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Sammanfattning/abstrakt 
Under de senaste åren har försäljningen av smartphones ökat. Detta har 

gjort att allt fler företag börja använda sig av mobilapplikationer för att 

marknadsföra sin verksamhet. Denna rapport vänder sig främst till de 

företag som bedriver en e-handel och vill anpassa den för 

smartphonesanvändare. Det problem som företagen ställs inför är hur de ska 

ge användarna rätt produktinformation och lätt navigering. Denna rapport 

beskriver hur man med hjälp av olika designprinciper, information need och 

med ett kontextuellt ramverk för användbarhet i smartphones uppnår hög 

användbarhet för sin mobilapplikation. Det som menas med information 

need ser man till objekts mål, risker och problem. Detta har resulterat i en 

egen användbarhetsmodell för hur man uppnår hög användbarhet i 

smartphones och vad det resulterar i för företaget. 

 

Nyckelord 
Smartphone, användbarhet, information need, användavänlighet, 

användarnytta.



   
 

   
 

Förord 
Anledningen till att jag arbetade med detta examensarbete är mitt intresse i 

gränssnitt- och webbdesign och användbarhet, samt att jag läser sista året 

vid programmet Interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet. Jag kom i 

kontakt med företaget x då jag i ett tidigare projekt arbetade med en grupp 

och utvärderade deras utcheckningsprocess på deras webbsida. I detta 

arbete kommer jag att arbeta fram ett förslag på en mobilapplikation som i 

slutet av uppsatsen kommer ställas mot min egen modell. 

 

Jag vill först och främst tacka Päivi Jokela, Lektor som varit väldigt 

behjälplig under hela skrivandet och bollat idéer, tankar och korrekturläst. 

 

Jag vill även tacka företaget som jag har arbetet mot och min kontaktperson 

Fredric som hjälpt mig med utskick av enkäten och annan information om 

företaget som hjälpt mig i mitt arbete.
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1 Introduktion  

Sedan försäljningen av smartphones började öka skapades en större marknad 

för applikationer. Dessa finns i flera olika varianter från spel att fördriva tiden 

med till verktyg som underlättar vardagen. Idag har mobilapplikationer även 

blivit ett kraftfullt verktyg för företag att marknadsföra sin verksamhet med 

(Applikationer 1). Dessa mobila applikationer finns ofta som ett komplement 

till företagens hemsidor (Applikationer 2). Det som intresserat mig är de 

begränsningar som finns i skärmens storlek. Då företaget som jag arbetar 

praktiskt mot bedriver e-handel gäller det att kunderna får relevant 

information om de produkter de vill köpa. Detta projekt fördjupar sig i hur 

man med interaktionsdesignens designprinciper kan utforma ett lättnavigerat 

smartphonegränssnitt med relevant information för kunden.  

 

1.1 Projektets bakgrund och tidigare forskning 

 

Då det har blivit populärt att börja använda sig av mobilapplikationer för att 

marknadsföra sig uppstår också problem (Applikationer 1). Det som 

företagen ställs inför idag är hur de ska anpassa tjänster som finns på webben 

till att vara användbara i dagens smartphones. Dagens smartphones har 

kapaciteten att köra tyngre applikationer men skärmstorleken kan vara för 

liten för att kunna visa samma information som en vanlig datorskärm 

(Skärmupplösning 1). Cooper (2007) tar upp begreppet "Less is more" och 

menar med detta att man ska försöka hålla webbsidor rena och lägga fokus på 

funktionerna. 

Norman (2002) skriver om sex designprinciper som han själv arbetat fram. 

Dessa designprinciper ska ge en hållbar design och vägleda användaren 

genom gränssnitt. 

Ett annat begrepp man kommer i kontakt med är "Information need" som 

Olsina, Papa och Molina (2005) skriver om. Information need innebär att det 

krävs en nödvändig insikt i objektens mål, risker och problem. Med den 

begränsade skärmytan som smartphones har blir det därför viktigt att de 

objekt som finns med i mobilapplikationen fyller en funktion. 

Det är också viktigt att uppnå användbarhet. Coursaris och Kim (2011) har i 

en användbarhetsstudie tagit fram ett kontextuellt ramverk som beskriver hur 

man uppnår användbarhet i mobila enheter. För att användare ska stanna kvar 

och fortsätta att använda en produkt eller tjänst måste den bland annat vara 

effektiv. Detta är något som även Israr och Syed Shahab (2011) tar upp. De 
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hänvisar till en modell som heter ISO 9241-11. Denna modell visar hur en 

användare uppnår sitt mål med en tjänst genom bland annat just effektivitet. 

Med dessa olika teorier, designprinciper och ramverk till grund ställs man 

inför några olika typer av frågor.  

 

 Vad är det användarna vill ha?  

 Vilka funktioner och vilken information behöver användarna för att 

kunna använda tjänsten?  

 Hur mycket information kan man visa i ett smartphonegränssnitt utan 

att det upplevs som för mycket? 

 

Dessa frågor kopplas starkt till detta arbetes praktiska problem, att ta fram en 

mobilapplikation åt ett e-handelsföretag. 

Det finns några olika teorier och modeller för hur man ska anpassa gränssnitt 

för smartphones som Normans (2002) designprinciper och Coursaris och Kim 

(2011) kontextuella ramverk. Men dessa olika modeller och teorier fokuserar 

enbart på en specifik del av funktionaliteten. Ett exempel på det är 

Information need som fokuserar på objekten i ett gränssnitt (Molina H, Olsina 

L, Papa F, 2005). 

Det som rapporten vill undersöka är om man kan få dessa olika modeller att 

fungera tillsammans. Detta kommer att göras mot ett företag som idag 

bedriver e-handel. Genom att ta fram en mobilapplikation och testa den 

kommer det att förhoppningsvis resultera i en egen modell.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Det som rapporten kommer att ta upp är hur man anpassar en e-handels 

webbsida till den begränsade skärmytan i smartphones. Den empiriska data 

som kommer ligga till grund för resultatet är enkätundersökningar, 

prototyparbeten och användartester. Huvudfrågan som rapporten kommer att 

besvara är: 

 

Vad påverkar användarnas upplevelse när de använder sig en 

smartphone?  

 

Det kommer även att göras ett praktiskt arbete. Detta praktiska arbete vänder 

sig till företaget som det arbetar praktiskt mot och kommer att presenteras för 

dem i form av en high-fidelity. 
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1.3 Avgränsning 

Det som kommer att undersökas är hur man på bästa sätt kombinerar 

produktinformation och navigering för en e-handel i ett smartphonegränssnitt. 

De avgränsningar som gjorts i rapporten är att den inte kommer att ta upp 

något om hur information som matas in via applikationen sedan kommer att 

visas på webbsidan. Detta för att tiden inte räcker till för att göra det. Då 

företag x idag endast använder sig av att skicka fakturor till sina kunder 

kommer rapporten inte att gå in på hur man skulle kunna sköta betalningar 

via applikationen. 

 

1.4 Målgrupp 

Den målgrupp som denna rapport vänder sig till är de företag som driver en 

e-handel och vill anpassa den för smartphones. Rapporten vänder sig även till 

de personer som antingen har fått i uppgift att utveckla en mobilapplikation 

eller de som vill skaffa sig lite mer kunskap om området. Denna rapport går 

djupare in på användarvänligheten i designen och användarnyttan med 

tjänsten.  
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2 Bakgrund/Teori 

Detta avsnitt kommer att börja med lite historia om mobiltelefonen, internet 

och hur dessa två kombinerats. Efter det så berättas det lite hur dessa tre 

avsnitt senare har utvecklats till den smartphone som finns idag. 

Avsnittet kommer sedan beskriva olika delar av användbarhet där den ena 

delen om användbarhet är mer allmän medan ramverket för användbarhet i 

mobiler fokuserar på smartphones. Dessa leder sedan till den egna modellen 

där det beskrivs hur man uppnår hög användbarhet. 

 
Figur 2.1: Visar hur flödet ser ut i bakgrund/teori och hur de olika avsnitten 

hör samman. 

2.1 Mobiltelefonens historia 

Redan 1935 användes för första gången i Sverige radiokommunikation av 

polisbilar i Göteborg. Under 1940-talet blev det trådlösa 

kommunikationssystemet mer eftertraktat, inte minst av militären. Även 

polisen, brandkåren och andra utryckningsväsenden som bland annat 

taxibolag blev också intresserade av att använda det i sina bilar. 

Radiokommunikation var något man använde för att kunna kommunicera 

trådlöst. Det var detta som gjorde att man blev intresserad av att utveckla 

detta ytterligare. 1951 utvecklade Sverige ett av det första 

mobiltelefonsystemet. Det hette MTA (Mobiltelefonsystem version A). 

Samma år genomförde ingenjör Sture Lauhrén det första trådlösa samtalet. 

Detta system sattes i drift 1956 och gjorde att abonnenten själv kunde ringa 
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samtal till det fasta nätet utan att bli assisterad av en växeltelefonist 

(Mobilens Historia 1).  

 

2.2 Internets historia 

På 1960-talet började internet som ett projekt i det amerikanska försvaret. 

Man hade länge varit väldigt beroende av kommunikation över långa 

sträckor. Man började fundera på hur man skulle kunna hålla detta 

fungerande och insåg snabbt att kretskopplade nät liknande telenäten var 

väldigt känsliga. Förstördes ledningen på ett ställe så bröts förbindelsen. Man 

började då fundera på ett nätverk där data kunde delas upp i mindre delar och 

skickas iväg. Det skulle också finnas flera vägar för data att ta sig fram och 

tekniken själv skulle se till att allt kommer fram, även om det skulle da olika 

vägar. Detta skulle göra att kommunikationen inte skulle brytas om en del 

slogs ut. Det första nätet man byggde kom att heta ARPANET. Med tiden så 

blev ARPANET större och allt fler datorer anslöt sig till nätet. Försvaret lät 

då utvecklingen vara öppen och tog hjälp av universiteten. Detta på grund av 

att försvaret inte hade några resurser. 1988 kopplades SUNET (Swedish 

University computer NETwork) upp mot Internet och var då först i Sverige. 

Det var inte fören i mitten av 1990-talet som vem som helst kunde ansluta sig 

till Internet (Internets Historia 1).  

 

2.3 Internet i telefonen 

1995 började Ericsson arbeta med ett projekt där man skulle ta fram ett 

protokoll som kunde hantera mobila nätverk. Protokollet som togs fram 

kallades för ITTP (Intelligent Terminal Transfer Protocol). Under 1996 och 

1997 presenterade Nokia och ett flertal andra företag andra koncept. Ett av de 

koncepten som presenterades var HDML (Handheld Device Markup 

Language) och HDTP (Handheld Device Transport Protocol). HDTP används 

på precis samma sätt som Internets standard HTTP och HDML används som 

HTML och beskriver sidans innehåll. Skillnaden mellan HTML och HDML 

är att HDML är framtagen för att fungera tillsammans med små skärmar och 

begränsade tangentbord. Dessa olika koncept tillsammans med några till, 

resulterade senare i att företagen gick ihop för att gemensamt utveckla en 

standard. Resultatet blev WAP (Wireless Application Protocol)( Internet i 

Mobilen1).  

Idag är Internet i telefonen en självklarhet och mobilapplikationer blir ett allt 

vanligare sätt att marknadsföra sig på för företag. Något som inte alls var så 

självklart för några år sedan. 
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2.4 Smartphone 

Idag är internet i telefonen en självklarhet för många. Under det senaste året 

har försäljningen av smartphones ökat explosionsartat. Bara under året 2011 

så ökade försäljningen med 50 procent jämfört med 2010 (Mobil Tele 

Branschen 1). Den ökade användningen av smartphones har lett till att allt 

fler företag utvecklar applikationer. De tidigare problemen med att vara 

tillgänglig för mobilanvändarna har varit den tekniska begränsningen i 

mobiltelefoner. De har inte klarat av att köra några tyngre applikationer. Idag 

finns inte dessa problem. Mobilerna är kraftfulla små datorer som klarar det 

av det mesta. Problemet ligger nu i mobilens begränsade skärmyta. Detta har 

Koreker, 2010, valt att titta närmre på och se om det går att lösa. Han har 

skrivit om en teknik som kallas Nanotuch. Detta är en teknik som man håller 

på att forska om speciellt för enheter med små skärmar, i detta fall 

smartphones. Denna teknik skulle göra det enkelt att navigera sig runt i ett 

gränssnitt på en skärm mindre än dagens smartphones (Kroeker, 2010). En 

annan sak man skriver mycket om är "information need". Med detta menar 

man att det är nödvändigt med en insikt i hur man hanterar objekts mål, risker 

och problem (Olsina m.fl, 2005). 

 

Smartphones används idag på många olika sätt. I en undersökning man 

gjorde på 147 stycken personer som använder sig av smatphones ställde man 

frågan när de sökte efter information eller fakta med hjälp av sin telefon. Här 

fick man flera olika svar. Man kunde sitta hemma vid tv:n då man ville söka 

efter något och hade inte datorn igång, så i stället för att starta sin dator 

använde de sig av sin mobiltelefon för att söka upp det de ville veta. Ett annat 

exempel kunde vara när man befann sig på en buss och ville veta vid vilken 

hållplats man skulle stiga av eller när nästa buss skulle gå (Heimonen, 2009). 

 

2.5 Användbarhet 

Ett begrepp som blir allt vanligare att tänka på i dagens design är 

användbarhet. Att tillgodose användarens behov. För att tillfredställa 

användarens behov har Norman (2002) tagit fram 6 stycken designprinciper 

som han anser att en design måste uppfylla för att den ska vara användbar. 

 

 Affordance-Inbjudan 

Saker och ting inbjuder till att man ska göra olika saker med dem. Till 
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exempel så inbjuder en penna och ett pappersark att man med pennan 

ska skriva eller rita på pappersarket. Skulle man dra detta till en 

hemsida eller en mobilapplikation så skulle ett annat exempel kunna 

vara att man vill att användare ska trycka på en speciell länk. Denna 

skulle man då kunna utforma så att den såg ut som en knapp. Detta 

skulle i sin tur göra att länken inbjuder till att klicka på den. 

 

 Consistency-Överensstämmelse  

Detta kan man likna med en röd tråd i ett gränssnitt. Det vill säga att 

till exempel alla sidor på en hemsida ska har samma grundstruktur 

och färger. Men också att man håller sig till vissa standarder som 

finns. Detta skulle till exempel kunna vara att man inte ska behöva 

högerklicka på länkar för att öppna dem då standarden är att man 

vänsterklickar.  

 

 Constraints-Begränsningar 

Begränsningar hjälper användaren att inte göra fel. Detta kan till 

exempel vara avancerade inställningar i ett program som kan göra att 

programmet slutar att fungera för att man inte riktigt vet vad man gör. 

En annan slags begränsning som används är att man inte kan gå 

vidare i till exempel en beställning om man inte fyllt i alla uppgifter 

som behövs i ett formulär. 

 

 Feedback–Återkoppling 

Detta handlar om att ge användaren information om vad han/hon har 

gjort. Detta kan till exempel handla om att användaren får en 

bekräftelse på att beställningen har kommit fram som den ska. Men 

också att systemet säger till vad som inte är korrekt ifyllt i ett 

formulär. 

 

 Mapping-Mappning 

Mappning är en teknisk term och syftar på relationen mellan två 

saker, kontroll och dess effekt. Ett exempel på detta kan vara att när 

man klickar på knappen för att stänga av datorn så förväntar man sig 

att datorn ska stängas av. Ett exempel som Norman skriver om är hur 

man får bilen att svänga åt höger genom att snurra på ratten medurs. 

Detta är ett exempel på mappning som vi lär oss genom att vi får 
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feedback på att bilen verkligen svänger åt höger, detta omedelbart 

som vi snurrar på ratten medurs. 

 

 

 Visibility-Synlighet 

Det man menar med synlighet är att delarna i en produkt eller tjänst 

måste vara väl synliga och gå i hop med budskapet. Detta för att 

hjälpa användaren att veta vad han/hon ska göra i nästa steg (Norman, 

2002). Exempel på bra synlighet kan vara det sociala mediet facebook 

där det är väldigt tydligt för en förstagångsanvändare att veta hur man 

går med i Facebook. Man har valt att lägga inloggningen högst upp på 

sidan och under det finner man snabbt ett kort formulär att fylla i för 

att gå med i Facebook. 

 

En annan person som skriver mycket om användarvänlighet är Alan Cooper. 

I sin bok About Face 3 skriver han bland annat om att användare aldrig 

stannar som nybörjare inom digitala produkter eller tjänster. Detta för att 

användare inte vill känna sig inkompetenta utan vill kunna klara sig på egen 

hand. Han menar på att det finns 3 olika kategorier av användare. Nybörjare, 

normalanvändare och experter, där den större delen av alla användare 

kommer att bli normalanvändare. Detta visar han med en kurva (se figur 

2.5.1). 

 

Figur 2.5.1: Kurva över hur användare förhåller sig till en tjänst eller ett 

program vid en viss tidpunkt, (Cooper, 2007). 

 

Han menar även på att denna figur inte stämmer hela tiden. Med tiden 

kommer nya uppdateringar och de som är experter ramlar då tillbaka till av 

vara normalanvändare tills de har lärt sig den nya uppdateringen. Han skriver 
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även att de som inte tar sig vidare från att vara nybörjare till normalanvändare 

snabbt, kommer med tiden att sluta använda programmet eller tjänsten helt 

för att sedan testa något annat och försöka lära sig det i stället (Cooper, 

2007). 

 

Detta leder oss vidare till att annat begrepp. Cooper skriver att bra design ska 

möta användarens mål först. Alla användare har inte samma mål. Till 

exempel så använder en anställd ett system för att lägga till nya kunder, detta 

medan en personalansvarig använder samma system för att kanske se vilka 

som sköter sitt jobb. Dessa personer har då inte exakt samma mål med 

systemet. Däremot finns det ett mål som alla användare har med systemet. De 

vill aldrig känna sig dumma eller förnedrade av systemet. De vill alltid 

kvarhålla sin värdighet. Det är därför viktigt att se till att designen inte 

utsätter användaren för dessa känslor. Detta menar Cooper på att det är det 

viktigaste inom interaktionsdesignens riktlinjer (Cooper, 2007).  

 

Ett tredje begrepp han använder sig av är "less is more"(Cooper, 2007, s 204). 

Med detta menar han att design bör hållas stilren och utan onödiga 

funktioner. Cooper tar upp Google som ett exempel i sin bok och menar på 

att de har få funktioner på sin sida och att det är tydligt vad var och en 

funktion gör. Men också att största fokus läggs på deras sökfunktion (Cooper, 

2007). 

 



 

  15 (68) 
 

2.6 Ramverk för användbarhet. 

 

Coursaris och Kim (2011) har tagit fram ett kontextuellt ramverk över vad 

man bör undersöka när man tar fram ett gränssnitt till smartphones. Denna 

modell bygger på tre element kontext, dimensioner av användbarhet och 

konsekvenser av användbarhet (se figur 2.6.1). 

 

Figur 2.6.1: Modell över hur hög användbarhet uppnås i ett mobilt 

gränssnitt, (Coursaris och Kim, 2011). 
 
Med denna modell menar de att det finns många olika faktorer som påverkar 

användaren och hur användaren uppfattar en tjänst. Den stora kvadraten som 

innehåller miljö, uppgift/aktivitet, teknologi och användare beskriver 

kontexten som mobilapplikationen används i. Till exempel använder man sig 

av mobilen på arbetet eller hemma. Detta gör att man kan ha olika uppgifter 

man vill göra med sin smartphone. Den inre kvadraten "Dimensioner av 



 

  16 (68) 
 

användbarhet" ger exempel på vad själva mobilapplikationen måste uppfylla. 

Användaren måste känna att en tjänst bland annat är effektiv och 

tillfredställande för att han/hon ska vilja använda den igen. Uppfylls dessa 

krav så kommer det i sin tur göra att användaren fortsätter att använda sig av 

tjänsten. Kvadraten som du finner överst i figur 2.6.1 beskriver konsekvenser 

av hög användbarhet. Stannar användare kvar och använder sig av en viss 

mobilapplikation har man uppnått bra användbarhet. Det ökar även tilliten 

och lojaliteten till företaget och de användarna kommer med stor sannolikhet 

hålla sig till detta företag. 

 

 

2.7 Användbarhetsmodell för smartphonegränssnitt 

 

Genom att kombinera Normans och Coopers användbarhetsprinciper, 

Coursaris och Kims ramverk för användbarhet i smartphones och Molina H, 

Olsina L, Papa F teori om information need, har en egen modell över 

användbarhet i mobilapplikationer tagits fram och den presenteras i figuren 

nedan (se figur 2.7.1). 
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Figur 2.7.1: Egen modell över hur användbarhet uppnås i 

smartphonegränssnitt och vilka konsekvenser som uppstår av hög 

användbarhet. 

 

Denna modell visar på att användaren har ett mål med en mobilapplikation, 

annars skulle han/hon troligtvis inte använda den. Målen kan vara olika 

beroende på vilken kontext användaren befinner sig i, till exempel på jobbet 

eller hemma men också vad man har för uppgift eller vilka erfarenheter som 

användaren har. 

När en användare använder sig av en mobilapplikation eller tjänst så kommer 

han/hon att skaffa sig en uppfattning. Detta sker i interaktionen mellan 

användaren och mobilapplikationen och användaren kan till exempel känna 

att mobilapplikationen är effektiv och tillfredsställande. 

För att underlätta för användaren måste designen i mobilapplikationen 

uppfylla vissa krav. Dessa kan vara att hindra användaren från att göra fel 

eller ge bra feedback på vad användaren nyss gjorde i applikationen. 

I mobilapplikationen finns det en del objekt. Dessa objekt kan vara i form av 

en knapp eller sökfunktion. Dessa måste man se till att de uppfyller en viss 

funktion. Gör de inte det kan man plocka bort det. Fyller objektet en funktion 
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är det också viktigt att användaren ser att man kan interagera med objektet, 

detta genom synlighet och inbjudan. Den måste också ta användaren dit som 

han/hon förväntar sig att de ska komma. Exempel på detta kan vara att om 

användaren skriver in att han/hon vill söka efter stolar och sedan klickar på 

sök så ska mobilapplikationen visa resultat av stolar. Det ska inte visas andra 

sökresultat av andra artiklar. 

Uppfylls dessa krav kommer användaren att uppnå sitt mål. Detta kan ge 

konsekvenser i form av att det ger en bättre systemintegration och att 

användare kommer stanna kvar längre och använda sig av 

mobilapplikationen. Det kommer även öka lojaliteten och tilliten hos 

användarna. 

 

2.8 Kort om företaget 

Företag x är ett distanshandelsföretag som inriktar sig i business-to-business 

affärer. De säljer utrustning och inredningsprodukter till företag och 

kommuner runt om i Sverige via sin katalog och sin e-handel. De har ett brett 

sortiment och kan även hjälpa sina kunder att få tag på varor som de inte kan 

hitta i katalogen eller på webbsidan. Deras huvudkontor finns i Kalmar. 
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3 Metod 
I denna del av rapporten beskrivs vilka metoder som använts och hur de 

använts. Det som figuren nedan beskriver är flödet i denna del. Den 

vetenskapliga ansatsen har gjorts utifrån vilka designmetoder och 

datainsamlingsmetoder som valdes. 

Efter det så beskrivs hur processen gått till väga för att analysera den data 

som respondenterna gav och hur data som inkom från användartesterna togs 

till vara på. 

Figur 3.1: Visar hur de olika delarna i metodavsnittet förhåller sig till 

varandra. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I undersökningen användes en kvantitativ metod och en kvalitativ metod. 

Den kvantitativa metoden, enkätundersökningen valdes på grund av att 

företaget x sträcker sig till företag och kommuner över hela landet och den 

intressanta gruppen att göra undersökningen på är de som redan är kunder 

hos företaget. Detta för att få reda på vilken information de behöver om 

artiklar eller vilka funktioner de behöver i mobilapplikationen. 

Som kvalitativ metod valdes användartester. Detta för att inte enbart gå på 

förutbestämda frågor som man gör i enkäten men också hitta svagheter i 

designen så att de snabbt kan rättas till. 

 

3.3 Datainsamling 

I denna del kommer rapporten att gå igenom de olika metoderna som 
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används för att samla in data. Den kommer även ta upp hur urvalet gjordes 

för att få fram respondenter. 

 

3.3.1 Enkätundersökning 

Att använda enkätundersökningar föll sig naturligt då det skulle bli svårt att 

få tag på kunder att intervjua hos företaget det arbetas praktiskt mot. Denna 

enkät gjordes i Googles verktyg ”Form”. Detta för att det där inte finns någon 

begränsning på antalet respondenter och att verktyget var gratis.  

I enkäten ställdes frågor där respondenterna kunde skriva egna svar, men 

också var tvungna att prioritera och tänka efter innan de svarade. Dessa 

frågor kopplades till användarnytta och tillit. Detta för att se hur användare 

ställer sig till säkerheten i användningen av smartphones. För att se om 

användarna såg någon nytta med denna mobilapplikation gavs en inblick i 

hur en sådan skulle kunna komma att fungera.  

Frågorna försökte hållas på en sådan nivå att även personer som inte har 

någon smartphone skulle kunna svara på frågor. Detta för att kunna se vad de 

tycker och tänker om det, men också se om svaren skiljer sig beroende på om 

de använder smartphones eller inte. 

För att nå ut med enkäten till den grupp av människor som arbetet ville 

undersöka så användes företagets nyhetsmail. Detta för att enkäten skulle nå 

ut till så många som möjligt. Nyhetsmailet skickades till ca 27 000 människor 

som hade registrerat sig för att få nyhetsmail. Tyvärr så var det endas tio 

stycken som svarade på denna enkät. 

 

3.3.2 Low- och high-fidelity 

Low-fidelity användes för att det är en snabb och effektiv metod. Det 

startades med att skissa upp på papper de olika idéer som fann för att sedan 

välja den mest intressanta. Det visade sig ganska snabbt att det från början 

kändes säkert på hur det skulle se ut och därför fortsattes det vidare high-

fidelity. 

 

När resultatetet av low-fidelity var klar börjades det arbeta med high-fidelity. 

I denna metod jobbar man med färger och former för att göra prototypen 

estetiskt tilltalande. Företagets hemsida användes för att hitta inspiration. 

Hela tiden under designprocessen har den egen modell funnits i tanken och 

designat efter den. De program som använts i framtagandet av en high-

fidelity är Adobe-programmen Photoshop och Illustrator. 
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3.3.3 Användartester 

För att välja personer till användartesterna gjordes det enkelt och 

handplockade personer i närheten. Dessa personer hade ingen koppling till 

företaget eller deras e-handel. 

Användartesterna har utförts på ett sätt där testpersonen har fått ett antal 

uppgifter att göra i mobilapplikationen (se bilaga 3). Dessa uppgifter är 

framtagna för att kunna se hur de navigerar sig runt i applikationen. Saker 

som observerades under dessa tester var:  

 Var trycker testpersonen? 

 Var stannar de till i sin navigering? 

 Slutför de uppgiften? 

 Hur lång tid tar det? 

 

För att förstå varför testpersonerna till exempel stannade i sin navigering eller 

varför de trycker på en speciell knapp ställdes frågor under tiden som de 

testade mobilapplikationen. Frågorna såg ut så här: 

 Varför tryckte du där? 

 Är du osäker på vad du ska trycka på? 

 Är det otydligt vad du ska göra? 

 

3.4 Analys 

För att analysera mitt resultat gjordes en deskriptiv analys av de svar som 

kom in genom enkätundersökningen. I resultat/analys användes korstabeller. 

Genom detta blev det möjligt att leta likheter och skillnader.  

För att analysera resultaten av användartesterna fördes anteckningar under 

testerna. Dessa sammanställdes sedan för att göra ändringar i min high-

fidelity om så behövdes. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Det etiska övervägande som gjorts är att hålla respondenter anonyma. Detta 

för att skydda företag x men också mot de personer som ställer upp i enkäten. 

Det är företaget som sköter utskicken av enkätfrågorna och det görs via deras 

affärssystem. Detta gör att inte kunduppgifter behövs. De personer som 

gjorde användartester kommer också att hållas konfidentiellt. 



 

  22 (68) 
 

4 Resultat och Analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen och några 

utvalda delar av low- och high-fidelity. Totalt var det tio stycken som svarade 

på enkäten. 

 

4.1  Bakgrund 

Av svaren som kom in genom enkätundersökning var majoriteten män (se 

tabell 4.1.1).  

 

Tabell 4.1.1 visar könsfördelningen över antalet respondenter. 

Kvinna Man Summa 

3 7 10 

 

Diagrammet nedanför visar inom vilken åldersgrupp respondenterna 

tillhörde. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Antal

18-29

30-40

41-55

56+

 
Figur 4.1.2 visar åldersfördelningen över antalet respondenter. 

 

 

För att visa fördelningen över storleken på städerna respondenterna kommer 

ifrån sammanställdes detta i tabell 4.1.3. Städerna är kategoriserade som liten 

(1-30t invånare), mellan (31-90t invånare) och stor stad (91t+ invånare. Här 

kan man se att majoriteten av respondenterna kommer från mellanstora städer 

(Antal invånare). 
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Tabell 4.1.3 visar fördelningen av respondenter på hur stor stad de kommer 

ifrån. 

Storlek Antal 

Liten                2 

Mellan             5 

Stor                  3 

Summa 10 

 

 

I tabell 4.1.4 visas fördelningen inom vilket ansvarsområde respondenterna 

hade på företaget/organisationen de arbetar på. Här ser man att fyra stycken 

av de totalt tio respondenterna ansvara för inköp. 

 

Tabell 4.1.4 visar fördelningen inom ansvarsområden på 

företaget/organisationen. 

Ansvarsområde Antal 

Inköpsansvarig 4 

Samordnare 2 

Ledare 2 

Försäljning 1 

Ingenjör 1 

Summa 10 

 

Tabell 4.1.5 visar hur många av respondenterna som använder sig av 

smartphone i sitt arbete. Sju stycken av respondenterna använder sig av 

smartphones i sitt dagliga arbete. 

 

Tabell 4.1.5 visar hur många av respondenterna som använder sig av 

smartphone i arbetet. 

Ja Nej Summa 

7 3 10 

 

4.2 Användarnytta 

För att se om användarna skulle ha någon nytta av en mobilapplikation för att 

göra beställningar undersöktes hur mycket de använder sig av sina 

smartphones i arbetet. Detta sammanställs i en tabell och jämförs mellan de 

olika könen för att se om det skiljer sig något (se tabell 4.2.1). De skulle på 
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en skala från ett till sex beskriva hur stort behov de är av sin smartphone i 

arbetet där 1 = inte var i stort behov och 6 = i stort behov av sin smartphone. 

 

Tabell 4.2.1 visar hur män och kvinnor har placerat sig i en skala från ett till 

sex om hur beroende de är av sina smartphones. 

Kön Använder smartphone i arbetet Antal 

Män Använder inte 1 

1-3 1 

4-6 5 

Kvinnor Använder inte 2 

1-3 1 

4-6 0 

 

I en fråga där respondenterna fick svara på vilka applikationer de använder i 

sina smartphones är det endast mail som är återkommande. Någon nämner att 

han har ”Över 100st”. En grupp av applikationer som är återkommande i 

många svar är transporttjänster som lokaltrafikens egna applikationer. En 

annan grupp som också är återkommande i flera svar är spel. Det finns inga 

mönster som tyder på något speciellt i dessa svar. Alla respondenter är 

ganska spridda med sina svar. Även när jag frågar efter vilka av sina 

applikationer de använder mest är de ganska spridda. Någon använder radio 

och en annan använder expressen. 

 

I tabell 4.2.2 visas en sammanställning av vad respondenterna efterfrågar för 

funktionalitet och produktinformation. Detta är i förhållande till hur beroende 

de känner att de är av sina smartphones i arbetet. Här är de enade om att 

kunna lägga till varor i sina beställningar och information om leveranser de 

väntar på är funktioner som de tycker är nyttiga. Dessa är nästan hela tiden 

återkommande, även hos de respondenter som inte använder sig av 

smartphones. Frågan om vilken produktinformation som efterfrågas var 

”Priset” och ”En beskrivning om materialet och måtten på produkten” 

återkommande i flera svar.  
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Tabell 4.2.2 visar vad användarna efterfrågar för funktionalitet och 

produktinformation i förhållande till hur beroende de är av sina smartphones 

i arbetet. 

Antal Beroende av 

smartphones 

Funktioner som 

skulle hjälpa mig 

Information jag 

behöver 

3 Använder inte smartphones Lägga till produkter till 

beställning. 

Information om order jag 

väntar på. 

Kan se gamla order och 

vad jag har beställt. 

Kan sköta hela min 

beställning. 

Priset. 

En beskrivning om 

materialet och 

måtten på 

produkten. 

En inspirerande bild. 

1 1 Inga kommentarer Priset. 

En beskrivning om 

materialet och 

måtten på 

produkten. 

0 2   

1 3 Information om order jag 

väntar på. 

 

En beskrivning om 

materialet och 

måtten på 

produkten. 

Eget svar: Kvalité 

2 4 Eget svar: Ingen 

uppfattning. 

Lägga till produkter till 

beställning. 

Information om order jag 

väntar på. 

Priset. 

En inspirerande bild. 

Eget svar: Relevanta 

uppgifter om storlek, 

vikt, unika 

egenskaper etc. 

En beskrivning om 

materialet och 

måtten på 

produkten. 

1 5 Information om order jag 

väntar på. 

Kan sköta hela min 

beställning. 

Priset. 

En beskrivning om 

materialet och 

måtten på 

produkten. 

2 6 Lägga till produkter till 

beställning. 

Information om order jag 

väntar på. 

Kan se gamla order och 

vad jag har beställt. 

Kan sköta hela min 

beställning. 

Kan göra betalningar via 

min smartphone. 

Priset. 

En beskrivning om 

materialet och 

måtten på 

produkten. 

En kort inspirerande 

film. 
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4.3 Tillit 

För att undersöka respondenternas tillit till smartphones ställdes en fråga där 

respondenterna kunde välja flera olika alternativ. Frågan som ställdes var ”Att 

sköta beställningar och betalningar via min smartphone skulle oroa mig för 

att…” Nedanstående tabell visar hur deras smartphoneanvändande i arbetet 

förhåller sig till tilliten till smartphones (se tabell 4.3.1). 

 

Tabell 4.3.1 visar hur tilliten förhåller sig till hur mycket respondenterna 

använder sin smartphone i arbetet. 

Antal Smartphoneanvändande Tillit 
3 Använder inte smartphone Känns inte lika säkert att sköta 

betalningar med telefonen som det gör 

med datorn. 

Internet i telefonen känns inte lika 

pålitligt jämfört med en dator. 

Jag skulle inte oroa mig. 

1 1 Ingen kommentar. 

0 2  
1 3 Jag skulle inte oroa mig. 

2 4 Företagets uppgifter skulle kunna 

läcka ut. 

Skulle inte oroa mig. 

1 5 Skulle inte oroa mig. 

2 6 Skulle inte oroa mig. 

 

Det är tydligt att majoriteten av respondenterna inte skulle oroa sig för att 

sköta beställningar eller betalningar via sin smartphone. De som inte 

använder sig av smartphone är mer oroade över att göra sådana saker via sin 

telefon. Den respondenten som har graderat sig till en fyra i sitt smartphone 

användande är rädd att företagets uppgifter skulle kunna läcka ut. Denna 

person svarar i en tidigare fråga att han/hon är nystartad användare av 

smartphone.  

 

För att se om åldern spelar in något på vad respondenterna anser om 

smartphones pålitlighet jämfördes ålder, kön och om de använder sig av 

smartphone eller inte i sitt arbete (se tabell 4.3.2). Det tydliga i detta resultat 

är att alla som använder sig av smartphones inte skulle oroa sig för att göra 

beställningar eller sköta betalningar med sin smartphone. De som inte 

använder sig av smartphones är mer osäkra till att sköta beställningar och 

betalningar på detta sätt. 
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Tabell 4.3.2 visar hur ålder, kön och använder smartphone förhåller sig till 

tilliten.  

Antal Kön Ålder Använder 

smartphone 

Tillit 

1 Kvinna 18-29 Nej Det känns inte lika säkert att 

sköta betalningar med telefonen 

som det gör med datorn. 

1 Man 18-29 JA Skulle inte oroa mig. 

2 Man 30-40 JA Ingen kommentar. 

Skulle inte oroa mig. 

1 Kvinna 41-55 Nej Skulle inte oroa mig. 

3 Man 41-55 Nystartad 

användare. 

Två JA 

Företagets uppgifter skulle 

kunna läcka ut. 

Två skulle inte oroa sig. 

1 Kvinna 56+ JA Skulle inte oroa mig. 

1 Man 56+ Nej Det känns inte lika säkert att 

sköta betalningar med telefonen 

som det gör med datorn. 

Internet i telefonen känns inte 

lika pålitligt jämfört med en 

dator. 

 

 

4.4 Egen fundering 

En idé som fanns redan innan utskickande av enkäten var att man skulle 

skapa ett slags ”Mina sidor”. Med denna funktion så skulle användarna kunna 

se sina inkommande leveranser, ändra sina kontaktuppgifter och göra/ändra 

beställningar. För att se vad användarna tyckte om en sådan tjänst ställdes 

som sista fråga ”Vad skulle du tycka om en mobilapplikation där du har 

möjlighet att administrera dina beställningar, kunduppgifter och se tidigare 

beställningar?”. De svar som kom in på denna fråga var tydliga och de 

företag som inte handlar så ofta av företaget det arbetas praktiskt mot skrev 

det.  De respondenter som var positiva till en sådan mobilapplikation var de 

som ofta var i kontakt med företaget. En intressant kommentar till denna 

fråga är ”Underlättar troligen för många som inte har tillgång till datorn just 

vid tillfället och är ute vid produktionen”. Samma respondent skriver också 

”Många gånger så glömmer man att beställa och ju fortare man har behovet 

i huvudet desto bättre och mer rätt blir beställningen”. Det intressanta med 

dessa kommentarer är att det är just dessa tillfällen som man vill underlätta 

för användarna.   
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4.5 Low-fidelity 

Eftersom det fanns en fundering på hur designen skulle se ut redan innan och 

vilka funktioner som skulle vara med så blev skisserna mer på var menyn 

skulle läggas och andra grafiska element. De beslutades snabbt att menyn 

skulle ligga längst nere i gränssnittet för att knapparna på smartphonen sitter 

längst ner på mobilen (se figur 4.5.1). 

 

 
Figur 4.5.1: Visar bild över hur sökfunktionen och vart menyn skulle 

placeras. 

 

Det största problemet som uppstod var hur historik skulle kunna komma in på 

ett sätt där användarna snabbt kan se att de kan hitta den. Då menyn hade 

ikoner för de andra sidorna blev det svårt att designa en ikon för historik. 

Valet blev därför att lägga den på en sida där man kunde gå in och se sina 

inkommande leveranser (se figur 4.5.2)  

 
Figur 4.5.2: Visar bild över inkommande leveranser och funktioner. 
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4.6 High-fidelity 

För att mobilapplikationen skulle stämma överrens med företaget x hemsida 

så måste mobilapplikationen ha vissa delar som finns på hemsidan. En av 

dessa delar är själva filtreringen för att visa deras artiklar. Den är uppdelad i 

två olika lager med flera olika kategorier i varje lager (se figur 4.6.1). 

 

Figur 4.6.1: Visar de olika kategorierna. Utplockat från företaget det arbetas 

praktiskt mot. 

 

I denna figur ser man de olika lagren beskrivet i tidigare stycket. De färgade 

till vänster i figur 4.6.1 innehåller flera olika kategorier, de gråa till höger i 

figur 4.6.1 har två kategorier med flera olika kategorier i sig. Genom att 

använda samma struktur i mobilapplikationen så ska det göra att användarna 

känner igen sig när de kommer från att ha använt webbsidan till att använda 

mobilapplikationen (se figur 4.6.2). 

Figur 4.6.2: Visar hur de olika lagren döptes och kategorierna för att 

användarna lättare ska förstå. 
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Dropp-down alternativen har en svag 3-D effekt vilket ger intrycket att de går 

att trycka på. 

Då det framkom under användartesterna att de testpersoner som testades 

alltid börjar med att klicka på den översta dropp-down alternativen först så 

valdes att placera den meny de kommer att känna igen bäst där (se figur 

4.6.3). 

 

Figur 4.6.3: Scroll-menyn man får upp om man trycker på ”Välj 

kategori…”. 

 

Menyn har tagits fram utifrån de funktioner som finns i mobilapplikationen. 

De fyra olika menyvalen kännetecknas av en ikon som ska symbolisera vad 

det är för funktion som utförs under de olika menyalternativen. För att visa 

att man är inne i en viss funktion markeras det i menyn och är inte klickbar(se 

figur 4.6.4). Figuren visar också att inga filtreringar är gjorda i sökningen 

vilket gör att knappen för sök inte går att interagera med.  
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Figur 4.6.4: Visar begränsningar som gör att användaren måste utföra vissa 

åtgärder. 

 

4.7 Användartester 

Det gjordes fyra användartester för att leta brister i designen av 

mobilapplikationen. Det som framkom under användartesterna var att 

knappen för att se sin historik var lite svår att hitta i två av användartesten. I 

ett annat av användartesterna fick jag som kommentar ”Varför kan man 

ändra storlek och antal i historiken?”. Detta då testpersonen tyckte att 

historik skulle vara något statiskt. ”Denna sida ska ju bara fyllas på med 

artiklar man beställer.” säger testpersonen i en annan kommentar. Vidare 

framkommer det att det saknas knappar för att slänga en artikel i kundvagnen 

om man av misstag råkat lägga till en artikel. Denna kommentar har tagits 

hänsyn till och ändrats i high-fidelityn nu. Men genomgående av 

användartesterna har det inte funnits några större frågetecken. Testpersonerna 

har obehindrat tagit sig igenom resterande delar av gränssnittet 
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5 Diskussion  

Jag fick inte så många respondenter som jag hade hoppats på. Detta gör att 

jag kommer koppla resultatet av min high-fidelity till den teoretiska 

förundersökning som gjorts och min egen modell. Jag kommer även jämföra 

de svar jag har fått in och se om det finns något samband mellan dem och 

min modell (se figur 5.1). 

 

Figur 5.1: Egen modell över hur användbarhet uppnås i 

smartphonegränssnitt och vilka konsekvenser som uppstår av användbarhet. 

 

 

5.1 Bakgrund 

Utifrån modellens del som beskriver användaren så kan man tydligt genom 

de svar jag fick in i enkätundersökningen se att erfarenhet spelar en stor roll i 

användandet av smartphones (se figur 5.1). De som använde sig av sina 

smartphones mycket i arbetet kände inte någon oro att göra sina beställningar 

eller sköta sina betalningar med den. Att uppgifterna skiljer sig från gång till 

gång är självklart. I vissa fall kanske man bara är inne för att söka efter 

nyheter eller söka inspiration. En annan gång är man i snabbt behov av att 
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beställa något så fort som möjligt. I första fallet kanske man väljer att sitta 

vid en dator. I det andra fallet har man mobilen i fickan och kan snabbt 

komma åt att beställa den akuta artikeln. Användarna har olika 

arbetsområden vilket kommer att göra att både uppgifter och kontexter 

kommer skilja sig. Detta gör att en tjänst blir mer tillgänglig vilket enligt min 

modell i delen om användbarhet är en bidragande faktor till att användare 

upplever högre användbarhet. Men att tjänsten bara är tillgänglig räcker inte. 

Den måste även uppfylla användarens behov nytta. Med nytta kan då vara att 

användaren inte bara kan gå in och hitta artikeln, utan också lägga till den i 

kundvagnen för att kanske på direkten eller senare bekräfta sin beställning. 

 

 

5.2 Användarnytta 

Delen som beskriver användbarhet och interaktion är den delen där 

användaren upplever något. Detta gör det svårt att mäta användbarheten i en 

produkt. Däremot kan man genom att bara göra en tjänst mer tillgänglig, 

genom att den går att använda i sin smartphone öka tilliten och lojaliteten hos 

användarna. Men för att hålla kvar användarna måste andra behov 

tillfredsställas som exempel effektivitet och nytta. Dessa två anser jag vara de 

två viktigaste att tillfredställa för användaren. Det kommer inte spela någon 

roll om man lyckas göra ett användarvänligt smartphonegränssnitt som alla 

förstår om det inte finns någon användare som känner någon nytta med att 

använda mobilapplikationen. Däremot om användaren känner nytta med 

mobilapplikationen så kan man med hjälp av designprinciperna i 

”Mobilapplikation” i figur 5.1 påverka användarens upplevelse av 

användbarhet. 

 

5.3 Tillit 

För att en användare ska känna tillit är det flera områden som går samman. 

Dels så påverkars användarens tillit beroende på vad han/hon har för tidigare 

erfarenheter. Användaren påverkas också av hur designen är men också hur 

han/hon upplever mobilapplikationen. De tre områdena ”Användare”, 

”Användbarhet” och ”Mobilapplikation i figur 5.1 måste fungera 

tillsammans. Till exempel så kan man inte designa en mobilapplikation där 

det är svårt att navigera sig runt men som har en hög nytta för användaren. 

Ser gränssnittet oprofessionellt ut så kommer användaren ha svårt att lita på 

tjänsten. Detta i sin tur gör att tilliten för företaget minskar. 
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5.4 Designförslag 

Genom mitt designförslag som jag nämnde och beskrev i sista frågan i 

enkäten så såg jag att det finns ett behov från kunderna att ha företagets 

webbsida lättåtkomlig. De som var mest positiva till det var de som använde 

sin smartphone mycket i sitt arbete. Det är lättare att ta med sig sin 

smartphone än att gå och bära runt på en dator. Detta gör att tjänsten skulle 

bli mer tillgänglig för användarna.   

 

5.5 Användartester 

Genom det resultat jag fick in i mina användartester såg jag att någon hade 

lite svårt att hitta historik-sidan. Detta kan bero på dålig synlighet eller att 

den inte ligger där man förväntar sig att den ska ligga. Detta är något som 

man kan komma att behöva se över lite extra. Någon annan testperson hittade 

historikknappen men såg inte funktionen med den. Detta kan bero på att 

han/hon inte använder sig av företagets webbtjänst som jag arbetar praktiskt 

mot. Då jag i min enkätundersökning fått in en del svar som tyder på att 

funktionen efterfrågas av en viss del av kunderna. En annan sak som kom 

fram i användartesterna var att det saknas ett sätt att ta bort artiklar man har 

lagt i kundkorgen. Detta är något som jag helt har missat att lägga till och 

som jag valt att implementera i min high-fidelity. 

 

5.6 Metodreflektion 

Jag är över lag nöjd med de metoder jag valde att jobba med. Dock så gav 

inte enkäten riktigt det antalet respondenter som jag hade hoppats på när 

endast tio stycken svarar på cirka 27 000 utskick. Om jag hade kunnat göra 

om undersökningen hade jag valt att inte skicka det i samband med ett 

nyhetsbrev. Att bara tio stycken svarade kan beror på att min länk till enkäten 

var ganska osynlig i nyhetsbrevet, men det kan också bero på att jag 

tillsammans med en grupp gjorde ett tidigare arbete för samma företag i en 

annan uppgift. Under den uppgiften skickade vi ut en annan enkät. Detta tror 

jag också kan göra att vissa valde att inte svara för att de kanske tänkte att det 

var samma uppgift eller liknande. 
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6 Avslutning 

Genom arbetet med denna rapport så har jag upptäckt att användbarhet inte är 

något vi kan styra över. Det vi kan göra är att se till användarnas behov och 

arbeta för att uppfylla dem. Detta genom att ta hänsyn till användarnas 

tidigare erfarenheter men också ett bra arbete med designarbetet. 

 

6.1 Slutsats 

För att avslita mitt arbete ska jag nu svara på min forskningsfråga som jag tog 

upp i kapitel 1.2. 

 

Vad påverkar användarnas upplevelse när de använder sig en 

smartphone?  

 

Det svar jag har kommit fram till genom min undersökning är att det finns 

flera olika faktorer som påverkar hur en användare upplever en 

mobilapplikation. Detta gör att man måste tänka på vilka olika miljöer 

mobilapplikationen kan tänkas användas i innan man designar den.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

En annan undersökning som man kan göra i fortsatt forskning är undersöka 

om samma principer gäller för andra e-handelsföretag. Då denna 

undersökning är grundad på kunder från ett business-to-business företag 

skulle det vara intressant och se om resultatet skulle skilja sig mot ett företag 

som säljer produkter till vanliga privatpersoner.  
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Bilaga 1 – Low-fidelity 



 

   
 

 

 
 

 

 
 

  



 

   
 

 



 

   
 

Bilaga 2 – High-fidelity 

 
Loggar in på applikationen  Första sidan man kommer in på  



 

   
 

 
 

Scrollen i applikationen i första  

filtreringen 



 

   
 

 
   Sökträffarna, går att sortera A-Ö och 

   och priser fallande och stigande 



 

   
 

 
 

Information om artikeln  Trycker på ”KÖP” och artikeln läggs 

   kundvagnen. 



 

   
 

 
 

   Profilsida, ändring av leveransadress 

   och fakturaadress 



 

   
 

 
 
 Spara ändringar 

 



 

   
 

 
 

 

   Inkommande leveranser. 



 

   
 

 
Klickat sig in i historik och vill lägga till en artikel som man beställt tidigare.  

 

 

 
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 
Lägga till fler än en artikel. 

 
 



 

   
 

 



 

   
 

 
 

 

 

 
 



 

   
 

 
 

Kundvagnen, visar vad artiklarna kostar och den totala summan. Kan ta bort 

artikeln om man lagt till fel. Man kan även ändra antal. 



 

   
 

 
 

Bestämma leveranssätt.  Bekräftelse på att beställningen  

   gjorts. Skickas även mail. 
 

 



 

   
 

 
Söker på artikelnummer för att snabbar komma till den artikel man vill titta 

närmre på. 



 

   
 

 
 
 

 



 

   
 

 
Scannar in artikelnummer för att snabbar komma till den artikel man vill titta närmre 

på. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 Bilaga 3 - Enkät 



 

   
 



 

   
 

Bilaga 4 - Resultat Enkät 

 



 

   
 

 



 

   
 



  
 

   
 

 

Bilaga 5 - Användartester 

 

Användartest 1 

Användaren loggar in på applikationen. 

Uppgift 1: Leta efter lyftutrustning. 

Testpersonen trycker på överst drop-downmenyn. Scrollen kommer fram och 

testpersonen scrollar. 

Resterande av informationen fylls i. Testpersonen tas till den artikel som 

han/hon vill lägga i kundvagnen. 

Uppgift 2: Lägg artikel i kundvagn. 

Testpersonen gör det utan problem.  

Uppgift 3: Ändra fakturaadress. 

Testpersonen trycker på profil-ikonen.  

Ändrar utan några problem fakturaadressen. 

Uppgift 4: Kolla inkommande leveranser. 

Trycker på lastbils-ikonen. Upptäcker att han/hon inte har några inkommande 

leveranser. 

Uppgift 5: Lägg till en större universalhylla i större storlek än den du 

beställde förra månaden. 

Hittar snabbt hisorik-knappen och lägger till varan utan problem. 

Uppgift 6: Lägg till 2 Ancore Skrivbord av samma storlek som beställdes 

förra månaden. 

Testpersonen lägger till 2 och klickar köp. 

Uppgift 7: Bekräfta ditt köp. 

Testpersonen klickar på kundvagnen och bekräftar sitt köp. 



 

   
 

 

Användartest 2 

Användaren loggar in på applikationen. 

Uppgift 1: Leta efter lyftutrustning. 

Testpersonen trycker på överst drop-downmenyn. Scrollen kommer fram och 

testpersonen scrollar. 

Resterande av informationen fylls i. Testpersonen tas till den artikel som 

han/hon vill lägga i kundvagnen. 

Uppgift 2: Lägg artikel i kundvagn. 

Testpersonen gör det utan problem. (Bra Feedback) - Kommentar 

Uppgift 3: Ändra fakturaadress. 

Testpersonen trycker på profil-ikonen. (Såg ut som ett i) - Kommentar 

Ändrar utan några problem fakturaadressen. 

Uppgift 4: Kolla inkommande leveranser. 

testpersonen klickar på lastbils-ikonen och ser att han/hon inte har några 

inkommande leveranser. 

Uppgift 5: Lägg till en större universalhylla i större storlek än den du 

beställde förra månaden. 

Testpersonen klickar på Historik och byter storlek på hyllan. Klickar sedan 

på köp. 

Uppgift 6: Lägg till 2 Ancore Skrivbord av samma storlek som beställdes 

förra månaden. 

Testpersonen lägger till 2 och klickar köp. 

Uppgift 7: Bekräfta ditt köp. 

Testpersonen klickar på kundvagnen och bekräftar sitt köp. 

 



 

   
 

 

Användartest 3 

Användaren loggar in på applikationen. 

Uppgift 1: Leta efter lyftutrustning. 

Testpersonen trycker på överst drop-downmenyn. Scrollen kommer fram och 

testpersonen scrollar. 

Resterande av informationen fylls i. Testpersonen tas till den artikel som 

han/hon vill lägga i kundvagnen. 

Uppgift 2: Lägg artikel i kundvagn. 

Testpersonen gör det utan problem.  

Uppgift 3: Ändra fakturaadress. 

Testpersonen trycker på profil-ikonen. (Såg ut som ett i) - Kommentar 

Ändrar utan några problem fakturaadressen. 

Uppgift 4: Kolla inkommande leveranser. 

Testpersonen funderar en stund på vilken ikon han/hon ska klicka på, klickar 

sedan på lastbils-ikonen och ser att han/hon inte har några inkommande 

leveranser. 

Uppgift 5: Lägg till en större universalhylla i större storlek än den du 

beställde förra månaden. 

Hittar inte historik-knappen. Väljer att klicka på kundvagn.  Går tillbaka till 

lastbils-ikonen och kollar nogrannare på den sidan. Upptäcker sedan 

historikknappen. Lägger till varan utan problem där efter. 

Uppgift 6: Lägg till 2 Ancore Skrivbord av samma storlek som beställdes 

förra månaden. 

Testpersonen lägger till 2 och klickar köp. 

Uppgift 7: Bekräfta ditt köp. 

Testpersonen klickar på kundvagnen och bekräftar sitt köp. 



 

   
 

 

Användartest 4 

Användaren loggar in på applikationen. 

Uppgift 1: Leta efter lyftutrustning. 

Testpersonen trycker på överst drop-downmenyn. Scrollen kommer fram och 

testpersonen scrollar. 

Resterande av informationen fylls i. Testpersonen tas till den artikel som 

han/hon vill lägga i kundvagnen. 

Uppgift 2: Lägg artikel i kundvagn. 

Testpersonen gör det utan problem.  

Uppgift 3: Ändra fakturaadress. 

Testpersonen trycker på profil-ikonen.  

Ändrar utan några problem fakturaadressen. 

Uppgift 4: Kolla inkommande leveranser. 

Trycker på lastbils-ikonen. Upptäcker att han/hon inte har några inkommande 

leveranser. 

Uppgift 5: Lägg till en större universalhylla i större storlek än den du 

beställde förra månaden. 

Hittar snabbt hisorik-knappen och lägger till varan utan problem. 

Uppgift 6: Lägg till 2 Ancore Skrivbord av samma storlek som beställdes 

förra månaden. 

Testpersonen lägger till 2 och klickar köp. 

Uppgift 7: Bekräfta ditt köp. 

Testpersonen klickar på kundvagnen och bekräftar sitt köp. 
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