till kaffesorter innehållande mer exklusiva bönor. 

Dock finns det även en stor del av befolkningen som dricker kaffe för koffeinets skull och skulle 

kunna dricka substitut som energidryck för att få samma effekt. Utöver dessa finns det personer som 

föredrar te före kaffe.  

Enligt bifogad marknadsanalys köper svensken helst bryggkaffe, på andra- och tredjeplats ligger hela 

kaffebönor respektive kapselkaffe. Andra kaffeföretag, men även teföretag, ses som konkurrenter. 

Bryggkaffe 

Kaffe är en lättillgänglig produkt. I varje matbutik finns minst en hylla med olika kaffeförpackningar 

och den växande näthandeln erbjuder kaffe för hemleverans. Mindre sortiment av kaffe och 

kaffebönor kan finnas i vissa kaffebodar. Dessa mindre sortiment skiljer sig oftast från märkena i 

dagligvaruhandeln med ett större smakutbud. 

Ett företag som riktar sig mot samma målgrupp som Coffee Creation är svenska Arvid Nordquist. 

Arvid Nordquist står, som Coffee Creation, för bönders rättigheter, kvalité och för en hållbar 

utveckling.2 Enligt bifogad marknadsanalys anser denna målgruppen att smak och kvalité på kaffet är 

viktigare än priset. Priset på Arvid Nordquists kaffe är dyrare än medel och säljs på 

dagligvaruhandlare runtom i Norden. En fördel för kaffe som finns i dagligvaruhandlare är att de är 

enklare att göra impulsköp när annat livsmedel köps och kan köpas direkt vid behov. 

Nespresso 

Nestles Nespresso har i dagsläget profilerat sig som ett märke av exceptionell kvalité, noggrann 

service och genuint nöje. Coffee Creations betonar, likt Nespresso, vikten att skapa en känsla av lyx 

och kvalité kring sitt kaffe.3 Målgruppen som både Coffee Creation och Nespresso har valt att rikta 

sig mot är mellan 45–65 år, men till skillnad från Coffee Creation säljer Nespresso enbart kaffe i 

kapslar. Som bifogad marknadsanalys påvisar dricker svenskar mer bryggkaffe än kapslar, alltså finns 

det en grupp som Nespresso inte når vilket lämnar ett behov för Coffee Creation att fylla. En stor 

fördel som Nespresso har är deras kanaler utåt. Förutom näthandel säljs kapslarna i butiker och de har 

                                                           
1 Expertvalet, "Den svenska kaffekulturen", 2014 
2 Arvid Nordquist, "100% Arabicabönor" 
3 Nestle Nespresso, "Creating Highest Quality Grand Cru Coffees" 



   
 

   
 

en kundtjänst/-service för att kunderna ska kunna ringa in för tips och råd.4 På så sätt är Coffee 

Creation inte lika lättillgängligt. 

2) Nya aktörer 

Inträdesbarriärerna för att börja sälja vanligt butikskaffe består främst av skalfördelar. De aktörerna 

kan köpa in stora partier och på så sätt pressa priserna till nivåer som en mindre aktör inte kan matcha. 

När det gäller den typ av kaffe som Coffee Creation avser att sälja är inträdesbarriärerna mindre 

eftersom samma skalfördelar inte existerar. Idéen bakom Coffee Creation är ny och revolutionerade 

varför risken att bli kopierade av en annan ny aktör anses vara stor.  

3) Substitut 
Te 

Det vanligaste substitutet till kaffe är te. Båda dryckerna är varma och dricks ofta vid liknande 

tillfällen i vardagen. En stor del av Sveriges befolkning dricker hellre te än kaffe. Te är, liksom kaffe, 

lättillgängligt och finns att få tag på i matbutiker, nätet och på tebodar. Fördelen med te är att det inte 

krävs mycket från kunden för att kunna dricka sitt te jämfört med bryggkaffe som behöver bryggas 

innan. Sortimentet för te är mer diversifierat än för kaffe och det finns t.ex. te som säljs som kur mot 

förkylningar, för att lättare kunna somna, detox-te eller mer klassiska varianter som Earl Grey. 

Fördelen med tebod är att kunderna får känna och lukta på tebladen innan köp. Kunderna får också en 

annan sorts bemötande jämfört med endast näthandel. En dialog mellan kund och säljare ger i de 

flesta fallen ett vänligare och hjälpsammare intryck. 

Inom tevärlden finns det också företag som riktar sig mot samma målgrupp som Coffee Creation. 

Kusmi är ett exempel, de står för kvalité och hållbar utveckling.5 Det som skiljer märkena åt är just att 

det ena är kaffe och det andra är te, målgruppen är densamma, men smakupplevelsen och syftet att 

dricka de olika dryckerna är olika. Till exempel är koffeinhalten i te inte lika hög som i kaffe. 

Energidryck 

Kaffe är vida känt för sin uppiggande verkan, energidryck har samma verkan och dricks främst för att 

få extra energi. Utöver koffein innehåller energidryck ofta höga halter socker vilket är en del av den 

uppiggande verkan. Energidryck finns likt kaffe i en mängd olika varianter och smak. Jämfört med 

kaffe associeras inte energidricka med vuxenlivet utan med ungdomen. Den association tar sig 

framförallt i uttryck genom att energidryck ofta konsumeras i samband gaming (sv. spel av data- och 

tvspel). På senare år har det skett diversifiering på energidrycksmarknaden. Nya sockerfria 

energidrycker vars syfte är att konsumeras i samband med träning. Den nya målgruppen är individer 

som maximera effekten av sina träningspass, ofta med målen att uppnå muskeltillväxt. Majoriteten av 

alla företag som säljer energidryck riktar sig mot en annan målgrupp än Coffee Creation. 

4) Kunder  

Målgruppen för kaffe är bred. Det är en dryck som konsumeras i många generationer av individer i 

nästan alla åldrar, både på fritid och på arbetstid. Det primära behovet som kunderna har är att de 

konsumerar kaffe för att det är gott eller för att bli pigga. En del kunder har dock sekundera behov 

som att det kan vara socialt att träffa en bekant för att dricka en kopp kaffe tillsammans. Kunden har 

                                                           
4 Nestle Nespresso, "Creating Long-lasting Consumer Relationships" 
5 Kusmi Tea, "150 Years of History" 



   
 

   
 

stor makt vid dennes val av kaffe och väljer produkt baserat på kvalitet, pris och hur den bryggs. 

Eftersom kaffe är en produkt som många dricker dagligen, vanligtvis varje morgon, är en viktig 

aspekt för kunderna att de snabbt kan köpa nytt kaffe när det gamla tar slut. Detta är det kundbehovet 

som innebär den största utmaningen för Coffee Creation som internetleverantör av kaffe.   

Kaffe är en av de produkter där miljömässig och social hållbarhet har ifrågasätts mycket på senare år. 

Av den anledningen bör de potentiella kunderna ha en del kunskap om vad som skiljer Coffee 

Creation och Arvid Nordquists certifierade kaffe från resten av utbudet. Denna kundkunskap är en 

nyckel till hur Coffee Creation ska kunna säljs sitt kaffe med en prispremie. Därför ska Coffee 

Creation ytterligare upplysa kunderna om skillnaderna mellan olika kaffe.  

5) Leverantörer 

Coffee Creations kommer viktigaste avtal kommer att skrivas med leverantörer av kaffebönor. Val av 

leverantörer är en nyckelaktivitet för Coffee Creation eftersom det är en av grundpelarna i företagets 

positionering. Coffee Creation måste kunna lita på att de leverantör som kontrakteras uppfyller de 

etiska och miljömässiga krav finns för att företaget ska certifiera sina kaffeprodukter på ett legalt sätt. 

Den stora risken ligger i att Coffee Creation, som är baserat i Sverige, kommer ha stora geografiska 

avstånd till leverantörerna vilket försvårar rutinkontroller. Om det skulle vara så att Coffee Creation 

av misstag säljer kaffebönor som ej producerats under godkända förhållanden finns det risk att det blir 

en skandal vilket skulle skada varumärket och kundernas förtroende för företaget. Denna risk är 

särskilt kritisk för Coffee Creation som positionera sig som ett miljövänligt företag.  

SWOT-ANALYS 
SWOT är ett redskap för både en intern och extern analys. S och W står för Strenght (styrka) 

respektive Weakness (svaghet), som är interna faktorer vilka företaget kan kontrollera. O och T står 

för Opportunity (möjlighet) respektive Threat (hot), som är externa faktorer vilka företaget inte kan 

kontrollera och utgår främst från omvärldsanalysen ovan.  

Styrkor 

Coffee Creation är ett nystartat företag med stort fokus på kunden och dess önskemål. Företaget 

erbjuder stora valmöjligheter; om vilka sorters kaffebönor, vilken rost och vilken malning som 

kunden önskar. I nuläget finns det en mängd olika sorters kaffe att välja mellan, men att låta kunden 

själv blanda sitt egna kaffe efter sina egna preferenser finns ännu inte. Detta gör Coffee Creations 

produkt till en unik produkt, i och med att Coffee Creation är ett nystartat företag finns det utrymme 

för att forma produkterna för att möta kundernas behov och preferenser. Detta följer trenden att det 

många marknader är övergår till "köparnas marknad". Personifierbara och många, ofta 

landsöverskridande, alternativ erbjuds köparna i dagens globala ekonomi. Då är det en särskilt stor 

styrka att inte konkurrera med pris som främst verktyg eftersom alternativen är så många.  

Den säljkanalen som finns för Coffee Creation är näthandeln som gör det lättillgängligt för kunden att 

beställa hem sitt kaffe till dörren ligger rätt i tiden. Den snabbt ökande näthandeln ger Coffee Creation 

en bra möjlighet till ingång på kaffemarknaden. Fokuseringen på näthandeln är dessutom en 

långsiktig hållbar strategi eftersom nästa generation kommer att växa upp med än mer utvecklad 

teknik och troligen se näthandeln som något självklart under hela deras liv.  

Samhället är väl medvetet om de aktuella miljöproblemen som påverkar vår miljö och våra liv. 

Genom i varje steg i sin produktion tänka miljömedvetet och ta socialt ansvar kan Coffee Creation 

uppmuntra till att fler företag följer en grönare väg. Konsumenterna i sin tur känner sig delaktiga 



   
 

   
 

genom att köpa ekologiskt och Fairtrade-märkta varor. Att sälja ekologiska varor är helt rätt i tid just 

nu, även marknadsundersökningen visar på att kaffekonsumenter gör miljömedvetna val vid köp av 

kaffe. 

Svagheter 

I dagens läge har inte Coffee Creation en fysisk butik, den information som finns på hemsidan är den 

information som finns att tillgå för kunden. Nackdelen med att inte ha en fysisk butik är att kunden 

inte får känna och smaka på produkten innan köpet och det är svårt att nå personer som inte är 

bekväma med att handla på internet. Med tanke på att företaget är nystartat och säljer högkvalitativt 

kaffe kan priset hamna förhållandevis högt. Det höga priset i kombination med att ingen fysisk butik 

finns kan göra det svårare för Coffee Creation att skapa förtroende hos kunderna.  

Eventuell avsaknad av förtroende kan initialt leda till att, då kaffet säljs som lösvikt, köps i mindre 

kvantitet så att kunderna kan utvärdera produkten. Till följd av detta kommer antagligen Coffee 

Creations vinstmarginal vara lägre i början av produktlivsscykeln för personifierbart kaffe. Anledning 

till detta är att små mängder kaffe ska skickas ut vilket ökar den förpacknings- och fraktkostnad i 

förhållande till inkomsten från varje försäljning. 

Jämfört med konkurrenterna som säljer kaffe har Coffee Creation mindre kapital att satsa på 

marknadsföring och är begränsad till vissa typer av marnadsföring.  

Möjligheter 

Coffee Creation har stora utvecklingsmöjligheter i framtiden. I nuläget finns det en produkt i 

produktportföljen. Den produkten går att utveckla genom att Coffee Creation erbjuder fler typer av 

kaffebönor och nya rostningsmetoder. Produktportföljen går även att diversifiera med att välsorterat 

standardsortiment av specialblandningar börjar säljas. Förutom intäkter skulle detta kunna ge 

inspiration för kunderna att börja mixa egna kaffeblandningar. Andra komplementprodukter som t.ex. 

tilltugg till kaffet kan också börja säljas på lite längre sikt när företaget etablerat en bild av företaget 

som "tydligt kaffeorienterad". En expansion av portföljen kan leda till en större kundkrets som kräver 

en ökad kundservice. Avsaknaden av en fysisk butik leder till att kundkontakten minskar. Öppnar 

Coffee Creation en fysisk butik utökas servicemetoderna och kan på sikt förutom att öka 

kundkontakten även expandera sin verksamhet till kaféer och dylikt.  

Övriga kaffemärken på marknaden har en begränsad mängd kaffesorter i sina produktportföljer, detta 

gör att förr eller senare kan eventuellt kunderna göra ett köp som avviker från märket de vanligen 

handlar ifrån. 

En utmaning för Coffee Creation står inför i framtiden är att fortsätta agera miljömedvetet och jobba 

mot en hållbar utveckling i form av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Trots att detta är en 

utmaning kan det också betraktas som en möjlighet samt ett existensberättigande då det är ett 

företagets främsta konkurrensfördelar. Coffee Creation har möjlighet att bli standardvalet för 

hållbarhetsmedvetna konsumenter. Med ekologisk hållbarhet menas att jordens resurser ska användas 

på ett sådant sätt att ekosystemet produktionsförmåga inte skall överskridas.6 Med social hållbarhet 

menas i varje steg ifrån odling till försäljning ska varje berörande individs behov, fysiska som 

                                                           
6 KTH, "Ekologisk hållbarhet", 2015 



   
 

   
 

psykologiska, och mål tillgodoses på en global nivå.7 Med ekonomisk hållbarhet menas att den 

ekologiska och sociala hållbarheten ska stå för bekostnaden för ekonomisk vinning eller vice versa.8 

Hot 

Marknaden är redan mättad på kaffe. Många av kaffekonkurrenterna finns i fysiska butiker och är mer 

lättillgängligt för impulsköp. I de flesta fall säljer konkurrenterna sitt kaffe i stora volymer och kan 

pressa ner priset, då företagen oftast har långvariga kontrakt med sina leverantörer. Med tiden Coffee 

Creation växer sig större på marknaden och får långvariga kontrakt med leverantörer kan även de 

pressa priset. 

Kaffemarknaden har en oligopolkaraktär, då flera spelare har stora marknadsandelar. Ett hot för 

Coffee Creation är ifall en av dessa stora spelare kopierar Coffee Creations affärsidé innan företaget 

har etablerat den. Detta skulle göra att istället blir den stora spelaren som associeras till det nya 

kaffekonceptet. Detta hot uppstår som en följd av Coffee Creation potentiellt kommer ha svårt att 

väcka Brand Awareness då de har mindre resurser till marknadsföring.  

Stor andel av befolkningen dricker kaffe för att bli pigg eller som en törstsläckare. Dock finns det 

andra drycker än just kaffe för att tillfredsställa dessa behov. Te och energidryck är två stora 

konkurrenter som dricks som substitut till kaffe.  

Coffee Creation är mycket beroende av sina leverantörer, plötsliga kostnader kan uppstå på grund av 

dåliga skördar eller en naturkatastrof.  Andra saker som företaget inte kan påverka är om det sker 

politiska beslut som att tullkostnader ökar eller om import mellan länder förbjuds eller blir striktare 

reglerad. 

TOWS-analys 

Strength-Opportunities strategier 

Coffee Creation har möjlighet att utnyttja att varumärket är oetablerat till att från början göra att det 

associeras som ett miljövänligt alternativ. Det är en konkurrenskraftig fördel gentemot konkurrenterna 

som kan få det svårare att ändra bilden av deras varumärken.  

Coffee Creations affärsmodell innebär en stor styrka gentemot Arvid Nordquists kaffe: alternativen 

tar aldrig slut. En kund som alltid köper Arvid Nordquists kaffe har inte många alternativ att välja 

mellan. Är kunden tillräckligt variationssökande kommer den förr eller senare att pröva ett annat 

kaffemärke, trots att den kanske helst inte ville byta märke. Coffee Creation behöver inte förlora 

intäkter till konkurrenter från sina egna kunder eftersom den personifierbara produkten erbjuder en 

uppsjö av olika alternativ.  

Strength-Threats strategier 

Ett hot som Coffee Creation står inför är att kaffe av många anses vara något som bara sker 

rutinmässigt, där smak och upplevelse inte är prioriterat. Av den anledningen blir en nyckelaktivitet 

för Coffee Creation att informera kunden om varför företagets kaffe inte dricks slentrianmässigt. 

Detta kan göras genom att visa kunden hur och när kaffet kan konsumeras via marknadsföring. Coffee 

                                                           
7 KTH, "Social hållbarhet", 2015 
8 KTH, "Ekonomisk hållbarhet", 2015 



   
 

   
 

Creations personifierbara produkt är den stora styrkan och steget från det slentrianmässiga 

kaffedrickandet. 

För att minimera leverantörshoten är det en styrka för Coffee Creation att, till en början i alla fall, vara 

en liten spelare på den svenska kaffemarknaden. Då företaget initialt kommer köpa in mindre 

leveranser kaffebönor är blir utfallet av en plötslig prishöjning på import mindre ödesdiger. Om en 

leverantör drabbas av en dålig skörd kan Coffee Creation antagligen hitta en annan leverantör som har 

kapaciteten att sälja även till de. Coffee Creations satsning på att sälja certifierat kaffe innebär 

dessutom att företaget automatisk filtrerar bort en stor andel oseriösa kaffeleverantörer. Detta beror på 

att regleringen är striktare på de kaffebönderna Coffee Creation avser att använda sig utav.  

Weakness-Threats strategier 

Det är viktigt för Coffee Creation att minimera svagheten som delvis uppstår till följd av att företaget 

saknar en fysisk butik. Risken med en sämre kundkontakt är Coffee Creation inte via sin webbshop 

lycka förmedla den kvalitéts och lyxkänsla som företaget avser att skapa kring produkten. Detta skulle 

dels kunna innebära att Coffee Creation blir ett offer för den rådande prispressen på marknaden men 

också att färre personer blir medvetna om dess existens. För att motverka detta ska Coffee Creation 

presentera tydlig information på hemsidan på ett estetiskt tilltalande sätt. Hemsidan måste göras så 

pass användbar att kunderna gärna dröjer sig kvar och tipsar bekanta om den. 

För att mitigera hotet att Coffee Creation inte lyckas skapa Brand Awareness hos kunderna till följd 

av företaget inte har råd med dyr marknadsföring måste Coffee Creation använda sociala medier på ett 

genomtänkt sätt. Av den anledningen är en fördel för företaget att kaffet säljs via en webbshop. Detta 

gör att en direkt koppling från sociala medier kan göra till företagets säljkanaler.   

Weakness-Opportunities strategier 

För att undvika den hårda prispress som råder på kaffemarknaden differentierar Coffee Creation sin 

produkt och väljer att inte använda pris som en konkurrensfördel. Detta gör Coffee Creation genom 

tillhandahålla en annan produkt till specifik målgrupp.    

MARKNADSSTRATEGI OCH MARKNADSMÅL 
Målet med Coffee Creations produktlansering är att positionera det som ett substitut till de 

traditionella  kaffeprodukter som finns på marknaden i nuläget. Coffee Creation ska bygga upp ett 

attraktivt varumärke, som kunderna upplever att de är en del av, och tydligt associeras med att sätta 

guldkant på vardagen.  

Coffee Creation ska: 

1) bidra till svenskars påverkan på miljön minskar samt att kaffebönder runt om i världen får bättre 

arbetsvillkor. 

2) bygga ett starkt varumärke som gör att företaget tydligt associeras som pionjärerna för egenblandat 

kaffe men också som ett företag associeras till en högkvalitativ och medveten livsstil. 

3) Lönsamt växa genom att stjäla kunder som värderar kvalitét och ursprung på kaffet från redan 

etablerade aktörer på den svenska kaffemarknaden.  

4) bidra till att svenskars kunskap och intresse för kaffe ökar. 



   
 

   
 

 
Coffee Creation lanserar en ny typ av produkt på en befintlig marknad, vilken kan liknas vid 

produktutvecklingsstrategin i Ansoffs tillväxtmatris.  

ANSOFFS TILLVÄXTMATRIS 

 

 Existerande produkter Nya produkter 

Existerande marknader Marknadspenetration Produktutveckling 

Nya marknader Marknadsutveckling Diversifiering 

 

Produktveckling 

Produkten som Coffee Creations säljer är unik på dagens kaffemarknad då inget annat företag i 

Sverige erbjuder samma produkt. Den unika produkten tillsammans med den standarden som 

företaget står för: kvalité och lyx, gör att Coffee Creation kan komma in på marknaden med 

prisskumning. Företaget väljer vilket pris produkten startar på, då det inte finns någon annan produkt 

att jämföra med. Däremot finns det många substitut till produkten som företaget kan tappa köpare till 

ifall priset sätts för högt. 

För att få gratis publicitet från tidningar och hemsidor kan företaget skicka ut olika exemplar av 

produkter som sedan får recenseras. Dessa tidningar och hemsidor som Coffee Creation tänkt skicka 

exemplaren till bör ha läsare och följare i samma målgrupp som företaget. Dock är det inte säkert att 

all publicitet som företaget får från recensionerna är bra. Fördelen med bra publicitet från 

recensionerna är att de kommer lyfta fram allt Coffee Creation gör bra, vilket lockar potentiella 

köpare. 

Marknadsstrategi på längre sikt 
På länge sikt finns det en möjlighet för Coffee Creation att öppna fysiska butiker för att bredda 

kundkontakten och en ökad service till potentiella köpare, men även att öka tillgängligheten för sina 

köpare. Företaget får dessutom ytterligare marknadsföring med en fysisk butik. 

Likt andra märken som går under stämpeln "högklassiga" kan Coffee Creation i framtiden tänkas ingå 

i dagligvaruhandelssortimentet. Genom att finnas på dagligvaruhandlarnas hyllor ökas Coffee 

Creations sin tillgänglighet, men även kundkretsar som annars företaget inte skulle nått. 

STP-PROCESSEN 

SEGMENTERING 
Coffee Creations potentiella köpare består i första hand av personer som dricker kaffe. Kaffedrickare 

kan i sin tur delas upp i olika segment baserat på geografiska, demografiska, psykografiska och 

beteendemässiga faktorer. Extra intressant för Coffee Creation är att titta på konsumenternas beteende 

kring kaffedrickande och det är lämpligt att segmentera efter i vilket syfte och var konsumenterna 

dricker kaffe. Enligt bifogad marknadsundersökning kan det finnas flera anledningar till varför kaffe 

intags, t ex. kan det vara för att få för energi, stilla ett sug, för smakupplevelsen eller för det sociala 

och exempel på situationer är hemma, på jobbet, hos vänner osv.  



   
 

   
 

Andra faktorer som är relevant att segmentera efter är var i livscykeln de potentiella köparna är och 

hur hög inkomst de har. En student utan fast inkomst har troligtvis andra prioriteringar när denne 

inhandlar kaffe än en fulltidsarbetande person med gott om pengar men ont om tid. Coffee Creation 

gör ingen mer geografisk segmentering än att Sverige valts som huvudmarknad att starta försäljningen 

på. 

URVAL 
Eftersom Sverige är en storkonsument av kaffe9 har Coffee Creation inledningsvis valt Sverige som 

sin geografiska marknad. Då Coffee Creation är helt webbaserad kommer företaget ha möjlighet att, 

geografiskt sett, nå hela Sverige. Anledningen till detta är att blandningar postas ut till kunderna och 

marknadsföring kommer främst att ske via sociala medier. 

Beteendemässigt riktar sig Coffee Creation mot konsumenter som ser en njutning i att dricka kaffe, 

som vill använda kaffet som en form av vardagslyx och därmed är villiga att betala för kvalitativt och 

välsmakande kaffe. Anledningen till detta urval är att det går hand i hand med märkets vision om att 

erbjuda en produkt som innehåller högklassiga, ekologiska råvaror framtagna under goda 

arbetsförhållanden och som samtidigt uppfyller kundens egna smakpreferenser. Då denna 

personanpassning och kvalitet gör tillverkningen dyrare än ett standardiserat lågpriskaffe kommer 

Coffee Creation rikta sig till köpstarka konsumenter.  

Den typiska kunden som detta urval leder fram till är en person i åldersspannet 49-65 med stabil 

inkomst. I denna ålder är det vanligt att man har äldre barn10 som inte kräver så lika mycket tid som 

när de var yngre vilket ger möjligheten att lägga tid på sig själv, däribland morgonrutinen, 

eftermiddagsfika eller middagsbjudning vilka alla är tillfällen då en kopp finkaffe lämpar sig väl.   

POSITIONERING  
För att attrahera den tilltänkta målgruppen ska Coffee Creation positionera sig som ett high-end-

varumärke och det ska finnas en stolthet i att ha en förpackning från Coffee Creation hemma. Coffee 

Creation värdeposition är att få fler fördelar av att ta ett högre pris. Anledningen till detta är att det 

höga priset är att bidrar till att skapa en lyxkänsla associerat till varumärket.  Företaget differentierar 

sig från andra märken så till vida att kunden enkelt kan skapa en egen blandning helt efter egna 

preferenser. På blandningarna kunderna får står deras egna namn, detta leder till att kunderna tar till 

sig Coffee Creation varumärke ännu och gör det till sitt eget. På så sätt skapar Coffee Creations 

positionering en nära relation med kunderna. Kaffet kan dessutom anpassas till olika sorters maskiner 

så att ingen specialmaskin behövs för att kunna utnyttja produkten vilket urskiljer Coffee Creation 

från företag som till exempel Nespresso. Det är anpassningsgraden i Coffee Creations 

värdeerbjudande som gör det till ett konkurrenskraftigt sådant.  

En utmaning för Coffee Creation är att positionera sig med trovärdighet. Företaget är litet, nystartat, 

har ingen fysisk butik och säljer dyra produkter. En viktig del för att stärka trovärdigheten är 

satsningen på att bli det miljövänliga och etiska valet. Varumärkespositionering sker med klarhet– 

Coffee Creation tummar inte på kvalitét och miljön eller synen på hur kaffe ska konsumeras vilket 

också visar på en jämnhet i positionering.  

 Med denna positionering ska Coffee Creation komma åt de kunder som söker en personlig upplevelse 

med kaffedrickandet. 

                                                           
9 The Atlantic, "Here Are the Countries That Drink the Most Coffe - the U.S. Isn't in the Top 10", 2014 
10 Statistiska centralbyrån, "Förstagångspappor äldre än förstagångsmammor", 2014 



   
 

   
 

MARKNADSMIX 

PRODUKT 
Coffee Creation är ett enproduktsföretag som riktar sig direkt till slutkund där stort fokus ligger på 

anpassning av produkten för varje enskild slutkund. Denna produkt är skapad för att tillfredsställa 

behovet av att hitta den ultimata kaffeblandningen samt viljan att "lyxa till" vardagen.  

Som tidigare beskrivits säljer Coffee Creation kaffe där kunden själv kan bestämma procentsats av ett 

urval av bönor, grad av rost samt form (malning, hela bönor, kokkaffe osv.). Kunden kommer få 

namnge sin alldeles egna blandning som levereras hem tillsammans med en beskrivning av 

kaffeblandningen, dess egenskaper vilka stunder kaffet lämpar sig för. För att skapa en känsla av 

kunnighet och kvalité ska kaffet levereras hem i en tilltalande förpackning med en medföljande folder 

som innehåller information om den specifika kaffeblandningen och dess ursprung. Då kunden 

genomfört sitt köp kommer blandningen sparas under ”Mina Sidor” så att det vid nästa 

beställningstillfälle går att enkelt klicka hem samma blandning igen eller modifiera den efter smak. 

PÅVERKAN 
Coffee Creations marknadsmål har redogjorts för under avsnittet marknadsmål. För att uppnå dessa 

kommer Coffee Creation använda sig av informativ och övertygande annonsering. Eftersom Coffee 

Creation är i introduktionsfasen av sin livscykel är det viktigt att informera konsumenterna om 

produkten och att från start förmedla en tydlig varumärkesbild. Kvalitet, kunnighet och vardagslyx är 

tre ledord som ska genomsyra budskapet. En lämplig kanal för att nå kunderna är Internet, detta på 

grund av att produkten endast kommer säljas via en webbshop. För att locka förstagångskunder är en 

möjlig strategi att dela ut rabattkuponger eller varuprover. Coffee Creations kunder kommer vara 

viktiga för företaget eftersom de kommer agera budbärare åt företaget genom "mun-till-mun" 

marknadsföring.  Eftersom företaget är nystartat och inte har mycket kapital att lägga på 

marknadsföring kommer den initialt att ske främst via sociala medier. Även i de sammanhangen 

kommer kunderna bli viktiga budbärare t.ex. genom de recensioner de ger Coffee Creation.  

PRIS 
Då Coffee Creation vill profilera sig som ett kvalitetsmärke priserna kommer sättas därefter. Priset 

kommer sättas enligt en värdebaserad prissättning. En price-skimming-strategi kommer användas för 

att etablera varumärket. Detta är också viktigt för att täcka inköpskostnaderna som kommer vara höga 

i början då volymerna är små. På längre sikt kan olika kampanjer och rabatter implementeras för att 

nå en bredare massa som inte är villig att betala det initiala priset. Ett exempel är ifall Coffee 

Creations differentierar sin prissättning genom att erbjuda kaffeprenumerationer.  

PLATS 
Kaffeblandningarna kommer enbart att säljas via en webbshop. Därför är det viktigt att hemsidan är 

utformad på ett sätt som gör den lätt att använda för den valda målgruppen samt att den förmedlar 

varumärket på ett designmässigt tilltalande sätt.  Eftersom en känsla av kunnighet ska förmedlas ska 

det vara enkelt för kunden att få information om bönsorterna och kontakta företaget. Coffee Creation 

kommer dessutom att satsa på att ha en hög närvaro i sociala medier dels för att marknadsföra 

företaget och dels för att kunderna ska få ytterligare kanaler att kontakta företaget via.  
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Bilaga B – SUS-test 

Testbeskrivning 
Testpersonerna fick ta del av en kort beskrivning av företagets syfte och produkt för att skapa ett 

sammanhang innan testet inleddes. 

Sedan fick personen följande uppgifter: 

• Hitta företagets e-mail adress 

• Köpa ett kaffe med en specifik uppsättning bönor och  

Efter uppgifterna fick personen fylla i en enkät. 

Testresultat 

Enkätsvar 







 

 



Observationer och kommentarer från testpersonerna 

1. På sista steget innan man går till betalning: det finns en knapp för varukorg, och en "gå 

direkt till betalning". Ett par personer blev osäkra på om den beställning man nyss skapat 

hänger med när man går direkt till betalning.    

 

2. Lägga till lite saker för att öka förtroendet på sidan: leveransinformation är ofta synbar i 

köpögonblicket och man kan önska att man ska kunna få bekräftelse/kvittens till sin e-post på 

köpsidan. Ofta finns den typen av info, samt kontaktuppgifter i en footer på sidan, så att det 

är tydligt överallt. 



Bilaga C – CTA-test iteration 2 

Testbeskrivning 
Testpersonerna fick ta del av en kort beskrivning av företagets syfte och produkt för att skapa ett 

sammanhang innan testet inleddes. 

Personen fick sedan följande uppgifter: 

• Blanda ett eget kaffe och lägg det i varukorgen 

• Ta bort det tillagda kaffet och köp ett kaffe utifrån en färdig blandning 

• Leta upp företagets adress 

Testresultat 
Följande är en sammanställning av testleadarnas observationer samt testpersonenernas kommentarer 

från testet: 

• Uppfattade inte länken "Köp Kaffe" från toppmenyn som klickbar direkt från startsidan 

• Uppfattade inte att det man kan välja mer än en böna 

• Klickade på kaffebönornas namn istället för i checkboxen. Detta ledde till förvirring och 

antagandet att bönorna inte var klickbara. 

• Hittade inte knappen "Vidare" då den skjutits ner efter att personen tryckt på "Befintliga 

Blandningar"  

• Noterade att formen på checkboxarna inte är konsekvent genom köpprocessen. 

• Hade svårt att hitta varukorgen efter att blandning lagts till i varukorgen. 

• Otydligt att det går att skrolla i varukorgen 

• Klickade på knappen "Tillbaka" vid försök att ta bort blandning som just lagts till i 

varukorgen 

• Uppfattade inte knappen "Befintliga Blandningar" som klickbar 

• Länkar i footern är icke-fungerande 

• Förväntade sig att adressen skulle finnas längst ner på sidan 

 

 



Bilaga D – CTA-test iteration 3 

Testbeskrivning 
Testpersonerna fick ta del av en kort beskrivning av företagets syfte och produkt för att skapa ett 

sammanhang innan testet inleddes.  

Personen fick sedan följande uppgifter:  

• Lägga till ett kaffe i varukorgen de tror att de skulle tycka om och kan brygga hemma 

• Ta bort det tillagda kaffet från varukorgen  

• Köpa ett kaffe med 40% Sumatran, 60% Kenyan, lättrostat och malet för en espressomaskin 

Testresultat  

Följande är en sammanställning av testledarnas observationer samt testpersonenernas kommentarer 

från testet:  

• Det saknas en knapp för att ta bort enskild produkt ur varukorgen 

• Det är otydligt att produkt har lagts till i varukorgen 

• Sliders som bestämmer hur många procent av vaje böna som ska ingå fungerar inte korrekt. 

• Det är otydligt att användarna kan välja mer än en böna i sin blandning. 

• Flera av testpersonerna var osäkra på vad de olika valen i köpprocessen innebar och visste 

inte hur deras val skulle påverka smaken i den slutgilitga blandningen 

• Knappen "se befintliga blandningar" upptäcks av flera använadare först efter att steg 1 och 2 

utförts. 

• Det är otydligt att de befintliga blandningarna är klickbara  

• Testpersonerna har svårt att klicka i rätt område för att välja en böna 

• Testpersonerna hade svårt att relatera enheten hg och uppskatta hur mycket som är en rimlig 

mängd att köpa 

• Flera av testpersonerna tolkade procentsatsen av varje böna som styrka istället för andel 

• Genomgående för samtliga testpersoner var att de enklare genomgick ett köp av en 

specificerad blandning (uppgift 2) jämfört med när de fritt fick välja egenskaper. 

Ett grundläggande problem som upptäcktes på webbapplikationen är att den inte tillräckligt guidar 

kunden att blanda en blandning som hen önskar. Eftersom att samtliga testpersonen visade mindre 

tveksamhet och osäkerhet i uppgift två kan man anta att huvudproblemet inte ligger i undermåligt 

gränssnitt utan snarare i bristfällig information kring vad valen i köpsprocessen innebär.  



Bilaga E – CTA-test iteration 4 

Testbeskrivning 
Testpersonerna fick ta del av en kort beskrivning av företagets syfte och produkt för att skapa ett 

sammanhang innan testet inleddes.  

Personen fick sedan följande uppgift:  

• Köp ett kaffe du skulle tycka om och skulle kunna brygga hemma 

Därefter fick personen muntligt besvara frågorna: 

1. Tror du att du vet vad det blandade kaffet kommer smaka? 

2. Tror du att du vet vad det kommer att passa till? 

Testresultat   

Följande är en sammanställning av testleadarnas observationer samt testpersonenernas kommentarer 

från testet:   

• Samtliga testpesoner var osäkra på vad kaffet de blandat skulle smaka och vad det skulle 

passa till. Flera vägleddes av bönornas beskrivning men inte tillräckligt för att med säkerhert 

känna till kaffeblandnigens karaktär. 

• Testpersonerna uttryckte osäkerhert kring betydelsen av orden kropp, arom och syra 

• Testpersonerna förstod inte att man kan välja mer än en böna i steg 1 

• Testpersonerna förstod inte vad valet att se befintliga blandninga innebär 

• Testpersonerna visste inte vilken typ av malning som passar deras bryggare hemma  



Bilaga F - A/B-test under 

implementationen 

Testbeskrivning 
Testpersonerna fick ta del av en kort beskrivning av företagets syfte och produkt för att skapa ett 

sammanhang innan testet inleddes.  

Testpersonen fick sedan i uppgift att köpa en blandning personen tror sig tycka om. Efter utförd 

uppgift fick personen fylla i en enkät. 

Testresultat 

Version A 
 

 

 



 

 

 

Version B 

 



 

 



Bilaga G - A/B-test under utvärderingen 
 

Testbeskrivning 
Vid sluttestet fick testpersonen följande information om webbapplikationen: 

Coffee Creation är en hemsida där man skapar sin egna kaffeblandning genom att blanda olika 

bönor. 

Personen fick sedan fylla i första sidan av enkäten som bestod av fyra frågor. Sedan fick personen 

följande uppgifter: 

1. Skapa en kaffeblandning som du gillar och kan brygga hemma. 

2. Lägg kaffeblandningen i varukorgen 

3. Gå till varukorgen 

Efter utförda uppgifter fick personen svara på resterande del av enkäten. 

Testresultat 

Version A 

 

 

 



 

 

 

  



Nedanstående frågor besvarades efter utför uppgift 

 

 



 

 

  



Delar av köpflödet 

Steg 1 – val av bönor 

 

Steg 2 – Val av procent 

 



Steg 3 – val av rostning 

 

Steg 4 – val av malning 

 

 



Steg 5 – val av vikt och namn 

 

 

Övriga kommentarer 

 



 

 



Version B 



 

 

  



Nedanstående frågor besvarades efter utför uppgift 



 

  



Delar av köpflödet 

Steg 1 – val av bönor 

 

Steg 2 – val av procent 

 



Steg 3 – val av rostning 

 

Steg 4 – val av malning 

 

 



Steg 5 – val av namn och vikt 

 

Övriga kommentarer 

 



 



Bilaga H – Tematisk analys A/B-test 

under utvärdering 
 

Tabell 13: Tematisk analys av A/B-testet under utvärderingen – svar från användare angående funktionalitet som bidrag till 

att kunna "skapa en kaffeblandning som du gillar och kan brygga hemma" 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 
"Information om 
bönornas styrka, 

kryddighet osv." (A,1,F) 

 

"Mer information om de 
olika typerna av bönor, 

rostning och malning 

behövs. Kräver stor 

kunskap om kaffe om 
detta inte finns." (A,4,Ö) 

 

"Lite svårt att veta 

skillnaden på de olika 

kaffesorterna. En kort 
beskrivning hade varit 

bra att ha." (A,7,Ö) 

 

"Sedan vore det väldigt 
tacksamt med en kort 

beskrivning (räcker med 

10 ord) om varje böna 

[…] Det saknas också 
beskrivningar angående 

malningsmetoder och 

rostning" (A,9,Ö) 

 

"Hade varit bättre med 
beskrivningar på de 

olika bönorna så man 

vet hur de smakar" 

(A,10,Ö) 
 

"Hade varit bättre om 

man fick veta vad 

bönsorterna smakade" 
(A,11,F) 

 

"Behöver fler 

beskrivningar för folk 

som inte kan så mycket 
om bönor. Kanske något 

som förklarar om en 

böna är sötare, beskare 

eller starkare än andra 
sorter." (A,11,Ö) 

 

"Lägg till 

kommentatorfält så man 
kan läsa lite om bönor 

rostning etc" (A,12,Ö) 

 

"Skulle behöva mer 

information om bönorna. 
Inte lika kunnig om 

området så som jag är i 

té-området." (A,13,F) 

 
"Skulle dock vilja ha 

mer information om de 

olika kaffesorterna." 

(A,17,F) 

"Någon form av 
information om 

blandingens styrka, 

kryddighet osv." (A,1,F) 

 
"Svårt att veta vad jag 

tycker om kaffet innan 

jag smakat" (A,19,Ö) 
 
"Figurerna som visade 

egenskaperna på de 

olika bönorna" (B,1,F) 

 

"Bra med infocirklarna i 
stegen som berättade om 

arom osv." (B,2,Ö) 

 

"Karaktärscirklarna" 
(B,3,F) 

 

"Grafiskt upplagt med 

cirkeldiagrammen" 
(B,5,F) 

 

"Procentfördelning och 

samt pris" (B,7,F) 

 
"Gillar […] den visuella 

bilden av hur "mycket 

av varje" som det var." 

(B,8,F) 
 

"Diagrammen" (B,12,F) 

 

"Bra 
blandningsfunktion" 

(B,15,F) 

 

"Piechart över 

smakresultatet" (B,16,F) 
 

"Att man kunde se hur 

kaffet blev mha 

tårtdiagrammen" 
(B,18,F) 

 

"Att jag väldigt enkelt 

[…] direkt se pris" 
(B,18,F) 

 

"Otydligt hur 

graderingen fungerade" 

(B,19,Ö) 

"Kanske inte hade 
behövs så många steg 

för att välja de olika 

alternativen, såsom 

rostningsgrad och vikt 
på olika sidor" (A,2,Ö) 

 

"Vid första försöket fick 

100% från början och 
kunde inte välja annat än 

0% av varje böna" 

(A,2,Ö) 

 

"Det hade varit önskvärt 
att applikation på egen 

hand alltid ser till att det 

är 100%" (A,3,Ö) 
 
"Enkel översikt av vilka 

val man har. Få steg till 

avslutat köp." (A,5,F) 

 
"Det var tydlig med 

stegen" (A,10,F) 

 

"Tydligt, enkelt och 

lättfattligt" (A,14,F) 
 

"Obegripligt hur köpet 

skulle avslutas, att man 

inte "skickades" vidare 
till varukorgen" 

(A,15,Ö) 

 

"Automatiserad slider 
vid procentsatsen hade 

varit trevligt" (A,16,Ö) 

 

"Bra uppbyggnad av 

webbsida, enkel att 
orientera sig." (A,17,F) 
 

""Vidare"-knappen 

skulle gärna vara synlig 
trots att man är inne på 

menyn med befintliga 

blandningar" (A,20,Ö) 

 
"Val av procent kanske 

kunde justeras 

automatiskt, så att det 

inte går att komma över 

100%." (B,1,Ö) 
 

"Ser ut som de flesta 

webbshopar (därav 

enkelt att navigera på 
sidan)." (B,4,F) 

 

"Enkelheten, att det gick 

snabbt" (B,5,F) 

"Vilka kaffebönor som 
är populära" (A,1,F) 
 

"Förvalda blandningar" 

(A,3,F) 
 

"Möjligheten att ställa in 

de tre smakdiagrammen 

och få förslag på 
blandning hade varit 

nice" (B,12,Ö) 

 

"Procentsatsen för varje 
böna dök inte upp med 

en gång. Svårt att veta 

när man träffade rätt då." 

(A,5,Ö) 
 

"Jag kunde fritt skriva in 

vikten men enbart köpa i 

hela hekton vilket 
resulterade i att 2 

konstiga 

kaffeblandningar lades 

till i varukorgen" 

(A,9,Ö) 
 

"Procenten måste räknas 

ut automatiskt då man 

ändrar en böna." 
(A,14,Ö)  

 

"Hektopriset 

överensstämde inte med 
varukorgens värde, 

lurigt" (A,20,Ö) 

 

"Bra knappar" (B,6,F) 

 
"Den visuella bilden 

(kropp, arom, syra) […] 

är den vita den som styr 

eller är det den mörka 
som styr?" (B,8,Ö) 

 

"En förbättrning skulle 

vara att få knapparna på 
samma tema som resten 

av hemsidan." (B,13,Ö) 

 

"[…] graderingen […] 

jag trodde det vita 
betydde vilken andel det 

var av syra, arom och 

kropp"  (B,19,Ö) 

 



 

"Jag skulle önska en 
beskrivning av bönorna 

vid bönvalsfunktionen." 

(A,20,Ö) 

 
"Vid malning känner jag 

att jag skulle byta den 

huvudrubriken, eftersom 

det snarare syftar på hur 
jag brygger/tillverkar 

mitt kaffe och inte på 

malningen i sig." 

(A,20,Ö) 

 
"Förstod inte att namnet 

man angav var namnet 

till kaffet, eller? " 

(B,1,Ö) 
 

"Inforutorna vid 

bönor/malning" (B,3,F) 

 
"På frågan "hur brygger 

du ditt kaffe?" hade jag 

istället för "Omalet" 

velat se "Hela bönor"" 

(B,4,Ö) 
 

"Info om sorterna" 

(B,7,F) 

 
"Gillar att det stod kort 

information om varje 

kaffesort, förklaringar 

om syra, kropp och 
arom" (B,8,F) 

 

"Det var bra med 

beskrivningar till 

bönorna samt 
malningarna så man 

förstår om det är rätt 

val" (B,10,F) 

 
"Gillar beskrivningar 

som ger egenskaperna 

hos blandningen. Lättare 

att välja ut en då man 
kanske vill ha mer 

"Kropp" etc." (B,13,F) 
 

"Beskrivningar av 

bönorna samt 
rostningen" (B,14,F) 
 

"Informationen om 

kaffebönorna" (B,16,F) 
 

"Oklart i sista steget att 

man ska namnge kaffet 

(eller ange mitt namn, 
haha)" (B,16,Ö) 

 

""Hjälp"-texten som 

förklarar kaffets 
egenskaper map de tre 

faktorerna som fanns." 

(B,18,F) 

 

"Jag som inte kan 
mycket om kaffe kände 

att jag fick all info jag 

undrade över utan att 

behöva googla upp saker 

 

"Hade varit nice om 
sliders när man valde 

procent alltid amount till 

100%, kändes lite 

konstigt om det skulle 
gå att göra 90%" (B,6,Ö) 

 

"Kanske onödigt många 

steg för att slutaföra 
produkten. Men det 

kanske blir så om man 

vill köpa en egen 

blandning med flera 

val." (B,10,Ö) 
 

"Flödet med givna steg 

var riktigt bra och 

tydligt! Även tydligt, går 
inte att gå vilse i 

processen." (B,15,F) 

 

"Väldigt tydlig och 
användarvänlig process 

med tydliga steg!" 

(B,15,Ö) 

 

"Val av rostning skulle 
vara enklare om de 

justerade sig automatiskt 

till 100%" (B,17,Ö) 

 
"Kändes väldigt kul 

genom hela 

köpprocessen" (B,18,Ö) 

 
 



utanför applikationen 

(tex aromens inverkan 
på smaken). Bra med 

bilder som hovrar på de 

olika sätten att brygga 

kaffet." (B,18,Ö) 
 

"Informationen om varje 

böna, graderingen på 

syra, kropp och arom." 
(B,19,F) 

 

"Förtydliga att det är 

blandningen kaffe man 

namnger och att man 
inte ska namnge sig 

själv." (B,19,Ö) 

 

"Hängde inte alls med 
på vad malningen gav 

för något." (B,19,Ö) 

 

"Inforutorna om de olika 
bönorna hjälpte mycket 

då jag inte är insatt i 

kaffesorter." (B,20,F) 

Noteringarna (bokstav, siffra, bokstav) efter påståendena i tabellen ska tolkas som (version, 

testperson, fråga). Fråga = "F" innebär svar på ”Nämn, om du kan, de tre funktioner i köpprocessen 

som i högst grad hjälpte dig att uppfylla dina mål” och fråga =  "Ö" innebär svar på "Har du några 

övriga kommentarer om applikationen, skriv dem nedan". 



Bilaga I - Tematisk analys CTA-tester 

under utvärdering 
Tabell 14. Tematisk analys av citat från CTA-tester under implementationen som noterades under testerna 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 
"Då ska jag välja en 

böna. Sex olika att välja 

på och då funderar jag 

lite här men jag får väl 
testa..." (1,2) 
  
"Eftersom jag inte vet 

någonting om kaffe 
hade jag satsat på tipsen 

som finns här […] 

Fyrtio, trettio, trettio 

[…] den låg i översta 
raden så då ser jag ju 

medan jag väljer här..." 

(2,1) 
  
"Namn, då skriver jag in 

mitt namn […] nu ser 

jag att det står 

namngiven blandning..." 
(2,1) 
  
"Välj bönor, och där kan 
man välja lite styrka. 

Jag vill ha ganska 

starkt..." (2,2) 
  
"Jaha, så det är då bönor 

som man blandar... men 

man vet ju inte 

karaktären på bönorna" 
(2,5) 
  
"Jag gillar mörkrost, var 
går den procenten tror 

du..." (2,6) 
  
"Okej, så det är 

blandningar av olika 

bönor" (3,2) 
  
"Jag tänkte på att man 

[…] ...kanske att det 

stod att man kan välja 

flera smaker..." (3,2) 
  
"Procent. Ja då kan man 

kombinera flera då eller 

vad..." (3,3) 
  

"Jag kan ingenting om 

kaffe. Jag har ju ingen 

aning om vad jag gillar, 

om bönorna." (2,1) 
  

"Jag vill ju ha vanligt 

bryggkaffe. Det ska ju 

vara […] filter." (2,2) 
  

"Riktigt espresso 

förstås. Kan man välja 

en eller kan man välja 

flera..." (2,3) 
  

"Jag kan ingenting om 

kaffe, jag vet inte ens 

vad Arabica är […] 
skulle man kunna tänka 

sig någon 

beskrivning..." (2,4) 

  
"Jag skulle vilja att när 

jag för musen över 

namnet på sumatran så 

kommer det en kort 

beskrivning..." (2,5) 
  

"Välj rostning […] här 

hade också varit bra 

med en liten förklaring 
[…] malning, lika här" 

(2,5) 

  

"Välj malning, jag har 
ingen aning om vad 

skillnaden är" (2,6) 

  

"Jag förstår inte riktigt 

det här kropp […] jag 
förstår att det är 

fyllighet isch men jag 

skulle vilja ha en 

förklaring" (3,1) 
  

"Först väljer jag bönor. 

Då läser jag på lite om 

dem..." (3,2) 

"Eftersom jag vet inte 

riktigt hur gott det blir 

så tar jag inte så 

mycket" (1,2) 
  

"Man kanske skulle 

kunna ha de här pie-

chart-grejerna här 
också..." (3,1) 

  

"Befintlig blandning. 

[…] Jaha, då väljer jag 

en då. Går det att klicka 

på den här." (1,1) 
  

"Vadå lägg i varukorg. 

Jaha, här uppe går jag 

till varukorgen." (1,1) 
  

"Ta bort ur varukorgen 

[…] då klickar jag på 

tillbaka..." (1,3) 

  
"Det känns enkelt att 

klicka sig fram, när man 

fattade den där 

procentgrejen..." (2,2) 
  

"Finns det ingen 

möjlighet att köpa mer 

här. Nu har jag lagt till 
samma sak i varukorgen 

flera gånger..." (2,3) 

  

"F*ck. Man kan inte ta 

bort från varukorgen." 
(2,3) 

  

"Jag måste välja tills 

hundra procent..." (2,4) 
  

"Den här hänger inte 

med. Jag vill kunna dra 

den." (2,5) 
  

"Nu blir det ju knas. Nu 

blir det inte hundra 

procent" (2,5) 

  
"Min blandning består 

av 30 procent kenyanska 

och 80 procent 

etiopiska. Det är mycket 
för pengarna" (2,5) 

  

"Här ska det komma 

fram en pil som visar att 
här kan man trycka." 

(2,5) 

  

"Man väljer fler som 

man kan blanda. Det här 
var ju ganska smidigt" 

(3,1) 

  

"Nähe. Man skulle 

kryssa i den lilla rutan. 

Checka i boxen." (1,1) 

  
"Det står köp kaffe, men 

den verkar inte klickbar. 

Då är jag väl redan där." 

(1,1) 
  

"Välj böna […] man 

måste kryssa i..." (1,3) 

  

"Nu ska jag välja bönor. 
[…] Jag hade lite svårt 

att träffa klicket först." 

(2,1) 

  
"Okej, sidan ser ju 

ganska amatörmässig ut. 

Jag vet inte om det är 
typsnitten. Det är som 

jag föreställer mig en 

bluffsida..." (2,5) 

  

Noteringarna (siffra, siffra) efter påståendena i tabellen ska tolkas som (testomgång, testperson i 

respektive testomgång).  



Bilaga J – Skärmdumpar övriga sidor av 

e-butik 
 

 
Figur 1. Skärmdump från den slutgiltiga versionen, ”Min sida”. 

 

 
Figur 2. Skärmdump från den slutgiltiga versionen, kontaktsida 

. 

 
Figur 3. Skärmdump från den slutgiltiga versionen, "Vad vi gör". 

 


