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Sammanfattning 
  
 
I takt med fortsatt globalisering och urbanisering växer caféer fram som den naturliga 
mötesplatsen i framtidens storstäder. Produkten ger cafébesökare möjligheten att dela en fika 
med någon i närområdet och lockar därmed in en ny kundgrupp till caféerna. Att bidra till ett 
mer socialt och generöst samhälle är vad Tjing handlar om. 
 
Produkten är en realtidsapplikation som är byggd att kräva lite input av användarna – den är 
snabb, responsiv och enkel att använda. En användare kan köpa något extra på ett café, som 
en bulle eller kaffe, och lova bort detta till någon genom applikationen. Personer som vill bli 
bjudna visar sitt intresse genom att aktivera ett sökläge.  
 
Alla som har möjligheten att bli utvalda befinner sig inom gångavstånd, men en liten detalj 
skiljer dem åt… Att bjuda andra gör det lättare att bli bjuden. 
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Abstract 
 
 
Along with globalization and urbanization the cafes will continue to emerge as the natural 
meeting place in modern cities. The product gives cafe customers an option to share a fika 
with someone in the area. This not only enables users to meet new people and have a chat, but 
also brings in new customers to the cafes. 
 
The product is a real time application that demands little input from the users – it is fast, 
responsive and user-friendly. A user can purchase something extra at a cafe, for example a 
donut or a coffee, and promise this to a random person with the application. The other user is 
a person that has time over and would like some company and/or a free fika. 
 
Everyone that has a possibility to receive the item is in walking distance from the cafe, but 
one detail separates them from each other... Inviting others makes it easier to be invited. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Den industriella revolutionen är ett begrepp som först i efterhand använts. Revolutionens 
frammarsch var så kraftig att vem som helst förr eller senare märkte av dess påverkan på sina 
liv; vare sig det var ett förlorat arbete på grund av automatisering eller miljöpåverkan på sitt 
närområde. Först tolv år efter då man talar om att revolutionen var över (år 1840) föddes den 
blivande ekonomhistorikern Arnold Toynbee, som senare myntade uttrycket ”den industriella 
revolutionen” (Encyclopedia Britannica, 2016). 
 
Det finns många likheter mellan den industriella revolutionen och vad som pågår runtom i 
världen idag. Man diskuterar ”megatrender” (Handelns Utvecklingsråd, 2010) som 
globalisering, tjänste- och informationssamhällets framväxt och hållbar utveckling. Dessa 
tillsammans visar inte bara på hur samhället ser ut idag utan även vart vi är på väg. Det är i 
diskussioner om dessa krafter och en vilja att förstå dem som projektet grundar sig i. Projektet 
handlar inte bara om utveckling, utan det är även ett experiment för att verifiera vår egen 
världsbild och bekräfta att vi lever i en tyst revolution. 

1.2 Utvecklingsområde 
Det finns två punkter som vi valt att fokusera projektet kring: 
 
Socialt samspel - Det finns en paradox i att moderna tjänster inom sociala medier gör folk mer 
osociala. 
 
Den neutrala mötesplatsen – Det faktum att världen öppnas upp för alla och att 
urbaniseringen fortsätter ger upphov till krav på en ny slags infrastruktur med mer fokus på 
användarvänligt medborgarskap och effektiv resursanvändning. I stora, komplexa städer 
uppfattar vi ökande efterfrågan på lättillgängliga mötesplatser. 
 
Vi har valt att utveckla en produkt som löser ett problem som är kopplat till dessa 
observationer. 

1.3 Tillämpning 
Vi har valt att grunda vårt projekt på en bransch som vi tror kan komma att spela en central 
roll i framtidens urbana sociala infrastruktur – caféer. På dessa platser upptäcktes att caféerna 
i dagsläget sällan fyller alla sina platser med kunder. Genom att använda caféer som en 
mötesplats för att tillgodose den vad vi förutspår ökade efterfrågan på neutrala mötesplatser 
kan vi utveckla en tjänst som dels fyller stolarna på caféer och dessutom bidrar till ett öppnare 
samhälle. Vi kom fram till beslutet att utveckla en applikation. 

1.4 Mål 

1.4.1 Projekt 
Målet är att åstadkomma en produkt eller prototyp som kopplar ihop människor i en 
cafémiljö. 

1.4.2 Effekt 
Att bidra till ett öppnare samhälle, mångfald och uppmuntra generositet är viktigt för 
projektets integritet. 
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1.5 Projektgrupp 
 

Figur 1  - Fr. Vänster: Johan Kruse, Max Ytterberg 
 
Vi som arbetar i detta projekt är Johan Kruse och Max Ytterberg, båda är studerande vid 
Högskolan i Halmstad på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Detta projekt är gjort som ett 
examensarbete på 22,5 hp som varat från augusti 2015 - maj 2016.  
 
Inom gruppen har vi inte riktigt haft några speciella uppgifter, Johan har tagit på sig att 
kontakta olika personer och varit personen utåt, medan Max har haft koll på saker som skall 
göras och strukturerat upp arbetet. Gruppen har haft ett gott samarbete genom hela projektet 
och samarbeten i framtiden är absolut inte omöjligt. 
 
Gruppen har sökt och fått innovationsstöd på ALMI för att kunna finansiera detta projekt. 
Pengarna har gått till att utveckla en prototyp och olika resekostnader för att träffa utvecklare 
och olika personer inom cafébranschen. 
 
Gruppen har varit i kontakt med ett antal olika företag; bland annat Condeco som är en stor 
café-kedja i Göteborg. De var mycket intresserade och vi har haft god kommunikation med 
dem sedan dess. 
 
Som sponsorer till mässan Ut-Expo har vi överenskommelser med Slöinge kafferosteri (som 
bistår med inredning), Café Nosh (med kaffe) och Skånskan (med Choklad). 
  

1.6 Budget 
Budget gjordes för att uppskatta hur kostsamt projektet skulle vara. Denna budget visades 
senare upp vid ett innovationsmöte på ALMI. Via ALMI söktes då innovationsstöd och 
projektet blev beviljat upp till 15 000 kr. Budgeten är bifogad i bilaga 7.1. Denna delades upp 
i olika delar för att underlätta både för oss och intressenter. 
 
Första fasen, hobbystestet, var inte så kostsamt då vi skickade ut det digitalt och bara besökte 
vissa gymnasieskolor. Detta följdes enligt budgeten. 
 
Andra fasen, prototypen, hade vi räknat med höga kostnader. Men projektet blev billigare i 
denna fas och det gjorde att vi fick mer kapital över för slutprodukten. Detta ledde till att vi 
kunde ta oss till den tredje fasen utan att behöva söka mer kapital.  
 

1.7 Tidplan 
Projektet startade i augusti då kursen Examensarbete inom produktutveckling och 
innovationsledning inledde på utvecklingsingenjörsprogrammet. Att planera ett sådant här 
projekt har varit svårt då vi inte själv vet riktigt hur lång tid det tar att programmera 
applikationer. Vi tycker att vi följt planeringen riktigt bra och genom uppdelning i olika faser 
har detta gjort projektet mer överskådligt. 
Bilden nedan visar högskolans olika delmål som vi har arbetat mot. Under tidslinjen visas hur 
de olika faserna varit inplanerade vid projektets start. 
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Figur 2 – Planering 
 
Vi hade som mål att få fram en fungerande prototyp i form av en enklare applikation. Målet 
med denna var att en speciell skärm skulle visas när två enheter var tillräckligt nära varandra. 
Detta har vi uppnått och är utvecklar för närvarande en påbörjad slutprodukt. 
 
Denna illustration visar hur planeringens utfall blev vad gäller faserna. Vi blev alltså klara 
med prototypen snabbare än planerat och detta gjorde att vi kunde gå till produktfasen 
tidigare. 
 

Figur 3 – Planeringens utfall 
 
Vi startade projektet för att kort därpå ta in kunskap och kompetens via hobbyutvecklare. När 
mer kunskap och kompetens behövdes tog vi in professionella utvecklare för att expandera 
projektet. I och med detta kan vi bygga upp ett bra och tätt team som känner sig delaktiga i 
projektet och vill få det så bra som möjligt. 
 
 

Figur 4 – Resursanvändning under projektets gång 
 
 
 
 
 
 



4 

 

2. Teori och referensram 

Teoribakgrund 
I samband med att idén i sitt originalformat arbetades fram kom frågan om hur många som 
skulle kunna tänka sig köpa en kaffe till en främling ofta upp. Efter lite undersökning online 
fann vi en webbenkät [”Starbucks Social Experiment: Would You Buy Coffee for a 
Stranger?”, 2011] som tog upp just detta ämne. 
 
Frågan i sig som ställdes var den enkla frågan ”Would you buy coffee for a stranger?” och 
fick svar av 294 i olika grad anonyma personer. De enda två svarsalternativen var ”Yes” och 
”No”. 
 
Undersökningen visade att 74 % (219) av de 294 tillfrågade personerna svarat ja. Det finns 
även olika tillförlitlig statistik med avseende på följande demografiska variabler; kön, ålder, 
religiös åskådning, politisk åskådning, sexuell läggning, relationsstatus, antal barn, 
stjärntecken, rökare, drickare, utbildning, anställningsstatus, karriärbransch, inkomst, 
dejtingstatus, längd och viktkategori. De flesta av dessa variabler gav ingen vidare grund för 
slutsatser, men det gick tydligt att se att kvinnor (81 % svarade ja) är betydligt mer positivt 
inställda till att köpa kaffe till en främling än männen (67 %). 
 
Utöver detta finns på sidan för enkäten även ett stort fält med kommentarer och åsikter från 
262 personer. Dessa kommentarer gjordes som direkt respons till frågan. 
 
Både statistiken från denna undersökning och kommentarerna från de tillfrågade är både 
relevanta och givande för projektet. Med hjälp av dessa kan vi få en ankarpunkt för 
människors inställning till denna typ av handling och ämnet i helhet. 
 
Man bör vidta viss försiktighet när man analyserar dessa data, då antalet personer som svarat 
på var de står inom de olika variablerna skiljer sig markant åt. Således är många av 
variablerna svagare indikatorer på samband än andra. Exempelvis svarade endast 183 
personer av 294 deltagare på vilket kön de såg sig själva vara av. Detta motsvarar 62 % och 
kan anses som svagt i förhållande till antalet svar på originalfrågan. För vidare perspektiv gav 
endast 64 personer (22 %) svar på vilken inkomstkategori de tillhörde. 
 
Alltså anser vi att det är mest lämpligt att tolka responsen på undersökningen endast på dess 
svar till originalfrågan utan att djupt analysera samband med sekundära variabler. 
  
Vidare är det även av intresse att känna till att författaren till frågan nämner och tar ställning 
till ett speciellt scenario/tillfälle där man skulle kunna köpa en kaffe till en främling. Han 
väljer ut den fysiska miljön Starbucks och berättar om ett par exempel då man på olika sätt 
har erbjudit denna möjlighet till kunderna. Man skulle kunna argumentera för att denna 
information influerar respondenterna i undersökningen. 
 
Denna undersökning är använd som en grund i projektet, dels för att uppvisa för intressenter 
att det finns ett intresse hos allmänheten av att köpa kaffe till en främling och dels för att ge 
projektgruppen en viss indikation på människors olika inställningar till detta. 
 
Även om den statistiska och vetenskapliga grunden kan anses svag är det en av väldigt få 
källor vi funnit som tar upp detta ämne, därför anser vi den – trots om inte helt trovärdig – 
åtminstone användbar i projektet. 
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3. Vald projektmodell 

3.1 Beskrivning 
Det viktigaste att poängtera gällande projektets natur är att det är centrerat kring 
apputveckling och att en stor mängd kommunikation med utvecklarna sker på distans. Detta 
får implikationer både gällande planering och rollen av ett gemensamt arbetsrum. 
 
Projektets natur ställer även höga krav på tidsaspekten i projektet. Med tanke på digitala 
mediers spridningshastighet i dagens samhälle är det viktigt att man i projektet med åtgärder 
snabbt kan svara på förändringar i marknad, utvecklingsförhållanden och resursfrågor som 
hur mycket tid/energi/kapital man investerar och får ut ur projektet. I dessa sammanhang 
används i resterande rapporten det egenmyntade begreppet ”scaling-friendly business model” 
som syftar till möjligheten att snabbt kunna reglera projektets faktorresurser. 

3.2 Upplägg 
Projektet är indelat i tre faser. Anledningarna till detta är: 
 

 Projektgruppens faktiska arbete kommer att variera mycket beroende på hur långt man 
kommit i projektet. Arbete med en prototyp innebär exempelvis andra typer av 
utmaningar och annan målsättning än en slutprodukt. 

 Tydligare målsättning. Det är enklare och roligare att arbeta mot milstolpar som inte 
ligger för långt in i framtiden. 

 Tydligare fokus. För att inte utnyttja resurser på ineffektiva sätt är det viktigt att 
behålla ett tydligt fokus på de arbetsuppgifter som är viktiga för tillfället. Att 
konstatera att man är i en prototypfas tydliggör exempelvis att arbete med 
marknadsföring av slutprodukten inte är det med högst prioritet. 

 Rent illustrativt. Det är smidigare att förklara hur arbetet kommer gå till genom att 
förklara att man arbetar med en stor sak i taget. 

3.2.1 Fas 1 - Kompetens 
Mål 
Inleda samarbete med en eller flera utvecklare. 
 
Utmaningar 
 

 Ta reda på vart kompetensen finns 
 Nå ut till dessa människor 
 Formulera ett bra arbetsupplägg 
 Definiera och lära sig förklara produkten 
 Ta reda på brister i projektet och produkten 

 
Tillvägagångssätt 
Arbetet i denna fas ställer höga krav på projektgruppen i form av hur man utnyttjar de resurser 
man har och hur man planerar/strukturerar. Det är viktigt att snabbt hitta och täppa till brister i 
produkten för att enklare kunna presentera den för utvecklare och på sätt skapa en gemensam 
målbild under samarbetet. 
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3.2.2 Fas 2 - Prototyp 
Mål 
Utveckla en prototyp av främst funktionellt slag som bevisar att produkten är möjlig rent 
tekniskt. 
 
Utmaningar 
 

 Optimera 
 Upprätthålla målfokus 
 Förmedla vision 
 Resursanvändning 
 Motivera 
 Problemlösning 
 Finansiering 

 
Tillvägagångssätt 
Arbetet i denna fas innebär till störst del kommunikation med projektets intressenter. Dels 
genom att se till att projektet fortskrider, men även för att slipa på hur slutprodukten skall 
komma att bli. Att föra dialog med rådgivare, utvecklare, kunder, experter med flera gör att 
projektet får mer stöd och en stabil grund. Det är viktigt i den här fasen att behålla visionen 
för projektets grundidé och använda energin för att driva på utvecklingen. 
 

3.2.3 Fas 3 - Slutprodukt 
Mål 
Påbörja arbete med funktionell produkt. 
 
Utmaningar 
 

 Ta in mer kompetens 
 Kundanpassning 
 Planering av marknadsföringsarbete 
 Etablera bättre kontakt med kunder 
 Upprätta formella samarbeten med intressenter 
 Arbeta mot att produkten kan finansiera sig själv 

 
Tillvägagångssätt 
Det viktigaste att konstatera här är att en applikation av denna sort aldrig är ”klar” i 
traditionell bemärkelse. Det är en iterativ process som kräver att inte bara ta in resurser av 
olika slag vid ett givet tillfälle, utan att börja bygga dessa inuti projektet. Även i denna fas 
förs det mycket dialog med intressenter, men fokus ligger på att stadga, formalisera och bygga 
vidare på dessa samarbeten. Projektgruppen behöver utveckla metoder för att sälja in 
produkten, likväl som att ta väl grundade beslut om produktens framtid. Att utveckla sunda 
processer i stil med test – feedback – förbättring är av yttersta vikt i detta skede. 
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3.3 DPD 
Dynamisk produktutveckling [Ottosson, 2004] ligger till grunden för arbetssättet i projektet.  
De viktigaste grunderna inom detta synsätt som tages hänsyn till är: 
 

 Korta planeringsintervaller, ofta veckovis. 
 Planering är icke-rigid och tar hänsyn till uppstådda möjligheter och hinder. 
 Att visionen kommuniceras mellan gruppmedlemmar och mot utvecklare är av yttersta 

vikt. Detta diskuteras, utvärderas och verifieras i samband med beslut så att samtliga 
med säkerhet är på samma blad. 

 Användarupplevelse står i centrum 
 
Trots att detta är den dominerande projektmodellen i projektet används den inte till punkt och 
pricka. Tillsammans med följande övriga modeller och metoder väljs de, enligt gruppens 
medlemmar, bästa delarna från respektive metod för att skapa en helhet som är anpassad till 
just detta projekt. 

3.4 Agil arbetsmetod 
Med huvudsyftet att behålla ett enkelt, tydligt och uppgiftsorienterat arbetssätt aspirerar 
gruppen på att implementera ett agilt förhållningssätt i hur man planerar och utför aktiviteter. 
Detta innebär arbete i korta sprintar och delmål. 
 
Att arbetet sker i ett kollaborativt projekt över distans gör att denna typ av arbetsmetod passar 
bra då det är svårt att förmedla komplexa och/eller abstrakta arbetsuppgifter under dessa 
omständigheter. 
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3.5 Virtuellt arbetsrum 
En viktig del av projektet var det aktiva beslutet om att förlägga projektrummet i stor 
utsträckning till en digital miljö. Detta innebär att det är mobilt och möjliggör arbete på ett 
betydligt mer flexibelt sätt en fysisk arbetsplats. Att arbeta på detta sätt passar 
utvecklingsprojektets natur och bidrar dessutom till ökad motivation samt produktivitet 
genom att alla arbetar på det sätt som man själv föredrar. 
 
Det virtuella projektrummet är en samling handvalda webbtjänster och digitala verktyg som 
tillsammans skapar en fullständig arbetsmiljö med samma funktion som ett fysiskt 
projektrum. Vad som står i centrum är snabb kommunikation, informationsdelning och 
visualisering. 
 
De verktyg som har valts in till denna samling har en stark grund av research som inledde 
redan innan projektet konstituerades. Underlaget till besluten om vilka verktyg som skall 
användas utgörs av erfarenhet och tester utförda av tredje part. Det viktigaste har varit att 
dessa skall komplettera – och gå att integrera i – varandra. 
 
Nedan följer korta beskrivningar på webbaserade verktyg som vi använt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trello 

Projektledning 

Trello är ett enkelt, interaktivt och gratis verktyg för att 
organisera projekt.  

Trello utgör stommen i detta projekt. Genom att planera 
in arbetet i kategorier och ämneskort/uppgifter samlas 
all information på ett ställe. Länkar och bilagor går att 

kommentera och dela. Har liknelser med visuell 
planering och använder ett integrerat kalendersystem. 

Trello ses generellt sett som en agil arbetsplattform som 
används flitigt i softwareprojekt. Det faktum att det 

betonar kollaborativt och distansbaserat arbete gör det 
lämpligt i detta projekt. 

Slack 

Kollaboration 

Slack är ett kollaborationsverktyg som erbjuder 
användare möjlighet att samla kommunikation på ett 
ställe och sända direktmeddelanden i en team-miljö. 
Slack används i projektet för att kommunicera med 

utvecklingsteamen. Det är möjligt att dela filer och dela 
upp kommunikationen i ”rum”, så att grupperna kan 

arbeta ostört i separata rum och skilja på 
kommunikationen beroende på vad ärendet gäller. 

Anses av många vara den första tjänsten att göra mail 
obsoleta. Erbjuder integrering tillsammans med de 

övriga verktygen vi använder i projektet. 
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Figur 5 – Webbaserade verktyg  

Github 

Kodhantering 

Github är ett webbhotell som erbjuder kollaborativ 
kodlagring och -hantering. 

Github används i projektet av utvecklarteamen som bas 
för att lagra och uppdatera kod. Då tjänsten erbjuder 
versionshantering och ett system för att administrera 

”issues” är det smidigt att samarbeta med detta verktyg 
som bas. 

Ett av de mest populära verktygen i området med över 
elva miljoner användare. Valdes då de flesta utvecklare i 
projektet känner till detta verktyg sedan tidigare och har 

en uppfattning om hur man använder det. 

Coggle 

Visualisering 

Coggle är en webbtjänst som erbjuder användaren en 
möjlighet att skapa dynamiska mindmap-hierarkier. 
Coggle används för att förtydliga samband mellan 

utvecklingsområden och illustrera tankestrukturer. 
Aktiva länkar till Google Drive integreras, vilket 
möjliggör att det kan hållas ämnesrelaterade 

antecknings- och idédokument. 
Det mest dynamiska och automatiserade verktygen av 
de utvärderade. Låter flera användare redigera samma 
karta i realtid, vilket gör att man smidigt kan förtydliga 

abstrakta strukturer och hierarkier. 

Google Drive 

Cloudlagring 

Google Drive är ett verktyg för att dela, synkronisera och 
webbredigera dokument och filer i realtid. 

Google Drive används i projektet för att lagra filer. Då 
det är möjligt att enkelt redigera texter flera personer 

samtidigt används detta verktyg till utkast för rapporter 
och övriga textdokument. 

Google Drive har bäst lagringskapacitet av samtliga 
alternativ samt har en integrerad plattform för att 
redigera dokument till skillnad från de flesta andra 

konkurrenterna. 

Skype 

IP-telefoni 

Skype är den mest populära tjänsten för röst- och 
videobaserad onlinekommunikation. 

Skype används i projektet för distansmöten, intervjuer, 
gruppkonversationer och samtal inom grupper. Används 

i kombination med Teamspeak som primär 
kommunikationsmiljö. 

Erbjuder bäst samtalskvalitet av testad mjukvara. Känns 
till av de flesta och underlättar därför kommunikation 

med denna tjänst. 
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Planering och genomförande 
Repetition, hur ska vi arbeta? 
Ser man över våra tids- och aktivitetsplaner lägger man först märke till att vi delat in arbetet i 
tre faser: 
 

 Hobbytest – val av utvecklare, planering av prototyparbete 
 Prototyp – utveckling av prototyp, planering av slutprodukt 
 Produkt – utveckling av slutprodukt  

 
Sedan fanns det några hållpunkter vi bestämde att arbeta utifrån: 
 

 Många, små arbetsuppgifter 
 Parallell utveckling under prototyp- och produktframställning 
 Gör alltid den viktigaste arbetsuppgiften 
 Diskutera visionen regelbundet 
 Ta hand om kommunikation direkt när den är aktuell 

Hur har vi då arbetat? 
Ser man rent krasst till vilka aktiviteter som är vanligast för gruppmedlemmarna i projektet 
kan man konstatera följande i fallande ordning; diskuterande, planering och genomförande. 
Stilen på hur vi jobbar handlar mycket om att verkligen se till att man är på samma plan och 
att vi drar i rätt riktning. När vi står inför en större uppgift diskuterar vi ”hur kan vi göra det 
här så bra som möjligt?” och delar därefter in detta i mindre arbetsuppgifter, checklistor och 
krav på hur det bör genomföras. Alltså är vi noggranna i att ta till vara på de chanser och den 
energi vi har. Det är speciellt viktigt att inte bränna broar i kontakter med externa intressenter, 
vilket ställer höga krav på professionalitet och att allt vi gör är genomtänkt. 
 
Skillnader i planering och utförande 
Ser man till den övergripande planeringen i faser och dess arbetsuppgifter har den följts till 
punkt och pricka. Förseningar i deadlines har skett inom marginaler och arbete med näst-
viktigaste aktivitet har tillämpats vid dessa tillfällen. 
 
Även de viktigaste hållpunkterna har alla levts upp till. Dock skall alltså dessa uppdateras 
inför kommande arbete för att se till att projektet mognar och är bättre anpassat för 
omständigheterna. Detta ligger i linje med projektmodellen då vi sedan början räknat med att 
vara dynamiska både i planering och hur vi arbetar. 
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4. Metod 

4.1 Projektprodukten 

4.1.1 Möten med rådgivare 
För att motverka projektgruppens kompetensbrist inom programmering och webbutveckling 
var det viktigt att upprätta en kontakt med någon från branschen. Denna kontakt har kunnat 
bidra med input vid val av utvecklarteam då det är svårt att uppskatta kompetensgrad på 
medarbetare utan förkunskaper inom området. Personen som har haft denna roll, Elias, är en 
bekant till en av gruppmedlemmarna. Han har ett par års erfarenheter som yrkesverksam inom 
branschen och vet vilka tekniker, metoder och verktyg som används idag. Han bidrar även 
med en god uppfattning om vad som är lätt och svårt att utföra programmeringsmässigt. 
Förhoppningen är att kunna upprätthålla god kontakt även i framtida utveckling. Två fysiska 
möten och ett på distans har ägt rum vid detta skede i projektet. 

4.1.2 Möte med högskolepersonal 
Då projektet är i ett stadie då prototypen börjar ta form har det varit viktigt att ta beslut kring 
hur produkten skall positioneras och designas. Därför togs beslut om att undersöka och 
konstruera en grafisk profil som matchar projektets mål, syfte och lösning. 
 
Detta har diskuterats vid ett fysiskt möte med Martin Bergman, designlärare på Högskolan i 
Halmstad. Syftet med mötet var att utvärdera om gruppen drar i rätt riktning vad gäller design 
och ifall det fanns tydliga normer för hur man går till väga när man designar denna typ av 
produkt. 
 
Ämnen som semantik, designmetodik, interaktivitet och färgsättning/färgscheman togs upp. 
En fråga som stod i centrum och diskuterades var ”Hur vill vi att kunden uppfattar produkten 
och vad gör vi rent designmässigt för att uppnå detta?”. 
 
Tiden för mötet var relativt begränsad och varade cirka 30 minuter. Detta ställde höga krav på 
förberedelse, dokumentation och effektivitet. 
 
Fler designmöten kommer hållas i framtiden för att följa upp framsteg och diskutera nya 
tankar. 

4.1.3 Venture cup 
Venture cup är en organisation som hjälper till att utveckla affärsidéer och nya företag. 
Årligen arrangeras tävlingar där de erbjuder en möjlighet att utvärdera deltagares affärsidé. 
 
Feedback gavs på detta projekt av en domare inom området web, software & media. 
 
Den feedback som gavs var mycket positiv, men framhöll att mer fokus behövde läggas på 
profilering av målgrupp och på vilket sätt samarbete med caféer skulle ske. 
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4.2 Vetenskaplig metod 
 
Hobbytest 
Då projektet grundat sig till stor del på empiriska arbetsmetoder har fokus legat på att 
utveckla egna metoder som löser projektets problem. Den mest framträdande av dessa som vi 
använt oss av är ett hobbytest vi skapade och sände ut till gymnasieskolor för att nå den 
programmeringskompetens som behövs i projektet. Då hobbytestet byggdes och sändes ut helt 
strukturerat och metodiskt är det vad som närmast gör anspråk på att vara en vetenskaplig 
metod i projektet. 

4.2.1 Syfte 
Det första som diskuterades vid val av produktidé var hur man skulle kunna få in 
programmerings-kompetensen på bästa sätt. Efter att ha diskuterat och skrivit ner samtliga 
lösningsidéer togs beslutet att försöka nå ut till vad i projektet benämns som hobbyutvecklare. 
 
Mer specifikt delades hobbyutvecklarna in i flera subgrupper: gymnasieelever, utvecklare 
man når genom fysiska kanaler och utvecklare man når genom onlinekanaler. Planen var att 
fokusera på först gymnasieelever och sedan gå vidare till de andra ifall inte tillräckligt med 
framsteg gjordes. 
 
De främsta anledningarna till att gymnasieelever valdes är följande: 
 

 De är uppvuxna med den typ av teknik som ska utvecklas - det är varken vi eller de 
som är äldre än oss i samma utsträckning. Vi tror de besitter en känsla för hur 
applikationer ska fungera, kännas och framför allt användas. 

 Ambition, drivkraft och intresse. Vi anpassade vad som blev ett test för att nå ut till de 
individer som tar egna initiativ (lösa uppgiften, sända in denna och sedan närvara på 
möte). Dessa anser vi i gruppen uppvisar dessa tre kvaliteter som är avgörande i ett 
projekt. 

 Resurseffektivitet. Dels från erfarenhet av liknande projekt med inslag av 
programmering som gruppmedlemmarna har sedan tidigare och efter diskussioner med 
den branschaktuella rådgivaren drogs slutsatsen att det är för riskfyllt att spendera 
pengar på att använda professionella aktörer i projektet. Research visade att det var 
mycket dyrt och väldigt hårt tryck från näringslivet (konkurrenter) på skickliga 
utvecklare. 

 Kostnad och arbetsform. Ingen ersättning utlovas till utvecklarna. Ett projekt som 
bygger på eget intresse och ambition tror vi ofta kan väga tyngre än monetärt intresse. 
Speciellt i detta projekt då utvecklingsprocesserna för apputveckling är pågående, 
cykliska och mer eller mindre oupphörliga. Detta skulle innebära att en professionell 
utvecklare skulle ha ett intresse av att ”dra ut på” arbetstimmarna, i motsats till i detta 
projekt då eleverna sporras av ett arbetsintyg, utökande av yrkesnätverk, erfarenheter 
och renommé. Det här innebär att de verkligen behöver nå målet för att uppnå syftet 
med samarbetet - det skapar ett nödvändigt incitament för båda parter (projektgrupp 
och utvecklarteam) och belönar båda på samma villkor vid samma tillfällen. Man sitter 
helt enkelt i samma båt, vilket är en god förutsättning för att driva ett projekt av denna 
natur. Att utvecklarna föredrar att arbeta en stor mängd på distans underlättar för alla 
parter som är inblandade förutsatt att detta sköts effektivt. Detta håller nere 
kostnaderna ännu mer. 
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Syftet med samarbetet med eleverna är att de tillsammans i mindre grupper (baserade på 
geografisk position) ska skapa en prototyp som gruppen sedan kan visa upp för investerare 
och övriga intressenter. Med hjälp av kapitalet kan professionell kompetens sedan tas in, 
vilket gör att produkten kan skalas upp i arbetsmängd och komplexitet. Därefter även göras 
redo för lansering. Att testa säkerheten på applikationen i denna fas är viktigt då produkten 
kan innehålla känslig information. Därför erfordras en typ av kompetens som vi i gruppen inte 
tror eleverna har. 

4.2.2 Testet 
För att nå ut till engagerade, intresserade och drivna utvecklare konstruerades ett enkelt 
programmeringstest i samråd med gruppens rådgivare. Detta gick ut på att lösa ett givet 
problem med möjlighet till tagande av egen kreativ frihet. Problemet var att konstruera en 
webbapplikation med användning av JavaScript och Google Maps API. Båda dessa 
teknologier är mycket relevanta för prototypens genomförande och gav både känsla och insikt 
för prototypens funktion. Ett par frivilliga enklare extrauppgifter togs med för att kunna 
utvärdera utvecklarnas ambitionsnivåer och finess. Testets innehåll och utformning 
diskuterades mycket utförligt. Vartenda ord och illustration planerades och itererades för att 
förbättra det intryck testet gav till fullo. QR-kod finns med på pappret för att höja 
sannolikheten att man läser testet och ge intrycket av att det är tekniskt kunniga och 
intresserade som konstruerat det. QR-koden gjorde även att alla haft till gång till en i realtid 
uppdaterad version av testet där man kunnat korrigera fel och eventuella detaljer som behövt 
förtydligas. Färgschemat är valt för att synas och utstråla innovation, teknik och modernitet. 
Loggor på programmeringsverktyg som erfordrades är med för att ge igenkänningsfaktor och 
öka förtroendet. Testet är skapat för användning i tre format; pdf, A3 och A4. 

4.2.3 Hur fick vi ut testet? 
Efter diskussion och research valdes två kanaler att kommunicera genom. Fysiska och digitala 
platser. För att nå ut till eleverna valdes gymnasier som den naturliga 
kommunikationskanalen. 
 
Först undersöktes alla gymnasieprogram som finns i Sverige och vad de generellt innehöll. De 
mest irrelevanta för området sållades bort. Från en lista på 1104 gymnasieskolor valdes 164 ut 
att kontaktas. Detta gjordes med villkoren geografisk avgränsning till mellersta och södra 
Sverige endast (för att kunna träffa utvecklarna utan för stora kostnader). Sedan valdes endast 
skolor ut med IT-, media-, vissa design- och teknikrelaterade utbildningar ut. 15 % (162) av 
samtliga gymnasieskolor kontaktades i projektet. 
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Rektorer, utbildningsansvariga för de relevanta programmen och lärare i 
programmeringsämnen kontaktades (i fallande ordning). Samtalsmanuset inledde med att 
presentation av sig själv och projektet, vad som görs i projektet och varför man kontaktar 
dem. Vidare styrdes samtalet mot frågan hur man kan nå ut till eleverna på bästa sätt på just 
deras skola, detta för att engagera dem i projektet och för att få komma vidare till avslut. Sist 
dubbelkollades vart material skulle sändas och en av flera olika epost-mallar sändes efter 
manuell korrigering ut till de personer som skolan ansåg vara behöriga/ansvariga. 
Anteckningar gjordes i kalkylark på Google Drive och information som när man ska 
återkomma, vem som samtalats med och ifall material är utsänt fördes ned i samma dokument 
för att undvika fel och underlätta kommunikationen likväl som arbetet. Hela listan arbetades 
från början till slut geografiskt sett, med ett antal mindre kommuner som utgångspunkt. Detta 
för att undvika att bränna broar i ett tidigt stadie med viktiga skolor och kontakter. De svagare 
prospekten användes alltså för att förfina samtalen och metoden. Materialet som sändes ut var 
hobbytestet i sig samt skriftlig information om testet, projektet och produkten. De ansvariga 
uppmanades att vidarebefordra mailet till lärare och annan personal så att det nådde eleverna. 
Slutmottagaren ombads dela ut, sätta upp på skolan och/eller länka ut informationen till 
eleverna. 
 
Kontaktpersonerna på skolorna var mycket positivt inställda och inte en enda av de 162 
kontaktade personerna hade en negativ uppfattning om vare sig projektet eller testet. 
 
Projektgruppen åkte även runt till ett fåtal av de närmaste skolorna för att prata med personal 
och se hur lapparna såg ut på plats. 

4.2.4 Responsen på testet 
Antalet svarande var nio personer. Dessa var utspridda runt om i Sverige. Respondenten från 
längst söderut var bosatt i Helsingborg och den längst norrut var i norra Stockholmsområdet. 
Resultatet visade att alla svarande var intressanta och beslut togs att erbjuda att få träffa alla 
elever. Det skickades ut bekräftelse på att vi mottagit bidragen och att eleven var välkommen 
på ett introduktionsmöte. Två grupper sattes ihop i Göteborg- respektive Stockholmsregionen 
för att reducera restiderna och -kostnaderna så mycket som möjligt. Detta var även bra för att 
undvika för stora grupper. Det visade sig att alla var intresserade och den 19:e och 20:e 
december 2015 valdes som datum för introduktionsmötena.  

4.2.5 Introduktionsmöten med eleverna 
Första mötet hölls i Göteborg med fyra deltagare inbjudna. Information om samlingspunkten 
och hur mötet skulle gå till sändes ut. Samlingspunkten var i utkanten av Göteborgs 
centralstation. Mötet hölls på Scandic i Göteborg där det bjöds på brunch och det berättades 
om vad projektet handlade om. 
 
För att få med allt som var viktigt fanns protokoll som stöd för projektgruppen och 
informationsblad till deltagarna. Upplägget var att inleda med mat och mer vardagligt samtal 
för att lära känna alla, lätta upp stämningen och berätta om oss själva. Projektet och produkten 
presenterades därefter i mer bekväma fåtöljer och med laptop för visuellt stöd. 
 
Vid möte nummer två i Stockholm användes samma upplägg som tidigare då det gick bra. 
Samling skedde vid centralstationen och därefter gick man vidare till en närliggande 
hotellounge. Projekt och produkt presenterades. Mötet tog kortare tid än väntat. 

4.2.6 Diskussion om metoden och resultatet 
Beslutet om att gå tillväga på detta sätt för att finna personer som kan hjälpa till att utveckla 
prototypen tycker vi nu i efterhand var rätt. Vi var fullt införstådda med vad det skulle 
innebära att arbeta på detta sätt. Metoden var välplanerad och väl genomförd. 
 
Det finns ett antal risker och brister med upplägget som vi tänkte redogöra för här: 
 
Eleverna har inte tillräckligt med kunskap 
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Då vi inte har omfattande kunskaper inom kodning är det osäkert att vår bild av branschen 
stämmer. Detta innebär att det funnits en risk att vi missbedömt den kunskap eleverna besitter 
och undervärderat vikten av professionell kompetens. För att motverka denna risk upprättade 
vi kontakt med projektets rådgivare och förde diskussion om han ansåg det vara ett bra 
alternativ att gå tillväga som vi planerat. Han gav intrycket att det var en bra lösning då det är 
så pass hårt tryck på skickliga utvecklare i dagsläget och att de flesta företag, både stora som 
små, söker febrilt efter dessa. Att konkurrera med dessa för att komma åt arbetskraften hade 
inneburit en större förhandlingskraft för utvecklarna, vilket hade påverkat vår 
förhandlingsposition negativt. Detta var ett problem då den kan anses relativt låg redan med 
tanke på att det är ett studentinitierat projekt och inte för personliga/yrkesmässiga ändamål på 
pappret (även om det är det för oss som driver projektet). Om denna risk visar sig stämma 
innebär detta förseningar och förlust i motivation för utvecklarna. Det ställer högre krav på 
oss som projektledare att stödja och hjälpa till att överkomma dessa problem. För att lösa 
denna typ av problem har vi tydliggjort för utvecklarna att vi har ett kontaktnät inom 
branschen till vårt förfogande för frågor och assistans. Detta kontaktnät är i realiteten åtta 
personer. Dessa är vänner och bekanta med olika bakgrund, men samma kunskapsområde – 
programmering, webb- och apputveckling. 
 
Distansarbete innebär problem 
Att utvecklarnas arbete utförs i störst mängd på distans gör att det ställs högre krav på att de 
kan motivera och disciplinera sig själva. Det krävs en större portion av tillit. 
Kommunikationen är viktig att den sköts effektivt och regelbundet så att alla inblandade 
känner att de är del av ett team och får stöd. Det hade antagligen inte gått att bedriva ett 
projekt av denna natur utan att koncentrera kommunikationen online. Alternativet hade varit 
samlokalisering och därmed hade det inte fungerat att samarbeta med gymnasieelever då de 
går i skolan på fulltid. Även om det i projektet är tänkt att hållas ungefär tre fysiska möten 
tills prototypen är färdig kan man inte förlita kommunikationen i projektet på endast detta. 
Därför behöver man öppna upp kanalerna och göra sig nåbara mer eller mindre dygnet runt. 
Så för att minimera denna risk är det viktigt med snabb, tydlig och regelbunden 
kommunikation. 
 
Projektet ställer för höga krav på vår kompetens inom programmering 
Något vi diskuterade en hel del innan introduktionsmötena var hur vi ska göra för att ge oss 
själva rätt roll i projektet. Då vi inte har i närheten lika goda kunskaper inom programmering 
som utvecklarna vore det ineffektivt att själva tilldela dem arbetsuppgifter och instruktioner. 
Det kvarlämnar en roll där vi supportar och löser deras problem med de metoder vi kan, som 
nämnt under den första riskpunkten i detta avsnitt. Att vi arbetar på detta sätt ställer högre 
krav på vårt förtroende för utvecklarna. Detta ser vi som någonting bra, då vi får en möjlighet 
att visa att vi tror på dem och att de kan uppnå de satta målen. Vi tycker det var väldigt viktigt 
att vi poängterade i ett tidigt stadie att vi som driver projektet är projektledare och kunniga 
inom produktutveckling, inte programmering. Därför har vi förtydligat detta både i samband 
med kallelse till introduktionsmötena och under själva mötena så det inte blir någon slags 
förvirring om rollerna i projektet. Det finns självklart en risk att vi vet för lite om 
programmering för att anses som kompetenta att driva projektet. Men, som vi ser det får vi 
kompensera den kunskap vi saknar med att ta in kunskap från annat håll. På grund av detta 
har vi legitimerat vårt kontaktnät inom området. Vi tror att det beträffande denna risk är 
otroligt viktigt att äga stor självinsikt samt lyssna på och ta åt sig av de synpunkter som 
framförs från olika parter. 
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För få respondenter vid test 
Antalet personer som svarat på testet får direkt inverkan på kvaliteten av slutprodukten och 
sannolikheten att nå dit. Dessutom vill vi undvika att få för lite utdelning på den mängd arbete 
som lagts ned på denna metod. Vi gjorde bedömningen att möjligheterna var större än 
riskerna med att noggrant planera detta test och urval. Att vi får för få svar på det första testet 
skulle innebära att vi behövde gå vidare med de övriga kanalerna vi bestämt använda i 
andrahand vid behov. Dessa kanaler var utvecklare nådda genom högskolor och de nådda 
genom digitala kanaler. För att ta reda på vilka digitala platser dessa befann sig på gjordes ett 
fåtal intervjuer och research. Vi resonerade även kring vilka kanaler där intresset för 
webbutveckling kunde vara störst. Hela denna metod med att få ut testet behandlade vi precis 
som en marknadsföringskampanj med begrepp som budskap, kanaler och målgrupp i direkt 
korrelation till hur vi planerade. Alltså hade vi en plan för vad som skulle göras ifall vi inte 
fick ihop tillräckligt med svar. 
 
Kommunikation med rådgivare felar 
Detta var ett av de problemen som visade sig och gruppen aktivt behövde förebygga. Vid två 
tillfällen lämnade rådgivaren återbud eller bad att få skjuta på möte. Detta fick direkta 
implikationer på både planering och utförande i projektet. Extra stort var problemet då vi 
redan kommit en bit i samarbetet med varandra. Att i detta skede avbryta samarbete eller byta 
rådgivare hade inneburit förseningar i projektet och en risk att gå tillbaka mer eller mindre till 
ruta ett. Då rådgivaren inte erhöll kompensation för möten eller assistans kunde man som 
projektgrupp inte ställa krav. Vi insåg att vi behövde parera risken, så vi började leta runt efter 
fler personer med kunskaper inom området. Vi inventerade våra bekantskapskretsar och 
pratade med personer som alla gick med på att ge respons om vi behövde hjälp eller ställa 
frågor. Vi försökte alltså sprida ut risken för att motverka detta, än så länge har det fungerat 
väl och vi har inte haft några allvarliga förseningar/brister i kommunikation med vare sig 
rådgivare eller inom kontaktnätet. 
 
Ej designerad plan för kontakt med utvecklare 
När vi kom tillbaka för att arbeta i projektet efter nyår insåg vi att vi inte hunnit upprätta en 
plan för hur vi skulle sköta kontakten med utvecklarna. Att vi inte hade några utarbetade 
rutiner för hur vi skulle upprätthålla god kommunikation. Detta får i projektet ses som en brist 
och inte en risk. Även om vi hade diskuterat vikten av detta och mer eller mindre beslutat att 
göra det hade det blivit underprioriterat då vi kommit fram till att det var viktigt att hinna med 
introduktionsmötena innan jul. Alltså kom arbete med dessa före och gjorde att vi inte hann 
upprätta denna plan. Det här innebär att vi upplevde lite oklarheter gällande vem som skulle ta 
hand om kommunikationen med utvecklarna och vad vi behövde kommunicera. Som tur var 
hade vi behållit tillräckligt god kommunikation och den mest aktiva gruppen hade skött sig 
själv som en funktionell enhet. Det är för övrigt precis vad vi velat uppnå med att dela in 
utvecklarna i team, så att de kan motivera och assistera varandra för att komma framåt. Ett 
nytt uppföljningsmöte hölls och kommunikationsuppgifter delades upp inom projektgruppen. 
Vi tror att det faktum att en kommunikationsplan har saknats dels satt prototypens utveckling 
på spel till viss grad, men samtidigt även gett utvecklarteamen en chans att visa vad de går för 
och bli mer sammansvetsade. I framtiden kommer vi arbeta mer aktivt och regelbundet i 
kommunikationen med utvecklarna för att se till att projektet fortskrider. 
 

4.2.7 Slutsatser och erfarenheter 
Något som diskuterades inför spridningen av testet var huruvida vi skulle försöka nå ut till 
rektorer, programansvariga eller ämneslärare på skolorna. Beslut togs att kontakta rektorer till 
att börja med och sedan kopplas vidare nedåt i organisationen. Detta innebar att vi inte alltid 
fick svar (~35 % som inte svarade vid första telefonkontakt). Dessa personer återkom vi till 
efter två arbetsdagar för att försöka nå igen. Vi har diskuterat hur svarsgraden och spridningen 
hade påverkats om vi tagit beslut om att kontakta lärare inom relevanta ämnen direkt. Hade vi 
fått ut testet snabbare till eleverna eller behövde vi legitimiteten från att få godkännande från 
rektorn innan? Fick vi ett större bortfall på grund av de rektorer som var överbelastade med 
arbete och inte vidarebefordrade materialet som lovat? 
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4.3  Tillvägagångssätt 
 
Sättet vi kom fram till lösningen har varit en sakta-men-säkert process där vi noga 
kontemplerat varje designbeslut och vägt dess fördelar mot nackdelar. Från en grundvision 
om en produkt som skulle kunna existera har vi upprepat en iteraterande process i två steg 
bestående av diskussion – korrigering. Genom att ständigt föra anteckningar om de problem 
som uppstår i projektet/med produkten har vi kunnat diskutera och finna lösningar på dessa en 
efter en. Vi har alltså inte arbetat lösningsorienterat i den mån att vi tagit fram 
konceptlösningar och sedan valt ut de bästa lösningarna. Detta tycker vi känns för stelt med 
tanke på produktens wish-baserade (Ottosson, 2006) natur. Vi tror även att detta sätt att 
utveckla är lämpligt för produkten då vi har gett idén mycket gott om tid att mogna och nå en 
status då den helt enkelt är möjlig och noggrant uttänkt. 
 
Vad gäller beslut i projektet har det snarare varit många, små beslut om hur produkten skall 
fungera, se ut och utvecklas som har tagits i motsats till en gatebaserad arbetsmetod. Vi vill 
även här poängtera vikten av diskussion som en viktig del av arbetsmetoden, då det är detta 
som möjliggjort effektiv problemlösning och en delad vision. Vid diskussioner tar gruppen 
upp för- och nackdelar med hur det ser ut i dagsläget och vilka implikationer förändring skulle 
medföra. Ibland krävs en djupgående analys, ibland endast presentation av egen empiri eller 
fakta. 
 
Något vi märkte tidigt i projektet är att vi behövde ett sätt att garantera att projektet fortlöper 
och utvecklas. Ett sätt att utvärdera projektet och produktens status. Vad vi kom fram till var 
att dels göra privata uppoffringar för att ge plats till projektet och dels använda nedlagd tid i 
projektet som ett mått för att utvärdera hur det går framåt. Vad denna måttenhet också innebär 
för oss är ett sätt att kvalitetssäkra projektet. Genom att se till att man ständigt lägger ner tid 
kan man åtminstone se till att projektet aldrig stagnerar och i bästa fall alltid gör framsteg. 
Samlokalisering brukar också innebära att vi har möjlighet att diskutera varför vi inte kommer 
framåt och även ta upp de problem som vi tycker gäckar projektet. Detta sätt att arbeta lämpar 
sig väl både för projektet och för oss som individer i gruppen. Med hjälp av att arbeta på detta 
sätt kan vi både reducera riskerna i projektet och ge oss en väl behövd trygghet i 
utvecklingsprocessen: Lägger vi ned tid i projektet får vi tillbaka på detta. Om inte vi får 
tillbaka där vi tror, så får vi det någon annanstans, som det visar sig behöver det lika mycket. 
Detta tror vi är väldigt bra för projektet då det lyfter fram många aspekter som man har lätt att 
missa, men som egentligen är lika viktiga som de man ofta diskuterar. 
  
För oss är det här vår metod för att garantera att den långsiktiga utvecklingen går i rätt 
riktning. Den kortsiktiga utvecklingen handlar mer om praktiskt arbete och att nå de delmål vi 
sprintar mot. Dessa typer av möten är ofta mer arbetsinriktade. Arbete delas upp mellan 
projektmedlemmarna, vi tar upp vad som är viktigt att tänka på när vi utför arbetsuppgiften 
och tar sedan itu med vad det gäller. 
 
Dessa tillvägagångssätt fungerar mycket väl och ligger i linje med de projektmodeller vi valt 
att arbeta utefter i projektet. 
 
Vi i gruppen uppfattar det som att man generellt sett ofta arbetar lösningsorienterat i 
produktutvecklingsprojekt. Man definierar problem, brainstormar fram lösningar, väljer 
koncept och utvecklar. Vi tror att detta fungerar väl för projekt som är av mer teknisk natur. 
Då vi själva ser det som att vi utvecklar en produkt som både är en vara (applikationen i sig) 
och en tjänst (vad applikationen möjliggör) är det viktigt att ta hänsyn till vad båda dessa 
aspekter medför. Eftersom vi har bestämt att använda oss av utvecklare för att ta fram 
applikationen, tar den tekniska delen av projektet inte upp lika mycket energi för oss. Det är 
både så vi och utvecklarna vill ha det. Ett sätt att ta tillvara på respektives styrkor. 
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Detta lämnar mer av själva tjänstens utformning åt oss i projektet, vilket i sin tur innebär en 
annan typ av utvecklingsmetod i projektet. Istället för att fokusera på den mer tekniska metod 
som vi nämnde, blir begrepp som kundupplevelse, tydlighet och kundvärde mer relevanta. 
Just kundupplevelsen är vad vi fokuserar mest på i hela projektet. Det är vårt främsta verktyg 
för att förverkliga visionen vi har av produkten. Genom att jobba med storytelling och 
scenarior kan vi utvärdera i vilken mån applikationen fungerar på det sätt som vi tänkt. 
  
För att kunna förverkliga den vision vi har av produkten har vi därför ofta fokuserat mer på de 
till synes ”mjuka värdena” i en produkt. Exempelvis: 
 

 Hur uppfattas produkten? 
 Hur kan vi göra tjänsten så smidig som möjligt att använda? 
 Vad vill vi förmedla i design och utformning? 
 Hur kan vi garantera att produkten är vad kunden förväntar sig? 
 Hur profilerar vi oss? 
 Hur tjänar vi pengar? 
 Hur kan vi göra tjänsten spännande? 
 Hur kan vi få kunden att komma tillbaka och använda tjänsten igen? 

  
Vid första anblick kan dessa frågor ses som självklara, men vi har uppmärksammat vikten av 
dem och allokerat resurser som både tid och energi till att besvara dem. Vi vill inte försumma 
vikten av frågorna, vilket vi tror ofta är fallet. Vi behandlar dem som vilket tekniskt problem 
som helst; bryter ned det till dess beståndsdelar, analyserar och tar designbeslut. Dessa 
designbeslut anser vi för tjänstedelen av produkten framåt och är därför en viktig del både av 
den kortsiktiga och långsiktiga utvecklingen. Rent praktiskt innebär detta att vi skapar 
”ärendekort” med dessa frågor i vår projektplaneringsplattform (Trello) och antecknar tankar 
och synpunkter på dessa då de förs på tal eller tas upp. 
 

 
Figur 6 - Exempel: Så här kan ett ärendekort se ut. 
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Figur 7 – Funktioner i produkt 

Tekniska funktioner 
Applikationens funktioner kommer läggas till allt eftersom utveckling tar vid; till en början 
ligger fokus på stabilitet och att skapa en solid programmeringsgrund. Prototypens syfte är 
endast att visa att produkten är möjlig med hjälp av att koppla ihop två enheter och säga till 
när dessa är inom ett visst avstånd från varandra. En visuell prototyp finns även för att ge en 
bild av hur slutprodukten blir. 
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5. Resultat 

5.1 Applikationen 
 
Bifogat finns en produktbroschyr där produkten och konceptet finns i detalj (bilaga 7.7). 

Beskrivning 
Produkten är en social realtidsapplikation som kopplar ihop människor över ett cafébesök. I 
ett givet scenario finns två användare; varav den ena antingen beslutar sig för att gå till eller 
redan befinner sig på ett café. Om denne beslutar sig för att köpa något extra, exempelvis en 
kopp kaffe till, kan denna person bjuda någon annan via applikationen. Den andra personen 
kan samtidigt med hjälp av att aktivera ett sökläge på telefonen sedan notifieras när denna har 
”vunnit” koppen med kaffe. Den ena personen söker främst sällskap och den andra personen 
kan söka både sällskap/och eller något litet att äta eller dricka. Genom att applikationen håller 
ordning på hur många gånger man bjuder andra och själv blir bjuden ges de personer som 
bjuder andra förtur att återhämta sin generositet vid ett annat tillfälle. På så vis skapar man ett 
eget kretslopp inuti applikationen som uppmuntrar socialt samspel och dessutom ett givande-
tagande som är naturligt hos människor. 
 
Realtid. Att applikationen körs i realtid innebär att denna är ständigt uppkopplad till en 
databas, med vilken den utbyter information. Med hjälp av detta kan man bygga en snabb och 
responsiv applikation som betonar automatik före manuell input. Exempel på detta är att 
användarna har möjlighet att endast aktivera ett sökläge som ligger på i telefonens bakgrund, 
istället för att kräva att användaren aktivt ansöker till varje mötesmöjlighet som dyker upp i 
databasen. De mobila enheternas geopositiondata kan i realtid sparas ned och uppdateras, 
vilket innebär att applikationen kan guida ihop mötespersonerna rent geografiskt och 
logistiskt. Att applikationen fungerar i realtid gör det även enkelt att korrigera fel, erbjuda 
support, samla statistik med mera. 
 
Social. Den skarpsynte lägger märke till att det inte är själva cafévaran som står i centrum för 
applikationens upplevelse. Fokus ligger på att skapa enkla pratstunder. Tillfällen i tid och 
plats där man kan uppfylla två individers behov genom ett enkelt utbyte. En bjudande gest är 
en stabil och positiv utgångspunkt för ett möte och uppmuntrar användarna att visa sina bästa 
jag. Applikationen är naturlig på ett sådant sätt att den inte försöker kontrollera hur människor 
möts, utan endast erbjuder de bästa förutsättningarna. Detta märker man även då användarna 
inte har inflytande över vem de skall träffa, utan när och var. Det här visar också på att 
produkten försöker tillfredsställa ett annat typ av behov än traditionella digitala mötesplatser 
och ämnar att hjälpa användare tygla sin sällskapssjuka i en trevlig miljö. 
 
  

Figur 8 – Produkt 
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5.2 Marknad 

Användare - målgrupp 
Denna grupp är de huvudsakliga användarna av produkten. Det mesta av projektet handlar om 
att tillfredsställa deras behov och att skapa en spännande och trevlig kundupplevelse. 
Eftersom applikationen kommer registrera demografiska data kan man lära sig mer om denna 
grupp och vad som efterfrågas allt eftersom. En mindre grupp användare kommer samarbetas 
med för att vidareutveckla tjänsten och för att kunna ta hänsyn till efterfrågan. Mycket 
experiment och tester görs för att fånga rätt känsla när applikationen används på plats. En ofta 
återkommande observation i projektet är interaktionsproblemet – tendensen att användarna 
interagerar med sina mobila enheter i allt större utsträckning. Det är viktigt att ta hänsyn till 
detta och förebygga dessa tendenser i applikationen. Gång på gång poängteras att produkten 
inte skall stjäla uppmärksamhet från vardagen, utan endast finnas där som en 
bakgrundsfunktion. Denna mening kan användas i projektet som ett mantra för att påminna 
om hur produkten bör kundanpassas. 
 
I dagsläget går det inte att dra många slutsatser om den typiska användaren. Vad som går att 
spekulera kring är hur användarmönstret skulle se ut då applikationen fanns tillgänglig för 
allmänheten. För att kunna särskilja olika användargrupper så har det valts att fokusera på 
andra variabler än vid traditionell marknadsföring och återkoppla till frågeställningen ”hur 
använder man produkten?”. Här går det att konstatera tre användargrupper: 
 

 Personer som i störst utsträckning bjuder andra 
 Personer som både bjuder och blir bjudna 
 Personer som i störst utsträckning blir bjudna 

 
Att profilera på detta sätt är bra då det ger en möjlighet att konstatera vad som driver de olika 
användartyperna och vad de efterfrågar i applikationen. Exempelvis kommer de som bjuder i 
störst utsträckning antagligen efterfråga mer inflytande över vilka de bjuder, samtidigt som de 
som blir bjudna kanske mer efterfrågar platsmässigt underlättande funktioner. Dessa profiler 
kan man använda för att utveckla separata marknadsplaner för varje användargrupp. Man kan 
undersöka hur man kan nå ut till respektive grupp och ifall det är möjligt att erbjuda 
mervärdesfunktioner som köp inuti applikationen eller dylikt.  
 
Den primära målgruppen av dessa kommer vara de som i störst utsträckning bjuder andra, då 
det är de som kommer se till att fler använder applikationen. Kan man tillgodose deras behov 
på ett bra sätt och skapa ett tillflöde i denna typ av användare så kan man garantera ständig 
spridning av applikationen. Trots detta är det värt att poängtera att man inte bör underskatta 
de andra grupperna, då alla är nödvändiga att tillfredsställa – det är trots allt varandra de skall 
träffa! 
 

 

Figur 9 – Affärsmodellens aktiviteter 
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Kunden - betalmodell 
I detta projekt är den primära kunden caféerna. Även om det är möjligt att kostnadsbelägga 
användarna med mikrotransaktioner är det inte en lika bra väg till förtjänst som att nå ut till de 
som ekonomiskt tjänar mest på applikationen. Speciellt viktigt är detta då det är användarna 
(privatpersoner) som har konsumentkraften på sin sida. Genom att tillgodose deras behov med 
applikationen stärks projektgruppen alltmer ju fler användare som använder den. Detta gör att 
man i sin tur kan ställa allt högre krav på caféerna och anpassa erbjudanden efter 
förhandlingskraften. Betalmodellen utgörs av att få in applikationen till caféerna och teckna 
avtal där man tjänar en liten andel av kundernas extra vinst per kund. Ett bra upplägg för båda 
parter som även skalar med antalet användare av applikationen – både kunderna och 
produkten vinner på att fler användare använder den. Detta skapar en perfekt grund för 
samarbete. Dessutom ges det genom att tidigt få in en fot hos caféerna sedan en hävarm för att 
öka produktintäkter. Att i full utsträckning själva kunna påverka intäkterna i projektet har 
varit det absolut viktigaste då betalmodellen designades – därav ett system som går väl i linje 
med resten av projektets scaling-friendly business model koncept. 
 
En ofta efterfrågad funktion av caféerna är möjligheten att använda applikationen som 
kommunikationskanal till sina kunder. Detta är planerat att integreras i applikationens 
hemskärm där den läggs inuti ett växlande flöde i ordning bestående av nyheter från 
utvecklarteamet, erbjudanden från caféer och statistik om applikationen/användaren. Detta är 
en funktion till som alla parter vinner på och ett sätt att vidareutveckla och komplettera 
betalmodellen på, då tillräckliga användarantal uppmäts. 
 
Det finns en mängd spännande vidareutvecklingsområden för framtiden, vilket innebär att ett 
tätt och givande samarbete med caféerna är nödvändigt. Projektgruppen arbetar kontinuerligt 
med att utvidga kontaktnätet inom branschen för att stärka banden och lära sig mer om hur 
produkten kan anpassas för både användare och kund. 

Strategi 
Nisch. Produktens nisch går enkelt att beskrivas som mötesmomentet. Eftersom att tajming är 
ett genomgående tema i produkten är det även här det går att fånga den mest positiva 
instansen av produkten – tillfället då två personer som inte träffats tidigare har fått en ny vän. 
Kan man fånga detta ögonblick och använda det i marknadsföring går det att direkt uppvisa 
vad produkten bidrar med. Vad bättre sätt att fånga ögonblicket än att använda sig av 
fotografier? Genom att användarna uppmuntras att ta ett foto tillsammans om de ger tummen 
upp till mötet, kan man med hjälp av Instagram eller liknande tredjepart sprida detta online 
som marknadsföring för både produkten och caféet (de har möjlighet att registrera sitt konto 
hos applikationen i samband med att de läggs till i databasen). På detta sätt går det att använda 
användarna som naturliga marknadsförare för produkten och se till att den sprids vidare. Även 
här är det scaling-friendly då modellen skulle klara av att bära upp viral spridning. 
 
Incitamentsystem. En av de viktigaste frågorna i projektet är ”varför kommer man tillbaka till 
applikationen?”. Det konstaterades tidigt att ett system behövde utvecklas för att stödja 
produktens huvudfunktion. Genom att gifta samman produktens välmenande och froma 
dimension med detta föddes tanken till en positiv spiral. Vad som menas med detta är 
funktionen att man lättare blir bjuden om man tidigare bjudit andra genom att dra en poäng 
från den som blir bjuden och samtidigt ger en poäng till den som bjuder. Detta skapar ett 
incitament att åter använda applikationen och dessutom uppmuntrar ett sunt och etiskt 
förhållningssätt gentemot andra människor, vilket tillsammans utgör projektets ideologiska 
kärna. Detta system är också önskvärt med avseende på scaling-friendly aspekten i projektet 
då spiralsystemet i viss mån skapar en slags monitorerad självressonans som i virala 
sammanhang skulle vara kraftfullt rent PR- och mediamässigt. Det är lätt att anknyta detta till 
marknadsföringskampanjer och går att upprätta samarbeten kring. 
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6. Diskussion 

6.1 Trender 
 
För att komma med idéer i början så försökte vi tänka ut hur världen kommer att se ut om 10 
år, detta resulterade i att vi hittade olika trender som vi tyckte var intressanta. Något av det 
första vi tänkte på var att människor i dag interagerar mycket med sina mobiler, men lite på 
fel sätt. Vi vill att de ska kunna använda mobilen för att kunna träffa nytt folk och använda 
den som ett verktyg. 
 
Vi tänkte även på vad som är möjligt med dagens teknik. Skulle det vara möjligt att låta 
telefonen göra det mesta i bakgrunden och reducera den mängd input som krävs av 
användaren? Vi ville utforska vad som är möjligt med tekniken och hur databaser fungerar. 
 
Delningsekonomin är en växande trend där det dykt upp många olika företag de senaste åren, 
såsom Uber, Airbnb och Airdine. Trenden handlar om nya sätt att utnyttja resurser. I denna 
växande trend händer mycket, det dyker upp nya företag hela tiden. Skulle man upptäcka ett 
hål i marknaden har man en möjlighet att synas och dessutom öka sina marknadsandelar. 
Trendens framtid är självfallet osäker, då trenden skulle kunna dala på grund av politiska 
beslut eller andra påtryckningar. 
 
Urbanisering men även globalisering såg vi som stora trender. Dessa gör att människor flyttar 
allt mer på sig och att städerna blir större. Genom att fler personer flyttar in till städer kommer 
det behövas mer och fler naturliga mötesplatser. 
 
I takt med globalisering och urbanisering kommer det bli allt lättare att sprida produkten men 
även svårare att bli först på marknaden. 

6.2 Projekt 
 
I det stora hela har projektet gått bra. Det börjades med att leta kompetens. För att gå vidare 
med detta var vi tvungna att antingen betala en utvecklare att göra jobbet, själva göra det eller 
genom att sammabeta med någon. För att inte kostnadsbelägga projektet i ett så pass tidigt 
skede stod det mellan att programmera själva eller påbörja ett samarbete. Genom att inte 
programmera själva kan vi istället arbeta med att förfina produkten. Vi tror att hobbytestet 
som vi till slut nådde ut till gymnasieskolorna med var ett bra sätt att nå driva och engagerade 
individer. Genom att använda sig av gymnasielever som prototyputvecklare i projektet valde 
vi en väg som innebar mer jobb än om man hade köpt in tjänsten. Däremot så har vi haft en 
möjlighet att påverka produktens utformning under projektets gång eftersom detta inte 
medfört kostnader.  
 

Då vi endast fick nio svar på hobbytestet ville vi ge dem alla en chans att få vara med på 
introduktionsmötet.  
 
Två möten hölls för att få ett ansikte på med vem man jobbar med. Vi tror att detta skapar 
förtroende mellan alla. Hade vi valt att genomföra ett digitalt möte så hade troligtvis fler 
hoppat av. Eftersom respondenterna var unga och nervösa behövdes engagemang och 
vänlighet för att öppna upp dem för gruppen.  
 

Av dessa två möten visade det sig att Göteborgsgruppen var den enda som lyckats sig 
organisera sig som projektgrupp och jobbat vidare efter introduktionsmötet. Det märktes vid 
första träffen att dynamiken i gruppen från Göteborg var mycket starkare än den i Stockholm. 
En tanke är att detta kan ha berott på skillnaden i gruppstorlek. De var fyra respektive fem 
personer. Det kändes även härligt när vi lämnade Göteborgsmötet då alla tog varandras 
kontaktuppgifter och blev som ett team direkt. 
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Det visade sig sen att en av gruppmedlemmarna haft mycket att göra och därmed lämnat 
uppdraget att framställa en prototyp.  
 
Inom apputvecklingsbranschen så finns det mycket åsikter och väldigt många är självlärda. En 
webb-undersökning (Developer Survey 2015) av StackOverflow visar att hela 41,8% av alla 
utvecklare är självlärda. Därför ville vi ge utvecklarna en möjlighet att arbeta på det sätt de 
själva föredrar.  
 
En av utvecklarna från Göteborgsgruppen upplevde att de tekniska ramverk som produkten är 
byggdes på var främmande och hade tagit för mycket tid att sätta sig in i. Därför pratade vi 
med honom och fann alternativet att han kunde arbeta vidare i egen riktning och fortfarande 
således ingå i projektet. Denna person visade sig sedan vara en av de största tillgångarna i 
projektet. Vi tror att det var viktigt att vi gav detta personliga bemötande då vi tillsammans 
fann en lösning för fortsatt samarbete. 
 
Den ena gruppen utryckte att de tagit sig vatten över huvudet, medan vi fick goda nyheter från 
den andra utvecklaren att en prototyp snart var på väg. Vi satte upp delmål och arbetade med 
en funktion i taget. Detta för att behålla fokus, motivation och känslan av att komma framåt. 
Vi tror att just denna känsla är viktig och vill använda oss av detta även i framtida projekt. 
För att hitta nya utvecklare för att vara på den säkra sidan intervjuade ett antal nya utvecklare. 
Detta gjorde alltså att vi säkrade projektets utveckling ifall våra andra utvecklare skulle få 
förhinder eller stöta på motgångar. Vi ville helt enkelt sprida ut risken. Det var även ett sätt att 
försöka stärka kompetensen i projektet. 
 
Utvecklaren som gjort den första prototypen fick ett prototypintyg som lovat, vid färdigställd 
prototyp. Detta intyg är ett bevis på väl utfört arbete samt engagemang och driv. Intygen kan 
även användas som referens vid jobbansökningar bland annat. Detta intyg var ett sätt för oss 
att bidra med en morot i projektet - någonting som var både fullt konkret och användbart. Vi 
tyckte det var kul att se att intyget ingav stolthet i utvecklaren och inser nu värdet av att ge sin 
uppskattning vid uppföljningstillfällen. 
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6.3 Produkt 
 
Resultatet av projektet är en iOS applikation som är nära en slutprodukt. Något som den i 
dagsläget behöver är stabilitet och lösningar på buggar. Detta är kul, då vi i projektet har 
kommit längre än vad vi förväntat oss. Närmast i projektet ligger att fylla upp databasen med 
verifierade caféer. 
 
Produktutvecklingen har till stor del varit att testa sig fram. För att bättre kunna förstå 
appvärlden och UX har vi låtit oss inspireras av och läsa på om andra applikationer. Det har 
gett oss insikter om hur människor instinktivt interagerar med teknik.  
 

En milstolpe i projektet var när vi fann webapplikationen Proto, som är ett program för att 
simulera och visualisera applikationer. Efter mycket arbete lyckades vi få till visuella 
prototyper som var så pass realistiska att vi kunde rollspela i cafémiljöer och använda dessa 
som utgångspunkt för utvecklingen av den riktiga produkten. Dessa gick även att använda 
som en slags produktspecifikation för utvecklarna eftersom det var enkelt att visa upp hur vi 
ville ha det. Att spendera dessa timmar och dagar på att putsa på vår egna visuella prototyp 
var i efterhand aningen riskfyllt, då det hade kunna stjäla fokus från viktigare arbetsuppgifter. 
Däremot visade det sig att tiden var mer än välspenderad då vi konstant haft nytta av den 
visuella prototypen. Vi har verkligen lyckats sätta oss i denna webbapplikation och kan 
definitivt utnyttja kunskapen i framtida projekt och anställningar.  
 
Det har varit roligt att se en idé ta form och växa till en fungerande produkt. I och med detta 
projekt har man fått en större inblick i hur andra applikationer fungerar. 
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7.1 Budget 
 
 

 
 



 

 

7.2 SWOT-analys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Svagheter 

Möjligheter Hot 

Styrkor 

• Scaling-friendly business 

model 

• Lättpresenterad produkt 

• Unikt koncept 

• Tidsaktuellt 

• Intensiv bransch 

• Programmeringsramverk blir 

utdaterat eller utkonkurrerat 

• Projekt på distans 

• Ingen kontaktperson på café 



 

 

7.3 Riskanalys 
 

Risk 
Sannolikhet 

1-5 

Konsekvens 

1-5 
Riskvärde Riskåtgärd 

Förhinder hos någon 

av oss 
3 3 9 

Kommunicera även 

om man har 

förhinder 

Förhinder hos 

rådgivare 
3 3 9 

Kommunicera även 

om man har 

förhinder 

Förhinder hos 

utvecklare 
3 3 9 

Kommunicera även 

om man har 

förhinder 

Datorhaveri 1 5 5 Molntjänster 

Förändringar hos 

mjukvaruleverantöre

r 

1 5 5 

Använder oss av 

kända och stora 

företag 

Tidsplan följs ej 2 2 4 
God planering och 

tydliga delmål 

Projektgrupp 

överstiger budget 
2 3 6 

Väljer billigare 

alternativ och 

undviker löpande 

kostnader 

Kontakt faller av 

med utvecklarna 
3 5 15 

Planerad 

kommunikation 

Ineffektivitet under 

möten 
4 1 4 

Planerar upp mötena 

vad som ska tas upp 

Irritation inom 

gruppen 
2 2 4 

Bra kommunikation 

för att undvika 

missförstånd. Rättvis 

arbetsfördelning 

Kompetensnivå för 

låg 
3 3 9 

Använda sig av 

kontaktnätet, 

expandera 

kontaktnätet 

Utvecklares 

arbetsnivå för låg 
3 4 12 

Jobba i delmål så att 

det inte blir för tungt 

Lyckas inte hitta 

finansiärer 
3 4 12 

Visa bra och tydlig 

information när vi 

presenterar 

produkten 

Inga caféer är 

intresserade 
3 4 12 

Visa bra och tydlig 

information när vi 

presenterar 

produkten 

 
 



 

 

7.4 Intervju med Caféer 

Intervju med Café Skånskan 7/3-2016 

Punkter vi kan ta till oss 

 Man kan stänga av ”insläpp” vissa dagar/tider om caféerna vill det, för att jämna ut 

kundflödet. 

 Lite mer unik upplevelse om man skickar dem till mindre caféer. Användarna tänker 

på inredning och det kanske finns något att snacka om vid mötet. En icebreaker att 

prata om caféets miljö/känsla. 

 Kanske en annan typ av användare som kommer vid andra tider (typ när det är mindre 

folk på den dagen). 

 Finns med i Njutarboken som är ett rabatthäfte i Halmstad. 

 

Frågor till Daniel på Skånskan i Halmstad 

 Vanligaste dagarna, när är det mycket kunder? 

o Helger och eftermiddagar. 

o Nästan alltid fullt på helgerna, får vänta för att få plats. 

 Vilka sociala medier använder ni er av? 

o Facebook och Instagram. 

o Kan tagga caféernas konto (Facebook/ Instagram). 

 Vad kostar en kaffe? 

o Ligger någonstans i mittenskiktet mellan alla andra 

o 29 kr för en vanlig kaffe. 

o 38 kr för en Latte. 

o Ibland får man skämmas när en hel familj ska fika för det blir ofta mycket 

pengar och familjen kunde lika gärna ätit lunch för de pengarna.  Det börjar 

med en macka och sedan dricka på det och sedan en bulle och till slut är det 

nästan 70-90 kr per person. 

 Hur länge brukar kunderna sitta? 

o Vissa sitter länge och det är inte uppskattat, tar upp plats och köper inget extra. 

Kan sitta en hel dag men köper endast en kaffe. 

o Har pinnstolar för att man ska ta sin fika och sedan gå, inte anpassat för några 

långsittare. 

 Har ni någon speciell målgrupp? 

o De som kommer in är alla typer av kunder men inte för gamla kunder för att 

trappan är svår att komma upp i. 

 Hur väl används kapaciteten generellt? 



 

 

o Det kommer i vågor, kan bli fullt på bara några minuter och sedan helt tomt 

efter en stund. 

o Helger är det alltid fullbelamrat och hela kapaciteten utnyttjas. 

 Hur gör ni för att få in nya kunder? 

o Det bästa sättet är att gå ut och dela ut flyers med ett erbjudande såsom 2 för 1. 

Att nå de personer som är i närheten. 

o Nappar oftast inte på en gratis kaffe utan vill gärna ha något mer. 

o Kan erbjuda en gratis semla om man köper 2 och när kunden väl köper det 

köper man ofta till något som caféer tjänar på. 

o Istället för att lägga ut pengar på ett tidningsupplag är det bästa att nå dem som 

är nära. 

o Använder sig av tävlingar på Facebook som är ett billigt sätt att nå ut till 

personer. Har haft tävlingar med 2 kg choklad och det är kanon. 

 Hur mycket rabatt kan du ge till en ny kund? 

o 10-20 procent alla gånger. Upp till 50 % borde vara lugnt. 

o Detta är ju en fråga om risk för caféet. 

 Varför väljer folk ert café? 

o Det sticker ut lite bland de andra, det är bara kedjor runtom. 

o Det är bara till fördel att Espresso House är grannar för det drar folk och sedan 

väljer de Skånskan för att de inte vill ha samma sortiment som det är på alla 

Espresso House runt om i Sverige. 

 Vad tror du skiljer på Halmstad och till exempel Göteborg? 

o Mer folk i städer typ men även hårdare konkurrens. 

 Samarbetar ni med något annat café eller liknande? 

o Catering till ett ställe utanför Halmstad och vi gör deras sortiment, de beställer 

vad de vill ha så tillverkar vi det i bageriet. 

 Finns det något du skulle vilja ha med på applikationen? 

o Skulle vilja ha ett flöde där man kan lägga ut erbjudande, som en banner för att 

nå ut till kunderna. 

o Annars låter det som en rolig och intressant idé. 

Sammanfattning av intervjun 
Ett trevligt möte där vi mötte Daniel Neborg som är en av delägarna av Skånskan. Daniel äger 
caféet och chokladverkstaden som ligger väggivägg men som har samma entré tillsammans 
med Niklas Swedblom. De har bageriet en våning ner och gör alla sina produkter där. Daniel 
är engagerad i stadsföreningen och berättade tydligt att han ville att stadskärnan ska vara 
öppen på söndagar. Skånskan har öppet på söndagar men han ville att de andra butikerna 
också ska vara öppna. 
Caféet var ett mysigt och kompakt café, en väldigt gammal stil på det och man såg tydligt att 
de var gamla lokaler. Det visade sig att caféet är från 1930 talet men att byggnaden var från 
1700-talet. 
Daniel gillade iden om applikationen för det gör att de lite unika caféerna kan sticka ut ännu 
mer och de tjänar på det.  



 

 

Intervju med Café Nosh i Halmstad 8/3-2016 
 

Punkter vi kan ta till oss 
 

 Hålla ihop som liten mot de stora kedjorna 

 Många olika kedjor som dykt upp men att man känner sig lite speciell för att de finns 

överallt men det gör inte vi. Unika caféet sticker ut och gör det enklare att dra in 

kunder. 

 Finns med i njutarboken, ett rabatthäfte med många olika sorters erbjudande såsom 2 

för 1 på restauranger/caféer och frisörer. 

 

Frågor till Kim på Café Nosh i Halmstad 

 Vad är unik med Café Nosh? 

o Använder oss av lokala produkter och levererar ekologiskt. 

o Försöker hänga med på trender såsom hälsoalternativ och många olika 

alternativ för allergiker. 

 Vad är skillnaden på Roberts som de hette förut och nu? 

o Bytt namn och brutit sig loss ur Roberts koncept. 

o Konceptet är helt nytt 

o Roberts var en utdöende art enligt Kim och de behövde göras om. 

 Hur har din resa genom detta varit? 

o Kim har varit med i branschen länge och blev delägare av Roberts för några år 

sedan och redan då började han tänka ut hur konceptet på de nya skulle vara. 

o I början av 2016 öppnades Café Nosh upp sina portar och Roberts lade ner.  

 Har ni någon speciell målgrupp? 

o De har något för alla, olika målgrupper över hela dagen.  

o I början av dagen kommer folk på frukost som är ett nytt moment och det är 

väldigt blandat med kunder. Vi har annonserat på en del gym i Halmstad och 

det tror vi har lockat mycket kunder. Efter det kommer det föräldralediga 

mammor med sina barn och sedan äter affärsmänniskorna lunch här och vi 16 

kommer studenterna och fikar.  

 Vad skulle ni vilja ha ut av applikationen? 

o Samarbete för att få marknadsföring och visas som café. 

o Kanske visa olika erbjudanden för kunden och nå ut till kunden. 

o De vill använda applikationen som en kanal för meddelanden/ budskap/ 

exponering. (hade fungerat att de betalar för att komma högre upp i listan av 

caféerna nära dig) 

 Hur många sittplatser har ni? 



 

 

o 160 sittplatser inomhus och på vintern 

o 210 på sommaren då uteplatserna är 50 st 

 Vilka dagar är det som mest folk? 

o Fredagar/lördagar och söndagar men även onsdagar. 

 Hur stor andel är take away? 

o Ungefär 1%  20 00 kr per år säger Kim. 

 Vilket säljer ni mest av? 

o Mycket av allt men det är ganska lika mellan mat och dryck. 

 Vad kostar en kaffe? 

o 25 kr med påtår, tycker att de är de billigare alternativen bland caféerna. 

Mycket billigare är Espresso House i alla fall. 

 Vad tror du är skillnaden på Halmstad och en storstad såsom Göteborg? 

o Flödet med kunder, mer människor och mycket högre tempo. Mer takeaway i 

storstäder. Har inte tid att sitta, tar med kaffen till jobbet. 

 Använder ni er av sociala medier och hur gör ni? 

o Använder oss av Facebook och Instagram. Märker att tävlingar är ett bra sätt 

att nå ut till nya personer till ett billigt pris. Gjorde ett inlägg med två biljetter 

till melodifestivalen och den gick ut till 65 000 personer. Man tänker också på 

miljön och tycker det är bra för det behöver inte tryckas massor av flyers. 

 Hur gör ni för att nå ut till nya kunder? 

o Via sociala medier mestadels och satsar på att få en riktig bra Facebook sida. 

Håller på att bygga upp den. 

 Hur mycket rabatt skulle du kunna ge till en ny kund? 

o Vi kör på 2 för 1 för att locka hit fler kunder så 50 % skulle jag säga. 

Sammanfattning av intervjun med Kim på Café Nosh 
Ett trevligt och avslappnat möte med Kim Johansson som är ägare av Café Nosh. Det visade 
sig att deras koncept är helt nytt och har inte testats så länge, han var villig att ha vidare 
kontakt ifall vi ville testa hos honom. Kim hade varit runt i världen för att hitta inspiration för 
sitt koncept, bland annat London och New York och många olika ställen i Sverige. 
Kim tyckte att vårt koncept lät intressant och var intresserad och ville veta mer i 
fortsättningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervju med Emelie på Condeco i Göteborg 10/3-2016 
 

Punkter vi kan ta till oss 

 Condeco är en stor kedja med 10 caféer runtom i Sverige. Det är 7 placerade i 

Göteborg på väldigt attraktiva ställen. Sedan ligger ett i Malmö och ett i Växjö och ett 

i Jönköping. 

 Ägaren av hela konceptet är Eva Olsson som startade med Café Olsson som är 

modercaféet i Göteborg. 

 Vi intervjuade och pratade med Emelie Thörn som är marknadsansvarig och jobbat på 

Condeco sen i oktober. 

 De har Caféer som serverar stenugnsbakade pizzor. 

 På Condeco är det meningen att du ska fika länga och vara inne på caféet länge. Det är 

meningen att sitta där och plugga och alla är välkomna. 

 Condeco gillar att integrera med sina leverantörer för att skapa roliga evenemang 

tillsammans. 

 Condeco har alkoholtillstånd på alla sina caféer. 

 Condeco är ett trendigt café och kör mycket på vegetariskt och hälsokost. 

Hälsocholkadbollar som tydligen var en hälsovariant av chokladbollar var en hitt som 

såldes mycket bra och det fanns bara på Condeco. 

 Ett nytt flaggskepp på Fredsgatan som är ett helt nyöppnat café med två våningar och 

med vinbar på andra våning. 

 Finns högupplösta bilder att få ta del av och vi kan använda dem för 

pilotanläggningar. 

Frågor till Emelie 

 Hur många anställda är ni på kontoret? 

o 7 + ägaren så 8 stycken blir vi. 1 ägare, 3 ekonomer, 1 produktutvecklare, 1 

marknadsansvarig och en HR ansvarig. 

 Hur många är ni i koncernen? 

o 300 stycken enligt Emelie men när vi kollat upp är det 85 stycken. 

 Hur gör ni för att behålla kunderna? 

o Stammiskort med 10 % rabatt 

o Var sugen på att utveckla så att de som sitter länge får mer rabatt. 

 Hur gör ni för att skapa nya kunder? 

o Genom kampanjer, merförsäljning. 

o Dela ut kuponger utanför, synas där man minst anar det. 

o Bidra med värde, inreda med soffor och sådant.  



 

 

o Vid ett evenemang hade de ställt ut möbler från caféet mitt på ett torg och 

skapade en känsla och det blev mycket lyckat. 

 

 Vilka tider är det mest folk? 

o Det är olika men på förmiddagen är det mammalediga och vid lunch kommer 

affärsmänniskor och eftermiddagen kommer studerande. Vi kör även afterwork 

och det har blivit populärt med en pizzaslice och en öl efter jobbet. 

 Vilka öppettider har ni? 

o 7-24 

 Använder ni er av sociala medier och i så fall vilka? 

o Facebook och Instagram använder vi oss av men det är något vi kan bli mycket 

bättre på jämförelse vis med våra arbetskollegor Starbucks och Espresso 

House. 

o Har känt att tävlingar på Facebook är ett bra sätt att nå ut till nytt folk också. 

o Håller på med en marknadsplan för att göra de sociala medierna bättre men det 

är något som ligger i pipeline nu. 

 Har ni några samarbeten med andra? 

o Vi håller på med ett avtal med en bloggare Frida som är boxare. 

 Något ni skulle vilja ha med i applikationen? 

o Att någon bloggare använder applikationen som går i linje med företagets 

värderingar. 

o Kunna nå ut till kunden med erbjudande eller liknande  

o Statistiken på användare har varit intressant 

 Är det möjligt att kunna använda era lokaler som testpilotanläggningar? 

o Det är fullt möjligt, bara höra av sig när det är tid för det så kollar vi upp det. 

o Deras nya anläggning med vinbar på andra våning är deras stora flaggskepp 

och är ett helt nytt Condeco café. 

o Varit intressant att kunna fördela kunderna över tid. 

o Det finns högupplösta bilder som vi kan ta del av.  

 Några tips vid release? 

o Gör pressmeddelande, hjälper för spridning och att många får reda på det 

samtidigt. 

Sammanfattning av intervju med Emelie på Condeco 
Ett trevligt och avslappnat möte med Emelie, började med att hon missuppfattat att vi skulle 
ha ett riktigt möte istället för telefonmöte. Vi möttes upp i caféet och gick sedan vidare upp 
till andra våning där kontoret var placerat. Stort och öppet kontor med 8 anställda. 
Emelie var mycket intresserad av applikationen och ville veta när det släpps ut. Vi kommer att 
ha vidare kontakt med Emelie för bilder och för att de erbjöd sig som pilotanläggningar. 



 

 

Sammanfattning av de olika intervjuerna 
 

 Nu är det så att vi har pratat med en från Göteborg och två från Halmstad, detta 

resulterar i att vi tar mer hänsyn till Emelie som sitter i Göteborg för det är en större 

stad och en mer rimlig plats för applikationen att vara på. Med detta sagt utesluter vi 

inte de som finns i Halmstad för att det handlar fortfarande om människors beteende 

och de är oftast samma i olika städer.  

 

 De tre personerna avi pratat med är alla positiva och har gillat iden och tror att det är 

helt rimlig och genomförbar. 

 
 

 Någon som var mycket tydligt på de olika ställena var att de alla kan tänka sig 50 % 

rabatt för att nå en ny kund. Detta är en mycket hög siffra och som bådar gott för vår 

produkt. 

 

 Att kunna nå ut till kunden var också något som de olika caféerna skulle vilja kunna 

göra vi applikationen. Att kunna sätta ut ett erbjudande eller liknande. 

 

 De använder sig av sociala medier för att nå ut till nya kunder och det visar sig vara ett 

billigt alternativ. Att dela ut flyers gör de också för att det ger ganska mycket för att 

man nå personerna i närheten. 

 

 Båda caféerna i Halmstad där två unika caféer och det gör att de sticker ut lite mer 

bland de stora kedjorna, detta var något som ägarna tyckte var bra och de gör att man 

väljer dem för att inte få de vanliga som finns på kedjorna. 

 

 Instagram var något som alla var intresserade av och tyckte var ett bra alternativ för att 

kunna marknadsföra caféet. Att man taggar caféet vid besök och vid ett bra möte, två 

glad personer som precis träffats. 

 

 Att komma in på Condeco gör det möjligt att få en spridning snabbt i Göteborg på 

grund av att de äger sju stycken caféer med mycket bra centralt läge i centrala 

Göteborg. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.5 Intervju med Designlärare 

Anteckningar från designmöte med Martin Bergman 16/3-2016 
 

 Saturation på färgerna, prova ett par % lägre 

 Kolla lite åt orange hållet, tona ner 

 De röda färgen påminner om bordeaux 

 Göra personas, karikatyrer nästan 

o Kan bli mycket konstigt om det blir fel 

 10 personer som är slags arketyper 

o Man kan följa dem genom hela projektet 

 Lek runt med de tre färgerna och kolla olika versioner 

 Highlighta med en tredje färg. Blå kan symbolisera ett ”aktivt läge” (Accentfärg) 

 Matta ner intensitet på den blågröna för att den ska sticka ut mindre 

 Invertera popup screen 

 Göra rubrikerna till Bold 

 Antonymer, yin-yang 

 Mer intressant med någon feature på loggan. 

 Tassa runt lite kring 

 Kan koppla ihop personas med karapoäng 

 Satir! På rätt sätt 

 Man ska ha en trygghet. Kan vi hjälpa till med detta på något sätt 

 Utmana principerna – hur kan man kolla vidare 

Sammanfattning av möte med Martin Bergman 
 
Det var ett trevligt och avslappnat möte med Martin, han var nyfiken hur detta hade gått sedan 
sist och vi satt och pratade i cirka en timma. Målet med mötet vara att kontrollera den grafiska 
profilen såsom logga och färgschema. Martin tyckte att färgerna passade bra ihop men att vi 
skulle kunna sänka saturationen på de röda färgen.  
Martin pratade även om att man skulle kunna har olika profiler som ör som arketyper för 
användarna. Att användarna känner igen sig i någon av figurerna, dessa figurer ska man då 
kunna följa igenom hela projektet.  
Martin ville gärna att vi gjorde ett uppföljningsmöte för att se vad vi kommit fram till. Vid 
detta möte ska kompendiet ifrågasättas men även vad Martin tycker om designen då.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.6 Digital visuell planering via Trello 
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Product Brochure - Tjing

Max Ytterberg

Johan Kruse

y. 2016

- ”it isn't just a coffee break; it's a moment to slow down 
and appreciate the good things in life.”

”fika”



THE VISION

THE PRODUCT

THE BUSINESS

THE FUTURE

THE PEOPLE



Imagine a world without preconceptions. Where the people of 

tomorrow interact with the people of today. Where generation, 

gender or ethnicity is of no importance. To be able to break 

social barriers we must create trust between people. Trust is 

always built from a leap of faith – or as we believe – a gesture 

of generosity.

In a fast moving world where people seem to have less and less 

time we should at least spend the time we have over on each 

other. Tjing is a positive action that has a chance to spread 

throughtout society and contribute to a more social, open and 

giving world.
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is a concept that revolves around using
modern technology to enable people to better
make use of what resources we have.

Technological advances has made it possible
for people to improve the connection between
each other.

means that people around the world are
getting closer to each other. We go on weekly
holidays, buy wares and services from the
other side of the world and live and work in
different countries. This has a huge impact on
the world as a market place; the companies
need to be quicker and more agile in the way
they satisfy needs. Consumer needs can’t be
seen as static anymore.

GLOBALIZATION

URBANIZATION

has an effect on economic centralization. A
higher percentage of people live in cities. This
fact in combination with globalization creates
huge strains on cities’ infrastructure. To
withstand and benefit from the influx of people
cities must adapt and facilitate both residency
and places to work and socialize. The cities of
tomorrow are community based smart cities.
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Along with globalization and
urbanization the cafes will
continue to emerge as the
natural meeting place in
modern cities. The product
gives cafe customers an
option to share a fika with
someone in the area. This not
only enables users to meet
new people and have a chat,
but also brings in new
customers to the cafes.

The product is a real time
application that demands
little input from the users – it
is fast, responsive and user-
friendly. A user can purchase
something extra at a cafe, for
example a donut or a coffee,
and promise this to a random
person with the application.
The other user is a person
that has time over and would
like some company and/or a
free fika.

Everyone that has a
possibility to receive the item
is in walking distance from
the cafe, but one detail
separates them from each
other... Inviting others makes
it easier to be invited.
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Share a fika with a stranger

Buy something extra at a cafe for a 
stranger

Have a chat

Meet new people in the area

Explore cities

Get to know cities and find new 
cafes

Get something for free

Let someone buy you a coffee, 
pastry or another item from a cafe

Challenge yourself

Let your curiousity carry you to new 
people and opportunities

VALUE PROPOSITION - USER
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By using Facebook as the 
user authenticator no 
personal data will be stored 
by Tjing. It is a fast, reliable 
and safe authentication 
system to use in a modern 
real time application.

The purpose of the main 
screen is to present highly 
relevant information to the 
users. Cafes can also 
communicate with their 
customers here with offers 
and general marketing 
messages.

The application is built with a 
true focus on usability. The 
product is automatic in the 
highest degree possible, 
meaning it requires almost no 
input from the users. When 
someone wants to share a 
fika the potential visitor 
simply will be notified.
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The visiting user will have 
access to a map with 
guidance on where to go. 
The device will keep track of 
the user position and 
calculate time of arrival 
based on distance. Only 
users close to the cafe will 
be able to receive an offer.

The entire product is built on 
a real time database, meaning 
it presents dynamic data 
adapted to the user and 
his/her position. This enables 
developers to easily make 
changes to the application 
and update content on the 
go.

Keep an eye out for this 
screen! It means that a 
person is meeting someone 
through Tjing. This is one of 
our methods of making the 
process of meeting a stranger 
smoother and a nicer 
experience by showing the 
same greeting screen for 
both users at the same time.

The interaction problem
You probably have heard discussions about people not 
paying attention to their surroundings because of their 
mobile devices. We don’t think this is because of the 
people themselves – the applications on the market 

today requires too much input from the users. We want 
to develop an application that doesn’t interfere with the 

users’ daily lives – an application that simply is an 
underlying function!
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ACTION - REACTION

The business model is made up of four activites which together guarantee financial 
growth and product development. An effective way of keeping track of this 

development is to act based on observed issues. By focusing on creating processes 
and routines for these activites the business model will grow in strength and 

effectiveness. There are several solutions and ideas that already exist to work as a 
foundation for further development.

BUILDING VALUE SPREADING THE WORD

SCALE PARTNERING
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The very core of the product is built on fulfilling the stakeholders’ wishes. By 
adapting and forming the product to meet expectations we increase the 
acknowledged use of the product. This value is what the customers pay for.

Tjing’s customers are cafes in large cities. By supporting the product they will open 
up the cafe to facilitate meetings through the application. Not only does this raise 
awareness of the cafe, but it also brings in new customer segments.

BUILDING VALUE

Attract new customers

Add your cafe to our database and 
new customers will start visiting

Marketing without risk

Only pay for every customer our app 
bring in to your cafe

Communicate with your 
customers

Use Tjing as a channel for marketing 
offers and announcements

VALUE PROPOSITION - CAFE
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One of the most important activities is to ensure a user base 
growth. Besides having a stable product in terms of functionality it is 
also very necessary to encourage users to spread the word about 
the product. This is extra important in Tjing, because we need to 
attract people to start meetups for the amount of users to grow.

Therefore we need to actively work on enhancing methods and 
activities to reach new users and places. Since the users and cafes 
will be the primary way of marketing, along with campaigns, it is 
important to implement supporting functions for this early on. 
Examples on how this is achieved are listed above.

SPREADING THE WORD

The users will have an opportunity to share a picture of their successful 
meetups on social media platforms. By tagging both themselves, Tjing and 
the visited cafe at the same time this is beneficial for all three 
stakeholders. To capture the moment is what Tjing is all about – and what 
better way to do this than with a photo?

The gesture of generosity is the core of the product. Tjing is built to start 
a chain reaction of sharing that will spread to new people and places. This 
is something that is supported by many. Our hope is to spread the word 
about – not only the product – but the social impact as well. By keeping a 
close contact with both modern and classic media the product is well 
adapted for supporting viral growth.
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The meaning of the word connection has reached new heights. The internet is such 
a fast changing environment that it put new demands on businesses and entire 
industries. To be able to adapt, businesses must be built on equally fast business 
models. Since day one this has been a vital element to consider and incorporate into 
Tjing.

The result is a product carried by rigorous product design, with a lot of market 
interaction and very low development costs. This creates a solid ground for making 
changes in product factors such as time, capital and competence. By removing 
bottlenecks in the sales work and creating routines the risk is greatly reduced.

The scaling-friendly business model therefore also enables us to directly influence 
the revenue and ultimately be in control of the business.

SCALE

Further growth is ensured. The 
product is better adapted to fast 
changing digital environments.

By easily investing more 
resources into the project...

• Time
• Energy

• Capital
• People

”Make friends – not enemies” sums up the partnering approach quite 
comprehensively. Especially for the relation with the customers. By working towards 
the same goal – more app users – a mutually beneficial bond is created between 
Tjing and the cafes, since more users means more money and market recognition for 
both.

By continually expanding the network, whether it is developers, cafes or news 
agencies it is easier to adapt the product for everyone and make it reach its full 
potential.

PARTNERING
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At the end of every month a review and invoice is sent to 
contracted cafes to display the number of meetings held at 
the respective place and the cost. Along with meetup 
statistics, such as time of day, weekday-distribution, mean 
time per meetup (which is a quality indicator) etc.

By having an ongoing individual discussion with each cafe a 
price per meeting can be agreed upon. Along with the 
increase in new customers to a cafe through the app, the 
price should actively be renegotiated by using sales 
activities.

By charging only for every customer 
brought in to a specific cafe we can 
have a business model that directly 
scales with customer usage.

+
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Tjing also has excellent opportunities to collect 
user data. Whether it is number of users in 
different areas, buzzing cafes or user 
demographics this all brings useful statistics for 
cafes and other organizations.

THE FUTURE

We think it is very exciting what is possible with this fast, real-time technology that 
the application is built on. This is something we want to bring with us and implement 

the concept of smart exchanges between people into new value chains in other 
industries. Instead of looking for one need to satisfy with a product we look for two 
needs to switch place. Thanks to technology and modern communication this is now 

possible not only with cafes, but all sorts of places and times.

CONCEPT CONCEPTCONCEPT
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Per Sonberg, developer

Isak Åslund, developer

Edvin Erikson, developer

Joel Ericsson, developer

Elias Hansén, adviser

Hans-Erik Eldemark, supervisor

Kim Johansson, business owner

Daniel Neborg, business owner

Max Ytterberg, project leader

Johan Kruse, project leader

This all started august 2015 as an examination project. During the 
development of the product, Tjing  started to grow on us. And now, 

almost a year later, a functioning product is very close to reality.

We, the project leaders of Tjing, are two graduating innovation 
engineering students at Halmstad University. We have previous 
experience of entreprenurship, project leadership and product 

development.

However, not much of this would be possible without the passion of 
the developers, advisers, teachers, colleagues and companies who has 

helped us on the way. 

We would like to give a special thanks to some of the people 
especially engaged in this product...
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