
Linköpings universitet | Institutionen för datavetenskap 
Examensarbete på grundnivå, 16hp| Datateknik 

Vårtermin, 2018 | LIU-IDA/LITH-EX-G--18/007--SE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Development of an e-commerce web 
application with REST-architecture to 
minimize loading times 

 

 

 

Daniel Sundin 
 

 

 

 

 
Handledare: Anders Fröberg 
Examinator, Erik Berglund 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och 
administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 
skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 
som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/. 
 

 

 

Copyright 
The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – 
for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional 
circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, 
to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for 
non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 
revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of 
the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 
authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 
his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 
procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www 
home page: http://www.ep.liu.se/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© Daniel Sundin  

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/


 3 

Abstract 
This report presents how a web application with REST-architecture of the type e-shop in the 

clothing industry can be developed. The development process has been implemented by 

iteratively implementing functionality to ensure that the web application is functioning 

properly and to comply with the legal requirements of an e-commerce business in Sweden. 

It has also been investigated how the web application should work and to be developed to 

create a competitive advantage in an already tough market. The focus of the report has been 

to optimize the loading times for the created web application with a theoretical reference 

framework as a basis. Tests have been performed to verify that the theory implemented in 

fact reduces loading times. 

 

The conclusion of the report is that the use of many integration services through their API 

contributed to longer loading times and greater code complexity. By implementing the 

improvement measures from the theoretical reference frame, loading times could decrease 

by up to 17.2%. 
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Sammanfattning  
Den här rapporten behandlar hur en webbapplikation med REST-arkitektur av typ e-butik 

inom klädbranschen kan utvecklas. Utvecklingsprocessen har skett genom att iterativt 

implementera funktionalitet för att webbapplikationen ska vara välfungerande samt följa de 

juridiska krav som ställs på en verksamhet inom e-handel i Sverige. Det har även undersökts 

hur webbapplikationen bör utvecklas för att skapa ett konkurrensmässigt övertag i en redan 

tuff marknad. Fokus i rapporten har varit att optimera laddningstider för den skapade 

webbapplikationen genom en teoretisk referensram som grund. Tester har utförts för att 

kontrollera att den teorin som implementerats faktiskt minskar laddningstiderna. 

 

Slutsatsen från rapporten var att användning av flertalet integrationstjänster via deras API 

bidrog till en längre laddningstid och en större kodkomplexitet. Genom att implementera de 

förbättringsåtgärderna från den teoretiska referensramen kunde laddningstiden minska med 

upp till 17,2%. 
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1.  Inledning 

1.1. Motivering 

Sveriges e-handel har växt snabbt de senaste åren. Mellan åren 2013 och 2016 ökade den 

svenska e-handels marknaden med totalt 42,3%. Av de online-köp som görs, är över en 

tredjedel inom klädbranschen (Statista, 2016). Detta visar på ett trendskifte där svenska 

kunder mer och mer övergår till att handla kläder online istället för i fysik butik. Nya 

klädesföretag såsom Zalando har sett sin möjlighet att ta marknadsandelar och även 

etablerade företag såsom Hennes & Mauritz, lägger allt större vikt på webbhandel (Phil 

Wahba, 2018). Konkurrensen inom detaljhandeln online har alltså hårdnat alltmer, vilket gör 

att kundlojalitet för e-butiker har blivit viktigare än någonsin. Enligt en rapport av M. 

Gommans, K. S. Krishnan och K. B. Scheffold (2001) är kundservice, tillit och säkerhet 

grundförutsättningar för att kunna bygga upp en lojalitet hos en kund. För att få dessa 

konkurrensfördelar innebär det att skaffa bra och billiga leveransmetoder samt säkra och 

enkla betalningar. Förutom dessa metoder att skapa kundlojalitet har kunderna också höga 

tekniska krav på webbsidans teknologi och tekniska prestanda, såsom korta laddningstider 

(Marcel Gommans, Krish S. Krishnan och Katrin B. Scheffold, 2001). 

 

Enligt en rapport av Akamai (2017) anser 52% av kunder inom e-handel att snabba 

laddningstider är essentiella för deras lojalitet till butiken. Rapporten visar dessutom på att 

för varje sekund av en laddningstid på en webbutik försvinner 11% av sidvisningarna och 7% 

av kundköpen minskar. Med dessa siffror är det tydligt att laddningstiden för en e-butik är 

betydande och direkt avgörande till företagets inkomster och konkurrenskraft1. 

 

Det går alltså att säga, för att en kund överhuvudtaget ska besöka en e-handelsbutik måste 

butiken upprätthålla en viss standard. Över 50% av svenska kunder inom e-handel 2016 

valde att betala direkt med kreditkort och 97% valde att få varorna hemskickade direkt till 

brevlåda eller med postombud (Statista, 2016). Detta innebär att svenska kunder har en del 

grundläggande funktionella krav som en e-butik måste uppfylla innan det är relevant att 

diskutera optimering av laddningstider. Det kommer därför att vara väsentligt att en 

utformad e-butik innehar de vitala funktionaliteterna en e-butik i Sverige måsta ha för att 

kunna vara konkurrenskraftigt, dvs. ett betalsystem med möjlighet till kortbetalning och 

kostnadsförfrågningar för leverans. 

 

Mot bakgrund av detta kommer en webbapplikation i form av en online T-shirt-butik att 

utvecklas i enlighet med de riktlinjer som finns för att på bästa sätt uppnå en sådan kort 

                                                 
1 Akamai. (2017). Slow responsive web design sites are bad for business. 

https://www.akamai.com/uk/en/multimedia/documents/report/slow-responsive-web-design-sites-are-bad-

for-business-infographic.pdf 

 

https://www.akamai.com/uk/en/multimedia/documents/report/slow-responsive-web-design-sites-are-bad-for-business-infographic.pdf
https://www.akamai.com/uk/en/multimedia/documents/report/slow-responsive-web-design-sites-are-bad-for-business-infographic.pdf
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laddningstid. Det kommer även att implementeras en REST-arkitektur för att få tillgång till 

externa tjänsters funktionaliteter. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med projektarbetet är att utveckla en webbapplikation med REST-arkitektur av typ e-

butik som innehåller de funktionella och tekniska krav som krävs för att vara 

konkurrenskraftig på e-handelsmarknaden samtidigt som laddningstiderna är så korta som 

möjligt när en potentiell kund navigera sig runt på e-butiken. 

 

1.3. Frågeställning 

Hur kan en webbapplikation av typ e-butik med REST-arkitektur reducera sina 

laddningstider? 

 

1.4. Avgränsningar 

I detta projektarbete kommer fokus ligga på att minimera laddningstiden för den 

webbapplikation som utvecklas. Detta är ett arbete som alltid går att förbättra och därför 

avgränsas tiden för projektet till cirka 427 timmar. 

 

En avgränsning som gjorts är att webbapplikationen främst kommer vara ämnad och 

anpassad till persondatorer och funktionalitet för mobila enheter tas ingen hänsyn till. 

Testningen av webbapplikationen genomförs enbart i vissa webbläsare och funktionaliteter 

för webbläsare utöver dessa tas ingen hänsyn till. 

 

Vid optimeringen av laddningstiden är det front-end som beaktas medan back-end 

avgränsas. 

 

En annan avgränsning som har gjorts är att använda enbart integrationstjänster som inte 

kostar pengar. Det vill säga enbart gratis versionerna av integrationstjänsterna kommer att 

användas. 
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2.  Bakgrund 
Avsnittet behandlar vilka krav projektet hade som ursprungspunkt. Projektets ändamål var 

att utveckla en konkurrenskraftig webbapplikation av typen e-butik. För att e-butiken skulle 

vara konkurrenskraftig krävdes att webbapplikationen optimerades utifrån ett relevant 

tekniskt kriterium. 

 

Det tekniska kriterium som kommer optimeras i detta projekt är webbapplikationens 

laddningstid. För att optimeringen av laddningstiden ska vara meningsfull kommer en initial 

version av webbapplikationen att utvecklas som uppfyller de grundläggande funktionella och 

tekniska krav som förväntas av en e-butik.  

 

2.1. Krav på funktionalitet 

• Tydlig visning av de produkter som är till försäljning med bilder 

• Varukorg och ett betalningssystem med möjlighet till kortbetalning 

• Lager och produkthantering 

• Kostnadsberäkningar för leverans av varor till kunder från transportföretag 

• Administratör ska kunna ändra på sortimentet genom en administratör inloggning via 

webbapplikationen 

2.2. Krav på teknisk implementation 

• Versionshantering via GitLab 

• Implementation av Flask, SQL och Python i backend 

• Implementation av JavaScript, JQuery, HTML och CSS i frontend 

• Implementation av betalningssystem genom Stripe 
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3. Teori 
Avsnittet lyfter teori som avser optimering av laddningstider med fokus på hur en 

webbapplikation kan utformas för att laddningstiden ska vara minimal. Utöver det behandlas 

även vilka krav det finns på en e-butik samt diverse integrationslösningar. 

 

3.1. Definition av laddningstid 

Laddningstid är den tid det tar för en sida från att en användare initierar en nedladdning av 

en webbsida till att den är helt slutförd i webbläsaren (Google, 2018). Detta inkluderar den 

tid det tar för webbläsaren att skicka en förfrågan till servern, få svar och sedan analysera, 

ladda och tolka den erhållna informationen (MaxCDN, 2016). 

 

3.2. Optimering av laddningstider 

En webbapplikation är uppdelade i back-end och front-end där laddningstiden för back-end 

ofta står för mindre än 10% av den totala laddningstiden. Laddningstiden för back-end 

inkluderar tiden det tar för ett anrop från webbläsaren till servern och sedan för servern att 

samla informationen till HTML och slutligen att skicka denna HTML till webbläsaren. Då all 

denna tid endast står för 10% av den totala laddningstiden betyder det att optimering av 

back-end har en liten inverkan för en webbapplikations laddningstid. 

 

Fokus i denna rapport är istället de resterande 90% av laddningstiden vilket står för front-

end. Detta innebär att tyngdpunkten kommer ligga vid optimering av CSS, JavaScript och 

HTML eftersom de utgör störst påverkan i en webbapplikations totala laddningstid (Souders, 

2008). 

 

3.2.1. Generella förbättringsåtgärder 

Minimering av laddningstid med avseende på CSS, JavaScripts och HTML har ett antal 

gemensamma tillvägagångssätt. Till att börja med är det alltid väsentligt att minimera kod 

vilket innebär att reducera upprepning, ta bort onödiga rader och tomma ytor i koden. 

Genom att exempelvis minimera CSS-koden går det att spara flera bytes av data samtidigt 

som laddningstiden minskas och genom att reducera JavaScript-kod kan datastorleken för 

scripten minska med ca 20% (Souders, 2008). När det kommer till HTML-kod har många 

webbservrar det som standard att komprimera denna koden men genom användning av 

verktyget Gzip är det möjligt att komprimera datastorleken för olika scripts, CSS-stylesheets, 

JSON med mera. Gzip kan vanligtvis reducera datastorleken med totalt 70% vilket kan bidra 

till en drastisk minskning av laddningstiden (Souders, 2008). 

En annan viktig faktor vid optimering av laddningstiden är att komprimera bilder i samtliga 

front-end-filer. Vilken typ av filformat som används har en effekt på bildens datastorlek och 

därmed laddningstiden. JPEG-bilder kan ofta innehålla onödig information som exempelvis 
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ett namn på ett program som använts för att generera bilden. PNG-bilder består i allmänhet 

inte av denna informationen och kan därför ofta skapas med en mindre datastorlek än en 

JPEG utan att försämra bildkvaliteten (Gardner, 2011).  

 

För att komprimera och reducera datamängden i en bild finns det generellt sätt två olika 

metoder för detta. Den första metoden ”Lossy compression” innebär att en del information 

tas bort för att datamängden ska minska, resultatet blir en något modifierad bild av 

originalbilden. ”Lossy compression” går att göra med vektorkvantifiering. (H. B. Kekre, 

P.Natu och T.Sarode, 2016). H. Matsumoto et al. har i rapporten ”Color Image Compression 

with Vector Quantization” visat att vektorkvantifiering med varierande blockstorlek kan 

användas för att minimera färger i bilder och därmed datamängden. Resultatet blev att både 

skillnaden på bildkvaliteten var mindre än tidigare samtidigt som komprimeringen ökade (H. 

Matsumoto, K. Sasazaki och Y. Suzuki, 2008). 

 

Den andra metoden för bildkomprimering är ”Lossless compression”. Då ingen kvantifiering 

utförs blir resultatet en bild som är identisk till originalbilden. Då det mesta av den data i den 

ursprungliga bilden behålls efter komprimeringen är den i princip förlustfri (A. Chouhan och 

M.J. Nigam, 2016). En stor anledning till varför ”Lossy compression” ofta används är på 

grund av att filstorleken kan minskas kraftigt då bilden efter komprimering inte behöver vara 

identisk gentemot originalbilden. Däremot innebär detta också att kvaliteten minskar 

med ”Lossy compression” och originalbilden aldrig kan återskapas efter komprimering till 

skillnad från ”Lossless compression” (Optimus, 2016). 

 

Metoden ”Lossy compression” med vektorkvantifiering för minskning av antalet färger 

innebär att ju färre färger som används, desto mindre filstorlek på bilden. Däremot är 

kvalitén på bilder en viktig aspekt inom e-handel och något som en kund har i åtanke vid 

generell bedömning av en e-butiks standard (J. E. Collier, 2006). Det finns alltså en nedre 

gräns på hur mycket en bild kan komprimeras och fortfarande upprätthålla kvalité. Denna 

gräns och antalet färger som krävs för att en bild fortfarande ska hålla bra kvalité är 

varierande beroende på bild och vem som analyserar bilden. I rapporten ”Color image 

quantization for frame buffer display” menar Paul S. Heckbert att de allra flesta bilderna som 

använder mer än 15 bit istället kan använda sig av 8 bit, det vill säga 256 färger, och 

fortfarande upprätthålla hög kvalité i bilderna (Heckbert, 1982). 

 

I och med att även storleken på en bild är avgörande för bildkvaliteten är antal bit per pixel 

ett intressant mått. Om bilden har över 0,5 – 0,75 bits/pixel brukar detta anses som bra 

kvalité och är användarvänliga för de allra flesta applikationerna (G. K. Wallace, 1992).  

 

Ett sätt att minimera laddningstider är att utnyttja webbläsarens cache-minne genom att 

tillsätta expires header för olika filer. Detta innebär att ett datum i http-paketet läggs in i 

syfte att markera när resursen går ut. Läggs detta som ett framtida datum går laddningen 
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snabbare för den andra gången webbsidan besöks då http-anrop undviks. Anledningen till 

detta är att när en användare besöker samma webbsida igen kommer data lagras från första 

besöket i cache-minnet om det finns ett utgångsdatum, om det inte finns det eller att 

datumet har passerat kommer istället http-anrop till webb-servern göras vilket alltså ökar 

laddningstiden (S. Jaiswal. 2013). 

 

Slutligen kan samtliga CSS-filer, JavaScripts och HTML-filer använda ”Content Delivery 

Network” (CDN) för att minimera laddningstiden. CDN fungerar på så sätt att när en 

användare gör en förfrågan till en ny URL-adress skapas en begäran om en ”DNS-lookup” 

vilket innebär att en IP-adress hämtas från den server som befinner sig på närmsta avstånd i 

förhållande till användaren. Denna server anropas sedan och om information som 

efterfrågas finns lokalt på servern skickas informationen från serverns cache till användaren. 

Om informationen inte finns lokalt anropas serverns back-end för att hämta data till 

serverns cache och därefter är det möjligt att leverera informationen till användaren (M. Al-

Fares, K. Elmeleegy, B. Reed och I. Gashinsky, 2011). Genom att använda CDN kommer 

användaren alltså använda webbservrar som är geografiskt närmst. Webbservrarna kommer 

då leverera data mer effektivt och laddningstiden minskas (Souders, 2008).  

 

3.2.2. HTML 

Genom att optimera HTML-koden kan laddningstiderna minskas ytterligare. En metod är att 

importera CSS stylesheets högst upp i HTML-koden. Stylesheets informerar hur olika 

element ska formeras och om dessa placeras längre ned i koden uppstår en svårighet hur 

dessa element ska formeras innan dessa stylesheets har laddats ned. Webbläsaren Firefox 

löser detta genom att rita om dessa element som påverkas av ett stylesheet. Internet 

Explorer väljer att vänta på att tolka elementen förrän alla stylesheets har laddats ned. 

Oavsett vilken webbläsare användaren väljer innebär detta att om CSS stylesheets placeras 

längre ned i HTML-koden blir laddningstiderna längre eller uppfattas som längre (Souders, 

2008). 

 
Placeras olika scripts längst ned i HTML-koden kommer detta också förbättra 

laddningstiderna. När ett script laddas ned kommer inget annat att laddas ned parallellt. 

Detta innebär att om ett script ligger högre upp i HTML-koden kommer det att försena 

nedladdning av olika element såsom bilder. Det här förlänger alltså laddningstiden för 

synliga element vilket undviks om scripts placeras längst ned i HTML-koden istället (Souders, 

2008). 

 

3.2.3. CSS 

För att optimera webbapplikationens CSS-filer med avseende på laddningstid så finns det ett 

antal olika tillvägagångssätt. Den första metoden är att kombinera bilder till CSS image 

sprites vilket innebär att flera olika enskilda bilder sätts ihop till en enda bild. Därefter 
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används CSS för att enbart visa en del bilden som tidigare motsvarade en av bilderna. Syftet 

med detta är att minimera antalet filer och på det sättet minska antalet http-anrop utan att 

minska innehållet, resultatet blir minskad laddningstid. Detta kan göras med 

gratisprogrammet SpritePad (Souders, 2008).  

 

Ett annat tillvägagångssätt är att endast använda sig av ett CSS stylesheet. Genom att 

kombinera flera CSS stylesheet till enbart ett kommer http-anropen vara färre vilket i sin tur 

leder till att webbapplikationens laddningstid minskar (J. Manhas, 2013). 

 

Reducerad laddningstid går också att uppnå genom att placera CSS-filer externt. HTML-filer 

används dynamiskt och uppdateras ständigt, vilket också innebär att filerna cachas sällan. 

Om CSS-filerna placeras externt görs färre http-anrop då de lagras i cache-minnet och 

laddningstiden kan därmed minska (S. Jaiswal. 2013). 

 

För att optimera laddningstider med avseende på CSS-filer rekommenderas det att undvika 

användningen av CSS-expressions. CSS-expressions är ett sätt att bestämma ett elements 

egenskaper dynamiskt beroende på ett JavaScripts resultat. Dessa kan utvärderas tusentals 

gånger på en enkel sidladdning vilket enligt Souders ökar laddningstiden. Användning av 

JavaScripts istället är därför att föredra (Souders, 2008). 

 

3.2.4. JavaScript 

Webbapplikationen kan optimeras med avseende på JavaScript genom att kombinera de 

externa JavaScript-filerna till så få scripts som möjligt och på så sätt minska antalet http-

anrop. När ett JavaScript körs hindras andra delar av koden från att köras, det vill säga 

genom att kombinera flera JavaScript minimeras även väntetiden och laddningstiden 

(Jatinder Manhas, 2013). 

 

På samma sätt som med en CSS-fil är det fördelaktigt att skriva JavaScriptfiler externt 

eftersom HTML dokument används dynamiskt och uppdateras ständigt. Läggs JavaScript-filer 

till externt görs färre http-anrop i och med att de då kan lagras i webbläsarens cache-minne, 

vilket inte är möjligt ifall det skrivs internt (S. Jaiswal. 2013). 

 
En enkel metod för att minimera JavaScript-kod och därmed även laddningstiden är att ta 

bort JavaScripts-dubbletter om sådana finns. Finns JavaScripts-dubbletter innebär det att 

samma kod laddas ned två gånger i onödan. Detta kan ses som en självklarhet men det är 

vanligt att dubbletter sker framförallt i större webbapplikationer. Enligt en undersökning gör 

2 av topp 10 största webbsidorna i USA detta misstag (Souders, 2008). 

 

Vid användning av identifierare i ett JavaScript bör lokala variabler användas i så stor 

utsträckning som möjligt. I språket JavaScript är användning av lokala variabler den 

snabbaste metoden för referering av identifierare (B. Cao, M. Shi och C. Li, 2017). 
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Genom användning av strängkonstruktionen '+' går det i JavaScript att sammanfoga två 

stycken strängar. Detta bör däremot undvikas i så stor utsträckning som möjligt eftersom 

varje gång additionssymbolen används måste den nya sammanfogade strängen tilldelas en 

ny variabel som i sin tur ska lagras. Tilldelningen och lagringen av den nya variabeln tar 

onödig laddningstid. Ett annat tillvägagångssätt som är mer fördelaktigt är Array join-

metoden, där strängarna placeras i en matris och när metoden anropas sammanfogas dessa 

strängar. Array join-metoden är inte heller helt förlustfri gällande laddningstid, men blir 

framförallt gynnsam då fler än två strängar ska sammanfogas (B. Cao, M. Shi och C. Li, 2017). 

 

JavaScript körs, som tidigare nämnt, sekventiellt och hindrar andra delar av koden att 

utföras under tiden som scriptet körs. I den senaste standarden för HTML, HTML5, har ett 

nytt attribut införts kallat ”async” vilket är tillgängligt för webbläsarna Google Chrome, 

Internet Explorer, Firefox, Safari och Opera (W3Schools, 2018). Det nya attributet gör att 

JavaScripts kan köras asynkront, det vill säga en möjlighet att köra JavaScripts parallellt. 

Användningen av attributet kommer medföra att laddningstiden minskar då flera scripts kan 

köras samtidigt istället för att ett script ska invänta ett annat scripts slutförande. ”Async”-

attributet är däremot endast möjlig att använda för externa scripts och i kombination med 

att även ”scr”-attribut används (J. Losada, J. Raposo, A. Pan, P. Montoto och J. Álvarez, 

2015). I en studie av P.H. Schroff och S.R. Chaudhary undersöktes hur mycket laddningstiden 

minskades för en webbsida genom att köra JavaScripten asynkront mot att köra dem 

sekventiellt. Resultatet visade på att med ”async”-attributet var det möjligt att minska 

laddningstiden med ungefär 12% (P.H. Schroff och S.R. Chaudhary, 2017). 

 

3.3. Juridiska krav för e-handel 

För att ett företag i Sverige ska få bedriva e-handel krävs det att företagen förhåller sig till de 

lagar och regler som finns gällande detta. Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra 

informationssamhällets tjänster kan vara en av de mest väsentliga. Lagen skyddar 

konsumenter såväl som företagare. Det ställs krav på säljaren vilket gör att utvecklaren av en 

webbapplikation av typ e-butik måste ta hänsyn till dessa. Lagen betonar att innehavaren av 

e-butiken måste visa upp information om sig själv eller företaget, det vill säga tydlig 

kontaktinformation ska finnas tillgänglig. Pris för varor, fraktkostnader och skatter ska tydligt 

framgå. Det ställs också krav på att vissa hjälpmedel ska finnas tillgängliga vid en 

betalningsprocess såsom detektering av inmatningsfel. (Regeringskansliet, 2002). 

 

Personuppgiftslagen (PuL) behandlar hanteringen kring personuppgifter. Detta innebär all 

registrering och lagring av personuppgifter till exempel personnummer, e-postadress, 

adress, kortuppgifter med mera. Personuppgiftlagen menar att konsumenten alltid måste ge 

samtycke att dennes personuppgifter får lagras och användas (Regeringskansliet, 1998).  
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3.4. REST-arkitektur och API-ekonomi  

REST är en typ av arkitektur för internetapplikationer och började rekommenderas först år 
2000. Denna typ av arkitektur har blivit alltmer vanlig och har gett en större enkelhet att få 
tillgång till olika tjänster via deras API:s. REST-arkitektur innebär att applikationer observerar 
nätverket ur perspektivet från dess resursidentifierare (URI). Via dessa URI ändras 
applikationen ständigt sitt tillstånd, vilket kallas för REST (L. Xiao-Hong, 2014). 
 
Användning av API-integrationer vid utveckling av webb, cloud, mobil och machine learning 
applikationer har även det växt starkt som ett resultat av den växande REST-arkitekturen. 
API inom webbutveckling gör integrationslösningar betydligt smidigare än tidigare, då all 
kommunikation mellan organisationer sker via dessa API:s istället för mänsklig kontakt. Ett 
exempel på hur applikationer använder alltmer webb API-ekonomi är utvecklingen av API 
inom webb mellan åren 2005 och 2011 då det ökade i genomsnitt med 100% varje år. 
Google gick 2006 helt ifrån sin tidigare arkitektur (SOAP) till REST-arkitektur för att kunna 
använda diverse API:s. År 2016 gjordes cirka 60% av e-handelns köp via API vilket innebär att 
det skedde 1,3 miljarder transaktioner dagligen. Enligt Tan et al. går webbapplikationer 
onekligen mot en API-ekonomi (W. Tan, Y. Fan, A. Ghoneim och S. Dustdar, 2016). 
 

3.5. Metodteori 

3.5.1. Integrationslösningar 

Betalningssystem 

Webbapplikationer inom e-handel löper idag en mycket större risk att utstå datastölder än 

andra webbapplikationer. Säkerhet är ett av de största orosmomenten inom e-handel för att 

kunna bygga tillit hos kunder. Detta bidrar till att utvecklare av webbapplikationer måste 

lägga tid för att få kunder att lita på deras säkerhet. Verktyg som kan användas för att 

utveckla en säkrare e-butik är exempelvis krypteringsprogram, biometrics med mera. (M. 

Niranjanamurthy och DRD. Chahar, 2013). 

 

Stripe är en betalningslösning som ser till att utvecklaren inte behöver lagra och ta hand om 

kunduppgifter själv. Stripes infrastruktur som utgörs av lagring, dekryptering och överföring 

av kortnummer körs separat jämfört med exempelvis Stripes API webbsida som ökar 

säkerheten mot datastölder (Stripe, 2018). Stripe erbjuder ett flertal betalningsmetoder 

såsom betalkort, Apple pay, AliPay med mera. (Stripe, 2018) 

 

Direktmarknadsföring 

Genom att använda marknadsföring via e-post till existerande kunder kan incitament för 

dem att komma tillbaka till e-butiken ges och på så sätt öka kundlojaliteten (A. Marinova, J. 

Murphy, B. L. Massey, 2002). Trots att många prenumeranter till denna typ marknadsföring 

ignorerar och väljer att inte agera på e-postutskicken blir direkt marknadsföring via e-post 

alltmer vanligt. Anledningen är att stora mängder kunder kan nås där deras personliga 

preferenser kan tas i anspråk. Fler och fler företag har börjat spara data från kunder för att 
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analysera deras köphistorik för att kunna förutspå deras framtida köpintentioner och 

påminna dem med e-postutskick (R. Stone and J.B. Mason,1997). Att en e-handel har en 

närvaro till kunder och ger ett positivt intryck är viktigt då det idag är lätt att sprida sina 

åsikter online och nå ut till många flera potentiella kunder. Detta kallas för ”word of mouth” 

och kan fås som biprodukt av direktmarknadsföring (H. Thorbjørnsen, P. Ketelaar, J. van ’t 

Riet och M. Dahlén, 2015) 

 

MailChimp är en e-postserver som ger möjlighet till direkt marknadsföring via e-post. Genom 

lagringen av kundinformationen såsom e-postadress och kund köp från Stripe går det att 

kategorisera kunderna och skicka ut olika e-postmeddelande beroende på kund (MailChimp, 

2018). 

 

Leverans 

En e-butik måste per definition ha minst en leveransmetod (L.V. Hove och F.P Karimov, 

2015). 

Det är dessutom kritiskt för kundlojalitet att inneha snabba och effektiva leveranssystem. Att 

kunna garantera en snabb hemleverans via till exempel FedEx eller UPS bidrar till ökad 

kundnöjdhet. Förutom snabbhet bör det finnas olika leveransmetoder i en e-butik som säljer 

fysiska varor då kunder prioriterar snabbhet och kostnad olika (M. Gommans, K. S. Krishnan 

och K. B. Scheffold, 2001). En säker metod ur en e-butiks perspektiv är att beräkna 

transportkostnaden för varje beställning och lägga på detta i priset. Risk att få mindre vinst 

eller till och med gå med förlust i en beställning ty långa och udda leveranser elimineras (X. 

F. Shao, 2017) 

 

EasyPost är ett företag som erbjuder en API för leverans och har samarbete med över 100 st. 

transportföretag. Tjänsten ger en utvecklare av en webbapplikation möjlighet att hitta 

kostnadsförfrågningar från transportföretag i realtid och kan sedan utföra en beställning 

(EasyPost, 2018). 

 

Skatteberäkning 

TaxJar erbjuder en API till webbutvecklare för beräkning av skatt. Detta är går att integrera 

med betalningsverktyg såsom Stripe. Beroende på skatteregler för produkten, platsen 

produkten ska säljas ifrån och vart den ska levereras till beräknar TaxJar’s API vilken skatt 

som ska tas för produkten. Dessa skatteberäkningar fungerar för USA, Kanada, Australien 

och Europeiska Unionen (TaxJar, 2018).  

 

3.5.2. Verktyg för laddningstidsoptimering 

Gzip 

En metod för att komprimera kod är Gzip. Detta reducerar storleken av filstorlekar genom 

att använda Lempel–Ziv algoritmen (LZ77). Hur stor reduceringen blir beror bland annat på 

hur stor filen är, men generellt burkar Gzip kunna minska en filstorlek med cirka 60–70 %. En 
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komprimerad fil med Gzip går att packas upp igen utan att förlora någon information (Gnu, 

2018). 

 

MinifyCode 

Detta är en hemsida som hjälper webbutvecklare att ta bort mellanslag och radbrytningar 

från HTML, JavaScript och CSS filer. Det här görs genom att klistra in koden på deras 

hemsida, därefter görs minimeringen som sedan kan appliceras tillbaka in i 

webbapplikationen (Minifycode, 2018). 

 

SpritePad 

SpritePad är ett verktyg som använder metoden CSS Sprites för att kombinera flera bilder till 

en bild. Det går sedan att justera den här kombinerade bilden med CSS för att placera varje 

enskild bild på en lämplig plats. Fördelen är att en webbsida enbart behöver ladda ned en 

bild och inte flera vilket minskar antalet anrop och därmed laddningstiden (Wearekiss, 

2018). 

 

TinyPNG 

TinyPNG erbjuder bildkomprimering genom lossy compression genom vektor kvantifiering. 

Uppladdade bilder måste vara av typ PNG och tjänsten använder sedan denna metod för att 

selektivt använda färre färger och minska datamängden samtidigt som kvaliteten är relativt 

bra (TinyPNG, 2018). 

 

3.5.3. Verktyg vid testning 

Google Chrome DevTools är ett utvecklingsverktyg som hjälper en utvecklare av en 

webbapplikation få insikter om dess tekniska mått såsom laddningstider och vad som kan 

förbättras. Verktyget används även för att effektivt spåra buggar och flaskhalsar (Google 

Chrome, 2018). 

Genom att använda nätverkspanelen i Google Chrome går det att mäta tiden det tar för en 

sidladdning. Tiden går sedan att bryta ned till nedladdningstiden för olika element i 

webbapplikationen såsom bilder, CSS med mera. (Kayce Basques, Meggin Kearney, 2018) 
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4.  Metod 

I det här avsnittet beskrivs den metod som används för att besvara frågeställningen med 

syftet att arbetet ska vara replikerbart. 

 

4.1. Arbetsprocess 

Arbetsgången i det här projektet inleddes med att ta fram ett syfte och frågeställning som 

skulle besvaras. För att kunna få fram en bra metod och resultat har en 

litteraturundersökning tagits fram som ett teoretiskt underlag till projektet. När teorin var 

fastställd bestämdes vilken typ av webbapplikation som skulle skapas. När detta var gjort 

skapades en produktbacklogg för olika funktioner webbapplikationen skulle inneha. 

 

När produktbackloggen var fastställd inleddes utformandet av webbapplikationen enligt de 

krav på funktionaliteter som bestämts. Kontinuerligt under skapandet gjordes 

funktionalitetstester för att säkerställa att delar av webbapplikationen fungerade som det 

ska och inte förstörde andra funktionaliteter. Efter att en initial version av 

webbapplikationen var färdigutvecklad med avseende på de funktionaliteter som skulle 

implementeras påbörjades utvärderingen. Resultatet sammanställdes därefter med hänsyn 

till hur webbapplikationen skapades med de olika integrerande lösningarna samt 

laddningstiderna vilket blev ett underlag för analysering och diskussion. 

 

4.2. Förstudie 

Det här avsnittet kommer behandla hur litteraturinsamlingen gick till och hur 

produktbackloggen togs fram. 

 

4.2.1. Litteraturinsamling 

Den litteraturbas som har stått som grund i teorin i arbetet har framförallt hämtats från 

Google Scholar, Scopus och Linköpings Universitets bibliotekskatalog. Dessa sökverktyg har 

använts för att inhämta pålitliga vetenskapliga artiklar och böcker. 

 

4.2.2. Produktbacklogg 

När teorin och vilken typ av webbapplikationen som skulle skapas fastställts skapades en 

produktbacklogg. Detta inleddes med att skriva ner en lista med flera olika funktioner som 

webbapplikationen skulle kunna inneha. Därefter skapades en prioritetslista utefter om 

funktionerna var nödvändiga, lämpliga eller överflödiga. De funktioner som absolut var 

nödvändiga för att andra funktioner skulle kunna skapas prioriterades högst. 
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4.3. Implementation 

Följande avsnitt behandlar webbapplikationens upplägg, funktioner samt vilka metoder och 

verktyg som använts för att optimera laddningstiderna. 

 

4.3.1. Tekniska verktyg 

Hårdvara och operativt system 

Endast en typ av hårdvara har använts under implementeringen av webbapplikationen. 

Detta har varit en personlig laptop av typ MacBook Pro 13-tum 2,8 GHz Intel Core i5 med 

operativsystemet MacOS Sierra. 

 

Programmeringsspråk och redigerare 

På back-end sidan av webbapplikationen har Flask använts. Detta är ett bibliotek skrivet med 

programspråket Python baserat på Jinja 2 och Werkzeug (Flask, 2018). På front-end sidan 

har HTML, CSS och jQuery som är ett bibliotek skrivet i JavaScript använts (jQuery,2018). För 

att på ett enkelt och smidigt sätt kunna redigera och skapa kod i de olika filerna har 

programmet Atom använts. 

 

Versionshantering 

Versionshantering har varit nödvändig dels för att säkerställa att om datorn som använts för 

att skapa webbapplikation slutar fungera så ska inte arbetet försvinna. Det har också 

använts för att kunna gå tillbaka till tidigare versioner när nya implementationer skapats och 

inte fungerat. Detta har gjorts med tjänsten GitLab. Ytterligare tjänst som har använts för att 

säkerställa sig att ingen data försvinner är att spara filerna i Dropbox. 

 

Webbläsare 

För att kontrollera att webbapplikationen fungerar och ser bra ut på flera webbläsare har 

Google Chrome, Safari och Firefox använts. I och med att Google Chrome DevTools använts 

för att testa laddningstiderna för webbapplikationen är det enbart webbläsaren Google 

Chrome som använts vid testningen. 

 

Integrationslösningar 

En stor del av byggandet av webbapplikationen och en del av frågeställningen har varit att 

integrera olika lösningar. Gemensamt för de olika integrationerna i min webbapplikation är 

att diverse API importerats från de olika företagen. Integrationstjänster som har använts: är 

Stripe, EasyPost, TaxJar och MailChimp.  

 

För att kunna beräkna leveranskostnad via EasyPost måste en adress som produkterna ska 

levereras till finnas tillgänglig. Därmed har ett formulär där kunden har fått mata in 

leveransinformation använts som första steg vilket har gett möjlighet till beräkning av 
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kostnad för leverans vid varukorgen. Vid varukorgen observeras sedan skattekostnaden som 

beräknats med TaxJar, leveranskostnaden samt pris för varor. Betalningen görs sedan via 

Stripe API. Kunden kan ändra innehållet i varukorgen samt sin leveransinformation innan 

betalning.  

 

Efter att ett köp har registrerats skickas ett kvitto ut till beställaren via Flask e-postserver. 

Detta kvitto innehåller ordernummer samt totalbelopp på köpet. Anledningen till varför 

MailChimp inte används är att detta inte är möjligt som gratis-användare och en avgränsning 

som gjorts i projektet är att enbart gratis versioner hos integrationslösningar ska användas.  

 

 

4.4. Utvärdering 

Den utvecklade webbapplikationen utvärderades genom att mäta laddningstiderna på olika 

sidor med hjälp av Google Chrome DevTools. Verktyget mäter tiden det tar att ladda ned 

olika element såsom bilder, CSS-filer med mera, samt den totala laddningstiden i 

webbapplikationen. Google Chrome DevTools används genom att gå in på en sida i 

webbapplikationen i Google Chrome och därefter högerklickar och trycker på ”inspektera”. 

Där visas verktyget och mätningar av laddningstider för specifika element i 

webbapplikationen presenteras.  

 

För att se en tydlig förändring i laddningstid testades två versioner av webbapplikationen 

som ska motsvara två ytterlägen. Den första versionen av webbapplikationen utvecklades 

tvärtemot den teori som tagits fram och den andra versionen utvecklades i enlighet med den 

teori som tagits fram för att minimera laddningstiden. Båda versionerna utgick ifrån en initial 

version av webbapplikation som uppfyller de grundläggande funktionella och tekniska krav 

som en e-butik bör tillgodose. Vid varje test utfördes 10 stycken mätningar och genomsnittet 

av dessa mätningar användes sedan som resultat. Vid varje mätning rensades först 

webbläsarens cache-minne för att mäta laddningstid för sidvisningen och därefter gjordes en 

ytterligare sidvisning direkt efter utan att rensa cache-minnet. Sidorna i som testades i 

webbapplikationen var ”Startsida”, ”Kvinna” samt ”Varukorg”. 

 

4.4.1. Testning utan hänsyn till teori 

För att gå emot den teori som tagits fram placerades JavaScripts internt och högst upp i 

HTML-filerna. CSS-kod skrevs också internt i HTML-filerna och placerades längst ned. 

Dubbletter av JavaScript användes och ingen minimering av kod eller komprimering av filer 

användes. All kod skrevs däremot enligt kodstandard och ingen överflödig kod 

implementerades. JavaScript-filer och CSS-filer från AJAX och Bootstrap importeras vanligtvis 

med CDN, i första testet placerades däremot dessa filer internt i webbapplikationen och CDN 

användes därmed inte alls under första testet. I JavaScript-filerna användes så få lokala 

variabler som möjligt och scripten kördes sekventiellt, det vill säga använde inte 
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attributet ”async”. Vad gällande bilder för den första testningen användes originalbilder 

direkt utan någon bildkomprimering.  

 

4.4.2. Testning med hänsyn till teorin 

Inför det andra testet implementerades de förbättringsåtgärder från teorin för minimering 

av laddningstider.  

 

JavaScripts som tidigare var skrivna internt i HTML-koden lades istället in i separata externa 

filer som sedan importerades. Därefter lades även CSS stylesheets in i externa filer. Förutom 

importerade stylesheets användes bara en CSS-fil. De tidigare externa JavaScript-filerna och 

CSS-filerna från Bootstrap och AJAX som skrevs internt utan CDN inför det första testet 

användes återigen externt med CDN i enlighet med teorin. JavaScript-filerna placerades 

längst ned i HTML-filerna och ”async”-attributet lades till så att webbläsare kunde köra dessa 

filer parallellt.  

 

Inför det andra testet lades även expires headers in för de statiska filerna, det vill säga bilder 

och skrivna JavaScript-filer, i webbapplikationen förutom vid varukorgen. Varukorgen är 

dynamisk på så sätt att antalet produkter i varukorgen och leveransinformation kan ändras 

beroende på användarens inmatningar. I det fall att expires header skulle läggas in för denna 

sida skulle det innebära att varukorgen inte skulle uppdateras då tidigare information skulle 

lagras och hämtas från cache-minnet. Detta implementerades genom att skapa en funktion 

som lade till ett framtida utgångsdatum för alla statiska filer om detta inte redan fanns.  

 

Verktyget Gzip användes sedan för att komprimera data-filer. Detta implementerades 

genom att importera modulen Flask_compress som använder sig utav Gzip som 

komprimeringsmetod. Därefter kunde samtliga data-filer komprimeras genom funktionen 

Compress. Se figur 1. 

 

 
Figur 1. Komprimering via Gzip. 

 

TinyPNG’s ”Lossy compression användes vid komprimering av bilderna. Tre stycken bilder i 

webbapplikationen var möjliga att komprimera. Dessa var företagsloggan, bild gällande 

leverans och bakgrundsbilden på startsidan. Bilder för produkterna var inte att möjliga att 

komprimera, eftersom dessa importerades från Stripe som krävde URL och därmed en 

domän vilket inte köpts i projektet. I enlighet med teorin om att minska antalet anrop 

infördes även CSS Sprites. Bilden för företagsloggan och bilden för leveransmetod 

kombinerades till en bild som sedan kunde separeras och uppvisas på önskat sätt genom 

CSS.  
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5.  Resultat 

5.1. Utformning av webbapplikationen 

5.1.1. Design 

Designen som har använts för webbapplikationen har varit stilren men samtidigt innefattat 

alla de krav som fastställdes i början av projektet. En webbapplikation för försäljning av T-

shirts online har utvecklats där grunden utgörs av en ”navigation bar” vilket innehåller tre 

flikar "Startsida”, ”Man”, ”Kvinna” och ”Outlet”. För att användaren ska veta vilken flik och 

URL-adress som den befinner sig på markeras den aktiva fliken med ett streck undertill. 

Generellt har designen utformats på ett sådant sätt att många bilder används, samt många 

justeringar i CSS-filen med syftet att lättare analysera skillnader via implementation av teori.  

 

 
Figur 2. Startsida. 

 

Startsidan innehåller framförallt en stor bild som har placerats i syfte att framförallt 

analysera laddningstid efter bildkomprimering, även butikens logga är en bild. 
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Figur 3. Webbapplikationens sidfot. 

 

E-butikens sidfot utgör också grunden i webbapplikationen. I sidfoten observeras dels 

kontaktinformation för att bemöta de krav som e-handelslagen förordat. Betalsätt och 

leveransmetod finns även de tillgängliga med hänsyn till e-handelslagen.  

 

 

 
Figur 4. Visning av produkter. 

 

Flikarna ”Kvinna”, ”Man” samt ”Outlet” använder sig utav samma HTML-kod. Vilka 

produkter som är synliga på de olika sidorna är det som skiljer flikarna åt. Stripes gratis-

version begränsar så att enbart 10 stycken produkter kan skapas via Stripe. Det har därför 
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valts att skapa 5 produkter för män och 5 produkter för kvinnor. Genom att klicka på någon 

produkt skickas användaren vidare till visning av den valda produkten.  

 
Figur 5. Visning av produkt. 

 

Vid produktsidan kan användaren sedan välja storlek och lägga till produkten i varukorgen. 

Priset uppvisas tydligt för att ta hänsyn till e-handelslagen. 

 

5.1.2. Betalningsprocess 

Betalningsprocessen implementerades enligt metoden och resultatet av detta visas i 

figurerna 6–8. 
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Figur 6. Formulär angående leverans. 

 

 

 

 
Figur 7. Varukorg. 
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Figur 8. Betalning via Stripe. 

 
 
 
 

 

5.1.3. Databas 

 
Figur 9. ER-diagram för SQL-databasen. 

 

För att kunna lagra kundinformation och ge möjlighet att analysera data över kundbeteende 

har en databas skapats. Denna databas uppbyggd i SQL via Flask och kallas för SQLAlchemy. I 

figur 9 visas ett ER-diagram som ska ge en bild över hur databasen är uppbyggd. Databasen 

tar hänsyn till användaren ”buyer”, användarens varukorg och vilka ”items” som finns i 

varukorgen. Tabellen ”Item” har importerats från produkter som skapats genom Stripe. 
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Innan betalningsprocessen inleds måste användaren fylla i ett formulär gällande olika 

personuppgifter. När användaren gett sitt medgivande att T-Store online får lagra 

personuppgifter läggs indata från formuläret in i tabellen ”Buyer”. Med hjälp av cookies kan 

användaren navigera sig runt och uppdatera sin varukorg utan att formulärets data eller 

produkterna i varukorgen försvinner. Möjligheten att uppdatera personuppgifterna finns 

dock ändå. Databasen är uppbyggd på det sättet att varje användare kan bara ha en 

varukorg och varje varukorg kan bara ha en användare. Sedermera kan flera produkter 

finnas i flera användares varukorgar.  

 

Informationen som lagrades i den här databasen kan enkelt observeras via administratörens 

URL ”/admin”. Via denna sida kan sedan en administratör redigera, radera och lägga till data 

i databasen. För att få tillgång till detta behövs korrekt användarnamn och lösenord. 

 

5.1.4. Integrationer 

Integrationslösningar som har använts är Stripe, EasyPost, TaxJar och MailChimp. För att 

sammanlänka respektive konto i tjänsterna till webbapplikationen har säkerhetsnycklar 

hämtats och sedan implementerats i koden. 

 

Stripe 

Hela köpprocessen körs som tidigare nämnt genom Stripe. Detta har implementerats via 

Stripe API. Förutom själva betalningsprocessen har Stripe använts till en del annat. Tjänsten 

kostar pengar för webbutvecklare men en testversion har implementerats där påhittade kort 

och köp använts. Genom att ha skapat produkterna via Stripe fungerar lagersaldo som syns 

för respektive produkt vid varukorgen i figur 6. När en användare lägger in produkter i 

varukorgen och sedan betalar denna skapas en order. Denna order innehåller information 

om kunden som observeras i figur 8 samt de produkter som köpts. När detta sedan 

registreras uppdateras lagret för den produkten, det vill säga minskar med en produkt. På 

detta sätt hjälper Stripe webbutvecklare att ha översikt över lagersaldot för sina produkter. 

 

I figur 10 observeras den koden som anropas från ett JavaScript då användaren trycker på 

betalningsknappen. Det som observeras är att produkternas id i användarens varukorg läggs 

in i en lokal lista. Därefter skapas en order innehållande denna lista om produkter samt 

kundinformation från formulär. Via Stripe görs det sedan en betalning för just denna order 

där totalpriset som debiteras från kundens konto till företagets konto blir summan av prisen 

för alla produkter + leveranskostnad. När betalningen har gjorts töms kundens varukorg och 

det skickas ett kvitto till kunden via en skapad funktion ”send_receipt”. 
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Figur 10. Funktion i python för betalning. 

 

 

EasyPost och FedEx 

Med köpversionerna av EasyPost och Stripe går det vanligtvis smidigt att integrera dessa två, 

det görs med ett fåtal knapptryck och så skapas en kostnadsförfrågning för leverans 

automatiskt. Hursomhelst, blev detta mer komplicerat då avgränsningen att enbart använda 

gratis versioner innebar att denna automatiska kostnadsberäkning inte var möjlig. Detta 

löste sig därmed genom att skicka in parametrar om leverans till en funktion som skapades 

via formuläret som observeras i figur 6. Denna funktion beräknade sedan leveranskostnad 

beroende på vilken typ av produkt som skulle skickas, hur många produkter, vikt, storlek och 

vart det skulle levereras. Därefter användes den leveransmetoden för billigast transport. 

 

EasyPost har samarbete med över 60 transportföretag. Däremot måste webbutvecklaren ha 

ett personligt kontrakt/medgivande för att kunna använda just deras tjänster. De flesta 

transportföretag krävde organisationsnummer och företagsnamn vilket inte har varit 

tillgängligt, det enda företaget som hittades och inte krävde detta var FedEx med 

leveransmetoden FedEx Overnight Priority Express Shipping som implementerades i 

webbapplikationen.  
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Funktionen som användes för beräkning av leveranskostnad beräknar som sagt alltså den 

billigaste metoden i realtid, i detta fall blir det alltid FedEx då det har varit det enda 

alternativet. I figur 11 visas den sista delen av den här funktionen. In-parametrarna skapades 

högre upp i funktionen. Dessa utformades genom att verifiera att adressen kunden knappat 

in i formuläret för leverans är en riktig adress, verifiera att företagets adress är korrekt, 

skapa ett paket innehållande alla produkter från kundens varukorg samt information om 

leverans genom tullar det vill säga vem som skriver på för produkten med mera. Paketet 

skapades genom att använda dimensioner och vikt för produkterna och addera ihop detta 

för alla produkter som ska skickas. Produktdimension och vikt hämtas från konto i Stripe där 

företagets produkter skapats och där lagersaldo finns. Det som returneras från den här 

funktionen är sedan det fraktalternativ som erbjuder lägst fraktkostnad (detta blev alltid 

FedEx i denna webbapplikation). 

 

 
Figur 11. Del av funktion i python för fraktkostnadsberäkning 

 

TaxJar 

Skatteberäkning inom Sverige är tämligen enkel då det är 25% på de flesta varorna. 

Hursomhelst är det mer komplicerat vilka satser som gäller för andra länder och stater. 

Denna skatteberäkning har gjorts via TaxJars 30 dagar gratisversion. Liknande som för 

EasyPost har detta också blivit invecklat då ingen beräkning gjorts automatiskt som det 

skulle gjorts ifall en köpversion använts.  

 

En funktion skapades med in-parametrar leveransinformation och leveranskostnad som 

hämtades från den tidigare uträkningen med EasyPost, även vilken typ av produkt det gällde 

skickades in som parameter. Därefter kunde beräkning av skatt tas fram med hjälp av TaxJar. 

 

I figur 12 visas den funktion i python som användes för skatteberäkning. Produkternas id 

från användarens varukorg läggs in i en lokal lista. Denna lista tillsammans med 

kundinformation som hämtats från formulär läggs in som in-parametrar för TaxJar’s 

skatteberäkningsfunktion ”tax_for_order som beräknar total skatt för en leverans. 

Skattkoden ”20 010” har implementerats på grund av att alla produkter i denna 

webbapplikation har varit klädesplagg. Funktionen returnerar sedan hur mycket som ska 

betalas i skatt för ordern. 
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Figur 12. Funktion i python för skatteberäkning. 

 

MailChimp 

Enligt de riktlinjer som finns för direkt marknadsföring efter godkännande av användaren 

skapades ett formulär. Användaren kan orientera sig till formuläret antingen via sidfoten (se 

figur 3) eller efter ett registrerat köp. Vid registrering läggs användaren in i en lista på 

MailChimp som underlättar e-postutskick därifrån efteråt. I det fall att e-postadressen är 

ogiltig alternativt att adressen redan finns med i listan kontrolleras detta och användaren 

underrättas. Se figur 13. Formuläret och anslutningen till MailChimp skapades automatiskt 

från MailChimp där HTML-kod gavs och sedan kunde direkt kopieras in i webbapplikation. 

Justeringar i utseendet gjordes sedan via CSS. 
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Figur 13. Formulär för att bli prenumererat av nyhetsbrev via MailChimp. 

 

 

 

5.2. Laddningstider 

Tester av laddningstider via Chrome DevTools gjordes för tre stycken sidor i 

webbapplikationen, dessa var ”Startsida”, ”Kvinna” och ”Varukorg”. 

 

5.2.1. Testning utan hänsyn till teori 

Datastorleken för de tre bilderna bilderna samt JavaScript-filerna, CSS-filerna och HTML-

filerna visas i kilobyte (kb) i tabell 1. 

 

Filstorlek (kb) Bilder JavaScript CSS HTML 

Första testet 129,10 2,92 6,72 20,45 
Tabell 1. Filstorlekar vid det första testet (kb) 

 

Den totala laddningstiden från det första testet för respektive sida i webbapplikationen visas 

i sekunder i tabell 1 nedan. 

 

Test 1 (s) Startsida Kvinna Varukorg 

1:a sidvisningen 1,017 2,762 11,074 

2:a sidvisningen 0,890 0,843 10,813 
Tabell 2. Laddningstider vid det första testet. 
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Längre laddningstider observeras för ”Kvinna” och ”Varukorg” där back-end stod för 1,688 

sekunder respektive 7,934 sekunder under den första sidvisningen. 

 

5.2.2. Testning med hänsyn till teori 

Enligt de riktlinjer som togs fram gällande optimering av laddningstider för front-end, 

betyder en reducering av filstorlekar även en minskning i laddningstider. I det andra testet 

minskades de JavaScript-filer, CSS-filer och HTML-filer som inte importerats. Programkoden 

skrevs inte om utan filerna minskades genom att ta bort onödiga mellanslag och 

radbrytningar. JavaScript-filerna minskades med 5,6%, CSS-filerna med 25,6% och HTML-

filerna med 21,6%. När detta hade gjorts användes Gzip för att komprimera CSS-filen. Denna 

metod bidrog till att CSS-filen minskades ytterligare 43,2%, jämfört med den ursprungliga 

filen, till en total storleksreducering på 68,8%. 

 

Komprimering av bilder med TinyPNG’s ”Lossy compression” ledde till att den totala 

filstorleken på bilderna minskade från 129,1 kB till 73,9 kB, det vill säga en minskning med 

cirka 42,8 %. I tabell 3 nedan visas reduceringen av filstorlekarna. Antalet färger som 

användes efter komprimeringen via TinyPNG var 8 bit, det vill säga 256 färger, för respektive 

bild. Då bildstorleken i webbapplikationen förändras beroende på skärmstorlek är det svårt 

att beräkna bits per pixel. Genom att använda storleken för bilderna när fullskärm användes 

med den dator som webbapplikationen byggdes i erhölls 7,4 bits per pixel för bilden vid 

startsidan och 2,6 bits per pixel för den kombinerade bilden med leverans och logotypen. 

 

Filstorlek (kb) Bilder JavaScript CSS HTML 

Andra testet 73,90 2,76 2,10 16,03 

Förbättring 42,8% 5,6% 68,8% 21,6% 
Tabell 3. Filstorlekar vid det andra testet (kb) 

 

Efter implementeringen av teorin kunde andra laddningstider observeras. Den totala 

laddningstiden för respektive sida i webbapplikation visas i sekunder från tabell 4. 

 

  

Test 2 (s) Startsida Kvinna Varukorg 

1:a sidvisningen 0,872 2,375 10,607 

Förbättring 14,2% 14,0% 4,2% 

2:a sidvisningen 0,737 0,782 10,358 

Förbättring 17,2% 7,3% 4,2% 
Tabell 4. Laddningstider vid det andra testet. 

 

Längre laddningstider observeras även under det andra testet för ”Kvinna” och ”Varukorg” 

då back-end stod för 1,665 sekunder respektive 7,919 sekunder för den första sidvisningen. 
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6.  Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Utformning av webbapplikationen  

Webbapplikationen byggdes upp med de krav som fanns gällande de tekniska krav, 

funktionalitet och de integrationstjänster som skulle implementeras. Webbapplikationen 

blev därmed intressant beträffande den teori som implementerats och vad detta gav för 

resultat. 

 

Vid utvecklandet av webbapplikationen och implementeringen av teorin har de juridiska 

krav som presenterades i avsnittet 3.3 Juridiska krav för e-handel, alltid tagits hänsyn till. 

Dessa legala krav är något som en webbutvecklare inom e-handel i Sverige alltid måste 

beakta och ha som grund i sitt utvecklande. Priser har visats tydligt både på produktsidor 

och i varukorgen. Totalpriset har uppvisats ytterligare en gång vid betalningen med Stripe. 

Förutom priset har även skattekostnader och fraktkostnader tydligt framgått efter 

beräkningar genom TaxJar och EasyPost, vilket uppfyller lag (2002:562). För att även uppfylla 

personuppgiftslagen (PuL), skapades en checkbox vid formuläret gällande användarens 

leverans och personuppgifter. När checkboxen var ifylld har användaren godkänt att T-Store 

online lagrar personuppgifterna och om checkboxen inte var ifylld när formuläret skickades 

lagrades inga personuppgifter i databasen.  

 

Hela betalningsprocessen sker via Stripe och därför har lagerhantering av kortuppgifter inte 

behövts behandlas då det helt bearbetas via Stripe’s krypteringssystem. Det finns ingen 

möjlighet för en utvecklare som implementerar Stripe’s tjänster att ta reda på användares 

kortuppgifter. Under betalningsprocessen kontrollerar Stripe att användarens inmatning är 

korrekt vilket uppfyller e-handelslagen (2002:562). Bekräftelsemail gällande ett köp till kund 

har även det implementerat i riktlinje gällande e-handelslagen samt för att efterlikna en 

verklig e-butik så mycket som möjligt. Det har lagts stor vikt vid att följa de lagkrav som finns 

men eftersom företaget är fiktivt har exempelvis inget organisationsnummer skaffats vilket 

det enligt lagen krävs för att ett företag ska få vara verksam.  

 

Då direktmarknadsföring tagits upp i teorin som en viktig del inom e-handel, 

implementerades MailChimp där en användare får möjligheten att prenumerera på 

nyhetsbrev. Förutom detta har även länkar till sociala medier uppvisats, dessa länkar har 

däremot varit tomma då verksamheten för webbapplikationen är fiktiv. Detta är däremot 

något som bör vara väldigt prioriterat och beaktas för reella verksamheter eftersom det 

råder tuff konkurrens på e-handelsmarknaden. Det kan också ha stor betydelse när det 

kommer till möjligheten att sprida sitt varumärke enligt ”word-of-mouth” (H. Thorbjørnsen, 

P. Ketelaar, J. van ’t Riet och M. Dahlén, 2015).  
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Webbapplikationen har följt trenden gällande API-ekonomi och REST-arkitektur som 

används i en allt större utsträckning. Integrationstjänster har implementerats via deras API 

vilket gav webbapplikationen möjlighet att använda funktioner som annars behövts skapas 

från grunden, exempelvis skatteuträkning och fraktkostnader. När en beställning av leverans 

ska läggas efter ett genomfört köp hanterar API både beställningen och kontakten med 

transportföretag. Implementation av API effektiviserar därmed leveransen och reducerar 

företagets interaktion med andra parter. 

 

Det finns dock nackdelar med att implementera API eftersom anrop till de olika 

integrationstjänsterna tar tid vilket synliggörs i resultatet vid varukorgsfliken som diskuteras 

mer senare. Förutom detta har det även observerats att risken för att webbapplikationen 

ligger nere ökar ju flera integrationer som implementeras. Vid utvecklandet av 

webbapplikationen kunde inte tjänsten EasyPost anropas under någon minut. Då denna 

tjänst låg nere gick det inte att gå vidare till varukorgen och möjlighet att betala för sina 

varor försvann. Ju flera integrationslösningar som används blir risken större att någon tjänst 

inte fungerar, vilket i detta fall innebar att potentiella kunder inte kunde betala för sina 

varor.  

 

6.1.2. Laddningstider 

Minimering av laddningstid kan både ur ett användarperspektiv och ur ett marknadsmässigt 

perspektiv vara en viktig aspekt att ha i åtanke vid utvecklingen av en e-butik. Fokus i 

projektet har varit att optimera webbapplikationens front-end då det enligt Steve Souders 

(2008) ofta utgör mer än 90 % av laddningstiden. Det som noterades från resultatet av 

testningen motsäger däremot Souders påstående. Laddningstiden för varukorgssidan var 

under både det första och det andra testet avsevärt längre än både startsidan och 

produktsidan för kvinnor. Anledningen till detta antas bero på tiden det har tagit i 

webbapplikationens back-end att göra anrop till de olika integrationstjänsterna. I koden för 

varukorg görs anrop till TaxJar, EasyPost och Stripe. TaxJar anropas för att få 

skatteberäkningar. EasyPost anropas för att i sin tur hämta kostnadsberäkningar för leverans 

i realtid från FedEx. Slutligen anropas Stripe för att hämta det aktuella lagersaldot för varje 

produkt i varukorgen. Vid webbsidan för ”Kvinna” noterades även där en längre laddningstid 

än startsidan vilket också antas bero på back-end. Anledningen till detta var anropen till 

Stripe för att hämta information gällande lagersaldo och vilka produkter som fanns 

tillgängliga. Anropen till back-end har utgjort mer tid av den totala laddningstiden än front-

end på både webbsidan för ”Kvinna” och webbsidan för ”Varukorg”. Optimering av 

laddningstiden för back-end har inte tagits hänsyn till, vilket framgår när resultatet från 

testerna av laddningstiderna för back-end jämförs. För båda webbsidorna ”Kvinna” och 

”Varukorg” skiljer sig laddningstiden endast med ett par hundradelar från test 1 och test 2. 

 

Gällande reducering av filstorlek kunde en märkbar skillnad observeras efter minimering och 

komprimering av filerna. Minimeringen av koden innebar att kodstandard med mellanslag 
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och radbrytningar togs bort för att reducera filstorleken maximalt, ingen kod eller 

funktionalitet togs bort. Detta tillsammans med komprimering är metoder som 

rekommenderas att användas av webbutvecklare som strävar efter att minimera 

laddningstiderna, då filstorleken kan reduceras avsevärt.  

 

Efter bildkomprimeringen via TinyPNG reducerades storleken på bilderna med 42,8 % vilket 

innebar snabbare laddningstider. Upp till 256 olika färger användes i bilderna vilket enligt P. 

S. Heckbert (1982) är tillräckligt för att de flesta bilderna fortsatt ska vara av god kvalité. För 

den 13 tum stora datorskärmen som användes uppnådde bilderna ett högre antal bits per 

pixel än de 0,5–0,75 bits per pixel som G. K. Wallace (1992) ansåg vara det lägsta kravet för 

en tillräcklig bildkvalité. CSS Sprites användes för att kombinera två bilder vilket resulterade i 

att den totala filstorleken minskade. Dessutom behövdes enbart ett anrop göras för att 

ladda ned bilderna, vilket observerades i Google Chrome DevTools. Detta innebär alltså att 

metoden minskade den totala laddningstiden. Den kombinerade bilden var 2,6 bits per pixel 

och därmed det lägsta uppmätta värdet. Skulle bildstorleken mer än dubbleras genom 

användning av en betydligt större skärm skulle dock den kombinerade bilden fortsatt vara 

över G. K. Wallace minimum krav. Med hjälp av CSS Sprites kunde alltså filstorleken minskas 

samtidigt som kvalitén inte underskred minimikravet.  

 

När stylesheets placerades längst ned observerades att justeringar i webbsidans utseende 

tog längre tid att ladda, jämfört med när de låg högst upp under det andra testet. Detta 

gjorde däremot ingen skillnad för den totala laddningstiden som uppmättes vid testerna. 

Dessa tester gav enbart en tidskonstant för den totala laddningstiden och i vilken ordning 

saker laddas ned gör ingen skillnad, utan detta blir snarare en fråga om uppfattad 

laddningstid vilket testerna inte tog hänsyn till. Placering av stylesheets och JavaScript-filer 

antas därför inte ha påverkan på den verkliga totala laddningstiden. Det antas däremot att 

en användare uppfattar laddningstiden som kortare när stylesheets placeras högst upp. 

Detta eftersom webbapplikationens utseende kommer på plats tidigare och därför kan 

placeringen av stylesheets ändå vara av betydelse.  

 

När JavaScript-filerna placerades längst ned i koden innebar det att dessa laddades ned sist. I 

det andra testet implementerades attributet ”async”, det som observerades då var att 

JavaScript-filerna laddades ned parallellt. Då det fanns få och relativt små filer med avseende 

till datastorlek gjorde detta i princip ingen skillnad i den totala laddningstiden. ”Async”-

attributet antas fått en större påverkan på laddningstiderna om JavaScript-filerna placerats 

högre upp i HTML-filen i och med att webbsidan kan parallellt tolka element såsom bilder 

och CSS-filer.  

 

Cache-minnet användes både vid det första och andra testet och visade sig förbättra 

laddningstiden i båda fallen. Detta observeras tydligt i resultatet från webbsidan ”Kvinna” 

där laddningstiden för den andra sidvisning, som hämtade information från cache-minnet, 



 36 

förbättrades nämnvärt. När informationen kunde hämtas direkt från cache-minnet behövdes 

inga nya anrop göras vilket förkortade laddningstiden. För webbsidan ”Kvinna” exempelvis 

behövdes inte Stripe anropas för att hämta information om produkterna en andra gång. 

Skillnaden mellan testerna var att expires headers lades in för det andra testet för de 

statiska filerna enligt teori, vilket möjliggjorde användning av cache-minne även för dessa 

filer. Från resultatet observerades en minskning i laddningstid för den andra sidvisningen för 

samtliga webbsidor för det andra testet gentemot det första. Däremot i och med att tester 

gjordes efter att all teori implementerades är det svårt att urskilja hur effektiv denna metod 

med expires headers var, det vill säga om det var detta eller andra förbättringsåtgärder som 

drog ner laddningstiden. 

 

Förutom tidigare nämnda implementeringar av teori för snabbare laddningstider användes 

även CDN. När externa JavaScript-filer skrevs internt i HTML-filerna som tidigare använde sig 

av CDN i det första testet innebar det att det inte fanns någon URL att hämta filen ifrån och 

därmed behövdes ingen CDN heller. När externa filer sedan implementerades i det andra 

testet med CDN förbättrades den totala laddningstiden, men via den metod som användes 

innebar det att det inte gick att observera vad CDN respektive externa filer gjorde för 

laddningstiderna och ingen slutsats kan därmed göras hur effektiv respektive metod är. 

 

Vilken förbättringsåtgärd som gjorde störst påverkan för laddningstiden var svårt att se med 

den metod som implementerats. Det som däremot observeras från resultatet är att 

implementeringarna som gjorts totalt sett har haft en positiv påverkan hos laddningstiderna 

för webbapplikationen och den teoretiska referensramen som tagits fram bör tas hänsyn till 

för utvecklande av webbapplikationer inom e-handel. 

 

6.2. Metoddiskussion 

6.2.1. Källkritik 

Vetenskapliga artiklar har legat som grund för projektet. Dessa har inhämtats efter relevans 

samt trovärdighet. För att inhämta dessa har sökverktygen Google Scholar, Linköpings 

Universitets Bibliotek samt Scopus använts. 

 

För att erhålla hög trovärdighet i källorna har de utvärderats dels efter publikationsdatum. I 

och med att det som är relevant inom Datavetenskap ändras snabbt, innebär det att källor 

från 1990-talet inte behöver vara relevanta idag. Alltså har publikationer som är så nya som 

möjligt beaktats i första hand. Publikationer inom ämnen som varit äldre men ändå ansetts 

vara relevanta har också använts.  

Undersökning om källor varit trovärdiga har även inneburit granskning om hur erkända 

författarna ansetts vara med avseende på antalet citeringar och hur kunniga dem är inom 

området. 
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Förutom vetenskapliga artiklar har böcker och internet källor använts som stöd i denna 

rapport. Dessa källor har också undersökts gällande trovärdighet på liknande sätt. 

 

6.2.2. Utveckling av webbapplikationen 

Metoden som användes med produktbackloggen fungerade bra under genomförandet av 

projektet. Jag hade ingen erfarenhet av webbutvecklande sedan tidigare och då kunskap 

inom ämnet utvecklades under projektets gång var det smidigt att utgå från den här 

prioritetslistan över vad som var viktigast att få kunskap om. Från de funktionaliteter som 

hade lagts in produktbackloggen lyckades allt implementeras i webbapplikationen.  

 

I och med att projektet genomförts av endast en person var tid en begränsande faktor. En 

stor del av projektet har varit att få en fungerande webbapplikation med de funktionaliteter 

som tagits fram i produktbackloggen innan implementering av teori gällande laddningstider 

kunde beaktas. Mer teori gällande detta kunde tas hänsyn till och hade varit intressant att 

undersöka ifall tiden inte varit så begränsande. Den största flaskhalsen under projektets 

genomförande har varit implementeringen av integrationslösningarna genom tjänsternas 

API. Tjänsterna som användes gav information på deras webbsidor hur deras API kunde 

implementeras, däremot gjordes det inte alltid för programmeringsspråket Python som 

användes i detta projekt vilket försvårade processen. Kodkomplexitet var som störst vid 

varukorgen där implementeringar användes från Stripe, TaxJar och EasyPost där resultatet 

från funktioner från en tjänst berodde på resultat från en annan tjänst. Dessa funktioner 

skulle sedan kombineras med vad som fanns i varukorgen och lagrades i databasen för en 

användare. Det som alltså kan noteras av en REST-arkitektur innehållande flertalet API:s är 

att kodkomplexitet ökar och mycket tid läggs på implementering.  

 

Bakgrunden till varför ett formulär skapades innan varukorgen var är på grund av att denna 

inmatade information var nödvändigt för uträkningen av leveranskostnaden. EasyPost och 

FedEx priority overnight express shipping kräver ett antal nycklar för att de ska kunna göra 

en kostnadskalkyl. Den informationen som sparas är sparsam, vilket syns i ER-diagrammet. 

Anledningen är att följa personuppgiftslagen (PuL), vilket behandlar att endast relevant 

information för webbapplikationens syfte får lagras. I denna webbapplikations fall är det 

enbart information som är relevant för leverans, skatteberäkning och vad som ska köpas.  

 

Integreringen med tjänsten EasyPost har varit den tjänsten som har krävts mest tid. Förutom 

att implementera API från EasyPost och använda dess funktioner måste även godkännande 

av varje transportföretag finnas för att få de nycklar som behövs för att beräkna 

fraktkostnad i realtid. Den metod som valdes i detta projekt var att beräkna den exakta 

kostnaden till kundens plats varje gång användaren skulle till varukorgen. Detta innebar, 

vilket observerades i resultatet, en väldigt lång laddningstid då anrop behövdes göras till 

EasyPost samt transportföretag i realtid. En metod som skulle minska laddningstiden för 
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användaren är att ta bort detta helt och istället sätta ett fast pris för leveranser och inte 

behöva göra dess anrop på användarens bekostnad. 

 

Avgränsning som gjorts var att enbart ta hänsyn till optimering av laddningstider för front-

end. En stor del av projektet har varit att implementera flera olika API:s från 

integrationstjänster och det som märktes då var att den största delen av laddningstiden blev 

då istället back-end och inte webbapplikationens front-end. Den optimering som gjorts av 

laddningstider på front-end har gett resultat. Däremot observeras att för fliken varukorg 

minskas laddningstiden endast med 4,2%, vilket stod för de förbättringar på front-end. En 

metod som hade tagit hänsyn till antalet relevanta integrationslösningar i förhållande till 

laddningstid skulle vara mer intressant här.  

 

Gzip har varit ett verktyg som har använts för att minska laddningstiderna. Verktyget är 

något som har haft en positiv effekt för laddningstiderna vilket observeras i resultatet. 

Denna metod har inte inneburit några försämringar av kod eller tagit bort delar av 

funktionalitet, i och med det och att laddningstiderna förminskas bör komprimering bör 

webbutvecklare inom e-handel ta hänsyn till detta. TinyPNG’s lossy compression har även 

betytt minskade filstorlekar enligt resultatet och därmed laddningstider, hursomhelst 

observerades även en försämring av kvaliteten. Den var fortfarande okej och godkänt enligt 

den teori som fanns om bildkvalité för projektet men detta är väldigt subjektivt och 

situations anpassat. Lossy compression för bilder är alltså en bra metod för att sänka 

laddningstiderna, men en webbutvecklare bör alltid kontrollera att kvaliteten på bilderna 

inte blir alltför dålig för sitt ändamål. 

 

6.3. Arbetet i ett vidare sammanhang 

En del av projektet har varit att följa de etiska och samhälleliga krav som ställs på en e-butik.  

 

I webbapplikation har personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och 

telefonnummer lagrats i den skapade databasen. Däremot har det inte funnits mer känslig 

information såsom lösenord som bör krypteras. Av etiska och juridiska krav måste en 

checkbox kryssas i för att någon information ska lagras i databasen, däremot har en 

användare ingen möjlighet till inloggning eller att ta bort sina personuppgifter från 

databasen. I ett fortsatt arbete skulle samtliga personuppgifter krypteras och användaren 

skulle även kunna ta bort sina personuppgifter från databasen. 

 

Vid en betalning i webbapplikation måste en e-postadress fyllas i för att kunna slutföra 

betalningen och få ett kvitto. Potentiellt skulle detta kunnat utnyttjas och lägga in alla 

kunders e-postadress till listan i MailChimp för direkt marknadsföring med nyhetsbrev. Av 

etiska skäl har denna typ av direkt marknadsföring enbart kunnat ske om kunden skriver upp 

sig för det. 
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De samhälleliga aspekterna har framförallt varit att skapa en fullt laglig webbapplikation. 

Denna webbapplikation följer just de juridiska krav som ställs på en e-butik i avseende till e-

handelslagen (2002:562) och personuppgiftslagen i Sverige. Leverans är däremot möjlig till 

länder utanför Sverige genom de implementerade API:s från EasyPost och TaxJar. Skulle 

denna webbapplikation som skapats publiceras för offentligheten måste, förutom att skaffa 

ett organisationsnummer för verksamheten, också kontrollering göras att lagar för möjliga 

leveransländer verkligen uppfylls. 

 

6.4. Felkällor 

Under projektets genomförande upptäcktes några felkällor. Testerna av laddningstider som 

utfördes beror inte enbart på webbapplikationens prestanda utan även datorns och 

nätverkets prestanda. Det andra testet som genomfördes några dagar efter det första testet, 

då implementeringar av teori behövdes göras. Detta innebär att det inte varit exakta samma 

förutsättningar för testen då internanslutningen kunde varit bättre eller sämre vid andra 

testet gentemot det första, samma sak gällande datorns prestanda. Då testets resultat är en 

tidskonstant som tar hänsyn till alla dessa andra faktorer kan resultatet bli något 

missvisande även om 10 stycken prövningar gjorde för respektive test. 

 

Det har varit svårt att notera vilken förbättringsåtgärd som gjorde större skillnad för 

laddningstiderna. I och med att respektive förbättringsåtgärd gör skillnad i millisekunder och 

att varje laddning varierar en del gentemot varandra är det svårt att se någon större skillnad 

när bara en förbättringsåtgärd implementerades. Det resultatet som erhölls istället var att 

samtliga förbättringsåtgärder minskade laddningstiderna tillsammans. Detta innebär att 

någon åtgärd som implementerades inte behövde påverka laddningstiderna.  
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7.  Slutsatser 

I det här projektet har en webbapplikation med flertalet integrationstjänster av typ e-butik 

skapats inom klädbranschen. En metod för att skapa ett tekniskt konkurrensmässigt övertag 

inom denna hårda marknad är att ha korta laddningstider (M. Gommans, K. S. Krishnan och 

K. B. Scheffold, 2001). Av den anledningen har fokus varit att minimera laddningstiderna i 

skapandet av webbapplikationen och identifiera vilka metoder som minskar dessa tider. 

Detta gjordes genom att undersöka relevant teori inom ämnet för att sedan implementera 

detta i den skapade webbapplikationen med en REST-arkitektur för att observera eventuella 

skillnader i laddningstider.  

 

Genom att använda API:s från olika integrationslösningar kunde externa funktioner 

användas i realtid. Dessa funktioner och procedurer har bland annat varit 

fraktkostnadsberäkning, skatteberäkning och kortbetalningar. Integreringen av dessa 

tjänster innebar en ökad funktionalitet i webbapplikation men även en större 

kodkomplexitet och mindre upp-tid. Anrop till dessa tjänster kostar tid i en laddning och en 

webbutvecklare måste göra en avvägning hur många av dessa anrop som är relevanta för en 

laddning, annars kan det laddningstiden bli lång. 

 

Laddningstiden kunde minskas genom ett flertal förbättringsåtgärder på front-end sidan av 

just den webbapplikationen som skapades i projektet. Laddningstiderna minskades genom 

att minimera datastorleken av filer och bilder då detta innebar mindre för webbläsaren att 

ladda ned. Samma sak gällde för användning av komprimering av filer då ingen funktionalitet 

försvann men gjorde att filstorlekarna minskades. Genom att använda CSS Sprites i 

webbapplikationer kan anrop minskas då färre bilder behövs laddas ned. Placering av scripts 

och stylesheets medför ingen minskning av total laddningstid, däremot bör stylesheets 

placeras högst upp i HTML-koden för minskad uppfattad laddningstid. Användning av 

attributet async i HTML för parallella nedladdningen gjorde inga större skillnader i den här 

webbapplikationen. Däremot bör attributet göra större påverkan på laddningstiderna om 

JavaScript-filerna placeras högre upp i HTML-koden och inte längst ned som i detta projekt. 

Ingen slutsats gällande exakta förbättringar i det här projektet kunde göras avseende 

implementering av CDN och expires headers. Det observerades däremot att genom 

implementeringar av flera förbättringsåtgärder enligt den teoretiska referensramen som 

lades fram kunde laddningstiden minskas med upp till 17,2%. 
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