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Abstract 
According to a study made at Linköping University, there are few options besides self-catered 
food and buying food at a restaurant. According to the same survey, a majority of the students 
seek further options in the market. A proposed solution, tested here, is to develop a platform 
for selling and buying homemade food through a web application. Development takes place in 
iterations where design and functionality are supported by scientific theory. Changes are 
based on qualitative opinions from user tests at the end of each iteration. The work is 
specifically aimed at creating a design with associated features that allow quick navigation to 
the desired transaction while the user experiences a good navigability. The balance between 
navigability and time aspects has been central to the report and influenced all aspects of the 
web application's design. The report shows that it is possible to develop a web application 
according to the above criteria and identify what is essential for the users. 

Sammanfattning 
Enligt en undersökning vid Linköpings universitet finns det få alternativ till egenlagad mat 
och att köpa mat på restaurang. Enligt samma undersökning eftersträvar en majoritet av 
studenterna ett ytterligare alternativ på marknaden. En föreslagen lösning, som testas här, är 
att genom utvecklingen av en webbapplikation skapa en plattform för försäljning och köp av 
hemlagad mat. Utveckling sker i iterationer där design och funktionalitet underbyggs med 
vetenskaplig teori. Förändringar baseras på kvalitativa åsikter från användartester i slutet av 
varje iteration. Arbetet är speciellt inriktat på att skapa en design med tillhörande funktioner 
som tillåter en snabb navigering till den önskade transaktionen samtidigt som användaren 
upplever en god navigerbarhet. Avvägningen mellan navigerbarhet och tidsaspekter har varit 
centralt i rapporten och påverkat samtliga delar av webbapplikationens utformning. Rapporten 
visar att det är möjligt att utveckla en webbapplikation efter ovan nämnda kriterier och 
identifierar vad som upplevs centralt för användarna. 

  



 

 
 

Innehållsförteckning 
1	 Inledning .............................................................................................................................. 1	

1.1	 Motivering ................................................................................................................... 1	

1.2	 Syfte ............................................................................................................................ 2	

1.3	 Frågeställning .............................................................................................................. 2	

1.4	 Avgränsningar ............................................................................................................. 2	

2	 Teori ..................................................................................................................................... 3	

2.1	 Navigerbarhet .............................................................................................................. 3	
2.1.1	 Betydelsen av en god navigerbarhet ....................................................................... 3	

2.1.2	 Utformning av en webbapplikation för ökad navigerbarhet ................................... 3	

2.1.3	 Placering av information ......................................................................................... 4	

2.1.4	 Filtrering ................................................................................................................. 4	

2.1.5	 Karta ........................................................................................................................ 4	

2.1.6	 Länkar ..................................................................................................................... 5	

2.1.7	 Startsidan ................................................................................................................. 5	

2.1.8	 Orientering .............................................................................................................. 6	
2.1.9	 Köpprocessen .......................................................................................................... 6	

2.2	 Faktorer för lätthanterligt användande av en webbapplikation ................................... 7	

2.2.1	 Två typer av användare ........................................................................................... 7	

2.2.2	 Utformning för maximering av användbarhet ........................................................ 8	

2.2.3	 Utformning för förstagångs- respektive den återkommande användaren ............... 8	

2.3	 Metodteori ................................................................................................................... 8	

2.3.1	 Enkätmetodik .......................................................................................................... 9	

2.3.2	 Intervju och observationer ...................................................................................... 9	

2.3.3	 Användartester ...................................................................................................... 10	
2.3.4	 Heuristisk utvärdering ........................................................................................... 11	

2.3.5	 Brainwriting .......................................................................................................... 12	

2.3.6	 Prototyp ................................................................................................................. 13	

3	 Metod ................................................................................................................................. 14	

3.1	 Förstudie ................................................................................................................... 14	

3.1.1	 Behovsanalys ........................................................................................................ 14	

3.1.2	 User stories ............................................................................................................ 14	

3.1.3	 Prototyp ................................................................................................................. 14	
3.2	 Implementation ......................................................................................................... 15	

3.2.1	 Arbetsmetodik ....................................................................................................... 15	



 

 
 

3.2.2	 Design ................................................................................................................... 15	

3.2.3	 Användartester ...................................................................................................... 16	

3.2.4	 Front-end ............................................................................................................... 17	

3.2.5	 Back-end ............................................................................................................... 17	

3.2.6	 Databas .................................................................................................................. 18	

3.3	 Utvärdering ............................................................................................................... 18	
4	 Resultat .............................................................................................................................. 20	

4.1	 Förstudie ................................................................................................................... 20	

4.1.1	 Behovsanalys ........................................................................................................ 20	

4.1.2	 User stories ............................................................................................................ 20	

4.1.3	 Prototyp ................................................................................................................. 21	

4.2	 Implementationen ..................................................................................................... 22	

4.2.1	 Användartester ...................................................................................................... 22	

4.2.2	 Startsida ................................................................................................................. 25	

4.2.3	 Navigationsmenyn ................................................................................................ 25	
4.2.4	 Inloggning och registrering ................................................................................... 26	

4.2.5	 Säljsidan ................................................................................................................ 27	

4.2.6	 Köpsidan ............................................................................................................... 28	

4.2.7	 Kundvagn .............................................................................................................. 30	

4.2.8	 Betalningsprocessen .............................................................................................. 31	

4.2.9	 Profilsidan ............................................................................................................. 32	

4.2.10	 Tekniskt och funktionellt resultat ..................................................................... 33	

4.3	 Utvärdering ............................................................................................................... 35	
4.3.1	 Köpprocess ............................................................................................................ 35	

4.3.2	 Säljprocess ............................................................................................................ 36	

4.3.3	 Slutgiltigt användartest ......................................................................................... 37	

5	 Diskussion ......................................................................................................................... 42	

5.1	 Resultat ..................................................................................................................... 42	

5.1.1	 Betydelsen av att minimera klick och tid .............................................................. 42	

5.1.2	 Köpprocess ............................................................................................................ 43	

5.1.3	 Säljprocess ............................................................................................................ 44	

5.1.4	 Startsida ................................................................................................................. 45	
5.1.5	 Navigationsmenyn ................................................................................................ 45	

5.1.6	 Inloggning och registrering ................................................................................... 46	

5.1.7	 Säljsidan ................................................................................................................ 47	



 

 
 

5.1.8	 Köpsidan ............................................................................................................... 47	

5.1.9	 Kundvagnen .......................................................................................................... 48	

5.1.10	 Betalningsprocessen .......................................................................................... 49	

5.1.11	 Profilsidan ......................................................................................................... 49	

5.2	 Metod ........................................................................................................................ 51	

5.2.1	 Användartester ...................................................................................................... 51	
5.2.1.1	 Identifiering av förändringsområden för webbapplikationen ....................... 51	

5.2.1.2	 Framtida utformning av användartester ........................................................ 51	

5.2.1.3	 Inhämtning av icke kvantifierbar data .......................................................... 52	

5.2.1.4	 Inhämtning av kvantifierbar data .................................................................. 52	

5.2.1.5	 Val av testgrupp ............................................................................................ 52	

5.2.2	 Källkritik ............................................................................................................... 53	

5.2.3	 Arbetsmetodik ....................................................................................................... 53	

5.2.4	 Målgrupp ............................................................................................................... 54	

5.2.5	 Validitet ................................................................................................................. 54	
5.3	 Vidare studier ............................................................................................................ 54	

5.3.1	 Förändring av produkt ........................................................................................... 55	

5.3.2	 Navigerbarhet på olika skärmstorlekar ................................................................. 55	

5.3.3	 Direktköp .............................................................................................................. 55	

6	 Slutsatser ............................................................................................................................ 57 

Referenser ..................................................................................................................................... 	

Bilaga 1 – Enkätundersökning ...................................................................................................... 	

Bilaga 2 – User stories .................................................................................................................. 	
Bilaga 3 - Marknadsföringsplan .................................................................................................... 	

  



 

 
 

Figurförteckning 
Figur 1 Översikt över systemarkitekturen ................................................................................. 18	

Figur 2 Prototyp av startsidan under förstudien ........................................................................ 21	

Figur 3 Prototyp av köpsidan under förstudien ......................................................................... 22	

Figur 4 Första användaren ser av startsidan .............................................................................. 25	

Figur 5 Navigationsmeny. Övre som inloggad, under som utloggad. ...................................... 26	

Figur 6 Inforuta med förklarande text ....................................................................................... 26	

Figur 7 Sidfot med länkar ......................................................................................................... 26	

Figur 8- Inloggnings popup ...................................................................................................... 27	

Figur 9 - Säljsida ....................................................................................................................... 28	

Figur 10 Köpsidan..................................................................................................................... 29	

Figur 11 Version 1 av köpsidan ................................................................................................ 30	

Figur 12 Ett listobjekt ............................................................................................................... 30	

Figur 13 Matlådor i kundvagn .................................................................................................. 31	

Figur 14 Stripes popup .............................................................................................................. 31	

Figur 15 Profilsidan övre del där användarens information kan ändras ................................... 32	

Figur 16 Användaren har tre maträtter som den försöker sälja. ............................................... 33	

Figur 17 Användaren har köpt tre matlådor, varav en den inte ännu har gett något betyg. ...... 33	

Figur 18 ER-diagram för databasen. ......................................................................................... 35	

Figur 19 Låddiagram över tid till transaktion ........................................................................... 40	

Figur 20 Låddiagram över klick till transaktion ....................................................................... 41	

  



 

 
 

Tabellförteckning 
Tabell 1 Utdrag ur Bilaga 2 – User stories ............................................................................... 20	

Tabell 2 Utdrag ur webbapplikationens paket .......................................................................... 34	

Tabell 3 Värden som visas i Figur 19. ...................................................................................... 40	

Tabell 4 Värden som visas i Figur 20 ....................................................................................... 41	



 

1 
 

1 Inledning 
Handeln av färdiglagad mat har utvecklats mycket de senaste åren då företag som Foodora, 
Uber Eats (Flores, 2016) och Hoodifood (Glenning, 2017) har vuxit sig stora. Däremot är det 
få företag som inriktar sig mot just studenter. I Linköping finns det inga nationer som erbjuder 
billiga matalternativ till skillnad från andra studentstäder såsom Lund och Uppsala. Som 
student i Linköping är därför de två vanligaste alternativen att antingen laga mat själv eller att 
köpa mat från en restaurang, där avvägningen mellan dessa två alternativ är sin egen tid och 
pengar. Detta projekt avser att skapa en webbapplikation i form av en e-butik där handel av 
hemlagad mat kan ske på ett enkelt och smidigt sätt på Linköpings universitet.  

1.1 Motivering 

Bland Linköpings 21 500 studenter är den hemlagade matlådan mest populär på grund av att 
det är det mest ekonomiska alternativet (Bilaga 1 – Enkätundersökning) (LiU, 2017). Däremot 
kan det ta lång tid att laga mat för den studiepressade studenten och kvaliteten på maten blir 
efter studentens förmåga, motivation och nedlagda tid. Samtidigt finns det individer som har 
ett intresse för matlagning och kan tänka sig att sälja hemlagad mat i utbyte mot ekonomisk 
ersättning. Enligt en marknadsundersökning (Enkätundersökning, bilaga 1) visar det sig att 
47,6 % av de tillfrågade kan tänka sig att göra detta om det kan ske på ett smidigt sätt. Samma 
marknadsundersökning visar också att 38,1 % skulle vara intresserade av att köpa hemlagad 
mat från privatpersoner, 46,6 % svarade “kanske” på samma fråga. 

Utifrån de ovan beskrivna behoven uppkom idén för Hemmakockar. Via en webbapplikation 
skapas en virtuell marknadsplats där personer i samma närområde kan mötas för att köpa 
respektive sälja egenlagad mat. Privatpersoner kommer att kunna annonsera ut sin mat till 
försäljning, mat som till exempel har blivit över vid storkok, eller mat som lagats enbart för 
försäljning, mot en ekonomisk ersättning. Köparen får tillgång till prisvärd och hemlagad mat 
av god kvalitet samtidigt som de slipper lägga tid och kraft på egen matlagning. Med hjälp av 
denna webbapplikation kommer användarna av tjänsten även kunna bestämma hur och var 
maten skall överlämnas. 

För att lyckas med att genomföra handel av matlådor på ett så smidigt sätt som möjligt 
behöver webbapplikationen utformas på ett sätt som gör det enkelt och snabbt att hitta en 
matlåda som passar en specifik användares preferenser och utföra en transaktion. Risken är 
annars att studenter väljer att inte använda sig av tjänsten. Zhang, Zhu och Greenwood (2004) 
definierar navigerbarhet som enkelheten att hitta information genom att navigera på 
webbapplikationen. Hur användaren ska navigera sig på sidan behöver därför vara enkelt att 
förstå så att det går snabbt att ta sig mellan de olika delarna av applikationen. Ett välutformat 
filtreringsverktyg kommer även det att vara av stor betydelse för att användaren skall hitta en 
bra matlåda snabbt (Nudelman, 2011). Tiden det tar att genomföra transaktioner, sökningar 
och diverse hantering av användares information behöver alltså ta kort tid för att underlätta 
processen att köpa och sälja en matlåda online. Begreppet navigerbarhet innefattar alltså 
enkelhet att hitta information vilket i förlängningen innebär att användaren ska kunna 
navigera med få antal klick och en liten tidsåtgång.  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla och designa en enkelt navigerbar webbapplikation för 
en virtuell marknadsplats där studenter på ett enkelt och snabbt sätt kan köpa och sälja 
matlådor av varandra. För att det ska vara enkelt krävs det att användarna upplever att de kan 
navigera smidigt på webbapplikationen. För att det ska vara snabbt krävs det att användarna 
kan utföra en transaktion på kort tid och med få antal klick.  

1.3 Frågeställning 

Hur ska en e-butik för försäljning av matlådor utformas och implementeras för att uppnå god 
navigerbarhet med avseende på användarens subjektiva upplevelse, samt mätt i tid och antal 
klick till transaktion? 

1.4 Avgränsningar 

En avgränsning av användarbasen är att bara inkludera studenter inom Linköpings universitet. 
Dessutom kommer webbapplikationen ej att vara tillgänglig för utomstående under projektets 
gång, det innebär att det ej kommer att gå att använda hemsidan för att köpa eller sälja 
matlådor under arbetets gång annat än på den lokala versionen av hemsidan.  

De slutliga testerna liksom användartesterna kommer avgränsas på så sätt att ingen 
programvara för mätning av navigering används. Information kring antal klick och tid 
kommer att mätas för hand och i övrigt kommer testerna ske helt utifrån testarnas subjektiva 
upplevelser. Eftersom tjänstens målgrupp är studenter vid Linköpings universitet används 
uteslutande den målgruppen i användartesterna. 

E-butiken är anpassad efter en databas med ett begränsat antal lådor. En godtyckligt stor 
mängd matlådor skulle leda till att laddningstider försämras. Avgränsningens syfte är att 
begränsa den tid som läggs på till exempel optimering av databasstrukturer så att utvecklingen 
fokuserar på faktorer som påverkar navigerbarhet i enlighet med frågeställning.  

Följande avgränsningar är baserade på krav från yttre faktorer. Programmeringsspråket som 
används för utveckling av webbapplikationen är Python. Ramverket för webbapplikation är 
Flask1 med tillhörande paket. Utvecklingsarbetet sker i programvaran PyCharm och 
versionshantering sker med hjälp av GitLab. 

  

                                                
1 Mer information om Flask finns bl.a. här: http://flask.pocoo.org/docs/0.12/.  
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2 Teori 
Nedan presenteras vetenskaplig teori som legat till grund för undersökningen. Eftersom 
rapporten ämnar att besvara frågeställningen läggs stor vikt på navigerbarhet. Efter det följer 
metodteori för att undersöka vilken metod som kan användas för att utveckla 
webbapplikationen.  

2.1 Navigerbarhet 

Ett företags framgång inom e-handel är starkt beroende av hur webbapplikationen är designad 
eftersom det påverkar hur besökare uppfattar företagets trovärdighet och kompetens. Detta är 
särskilt applicerbart med avseende på en effektiv navigerbarhet (Gehrke and Turban, 1999). 
En dåligt strukturerad utformning av webbapplikationen kan leda till irritation hos besökarna 
på grund av problem med att hitta produkter eller att genomföra transaktioner på hemsidan. Å 
andra sidan kan mekanismer som bidrar till en god navigerbarhet gynna webbapplikationen 
som helhet (Gao, 2009). Vidare visar Nielsen (2000 ur Palmer, 2002) att chansen att 
användaren lyckas ökar nio gånger med användarcentrerad navigerbarhet.  

2.1.1 Betydelsen av en god navigerbarhet 
Dålig navigerbarhet och dålig layout där en sida kan uppfattas som klottrig eller rörig är en 
viktig aspekt att ta hänsyn till vid skapandet av e-handel eftersom detta tillsammans med 
andra faktorer så som ofiltrerade resultat, komplexa registreringsprocesser och tillitsproblem 
hindrar tillväxten av e-handel. Många användare tenderar att gå vidare till andra e-butiker då 
de inte kan hitta vad de letar efter och väljer ofta att inte komma tillbaka på grund av den 
dåliga upplevelsen (Chelule, Herselman and van Greunen, 2010).  

En lättnavigerad webbapplikation möjliggör för användare att komma åt data de behöver utan 
att klicka sig vilse på sidan eller bli tvungna att navigera sig tillbaka (Basha Shaik and 
Ahamed Pathan, 2014). Det finns dock delade meningar kring vad som är bäst gällande 
navigationsstrukturen på en webbapplikation. Dessa behöver dock inte motsäga varandra. 
Wilson (1997 ur Ghane & Shokrizade 2014) säger att det ska finnas många sätt att navigera 
sig genom en sida för att skapa användarvänlighet, medan Berst (1998 ur Ghane & 
Shokrizade 2014) menar att det kan skapa förvirring hos användaren om det inte finns ett 
konsekvent system för navigering. Vidare visar Hasan (2016) att konsumenter som handlar på 
internet föredrar en enkel och direkt navigeringsstruktur som hjälper dem att genomföra ett 
köp på minimalt antal steg. En oklar och mångtydig design på webbapplikationen kan störa 
besökare och kräva stor ansträngning för navigering, vilket i sin tur kan leda till att de lämnar 
webbapplikationen utan intention att köpa någon produkt eller att komma tillbaka i framtiden 
(Hasan, 2016).  

2.1.2 Utformning av en webbapplikation för ökad navigerbarhet 
En webbapplikation bör tillhandahålla en effektiv navigeringsstruktur med en 
navigeringshierarki som tillåter användarna att gå till önskad sida på ett enkelt sätt från 
överallt på webbapplikationen med en minimal nivå av ansträngning (Hasan, 2016). En 
webbapplikations navigeringsstruktur definieras av Montoya-Weiss, Voss och Grewal (2003) 
som den strukturella och hierarkiska layouten av innehåll och sidor på en webbapplikation. 
Vidare påpekas att ett sätt att karaktärisera en användares rörelse på en webbapplikation är 
genom att mäta antalet klick det tar att navigera sig till en särskild del av utav den. Genom att 
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implementera navigeringsmekanismer såsom sajtkartor, genvägar, direktlänkar, 
sökmöjligheter och “one-click”-alternativ kan den tid och kraft det krävs för att hitta och 
genomföra köp på sidan minimeras (Hasan, 2016).  

En egenskap som e-handelssidor bör inneha är att köp-funktionen alltid ska vara ett klick bort. 
Det ska gå att klicka på en knapp i exempelvis navigeringsfältet för att ta sig till köpsidan 
enligt Tadjer (1998 ur Gehrke & Turban 1999).  

Enligt Haine (1998 ur Gehrke & Turban 1999) bör en hemsida, för att höja navigerbarheten, 
ha väl fungerande och titulerade länkar som skapar klarhet hos användaren. Det är även en 
bidragande faktor att ha tydliga knappar som beskriver vad som händer om de klickas med 
exempelvis en inforuta. Busch (1997) föreslår att knapparna designas med lustiga former som 
skapar intresse till skillnad från de traditionella rektangulära knapparna.  

Mathis (2011) säger att en hemsida kan använda sig av färger och teman för att leda 
användaren i rätt riktning och bli mer navigerbar. Detta kan göras genom att till exempel 
koppla samman vissa knappar med färg, markera viktiga objekt och framhäva vissa knappar 
för att göra det tydligt för användaren vad som är relevant och vad som hör ihop. Mathis 
(2011) nämner även att textstil och former är viktigt för att inte lägga allt fokus på färgtema 
samt underlätta för färgblinda att navigera. 

2.1.3 Placering av information 
För att en webbapplikation ska vara lättnavigerad måste informationen på sidorna finnas där 
användaren söker efter den. F-modellen är en modell som beskriver det beteende hos en 
användare som scannar igenom sidor och söker information. Den är baserad på ögonrörelser 
och kallas för just F-modellen eftersom att mönstret som kan synas om ögonbeteendet 
studeras liknar bokstaven F (Nielsen, 2006). Detta mönster mynnar ut i det observerade 
beteendet att användare först kollar horisontellt högst upp på sidan för att sedan minska 
bredden och skanna mer vertikalt (Busby and Rydberg, 2014). 

2.1.4 Filtrering 
En användare av en e-butik vill snabbt och smidigt navigera sig till rätt produkt. Användaren 
kan då tänkas söka efter vissa specifika egenskaper. En väletablerad och använd teknik är 
facetterad sökning där en användare kan nå varorna i en e-butik genom att de identifieras med 
hjälp av deras egenskaper (Nudelman, 2011). Enligt Nudelman (2011) ska en effektiv 
filtreringsfunktion antingen använda sig av en filtreringsmeny där användaren filtrerar genom 
att successivt trycka sig vidare genom att välja en kategori och dess underkategorier eller 
välja en filtreringsmeny där användaren direkt filtrerar på egenskaper hos de existerande 
varorna. Stolz & Hepp (2015) menar att ett facetterat sökgränssnitt där användaren har 
möjlighet att begränsa alternativen med hjälp av dess egenskaper har en mycket högre 
användbarhet än andra sökfunktioner. Det är viktigt att användaren har möjlighet att filtrera 
på hela sortimentet av varor och att filtreringsalternativen är lättåtkomliga för att användaren 
ska tycka att filtreringsfunktionen är enkel att använda (Nudelman, 2011). 

2.1.5 Karta 
För en användare av en webbapplikation som använder sig av geografiska platser är en karta 
något som gör det lättare för användaren att fokusera på produkter som finns i användarens 
närområde genom att den erbjuder ett visuellt hjälpmedel. Det går med hjälp av Google Maps 



 

5 
 

API2 att erbjuda en interaktiv karta som kan appliceras på en webbapplikation av typ e-handel 
(Fu et al., 2010). Kartan kan erbjuda navigation i form av start- och slutdestination. Google 
Maps API applicerat på ett logistiksystem, där det finns transport från start- till 
slutdestination, kan avsevärt öka webbeffektiviteten hos användaren men har en brist i form 
av att all geografisk data är beroende av Google (Fu et al., 2010). Leitner & Grechenig (2008) 
menar att ”web mashups”, som beskrivs som en webbapplikation som kombinerar innehåll 
och data från två eller fler externa källor blir allt viktigare på nätet. En e-handels ”web 
mashup” ska leda till mer transparens och på så vis underlätta beslutet för om kunden ska 
handla eller inte (Leitner and Grechenig, 2008).  I praktiken kan, enligt Fu et al. (2010), en 
karttjänst som baseras på Google Maps API öka interaktiviteten, utöka användarens 
funktionalitet samtidigt som den förbättrar användarupplevelsen. 

2.1.6 Länkar 
Enligt Farkas & Farkas (2000) är det för en webbapplikations navigation viktigt att 
tillhandahålla en tydlig design gällande de länkar som finns på sidan. Genom att placera 
viktiga länkar högst upp på sidan, till exempel i en navigationsmeny, så görs dessa väl synliga 
för användaren utan att användaren behöver scrolla. Farkas & Farkas (2000) visar vidare att 
det behöver finnas visuella hintar på sidor som är scrollbara för att få användaren att scrolla 
ned och hitta länkar som kan finnas längre ned. 

För att skapa en bra navigation på webbsidan säger Nielsen (1995) att länkar tydligt skall visa 
var användaren hamnar om användaren klickar på den. För att skapa en bra navigation på 
webbsidan säger Nielsen (1995) att länkar tydligt skall visa var användaren hamnar om 
användaren klickar på den. ”Layering techniques” är att använda supplementär text och/eller 
rollovers på länkar och kan användas för att göra länkens destination mycket tydligare för 
användaren. Vidare säger författaren att detta i sin tur kan hjälpa till med att förkorta ned 
länkar som egentligen behöver vara långa för att förklara destinationen tydligt eftersom det 
istället går att ha en längre beskrivning i en rollover. 

En annan indikation på vad länken gör kan inkluderas genom att låta länken tillhöra en 
kategori. Detta kallas "link typing" och innebär att länkar som hör till samma kategori ser 
likadana ut. Ett exempel på detta kan vara att alla länkar som öppnar upp media har en 
specifik färg, medan alla de länkar som innebär en nedladdning har en annan färg (Nielsen, 
1995b). 

Grafiska länkar kan i vissa fall vara bättre att använda än textbaserade länkar. En grafisk länk 
kan för en användare i många fall tolkas snabbare än en textbaserad, speciellt om den grafiska 
länken är känd för användaren sedan tidigare. Ytterligare en positiv egenskap hos grafiska 
länkar är att de kan tolkas av personer med lässvårigheter och av personer som inte kan 
språket som används på sidan. Olika ikoner kan däremot ha olika tolkningar i olika kulturer 
och kan för vissa användare misstolkas (Farkas and Farkas, 2000). 

2.1.7 Startsidan 
Enligt Farkas & Farkas (2000) så spelar startsidan en viktig roll för navigationen och den 
behöver ge en tydlig bild av hemsidan. För att en användare på bästa sätt skall kunna orientera 
och navigera sig på en hemsida behöver användaren viss information. Denna information 
innefattar bland annat hemsidans namn, syfte och vilka sponsorer som den har beroende på i 

                                                
2 Google Maps API ~ https://developers.google.com/maps/ 
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vilken kontext den befinner sig i. Användare vill ofta försäkra sig om att de har hamnat på rätt 
plats. Navigering och orienteringsmöjligheter på startsidan får inte kompromissas till förmån 
för andra element som till exempel reklam (Nielsen, 1995b). 

En hemsida bör ge användare en länk tillbaka till startsidan oavsett var användaren befinner 
sig på den. En vanligare metod har blivit att låta företagets logotyp ha denna uppgift, ofta 
placerad väl synlig på varje sida (Farkas and Farkas, 2000). 

2.1.8 Orientering 
För en god navigation krävs att en användare på ett tydligt sätt kan orientera sig på 
webbapplikationen. Det är också väldigt viktigt att användarna vet var på hemsidan som de 
befinner sig. En anledning till detta är att en användare inte nödvändigtvis kommer till 
startsidan först, utan kan komma in var som helst på en hemsida genom externa länkar. En 
annan anledning är att en användare skall kunna försäkra sig om att den verkligen kommit till 
rätt plats efter att ha navigerat sig runt på sidan (Farrel, 2015).  

Vidare påpekar Farrel (2015) ett antal vanliga sätt att visa en användare var den befinner sig.  

• Att grafiskt markera en länk i navigationsfältet efter det att en användare har klickat på 
den för att visa under vilken del av sidan som användaren är inne på. 	

• Att ge en beskrivande fönster-titel på den specifika sidan (den som visar sig på den 
aktiva fliken i browsern).	

• Att ge sidor lättläsliga och beskrivande URL:er.	
• Att inleda sidor med tydliga rubriker.	
• Att låta företagets logotyp eller märke visas för att låta användaren veta att den 

fortfarande är inne på samma hemsida.	

2.1.9 Köpprocessen 
En e-butik med syftet att sälja produkter behöver ha tydligt utformade steg till köp för att inte 
användaren ska ha möjlighet att navigera bort sig. Konsumenter som handlar via internet har 
inte någon möjlighet att fysiskt interagera eller röra vid produkten de funderar på att köpa så 
som de kan göra i fysiska butiker. Vidare kan konsumenten inte heller ha någon direkt 
personlig kontakt med säljrepresentanter i affären vid köpande online. Det är därför viktigt att 
köpprocessen i en e-butik utformas genom funktioner och en design som verkar för att ge 
konsumenten en känsla av säkerhet och kontroll av köpet (Song och Zahedi, 2005). 

För att e-butiker ändå ska kunna interagera med sina kunder kan de erbjuda elektronisk 
kommunikation i form av e-mail och kommunikation via en sida för FAQ3. Konsumenter har 
ofta frågor om till exempel leverans, service och betalning. Via en sektion för FAQ kan 
konsumenterna ges svar på vanligt ställda frågor och på så sätt få en större kunskap om till 
exempel köpprocessen. Studier visar att e-butiker med en FAQ har fler besökare än de utan 
(Ranganathan och Ganapathy, 2002). 

En viktig aspekt gällande e-handel är frågor som berör transaktionssäkerhet. Ranganathan och 
Ganapathy (2002) nämner att sidor med en högt upplevd säkerhet har en positiv effekt på en 
konsuments intentioner att handla online. Vidare nämner författaren även att ett sätt att stärka 
denna säkerhet är att erbjuda individuella konton med ett användarnamn och ett lösenord. 

                                                
3 Frequently asked questions 
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2.2 Faktorer för lätthanterligt användande av en webbapplikation 

För att en webbapplikation ska upplevas som lättnavigerbar måste den vara anpassad för olika 
typer av användare. Det är skillnad på om en användare har använt webbapplikationen vid ett 
tidigare tillfälle eller om det är första gången som användaren besöker den. 

2.2.1 Två typer av användare 
Användare av en webbapplikation besöker webbapplikationen av olika anledningar. Vid 
skapandet av webbapplikationen är det därför viktigt att kunna identifiera de olika 
användartyperna för att kunna tillfredsställa deras respektive behov. 

Enligt Hirschman & Holbrook (1982 ur Perea y Monsuwé et al. 2004) finns det olika typer av 
onlinekunder som kategoriseras av diverse anledningar. En kategori består av de personer som 
använder tjänsten för att få saker gjorda eller för att lösa ett problem (Babin et al., 1994 ur 
Perea y Monsuwé et al. 2004). Det finns även de som är ute efter att tillfredsställa sina 
hedoniska behov, som njuter av att använda tjänsten och nödvändigtvis inte behöver 
genomföra ett köp för att vara nöjda med upplevelsen (Hirschman & Holbrook, 1982 ur Perea 
y Monsuwé et al. 2004). Dessa två aspekter; användbarheten och behaget, kan mätas och 
påverkas på olika sätt där det förstnämnda kan beskrivas med uttrycket ease of use.  

Ease of use är en term som besvarar om en individ kan använda en ny teknologi utan märkbar 
ansträngning (Davis, 1989). Det är alltså kopplat till hur en användare upplever själva 
processen att nyttja e-handelssidan och hur enkel den är att använda. Enligt TAM, 
Technology Acceptance Model, som är en modell med syfte att beskriva teknologisk 
acceptans, är ease of use mest användbart när användare först introduceras för teknologin 
(Davis, 1989). Den är även påverkbar på så sätt att uppfattningen kan variera beroende på hur 
välbekant individen är med att använda internet och e-butiker (Venkatesh, 2000 ur Perea y 
Monsuwé et al. 2004). Ett annat lite mer dolt mått på ease of use är kontroll, som innebär hur 
användaren uppfattar tillgängligheten hos redskapen som krävs för att utföra online-handeln. 
Det kan till exempel vara kunskap, resurser eller möjligheter tillgängliga på applikationen 
(Venkatesh, 2000 ur Perea y Monsuwé et al. 2004). Zeithaml et al. (2002 ur Perea y Monsuwé 
et al. 2004) skriver att faktorer som nedladdningshastighet och navigeringsmöjligheter spelar 
en roll i hur enkel användaren uppfattar sidan. Det trycks även där på funktioner och redskap 
som finns tillgängliga. Dessa egenskaper sägs dock inte vara starkt kopplade till 
betalfunktionen hos en hemsida eller till användbarheten hos internet som en handelskanal, 
men desto mer till sidan som en helhet.  

Den andra aspekten, med fokus på själva upplevelsen, kan beskrivas som hur kunden 
uppfattar att applikationen underhåller den. Det grundar sig i hur rolig den är att använda och 
hur “lekfullt” den är uppbyggd, och syftar snarare till att vägen till köpet ska vara njutbar mer 
än hur nöjd kunden blir med själva köpet (Holbrook, 1994 ur Perea y Monsuwé et al. 2004). 
Vidare säger Childers et al. (2001 ur Perea y Monsuwé et al. 2004) att denna njutning av att 
använda applikationen kan leda till att användare får en mer positiv syn på nyttjandet av 
internet som ett handelsmedium. Det kan benas ut i tre olika nyckelord; verklighetsflykt, 
välbehag och upphetsning (Menon & Kahn, 2002 ur Perea y Monsuwé et al. 2004). Med 
verklighetsflykt menas hur användaren känner nöje i att komma bort från det vanliga 
handlandet med personliga bemötanden i butiker. Hur glad, positiv och nöjd kunden känner 
sig när den handlar på internet speglas i välbehaget medan upphetsning innebär hur aktiv och 
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alert personen känner sig under själva upplevelsen. Kan dessa känslor framkallas hos en kund 
ökar sannolikheten att denne återkommer till att använda liknande tjänster för framtida köp 
(Menon & Kahn, 2002 ur Perea y Monsuwé et al. 2004). 

2.2.2 Utformning för maximering av användbarhet 
Användbarhet är ett brett begrepp men enligt ISO-normen4 så definieras det enligt: 

 ”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt”  

För att göra detta mer konkret kan människans mentala kapacitet tas som utgångspunkt för 
utformning av produkter. Mer specifikt bör frågan om hur mycket kognitiv belastning som 
användaren får utså vid inlärning av en produkts system, navigation, gränssnitt eller andra 
applikationsrelaterade entiteter, tas i beaktning. 

Att utvärdera och reducera onödig information på en hemsida måste därav ske kontinuerligt 
för att minska den kognitiva belastningen. 

Tre riktlinjer för att minimera den kognitiva belastningen är:  

1. Undvik visuell röra genom att reducera antalet onödiga länkar, onödiga bilder och 
märkliga typsnitt utan ett tydligt syfte. 

2. Vidareutveckla redan existerande koncept. Användare har ”mentala modeller” av hur 
hemsidor fungerar baserat på deras tidigare kunskap och erfarenheter. Genom att 
använda sig av koncept, knappar och layout som användare redan är familjära med går 
det att minska användarens inlärningstid på din hemsida.  

3. Minska användarens arbete. Försök att skapa smarta funktioner som kommer ihåg 
användarens information på rätt ställen och använder sig av tidigare inskriven 
information. Fundera på att ändra text till bildformat och vice versa om det hjälper 
användaren att minska dess egna arbete (Whitenton, 2013). 

2.2.3 Utformning för förstagångs- respektive den återkommande användaren 
För att designa en webbapplikation som både tilltalar förstagångs- och återkommande 
användare måste funktionaliteten vara tilltalande för båda parter. Nya användare har en stark 
tendens att inte ha orken eller viljan att lära sig nytt material eller nya koncept. Följaktligen 
leder det till att inlärningströskeln måste utformas för att vara tillräckligt låg för att en 
nyanländ användare ska stanna på företagets egen sida istället för att navigera till en annan 
sida (Nielsen, 2000b). 

Den mer erfarne användaren har en vilja att snabbt kunna utföra sina behov och gör så gärna 
genom smidig navigering med hjälp av till exempel direktlänkar och snabba laddningstider. 
De här länkarna bör placeras lämpligt så att erfarna användare enkelt kan applicera dessa 
genvägar (Nielsen, 2000b). 

2.3 Metodteori 

En primär orsak till dålig design av en webbapplikation är att utvecklarnas uppfattning av hur 
en webbapplikation ska struktureras kan vara betydligt annorlunda jämfört med de tänkta 

                                                
4 ISO-normen 9241-11 ~ https://www.iso.org/standard/16883.html 
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användarnas förväntningar (Basha Shaik & Ahamed Pathan 2014, Kishan & Kumar 2014 och 
Chen & Ryu 2013). Vidare menar Basha Shaik & Ahamed Pathan (2014) att en 
webbapplikations effektivitet bör mätas med avseende på användarnas tillfredsställelse med 
sidan och inte utvecklarnas. På grund av detta ska webbapplikationer organiseras på ett sätt 
som stämmer överens med hur användarna önskar att sidan ska organiseras. Detta kan dock 
vara svårt att genomföra vid skapandet av en webbapplikation eftersom utvecklarna kanske 
inte har en tydlig bild av användarnas preferenser (Chen and Ryu, 2013). Det är därför viktigt 
att utgå från användarcentrerad systemutveckling. Användarcentrerad systemutveckling 
grundar sig i att utvecklingen är väl anpassad för och baserad på användaren. De som 
utvecklar måste ha god förståelse för vem den tänkta användaren är, vad den har för nytta av 
produkten/tjänsten samt hur användaren ska hantera och interagera med produkten/tjänsten. 
För att kunna skapa en god design med avseende på användarcentrering är det viktigt att 
utvecklaren förstår hur användaren ser på produkten och hur den uppfattar 
användningsområdet. För att detta ska möjliggöras bör användaren vara delaktig i 
utvecklingsprocessen och få ta del av olika resultat för att kunna ge återkoppling (Blomkvist, 
2006). Bevan (2008) visar att det bästa sättet att mäta användarnas preferenser är med hjälp av 
enkäter, detta kan till exempel göras för att ta reda på om målen för användarnöjdhet har nåtts. 
Enkäterna kan till exempel vinklas mot navigerbarhet.  

2.3.1 Enkätmetodik 
För att samla in data kan kvalitativa undersökningar såsom enkätundersökningar användas. 
Utformningen av en enkät går att göra med hjälp av så kallade Likert-like frågor. Dessa syftar 
till att besvara hur frågor ska ställas i en enkätundersökning. Cooper och Johnson (2016) 
beskriver det som att en Likert-like fråga handlar om att med hjälp av fem möjliga 
svarsalternativ svara på ett påstående likt “jag är nöjd med nya tjänsten”. Vidare är ofta det 
tredje svarsalternativet ett neutralt alternativ, såsom: “varken eller” eller “vet inte”. På ena 
sidan av det neutrala svarsalternativet är det positiva svarsalternativ som till exempel “håller 
med delvis” och “håller med fullständigt”. Motsvarande indelning görs på den negativa sidan 
av det neutrala svarsalternativet (Cooper & Johnson 2016). Cooper & Johnson (2016) 
poängterar vidare att styrkan med metoden är att de som svarar på enkäten är vana vid frågor 
av typen Likert-like. Dock finns det svagheter som kan påverka svaren. Det kan till exempel 
vara svårt att bestämma det neutrala svarsalternativet i en Likert-like fråga så att det 
formuleras på ett icke-ambivalent sätt. 

2.3.2 Intervju och observationer 
Det finns olika sätt att samla in förstahandsinformation om mjukvaruutveckling. Två av dessa 
är deltagande observationer respektive intervjuer. Deltagande observation definieras enligt 
Taylor & Bogdan (1984 ur Seaman 1999) som “forskning som involverar social interaktion 
mellan forskare och informatörer i den sistnämndas miljö, där data samlas in systematiskt 
och anspråkslöst”5. Denna metod kan ge sken av att observatörer ska vara en deltagare i 
observationen men det syftar på att observatörerna ska vara synliga och deltagarna ska vara 
medvetna om att insamling av observationer sker. Vid observation kan det vara svårt att följa 
deltagarnas tankegångar men med hjälp av tekniker såsom “Tänka-högt”-metoden kan 
observatören följa deltagarnas tankegångar (Glaser & Strauss 1967 ur Seaman 1999). Utöver 
det kan även tangentbordstryck och musrörelser sparas (Seaman, 1999). För att säkerställa att 

                                                
5 Översatt från engelska: "Research that involves social interaction between the researcher and informants in the 
milieu of the latter, during which data are systematically and unobtrusively collected." 
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observationen sker på ett adekvat sätt måste observatörer tillämpa vissa tekniker. Seaman 
(1999) poängterar att observatören ska vara synlig men ej delaktig i eller störa observationen. 
Märker observatören att beteenden avviker från det normala ska detta noteras och vara en del 
av analysen. Observatörens anteckningar ska inte vara tillgängliga för deltagarna. Det innebär 
att observatören fritt kan anteckna intryck, åsikter och tankar utan rädsla att någon av 
deltagarna ska ta illa upp (Seaman, 1999).  

Den andra metoden för insamling av data är via intervjuer, som kan delas upp i strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade där de två sistnämnda alternativen typiskt sett ger mer 
kvantitativa svar (DiCicco-Bloom och Crabtree, 2006). De strukturerade intervjuerna är 
utformade så att frågorna tillhandahålls av intervjuaren och svaren ges av den som blir 
intervjuad. I den ostrukturerade är formatet mer fritt och den som blir intervjuad kan styra 
både frågor och svar i större utsträckning. Det formatet bygger på öppna frågor medan den 
strukturerade i extrema fall kan vara kvantitativ med till exempel ja/nej-svar (Seaman, 
1999). Med det sagt är det svårt att på förhand eller under intervjun veta vilken data som 
kommer vara intressant i ett senare skede i undersökningen. Inledningsvis bör studien 
förklaras till en viss grad. Därmed finns det en risk i att ge för mycket information. Svaren 
som ges kan då bli filtrerade vilket innebär att intervjupersonen ger det svar den tror 
intervjuaren vill höra. Å andra sidan om för lite förklaring ges är risken att intervjupersonen 
inte deltar fullt ut. Då intervjuformatet är semistrukturerat är det viktigt att intervjuaren kan 
styra intervjun. I ett fall då intervjupersonen hamnar på fel spår ska den vänligt styras tillbaka 
(Seaman, 1999). 

2.3.3 Användartester 
Användartester görs med syfte att undersöka huruvida tjänsten motsvarar det tilltänkta 
användningsområdet och för att utvärdera en produkts användbarhet, tillgänglighet respektive 
navigerbarhet. Testets frågor bör därför utformas för att utvärdera tjänstens faktiska 
användningsområde med frågor som är relevanta för användarna. Testpersonerna bör med 
samma resonemang finnas i den målgrupp som tjänsten riktar sig mot (Sharp, Rogers och 
Preece, 2007). Det är även ytterst viktigt med tillförlitlighet mellan testpersoner och företag. 
För att skapa tilltro är ett första steg att låta testpersonerna vara anonyma och därför ges 
möjlighet att uttrycka sig sanningsenligt utan repressalier (Patel och Davidson, 2011).  

Om färre än fem personer deltar i ett användartest kan resultatet bli spretigt och det kan bli 
svårt att tolka vad som är viktigt i brist på tillräckligt många svar. Samtidigt stagnerar 
resultatet vid runt tolv personer. För att få en statistiskt säker bild om användarnas upplevelser 
är rekommendationen därför mellan fem till tolv personer där det föredras med uppemot tolv 
(Tullis och Stetson, 2004). Metoden "tänka-högt" går ut på att användaren tänker högt under 
testets gång och att en person antecknar eller spelar in dessa tankar. Metoden är överlag 
väldigt framgångsrik vid utvecklingen av användartester (Jørgensen, 1990). 

System Usability Scale (SUS) är ett verktyg för att snabbt och enkelt sammanfatta en 
användares subjektiva upplevelse av en produkts användbarhet. Enligt (Bangor, Kortum och 
Miller, 2008) visar stora mängder testdata att SUS är ett robust system. Utöver detta går det 
att jämföra en användares SUS-resultat med andra produkter och på detta sätt jämföra olika 
faktorer mellan produkter. Ytterligare en positiv aspekt med SUS är att det är ett 
internationellt mått som kan jämföras med andra resultat.  
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Ett problem med SUS ligger i en av dess styrkor vilken är att svaren går att jämföra sidor 
emellan, som inte nödvändigtvis har samma funktioner eller syfte. Frågor kan därav tangera 
mot att vara för generella och därför inte ge den vägledning under utvecklingen som olika 
användarteser syftar till att ge.  

Lostness innebär tillståndet att vara vilsen. Detta kan inträffa om webbapplikationer är 
svårnavigerade och har sedan länge uppfattats som ett problem för navigerbarhet (Conklin, 
1987, ur Gwizdka och Spence, 2007). Gwizdka och Spence (2007) genomförde en studie för 
att belysa problematiken. Deras mål var att statistiskt bedöma lostness utifrån parametrar 
såsom tid spenderad per given uppgift, klickhastigheten, antalet besökta och återbesökta sidor 
samt frekvensen av återbesökta sidorna.  

Metodologin går ut på att användare får en uppgift, till exempel inhämta specifika data om 
något. Under uppgiften uppmanas användaren att använda ”tänka-högt” metoden (Gwizdka 
och Spence, 2007), vilket inte påverkar resultatet men däremot tiden det tar för användare att 
genomföra uppgiften (Krahmer, 2004, ur Gwizdka och Spence, 2007). Om användaren 
lyckades bedöms endast med sant eller falskt medan lostness kan mätas objektivt eller 
subjektivt. Smith (1996) använde ett objektivt tillvägagångssätt som bland annat utgår från 
observerbara aktioner vilka användaren utför, hur många sidor hen besöker och det optimala 
antalet för att utföra samma uppgift. Ett subjektivt tillvägagångssätt utgår däremot från 
användarens egen upplevelse med bland annat frågeformulär efter uppgiften (Ahuja et al, 
2001) eller baserat på den muntliga återkoppling av användare då den tänker högt (Gwizdka 
och Spence, 2007). Utifrån detta utfördes statistisk analys för att prediktera till vilken grad 
användaren upplevde lostness. 

Vidare undersöktes användning av en heuristisk utvärdering för att finna 
användbarhetsproblem. Nielsen och Molich (1990) använde sig av en intressant metod som 
har inspirerat metoden för att utveckla användartesterna. De använde sig bland annat av en 
grupp studenter för vissa delar testerna, och kom fram till att de oberoende tester var lämpliga 
för att identifiera problem kopplade till navigerbarhet. Dessutom uppmärksammade 
författarna att metoden kunde användas tidigt i utvecklingsprocessen vilket är lämpligt för 
metoden som använts för utvecklingen av webbapplikationen som presenteras i den här 
rapporten.  

2.3.4 Heuristisk utvärdering 
En heuristisk metod är en förutsägande metod som är bra på att finna användbarhetsproblem i 
användargränssnittets design. För att utvärdera en hemsida finns en rad ordinarie heuristiker 
som används som grund och utöver detta går det att lägga till ytterligare heuristiker vid behov. 
(Aderud, 2003).  

Exempel på vanliga heuristiker (riktlinjer) att följa är till exempel punkterna nedan som är 
citerade från ”Nätuniversitetets webbportal - En användbarhetsstudie” som genomfördes 2003 
av Johan Aderud:  

1. Synlighet av systemets status. Får man kontinuerlig feedback om 
systemets status (till exempel processindikatorer och meddelanden) 

2. Matchning mellan systemet och verkligheten. Är ord, fraser och 
koncept bekanta för användaren? Presenteras information i en 
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naturlig och logisk ordning? Förstår användaren de metaforer som 
används? 

3. Användarkontroll och frihet. Finns det tydligt markerade 
”nödutgångar” för att komma ur ofrivilliga situationer? Finns det 
stöd för handlingar som ”ångra” och ”gör om” (eller avbryt)? Är 
det möjligt att ta sig tillbaka till ”huvudnivån” (ex. länkar till hem-
/startsidan)? 

4. Konsistens och standarder. Är ord, situationer, grafik, menyer eller 
handlingar konsistenta genom hela sajten? Är känslan och utseendet 
konsistent genom hela sajten? Har de standards som finns för ex. 
färger och stil för länkar följts? 

Vidare undersökte även Nielsen och Molich (1990) heuristiska metoders applicerbarhet. 
Undersökningen involverade fyra tester, där användarna inte var experter på användbarhet, 
som undersökte ett gränssnitt heuristiskt. Varje användare skrev en rapport om problem i 
användbarheten som sedan jämfördes med användbarhetsproblem skapade av författarna. 
Dock uppstod problem där användare upptäckte problem som författarna ej uppmärksammat 
tidigare. Slutsatsen var att inte ens experter på heuristisk utvärdering kan genomföra det 
perfekt (Nielsen & Molich, 1990).  

Testerna genomfördes på olika gränssnitt, både med stillbilder och aktiv webbapplikation, och 
med olika testgrupper, dels med studenter som studerande datavetenskap och med 
professionella människor från industrin. Trots det var resultatet i det bästa av de fyra testen att 
drygt hälften av problemen upptäcktes medan de andra tre testen hade ännu lägre 
uppklaringsandel. Slutsatsen är att heuristiska metoder ger bättre resultat om flera användare 
utför testet, oberoende av varandra. Dessutom konstaterar författarna att nyttan av fler 
användare avtar vid ungefär tio användare. Fördelarna med heuristisk utvärdering är 
framförallt att: 

• Intuitiv metod där användarna enkelt motiveras. 
• Det kan användas tidigt i utvecklingsprocessen. 

Däremot så konstaterar Nielsen och Molich (1990) att även om ett problem uppdagas så är det 
inte alltid det finns en lösning. Dessutom är svaren som ges påverkade av den nuvarande 
sinnebilden av ett gränssnitt och därför är det sällan några genombrott skapas.  

2.3.5 Brainwriting 
Ett sätt att snabbt och organiserat låta en grupp ge upphov till ett stort antal idéer är att 
använda sig av brainwriting. Brainwriting är en metod som är relativt lik den mer välkända 
brainstormingmetoden men med vissa distinkta skillnader. Ett sätt att använda sig av 
brainwriting på är med 6-5-3 metoden. Då skriver sex medlemmar tre idéer under fem minuter 
på ett papper. Efter fem minuter roterar alla papper runt ett steg och under de nästkommande 
fem minuterna kan deltagarna välja att antingen arbeta vidare på de redan nedskrivna idéerna 
eller komma på egna. Processen repeteras tills att alla har haft alla papper en gång och därför 
haft möjlighet att generera upp till 18 idéer per person (Wilson, 2013).  Enligt Vangundy 
(1984) är fördelarna med brainwriting att gruppen kan skriva ner fler idéer på kortare tid 
jämfört med brainstorming och samtidigt ge plats för alla medlemmar. Författarna nämner 
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också potentiella nackdelar, om det till exempel finns en interpersonell konflikt i gruppen kan 
problem uppstå. 

2.3.6 Prototyp 
En prototyp är en hypotetisk version av en produkt som kan granskas och förbättras innan den 
verkliga produkten ska tillverkas. Det finns många fördelar med att skapa en prototyp, dels för 
att själva utvecklingen ska gå framåt och motivera folk till att engagera sig i projektet, men 
även inom företaget för att kunna kommunicera bilden av produkten mellan olika avdelningar. 
En prototyp kan vara gjord på olika sätt, exempelvis kan en pappersprototyp med låg 
trovärdighet6 tillämpas tidigt i ett projekt men i ett senare skede är det viktigt att förbättra 
trovärdigheten (Hartson & Pyla, 2012). 

Det kan vara bra att till en början skapa en horisontell prototyp som ger en väldigt bred bild 
av funktionerna som ska användas men som erbjuder mindre djup och detaljrikedom (Hartson 
& Pyla, 2012). Med hjälp av den horisontella prototypen kan en bild av vilka funktioner olika 
typer av användare kommer att använda skapas. Efterhand som projektet fortskrider bör 
prototypen delas upp och utvecklas till vertikala prototyper som erbjuder så mycket detaljer 
som möjligt om utvalda funktioner. En vertikal prototyp är ideal att använda när alla detaljer 
av en ny funktion ska kartläggas. Som användare är det viktigt att veta i vilket stadie 
prototypen befinner sig för att kunna utvärdera den på ett lämpligt sätt (Hartson & Pyla, 
2012). 

  

                                                
6 Översatt från engelska: Fidelity 
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3 Metod 
För att besvara frågeställningen krävs det beprövade metoder och arbetssätt som har fungerat i 
liknande undersökningar. Nedan förklaras vilka dessa är och hur de använts för att göra 
studien replikerbar. Huvudsakligen har kvalitativa metoder använts för att besvara 
frågeställningen men inledningsvis har även vissa kvantitativa studier gjorts.  

3.1 Förstudie 

De inledande studierna har gjorts för att undersöka om ett behov av affärsidén finns och för 
att få en beskrivning av vad som önskas av webbapplikationen. Studierna inkluderar även 
skapandet av en prototyp för att få en bild av vad som efterfrågas av användarna. 

3.1.1 Behovsanalys  
Behovsanalysen har använts för att med säkerhet undersöka om det faktiskt fanns ett behov 
som kunde uppfyllas med projektet. Behovsanalysen genomfördes som en kvantitativ studie i 
form av en enkätundersökning. Enkätundersökningen (Bilaga 1 – Enkätundersökning) 
utformades med drygt tio frågor där fokus låg på matvanor och den ekonomiska aspekten 
kring matlagning och att köpa färdiglagad mat. Merparten av frågorna var stängda och inte 
utformade enligt Likert-like formatet med anledning av att undvika att ett neutralt svar skulle 
ges vilket skulle ge för lite information att analysera (Cooper & Johnson, 2016). Enkäten var 
tydlig och enkel att svara på, detta för att de som svarade inte skulle uppleva att enkäten var 
för omfattande eller att den tog för mycket av deras tid. Gruppen ansträngde sig för att få stor 
spridning av enkäten och därmed få ett stort beslutsunderlag. För att enkätundersökningen 
skulle vara relevant för den tänkta behovsanalysen besvarades enkäten av den tänkta 
målgruppen bestående av studenter vid Linköpings universitet. Genom att den kvantitativa 
enkätundersökningen (Bilaga 1 – Enkätundersökning) användes kunde behov antingen styrkas 
eller avskrivas beroende på svaren.  

3.1.2 User stories 
I framtagandet av idéer har brainwriting (se 2.3.5) använts som metod eftersom den ger 
möjlighet för fler idéer att genereras på kortare tid jämfört med vanlig diskussion (Vangundy, 
1984). Samtidigt gavs alla gruppmedlemmar en chans att bidra med idéer jämfört med 
brainstorming där vissa medlemmar tar ett större utrymme. Gruppen sammanställde 
gemensamt idéerna i en tankekarta för att få en överblick. Sedan rangordnades idéerna på en 
tregradig skala baserad på hur viktiga de var för webbapplikationen med avseende på arbetets 
syfte (se 1.2). Den listan utgjorde produktbackloggen. Den har skrivits med user stories-
format där funktionaliteter har formulerats som: “Som X vill jag kunna Y” (X kan till 
exempel vara säljare och Y kan vara att lägga upp en annons).  

3.1.3 Prototyp  
För att kunna skapa den webbapplikation som har legat till grund för undersökningen av 
navigerbarhet och i slutändan hjälpt till att besvara frågeställningen har det krävts en 
genomtänkt struktur. För att ha en utgångspunkt under projektets gång har en prototyp fram. 
Med hjälp av prototypen kunde problem i designen upptäckas snabbare och åtgärdas innan 
arbetet var klart. Valet av hur prototypen kan utformas varierar (Blomkvist, 2006).  

I det första stadiet gjordes endast en horisontell prototyp med hjälp av Microsofts Powerpoint-
verktyg där syftet var att visa en övergripande bild av hur designen på hemsidan skulle se ut 
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enligt (Hartson & Pyla, 2012). Den första versionen av prototypen innehöll en startsida, en 
sida för köpare och en sida för säljare. I och med att den var i ett så tidigt stadie betraktades 
den dock inte som en version där alla funktionaliteter fanns representerade. Vidare skapades 
en mer detaljrik Prototyp i Axure7, som är ett mer avancerat program än Microsoft 
Powerpoint för att göra webbapplikationsprototyper. Prototypen som togs fram under 
förstudien testades med hjälp av ett användartest för att få en mer detaljerad bild om hur 
användaren upplevde prototypen. Utifrån de uppgifter som gavs från användartesterna, 
vidareutvecklades prototypen in i implementationsfasen enligt (Blomkvist, 2006). 

3.2 Implementation 

I följande avsnitt redogörs de metoder och verktyg som användes i framtagandet av 
webbapplikationen samt hur dessa nyttjades för att utveckla den med avseende på 
navigerbarhet. 

3.2.1 Arbetsmetodik  
Arbetet skedde enligt en iterativ metod som grundade sig i användarcentrerad utveckling (se 
2.3). I slutet av varje iteration testades webbapplikationen genom speciellt utvecklade 
användartester (se 3.2.1), som sedan sammanställdes och analyserades. Efter att analyserna av 
användartesterna diskuterats så justerades eller implementerades de påpekade funktionerna 
och designändringarna. Utvecklingen av webbapplikationen delades upp enligt denna metod i 
tre iterationer där tydliga mål för varje iteration sattes upp. En sammanställning gjordes i 
slutet av varje iteration där delresultaten utvärderades och nya mål sattes utifrån dessa. Denna 
metod lämpade sig väl för webbutveckling eftersom den tillsammans med användartester 
möjliggjorde för kontinuerlig utvärdering och förbättring vilket hade stor inverkan på det 
slutgiltiga resultatet samtidigt som användare kunde vara involverade i projektets framfart (se 
2.3 ). Eftersom resultatet var nära kopplat till användarna togs beslut utifrån vad just de ville 
ha där både funktionalitet och utseende blev direkt påverkat av deras åsikter.  

Det var även i utvecklarens intresse att använda sig av ett iterativt arbetssätt då det gav 
möjlighet för att analysera sitt eget arbete och göra utförliga tester av funktionaliteten innan 
webbapplikationen var fullständig. Detta gav en bra helhetsåterkoppling som minskade risken 
för oupptäckta fel när arbetet närmade sig sitt slut och som dessutom gav en god överblick 
gällande vad den tilltänkta målgruppen ansåg om webbapplikationens olika delar (Sharp, 
Rogers och Preece, 2007).  

3.2.2 Design 
För att kunna utveckla en applikation som implementerades med god navigerbarhet behövde 
applikationens design möjliggöra detta (Hartson & Pyla, 2012). Därför var det en av 
utvecklingsteamets viktigaste uppgifter, och en central del i utvecklingen av applikationen. 
Innan en programmerare påbörjade kodning av layout och funktioner kontrollerades idén med 
gruppen som gavs tid att komma med input. Sedan tog den ansvarige programmeraren det 
slutgiltiga beslutet - men då med mer information att tillgå. På det viset minimerades 
överflödiga funktioner genom att nya eventuella implementationer diskuterades innan de blev 
en del av den slutgiltiga designen. Utöver de rena tillfällena för brainwriting, beskrivet i 
avsnitt 2.3.5, skapades små diskussionstillfällen där detaljer förbättrades med jämna 

                                                
7 Axure Software Solutions ~ https://www.axure.com/ 
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mellanrum, kontinuerligt under projektets utveckling. Eftersom allt behandlades utefter bland 
annat navigerbarhet formades applikationens struktur och utseende utefter det. 

3.2.3 Användartester  
För att undersöka navigerbarhet på webbapplikationen genomfördes efter varje iteration 
observationer och intervjuer beskrivna i teorin (se 2.3.3). I följande avsnitt kommer etablerade 
metoder för användartester diskuteras och vilka metoder som använts beskrivas. 

Gwizdka och Spences (2007) har även diskuterats som en del i utformningen av metoden, se 
2.3.3. För att analysera navigerbarhet använde de lostness som ett mått på användarens 
upplevelse på webbapplikationen och i förlängningen den upplevda navigerbarheten. 
Mätningen av lostness kan göras både subjektivt och objektivt med diverse parametrar. 
Studien som beskrivs ovan använde sig av statistiska mått för att kunna prediktera till vilken 
grad användaren upplevde lostness. Den typen av undersökning var inte relevant för 
webbapplikationen som utvecklades eftersom det kräver webbapplikationer med större 
komplexitet8. Däremot fanns det intressanta aspekter som lyftes fram för att forma metoden 
som använts. De använde sig av ”tänka-högt”-metoder vilken även kan användas i utveckling 
och utvärderingen av Hemmakockars webbapplikation. Dessutom använde de sig av test där 
användaren gavs en uppgift att lösa. Utifrån testen gjordes en subjektiv bedömning av 
navigerbarhet med hjälp av den uppfattade graden av lostness hos användaren.  

Användartestests frågor har utformats för att utvärdera tjänstens faktiska användningsområde 
på så sätt att de var relevanta för användarna samt att de som tillfrågades är i samma målgrupp 
som tjänsten riktar sig mot, alltså studenter på Linköpings Universitet Sharp, Rogers och 
Preece (2007). För att åstadkomma detta har användartesten utformats för att få användarna 
att ge tydlig respons på sidans layout, funktioner och allmänna design. Användartesterna har 
även samlat in mer specifika åsikter kring funktioner och hur genomförandet av vissa 
uppgifter upplevts. Användaren fick en uppgift att utföra, ofta uppmanat som ett uppdrag och 
ombads tänka högt under hela processen. När användarna under testet tilläts säga vad de 
tyckte om vad de upplevde gavs möjlighet att samla in subjektiva åsikter som kunde användas 
för att utvärdera applikationens ”ease of use” som beskrivs i 2.2, det kan vara till exempel 
åsikter kring placering och utformning av olika knappar eller länkar. I slutet av varje uppgift 
gavs ytterligare tillfälle för testpersonerna att uttrycka sina åsikter kring upplevd 
navigerbarhet och allmänna reflektioner då de ombads svara på fyra frågor som var kopplade 
till uppgiften de precis utfört och syftade till att låta användaren utvärdera upplevelsen.  

Under utvecklingen av webbapplikationen gjordes två användartester. Dessa låg till grunden 
för hur webbapplikationen utvecklades under implementationsfasen. Med resultatet från dessa 
användartester kunde design och funktioner som användare ansåg nödvändiga implementeras.  

Det första användartestet genomfördes för att belysa förbättringspotential kring prototypens 
utformning, inför implementationen av webbapplikationen. Därför gjordes användartester 
genom muntlig diskussion med 3 kvinnor och 3 män, varav samtliga var studenter vid 
Linköpings universitet. De uppgifter som gavs var de följande: 

1. Gå in på startsidan. Berätta vad du tycker om gränssnittet. 
2. Gå in på köpsidan. Berätta vad du tycker om gränssnittet. 

                                                
8 I undersökningen innebar det över 10 000 webbsidor 
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3. Gå in på säljsidan. Berätta vad du tycker om gränssnittet. 

Det andra användartestet som genomfördes under implementationsfasen gav information som 
användes för utveckla webbapplikationen på ett relevant sätt för användaren. Användartest två 
bestod av 11 personer, 4 kvinnor och 7 män, varav samtliga var studenter vid Linköpings 
universitet. De uppgifter som gavs var de följande: 

1. Gå in på startsidan och be användaren förklara syftet med webbapplikationen. 
2. Registrera ett konto via e-post. 
3. Logga in och byt ditt lösenord och uppdatera din adress. 
4. Du vill köpa en matlåda. Försök att hitta en matlåda inom priskategorin 20-30kr. 

Vilken rating har kocken som säljer denna matlåda? Klicka på köp och genomför 
köpet. 

5. Ta dig till startsidan. 
6. Du vill sälja en matlåda. 
7. Du insåg precis att du lagt upp fel information gällande antalet matlådor du vill sälja, 

och att du vill ge matlådan en annan titel. Ändra denna information. 
8. Du har ett klagomål. Kontakta Hemmakockar och framför ditt klagomål. 
9. Allmänna kommentarer kring webbapplikationen. 

3.2.4 Front-end 
Under utvecklingen av webbapplikation användes ett flertal front-end verktyg, så som HTML, 
JavaScript, Ajax och CSS, för att skapa en användarvänlig hemsida.  

HTML användes för att strukturera webbapplikationens innehåll och design med CSS. 
JavaScript användes sedan för att tillföra användarvänlig funktionalitet då det är ett dynamiskt 
scriptspråk som stödjer en objektorienterad programmeringsstil (Mozilla, 2017). På grund av 
dessa egenskaper tillämpade sig därför JavaScript för att programmera webbapplikationens 
beteende. För att effektivisera utvecklingen av applikationens funktionalitet användes redan 
färdigdefinierade funktioner i JavaScripts egna bibliotek, jQuery. För att skicka data mellan 
klient och server användes Ajax. 

För att webbapplikationen skulle vara användarvänlig på flertalet plattformar användes 
ramverket Bootstrap9. Det gjorde att sidan anpassades till den plattform som visade sidan. 
Detta var en av grundpelarna för att uppnå en god navigerbarhet med ett användarvänligt 
utseende oavsett plattform. 

3.2.5 Back-end 
Servern fungerar som ett nav i webbapplikationen (se Figur 1). Den har kontakt med de 
relevanta delarna såsom klient och serverfunktioner. Servern har dessutom kontakt med 
databasen som kan lagra relevant data om användare, transaktionshistorik och dylikt. 

                                                
9 Mer information om Bootstrap ~ http://getbootstrap.com/ 
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Figur	1	Översikt	över	systemarkitekturen	

3.2.6 Databas 
Webbapplikationens databas byggdes i Python med hjälp av ramverket Flask. SQLalchemy 
användes som databashanterare genom att skapa, lagra och slutligen hantera datalagringen. 
SQLalchemy använde det standardiserade programspråket SQLite för att hämta och lokalisera 
data. 

3.3 Utvärdering 

Utvärdering av arbetet skedde i slutet av den sista iterationen och berörde de avslutande 
delarna av projektet. Till skillnad från de tidigare användartesterna skiljde sig det slutgiltiga 
användartestet genom att data mättes upp mer utförligt samtidigt som även sidans olika delar 
utvärderades. Användartesterna fokuserade uteslutande på att förbättra sidans funktionalitet 
och design medan det slutgiltiga användartestet även fokuserade på att mäta grad av 
måluppfyllelse (enligt 2.3.3). 

Det slutgiltiga användartestet utformades på liknande sätt som tidigare användartest med den 
skillnaden att tid och klick till transaktion noterades. Testet delades upp i tre delar. 
Inledningsvis ombads användarna att förklara vad de trodde syftet med webbapplikationen 
var. Användaren gick igenom registreringsprocessen medan den inte var van vid navigeringen 
på webbapplikationen, och köpte samt sålde en matlåda. Del två av testet var utformat likt 
tidigare användartester där uppgifter och kommentarer från användaren hämtades in. 
Användaren fick då chansen att navigera runt på hemsidan och vänja sig vid menyer och 
strukturer. Den tredje delen var lik det första testet men med skillnaden att användaren 
loggade in med det konto den skapat samt har fått mer vana på hemsidan. 

Frågeställningen “Hur ska en e-butik för försäljning av matlådor utformas och implementeras 
för att uppnå god navigerbarhet med avseende på användarens subjektiva upplevelse, samt 
mätt i tid och antal klick till transaktion?” har de kvantifierbara utvärderingsparametrarna 
antal klick och tid. Detta medförde att just dessa två delar var väldigt centrala för att bedöma 
eventuell måluppfyllelse efter utvecklingen av webbapplikationen.  

Under det slutgiltiga användartestet mättes därför tid och antalet klick till köp. Användaren 
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genomförde då särskilda uppgifter som antogs vara de mest förekommande för användare av 
webbapplikationen. De data som samlades in blev därefter underlag för analyser av 
applikationens navigerbarhet. De uppgifter som användarna fick utföra under sluttestet var de 
följande: 

1. Gå in på startsidan och be användaren förklara syftet med webbapplikationen. 
2. Starta på startsidan och köp sedan en matlåda. Du är sugen på fisk, är nötallergiker och 

vill inte betala mer än 50kr och inte cykla längre än 5km.  
3. Gå tillbaka till startsidan och logga ut. Sedan ska du: Sälj den matlåda du senaste 

lagade. (Användaren får ej använda samma konto utan ska registrera sig igen) 
4. Registrera ett konto via e-post. 
5. Logga in och byt ditt lösenord och uppdatera din adress. 
6. Du vill köpa en låda. Försök att hitta en matlåda inom priskategorin 20-30kr. Vilken 

rating har kocken? Genomför köpet. 
7. Ta dig till startsidan.  
8. Du vill sälja en matlåda. Lägg upp en matlåda till försäljning. 
9. Du insåg att du lagt upp fel information gällande titel och antalet matlådor som du vill 

sälja. Ändra informationen.  
10. Hitta information om matlådan som du köpt. 
11. Ge den köpta matlådan ett betyg. 
12. Du vill reklamera matlådan du köpt. 
13. Lägg två matlådor i kundvagnen. Hitta de och köp båda.  
14. Allmänt på sidan. 

För att kunna utgå ifrån en referenspunkt till analysen togs även lägsta möjliga antal klick 
fram. Detta togs fram genom att en utvecklare ur utvecklingsteamet själv fick utföra samma 
scenarion som fanns beskrivna i den slutgiltiga utvärderingen med minst antal klick och tid. 
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4 Resultat 
Resultatet från de olika stadierna med förstudien, implementation och utvärderingen 
presenteras nedan. I förstudien presenteras behovet, vilken funktionalitet som efterfrågas samt 
en prototyp för att undersöka navigeringsstrukturen på webbapplikationen. Vidare presenteras 
implementationen av de olika sidorna på webbapplikationen med dess funktionalitet och 
struktur. Dessutom sammanställs användartester och webbapplikationens tekniska struktur. 
Slutligen redogörs köp- respektive säljprocessen samt det slutliga användartestet. 

4.1 Förstudie 

Resultatet av förstudien inkluderar behovet och den funktionalitet som användarna ansåg 
skulle finnas på webbapplikation. Dessa sammanställdes i en produktbacklogg som 
presenteras som user stories. Slutligen presenteras även prototypen av webbapplikationens 
grundläggande navigeringsstruktur. 

4.1.1 Behovsanalys 
Inledningsvis undersöktes om det existerade ett behov av webbapplikationen genom en 
enkätundersökning (Bilaga 1 – Enkätundersökning) som besvarades av 84 stycken studenter 
med en relativt jämn könsfördelning. Det kom fram att mer än två tredjedelar av de svarande 
betalar mellan 61-80 kr för en måltid som de inte själva tillagar. Lika många svarade att det 
kostar mellan 16-30 kr att laga en egen matlåda. Det kan tyda på att det finns en möjlighet att 
sälja mat som reflekterar tillagningskostnaden bättre. Enbart 15 % var negativt inställda på att 
köpa mat av andra medan resterande var intresserade vilket påvisar ett intresse för 
webbapplikationen. Dock finns det en risk att utbudet sviktar då hälften av de tillfrågade inte 
vill sälja sin mat till andra studenter. 

4.1.2 User stories 
Under förstudien skapades 41 user stories uppdelade i tre prioriteringslistor (Bilaga 2 – User 
stories) som kom att utgöra grunden för den funktionalitet som implementerades under 
projektets gång. Av dessa 41 user stories utvecklades och implementerades 22 stycken rakt av 
samtidigt som de resterande diskuterades i gruppen och reviderades för att bättre anpassa 
frågeställningen eller utelämnades helt. Genom återkoppling under användartester reviderades 
även ett flertal user stories samtidigt som andra togs bort helt och hållet. Nedan, i Tabell 1, 
visas några exempel på user stories. De gröna är implementerade, de gula är implementerade 
fast i en reviderad version och de röda är ej implementerade.  

Tabell	1	Utdrag	ur	Bilaga	2	–	User	stories	

Nr  User Stories Kommentar 
4 Som användare vill jag kunna skicka in 

klagomål. 
Implementerat 

17 Som köpare vill jag kunna filtrera bort mat för 
olika allergier. 

Implementerat 

21 Som administratör vill jag kunna svara på 
klagomål. 

Klagomål besvaras via mail 

26 Som säljare vill jag kunna välja mellan flera 
sätt att få betalt. 

Irrelevant för frågeställningen och 
därmed bortprioriterad 

 



 

21 
 

4.1.3 Prototyp 
Under förstudien skapades en horisontell prototyp vars syfte var att illustrera grundläggande 
funktionalitet och navigeringsstruktur som webbapplikationen ska innehålla. Prototypen 
inkluderade både de enskilda sidorna och hur de var länkade till varandra för en tydlig 
struktur. En prototyp med en horisontell bredd motiverar de som arbetar med 
webbapplikationen och för utvecklingen framåt (Hartson & Pyla, 2012). Prototypen ger även 
en gemensam målbild för webbapplikationen innan implementationen startar.  

Figur	2	Prototyp	av	startsidan	under	förstudien	

Prototypen innehöll en köp-, sälj-, start-, profilsida och inloggning för att i ett tidigt stadie 
visualisera de designval som görs. Enligt Hasan (2016) ska användaren ha möjlighet att ta sig 
till önskad sida överallt på webbapplikationen vilket motiverade valet av ha en 
navigationsmeny som är fixerad i toppen av applikationen oberoende vilken sida användaren 
befinner sig på. Med anledning av Haine (1998 ur Gehrke & Turban 1999) som menar att 
länkar ska vara väl titulerade valdes under förstudieprototypen ord som ”köp” och ”sälj” i 
navigationsmenyn för att användaren direkt ska kunna koppla vad knapparna leder till (se 
Figur 3). Köpsidan är utrustad med en facetterad filtreringsmeny där användaren filtrerar 
direkt på varornas egenskaper vilket enligt Stolz & Hepp (2015) ger en ökad användbarhet 
jämfört med andra sökfunktioner. På prototypen av köpsidan användes en Google Maps API-
karta för att användaren skulle ha möjlighet att enkelt navigera sig till den vara som passade 
önskemålen. Genom att webbapplikationen använder Google Maps API kan användaren 
förbättra sin webbeffektivitet (Fu et al., 2010). 
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Figur	3	Prototyp	av	köpsidan	under	förstudien	

4.2 Implementationen  

De olika sidorna på webbapplikationen har olika funktion för användaren och är menade att 
nyttjas för olika ändamål. Det är därför viktigt att det klart framgår vad som är syftet med en 
viss sida för att användaren ska navigera rätt på webbapplikationen. Nedan presenteras 
utformningen av de olika sidorna, resultatet av användartesterna och även det tekniska 
respektive funktionella resultatet. 

4.2.1 Användartester 
Här följer resultatet av de två användartester som genomförts. Resultatet presenteras som den 
uppgift som användarna fått genomföra, följande av en punktlista med användarnas 
iakttagelser och bedömningar.  

Första användartestet: 

Det första användartestet kopplades till prototypen och dess utformning och 
förbättringspotential. Testet utfördes med 6 studenter från Linköpings Universitet, 3 kvinnor 
och 3 män. 

Uppgift 1: Gå in på startsidan. Berätta vad du tycker om gränssnittet. 

Resultat av Uppgift 1:  

• Det fanns oklarheter kring vad som krävdes av användarna för att få gå vidare i 
webbapplikationen. Framförallt genom den ruta för att skriva in postnummer som 
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existerar men även kartans relevans på startsidan. Det anses vara ointressant att filtrera 
på postnummer.  

Uppgift 2: Gå in på köpsidan. Berätta vad du tycker om gränssnittet. 

Resultat av Uppgift 2: 

• Pris och betyg bör vara en slider för att lättare se det spann användaren söker inom. 
• Adress är ointressant och otydligt att visa då få kan gatunamn. 
• Användare vill välja avstånd baserat på nuvarande plats. 
• Filtreringen på köpsidan ansågs svår att förstå. 
• Det behövs en större tydlighet i hur de olika delarna hänger ihop och informationen 

bör vara motiverad för att få en plats. 
• Användarna önskade en tidfiltrering för att förstå när matlådorna lagats. 

Uppgift 3: Gå in på säljsidan. Berätta vad du tycker om gränssnittet. 

Resultat av Uppgift 3: 

• Användarna var i det stora hela nöjda med säljsidan och ansåg den lättnavigerad och 
tydlig för ändamålet.  

I användartesterna av prototypen visar det sig att navigerbarheten kan förbättras. Användare 
upplever att det finns saker som saknar en konkret funktion på webbapplikationen samt att 
processen från startsidan till transaktionen ej är uppenbar. Dessutom efterfrågas tydlighet 
kring hur olika delar fungerar tillsammans.  

Andra användartestet: 

Det andra användartestet genomfördes under implementationsfasen och bestod av 11 
studenter från Linköpings Universitet, 4 kvinnor och 7 män. 

Uppgift 1: Gå in på startsidan och be användaren förklara syftet med webbapplikationen. 

Resultat av Uppgift 1: 

• De flesta förstod att syftet med webbapplikationen var att sälja och köpa matlådor. 
Men det fanns viss förvirring kring vem matlådorna köptes av och vem som 
matlådorna såldes av.  

Uppgift 2: Registrera ett konto via e-post. 

Resultat av Uppgift 2: 

• Många användare upplevde förvirring kring varför de tvingades fylla i så mycket 
information. Till exempel kände användare att information om portkod, 
lägenhetsnummer och våning var överflödigt.  

Uppgift 3: Logga in och byt ditt lösenord och uppdatera din adress. 

Resultat av Uppgift 3: 

• Användarna hittar rätt och processen för att byta information är lättförståelig. Däremot 
saknas Google API när adressen ska ändras.  
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Uppgift 4: Du vill köpa en matlåda. Försök att hitta en matlåda inom priskategorin 20-30kr. 
Vilken rating har kocken som säljer denna matlåda? Klicka på köp och genomför köpet. 

Resultat av Uppgift 4: 

• Det efterfrågas fler filtreringsalternativ för att kunna tillgodose användarens 
preferenser. I nuläget finns endast prisfiltrering tillgängligt. Även sortering av listan 
skulle underlätta för användaren. Stjärnmarkering i listan skapar lite förvirring kring 
vad det är användaren faktiskt sparar. En användare undrade: ”Är det kocken eller 
matlådan som sparas?” Filtreringsliders är lite svåra att hantera. 

Uppgift 5: Ta dig till startsidan. 

Resultat av Uppgift 5: 

• Användarna förstod var länken till startsidan fanns. Däremot efterfrågas mer 
information på startsidan om hur tjänsten fungerar.  

Uppgift 6: Du vill sälja en matlåda. 

Resultat av Uppgift 6: 

• Användaren vill ha en tydligare bekräftelse på att matlådan blivit godkänd. Vissa 
användaren dubbelkollar i köplistan om den blivit upplagd. Det kan bli tydligare kring 
val av adress. 

Uppgift 7: Du insåg precis att du lagt upp fel information gällande antalet matlådor du vill 
sälja, och att du vill ge matlådan en annan titel. Ändra denna information. 

Resultat av Uppgift 7: 

• Generellt har användarna problem att navigera till rätt plats. Vissa vänder sig till 
säljsidan för att sedan hitta rätt på ”Min profil”. I efterhand inser de dock att det 
förmodligen var en logisk placering.  

Uppgift 8: Du har ett klagomål. Kontakta Hemmakockar och framför ditt klagomål. 

Resultat av Uppgift 8: 

• Vägen till kontaktformuläret är via sidfoten men vissa användare hade problem att se 
den. Det var även lite förvirring vilket alternativ som var rätt i sidfoten, ”kontakt” eller 
”e-post”. Borde även finnas fler fält för till exempel ärende. 

Uppgift 9: Allmänna kommentarer kring webbapplikationen. 

Resultat av Uppgift 9: 

• Webbapplikationen kan upplevas som lite tråkig på grund av designen. Det leder till 
att faktiskt använda tjänsten också känns svalt. Det borde finnas mer information hur 
tjänsten fungerar och till exempel en FAQ. 

Även det andra användartestet visar på brister i webbapplikationen. Syftet med tjänsten var 
inte uppenbart på startsidan vilket leder till förvirring i köp- och säljprocess. Ofta finner 
användarna rätt väg i processen men många upplever att det saknas bekräftelse att de 
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navigerat eller utfört uppgifter på rätt sätt. Utöver det framkom det att saker som inte bidrar 
till navigerbarhet kan tas bort eller förändras för att vara mer användbara.  

4.2.2 Startsida  
I Figur 5 visas toppen av webbapplikationens startsida. Startsidan består av olika sektioner av 
material som skall tydliggöra vad syftet och fördelarna med tjänsten är samt ge användaren 
möjlighet att registrera sig eller att logga in. Syftet och fördelarna med tjänsten beskrivs på 
flertalet sätt. Detta har tillkommit efter återkoppling från användartester under 
utvecklingsprocessen. Innan förändringen saknas information om till exempel syftet med 
webbapplikationen. Efter förändringen är det första som användaren möts av på 
webbapplikationen en tydlig rubrik tillsammans med en kort beskrivande underrubrik – 
”Hemlagad mat online”. Direkt under rubriken (se Figur 4) finns ett bildspel som beskriver 
vad köpare och säljare kan förvänta sig att behöva göra uppdelat i ett fåtal enkla steg. Därefter 
följer en kort säljande beskrivning om vad tjänsten är och vad andra användare har för åsikter 
och erfarenheter om sidan. Sidan inkluderar även en FAQ för att besvara de vanligaste 
frågorna och ge förklaring på osäkerheter som en användare kan ha utan att behöva navigera 
sig vidare på sidan. Inloggning har sedan placerats längst ned och presenteras i 4.2.4. Överst 
på startsidan visas navigationsmenyn som presenteras i 4.2.3. Under användartesterna 
framkom dessutom att användare inte upplevde startsidan som lättnavigerbar. De klickbara 
prickarna till höger i Figur 4 tillkom därför för att förtydliga för användaren att startsidan är 
scrollbar. De tar användaren till alla de olika delarna av startsidan.  

 
Figur	4	Första	användaren	ser	av	startsidan	

4.2.3 Navigationsmenyn 
Enligt Haine (1998 ur Gehrke & Turban 1999) bör en webbapplikation ha väl titulerade 
knappar för att höja navigerbarhet och åstadkoms genom att i toppen av varje sida ska det 
finnas en navigationsmeny med tydliga rubriker placerad, se Figur 5. Den består av flera 
länkar till webbapplikationens mest centrala delar och ger användaren en klar översikt om 
vilka delar som finns på webbapplikationen. I enlighet med resonemanget som Farkas & 
Farkas (2000) för gällande att de länkar och sidor som finns på en webbapplikation ska vara 
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tydligt synliga. Länkarna har tilldelats en ikon och namn som är korta och klart beskriver vart 
de leder. De har även tilldelats en inforuta som med en kortare text förtydligar länkens 
destination (se Figur 6) då pekaren förs över länken. 

 
Figur	5	Navigationsmeny.	Övre	som	inloggad,	under	som	utloggad.	

 
Figur	6	Inforuta	med	förklarande	text	

Navigationsmeny har olika länkar beroende på om användaren är inloggad eller ej. Den 
utloggade användaren har, liksom den inloggade, tillträde till köpsidan och kundvagnen. Dock 
med restriktionen att den inte kan utföra köp utan att först logga in. Oavsett var en icke-
inloggad användare befinner sig på webbapplikationen har den alltid valet att registrera sig 
eller att logga in via navigationsmenyn. Längst till vänster i menyn är Hemmakockars logotyp 
placerad och agerar som en hemknapp. Syftet med denna är att användaren alltid skall ha ett 
sätt att ta sig tillbaka till startsidan. En användare som har valt att klicka på en av länkarna i 
navigationsmenyn länkas vidare till den valda sidan och knappen som motsvarar den valda 
sidan i navigationsmenyn byter färg. Syftet med den funktionaliteten är att låta användaren 
veta var på webbapplikation som användaren befinner sig. Att grafiskt markera en länk i 
navigationsfältet är något Farrel (2015) menar är viktigt. 

Som ett komplement till navigationsmenyn finns även en sidfot längst ner på sidan, se Figur 
7. Där finns länkar till specifika delar på startsidan. Det innebär att användaren kan navigera 
till olika delar av startsidan på flera sätt.  

 

4.2.4 Inloggning och registrering 
Inloggning och registrering används för att autentisera användare på webbapplikationen. Har 
en användare inte skapat ett konto tidigare finns det möjlighet till registrering i 
navigationsmenyn, inloggnings-popupen samt på startsidan. Detta tar användaren till 
registreringssidan där användaren kan registrera sitt konto. Den sidan har inte förändrats 
mycket från början av implementationen förutom att delar av information som från början 
efterfrågades har tagits bort då den ej ansågs som direkt nödvändig. Möjlighet att registrera en 
användare via Google presenteras nedan.  

I första stadiet av webbapplikationen användes en egen sida för att logga in användare. Den 
kunde nås via navigationsmenyn från alla sidor. Användaren tvingades navigera till 
inloggningssidan och sedan på egen hand navigera tillbaka till den tidigare positionen vilket 
leder till att sidan blir mer svårnavigerad enligt (Basha Shaik & Ahamed Pathan, 2014). 

Figur	7	Sidfot	med	länkar 
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Inloggningssidan utvecklades senare till en popup för att bli mer dynamisk och låta 
användaren stanna kvar på sin nuvarande position och på så sätt minska antalet klick och tiden 
som krävs för att navigera på webbapplikationen. 

Efter förändringen av inloggningen kan användare logga in från alla andra sidor på 
webbapplikationen utan att navigera ifrån sidan. Alla dessa, undantaget startsidan på vilken 
inloggningsformuläret redan är utskrivet, ger användaren en popup (se Figur 8). Där kan som 
tidigare nämnt användare logga in utan att bli omdirigerad till en annan del av 
webbapplikationen. Under senare delen av implementationsfasen möjliggjordes även 
registrering och inloggning med Google-konto. Vid registrering med Google fås information 

om personen från deras Google-profil vilket gör att de behöver fylla mindre information 
själva och således minskar tiden och antal klick det tar att registrera sig. Dessutom så sparas 
Googles inloggningsuppgifter i användarens webbläsare vilken innebär att den kan logga in 
med ett klick i framtiden.  

4.2.5 Säljsidan 
Säljsidan består av ett formulär där säljaren kan fylla i information om matlådan som ska 
läggas upp för försäljning, se Figur 9. Formuläret är indelat i fyra kolumner med rubriker för 
vilken typ av information som efterfrågas. Vidare består formuläret av flertalet olika 
inmatningstyper. Det finns bland annat kryssrutor, textfält, dragreglage, datumväljare och 
länkar. Till exempel kan användaren klicka på inmatningsfältet ”Tillagningsdatum” och sedan 
välja datum ur en kalender istället för att mata in det i textform. Syftet är att ge användare de 
redskap och den upplevelse som krävs för att de ska uppleva ”ease of use” som diskuteras i 
2.2.1. 

Figur	8	Inloggnings	popup 
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Figur	9		Säljsida	

På sidans nedre del finns en knapp för att lägga upp en matlåda samt en knapp för att 
förhandsgranska matlådan. Vid valet att förhandsgranska matlådan får användaren se hur 
matlådan kommer att se ut för andra användare som kan tänkas köpa den. Väljer användaren 
att lägga upp matlådan, laddas den upp i databasen och visas på köpsidan givet att all 
information är korrekt ifylld. Uppstår fel vid uppladdningen visas vilka fält som inte är 
korrekt ifyllda eller om obligatoriska fält lämnats tomma. 

I de första iterationerna av webbapplikationen bestod säljsidan av formuläret utformat som en 
enda lång kolumn. Användaren tvingades då scrolla på sidan för att kunna fylla i och se alla 
inmatningsrutor. Samtidigt var indelningen av information i olika kategorier otydlig. I den 
slutgiltiga versionen som visas i Figur 9 är information mer överskådlig och det innebär 
användaren kan navigera bättre på sidan.  

4.2.6 Köpsidan 
Köpsidan är en central del i webbapplikationen och strukturen har förändrats under de olika 
iterationerna i implementationsfasen. Köpsidan är uppbyggd i tre delar; filtrering, kartvy samt 
en listvy som presenteras i Figur 10. I listan visas de matlådor som är uppladdade i databasen 
och deras position visas i kartan. I enlighet med F-modellen, (Nielsen, 2006), uppmanas 
användaren först att kolla på navigeringsmenyn, filtreringsmenyn och därefter köpobjekten 
för att senare använda kartan som ett hjälpverktyg. 
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Figur	10	Köpsidan	

Kartan visar med en röd markör positionen för upphämtning av alla matlådorna som finns 
tillgängliga för försäljning. Användaren sparar i och med detta både tid och klick eftersom 
den inte behöver leta upp adressen på egen hand. Dessutom visas användares position med en 
blå markör. Vid filtrering av matlådornas egenskaper uppdateras både kartan och listan med 
enbart de matlådor som överensstämmer med sökkriterierna. Filtreringen uppdaterar alltså 
både listvyn och markörerna i kartan. När en markör klickas visas motsvarande matlåda i 
listan. Matlådor i listan är på samma sätt klickbara och visar vilken markör på kartan som den 
representerar. Dessutom visas en ruta med information om matlådan då användaren för musen 
över markören. Det finns alltså en tydlig koppling mellan kartan och listan. Användaren kan 
dessutom visa optimal väg från sin nuvarande position till matlådans upphämtningsplats 
genom att klicka på kartknappen i listan. Genom att använda en karttjänst, med till exempel 
Google Maps, kan webbapplikationen få en förhöjd användarupplevelse och ökad 
interaktivitet i enlighet med vad som beskrivs i 2.1.5 av Fu et al. (2010).  

Figur 11 visar köpsidan i en tidig iteration. Kartan har placerats ovanför listan och varje 
listobjekt tar upp relativt stor plats på sidan. Filtreringen var placerad i en flik till vänster som 
användare hade möjlighet att dölja respektive visa. Efter användartester och den återkoppling 
som följde förändrades utseendet för att passa in på de krav som ställdes. Kartan 
positionerades till höger om listan för att på så sätt bli mer lättillgänglig för användaren. 
Dessutom ökade möjligheten till interaktion mellan kartan och listan. Filtreringen placerades 
högst upp på köpsidan för att vara lättåtkomlig. Enligt Nudelman (2011) gör detta att 
användaren upplever filtreringen som enklare att använda. Filtreringen sparar tid åt 
användaren eftersom det går att filtrera bort objekt som inte är intressanta. Till exempel kan 
användaren filtrera på allergier för att enbart visa matlådor som uppfyller användarens 
preferenser. En sådan facetterad filtreringsfunktion höjer enligt Stolz & Hepp (2015) 
användbarheten jämfört med icke facetterad filtreringsfunktion. En sökruta hjälper 
användaren att direkt söka på en matlådas titel och enbart återge de matlådor som 
överensstämmer med sökningen. Det finns även möjlighet att välja ett prisintervall på 
matlådorna och välja ett maximalt avstånd för upphämtning. Användartester visade ett behov 
av att kunna sortera listan. Därför implementerades två sorteringsknappar som sorterar listan 
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efter pris eller efter det betyg som kockarna som tillagat matlådorna har blivit tilldelade av 
tidigare kunder. Det innebär att användare snabbare kan hitta rätt matlåda.  

 

 
Figur	11	Version	1	av	köpsidan	

Ett listobjekt har ett antal knappar, se Figur 12. Den mest centrala är köpknappen som ger 
användaren en popup för att genomföra en betalning via Stripe. Det innebär att användaren 
kan köpa en matlåda utan att navigera via kundvagnen. Betalningen tas upp i avsnitt 4.2.8. 
Bredvid köpknappen finns även ett fält för att välja antalet matlådor för köp. 
Kundvagnsknappen, se övre högra hörnet i Figur 12, sparar matlådan i kundvagnen som 
presenteras närmare i 4.2.7. De andra knapparna i botten av listobjektet ger användaren mer 
specifik information om kocken, hur köparen snabbast tar sig till matlådan samt innehåll och 
recept. 

 
Figur	12	Ett	listobjekt	

4.2.7 Kundvagn 
Från köpsidan kan användaren enligt ovan beskrivning lägga till matlådor i kundvagnen. En 
länk till kundvagnen finns i navigationsmenyn för att alltid finnas tillgänglig för användaren 
oavsett var på webbapplikationen som användaren befinner sig. Kundvagnen visar de 
matlådor som användaren valt att spara, se Figur 13. Varje listobjekt har knappar för att ändra 
antalet samt en knapp för att helt ta bort objektet från kundvagnen. Det går även att ta bort alla 
matlådor i kundvagnen med hjälp av knappen ”Töm Kundvagn” i botten av sidan. Dessutom 
kan användaren framförallt köpa alla varor i kundvagnen i en gemensam betalprocess. Köpet 
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delas då upp i olika ordernummer för de olika matlådorna eftersom de har olika 
upphämtningsplatser, tider och säljare. Är användaren inte inloggad visas inloggningspopupen 
så att användaren kan autentisera sig. Vid lyckad inloggning kan den sedan gå vidare med 
köpet. Är användaren redan inloggad visas en popup för betalning som beskrivs vidare i 
avsnitt 4.2.8. 

 
Figur	13	Matlådor	i	kundvagn	

I webbapplikationens tidiga skede fanns ingen möjlighet att spara matlådor i en kundvagn. I 
användartesterna under implementeringsfasen framkom ett behov av att implementera en 
kundvagn för att på så sätt kunna köpa alternativt spara flera intressanta matlådor på samma 
ställe eller i samma process.  

4.2.8 Betalningsprocessen 
Som tidigare nämnt genomförs betalningen med Stripe. Då användaren försöker genomföra 
ett köp visas Stripes popup, se Figur 14, med hjälp av Stripes API. På så sätt kan tiden det tar 
för en användare att genomföra ett köp i ett senare tillfälle förkortas ned betydligt då den 
slipper skriva in sina uppgifter på nytt. I webbapplikationen har endast en testversion av 
Stripe använts. Det innebär att inga riktiga köp har genomföras utan de simuleras med hjälp 
av ett testkort givet av Stripe. 

 
Figur	14	Stripes	popup	
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4.2.9 Profilsidan 
Profilsidan, som i navigationsmenyn nås genom att klicka på ”Profil”, är uppbyggd för att 
innehålla information om det aktiva kontot, de matlådor som användaren har lagt ut till 
försäljning samt köp- och säljhistorik. Profilsidan är en viktig del av webbapplikationen 
eftersom den hanterar användarens information. 

Överst på sidan finns personlig information kopplat till kontot. Där finns bland annat 
möjlighet att byta lösenord, telefonnummer, namn och adress, se Figur 15. För att minska 
tiden vid registrering är inte all information obligatorisk utan kan kompletteras i efterhand via 
profilsidan. Det kan särskilt underlätta för de personer som enbart är intresserade av att köpa 
matlådor och inte behöver ange information som är relevant för en säljare. Redigeringen av 
uppgifterna på profilsidan blir tillgänglig först när användaren klickar på knappen under 
informationsfälten som aktiverar redigering (se Figur 15). Före detta återges endast den 
nuvarande informationen utan att den kan redigeras av misstag. Betyget som andra användare 
har gett dig av din tidigare sålda mat syns till höger på profilsidan. 

 

 
Figur	15	Profilsidan	övre	del	där	användarens	information	kan	ändras	

Nedanför de personliga uppgifterna följer de matlådor som användaren för tillfället lagt ut för 
försäljning, se Figur 16. Där ges möjlighet att redigera informationen samt ta bort matlådan 
om så önskas. Under de aktiva matlådorna ses köp- och säljhistoriken, se Figur 17. 
Användarens sedan tidigare köpta matlådor syns här med möjlighet att betygsätta låda, 
reklamera lådan eller återfå orderbekräftelsen för köpet. Även från de sedan tidigare sålda 
lådorna är det möjligt att återfå orderbekräftelsen.  
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Figur	16	Användaren	har	tre	maträtter	som	den	försöker	sälja.	

 
Figur	17	Användaren	har	köpt	tre	matlådor,	varav	en	den	inte	ännu	har	gett	något	betyg.	

Profilsidan förändrades ett flertal gånger under arbetets gång. Till en början bestod den endast 
av användarens profiluppgifter med en separat sida för köp- och säljhistorik. Under 
användartester uppdagades det att flertalet användare navigerade till profilsidan för att hitta 
sin historik och inte på den flik som då fanns. För att minska antalet klick och skapa en 
tydligare navigeringsstruktur flyttades därför historiken samt aktiva matlådor till profilsidan. 
Utöver detta introducerades en rullgardinsmeny vid klick på navigationsmenyn som 
innehåller tre flikar för att enkelt och överskådligt se vad profilsidan innehåller. 

4.2.10 Tekniskt och funktionellt resultat 
Under implementationen av webbapplikationen har förutom struktur även designtekniska 
aspekter och funktionalitet utvecklats. Webbapplikation består huvudsakligen av två delar; 
klient och server. Klient-sidan, även kallas front-end, som användaren ser sköter bearbetning 
av sidan med HTML, CSS och Javascript. Den delen kommunicerar i sin tur med en server, 
som brukar benämnas back-end. Servern hanterar en databas som innehåller data om 
registrerade användare, köp- och säljhistorik, upplagda matlådor och övrig information som 
krävs för att webbapplikationen ska tjäna sitt syfte. Se Figur 1 för en översikt av 
webbapplikationens systemarkitektur. 

Kommunikationen mellan server och klient sker med hjälp av gemensamma protokoll. På så 
sätt kan till exempel klienten skicka inloggningsuppgifter till servern som kan kontrollera 
dessa mot databasen. Server skickar ett svar till klienten om resultatet av autentiseringen och 
lämplig aktion sker. Information kan också lagras i sessioner med hjälp av ramverket Flask. 
Om en användare, inloggad eller ej, lägger till en vara i kundvagnen sparas den informationen 
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i en session som sedan användas för att ladda in rätt varor i kundvagnen. Sessionsinformation 
sparas endast tillfälligt och skiljer sig från till exempel inloggningsuppgifter genom att de ej 
sparas i databasen. I Tabell 2 presenteras även ett utdrag ur webbapplikationens krav-fil. Där 
framgår vilka bibliotek och paket, med versionsnummer, som krävs för att köra 
webbapplikationen.  

Tabell	2	Utdrag	ur	webbapplikationens	paket	

Paket Funktion Syfte 
Flask-WTF Ger stöd för WTForms, skydd mot 

CSRF och integrering med Flask 
För att skydda användares 
inmatningar i formulär vid till 
exempel inloggning 

SQLAlchemy Python-verktyg som ger utvecklare 
möjlighet att använda SQL  

För att hantera databasen 

Flask-
SQLAlchemy 

Stöd för SQLAlchemy på 
webbapplikationen 

För att förenkla 
databashantering 

Googlemaps Python bibliotek som ger stöd för 
Google Maps API  

För att hantera kartjänsten samt 
autfyllning på adresser 

Flask-Mail Paket som ger möjlighet att skicka e-
post från till exempel scripts 

Förenklar hantering av e-post 
så att användare kan få till 
exempel bekräftelsebrev 

 

Nedan, i Figur 18, finns ett övergripande ER-diagram för databasen. Den utgörs av ett antal 
tabeller med relationer till varandra. I implementationen av webbapplikationen finns det fler 
fält i tabellerna men i sammanställningen har enskilda tabeller förenklats och fokus lagts på 
relationerna mellan olika tabeller. Alla användare som registrerar sig på webbapplikation 
sparas där tillsammans med relevant information. Utöver det så sparas vilken typ av 
registrering som använts, via Google eller via webbapplikationens egna formulär. Varje 
användare kan lägga upp flera matlådor med bild till försäljning. Den kan i sin tur bli köpt av 
andra användare och det sparas i orderhistoriken. Där finns även möjlighet för varje köpare att 
ge betyg till matlådan. Orderhistoriken gör att köpare och säljare kan se vilka transaktioner 
som utförts.  

 



 

35 
 

 

Figur	18	ER-diagram	för	databasen.		

4.3 Utvärdering 

För att utvärdera resultatet av navigerbarheten på webbapplikationen har det genomförts tester 
av både köp- och säljprocessen. Dessa processer utgår från sidorna beskrivna ovan och 
presenteras i de olika steg en användare går igenom. Dessutom gjordes ett slutgiltigt 
användartest. 

4.3.1 Köpprocess 
Det finns två möjliga scenarion för köpprocessen i webbapplikationen, dels för en användare 
som ej är registrerad och dels för en användare som är registrerad. De två scenarierna skiljer 
sig åt både tidsmässigt och i antalet klick som går åt för att genomföra ett köp. Dessa kan i sin 
tur delas in i ett antal steg enligt nedan. Det finns alternativa steg för att genomföra ett köp 
men stegen nedan reflekterar en optimalt vald process. 

Köpprocessen för en användare som är registrerad på webbapplikationen börjar med att 
användaren kommer in på webbapplikationens startsida.  

• Steg 1 är att därifrån logga in via formuläret i botten av startsidan eller via ”logga in” i 
navigationsmenyn. För att minimera antalet klick bör användaren tidigare ha klickat i 
”kom ihåg mig” vilket medför att användaren redan kommer att vara inloggad, det 
innebär alltså i praktiken att steg 1 tar 0 klick.  

• Steg 2 är att navigera till köpsidan genom att trycka på länken ”matlådor” i 
navigationsmenyn. Väl på köpsidan kan användaren använda de funktioner som finns 
beskrivna på i avsnitt 4.2.6 och antingen lägga till önskad matlåda i kundvagnen eller 
köpa matlådan direkt på sidan. För att genomföra köp med så få antal klick som 
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möjligt bör användaren köpa en matlåda direkt i listan utan att filtrera. Steg 2 leder 
alltså till 1 klick.  

• Steg 3 är att klicka på köpknappen på den aktuella matlådan. Betalningspopupen visas 
då och användaren får genomföra betalningsprocessen beskriven i avsnitt 4.2.8. För att 
minimera antalet klick kan användaren välja att spara sina uppgifter och behöver då 
endast klicka på genomför betalning. Därefter visas en orderbekräftelse som indikerar 
att köpprocessen är genomförd. Steg 3 tar alltså 2 klick.  

Det minimala antalet klick med köpprocessen ovan är 3 klick.  

För en användare som inte är registrerad på webbapplikationen blir köpprocessen mer 
omfattande. De måste inledningsvis registrera sig på webbapplikationen.  

• Steg 0 är att registrera sig. Väljer användaren att registrerar sig via Google istället för 
via email sparas ett antal klick. Google-registreringen kan ske på startsidan men om 
användaren vill registrera sig via webbapplikationens egna formulär görs det via 
registreringssida. På köpsidan visas en inloggningsruta om en användare försöker köpa 
en matlåda. I den här inloggningsrutan kan användaren välja att registrera sig via 
Google eller att bli skickade till webbapplikationens registreringssida, på samma sätt 
som från startsidan. En förstagångsanvändare som registrerar sig med Google via 
startsidan tar det 3 klick och de navigeras till profilsidan. Sedan kan användaren gå 
vidare till steg 2. 

Det minimala antalet klick för den här köpprocessen är 6 klick. I köpprocessen presenteras 
inga optimala tider, för vidare resonemang se 5.1.1. 

4.3.2 Säljprocess 
Säljprocessen är endast för en användare som är inloggade vilket gör att oregistrerade 
användare måste börja med att registrera sig via antingen Google eller med sin e-post. 
Användarens registrering och inloggning kan ingående följas under stycket 4.2.4. 
Säljprocessen kan delas upp i om användaren är registrerad eller inte. Dessa kan delas in i steg 
som presenteras nedan. Det finns dock alternativa steg för att genomföra ett köp men stegen 
nedan reflekterar en optimalt vald process. 

Inledningsvis beskrivs säljprocessen för en registrerad användare. Den inleds med att 
användare navigerar till startsidan. 

• Steg 1 är att från startsidan logga in via formuläret i botten av sidan eller via logga in i 
navigationsmenyn. För säljprocessen går det även att logga in genom att klicka på 
länken till säljsidan i navigationsmenyn. För att minimera antalet klick bör användaren 
tidigare ha klickat i ”kom ihåg mig” vilket medför att användaren redan kommer att 
vara inloggad automatiskt, det innebär alltså i praktiken att steg 1 tar 0 klick.  

• Steg 2 är att navigera till säljsidan via navigationsmenyn med ett klick.  
• Steg 3 är att fylla i relevant information på säljsidan. Den processen förklaras mer 

ingående i 4.2.5. När de önskade fälten med information om matlådan för försäljning 
är ifyllda och användaren har klickat på ”Lägg upp matlåda” är matlådan upplagd till 
försäljning. För att fylla i alla obligatoriska fälten krävs 9 klick. 

Det tar alltså totalt 10 klick för en registrerad användare att lägga upp en matlåda till 
försäljning.  
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För en användare som inte är registrerad blir säljprocessen mer omfattande. Då måste 
användaren inledningsvis registrera sig på webbapplikationen.  

• Steg 0 för säljprocessen sker på samma sätt som i steg 0 i köpprocessen ovan. Med 
skillnaden att en användare inte kan navigera till säljsidan om den inte är inloggad, 
vilket inte är fallet med köpsidan. Efter steg 0 kan användaren fortsätta med steg 2 i 
säljprocessen. Steg 0 tar 3 klick.  

Det tar alltså totalt 13 klick för en oregistrerad användare att lägga upp en matlåda till 
försäljning. En lägsta uppmätta tid bedöms till 25 sekunder. Vid registrering med e-post 
förlängs processen med 6 klick och 24 sekunder vilket resulterar i 19 klick respektive 59 
sekunder för hela processen.  

4.3.3 Slutgiltigt användartest  
I slutet av utvecklingsperioden gjordes ett slutgiltigt test bestående av 14 uppgifter beskrivna 
nedan. Det slutgiltiga användartestet genomfördes av 11 personer, varav 4 kvinnor och 7 män. 
Alla studerande vid Linköpings universitet.  

Resultatet presenteras som den uppgift som användarna fått genomföra, följande av en 
punktlista med användarnas iakttagelser och bedömningar.  

Uppgift 1: Gå in på startsidan och be användaren förklara syftet med webbapplikationen. 

Resultat av Uppgift 1: 

• Alla användare förstår att syftet med webbapplikationen är att köpa och sälja matlådor 
vilket är en förbättring jämfört med tidigare användartester. Användare hade problem 
att uppfatta bildspelet som kortfattat förklarar hur en användare ska köpa och sälja 
matlådor. Det bör spelas långsammare och först startas när användaren når den delen 
av startsidan. Det var dock ett uppskattat tillägg som användarna ansåg förklara en del 
av syftet kortfattat.  

Uppgift 2: Starta på startsidan och köp sedan en matlåda. Du är sugen på fisk, är nötallergiker 
och vill inte betala mer än 50kr och inte cykla längre än 5km.  

Uppgift 3: Gå tillbaka till startsidan och logga ut. Sedan ska du: Sälj den matlåda du senaste 
lagade. Användaren får ej använda samma konto utan ska registrera sig igen.  

Resultat av Uppgift 2-3: För en sammanställning av resultatet från uppgift 2 och 3 se Figur 
19 samt Figur 20 och dess tillhörande tabeller; Tabell 3 och Tabell 4. De följande frågorna 
liknar de tidigare användartesterna och utgör del två av de slutgiltiga testet. 

Uppgift 4: Registrera ett konto via e-post. 

Resultat av Uppgift 4: 

• Användare lyckades med registreringen utan problem. Däremot efterfrågades tydlighet 
kring att användaren faktiskt blir automatiskt inloggad vid lyckad registrering samt att 
det hade underlättat om användaren efter registreringen dirigerades tillbaka till den 
ursprungliga sidan. Det hade minskat ner tid och antal klick för användaren. 
Majoriteten av användarna registrerade sig med webbapplikationens egna formulär 
och inte med Google. 



 

38 
 

Uppgift 5: Logga in och byt ditt lösenord och uppdatera din adress. 

Resultat av Uppgift 5: 

• Alla användare lyckades logga in. Däremot såg inte vissa användare att det krävdes att 
de klickade på ändra information för att lyckas byta lösenord och adress. Dessutom 
såg inte alla meddelandet som visades om de lyckades eller misslyckades ändra 
information.  

Uppgift 6: Du vill köpa en låda. Försök att hitta en matlåda inom priskategorin 20-30kr. 
Vilken rating har kocken? Genomför köpet. 

Resultat av Uppgift 6: 

• Filtrering och sortering på en lämplig låda upplevde användarna som en lätthanterlig 
uppgift, många uppskattade integrationen mellan karta och listan. Däremot fanns det 
åsikter om att listobjekten. Vissa ansåg att de visade information på ett adekvat sätt 
medan andra upplevde det som plottrigt.  

Uppgift 7: Ta dig till startsidan.  

Resultat av Uppgift 7: 

• Alla användare lyckades ta sig till startsidan via loggan i navigeringsmenyn. Som 
noterat ovan i uppgift 1 så förstod alla syftet med webbapplikationen med hjälp av 
startsidan. 

Uppgift 8: Du vill sälja en matlåda. Lägg upp en matlåda till försäljning. 

Resultat av Uppgift 8: 

• Merparten av användarna upplevde processen att lägga upp en matlåda som enkel och 
intuitiv vilket är en förbättring från de tidigare användartesterna.  

Uppgift 9: Du insåg att du lagt upp fel information gällande titel och antalet matlådor som du 
vill sälja. Ändra informationen.  

Resultat av Uppgift 9: 

• Alla användare lyckades ändra informationen men alla upplevde inte att det var enkelt 
att navigera till målet. Vissa påpekade att de gärna hade varit en tydligare väg till 
ändring av information. En användare sa: ”Profilsidan hade kunnat ha flikar istället för 
att vara en sida” vilket förmodligen hade varit en förbättring med avseende på 
navigerbarhet.  

Uppgift 10: Hitta information om matlådan som du köpt. 

Resultat av Uppgift 10: 

• De flesta användare lyckades med uppgiften. Däremot upplevde vissa att knappen som 
visar mer information kunde haft ett mer informativt namn än ”orderbekräftelse”. 
Dessutom påpekade användare att det faktiskt inte fanns all information de skulle vilja 
se där.  
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Uppgift 11: Ge den köpta matlådan ett betyg. 

Resultat av Uppgift 11: 

• Alla användare hittade rätt plats att ge betyg men många upplevde att sättet att välja 
siffran var svårhanterligt. 

Uppgift 12: Du vill reklamera matlådan du köpt. 

Resultat av Uppgift 12: 

• Alla användare lyckades reklamera matlådan de köpt. En användare påpekade att 
notisen om att reklamationen skickas kunde varit tydligare. I övrigt var inga större 
förhinder med reklamationsprocessen. 

Uppgift 13: Lägg två matlådor i kundvagnen. Hitta de och köp båda.  

Resultat av Uppgift 13: 

• Alla användare lyckades med uppgiften. Däremot var det vissa som klickade på 
köpknappen för att lägga till i kundvagnen. De insåg sen att den specifika 
kundvagnsknappen kunde användas.  

Uppgift 14: Allmänt på sidan. 

Resultat av Uppgift 14: 

• Den generella återkopplingen från användarna var överlag bra. De upplevde sidan som 
navigerbar och intuitiv och att den innehöll den funktionalitet som kunde förväntas av 
en webbapplikation med Hemmakockars syfte.  

Utifrån frågorna ovan framkom vissa saker som användarna upplevde som problem på 
webbapplikationen. Sammanfattningsvis tyckte flera att profilsidan i webbapplikationen var 
svårnavigerad och inte tillräckligt intuitiv. Vissa hade till exempel problem med att utföra 
specifika uppgifter på första försöket såsom att hitta var de kunde ändra information om en 
upplagd matlåda vilket ligger på profilsidan. Även att hitta information om en köpt låda var 
problematiskt för vissa användare. Det användaren trodde var rätt lösning visade sig alltså 
vara fel. Trots det framkom överlag positivt resultat och det centrala på webbapplikationen, 
det vill säga köpa och sälja matlådor, uppfattades som navigerbart och intuitivt.  

Slutligen fick användaren göra två uppgifter till som liknade uppgift 2 och 3. Syftet var att 
mäta tid och klick då användaren lärt sig navigera på webbapplikationen. Tid och klick 
sammanställ i Figur 19 samt Figur 20 och dess tillhörande tabeller; Tabell 3 och Tabell 4. Test 
1 avser uppgift 2 och 3 där användaren provar hemsidan för första gången. Test 2 avser 
motsvarande uppgifter fast när användaren kan logga in med ett existerande konto samt efter 
att ha fått prova hemsidan.  
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Figur	19	Låddiagram	över	tid	till	transaktion	

Tabell	3	Värden	som	visas	i	Figur	19.	

Sammanställning av tid [s] till transaktion ur Figur 19 
 Medelvärde Median Max-värde Min-

värde 
Övre 

kvartil 
Undre kvartil Extremvärden 

Test 1 Köp  169,73 150,00 297,00 110,00 194,00 135,00 Nej 
Sälj 156,73 145,00 303,00 91,00 165,00 126,00 Ja 

Test 2 Köp  66,27 70,00 88,00 35,00 80,50 54,00 Nej 
Sälj 72,82 73,00 118,00 46,00 79,50 60,50 Ja 



 

41 
 

 
Figur	20	Låddiagram	över	klick	till	transaktion		

Tabell	4	Värden	som	visas	i	Figur	20	

Sammanställning av antal klick till transaktion ur Figur 20 
 Medelvärde Median Max-värde Min-

värde 
Övre 

kvartil 
Undre 
kvartil 

Extremvärden 

Test 1  Köp 21,91 23,00 29,00 12,00 25,50 19,00 Nej 
Sälj 21,27 21,00 27,00 16,00 23,50 18,00 Nej 

Test 2  Köp  9,09 9,00 12,00 5,00 11,00 7,50 Nej 
Sälj 13,91 14,00 22,00 10,00 15,50 11,50 Nej 
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5 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras resultatet och vad som skulle kunna förbättras, eller varför 
slutresultatet blev på ett visst sätt. Även kritik mot till exempel metod belyses. Slutligen tas 
möjlighet till fortsatta studier upp.  

5.1 Resultat 

Nedan följer diskussionen av resultatet. Inledningsvis förklaras betydelsen av att minimera 
klick och tid och sedan diskuteras både köp- och säljprocess samt webbapplikationens 
specifika sidor.  

5.1.1 Betydelsen av att minimera klick och tid  
I frågeställningen (se 1.3) är det specificerat att arbetets fokus är att minimera tiden samt 
antalet klick till köp. Detta i kombination med att den generella navigerbarheten på 
webbapplikationen ska upplevas som god av användarna. I det här avsnittet diskuteras hur 
frågeställningen och dess delar tolkats och bedömts. 

Frågeställningens första del syftar mer till att behandla användarens subjektiva bedömning av 
hur den uppfattar navigerbarheten på webbapplikationen. Den här delen av frågeställningen 
bedöms som ett viktigt komplement till frågeställningens andra del. Det beror på att det är 
möjligt att skapa en webbapplikation med färre klick och kortare tid till köp än vad som 
presenteras ovan men då utan funktioner som hjälper användaren att hitta matlådor enligt sina 
preferenser på ett navigerbart vis. Det skulle då påverka navigerbarheten negativt då 
mekanismer som bidrar till en god navigerbarhet kan gynna webbapplikationen som helhet 
(Gao, 2009). Stor vikt har därför lagts på att implementera användbara funktioner och 
navigeringsmekanismer såsom genvägar, direktlänkar och sökfunktioner som höjer 
navigerbarheten och enligt (Hasan, 2016) samtidigt kan minska den tid och kraft det tar att 
genomföra en transaktion. 

Frågeställningens andra del som belyser god navigerbarhet mätt i tid och antal klick existerar 
för att användaren på ett snabbt sätt ska kunna navigera sig igenom webbapplikationen och 
genomföra ett köp. Detta har mätts i ett slutgiltigt användartest i avsnitt 4.3.3 och därefter 
utvärderats. Resultatet har jämförts med det optimala antalet klick och en bedömning har 
gjorts om rimligheten i den uppmätta tiden. Resultaten av de här parametrarna skulle även 
kunna ha jämförts på andra sätt. Ett område för vidare studier är att jämföra resultat med 
resultatet från liknande undersökningar på andra webbapplikationer med en liknande 
affärsidé. Utöver detta är det i vissa fall inte intressant att endast mäta klick då en användare i 
vissa fall scrollar på en sida och att den navigeringsprocessen inte speglas i antal klick. Dock 
behöver inte detta skapa en bättre navigerbarhet trots färre klick. Kombinationen av klick och 
tid används därför för att rättvist återspegla användarens ansträngning i navigeringen. 
Balansen mellan att bibehålla god navigerbarhet mätt i tid och klick samt att skapa en enligt 
användarna navigerbar sida har således varit central i arbetet. Hur väl den här balansen 
fungerat är något som har undersökts i de användartester som genomförts eftersom användare 
fått berätta om deras subjektiva upplevelse genom bland annat ”tänka-högt” metoden (Newell 
& Simon, 1972; Ericsson & Simon, 1980; Russo et al., 1989).  

Det är viktigt att en matlåda innehåller korrekt och tillräcklig information för att köparen ska 
känna sig trygg i att genom filtreringsfunktionerna få fram en matlåda som passar. Att 
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implementera funktionalitet som tillåter en användare att åstadkomma detta är därför viktigt. 
Det kan till exempel vara en facetterad sökfunktion som enligt Stolz & Hepp (2015) ger en 
högre användbarhet än andra sökgränssnitt. Genom samma argumentation behöver en säljare 
ha möjlighet att lägga upp detaljerad och för köparen viktig information kring matlådan 
genom säljfunktionen. Detta är en grundpelare för att webbapplikationen ska upplevas som 
navigerbar och uppfylla syftet som en försäljningsplattform för matlådor. Däremot måste 
klick och tidsmoment som inte bidrar till att lyfta användarens upplevelse elimineras. 
Samtliga funktioner har därför utvecklats för att minimera antalet klick och tid för användaren 
genom att tillhandahålla redan ifylld information vid senare tillfällen. Till exempel kan en 
återkommande användare bli automatiskt inloggad på webbapplikationen vilket stöds av 
Nielsen (2000b) som menar att erfarna användare hellre vill utföra sina behov med en så 
snabb och smidig navigering som möjligt. Det går dessutom att spara betalningsuppgifter som 
används. Det är en av anledningarna till att antalet klick och tid till köp och för att lägga upp 
en matlåda reduceras kraftigt för vana användare kontra en förstagångsanvändare. Vilket kan 
ses som en god indikator på att webbapplikationen har utformats för att hjälpa användaren att 
reducera repetitiva moment.  

5.1.2 Köpprocess  
Köpprocessen är en central del av webbapplikationens syfte då den möjliggör för användaren 
att på ett smidigt sätt köpa matlådor. I det här avsnittet diskuteras köpprocessens utformning 
samt resultaten gällande det optimala antalet klick och tiden till transaktion. 

För att köpprocessen ska vara så snabb och smidig som möjligt har det varit viktigt att det ska 
vara enkelt att hitta till sidan där användaren kan köpa matlådor. Detta är något som Hasan 
(2016) poängterar då han menar att användare föredrar en enkel och direkt 
navigeringsstruktur som hjälper dem att genomföra ett köp på ett minimalt antal steg. 

I avsnitt 4.3.1 framgår det att det optimala antalet klick för att genomföra en transaktion för en 
användare som ej är registrerad på Hemmakockar är 6 st. Detta kan jämföras med 
medelvärdet för antalet klick till transaktion vid det slutgiltiga testet som var 22 klick 
respektive 170 sekunder. I fallet för redan registrerade användare är det optimala antalet klick 
3, vilket kan jämföras med 9 klick, eller 66 sekunder, som var medelvärdet vid det slutgiltiga 
användartestet. Den uppenbara anledningen till skillnaden i tid och klick är att användarna 
inte är registrerade samt att de ej använde registrering via Google. För att fler ska använda 
Google hade det således kanske varit bättre att på webbapplikationen tydliggöra att 
registreringsprocessen är klart mycket smidigare om Google används. Till viss del kan detta 
kopplas till att testpersonerna inte använde sina personliga datorer och Google-inloggningen 
därför ansågs som ett jobbigare alternativ. Det kan utöver detta ansetts som osäkert att logga 
in på en annan persons dator med sin privata mailadress och smidigheten av att redan vara 
inloggad försvann därmed. Det är därför möjligt att resultatet med stor sannolikhet sett 
annorlunda ut om testpersonerna fått använda sina egna datorer. Song and Zahedi (2005) 
poängterar vikten vid att användaren upplever säkerhet på webbapplikation och kontroll över 
köpet. 

Vidare kan skillnaderna mellan det optimala och det genomsnittliga antalet klick förklaras 
med att många testpersoner nyttjade de olika funktionerna på köpsidan för att hitta en matlåda 
som stämmer in på deras preferenser. Det leder till att fler klick krävs, men även att 
användaren kan köpa en matlåda som personen verkligen vill ha. Webbapplikationen bör 
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därför uppmuntra användarna att använda de här funktionerna för att leverera en bättre 
användarupplevelse på bekostnad av antalet klick. 

Något som diskuterats i avsnitt 5.1.1 är vikten en balans mellan snabbhet och funktionalitet. 
Det är alltså möjligt att genomföra en köpprocess väldigt snabbt genom att ej använda 
filtreringsfunktioner etc., vilket medför att den köpta matlådan inte kunnat väljas efter 
användarens preferenser. Dock används en facetterad filtrering- och sorteringsfunktion för att 
hitta en matlåda som passar användarnas preferenser, en teknik där varorna identifieras av 
sina egenskapen (Nudelman, 2011). Det här scenariot tar längre tid men resulterar i ett 
förmånligare köp för användaren. Det viktigaste är alltså att det inte finns några onödiga 
moment i köpprocessen som inte bidrar med värde till användaren. De tider som tagits fram i 
samband med användartesterna ses därför som rimliga för köpprocessen. Vidare har 
testpersonerna under användartesterna styrkt detta påstående och förmedlat att de ansett 
köpprocessen vara smidig. 

5.1.3 Säljprocess  
Säljprocessen är en av grundpelarna i utformningen av webbapplikationen. I följande avsnitt 
kommer säljprocessens design att diskuteras där fokus kommer ligga på tid och antal klick. 
Till skillnad från köpprocessen anses det i säljprocessen relevant att ta fram optimala tider för 
att genomföra processen. Det beror på att användare vet vad de ska sälja men inte vet vad de 
vill köpa i samma utsträckning. 

För att besvara frågeställningen (se 1.3) utfördes användartester som undersökte 
säljprocessen. Under det slutgiltiga testet av webbapplikationen var medelvärdet för en 
användare 21 klick eller 156 sekunder från startsida till upplagd matlåda (se 4.3.3). Det kan 
jämföras med det optimala antalet klick eller tidsåtgång som går att nå vilket är 13 klick eller 
59 sekunder eller 25 sekunder med Google-inloggningen (enligt resultatet i 4.3.2). 
Anledningen till differensen mellan det slutgiltiga testet och vad som optimalt går att nå kan 
bero på att användaren navigerar sig fel eller finner processen svår vilket enligt Chelule et al. 
(2010) skulle kunna leda till att användarna inte återkommer till webbapplikationen. Det kan 
dock motsägas i de kommentarer som gavs under det slutgiltiga testet (enligt uppgift 7 i 
4.3.3). Där menar användare att processen var enkel och intuitiv. Således kan differensen 
mellan optimala antalet klick och vad sluttestet gav också vara ett resultat av att användaren 
vill utnyttja fler av de funktionaliteter som ges på säljsidan. Det kan till exempel innebära att 
en användare vill lägga upp en matlåda som kräver fler klick. 

Det är intressant att majoriteten av användarna inte använder sig av registrering med hjälp av 
Google då det innebär en halvering av den totala tidsåtgången. Det visar alltså att registrering 
med e-post tar betydligt längre tid än registrering med Google. Det beror på att information 
som krävs för registrering automatiskt ges av Google. Det hade även varit intressant att 
undersöka andra registreringsmetoder som användarna finner relevanta. Sett till det faktiska 
medelvärdet för tidsåtgången under det slutliga testet skulle en van användare kunna 
genomföra säljprocessen under en sjättedel av tidsåtgången för en ovan användare. 

Anledning till att användarna inte registrerar sig via Google kan bero på flertalet orsaker. Det 
kan möjligtvis vara användarnas personliga preferenser. Ännu en orsak till det resultatet från 
användartesterna är att samtliga användartester utförs på rapportförfattarnas datorer och inte 
användarnas egna datorer.  Det kan innebära att användarna har tvivel om att logga in med sitt 
privata Google-konto då det finns en risk att den ska kunna användas olovligt därefter. 
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Möjligtvis hade detta kunnat undvikas om användarna försågs med ett tillfälligt Google-konto 
under användartesterna 

Ett problem som uppdagats är att när användaren klickat på ”sälj” utan att var registrerad och 
då fått upp en registreringsruta och fyllt i den, därefter länkats till köpsidan. Detta är ej 
optimalt ur ett navigeringsperspektiv då användaren blir tvungen att ytterligare en gång klicka 
på ”sälj” för att nå säljsidan. Detta kan leda till irritation hos användarna och motsätter Basha 
Shaik & Ahamed Pathan (2014) som menar att på en lättnavigerad sida ska användaren inte 
klicka sig vilse eller tvingas navigera sig tillbaka. Därför bör användaren istället automatiskt 
omdirigeras till säljsidan efter registreringen. 

5.1.4 Startsida  
Det första intrycket användaren får av en e-butik är startsidan och dess utformning. Syftet 
med webbapplikationen förklaras på ett snabbt och överskådligt sätt, detta för att en ny 
användare av e-butiken snabbt och med få klick ska förstå att den har hamnat på rätt hemsida. 
Detta är något som Farkas & Farkas (2000) poängterar när de resonerar om att startsidan 
behöver ge en tydlig bild av de resterande delarna av webbapplikationen.  

En del av förklaringen på hur webbapplikationen kan användas är ett bildspel med tre steg; 
planera din matlåda, lägg upp din matlåda och slutligen tjäna pengar på din matlåda för 
säljare respektive sök, köp och hämta din matlåda för köpare. Stegen ger en snabb och 
överskådlig bild av hur sälj- respektive köpprocessen går till. Det slutgiltiga användartestet 
visade emellertid att bildspelet skulle vara i en lägre hastighet (se 4.3.3) samt att det borde 
startas när det visas mitt på skärmen för att användaren ska hinna förstå de olika stegen. Detta 
för att användaren ska hinna läsa stegen samt att de ska hamna i rätt ordning. Ett annat 
alternativ hade varit att användaren själv skulle få trycka fram de olika stegen istället för att 
bildspelet spelas upp automatiskt. Det hade kunnat minska risken att användaren tycker 
bildspelet är irriterande snarare än hjälpsamt. 

För att startsidan ska besvara de vanligaste frågorna en ny användare har, inkluderades en 
FAQ på startsidan. Detta gjordes efter att användartester visade på att syftet inte gick fram 
tillräckligt klart och att användaren skulle behöva skicka in frågor via kontaktformuläret. Att 
inkludera en FAQ ger enligt Ranganathan and Ganapathy (2002) användarna en större 
kunskap om olika processer i webbapplikationen. 

Även om navigationsprickarna som ligger till höger på startsidan kan förbättras och 
förtydligas genom att till exempel visa var på sidan användaren befinner sig, bidrar de ändå 
till att göra det enklare för användarna att förstå att sidan är scrollbar. Att det ska finnas 
sådana funktioner på scrollbara sidor är även något som Farkas & Farkas (2000) tydliggör. 
Detta för att användare i så stor utsträckning som möjligt inte ska missa information längre 
ner på sidan. 

5.1.5 Navigationsmenyn  
Navigationsmenyn bedöms som väldigt viktig för navigerbarheten på webbapplikationen då 
användaren alltid har tillgång till webbapplikationens olika delar. Mycket vikt har därför lagts 
vid att ha så relevanta rubriker och länkar som möjligt i navigationsmenyn då det enligt Haine 
(1998 ur Gehrke & Turban 1999) kan höja navigerbarheten avsevärt. Enligt Farkas & Farkas 
(2000) är det även bra att ha en inforuta med en förtydligande text som blir synlig när pekaren 
förs över en specifik länk i navigationsmenyn. Därför har den funktionen implementerats och 
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bidragit till att länkarnas destination blivit tydligare för användarna. En dropdown-meny har 
också använts under en rubrik för att underlätta navigeringen för användaren. Utförligare 
resonemang kring dropdown-menyn finns i avsnittet om profilsidan (5.1.11). 

Enligt det slutgiltiga testet har användarna i stor utsträckning kunnat hitta och navigera till 
webbapplikationens sidor. Detta har underlättats av att en navigationsmeny som ständigt legat 
högst upp på sidan. Den här designen gällande navigationsmenyn stödjs även av Basha Shaik 
& Ahamed Pathan (2014) och deras slutsatser kring en lättnavigerad webbapplikation. Även 
Farkas & Farkas (2000) visar att det är viktigt att en användare enkelt kan se och urskilja de 
länkar som finns på webbapplikationen. Navigationsmenyn är alltid synlig eftersom 
användaren då endast är ett klick från samtliga sidor och utöver det har det även medfört att 
en rörig design undvikits. Det diskuterades att ha en navigationsmeny som endast syns när 
personen är på toppen av webbapplikationen men förkastades då idén inte hade stöd i teorin 
och kunde medfört att ovana användare upplevt navigerbarhetsproblem.  

Vidare har länken där användaren befinner sig på en annan färg än de övriga. Detta för att 
underlätta för användaren att veta var den befinner sig på hemsidan. Tillvägagångssättet har 
använts främst beroende på att användaren i vissa tillfällen kan navigera sig till de olika 
sidorna på andra sätt än via navigationsmenyn. Att ha en annan färg på länken som 
användaren befinner sig på underlättar därför för användaren att veta var olika typer av 
information kan hittas på webbapplikationen. Som tidigare nämnts menar även Farrel (2015) 
att det är viktigt att grafiskt markera en länk i navigationsfältet. Detta har även stöttats av 
resultatet från användartesterna. 

Längst till vänster i navigationsmeny är Hemmakockars logotyp placerad, logotypen fungerar 
även som en länk till startsidan. Huruvida det är uppenbart för användaren att den kommer till 
startsidan via den länken är något som har undersökts. Farkas & Farkas (2000) menar att det 
blir allt vanligare att ha en länk i logotypen som länkar till startsidan. Detta stöds även av 
användartesterna. I undersökningarna framgår det att användarna förstått att logotypen 
fungerar som en direktlänk till startsidan och därför bedöms det att länkningen är tillräcklig. 

Sidfoten har lett till diverse svårigheter för användarna. I och med att den alltid ligger fixerad 
i botten av sidan har användare trott att sidan inte går att scrolla. Därför borde sidfoten istället 
vara placerad under hela sidans innehåll för att inte lura användarna. Att ha sidfoten placerad 
synlig under allt innehåll på alla sidor stämmer överens med vad användaren väntar sig av 
sidfoten i likhet med Whitentons (2013) resonemang. Detta är en förbättringspotential till 
senare versioner av webbapplikationen.  

5.1.6 Inloggning och registrering  
Inloggning och registrering är två delar som har förändrats kontinuerligt under arbetets gång. 
Problemet har legat i att bibehålla en god upplevd navigerbarhet med få klick samtidigt som 
Hemmakockar får in nödvändig informationen genom registreringen och profilsidan. 

Under ett tidigt skede innehöll registreringen ett många fält som behövde fyllas i. Detta var 
för att användaren enkelt skulle kunna agera både säljare och köpare med den då ifyllda 
informationen utan att därefter behöva gå till profilsidan och lägga till ytterligare information. 
Ett problem var att användarna då buntades ihop oavsett om de var säljare eller köpare – och 
köpare fick då fylla i onödigt mycket information som endast skulle bli relevant om de 
började sälja matlådor vid ett senare skede. Under användartesterna upplevdes detta som 
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väldigt märkligt och det kritiserades. Användarnas kritik stöttas även av Hasan (2016) som 
menar att en oklar och mångtydig design kan leda till att användaren lämnar 
webbapplikationen innan köp.  Registreringen förändrades då till att endast kräva den 
nödvändiga informationen för att köpa en matlåda och designades för att gå till så snabbt och 
med så få klick som möjligt. Registrering och inloggning med Google lades till för att med ett 
klick kunna registrera sig och logga in men till en början tillkom även där en popup efter 
registrering där användaren krävdes på ytterligare information – bland annat adress och 
postnummer. Mot slutet av implementationsfasen togs även den popupen, där användaren 
krävdes på ytterligare information, bort för att förenkla för de nya användarna och låta de 
komma igång med hemsidan ännu snabbare. 

Logga in-funktionen har även förändrats mycket. En logga in popup introducerades för att 
användaren alltid skulle kunna logga in på den aktuella sidan utan att omdirigeras till en 
specifik logga in-sida. Det innebar att både tid och klick kunde minskas samtidigt som den 
upplevda navigerbarheten ökade. Google-inloggning implementerades som ett sätt att logga in 
och registrera sig med färre klick och på kortare tid än vanlig login och registrering. 

Genom användartester har inloggning och registrering sakta förändrats till att bli en så enkel 
och snabb process som möjligt. Om en användare är intresserad av att uppdatera sin profil vid 
ett senare skede behöver inte detta ske vid registreringen – utan all icke-nödvändig 
information har plockats ut från registreringen och flyttats till profilsidan. Allt för att svara på 
frågeställningen där det som är mest intressant är att på kort tid, få antal klick och med 
bibehållen subjektiv upplevelse nå färdig transaktion. Därför kan nu en förstagångsanvändare 
skapa ett konto och börja handla efter endast ett fåtal klick vilket stöttas Nielsen (2000b) som 
menar att förstagångsanvändare tenderar att inte ha orken eller viljan att lära sig för mycket 
nytt material. 

5.1.7 Säljsidan  
 På säljsidan har navigerbarheten förbättrats. Under implementation har det framkommit att 
användare inte upplevde processen som tydlig vilket enligt Chelule, Herselman and van 
Greunen (2010) kan leda till att användaren tar sig till en annan e-butik. Främst på grund av 
oklarheter kring allergiangivelser. Användare var förvirrade kring om de allergier som valdes 
skulle filtreras bort eller inkluderas. Eftersom detta är en känslig bit med en tjänst som 
Hemmakockar har det setts över noga och användartester har fått avgöra slutresultatet. Det 
resulterade i att säljaren får fylla i vilka allergigrundande ingredienser matlådan inte 
innehåller. Valet kändes logiskt då det anses att det är vanligt att en säljare är medveten om att 
den lagar mat som uppfyller vissa krav, exempelvis att den är gluten- eller laktosfri. Det går 
även hand i hand med filtreringen från köparens perspektiv, det känns mer naturligt att vilja 
söka efter mat som är glutenfri än att försöka hitta något som innehåller gluten. Detta är alltså 
en faktor som hjälpt användaren att navigera sig både genom köp- och säljprocessen. 

5.1.8 Köpsidan  
Köpsidan är en av de delar av webbapplikationen som har genomgått flest förändringar. Det 
beror på att det är en väldigt central del eftersom att det är mötesplatsen för köpare och 
säljare.  

Köpsidans avancerade funktionalitet har till stor del utvecklats utifrån resultaten av 
användartesterna. Resultatet från dessa har belyst hur viktigt det är med en lättförståelig 
design och tydlig struktur vilket stämmer överens med vad (Hasan, 2016) säger kring 



 

48 
 

navigeringshierarki. Filtrerings- och sorteringsfunktionen på sidans topp har varit ett väldigt 
viktigt verktyg för att besvara frågeställningen och har därför blivit en av de mest omnämnda 
bitarna. Med hjälp av de funktionerna får användaren möjlighet att hitta en matlåda som 
uppfyller dennes preferenser. Det har här varit en del diskussioner kring vilka 
filtreringsalternativ som är nödvändiga. Användartester har besvarat dessa frågor och 
utvecklat funktionen baserat på önskemål och åsikter. Utöver användartesterna så ger även 
teorin stöd för filtreringsalternativen, där (Nudelman, 2011) påpekar vikten av att kunna 
filtrera över hela sortimentet. Det har blivit en avvägning kring navigerbarhet mätt i tid och 
klick och att faktiskt vara användbar i form av möjlighet att finna rätt låda.  

Kartfunktionen har setts som en viktig del av produktbacklogen då det var en av de första 
funktionerna som togs upp. Applikationen hade eventuellt fungerat utan kartan, men enligt Fu 
et al. (2010) kan det förbättra användarupplevelsen och öka interaktiviteten hos användaren. 
Kartan hjälper även till att höja navigerbarheten för de användare som föredrar att använda 
den till att filtrera sitt urval. Det kan exempelvis vara ett visst område som föredras att åka till, 
en plats i förbifarten eller helt enkelt ett maximalt tänkbart avstånd för att åka och hämta 
matlådan. Det går även att använda kartan för att hitta till en låda om användaren är osäker på 
adressen. Då kan användaren också använda den inbyggda vägbeskrivningsfunktionen som 
förklarar hur användaren snabbast tar sig dit. En av konsekvenserna med att ha kartan på 
köpsidan är att den tar upp mycket plats vilket kan göra att köpsidan upplevs som rörig, 
speciellt på mindre skärmar. Därför fattades beslutet att dölja kartan för vissa skärmstorlekar. 

Med informationen som finns om en matlåda i ett listobjekt har användaren möjlighet att lära 
sig mer om en specifik matlåda som den är intresserad av. Det kan vara att exempelvis ta reda 
på hur lång tid det tar att cykla till platsen eller se vilka ingredienser som använts vid 
tillagning. Denna information visade sig vara svår att visa på ett visuellt tilltalande sätt och 
därför krävdes en avvägning mellan tilltalande design och mängden information.  Det visade 
att listan upplevs som relativt plottrig av vissa användare. Genom speciellt utvecklade frågor 
kopplade till kartan hade den med största sannolikhet kunnat göras bättre. Det hade till 
exempel kunnat undersökas designen av kartan samt användningsmönstret på kartan. 

En av de viktigaste delarna av informationen är upphämtningstiden, det vill säga när köparen 
kan hämta lådan hos säljaren. Den funktionen har det lagts för lite tid på vilket leder till att 
viss funktionalitet som förmodligen hade bidragit till en bättre navigerbarhet saknas. Om mer 
tid hade lagts för ytterligare implementation av funktioner hade filtreringen utökats till att 
även innehålla upphämtningstid. Vid insamling av resultat var detta dock ingenting som 
användarna upplevde saknades, men det kan bero på att scenariot aldrig uppstod när 
användaren hade en viss tid på sig att hinna köpa och hämta upp en matlåda. För att få fram 
information om detta hade användartesterna behövt adressera detta ytterligare och på så vis få 
fram konkret återkoppling. Med en sortering eller filtrering enligt upphämtningstid hade det 
varit lättare för köpare att navigera sig till en specifik låda. 

5.1.9 Kundvagnen  
Kundvagnen introducerades väldigt sent i implementationsfasen eftersom den i ett initialt 
skede kändes överflödig. Därför ingick den inte i prototypen som gjordes av 
webbapplikationen under förstudien. Situationen då en användare vill beställa matlådor från 
olika säljare samtidigt sågs som väldigt sällan förekommande. Istället låg fokus på en ”spara-
funktion” för att ge användaren möjligheten att spara intressanta matlådor. Antingen för att 
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återkomma till de sparade matlådorna vid ett senare tillfälle eller för att jämföra dem i en mer 
överskådlig vy. Den idén slopades emellertid redan efter det andra användartestet då 
testpersonerna inte förstod syftet med funktionen eller hur den skulle användas praktiskt, 
vilket kan förklaras med att det bryter mot deras befintliga ”mentala modeller” enligt 
(Whitenton, 2013). Därefter belystes en åsikt om att detta kunde möjliggöras med hjälp av en 
kundvagn eftersom en kundvagn används både till att låta användare köpa matlådor från olika 
personer samtidigt men också som en funktion för att spara intressanta matlådor under den 
aktiva sessionen.  

Utöver att bidra till en ökad upplevd navigerbarhet genom att kunna spara matlådor och på ett 
smidigt sätt köpa dessa igen utvecklades kundvagnen för att minska tiden på medelköpet - 
alltså medeltiden för att utföra ett köp i det långa loppet. För att inte tvinga användaren att 
genomgå ett extra steg för att utföra sin transaktion lades kundvagnen till som en extra 
funktion, inte som ett måste. För de användare som har ett intresse av att köpa flertalet lådor 
från olika säljare existerade nu ett mindre tidskrävande alternativ samtidigt som möjligheten 
att köpa en matlåda direkt från listvyn behölls. På detta sätt ökade navigerbarheten avsevärt 
för vissa kunder som andra inte påverkades alls. Implementationen av kundvagnen slog på det 
sättet ihop möjligheten att spara och att köpa flera matlådor. 

5.1.10 Betalningsprocessen  
Med bakgrund i att det ska gå snabbt för användaren att genomföra ett köp har 
implementationen av betalningsprocessen varit extra viktig. Det har under arbetets gång 
upplevts svårt att göra stora ändringar i implementationen av Stripe, men för att inge 
förtroende hos användaren har Stripe valts att användas då det är en etablerad betalningstjänst 
som inger förtroende i enlighet med (Song and Zahedi, 2005). Mer fokus har istället legat på 
att kunna komma till en betalning snabbt och på flera olika sätt. Det är något som fungerat 
väl.  Till exempel kan användaren komma till betalningen dels genom att klicka på specifika 
matlådor på köpsidan genom ett så kallat ”one-click” för köp, enligt (Hasan, 2016), men även 
genom att köpa flera matlådor samtidigt via kundvagnen. Implementationen av att kunna köpa 
flera matlådor via kundvagnen var något som efterfrågats under användartester under de 
första iterationerna och som därför åtgärdats till att innehålla den funktionaliteten. 

Ett problem som uppdagats i samband med sluttestet är att användaren, om denna inte har ett 
användarkonto på Hemmakockar, och försöker köpa en matlåda då ”tappar bort” denna 
matlåda. Detta eftersom köpsidan nollställs efter att användaren genomgått 
registreringsprocessen vilket leder till att användaren tvingas leta upp sin matlåda igen. Det 
här problemet hade kunnat lösas genom att till exempel matlådan som användaren valt ut 
sparas i kundvagnen innan användaren registrerar sig så att användaren enkelt kan köpa den 
efter registreringsprocessen. En sådan förändring hade sparat tid för användaren och bidragit 
till en bättre köpprocess med en tydligare navigerbarhet. 

5.1.11 Profilsidan  
Det viktigaste problemet att lösa med profilsidan har varit att på ett tydligt sätt påvisa en 
användares köp- och säljhistorik samt dess aktiva matlådor.   

Initialt lades en användares historik samt aktiva matlådor under en egen flik i 
navigationsmenyn, kallad ”Ordrar”. Under den andra iterationens användartester (se 4.2.1) 
visade muntliga observationer på att användare hade svårt att hitta sina aktiva matlådor och 
ofta gick till fliken kallad ”Profil” istället. För att lösa navigerbarhetsproblemet 



 

50 
 

implementerades i tredje iterationen en dropdown-meny där vi lade till väl titulerade länkar 
som stöds av Haine (1998 ur Gehrke & Turban 1999) för att enkelt påvisa att profilsidan nu 
även innehåller information om matlådan kopplade till användarens konto. Ett annat sätt att 
lösa detta på hade varit, som en användare tog upp i det slutgiltiga testet, att använda sig av 
flikar istället för en dropdown-meny i navigationsmenyn. Detta hade vi dock inte belägg för i 
teorin. 

Avvägningen mellan forskningsteori och egna användartester har varit en central del i 
utformningen av webbapplikationen och i arbetet generellt. Implementeringen av en 
dropdown-meny blev därför en intressant punkt att ta upp eftersom valet inte motiverades 
utifrån teorin utan snarare utifrån ett upplevt problem bland användarna och genom 
observationer kring användarnas klickmönster under den andra iterationens användartest. Med 
vetskapen om att lösningen hjälpte användarna att navigera på vår applikation hade 
navigationsmenyn utformats annorlunda redan från början. I teorin Farkas & Farkas (2000) 
enligt som stöttade tydlighet i navigationsmenyn och gav upphov till skapandet av fliken 
”Ordrar” visade sig vara felaktig i vårt fall – förmodligen för att användare har en vana att 
hitta allt om det specifika kontot under ”Profil” på andra webbsidor som de besökt. Termen 
”ease of use” vilket beskrivs utav (Davis, 1989). I retrospektiv borde ett större fokus legat på 
att efterlikna andra hemsidor, enligt (Whitenton, 2013), för att skapa navigerbarhet än att 
försöka skapa en ökad tydlighet och navigerbarhet genom endast annan teori. Resultatet blev 
trots allt det motsatta i detta specifika fall.  

Enligt det slutgiltiga användartestet (se 4.2.1) fanns det fortfarande vissa användare som hade 
önskat en annan metod för navigering mellan rubrikerna på profilsidan. Denna möjlighet 
fanns det inte tid till att undersöka men hade varit intressant för att jämföra de olika 
metodernas navigeringsfördelar. 

För att ge betyg till en matlåda som en användare har köpt behöver denna gå till köphistoriken 
på profilsidan. Betygsfunktionen lades till sent i arbetet men har funnits med på 
produktbacklogen under hela projektets gång. På grund av den sena implementationen var det 
dessvärre inte möjligt att göra eventuella justeringar baserat på användartester. Placeringen 
och utformningen av betygsfunktionen hade kunnat utvecklas annorlunda om fler åsikter 
kring var, när och hur möjligheten att betygssätta andras matlådor inkommit via 
användartester. I det slutgiltiga användartestet i 4.3.3 påpekades exempelvis att funktionen för 
att välja betyg, alltså hur användaren ändrar betygsvärdet, var svår att förstå sig på. 
Funktionen kunde dock aldrig justeras eftersom applikationen redan var färdigutvecklad.  

Knappen ”Orderbekräftelse” i en användares köphistorik fick kritik för att innehålla för lite 
information. I retrospektiv hade den knappen kunnat innehålla mer information. Om en 
användare ändå navigerat sig dit och bemödat sig om att klicka på knappen vill användaren 
även mötas av all lådans information och inte endast en utvald del. Denna knapp 
implementerades även den sent och därför framkom samma problem som för 
betygsfunktionen gällande tidsbrist. 

Det är på profilsidan som användaren har möjlighet att ändra sina uppgifter som den angett 
vid registrering - detta inkluderar bland annat användarens hemadress. Till en början var inte 
Googles API för adress kopplad till redigeringsfältet för adress, vilket skapade förvirring hos 
användaren eftersom den fanns tillgänglig vid registrering vilket stämmer överens med det 
(Whitenton, 2013) genom att använda redan inlärda ”mentala modeller”. Denna input kom 



 

51 
 

från användartester efter den andra iterationen av funktionalitet, vilket möjliggjorde för 
omedelbar förbättring. Utifrån detta utvecklades informationsredigeringen till att helt spegla 
registreringen vilket reducerar mängden modeller som användaren behövde lära sig. 

Möjligheten att ändra sin profilinformation ges högst upp på profilsidan. Enligt 4.3.3 var inte 
denna process till en början tillräckligt intuitivt implementerad då vissa användare inte förstod 
att de var tvungna att klicka på knappen strax under för att aktivera redigeringen. Beslutet att 
införa en sådan knapp var inte motiverat av någon teori eller åsikt från användartest. Den var 
inte synlig för användaren utan att scrolla ned på sidan vilket troligtvis ledde till förvirringen 
kring processen. Innan den sista iterationen av utvecklingen fanns ingen knapp (se 4.2.9) och 
användarna hade då inga problem med att ändra sin information (se 4.2.1). Utifrån det går det 
att säga att den var onödig och borde inte ha implementerats eftersom den endast skapade 
frågetecken och förvirring hos användarna, vilket kan kopplas till (Whitenton, 2013) riktlinje 
gällande att undvika visuell röra.  

5.2 Metod 

Metoderna som använts inom områdena användartest, källkritik, arbetsmetodik, målgrupp och 
validitet kommer diskuteras nedan.  

5.2.1 Användartester  
Under arbetets gång har det vid upprepade tillfällen genomförts användartester för att få en 
större förståelse för vad de tänkta användarna till webbapplikationen tycker om 
webbapplikationen som helhet, dess funktioner och dess navigerbarhet.  

I det här avsnittet diskuteras de metoder som användes vid de två användartester, se 3.2.2, 
samt det slutgiltiga användartestet, se 3.3. 

5.2.1.1 Identifiering av förändringsområden för webbapplikationen  
I både användartesterna och i sluttestet användes ”tänka-högt-metoden” som förespråkas av 
Glaser & Strauss (1967 ur Seaman 1999). Användandet av den här metoden ledde till att 
mycket användbara synpunkter från testpersonerna kunde tas fram och analyseras. Det ledde 
även till att många olika synpunkter lyftes från de olika testpersonerna, och eftersom det 
under de olika testerna användes cirka tio personer medförde det att många synpunkter som 
lyftes enbart nämndes av en person. Detta gjorde det stundtals svårt att bedöma vilka 
synpunkter och förbättringsområden som kunde anses som viktiga och således nödvändiga att 
åtgärda. När liknande synpunkter nämndes av flera testpersoner var det lättare att bedöma 
dessa synpunkter som viktiga.  

5.2.1.2 Framtida utformning av användartester  
För att underlätta bedömningsproblematiken som beskrivs ovan hade till exempel en tydligare 
kategorisering av testpersonernas tankar kunnat användas. Dessa tankar sedan hade kunnat 
sammanställas på ett tydligare sätt vilket gjort det tydligare vilka problem som borde åtgärdats 
först. Det hade till exempel varit möjligt att nyttja ett formulär för att i slutändan få ett tydligt 
resultat ordnat efter ovan nämnda kategorier, att använda enkäter eller formulär är även något 
Bevan (2008) förespråkar. En sådan lösning hade blivit lättare att tolka än den 
sammanställning som istället genomfördes. Den här typen av sammanställning hade även 
kunnat användas i användartesternas andra delar. 
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Under just ”tänka-högt”-delen av användartesterna hade även fler testpersoner kunna ha 
dragits nytta av. Detta hade troligtvis lett till att fler personer haft liknande åsikter och därav 
gjort det enklare att urskilja generella synpunkter från individuella. Att använda fler än tolv 
testpersoner hade dock sagt emot Tullis and Stetson (2004) som menar att resultatet stagnerar 
vid tolv testpersoner i ett användartest. I just fallet med ”tänka-högt” bedöms det ändå vara en 
fördel att använda fler än tolv personer, detta så länge det inte är fler än tolv personer i 
användartestens övriga delar. 

5.2.1.3 Inhämtning av icke kvantifierbar data  
Under arbetet med både användartesterna och det slutgiltiga testet användes förutom ”tänka-
högt-metoden” även semistrukturerade intervjuer som beskrivits av Seaman (1999). De frågor 
som ställdes under den här intervjudelen var liknande genom alla användartester och bestod 
av frågor om hur det gick för testpersonerna att genomföra de uppgifter personerna fick göra 
under ”tänka-högt”-delen, eller om de har något förbättringsförslag etc. De här 
intervjufrågorna fungerade överlag bra och gav nyttiga synpunkter från testpersonerna för 
vidareutveckling av produkten. För att få ännu mer nyanserade svar hade dock ytterligare 
följdfrågor kunnat ha ställts. Det hade medfört att det blivit enklare att i utvecklingen av 
webbapplikationen tillfredsställa de specifika problemen användarna upplevt med tjänsten. 
Beslutet att inte använda sig av SUS, se (3.2.1), grundade sig i att SUS ansågs ge för dålig 
återkoppling på specifika delar av webbapplikationen. SUS ansågs därför inte tillföra mycket 
under tidiga användartester då webbapplikationen i det läget främst behöver direkt input kring 
problem.  

Däremot hade SUS kunnat användas under det slutgiltiga testet eftersom sidans funktionalitet 
var implementerad och testet inte ämnade få fram förbättringsmöjligheter utan snarare 
utvärdera sidans funktionalitet. Det slutgiltiga testet som användes innehöll en subjektiv del 
med speciellt utformade frågor för att utvärdera användarens subjektiva upplevelse och som 
var inspirerad av SUS mer öppna frågor. I retrospektiv hade den delen kunnat ersättas rakt av 
med SUS-frågor för att lättare kunna jämföra svaren mot internationella standarder och på så 
vis få ett tydligt mått på användbarheten. 

5.2.1.4 Inhämtning av kvantifierbar data 
Vid genomförandet av sluttestet genomfördes mätningar av hur många klick det tog för en 
användare att genomföra en transaktion samt hur lång tid det tog. De här mätningarna 
genomfördes dock inte under de tidigare användartesterna vilket gjorde det svårt att i slutet 
jämföra resultaten från sluttestet med något tidigare resultat. Anledningen till att de här 
mätningarna inte genomfördes tidigare var på grund av att webbapplikationen då saknade 
nödvändiga funktioner vilket skulle göra eventuella mätningar gällande tid och klick 
missvisande. Det hade naturligtvis varit optimalt om alla nödvändiga funktioner existerat och 
fungerat under de övriga användartesterna då resultaten hade kunnat jämföras och förbättras. 
På grund av givna avgränsningar gällande tid var detta svårt att åstadkomma. 

5.2.1.5 Val av testgrupp  
Användartesterna fokuserades på studenter och individer inom samma sociala grupp då 
tjänsten är utformad för dessa, vilket stöds av (Sharp, Rogers och Preece, 2007). Denna 
avgränsning leder således till att vissa variabler såsom hög datorvana och kännedom om 
internet.  
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Eftersom tjänsten inte skulle optimeras för flera olika typer av användare utan enbart 
studenter, vilka har en hög lägstanivå kring datorvana, vägdes inte parametern datorvana in i 
utvecklandet av tjänsten och uteblev därav från användartesterna. 

Ifall en breddning av målgrupp skulle vara aktuell är dock frågan mer kritisk då till exempel 
de mentala modellerna som diskuterades i (2.2.2) skulle skilja sig alltför mycket mellan de 
olika subgrupperna, till exempel så har inte 20-åringar och 60-åringar samma 
användarmönster på internet. 

5.2.2 Källkritik  
Ett par av källorna inom teoridelen är från sent 90-tal alternativt tidigt 00-tal. Eftersom IT och 
däribland webbutveckling har utvecklats mycket sedan dess är det möjligt att vissa källor är 
utdaterade och dåligt applicerbara år 2017. Utöver detta måste det kommas ihåg att projektets 
målgrupp är bland den mest tekniskt avancerade åldersgruppen i egenskap av att ha vuxit upp 
med datorer och IT. Därför bör de ha en djupare förståelse för webbnavigering än många 
bland de äldre generationerna. Att tillämpa samma källor och teorier mot denna målgrupp 
som mot äldre generationer med lägre förståelse om webbnavigering kan därför bli fel. Ett 
exempel är hur Busch (1997) föreslår att knappar bör designas med lustiga former som skapar 
intresse till skillnad från de traditionella rektangulära knapparna. Det är teori som inte stöds 
av användartester där en enhetlig design efterfrågas. Det går därför att ifrågasätta valet av 
teori i det fallet.  

Vidare måste vissa källors validitet för detta projekt ifrågasättas. Till exempel navigering är 
väldigt beroende på vad man säljer och därför gäller det att fundera på relevans i varje steg av 
implementationen av navigeringsfunktionerna. Att hitta källor som stödjer en viss teori för en 
viss typ av applikation behöver inte nödvändigtvis göra samma teori aktuell för en annan 
applikation – trots att fokus ligger på till exempel navigerbarhet hos båda.  

Viss teori kan även vara missvisande. Ett exempel är stycket kring FAQ i (2.1.9) där 
Ranganathan & Ganapathy, 2002, säger att "studier visar att e-butiker med en FAQ har fler 
besökare än de utan". Det kan vara direkt kopplat till att seriösa aktörer lagt mer tid på sin 
webbapplikation vilket medför att de även implementerat FAQ – och genom sin storlek därför 
har fler besökare på sin e-butik än mindre aktörer som är relativt nya på webben.  

En viktig faktor för utvecklingen av Hemmakockar är även att efterlikna andra välkända 
hemsidor. Detta för att användare redan är välbekanta med dess utformning och att större 
aktörer är ledande i webbdesign och webbnavigering. För att motivera dessa val har specifik 
teori hittats som stödjer deras val och källor vars teori stödjs av stora aktörer har ansetts ha en 
stor tyngd i rapporten.  

5.2.3 Arbetsmetodik  
Av den orsaken att arbetsmetodiken var iterativ kunde projektet få kontinuerlig återkoppling 
på arbetet direkt från den tänka målgruppen. Metoden användarcentrerad systemutveckling 
var en av projektets starka sidor då projektet kunde upptäcka problem gällande navigerbarhet i 
ett tidigt skede innan vissa sidor och funktioner var för djupt integrerade. Å andra sidan ska 
enligt Blomkvist (2006) användaren vara insatt i utvecklingsprocessen för att 
användarcentrerad systemutveckling ska fungera som bäst vilket inte var fallet då det var nya 
användare som fick testa webbapplikationens varje iteration. Det kan även diskuteras att 
brukandet av användarcentrerad systemutveckling gav testpersonerna stor makt. Om det har 
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valts ut användare som då inte är representativa för målgruppen kan det påverka produkten i 
fel riktning. 

5.2.4 Målgrupp  
Den målgrupp som e-butiken främst riktar sig mot är homogen eftersom att den består av 
studenter på Linköpings universitet. Majoriteten av användartesterna såväl som 
enkätundersökningen har gjorts av studenter som studerar vid Campus Valla. Det är positivt i 
den meningen att webbapplikationen har utvecklats för en specifik målgrupp. Det saknas dock 
information kring en etablering vid till exempel Campus US där studenter med annan 
inriktning studerar. Utöver detta går det att ifrågasätta om målgruppen hellre hade använt sig 
av en mobilapplikation snarare än en webbapplikation. Projektet var dock inriktat på att 
utveckla en webbapplikation och därför har ingen mobilapplikation utvecklats. 
Webbapplikationen stödjer dock olika skärmstorlek för att även fungera på en mobiltelefon.  

Anledningen till att studenter vid Linköpings universitet blev målgruppen berodde delvis på 
att begränsa projektet till en rimlig storlek. Detta har dessvärre lett till att potentiella 
målgrupper har förbisetts. Det går till exempel att anta att målgrupperna för att köpa 
respektive sälja matlådor skiljer sig åt. Det är möjligt att de två kategorierna hade behövt olika 
utseenden och navigerbarhet om målgrupperna hade separerats. Inga vidare studier har dock 
gjorts för att separera dessa två kategorier. Vidare studier kan göras av andra målgrupper för 
att undersöka om det finns skillnader i vad som upplevs navigerbart.  

Vid lansering på en större och bredare marknad är det även osäkert hur användarvänligt 
Hemmakockar kommer att anses vara eftersom det utvecklats till en så homogen och i 
sammanhanget erfaren målgrupp. I efterhand borde detta ha undersökts tydligare och tagits i 
beaktning vid utvecklingen av applikationen.  

5.2.5 Validitet  
Arbetets validitet kan tolkas i hur användartesterna har gått till, närmare bestämt hur frågorna 
har presenterats för testpersonerna. Genom att ställa frågor som är relevanta för syftet och 
som hjälper till att besvara frågeställningen har arbetet försökt eftersträva en hög grad av 
validitet. Frågeställningens mjuka del som behandlar användarens subjektiva upplevelse 
utvärderas genom att ställa frågor som uppmanar användaren att säga vad den tycker om 
helheten och hur processerna går till. Dessutom uppmanas användarna att tänka högt under 
hela testet vilket är en metod som stöds av Jørgensen (1990). Användaren ombeds även att 
förklara eventuella svårigheter och förbättringsmöjligheter kring navigering mellan olika sidor 
på webbapplikationen. 

Validiteten går dock att ifrågasättas då tid och klick inte ställs mot andra exempel. De tider 
och antal klick som de slutgiltiga användartesterna genererade är svårtolkade vilket är en 
validitetsmiss då arbetet ämnar undersöka hur detta påverkas av olika design- och 
funktionsval. För att öka validiteten i denna aspekt hade ytterligare test krävts där design, 
utformning och funktioner ändrats för att mäta tid och klick med olika förutsättningar, då hade 
värdena kunnat jämföras vilket hade varit mer konkret för frågeställningen. 

5.3 Vidare studier 

I vidare studier presenteras områden där fortsatta undersökningar vore intressant men som 
rapporten ej berör. 



 

55 
 

5.3.1 Förändring av produkt 
Vid en produktförändring riskerar webbapplikationens navigerbarhet att bli sämre. Detta då 
relevansen för viss funktionalitet som till exempel kartfunktionen och listvyns utseende 
kanske inte passar för andra produkter. Webbapplikationens layout med profilsidan, 
navigationsmenyn, kundvagnen, säljsidan och startsidan kommer däremot att kunna förbli 
utformade på ungefär samma sätt – med små förändringar för att anpassas till den nya 
produkten som säljs. Databasen behöver på samma sätt förändras för att anpassas till de nya 
produkterna – men grunden förblir detsamma och är fullt genomförbart utan större arbete.  

5.3.2 Navigerbarhet på olika skärmstorlekar 
Arbete för att göra webbapplikationen responsiv har gjorts för att kunna tillämpa den på olika 
skärmstorlekar. Ytterligare studier kring hur navigerbarhet påverkas av olika skärmstorlekar 
skulle vara en intressant och en relevant förlängning av denna rapport och dess frågeställning. 
Dessutom kan det utöver skärmstorlekar studeras vilken effekt en pekskärm har på 
navigerbarhet gentemot att använda en mus.  

5.3.3 Direktköp 
Möjligheten för användare att kunna köpa produkter med hjälp av endast ett klick skulle vara 
aktuellt med avseende på frågeställningen (se 1.3). Medelantalet klick till köp skulle kunna 
minskas avsevärt, men det förutsätter att användaren förstår hur direktköpsfunktionen går till. 
Det krävs en väldig tydlighet kring hur en hypotetisk direktköpsknapp fungerar för att inte 
skapa missförstånd och missnöjda kunder utan istället stärka måttet ”ease of use” på 
webapplikationen (Davis, 1989). För erfarna användare behöver det inte vara något problem, 
snarare en bekvämlighet då de inte behöver bekräfta sina betalningsuppgifter om de redan har 
anförtrott sidan med att spara dessa i enlighet med (Nielsen, 2000b) resonemang berörande 
erfarna användare. För förstagångsanvändare skulle alternativet kunna skapa förvirring om 
skillnaden mellan en vanlig köpprocess och en direktköpsknapp inte förklarades. 
Applikationen skulle kunna ses som rörigare och ologisk om ytterligare knappar lades till, 
vilket i sig kan leda till en lägre upplevd användbarhet i enlighet med (Whitenton, 2013). 
Möjligheten att implementera processen finns dock och skulle inte innebära något större 
arbete.  

5.3.4 Jämförelse mot konkurrenter  
Ifall webbapplikationen skall publiceras på nätet och affärsidén skall realiseras är det bra ifall 
webbapplikationen står sig mot liknande webbapplikationer i form av hastighet, navigerbarhet 
och inlärningskurva för webbapplikationen i enlighet med (Nielsen, 2000a). Därav kan det bli 
relevant att se hur webbapplikationen förhåller sig till liknande webbapplikationer med 
liknande affärsidéer. Undersökningen kan genomföras genom att användarna får genomföra 
användartesterna på först webbapplikationen Hemmakockarna och därefter genomförs samma 
användartest på en av de liknande webbapplikationerna såsom Wunderchef. 
Informationsunderlaget från de två användartesterna kan därefter jämföras för att extrahera 
förbättringspunkter. 

5.4 Etiska aspekter 

I och med att tjänsten som utvecklats kretsar kring försäljning av mat finns det samhällsetiska 
aspekter att ta hänsyn till. Under förstudien diskuterades dessa aspekter men det har ej legat i 
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fokus under arbetet och inte påverkat resultatet eftersom att frågeställningarna inte berör det. 
Däremot ska det nämnas att försäljning av livsmedel är en reglerad bransch.  

I Sverige regleras den bland annat av Livsmedelsverket. Enligt Livsmedelsverket ska 
verksamhet i denna bransch som ”har en viss kontinuitet och en viss grad av organisation” 
klassas som livsmedelsföretag och därmed registreras. Däremot utgör inte privatpersoner som 
tillfälligt hanterar livsmedel ett livsmedelsföretag. Att vara livsmedelsföretag innebär att 
verksamheten måste genomgå kontroller, följa särskilda lagar och regler samt att 
verksamheten ansvarar för kvalitén på maten.10 Om privatpersoner som säljer mat via 
Hemmakockar skulle klassas som livsmedelsföretag är inte uppenbart och beror förmodligen 
på i hur stor utsträckning användaren faktiskt säljer mat.  

Frågan om vem som bär ansvar för den sålda maten är också intressant att reflektera över och 
skulle behöva undersökas vid en lansering av tjänsten. Om den sålda maten är dålig och 
resulterar i sjukdom är ansvarsfrågan komplicerad. Det är svårt att avgöra om Hemmakockar, 
som förmedlar tjänsten, ska stå som ansvarig och vidta nödvändiga åtgärder, eller om ansvaret 
enbart ligger på säljaren. Juridiskt kan det förmodligen regleras med rigida användaravtal till 
Hemmakockars fördel men ur ett etiskt perspektiv finns det risk att tjänsten tappar anseende. 

  

                                                
10 Information hämtad från Livsmedelsverket på https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--
kontroll/foretag-starta-eller-avveckla/registrering-godkannande-tillstand-och-anmalningar/ 
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6 Slutsatser 
Frågeställningen ”Hur ska en e-butik för försäljning av matlådor utformas och implementeras 
för att uppnå god navigerbarhet med avseende på användarens subjektiva upplevelse, samt 
mätt i tid och antal klick till transaktion?” har kunnat besvaras genom att utveckla 
webbapplikationen Hemmakockar och utvärdera resultat från användartester. Genom 
grundläggande funktioner och en mittpunkt i användarcentrerad systemutveckling har det 
tagits fram en intuitiv webbapplikation där användare som köper och säljer matlådor kan 
uppleva god navigerbarhet. Hemmakockar är således ett exempel på hur en virtuell 
marknadsplats för försäljning av matlådor mellan studenter kan designas och implementeras 
med avseende på tid, få antal klick och upplevd navigerbarhet.  

Då de två huvudfunktionerna som ska genomföras på webbapplikationen är att antingen köpa 
eller sälja en matlåda så har en del insikter nåtts inom utformning och förbättringsområden för 
just dessa typer av funktioner. För att återkoppla frågeställningen till funktionen köp kan 
slutsatsen om att filtrering är väldigt viktig för att på ett lätthanterligt, navigerbart sätt, nå sin 
tilltänkta matlåda. Här kan det även lyftas att filtreringen förhöjer användarens subjektiva 
upplevelse och skapar en högre användbarhet än andra sökfunktioner (Stolz & Hepp, 2015). 
Däremot kan filtreringen öka antalet klick det tar för en användare att nå en fullständig 
transaktion vilket motsätter sig frågeställningen. Det visar således att en avvägning måste ske 
mellan att ge användaren valmöjligheterna till filtrering för att öka navigerbarhet mätt i tid 
och subjektiv upplevelse mot att minska antalet klick till transaktion. Följaktligen måste 
samma avvägning ske på funktionen sälj där användaren också får liknande valmöjligheter för 
att förhöja den subjektiva upplevelsen. Det är viktigt att det kvarstår ett stort fokus på ”ease of 
use”, som beskrivs i 2.1.1, trots att ett mål är att minska antalet klick för användarna. Genom 
att webbapplikationen fyller i fält automatiskt om samma data redan registrerats på en annan 
plats går det att uppnå en bättre avvägning och således minska antalet klick. Liknande 
lösningar är centrala för att uppnå en god avvägning – där onödiga steg tas bort genom att 
webbapplikationen sparar information och sedan återanvänder detta vid behov.  

Navigationsfältet spelar en central roll i utformningen av webbapplikationen för att förbättra 
användarens upplevda navigerbarhet både subjektivt men även mätt i tid och antal klick. 
Navigationsfältet har tydliga namn och ikoner för att användaren lätt ska ha möjlighet att 
förstå vart knapparna leder på sidan. Genom att använda tydlig struktur i den övergripande 
navigationsmenyn har det visats att användare finner det enkelt att ta sig från till exempel 
startsidan till säljsidan då knappen för säljsidan heter ”sälj” i navigationsfältet. Detta stödjer 
även den teori som Hasan (2016) har skrivit och som beskrivs i 2.1.1. Dessutom stödjer också 
navigationsfältet Basha Shaik & Ahamed Pathan (2014) teori kring en lättnavigerad hemsida. 
Utöver detta ger navigationsfältet stöd till syftet med projektet vilket var att användaren ska 
känna att den kan navigera obehindrat, med få klick samt mätt i tid. Detta genom att 
användaren kan navigera sig vidare från alla sidor till användarens önskade sida på endast ett 
klick och utan att gå vilse. 

Som en vidareutveckling av webbapplikationen Hemmakockar skulle det gå att införa en 
direktköpsknapp för att en användare skulle ha möjlighet att köpa en matlåda genom redan 
sparade preferenser och kortuppgifter. En sådan utveckling hade med stor sannolikhet minskat 
antalet klick och tid till transaktion vilket hade varit intressant ur frågeställningsperspektivet.   
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Emellertid hade det också kunnat leda till en sämre upplevd navigerbarhet. 
Sammanfattningsvis hade en implementation med direktköpsknapp varit värt att mäta för att 
undersöka om det hade lett till en förändring av resultatet och slutsatsen. 
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Bilaga 2 – User stories 
Grön markering innebär att funktionaliteten är implementerad. Gul markering innebär att 
funktionen finns implementerad i en reviderad form. Röd markeringen innebär att funktionen 
ej är implementerad. 

Nr User stories Kommentar 
Hög prioritet 

1 Som säljare vill jag kunna välja möjliga 
upphämtningstider. 

Implementerat 

2 Som säljare vill jag kunna ta bort en annons. Implementerat 
3 Som säljare vill jag kunna lägga upp en annons. Implementerat 
4 Som användare vill jag kunna skicka in klagomål. Implementerat 
5 Som köpare vill jag kunna se en karta med de olika 

matlådorna som finns till försäljning. 
Implementerat 

6 Som köpare vill jag kunna se en lista på de olika 
matlådorna som finns till försäljning. 

Implementerat 

7 Som köpare vill jag kunna klicka på köp direkt.  Implementerat 
8 Som köpare vill jag kunna se en säljares ranking Implementerat 
9 Som köpare vill jag kunna betygsätta en säljare. Implementerat 
10 Som köpare vill jag kunna lämna en kommentar efter 

mitt köp. 
Enbart ett betyg och 
reklamation 

11 Som köpare vill jag kunna se min inköpshistorik. Implementerat 
12 Som säljare vill jag kunna se min försäljningshistorik. Implementerat 
13 Som användare till tjänsten vill jag kunna registrera mig 

med ett klick via Facebook. 
Ej implementerat 

14 Som användare till tjänsten vill jag kunna registrera mig 
med ett klick via Google. 

Implementerat 

15 Som användare till tjänsten vill jag kunna registrera mig 
via mail. 

Implementerat 

16 Som användare till tjänsten vill jag kunna bli 
automatiskt inloggad. 

Implementerat 

17 Som köpare vill jag kunna filtrera bort mat för olika 
allergier. 

Implementerat 

18 Som köpare vill jag kunna filtrera mat utifrån kategorier. Implementerat 
19 Som köpare vill jag kunna filtrera mat utifrån pris. Implementerat 
20 Som köpare vill jag kunna filtrera mat utifrån betyg. Enbart sortering efter betyg 
21 Som administratör vill jag kunna svara på klagomål. Klagomål besvaras via mail 
22 Som säljare vill jag kunna sätta mitt eget pris på mina 

varor  
Implementerat 

Medel prioritet 

23 Som säljare vill jag kunna ändra i min annons  Implementerat 
24 Som säljare vill jag kunna peka ut på en karta var 

matlådan skall hämtas 
Man kan välja valfri adress  

25 Som köpare vill jag kunna välja mellan flera betalsätt. Enbart kortbetalning via 
Stripe  



 

 

26 Som säljare vill jag kunna välja mellan flera sätt att få 
betalt. 

Irrelevant för 
frågeställningen och 
därmed bortprioriterad 

27 Som köpare vill jag kunna skriva in min adress och se 
var jag befinner mig på kartan. 

Kartan visar din nuvarande 
position. 

28 Som köpare vill jag kunna se avståndet till de olika 
matlådorna. 

Implementerat 

29 Som säljare vill jag kunna återupprepa en gammal 
försäljning. 

Försäljningarna skiljer sig 
alltid och därför går de ej 
att upprepa. 

30 Som köpare vill jag kunna filtrera mat utifrån avstånd. Implementerat 
31 Som köpare vill jag kunna filtrera mat utifrån 

upphämtningstid. 
Ej implementerat 

32 Som köpare vill jag kunna filtrera mat utifrån 
favoritkockar. 

Ej implementerat 

33 Som köpare vill jag kunna filtrera mat utifrån en 
sökruta. 

Implementerat 

34 Som köpare vill jag kunna spara/bevaka lådor.  Spara de genom att 
använda kundvagnen 

35 Som säljare/köpare vill jag kunna välja hur mycket av 
min privata information som visas 

En del av informationen är 
valbar att fylla i 

Låg prioritet 
36 Som köpare vill jag kunna lägga upp en annons där jag 

önskar mat. 
Ej implementerat 

37 Som köpare vill jag kunna välja favoritkock och få 
notifikationer om hens nya matlådor till försäljning. 

Ej implementerat 

38 Som köpare vill jag kunna filtrera mat utifrån 
leveransmöjligheter. 

Filtrerar på avstånd eller 
använder kartan 

39 Som köpare vill jag kunna filtrera mat utifrån typ av 
matlåda. 

Behandlar ej olika typer av 
matlådor 

40 Som säljare vill jag kunna välja om jag vill sälja till en 
viss köpare utifrån rating 

Köparna får inget betyg 

41 Som säljare vill jag kunna lägga upp flera annonser 
samtidigt 

Lägga upp efter varandra 
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1 Inledning 
Studenter är en samhällsgrupp som har en strikt begränsad ekonomi. Den begränsade 
ekonomin i kombination med en hektisk vardag leder till att många studenter upplever 
matlådor som ett jobbigt moment i vardagen. Enligt en marknadsundersökning (Bilaga 1 – 
Enkätundersökning) som gjordes under första kvartalet av 2017 visade det sig att hälften av 
studenterna äter ute två eller fler gånger per vecka. Cirka 90 % av dessa betalar 60 kr eller 
mer vilket är en markant skillnad mot 0-30kr, som är vad 75,6 % anger att deras hemlagade 
mat kostar. 85 % av studenterna angav i marknadsundersökning att de var intresserade av att 
köpa matlådor av hemmakockar och 50 % angav att de skulle vara intresserade av att sälja sin 
mat. Det är den här gruppen som Hemmakockar vänder sig till och skapar en marknad för. 

2 Verksamhetsbeskrivning 
Hemmakockar är en webbapplikation för försäljning och köp av hemlagad mat. Tjänsten 
riktar sig både mot hemmakockar som önskar tjäna extra pengar och studenter som inte alltid 
anser sig ha tid eller lust att laga egen mat. Initialt lanseras tjänsten till studenter vid 
Linköpings universitet, med möjlighet till expansion i ett senare skede. 

3 Omvärldsanalys 
Det är viktigt att göra en omvärldsanalys innan företaget tar ut marknadsstrategier eftersom 
det finns en stor mängd externa faktorer som kan komma att påverka företaget. Det kan vara 
ekonomiska faktorer som till exempel hur mycket pengar den tänkta målgruppen har tillgång 
till eller vilka externa hot det finns mot företaget i dagsläget. Det går inte att skapa en smart 
prisstrategi om företaget inte tar de yttre ekonomiska faktorerna i beaktning. 

Undersökningen av omvärlden görs enligt PEST som analyserar de politiska, ekonomiska, 
sociokulturella och teknologiska faktorer från ett omvärldsperspektiv som påverkar eller kan 
påverka Hemmakockar. I omvärldsanalysen ingår också en SWOT analys som analyserar 
företagets interna förutsättningar och begränsningar samt externa möjligheter och hot. En 
konkurrentanalys görs för att få en djupare inblick av de konkurrenter som finns idag och vad 
de har för styrkor och svagheter samt hur de påverkar Hemmakockar både kortsiktigt och 
långsiktigt.  

3.1 PEST 
3.1.1 Politiska faktorer 
De politiska faktorerna som påverkar Hemmakockar är framförallt skattesatserna och 
skattereglerna som finns i Sverige. Eftersom webbapplikationen förmedlar en tjänst kommer 
företaget behöva betala mervärdesskatt och då det är Hemmakockar som förmedlar tjänsten 
kommer Hemmakockar behöva betala moms på 25 % (Skatteverket, 2017). Det är viktigt att 
hålla koll på de politiska faktorerna eftersom nya regler och politiska förslag kan komma att 
starkt påverka företaget. 

3.1.2 Ekonomiska faktorer 
Hemmakockars målgrupp utgörs av studenter vid Linköpings universitet och därför behöver 
studenternas ekonomiska tillgångar kartläggas. Centrala studiestödsnämnden ger ett bidrag till 
heltidsstuderande som i dagsläget uppgår till 2 848 kr per 4 veckor. De heltidsstuderande har 
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också rätt att ta studielån som ligger på 7 168 kr per 4 veckor (CSN, 2017). Studenterna kan 
alltså som mest få ut 10 016 kr per fyra veckor, detta om man bortser från andra inkomstkällor 
som jobb vid sidan av skolan etc. Dessa intäkter ska täcka alla studentens levnadskostnader. 
För att Hemmakockar ska lyckas som företag måste målgruppens begränsade budget tas i 
beaktning eftersom ett för högt pris skulle kunna hämma användningen av tjänsten och leda 
till att kunderna istället letar efter en alternativ lösning. 

3.1.3 Sociokulturella faktorer 
Trenden med internet-handel växer för varje år som går och det blir mer och mer accepterat 
att handla via internet istället för att endast handla varorna fysiskt. År 2015 steg ehandeln med 
19 % och ett av de områdena där det speciellt tog fart var försäljning av livsmedel via nätet 
där försäljning av lösplock ökade med 55 % och middagslösningar ökade med 26 % från 
föregående år. (HUI, 2015). När ökning av e-handel sker kommer antalet potentiella kunder 
att öka vilket kan leda till att fler ser e-handel av mat som ett potentiellt alternativ till de mer 
traditionella mataffärerna. 

3.1.4 Teknologiska faktorer 
Tillgången till internet och datorer fortsätter att öka. 2015 hade 93 % av befolkningen i 
Sverige tillgång till internet och 80 % av befolkningen säger att de använder internet dagligen 
från hemmet (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Att använda sig av den nyaste tekniken är 
vardag för många personer och speciellt för den yngre generationen. Studenter använder sig 
av internet dagligen för sina studier i form av att söka information och anmäla sig till tentor 
samtidigt som de använder internet för sociala medier, tv-serier och tidningar. Att använda sig 
av internet som plattform för förmedling av tjänsten är alltså ett bra val eftersom studenter har 
både tillgång och är rutinerade i användning av webbapplikationer. 

3.2 Konkurrentanalys 

Konkurrensen för Hemmakockar kommer främst att ligga i de alternativ som finns för den 
tänka användaren, för köparen gäller det andra sätt att mätta hungern, för säljaren är det att 
sälja sin hemmalagade mat. Det finns många sätt för användaren att åstadkomma detta, men 
vi har valt att bryta ner problemet och presenterar nedanför tre företag som är direkta 
konkurrenter. 

3.2.1 Eurest 
Eurest har flertalet lunchrestauranger och kaféer på universitetsområdet. De erbjuder lunch 
eller lättare mellanmål som en macka. En lunch på restaurangen Kårallen kostar i nuläget 
68 kr (64 kr med medlemskort), och en enklare macka i ett av deras kaféer kostar ca 35 kr. 
Eurest restauranger är enbart öppet under lunchtid och kaféerna under skoltid och det är 
framförallt på deras fysiska platser det är möjligt att göra inköp. Hemmakockar har stor 
möjlighet att plocka marknadsandelar från Eurest, främst för att många studenter är 
intresserade av att köpa mat av varandra, men även för att Hemmakockar har möjlighet att 
erbjuda prisvärd mat (Bilaga 1 – Enkätundersökning). Hemmakockar är inte heller begränsad 
till några få timmar under lunchtid utan köparen har möjlighet att gå in på applikationen på 
valfri tid och se var det finns matlådor att hämta. 
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3.2.2 Onlinepizza.se 
Onlinepizza är en hemsida där man kan köpa bland annat pizza via internet. Hemsidan ägs av 
Delivery Hero och erbjuder kunder ett smidigt sätt att beställa mat med eller utan hemkörning. 
Billigaste pizzan utkörd till porten är av restaurangen Maestro och kostar 110 kr (Onlinepizza, 
2017). För det första kommer Hemmakockar inte konkurrera med Onlinepizza framförallt för 
att Hemmakockar riktar sig till ett lägre prissegment än Onlinepizza och för det andra för att 
Hemmakockar har ett större fokus på den vardagliga maten. Den hemlagade maten kommer i 
Hemmakockars fall från ett brett utbud av maträtter vilket ökar möjligheten att hitta något 
som verkligen passar varje kund. 

3.2.3 Wunderchef.se 
Wunderchef är en relativt ny tjänst som låter hemmakockar i Malmö sälja hemlagad mat 
under egna bestämda tider och med egen prissättning som sedan levereras av Wunderchefs 
bud. Priset ligger på ca 115 kr för en rätt med utkörning och vänder sig mot hemmakockar 
som vill tjäna extra pengar på sin matlagning och köpare som vill ha ett alternativ till 
befintliga restauranger och snabbmatskedjor. Wunderchef befinner sig på en annan geografisk 
marknad än Hemmakockar och blir därför ingen direkt konkurrent i dagsläget. Det är dock 
viktigt att ta upp Wunderchef i konkurrentanalysen då en expansion från Wunderchef skulle 
kunna komma att påverka Hemmakockar, samtidigt som det äventyrar dess egna expansion. 
Tjänsterna är lika på så sätt att de båda vill lyfta fram både säljare och köpare i form av 
privatpersoner. Hemmakockar ska dock vara en mer prisvärd tjänst då det enbart säljs 
matlådor utan extra kostnader för bud. 

3.3 SWOT 

 

•För	få	användare
•Stora	skillnader	i	antal	
användare	som	är	köpare	
respektive	säljare

•Varierande/låg	kvalitet
•Lagar	kring	försäljning	av	
hemlagad	mat

•Vedertaget	alternativ	till
restaurang

•Expansions	till	andra	
samhällsgrupper	

•Skapa	nätverk	mellan	studenter

•Provisionsbaserat
•Självreglerande	marknad
•Ingen	intern	
kvalitetskontroll	av	
användare

•Svårt	att	vara	lättillgänglig	
för	studenter	som	bor	långt				

från	
studentområdena

•Brett	utbud
•Inget	lager
•Användarvänligt
•Lättåtkomligt
•Prisvärt
•Låg	underhållskostnad

Styrkor Svagheter

HotMöjligheter
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3.3.1 Styrkor 
Webbapplikationen Hemmakockar ska erbjuda en användarvänlig sida som bygger på att 
locka många användare. Styrkan kommer ligga i att applikationen är lättnavigerad och trevlig 
för användare att bruka, det kommer gå snabbt att genomföra köp då en navigationsstruktur 
utvecklas för att främja detta. Samtidigt görs en avvägning mot antal klick till transaktion för 
att upprätthålla navigerbarheten ur den synvinkeln. Webbapplikationen kommer även att ha 
ett utvärderingssystem som användare kan använda för att betygsätta andra maträtter. 
Förutom de tekniska funktionaliteterna är den även väldigt väl i tiden och aktuell i dagens 
samhälle, det är en applikation som hjälper människor i vardagslivet och främjar en optimerad 
tidsutnyttjning samt erbjuder ett prisvärt alternativ till restaurangmat. 

Eftersom olika typer av matlagare kommer att kunna samlas på webbapplikationen kan en stor 
variation av mat erbjudas och utbudet tolkas därmed som brett och maten blir lättåtkomlig 
vilket möjliggör för nya smakupplevelser. 

Webbapplikationen kommer ha fortsatt låga underhållskostnader vilket mestadels kommer 
kategoriseras som underhåll eller serverkostnader. Inget lager kommer krävas för 
Hemmakockar då den tillhandahåller en tjänst och inte en fysisk produkt. 

3.3.2 Svagheter 
Användarna är både de som gör att webbapplikationen når sin fulla potential liksom den 
största svagheten. Finns det inte användare som aktivt brukar hemsidan kommer inga intäkter 
genereras eftersom Hemmakockar förlitar sig på provision från varje såld matlåda. Även 
kvalitetskontrollen är en svaghet för applikationen eftersom maten inte inspekteras. Det 
kommer vara svårt att nå ut till de säljare och köpare som bor långt från de större 
studentområdena där huvudmarknaden existerar. En person som vill nyttja tjänsten som 
exempelvis köpare och bor långt bort från huvudmarknaden kommer sannolikt ha det svårt att 
finna en säljare i närområdet.  

Risken att det inte finns människor som använder webbapplikationen i närområdet kommer 
alltid att finnas, men möjligheten för den expanderande kundbasen kommer att tillåta fler 
användare att ha en motpart inom ett rimligt avstånd. Hemmakockar utgår från att kvaliteten 
reglerar sig själv med hjälp av betygsättningssystemet där säljare och köpare betygsätts 
beroende på kvaliteten av den levererade tjänsten. Ingen intern kvalitetskontroll kommer ske 
vilket sätter tillit till användaren. Risken för låg användargrad motverkas med hjälp av 
upplevelsen på hemsidan i form av användarenkelhet och relevans som lockar användare att 
återkomma. 

3.3.3 Möjligheter 
Den största möjligheten som finns för webbapplikationen är att den har potential att utvidgas 
till andra samhällsgrupper utöver studenter vid Linköpings universitet. Eftersom 
webbapplikationen bygger på att koppla samman människor som söker ett alternativ till de 
traditionsenliga sätten att antingen laga egen mat eller äta ute på restaurang finns det 
möjlighet att expandera det konceptet till andra platser än Linköping där samma behov 
existerar. Den utökade marknaden skulle då kunna vara andra större universitet runt om i 
landet där det saknas matalternativ och där det finns en vilja för säljare att tjäna lite extra 
pengar vid sidan om studierna. Utöver studenter kan webbapplikationen möjligtvis gå att 
expandera till pensionärer eller folk med vanliga åtta-till-fem-jobb. Det skulle behövas en 
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utförligare marknadsundersökning på potentiella marknader där behovet kan förekomma för 
att bekräfta detta. 

Eftersom Hemmakockar förenar människor genom att hitta en köpare och en säljare skapas 
det redan där en kontakt och det är upp till konsumenterna om de vill uppbåda en mer 
regelbunden kontakt. Enligt en artikel på Dagens Nyheter (2010) förmedlas tre av fyra jobb 
via kontakter. Möjligheten finns att Hemmakockar kan skapa band mellan köpare och säljare 
vilket kan komma att gynna studenter i sökandet av arbete. 

Det är genom applikationens relevans i dagens samhälle som kundbasen kommer att ta form. 
Fördelarna med att använda tjänsten i form av tids- och kostnadsbesparing kommer 
tillsammans med det tillförlitliga betygssystemet och den lättnavigerade strukturen att låta 
användartalet växa. Detta möjliggör i sin tur för tjänsten att expandera då rykten och 
rekommendationer sprids vilket sker via användarna och endast stöds av den trovärdiga 
applikationen. 

3.3.4 Hot 
Hemmakockar måste ligga ett steg före för att vara beredd att tackla externa hot som kan slå 
mot webbapplikationen. Ett av hoten som webbapplikationen står inför är risken att inte locka 
tillräckligt många användare. En brist i antalet användare skulle leda till att tillgängligheten 
försämras, utbudet sjunker samtidigt som priset kan bli svårt att hålla nere. Alla dessa faktorer 
skulle i sin tur då leda till att prisvärdheten minskar. Det är viktigt att locka många användare 
tidigt, så kallade ”early-adopters” i innovationsspridningsprocessen, för att webbapplikationen 
ska ha en god möjlighet att lyckas. Lyckas applikationen inte attrahera tillräckligt många från 
detta kundsegment kommer andelen som senare använder sig av tjänsten att bli liten (Grewal 
D., Levy M., 2015). 

Det finns även en risk att det blir en för stor klyfta mellan antalet användare som är säljare 
respektive köpare. En sådan situation skulle kunna innebära att det finns många som vill köpa 
matlådor men ingen som säljer, vilket kan leda till minskat intresse för applikationen. Ett 
ytterligare hot kommer från risken av varierande kvalitet på matlådorna från säljarna. Detta 
kan leda till att köparna blir missnöjda och således väljer bort applikationen som ett alternativ 
för att få tag i mat vid nästkommande tillfälle. I dagsläget finns det även lagar som hindrar 
försäljningen av hemlagad mat för många gånger under ett år. Ett hot mot Hemmakockar 
skulle vara att dessa lagar blir mer restriktiva eller att det skapas nya lagar mot försäljning av 
hemlagad mat. Detta skulle leda till att säljarna av juridiska skäl inte längre skulle ha samma 
möjlighet att sälja mat. 

3.3.5 Syntes 
Det är viktigt att i tidigt stadie få upp en användarbas som flitigt använder applikationen för 
att bygga tillgänglighet och prisvärdhet. Många användare av Hemmakockar leder till att 
tjänsten kan nå sin fulla potential i form av tillgänglighet (en säljare finns i närområdet till där 
köparen befinner sig), samt ett brett utbud. 

Det viktigaste för att få studenter att se Hemmakockar som ett alternativ till restaurang eller 
att själva laga mat, är att tjänsten erbjuder ett prisvärt samt lättillgängligt alternativ. För att 
webbapplikationen ska få sina köpare att känna att produkten de köpt är prisvärd gäller det att 
kvaliteten på produkten är god samt att priset för produkten överensstämmer med kvaliteten. 
Detta möjliggörs med systemet som betygsätter säljare för att i framtiden veta hur kvalitén på 



 

6 
 

produkten de levererar förhåller sig till priset. Det är också viktigt med en stark kundbas för 
att webbapplikationen ska bli mer prisvärd eftersom en ökad kvantitet av säljare tillåter lägre 
priser. Stödet från användarna är det som kommer göra att Hemmakockar ständigt växer, 
utvecklas och förbättras. 

4 Marknadsstrategi 
4.1 Spridningsmedel 

För att se till att tjänsten sprider sig bland studenter i Linköping kommer Hemmakockar aktivt 
arbeta med marknadsföring via affischering och flygblad på Linköpings universitet samt 
annonsering på relevant forum. För att den tänka kundgruppen ska bli tilltalad kommer 
fördelarna vad gäller pris och bekvämlighet att framföras så att syftet med tjänsten levereras 
på ett sätt som lockar användare. Köpare kommer att förstå innebörden av prisbesparingen 
och avvägningen med det effektiva tidsutnyttjandet som ger en attraktiv bild av 
Hemmakockar. För säljare kommer en dörr att öppnas upp när möjligheten till att stilla en 
redan befintlig passion presenteras och för vissa kanske en ny glöd tänds vad gäller 
matlagning.  

En plan för annonsering på relevanta forum så som sociala medior kommer att upprättas där 
fokus återigen är att informera om tjänstens fördelar för studenter. Reklamen ska vara 
tilltalande för att skapa tillit hos betraktaren och underhållande för att fånga så mångas blickar 
som möjligt. 

4.2 Kostnad 

Kostnaden för detta kommer att bestå av en viss rörlig kostnad för att skapa affischerna och 
flygbladen, men den största kostnaden är tiden som läggs ned. Eftersom denna affärsidé 
förlitar sig djupt på själva webbapplikationen är det väldigt viktigt att denna alltid fungerar 
och är konsekvent med laddningstid och liknande. Det krävs därför att personal alltid finns 
tillgänglig för underhållning av webbapplikationen så att eventuella fel eller krascher undviks. 
Det måste även finnas personal som distribuerar reklamen så att studenterna kan ta del av den, 
både i fysisk form på skolan och virtuellt online. Arbetet kommer där med att delas upp lika 
så att en jämn kostnad fördelas mellan gruppmedlemmarna vad avser tid.  

4.3 Budget 

Eftersom intäktsgenereringen förlitar sig på provision baserat på en viss peng eller procentsats 
av varje såld matlåda kan ingen kostnadsbudget baseras på denna faktor. Det kan dock 
komma att utvecklas när en utförligare bild av intäkterna kan målas upp, detta är dock endast 
möjligt när tjänsten har varit tillgänglig under en tid och aktiviteten dragits upp på sidan. Då 
kan man se vad matlådor säljs för ungefärligt och hur frekvensen på säljandet ser ut med 
vilket man kan uppskatta totala intäkter. Till en början kommer budgeten från medlemmarnas 
egna fickor, nödvändiga medel i form av reklam kommer att användas enligt ovan 
beskrivning och tjänstens uppmärksamhet kommer således inte påverkas av budgeten. 
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5 STP 
5.1 Segmentering 

Marknadssegmentet är uppdelat i två olika delar, där det första segmentet är de studenter som 
i dagsläget inte anser att det finns tillräckligt prisvärda måltidsalternativ för de som inte har 
tid, ork eller lust att på egen hand laga mat att ta med sig till universitetet. Det andra 
marknadssegmentet är de studenter som har viljan att tjäna en extra peng på deras 
matlagningsintresse men har inte möjlighet i dagslägen då den här tjänsten saknas. Båda 
tillhör den socioekonomiska gruppen; ej förvärvsarbetande studenter i Linköping. Enligt LiUs 
hemsida så fanns det 2015, 21 100 studenter i Linköping vilket utgör en bra första kundbas att 
prova det nya konceptet på (Linköpings universitet, 2017). 

Tjänsten i sig kommer att möjliggöra för olika undersegment att bildas. Det kan exempelvis 
vara vissa användare som lagar mycket (eller endast) vegetarisk, vegansk eller proteinrik mat 
som då blir undersegment inuti tjänsten.  

5.2 Targeting 

Hemmakockar kommer att starta i Linköping och främst vara riktad mot de två 
marknadssegmenten nämnda ovan. Valet av målgrupp följer de viktiga kriterierna i EMAAP-
modellen som säger att segmentet ska värderas enligt effektivitet, mätbarhet, möjlighet till 
åtgärd, tillgänglighet, agerbarhet och lönsamhet. Effektivitet nås då målgruppen är homogen 
på så sätt att den består av många ensamhushåll och det faktum att många studenter är 
upptagna med annat eller i behov av att tjäna lite extrapengar. Det är enkelt att identifiera 
gruppen då alla går på universitetet och tillgängligheten blir väldigt hög då de allra flesta bor 
inom samma geografiska område. Idén är agerbar på så sätt att den skapar en egen marknad 
med utbud och efterfrågan som styr. Lönsamheten för idéhållarna finns i möjligheten att ta 
någon krona eller procentsats av varje transaktion eller att välja att ha reklam på sidan riktad 
mot studenter. 

Det finns två ideala kunder till Hemmakockar. Den ena är den som tycker det är väldigt roligt 
att laga mat och gärna gör detta i stor mängd, denna person tycker även om att dela med sig 
av sin mat och kan tänka sig att tjäna lite extra pengar på det sättet. Den andra ideala kunden 
är personen som av olika anledningar vanligtvis inte har med sig matlåda till skolan och är i 
behov av ett smidigt och mer prisvärt sätt att lösa detta problem på utöver befintliga 
alternativ. 

5.3 Positionering 

För att ta en position på marknaden måste Hemmakockar differentiera sig mot den övriga 
marknaden. Sättet Hemmakockar differentierar sig på är att erbjuda en produkt som är 
hemlagad och mer prisvärd än sina konkurrenters. I tjänsten kommer konsumenten ha 
alternativet att undersöka hur långt respektive kort avståndet är till närmsta matlådan med en 
kartfunktion. Möjligheten med den integrerade kartan i tjänsten är också att man kan hitta 
mat, som till exempel vad som lagas i grannkorridoren och på så sätt blir det en utökad 
service och tillgänglighet. Hemmakockar positionerar sig inom de gröna områdena i 
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värdepositionstabellen (Figur 1) nedan. Att lägga sig utanför de gröna områdena hade gjort att 
inga kunder väljer att handla av hemmakocken som har det högre priset. 

 
Figur	21-	värdepositionstabell	

Det tjänsten Hemmakockar erbjuder uppfyller de fyra C:na; Clarity, Credibility, Consistency 
och Competitiveness (klarhet, trovärdighet, jämnhet och konkurrensmässighet) i 
varumärkespositioneringen. Klarheten uppfylls genom det tydliga budskapet om hemlagad, 
prisvärd mat. Trovärdigheten skapas genom att maten lagas och köps av personer i liknande 
situationer och att de troligtvis delar gemensamma intressen eller vänner. Jämnheten och 
klarheten i budskapet är tydligt då det är ett mer prisvärt lunchalternativ. Konkurrensmässigt 
är det ett starkt erbjudande då det kommer bli en egen marknad som skapar ett eget 
konkurrenskraftigt pris med de redan befintliga konkurrenterna. 

6 Marknadsmix 
6.1 Produkt 

Kärnprodukten Hemmakockar erbjuder är en tjänst med syfte att förmedla den verkliga 
produkten som är en hemlagad matlåda från ett brett utbud av olika typer av mat. Olika 
personer lagar olika typer av mat och då det är vanliga hemmakockar som står för 
matlagningen kommer det naturligt bli ett brett utbud av olika matalternativ. Utbudet blir 
lättöverskådligt med ett online-ordersystem med en integrerad karta där man kan se var maten 
tillagas. Hemmakockar kommer ha en känsla av samhörighet och maten som är hemlagad 
kommer vara ett lyxigare alternativ än att köpa en fryst varmrätt i en livsmedelsbutik. 
Matlådan klassas som en dagligvara, en konsumentprodukt vilken kunden inte lägger stort 
engagemang och eftertanke i att köpa utan det ska gå smidigt och på rutin. 

6.2 Pris 

Priset för en måltid sätts av säljaren. För säljaren finns möjlighet att laga lite extra mat i 
samband med att denne lagar till sig själv, på så sätt behöver ingen extra tid eller fast kostnad 
vara kopplad till matlagningen. Möjligheten finns därför till en mycket konkurrenskraftig 
prissättning mot övriga alternativ. En säljare som har mycket höga betyg har möjlighet att ha 
ett pris som är något högre än en säljare med lägre betyg. Vid en sådan dynamisk prissättning 
är det verkligen utbud och efterfrågan som styr vilket troligtvis leder till en väldigt prisvärd 
tjänst.  

Fler	fördelar	
för	högre	pris

Fler	fördelar	
för	samma	pris

Fler	fördelar	
för	lägre	pris

Samma	
fördelar	för	
högre	pris

Samma	
fördelar	för	
samma	pris

Samma	
fördelar	för	
lägre	pris

Färre	fördelar	
för	högre	pris

Färre	fördelar	
för	samma	pris

Färre	fördelar	
för	lägre	pris
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6.3 Plats 

Hemmakockar är en webbapplikation där inga faktiska lokaler behövs. Istället sker 
beslutsprocessen för köparen på hemsidan. Det är också där säljaren laddar upp all nödvändig 
information som behövs för att sälja matlådan på ett effektivt sätt. Köpet sker online och 
matlådorna kommer sedan att byta ägare hos säljaren efter upphämtning av köparen, 
alternativt enligt överenskommelse där till exempel överlämning på universitetet skulle kunna 
vara en möjlig lösning.  

6.4 Påverkan 

Spridningen av tjänsten kommer framförallt ske genom ”word-of-mouth”. För att studenter 
först ska bli bekanta med tjänsten måste dock annonsering riktad mot både säljare och köpare 
att genomföras. Mot säljare är den till en början riktad mot personer som är intresserade av 
extrajobb och som mer eller mindre aktivt söker efter ett sådant, även mot personer som har 
en koppling till matrelaterade föreningar etc. Dessa personer kan då bli de första 
hemmakockarna innan fler ansluter sig. Annonsering mot köpare sker bland annat genom 
affischering på skolan där man visar att tjänsten erbjuder ett smidigt prisvärt alternativ till 
Eurest lunchrestauranger.  
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