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Abstrakt 
 

Den här uppsatsen är en fallstudie på hur man utvecklar ett gränssnitt för 

mobila applikationer inom e-handel. Framtagandet av data bestod av en 

enkätundersökning som innefattade 149 stycken respondenter och 

analyserades med hjälp av en egen designmetod. 

Med den snabba utvecklingen av teknik vi har idag, är e-handel och mobila 

applikationer effektiva verktyg och metoder som ofta används av företag.  

Gränssnitt för ett företags webbsida och mobila applikation är en viktig 

faktor. Det finns en chans att gränssnitt underskattas av företag och det är en 

av anledningarna till att många kunder ofta handlar av andra företag på grund 

av förtroende hos företaget minskar, medan ett bra och användbart gränssnitt 

kan bidra till att kunder återkommer till ett företag. 

 

Den här uppsatsen kan fungera som ett hjälpmedel för företag som skapa en 

mobilapplikation och fördjupar sig på faktorer som är kritiska när man skapar 

ett gränssnitt för en mobil applikation inom e-handel.  

För att utveckla ett bra gränssnitt, tas två generella behov fram som 

användare har på en mobil e-handelsapplikation och hur informationen ska 

presenteras. 

 

Abstract 
 

This essay is a case study on how to develop an interface for e-commerce 

mobile applications. The development of data consists of a survey that 

includes 149 respondents and analyzed using a custom design-method. 

With the rapid development of technology we have today, e-commerce and 

mobile applications are effective tools and methods commonly used by 

companies.  

Interface for a company’s website and mobile application is an important 

factor. There is a chance that the interface is underestimated by the company 

and it is one of the reasons that many customers buy products from other 

companies because of the confidence of the company decreases, while a good 

and useful interface can contribute to repeat business with a company. This 

essay can serve as a tool for companies that want to create a mobile 

application and deepen into factors that are critical when creating an interface 

for a mobile application in e-commerce.  
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In order to develop a good interface, this essay brings forward two general 

needs that users have of how a mobile e-commerce application should be 

designed and how the information shall be presented.
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Förord 

 
Bakgrunden till skapandet av den vetenskapliga rapporten är att vi författare 

har studerat interaktionsdesign i tre år på Linnéuniversitetet och detta är ett 

sätt att förmedla och utnyttja den kunskap vi införskaffat under de åren.  

Att skriva om gränssnitt i mobila applikationer är något som passade oss bra 

eftersom vi har utvecklat det i flera tidigare projekt. Att utveckla ett 

designförslag för ett e-handelsföretag är något vi uppskattar stort eftersom det 

ligger mycket i vårt intresse och en av anledningarna till varför vi har studerat 

interaktionsdesign. 

 

Vi vill tacka vår stakeholder, en representant hos ett e-handelsföretag som har 

gett oss chansen att skapa ett designförslag för deras mobila applikation. 

Vi vill även tacka Päivi Jokela, lektor på Linnéuniversitet som har varit till 

stor hjälp i skapandet av rapporten. 

 

Nyckelord 

 
E-handel, lojalitet, mobila applikationer, smartphone, gränssnitt, 

användbarhet, användarcentrerad design, användarnytta, tillit, design. 
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1 Introduktion  
Introduktionskapitlet kommer att ge läsaren en översikt om uppsatsen. 

Varför den skrivs, problemen som ska lösas, var uppsatsens fokus 

kommer att ligga och hur detta kan bidra till forskning. 

 

Denna uppsats är en undersökning hur man kan anpassa mobilapplikationers 

gränssnitt för e-handel. För e-handelsföretag är återkommande kunder en 

vital del för framgång på e-handelsmarknaden, att de återkommer för fler köp 

i framtiden, då kan de betraktas som lojala kunder mot ett företag.  

För att lojalitet ska uppnås, måste man ge kunden det stöd de behöver för och 

uppfylla de önskemål de har (Hildingsson, 2009).  

Att enkelt finna det man söker ute på webben och få hemleverans direkt till 

brevlådan utan några större problem, gör köpet bekvämt, det är därför e-

handel skulle kunna vara tilltalande. 

  

Det finns många olika metoder inom e-handel att gå efter för att göra en kund 

belåten, exempelvis kan säljare erbjuda bra logistik, lätta betalningsmetoder, 

användarvänlig hemsida, bra kommunikation mellan kund och företag med 

hjälp av kommunikationsverktyg kan bidra till bra support där kunden alltid 

har tillgång till hjälpande feedback när det behövs (Rådmark, 2009).  

Denna uppsats riktas mot skapandet av en mobilapplikation för kundens 

behov, att kunden ska uppleva klarhet under hela processens gång. Att ta 

fram användbara produkter och fokusera på gränssnittet när man skapar en 

applikation, kan bidra till att företag kan få fler återkommande kunder (Sun 

2010; Cooper, et al 2007; Poter 2001). 

 

Mobila applikationer kan användas som en metod för marknadsföring av 

företag. Bra marknadsföring är ett steg i rätt riktning och det syftar till att 

vinna återkommande kunder som är lojala mot företaget, som i sin tur är 

viktigt för framgång. Därför börjar allt fler företag använda sig av mobila 

applikationer för att komma närmare sina kunder och för att påverka 

lojaliteten. Samtidigt blir tekniken allt mer avancerad och antalet  

smartphones och surfplattor fortsätter öka som effektiva 

kommunikationsverktyg (Goldman, 2010). Smartphone har ett överlägset 

största antal sålda enheter och det är en av anledningarna till att uppsatsen 

kommer att rikta sig just på denna teknik istället för andra mobila verktyg 

(IDC, 2012). 
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I smartphones finns applikationer som man kan ladda ner från olika 

webbaserade affärer (Dilger, 2011). Detta har lett till att smartphone idag är 

ett högst personligt kommunikationsverktyg och den kan användas för att 

utföra liknande ärenden som på en dator. Skillnaden och den potentiella 

fördelen är att smartphones enkelt kan användas utanför hemmet. Flera 

företag använder den nya tekniken för att lättare nå ut till de kunder som har 

smartphones, vilket kan ge fler fördelar gentemot de traditionella 

kommunikationsverktygen (Goldman, 2010). 

 

1.1 Fallstudie 

 

Som en del av uppsatsen, skapade vi författare ett designförslag av en mobil 

applikation till ett e-handelsföretag, som fokuserar på befintliga kunder för att 

göra dem mer belåtna. Designförslaget kommer att vara baserat på de teorier 

och slutsatser ur rapporten och syftet är att uppfylla kundernas behov genom 

att ge bra feedback under hela köpet med hjälp av den mobila applikationen. 

Företaget önskar återkommande kunder, som med förtroende återvänder till 

samma företag, för att kunderna uppskattar företagets produkter och tjänster.  

Det finns flera sätt att bidra till att kunder blir lojala och att utnyttja trenden 

av mobila applikationer är en av dem. Förhoppningsvis kommer denna 

uppsats underlätta för andra när de skapar applikationer.  

Det som kommer tas upp och fokuseras på är hur man går tillväga och kan 

anpassa en mobilapplikations gränssnitt inom e-handel. 

 

1.2 Tidigare forskning & problemformulering 

 

I de artiklar vi läst, tas de bland annat upp hur ett e-handelsföretag kan bidra 

till lojala kunder genom att utveckla ett bra gränssnitt, tillhandahålla bra 

användarvänlighet för användaren och använda sig av begränsningar för att 

underlätta för användaren (Goldman, 2010). Tidigare studier inom områden 

som e-handel, definition av lojalitet, användbarhet, användarvänlighet, 

användarcentrerad design, mobila gränssnitt, fördelar respektive nackdelar 

med användningen av mobila applikationer för företag, begränsning och 

informationshantering. 
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Vi har dock inte hittat något som har samma inriktning som den här 

uppsatsen, det vill säga hur man kan skapa ett e-handelsgränssnitt för 

mobilapplikationer i smartphones.  

De flesta studierna riktar in sig på hur själva användningen av en smartphone 

applikation kan ge fördelar för ett företag via e-handel (Goldman, 2010). 

 

Överallt idag, märker företag att återkommande kunder i e-handel, är en 

nyckel till framgång. Man värnar om sina kunder vilket förhoppningsvis gör 

dem till lojala köpare och återkommande kunder hos företaget (Hildingsson, 

2009). 

 

Tyvärr är dålig användarvänlighet och dåligt utvecklade webbsidor ett 

förekommande fenomen, vilket i sin tur leder till att många användare 

avbryter köp på grund av att webbsidorna inte verkar tillräckligt tillförlitliga 

eller ger ett dåligt intryck på grund av designen. Det kan i sin tur leda till 

bristande förtroende hos kunder och lojalitet blir svårt att uppnå (Sun, 2010; 

Hu, Yen and Guan, 2008). 

Den här uppsatsen kommer att fokusera på skapandet av själva gränssnittet i 

mobila e-handelsapplikationer. 

 

Att använda sig av mobila applikationer inom e-handel krävs det att vissa 

krav bör uppfyllas. Exempelvis ett förvirrande gränssnitt, kan göra 

applikationen svåranvänd. Är det inte bara förvirrande utan dåligt utvecklat i 

sig, kan till och med kunden tappa förtroende för både webbsidan och 

företaget. Att man även har med irrelevant information för kunden, kan leda 

till att intresset hos kunden minskar. Det är många som underskattar 

gränssnittets påverkan, inte bara i mobila applikationer utan på webbplatser 

också. Är något komplicerat, föredrar man hellre något annat som är 

simplare. 

Det är även ett intressant ämne på grund av den framfart teknologin haft de 

senaste åren och utvecklandet av den så kallade ”on the go” tekniken. Att nå 

ut till de befintliga kunderna på ett bekvämare sätt, kunna fokusera på deras 

behov för att göra dem till återkommande och lojala kunder (Goldman, 

2010).  

När kunder beställer något från ett e-handelsföretag, finns det många vägar 

att gå. Ett exempel är att man kan ringa, skicka e-post och sms, dock inget 

som den här uppsatsen kommer fokusera på, utan på vad man bör tänka på 
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när man skapar en mobil applikation för smartphones, kundernas behov och 

hur man uppfyller dem med ett passande gränssnitt. 

 

Goldman (2010) tar upp hur företag ska ta vara på den ökande försäljningen 

och utveckling av smartphones och dess applikationer, hur man gör för att på 

bästa sätt nå ut till sina kunder. Smartphones idag är populärt och ett mycket 

personligt verktyg. Det finns många funktioner som gör den personlig och 

därför kan det vara tilltalande att nå ut till en användare på detta sätt. Lyckas 

man marknadsföra sig och skapa intresse hos användaren så kommer 

förhoppningsvis användare och lojalitet gå hand i hand. Den stora marknaden 

av tusentals olika applikationer att ladda ner, gör det en möjlighet för företag 

att sträcka sig ända fram till kunden direkt i telefonen. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

  

Syftet är att studera hur man kan gå tillväga för att anpassa en 

mobilapplikations gränssnitt för en användare inom e-handel. 

Om gränssnitt i sin tur kan bidra till en återkommande kundkrets inom e-

handel. 

 

Genom att basera det praktiska projektet av rapportens teorier och den 

forskningsfrågan, försöker vi uppnå det förväntade resultatet av den 

färdigställda designen. 

Varje kund har sina egna behov och krav, exempelvis att viss information är 

viktigare än annan. Därför behöver man veta hur man ska gå tillväga för att 

designa ett gränssnitt, anpassat för en större målgrupp och hur man kan göra 

flera kunder belåtna och få god upplevelse av företagets tjänster. 

 

Forskningsfrågan: 

Hur man kan anpassa en mobilapplikations gränssnitt inom e-handel. 

 

 Vad bör man tänka på när man utformar ett gränssnitt på den ytan 

man har i en smartphone?  

 Vad gör en kund nöjd och hur kan man uppfylla kraven som ställs? 
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1.4 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp kommer vara företaget som designförslaget görs åt. 

Uppsatsen skulle även kunna vara till hjälp för andra företag som är 

intresserade av att utveckla en applikation. Eftersom studien kommer 

innehålla teorier ur skapandet av mobila gränssnitt, kan den komma till 

användning för studenter som studerar inom det området och tips till 

utvecklare som ska skapa liknande applikationer. 
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Lojalitet 
(avsnitt 

2.3) 

Användarnyt
ta (avsnitt 

2.5) 

Användar- 
centrerad 

design  
(avsnitt 2.7) 

Användbarhe
t (avsnitt 2.6) 

Smartphone 
(avsnitt 2.1) 

& 
Mobilapplikation 

(avsnitt 2.2) 

Marknadens 
perspektiv 
(avsnitt2.4) 

2 Bakgrund/Teori 
Detta kapitel kommer att ge en översikt över den bakgrund som behövs 

för en läsare att förstå uppsatsens innehåll. Det kommer även att 

innehålla de teorier som de resterande kapitlen kommer falla tillbaka 

mot, för att besvara forskningsfrågan 

Det praktiska projektet och den vetenskapliga rapporten har en 

inriktning mot smartphones mobila applikationer vilket kommer att 

förklaras inledningsvis i kapitlet. 

 

Figur 1 nedan är en överblick av teorikapitlets struktur. Det är indelat i olika 

avsnitt och figuren visar hur de kopplas samman. Hur man kan anpassa en 

mobilapplikations gränssnitt har teorierna användarnytta, användbarhet och 

användarcentrerad design valts. De tre går hand i hand med varandra och är 

teorier som den här rapporten utgår efter när man utvecklar en design av 

gränssnitt, för att försöka få en lösning på forskningsfrågan. I mitten av dessa 

tre ligger lojalitetsteorin, som påverkas av de runtomkring. Smartphone och 

mobila applikationer är den teknik som uppsatsen kommer att rikta sig mot i 

utformandet av gränssnittet. Teorin om marknadens perspektiv ger en 

överblick hur företag ser på användningen av mobila applikationer, varför 

just dem och hur det bör anpassas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Förklarar kopplingar mellan de teorierna och bakgrund som 

används i teorikapitlet. 
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2.1  Smartphone  

 
Enligt Smartphoneguide (2011) och Technorati (2011) är smartphone från 

början en mer avancerad version av telefonen och de personliga digitala 

assistenterna. Telefonen erbjöd tjänster som att kunna ringa och sms:a i första 

hand, medan de personliga digitala assistenterna (PDA) erbjöd mer 

personliga tjänster som att kunna skapa ”att-göra listor”, kalender och även 

kunna synkronisera med en dator. I en hopslagning av dessa två teknologier 

har smartphone utvecklats till en populär och personlig pryl som används av 

många runtom i världen.  

Den första telefonen som var en liknande produkt av smartphone, skapades 

1997 och var en lättare prototyp där bara 200 stycken producerades, denna 

prototyp blev utvecklad till en senare version år 2000 som räknades som den 

första smartphone som såldes. Den hade både de vanliga kommunikations-

funktionerna som i en vanlig telefon och de funktioner som PDA erbjöd 

också. I detta stadie var det en enkel pekskärm i kombination med ett 

tangentbord. Smartphones utveckling fortsatte i stadig takt och 2002 fanns 

det MP3 och färgskärm inbyggt. År 2005 började de till och med 

marknadsföras som ”mobila multimedia datorer” och intresset av denna 

teknologi blev bara större och större. 

Till slut kom företaget Apple ut med iphone ute på marknaden, som slog 

igenom över hela världen år 2007. Det blev sensation och nu kunde man 

verkligen säga att man hade en minidator i fickan. Året efter kom varumärket 

Android ut med smartphone vilket har givit iphone stor konkurrens på 

marknaden. Sedan dess har stora företag utvecklat vidare och förnyat deras 

tidigare versioner för att bli nummer ett på marknaden. Oftast idag, ser man 

att smartphones att smarthpone ligger högst upp på betyglistor och mest 

säljande. 

 

Enligt Goldman (2010) är mobilapplikationer som smartphone erbjuder en 

stor faktor till varför det har blivit så populärt som det är idag. De är billiga 

och enkla att hantera, men vad är en mobil applikation egentligen? 
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2.2  Mobila applikationer   

 

Smartphone är en växande produkt och det finns olika faktorer till varför. 

Det som gör de mobila applikationerna och smartphone till en växande 

produkt är den stora marknaden för de mobila applikationerna. Mobila 

applikationer kan förklaras som ett växande segment i den globala 

mobilmarknaden. De fungerar på så vis att de består av en programvara som 

fungerar på mobila enheter som utför uppgifter för en användare av 

smartphone. De kan enkelt kopplas mot internet för att utföra ytterligare 

uppgifter (Mobile marketing association. 2008). Det finns hundratusentals 

applikationer i många kategorier inom applikationsvärlden (Dilger, 2011) 

 

Det finns enkla verktyg som klocka, kalender, smsapplikationer, sociala 

medier, katalogapplikationer till avancerade spel (Iphone Application List, 

2012). Dessa applikationer man kan ladda ner och ta bort hur man vill, vilket 

även gör smartphone till ett mycket personligt verktyg i jämförelse med 

tidigare smarthpone/telefoner/PDA. Att kunna ta den av en applikation surfar 

man enkelt in som Apples iphone in på ”app-store” där alla applikationer 

finns, man laddar ner och enkelt använder applikationen. Hur en webbsida 

kan utnyttja detta finns exempel på dropbox.com. Det är en hemsida där man 

kan ladda upp och ner filer från olika datorer från sitt ”konto”. Dropbox har 

lanserat en applikation där man kan ta del av sina filer från sitt konto på 

smartphone (Dropbox. 2012). Detta är bara ett exempel av hundratusentals 

som applikationer anpassas efter användarnas behov. 

 

2.3  Kundlojalitet  

Lojalitet hos kunder, är hängivenhet hos användare då de köper sina 

favoritprodukter nu och i framtiden från ett och samma företag. Oftast mäts 

den i avsikt av återköp. Man kan säga att det är en status hos kunder när de 

kontinuerligt använder sig av e-handel med tillgivenhet.  

Man kan definiera lojalitet i form av handling. 

 

Ser man handling ifrån en kunds perspektiv är det svårt att definiera vad det 

är, eftersom kunder har olika attityder, men det mäts ofta med intentionen av 

återkommande köp, volymen av köpta produkter, frekvens, önskan att äga 

och besök kopplat till märken, produkter, affärer eller företag (Sun, 2010). 
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Olika former av åtgärder ökar relationen mellan kund och företag successivt, 

så som att ge kunder hos företag speciella rabatter i form av att erbjuda 

rabattkuponger via en mobiltelefon när man kommer nära ett företaget i 

fråga. (Sun, 2010; Goldman, 2010) 

Tre faktorer är att kunder måste ha förtroende till internethandel, kunna förstå 

och hantera datorer och viljan utföra e-handel(Sun, 2010).  

 

Lojala kunder är något företag strävar efter via e-handel, det är kritiskt om 

man vill lyckas inom e-handelsbranschen (Goldman 2010). 

 

2.4  Marknaden för mobila applikationer 

 
När man nu vet vad lojalitet innebär och vad som förväntas av både kunder 

och företag, måste man även veta vilka krav företag har för att lyckas nå sitt 

mål med att få lojala och återkommande kunder. 

Vad anser företag om att använda sig av mobila applikationer som metod för 

att förstärka band mellan kund och företag? 

 

Goldman (2010) har gjort en fallstudie, där hon har intervjuat representanter 

från stora företag, exempelvis Starbucks, Starwood hotels, Hilton hotels, 

Mobile marketing association i USA och tagit fram kvalitativ data om hur 

dem ser på användningen av mobila applikationer som verktyg för att komma 

närmre sina kunder. 

Hon börjar med att beskriva hur smartphones har förändrat människors liv i 

vardagen och hur användare av smartphones beter sig runt i världen.  

 

Smartphones kan anses som ett personligt hjälpmedel som bara blir allt mer 

populär. Valmöjligheterna i en smartphone är stora, man har även möjlighet 

att ladda ner applikationer via bland annat Iphones ”app-store”.  

Att kunna ladda ner tusentals olika applikationer, gör att den blir anpassad 

precis hur man själv vill. Smartphones har chans att bli väldigt personlig om 

användaren vill det, därför är det inte konstigt att marknadsförare vill rikta sig 

mot denna teknologi för att skapa bättre tvåvägskommunikation som kan 

bidra till lojala kunder (Goldman. 2010). 

 

Goldman (2010) menar att smartphone är en första blick av vår framtid med 

den teknologi vi kan använda oss utav när vi rör på oss (”on the go”).  
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Mandel (Goldman, 2010 hänvisar till Mandel, 2010, s.469) säger hon att: 

“The iPhone really changed the mobile phone from being a communication 

device to being a multimedia device,”. 

Hon förklarar även att smartphones är i ett tidigt stadie av utveckling och 

kommer senare bli en total förvandling för användarna, att det kommer bli en 

gradvis förändring för den mobila marknaden. Det kommer alltså bli fler 

marknadsförda möjligheter ju längre teknologin sträcker sig, men det 

kommer även leda till mer utforskning av dessa möjligheter och mera 

komplicerade beslut av dem för företagen (Goldman, 2010 hänvisas till 

Mandel, 2010, s.469). 

 

Amerikanska företag påbörjade redan 2010 att fokusera på utnyttjandet av 

smartphones för att göra lojala ansträngningar mot sina. Användningen av att 

rikta sig mot applikationer har gynnat dem mycket. De har kommit närmare 

sina kunder och de märker på feedbacken att kunderna uppskattar 

applikationerna också (Goldman, 2010; Sun, 2010). 

 

Flera av de representanter av de stora företag som Sharon intervjuar, anser att 

smarthpone är det man ska satsa på, allt färre läser tidningen för att kolla vad 

aktierna ligger på till exempel. Att man kan nå ut till sina kunder på ett bättre 

sätt och kunna marknadsföra sig själva med tanke på hur smidig och effektiv 

smartphone är. Representanterna ser det lite som en ”sensation” (Goldman, 

2010). 

 

Smartphone är relativt billigt och det är en billig möjlighet för både kunden 

och företaget att nå varandra. Informanterna spekulerar även att ju mer 

användning, desto mer kommer kunder att våga. Att man kommer att utnyttja 

mer vågade funktioner så som att handla via telefonen blir till slut en vanlig 

grej. Dock kommer kritiska experter fram till, exempelvis Van Baker på 

Gartner research, att en stor mängd individer fortfarande inte vågar satsa fullt 

ut på denna teknologi och håller sig till det gamla. Asien och Europa vågar 

mer och att antalet av smartphones ökar snabbare där än i USA, men siffrorna 

visar sig ändå att det är på gång (Goldman, 2010 hänvisas till Baker, 2010, 

s.471). 

 

För marknadsförare ger framtagande av mobila applikationer nya möjligheter 

att utveckla sitt företag och komma i kontakt med sina kunder på ett bättre 

sätt, man kan förbättra den så kallade ”tvåvägskommunikationen” mellan 
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kund och företag i förhoppning till en upplevelse av lojalitet. 

 

Företag som Starbucks använder sig av ”mobila kuponger”, vilket ha märkts 

av att deras kunder har blivit mer lojala. Dessa mobila kuponger används på 

så vis att man registrerar sig mot ett företag och de kan sedan skicka 

kuponger till sina kunder (registrerade med sina smartphones) via telefonen. 

Det är en bra metod där kunden känner att företaget tar hand om en och de 

känner att de gör smarta köp med kupongerna. För användare av denna slags 

applikation kan ge fler fördelar att man får kuponger från fler än ett företag, 

det blir en bra marknadsföring av företagen i strategi att få fler lojala kunder 

(Sun, 2010; Goldman, 2010).  

Om ett företag inte skulle passa på att utnyttja sig av en bättre 

tvåvägskommunikation för att få lojala kunder som exemplet ovan, kan de 

skapa en applikation som handlar om företaget och dess tjänster som 

förhoppningsvis leder till en lojal effekt hos kunderna.  

Ett tydligt exempel som tas upp i Goldman (2010) artikel är företag som gör 

en applikation till ett verktyg åt sina kunder, så att de kan se företagets 

sortiment eller hur de ska finna produkterna.  

Experter säger att i dagens läge används applikation mer som ”shopping”-

verktyg istället för betalningsverktyg (Sun, 2010).  

Det är större chans att de betalar i butiken eller via nätet än i telefonen.  

 

Det är dock på väg att förändras, som nämns tidigare så märks det att folk 

ändå börjar våga mer och mer. Alltså ju mer användarna använder sig av 

applikationerna och ju fler, desto bekvämare blir de med att handla via dem 

förutspår Purdy (Goldman. 2010 hänvisas till Purdy. 2010, s.472). 

 

Det kan även ge konsekvenser, eftersom det kommer kräva mer av 

marknadsförarna, de måste kunna ge snabb respons och feedback till 

kunderna gällande denna nya tvåvägskommunikation och antalet producerade 

applikationer gör att det är svårt att få ut just sin egen applikation stor på 

marknaden (Dilger, 2011; Goldman, 2010). 

Flera risker kan även vara att företag måste vara snabba och lägga ner större 

summor pengar för att hänga med i teknologin och de olika trenderna. Många 

faktorer kan påverka smartphone världen, då nya trender eller teknik 

utvecklas hela tiden. I takt med att användarens beteendemönster, krav och 

förutsättningar förändras måste även företaget anpassa sig och utvecklas. 

Sammanfattningsvis kommer Goldman (2010) fram till att man bör satsa på 
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mobila applikationer för att kunna bidra till bättre lojalitet hos befintliga 

kunder, då fördelarna väger upp mot nackdelarna. 

Kritiska delar som borde uppfyllas för att mobila applikationer inte ska bli en 

ogynnsam metod, är bland annat att användarnyttan måste vara hög i ett 

gränssnitt för att tjänsten ska bli bra. 

 

2.5  Användarnytta  

 
Användarnyttan hänvisar till funktionalitet av design. Tre termer som går 

hand i hand är användarnytta, användbarhet och användarcentrerad design.  

Är ett systems gränssnitt lätt att använda, har det ändå inte mycket betydelse 

om man inte har något behov av att använda det. Har man användning för ett 

systems gränssnitt, men förstår sig inte på gränssnittet är det inte heller bra 

(Nielsen, 2005). För att skapa ett gränssnitt som har god användarnytta och 

göra det användbart kan man använda sig av metod teorin användarcentrerad 

design, där man riktar sitt fokus mot användaren (Saffer, 2010). 

Definition av användbarhet och användarcentrerad design tas upp senare i 

teorikapitlet (Se avsnitt 2.6 och 2.7). 

 

För att uppnå god användarnytta strävar man efter vägar för att skapa en 

utmärkt kommunikation mellan två aktörer, applikationen som är skapad av 

designern och användaren.  

Målet är att skapa ett effektivt och tillfredsställande resultat för alla som är 

delaktiga i och med designen, dvs. kunder, företag, designers, 

marknadsföring och så vidare. 

Man måste identifiera och förstå användares psykologiska, fysiska och 

sociala behov och aktivitetskrav. Så väl som organisations mål och designa 

användbara system för båda partnerna (Cato, 2001). 

 

Då god användarnytta är en viktig faktor för att påverka kunder till att bli 

lojala, krävs det i sig att tjänsten eller produkten måste vara användbar. Ett 

gränssnitt kan se bra ut men kan bli redundant om det inte uppfyller vissa 

krav som användaren har eller att det blir överflödig information, i sådana fall 

är det brist på användbarhet. 
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2.6  Användbarhet 

 
Användbarhet blir allt viktigare ju längre tekniken utvecklas, är saker svåra 

att förstå ignorerar vi det hellre och går vidare. Exempel om man vill köpa en 

produkt på en hemsida och processen är komplicerad, föredrar många att gå 

vidare till en annan sida, som säljer samma produkt (Cooper et al, 2007). 

Hu, Yen & Guan (2008) kommer fram till att den främsta orsaken av att 

kunder byter hemsida är på grund av det dåliga gränssnittet, vilket är en av de 

viktigaste faktorer för e-handel. De har därför gjort en studie hur olika 

definitioner av användbarhet gjord utifrån tidigare arbeten och forskning. 

Studien har baserats mycket från forskarna (Nielsen, 1994; Head, 1999; Cato, 

2001; Quesenbery, 2003; Poter, 2001; Park, 2003; Cooper et al, 2007) 

definitioner av användbarhet. 

 

Nielsen (1994) anser att användbarhet har fler beståndsdelar och brukar oftast 

kopplas ihop med dessa fem termer för användbarhet: Lärbarhet, effektivitet, 

lätt att minnas, fel och tillfredsställelse. Därav utveckar senare forskare sina 

tolkningar av dessa fem och fler termer skapas. 

 

Lärbarhet – En användbar produkt är en produkt som har ett gränssnitt som 

är lättlärt, enkelt att använda och användbart. Denna term styrker Head 

(1999), Cato (2001) och Quesenbery (2003). 

Effektivitet – Produkten eller tjänsten ska vara effektiv. ), Cato (2001) och 

Quesenbery (2003) styrker denna term. 

Lätt att minnas – Head (1999) nämner även denna beståndsdel i hans 

termer. 

Fel – Produkten eller tjänsten bör vara så felfri den kan vara, enligt 

Quesenbery (2003) och Head (1999). 

Tillfredsställelse – Man ska bli tillfredsställd av produkten eller tjänsten, 

styrker Cato (2001). 

 

Utöver dessa 5 termer som flera forskare styrker, formar forskarna även fram 

egna termer som de anser är viktiga.  

Head (1999) lägger till sina egna termer som är 

* Navigationen i ett gränssnitt är viktigt 

* Hjälp ska finnas tillgängligt 

* Användarvänlig produkt är ett måste 
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Cato (2001) egna termer är:  

* Ha respekt för användaren 

* Presentationen av gränssnittet  

* Ändamålsenlig, som även Quesenbery (2003) styrker. 

  

För att uppnå användbarhet, måste användaren känna sig bekväm med det 

gränssnitt som exempelvis ett företag använder sig utav. Ett bra gränssnitt har 

många beståndsdelar när man vill uppfylla en användares behov och krav. 

Även begränsning är något designers alltid bör tänka på (Cooper et al, 2007; 

Nielsen, 2005).  

Poter (2001) tar upp att när användarna tycker illa om en webbsida så 

kommer de att byta till en annan webbsida nästan direkt. 

Hu, Yen & Guan (2008) utgår från utvärderingmetoder för gränssnitt och 

användbarhet, de delas in i attribut. Attributen för användbarhet är 

tillfredställelse, effektivitet, presentation och hjälp. 

Rangordnat vilka attribut som stod för mest problem när det kom till 

användbarhetsproblem på e-handels sidor var: 

1. Tillfredsställelse, är de mest kritiska användarhetsproblemet. Just för att 

användare klagar, inte litar på gränssnittet, tappar tålamodet och tappar 

känslan av säkerhet. Resultatet kan då bli att användaren byter webbplats. 

Ju bättre sidan fungerar desto mer förtroende ingivande är den. 

2. Effektivitet, attributen som inkluderas är ”välj och köp”, ”checka ut”, 

”avbryta ett köp” och ”välja”.  

Användare vill enkelt snabbt och effektivt kunna genomföra de stegen som 

behövs för att ett köp ska gå igenom, uppstår det hinder när de försöker 

genomföra köp på en e-handels sida så blir användaren oftast osäker, klagar 

på systemet och litar inte på webbsidan, vilket i sin tur leder till att de 

förmodligen inte kommer handla på samma webbsida något mer. 

Attributet effektivitet styrks även av Park (2003) som skriver att ju 

effektivare en webbsida är och ju mer tillfredsställda kunderna är med 

gränssnittsdesignen, produkt information och service information som 

webbsidan erbjuder, desto mer kommer användarna vilja använda sig mer av 

den webbsidan i framtiden. 

3. Presentation menas med arrangemanget av gränssnittet. Val av ord, bilder, 

knapparnas funktion, i stort sätt hur webbsidan ser ut. Den ska vara snygg, 

välarbetad, lätt att navigera sig i och spara tid för användaren. 

För existerande webbsidor kom det fram att de fel som fanns i och med 
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gränssnittet idag är ovisshet gällande knappas funktion när man genomför ett 

köp. Även överflödig information på sidorna. 

4. Hjälp är en viktig funktion som bidrar till att användarna får en känsla av 

trygghet. Det är specifikt viktigt inom e-handel eftersom det involverar 

betalningar och logistik för en kund. Är det inte tillräckligt bra 

hjälpinformation bör det finnas olika val av hjälpsupport som att chatta direkt 

med kundservice eller 24-timmars telefonservice. 

 

Hu, Yen & Guan (2008) har olika tillvägagångssätt för att använda sig av 

användbarhet som metod för utvärdering och det delar dem in i två typer, 

expertfokus och användarfokus.  

Expertfokus görs med hjälp av heuristiska utvärderingar som gjorts av 

användbarhets experter på produktens gränssnitt för att förbättra 

gränssnittsdesignen.  

Användarfokus, så som intervjuer, enkäter, observationer eller experiment så 

man kan undersöka hur användarna reagerar mot hur gränssnittet fungerar 

och på så sätt ta reda på om det finns några problem med användbarheten. 

Användaren bör oftast vara i centrum för utvecklandet av produkter eller 

gränssnitt av olika former, det är de som kommer använda sig av 

slutprodukten. 

 

2.6.1 Designbegränsning 

 

Att begränsa designen är ett exempel när man utvecklar för användaren, att 

man använder sig av begränsningar för att inte skapa funktioner som kan 

komma att vara i vägen för användaren, funktioner som egentligen inte 

behövs. Man bör minimera navigationen och de funktioner som används mest 

ska placeras på den mest lättåtkomliga platsen för användaren, funktioner 

som används mindre bör placeras djupare i gränssnittet (Cooper et al, 2007; 

Nielsen, 2005).  

  

Cooper, Reinmann & Cornin, (2007) säger också att om det går bör man 

undvika att användaren inte behöver scrolla på exempelvis en webbsida. 

Zooma bör inte vara ett krav för att kunna ta del av information som ges i 

form av exempelvis en bild eller diagram. Man ska begränsa zoomningen så 

mycket det bara går, det ska inte vara ett krav. 
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Man bör begränsa antalet sidor som webbsidan använder sig av för att 

effektivisera användarens förmåga att hitta rätt, även ett konsekvent 

gränssnitt för att minska förvirring och behålla trovärdighet på hemsidor. 

Exempel på konsekvent gränssnitt är bland annat statiska menyer. 

Mappning betyder, eller är relationer mellan kontroll, sakerna som det berör 

och det avsedda resultatet. Dålig mappning är tydligt när en symbol och 

funktion inte stämmer överrens. Ett förtydligande exempel gällande 

mappning kan vara att man sitter i en bil och vill slå på lyset, trycker man på 

en knapp med en lampa på, sätts istället vindrutetorkarna igång.  

Därför är mappning en viktig del i skapandet av bland annat gränssnitt för att 

minska felen som kan uppstå. (Cooper et al, 2007; Nielsen, 2005).  

 

När man sätter användaren i fokus och uppfyller deras behov, så är det 

förhoppningsvis en bidragande faktor till att ett projekt når sitt mål och blir 

lyckat. 

Det är användaren man designar för och då finns det olika metoder man kan 

använda sig utav. Användarcentrerad design är en metod för att ta fram 

behoven som en användare har. 

 

2.7  Användarcentrerad design 

 
Saffer (2010) säger att användarcentrerad design är när man sätter 

användaren i fokus och utgår efter dennes behov och krav. Man kan enkelt 

sammanfatta användarcentrerad design på följande sätt: Användaren vet bäst. 

Användaren av produkten eller tjänsten, vet vad den behöver för att bli 

tillfredsställd, därför använder man denna designprincip för att plocka fram 

det som krävs och designar för dem. Man kan ta exempel på att man inte bör 

skapa ett spel om golf, utan att ha talat med någon som är väl insatt i det. Att 

ha haft kontakt med en användare av något slag som ger sin input, under alla 

steg i skapandet av ett projekt, kan man enklare designa för dem så att 

produkten eller tjänsten blir väl anpassad utefter deras behov. Vilka steg finns 

det? 

 

I skapandet av projekt utifrån en interaktionsdesigners perspektiv när man 

utformar ett gränssnitt efter en användares behov, kan man sammanfatta 

stegen i tre faser: Research, prototypfas och test fas. 
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Researchfas – där man inhämtar all data som krävs för att uppfylla 

användarens mål. Här ger användaren input och designern anpassar sig. 

I researchfasen ingår de här delarna: 

Intervjuer, där man intervjuar olika användare för att få fram målen och 

behoven som krävs utav produkten som ska skapas. 

SWOT-analys, där man analyserar data mot möjliga konkurrenter. För att få 

på så sätt sin produkt ska mätas mot andras och bli konkurrenskraftig. 

Personas, en fiktiv typanvändare av produkten som är skapad av den data 

man införskaffat baserat på intervjuerna. Det är persona man anpassar 

produkten efter och faller tillbaka för att uppfylla användarens mål. 

Behovs och kravanalys, man tar fram de möjliga funktioner och krav som 

produkten ska ha. Även här baseras dessa på de persona man tagit fram. 

Scenario, man sätter persona i scenarior för att få fram möjliga hinder, 

möjligheter och funktioner för produkten. 

Brainstorming, man i grupp öser ut förslag på funktioner, ramverk, behov och 

hur produkten ska fungera. 

 

Prototypfas – Där man skapar grunden och prototyper inför den kompletta 

produkten. I denna fas kan användaren ge input om hur koncepten ska se ut. 

Förslag på interaktionsramverk skapas först, sedan tar man fram grundliga 

förslag för navigation och testar den, det kallas för ”low-fidelity”. Detta testas 

på den typanvändare man är ute efter, för att se om man är på rätt spår och 

vad som behöver kompletteras. En prototyp av detta slag kan göras på papper 

(grundligt skissat ramverk) och testas genom att en användare får navigera 

sig i prototypens interaktionsramverk. 

Efter att testat low-fidelity, kompletterar man vid behov och skapar 

prototyper inför det färdiga konceptet, som kallas för high-fidelity. En mer 

avancerad prototyp av den slutgiltiga produkten som användartestas på 

samma sätt, som en low-fidelity. En high-fidelity kan vara skapat i grafiska 

bilder eller i grundlig programmering, för att kunna användartestas och bidra 

till en mer realistisk upplevelse för användaren. Det ska i sin tur leda till bra 

data om vad som behövs kompletteras innan den slutgiltiga produkten. 

 

Test fas – Där man testar den kompletta produkten för att se de 

kompletteringar som krävs och om man uppfyllt målen och kraven. Hur 

användaren används i detta stadie, är att man användartestar prototypen på 

användaren som sedan ger sin input. 
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En designer ska alltså först fokusera på användarens mål, sedan bestämmer 

uppdraget och kraven som behövs, hur allting ska fungera. Sedan validerar 

utefter användarens mål under hela processen för att få ut det bästa resultatet. 

Det finns även självklart risker om man förlitar sig för mycket av 

användarens input då produkten blir felanpassad, exempel att designen blir 

trångsynt.  

 

Enligt (Cooper, 2007; Nielsen, 2005) bör man begränsa designen så mycket 

som möjligt. Man bör minska antalet sidor att kunna navigera sig igenom, 

eftersom för många sidor, ställer mer krav på användare och man kan tappa 

bort sig i gränssnittet  

Det många designers gör fel är att de designar för alla, vilket kan leda till att 

det blir för mycket information, som många av användarna inte har någon 

nytta av. 

Har en användare ett konto bör man göra relevant information tillgänglig för 

vad den personen letar efter. 

Om en speciell kund har ett konto på en webbsida som säljer inredning till 

hemmet och denne bara har köpt och är intresserad av tavlor, loggar han in på 

sitt konto ofta så borde det komma upp information gällande tavlor kopplat 

till dennes konto på hemsidan. 

 

Att utgå från användarens behov när man skapar ett gränssnitt kan alltså vara 

kritiskt för ett lyckat projekt. Goldman (2010) anser att när man satsar på 

mobila applikationer för att sträva mot lojala kunder, bör man tänka på tre 

specifika faktorer, som ska uppfylla kundens behov. 

 

* Klarhet, kunden måste vara väl informerad om betydelsen av applikationen. 

Varför bör den användas och hur det kommer att underlätta. 

* Kunden har kontroll, kunden ska hela tiden känna att de har kontrollen över 

kommunikationen i en applikation. Att de enkelt ska kunna slå på och slå av 

kommunikationen med en enkel funktion mellan företaget och kunden, 

annars kan det leda till upplevelse av intrång i privatlivet. 

* Anpassa sig efter kunden, för att uppfylla lojalitet av kunden ska man sålla 

bort onödiga erbjudanden/meddelanden och bara skicka relevant information 

specifikt för den kunden. Ett exempel de tar upp är användningen av 

poängsystemet, att man får bonuspoäng när man handlar som kan skickas ut 

till kunden för att uppdatera att de har mottagit poäng från senaste köpet. 
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2.8  Sammanfattning av teori 

 

Teorierna är en sammanställning av vad man bör ha i åtanke gällande 

utformning av gränssnitt, hur man bör gå tillväga, varför det är viktigt att 

tänka på att användaren och varför denna bör vara en del i utvecklingsfasen i 

skapandet av en mobil applikation, speciellt inom e-handel. De viktigaste 

teorierna som rapporten tar upp är användbarhet, användarnytta och 

användarcentrerad design som denna vetenskapliga rapport och designen av 

gränssnittet i det praktiska projektet inspireras av. Det är dessa teorier som 

designförslaget kommer att ta nytta av under hela processen. 
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3 Metod 
 

Detta kapitel beskriver metoderna och arbetsgången av datainsamlingen 

som användes för att kunna få svar till forskningsfrågan. Det beskriver 

även validiteten och reliabiliteten ur de data som införskaffats och hur 

allting framförts.  

 

Figur 2 nedan beskriver datainsamlingen i den vetenskapliga rapporten och 

arbetsgången i det praktiska projektet. Datainsamling fas 1 bestod av 

enkätfrågor och intervjufrågor. De analyserades inför skapandet av persona 

och scenarier. Ur persona och scenarier togs ett designförslag fram som sedan 

användartestades i datainsamling fas 2. Användartesterna analyserades i sin 

tur och det resultat och data ledde till det färdiga gränssnittet. 

Arbetsgången är inspirerad av teorin användarcentrerad design (se kapitel 2 

avsnitt 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Beskriver de kopplingar ur datainsamlingen, i den vetenskapliga rapporten 

och den praktiska arbetsgången. 
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3.1 Vetenskaplig ansats 

 

Datainsamlingen innehåller både kvantitativ och kvalitativa data. De 

kvantitativa data ska bidra till vad den större delen av respondenter vad anser 

inom specifika frågor och de kvalitativa ska informanterna en chans att kunna 

dra egna slutsatser och ge fördjupande svar av deras åsikter och tycke. De 

frågor som ställs är till största del kvalitativa där tolkningen av 

respondenterna och informanterna gör vetenskapliga ansatsen induktiv. Vi 

använder oss av ett empiriskt resultat då vi drar egna tolkningar och utnyttjar 

den erfarenhet vi införskaffat. 

 

3.2 Datainsamling  

 

Enkät 

Fallstudien inleddes med att skapa en enkät för att få fram kvantitativ data 

inför den vetenskapliga problemformuleringen och researchfasen i det 

praktiska projektet. Den större delen av frågorna är baserade på de 

kommande faserna i det praktiska projektet, men de ger även de data som 

behövs inför besvarandet av forskningsfrågan.  

Frågorna bestod av både envalssvar, flervalssvar och skriva fritt, vilket gav 

kvalitativa svar. Det var 8 frågor som var generella hur personer upplever e-

handelsföretag och vad de själva anser om e-handelsapplikationer.  

För att få bra data ur enkätundersökningen, undveks ledande frågor som 

skulle kunna påverka respondenternas svar och de blev informerade i tidigt 

stadie att de var anonyma.  

Det enda kravet var att respondenterna skulle ha någon form av erfarenhet av 

vad en smartphone är. 

Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotundersökning ut till 10 studenter 

för att se till så att alla förstod frågorna rätt, inget missuppfattades och så 

resultatet av enkäten kunde användas till sin fulla potential. Enkätfrågorna 

skickades ut den 18/4 2012 och sista svaret kom den 4/5 2012.  

Sammanlagt blev det 149 svar. Alla som deltagit i undersökningen är 

anonyma och information om anonymitet skickades ut i samband med 

enkäten. 

Enkäten spreds via det sociala mediet ”Facebook”, där vänner till oss 

författare kunde ta del av frågorna. Facebook är ett av de större sociala 

medierna och det är orsaken till varför just det användes (Facebook, 2012). 
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Intervju 

Inledningsvis intervjuades representanten från företaget (stakeholder), där 

kvalitativ data införskaffades om företagets syn på e-handelsmarknaden. 

Stakeholder beskriver framför allt att återkommande kunder, är en vital faktor 

om man ska lyckas inom e-handel. 

Parallellt med enkätundersökningen skapades även intervjufrågor till 

företagets kunder för att få kvalitativ data. 

 

All data är en grund inför de kommande faserna i det praktiska projektet, 

specifikt personas.  

Intervjufrågorna var tvungna att skickas ut på grund av problem med 

personuppgiftslagen där kundernas e-postadresser inte fick lämnas ut. 

Frågorna kom att skickas till stakeholderns bekantskapskrets som också var 

kunder hos företaget.  

Intervjun bestod av 8 frågor och 4 intervjusvar införskaffades.  

Syftet var att få mer ingående information från de kunder som använder sig 

av företagets nuvarande hemsida för att få en uppfattning av vad de anser om 

det nuvarande gränssnittet och hur de använder sig utav det.  

Redan i utskicket av undersökningen upplystes informanter att de var 

anonyma och även i denna undersökning undveks ledande frågor som skulle 

kunna påverka deras svar. 

 

Designförslag av gränssnitt 

Det praktiska projektet inspirerades av användarcentrerad design (se avsnitt 

2.7 i teorikapitlet) där man sätter användaren i fokus för att uppfylla dess 

behov och krav.  

På grund av att det inte gick att införskaffa tillräckligt med data från den 

tänkta målgruppen, användes användarcentrerad design mer som en riktlinje i 

stället för metod. 

 

Enkätundersökningen, intervjufrågorna och teorierna användarnytta, 

användbarhet, begränsningar och marknaden för mobila applikationer gav 

tillräckligt med data för att skapa persona som den mobila applikationen ska 

utvecklas för. Persona sattes sedan i olika scenarier som hjälpmedel när 

funktioner och grunden av ramverket skapades. En low fidelity skapades som 

ett första utkast av designen och testades på studenter på Linnéuniversitetet.  
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Utifrån användartesterna kompletterades sedan designen och nya 

användartester skapades inför det slutgiltiga resultatet. 

 

3.3 Analys 

 

De data som införskaffades ur enkäten och intervjuerna, analyserades med 

teoretiska ramverket som utgångspunkt. Det användes som ett hjälpmedel när 

utformningen av gränssnittet utfördes. Inledningsvis användes enkäten 

intervjufrågorna och teorierna till att skapa persona och scenarior i 

researchfasen. Genom att lyfta fram viktiga ståndpunkter från informanterna 

och respondenterna får man fram de viktiga behov och krav som ställs av en 

användare i utformningen av gränssnittet. Den generella användaren till 

persona, utgår man efter resultatet från intervjuerna och i detta fall 

information från stakeholdern, där man först och främst utgår efter ålder och 

kön. De resterande detaljerna hur ett persona beter sig kommer från de 

mindre detaljerna av resultatet i enkäten.  

Teorierna analyserades noggrant genom att lära sig och förstå innebörden 

med varje del och tänk. Utformningen av persona, scenarior, behovs och 

kravanalys styrks med hjälp av kunskapen man lär sig. Att man under hela 

processen utnyttjar och anpassar designen med hjälp av vad tidigare forskare 

kommit fram till. 

 

Analysen i datainsamling fas 2 (se metodmodell), analyserar man 

användartesterna från det första designförslaget. Man utvärderar noggrant hur 

en användare beter sig när personen navigerar sig runt i gränssnittet, 

ansiktsuttryck, frågor och fria kommentarer som ”think a loud”, där man 

helar tiden talar högt för säg själv för att ge input till moderatorn som 

utvärderar användartestet. Det resultat man får fram, utvärderas i efterhand 

och man kompletterar gränssnittet efter det negativa som kom fram ur 

användartesterna.  
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3.4 Reliabilitet och validitet 

 

När enkäten skickades ut till informanterna, upplystes de om att de var 

anonyma. Risker och reliabilitetsproblem som kan förekomma med denna 

upplysning av enkäten, är att vänner som känner oss författare kan ändra på 

sina svar och påverkas utefter vad vi behöver, för att försöka hjälpa till. 

Enkäten skickades även via en skolmail ut till studenter på Linnéuniversitetet, 

för att få en större mängd svar som behövdes. Att skicka ut till en stor mängd 

människor där anonymitet förekommer, kan leda till icke ärliga och 

irrelevanta svar. 

Att intervjuerna skickades ut via mail, har risker och reliabilitetsproblem som 

att de inte lägger ner tid på svaren och intervjufrågorna blir redundanta. 

 

Med tanke på att det inte gick att skaffa direkt kontakt med användare av 

företagets hemsida och de som blev intervjuade var en så liten del av 

svarspersonerna utvecklades en egen designmetod med inspiration av 

användarcentrerad design. 

 

Det som etiskt övervägdes, var när frågan ställdes till stakeholdern, om det 

fanns möjlighet att intervjua deras kunder. 

Detta var inte möjligt eftersom de inte fick dela ut kunduppgifter på grund av 

personuppgiftslagen, så stakeholdern skickade istället ut intervjufrågor till sin 

bekantskapskrets som är kunder hos företaget, för att kunna få tag i de 

informanter som behövdes. 
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4 Resultat/Analys 
 

Lojalitet 
Att vara lojal mot ett företag, mäts enligt Sun (2010) i form av handling, när 

kunden har avsikt att göra ytterligare köp hos samma företag.  

Finns det lojala kunder utifrån den definitionen av lojalitet? 

En fråga ställdes om respondenterna återkommer till ett specifikt företag och 

det var stor skillnad på svaren, dock pekar den största andelen mot att de 

faktiskt återkommer även om andra företag kan ha bättre priser (se tabell 1).  

Detta stödjer våra antaganden om att man kan bli en återkommande kund, att 

man är lojal mot et specifikt e-handelsföretag även om det var 8 stycken som 

inte instämde.  

 

Tabell 1. Visar antalet respondenter, om de återkommer till ett specifikt e-

handelsföretag. 

Alltid Ofta Ibland Aldrig 

12 st. 56 st. 73 st. 8 st. 
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Användarbehov 

 

Figur 3. Diagrammet visar vad det är som gör respondenterna 

återkommande till ett e-handelföretag 

 

Att folk kan vara lojala mot ett företag finns det stöd för, men att ha lojala 

kunder måste flera faktorer överensstämma för att lyckas.  

Frågan ställdes vad det är som gör respondenter till återkommande kunder. 

Respondenterna kunde kryssa i mer än ett förslag och kunde även ge egna 

exempel. Att ha snabb leverans var det störst antal respondenter som ansåg 

vara viktigast.  

I respondenternas egna förslag nämner de att de vill ha snabb hemsida och 

smidig betalning, vilket ett bra gränssnitt kan leda till (se figur 3). 

 

Att känna sig trygg och ha billiga priser hade också högt antal svar. Att känna 

sig trygg med ett företag upplevs som ett måste, men då är det de andra 

faktorer som påverkar att man upplever företaget tryggt. 

Att ett företag upplevs tryggt kan påverkas till exempel av stort utbud och 

användarvänlig hemsida som ligger strax under, även dem har ett högt antal 

informanter som tycker att det är viktigt. 

Priser är en stor faktor till varför kunder återkommer till vissa företag, dock 

upplevs detta inte som kritiskt inom e-handel eftersom pris är lika viktigt som 

på alla andra marknader. 
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Bra kundkontakt

Bra service
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Känner mig trygg
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Vad är det som gör dig till en återkommande kund hos ett e-
handelsföretag? 
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Bra kundkontakt hade ett mindre antal men det har även en viss påverkan då 

bra service går lite hand i hand som hade ett högre antal svar.  

Att ha kvalité på produkt, smidigt, rekommenderad av andra, man vet ungefär 

vad de erbjuder och rätt utbud är övriga faktorer som de nämner (se figur 3).  

 

Dessa är krav som respondenterna anser att e-handelsföretag bör bidra med 

för att fånga intresse hos en kund och att möjligtvis i senare stadie kan bidra 

till lojalitet i sin kundkrets. Kraven är viktiga i sig men man måste även ta 

fram behoven som en grund när man utformar gränssnittet för en 

mobilapplikation. 

 

För att få fram respondenternas behov, ställdes två öppna frågor där man kan 

själv kunde skriva fritt som skulle kunna ge behövlig data. 

Första frågan var vilka fördelar informanterna ansåg att en e-

handelsapplikation kunde ge. 

Svaren var rätt lika varandra men vi valde att kategorisera svaren i två 

kategorier, lättillgängligt och enkelt. 

Lättillgängligt. Man kan komma åt information vart man än befinner sig med 

en applikation och det är väldigt smidigt, man behöver inte ha en dator 

bredvid sig även att det ska vara smidigt och kunna komma åt det man 

behöver. 

Enkelt. Man kan snabbt ta del av information på ett enkelt sätt, det är ett 

snabbt alternativ till bland annat datorer. 

Utöver det fanns det andra svar utan kategori som bättre priser, snabb 

överblick, lättanvänt, direkt tillgång till ordern, man kan i lugn och ro ta del 

av information man söker. 

 

Många valde att svara på den här frågan och antydde att applikationer är 

något positivt som många vill använda sig av.  

De är villiga att prova på olika applikationer för att underlätta vardagen för 

sig själva. En fördel som majoriteten av respondenter anser med e-handels 

applikationer, är att det är ett smidigt sätt att ta del av information.  

Det är förståeligt då smartphone är ett personligt kommunikationsverktyg, 

som kan hantera mycket olika slags information på olika sätt.  

 

Respondenterna skriver även att en applikation inom e-handel bör vara 

smidig, snabb, tillgänglig, enkel, mobil, tidssparande, bekväm och att den kan 

uppfattas enklare än en webbsida. 
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Majoriteten nämner ungefär samma fördelar med mobila applikationer, att 

det är bra med ett mobilt alternativ istället för att behöva åka till en butik eller 

logga in på en dator. Enkelhet och lättillgängligt är ord som är mest 

återkommande bland svaren. 

Det var cirka 15 stycken som lämnade blanka svar. vilket innebär att de 

kanske inte äger en smartphone, inte har någon åsikt eller inte kan nämna 

några fördelar en e-handelsapplikation. 

 

 

Marknad inom e-handel. Kundens perspektiv 
 

I teorikapitlet (se avsnitt 2.4) har det skrivits om företagens perspektiv på 

marknaden inom e-handel och användandet av en mobil applikation. Det är 

viktigt, men vad kunden har att säga är också en viktig del. Därför ville vi få 

fram data hur kunden ser på e-handeln idag och användandet av mobila 

applikationer. Första frågan var om respondenterna använde sig av e-handel.  

 

Tabell 2. Tabellen visar antalet informanter på fråga ett i 

enkätundersökningen 

 

 

 

 

De svar vi fick fram, styrker antagandet att idag används e-handel av en stor 

mängd människor, men hur mycket erfarenhet har våra respondenter av 

användning av mobila applikationer inom e-handel (se tabell 2)? 

Det var 133 av respondenterna som inte använder sig av en mobil applikation 

skapade av e-handelsföretag just nu. Däremot ställde vi en senare fråga där 

115 stycken respondenter skulle kunna tänka sig att använda en mobil 

applikation inom e-handel (se tabell 4). 

 

Tabell 3. Visar om respondenterna använder sig av någon mobil applikation 

skapat av ett e-handelsföretag som innefattar bland annat orderhistorik och 

reklamation. 

 

 

 

Ja Nej Ibland 

106 st. 5 st. 38 st. 

Ja Nej Ibland 

12 st. 56 st. 73 st. 
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De fanns de respondenter som inte skulle kunna tänka sig att använda sig av 

mobila applikationer för e-handel. De fick skriva fritt, sina anledningar och 

resonemang. 

Varför folk inte skulle kunna tänka sig att använda mobila applikationer inom 

e-handel, nämner respondenterna först och främst att det upplevs osäkert. De 

tolkar frågan väldigt allmänt att man exempel köper via en mobil applikation 

och formar sitt svar efter det. De nämner exempel som ”känns tryggare och 

lättare via nätet” eller ”känns inte pålitligt att betala via en mobil 

applikation”. 

Många av dem som inte använder sig av mobila applikationer nämner att 

anledningen till varför de inte kan tänka sig att använda sig av en e-

handelsapplikation är på grund av att de inte har en smartphone, alternativt att 

de hellre sitter vid datorn. De jämför alltså datorns användarnytta med 

smartphone. De tar upp att det är enklare med en vanlig dator och vissa 

fortsätter på spåret att de hellre vill handla via än en dator än en smartphone. 

De håller sig även till vanliga handelsmetoder, så som att gå till en butik eller 

att de kanske har tillgång till en dator när de behöver information och därför 

tycker att det är lika smidigt att ta del av samma information på datorn istället 

för att använda sig av en smartphone. 

 

En respondent påpekar att det är knöligt att ta hjälp av en smartphone i och 

med e-handel, eftersom smartphone har en relativt liten skärm, att 

informationen som presenteras blir alldeles för liten och det är en anledning 

till varför det inte blir intressant för vissa. 

En mobil applikation upplevs även onödig av vissa respondenter, att de mål 

man har med en mobil applikation kan lika gärna göras på något annat. En 

respondent beskriver det som ”låter som bara något extra. Kan göra 

reklamationer mm via mail direkt i hemsidan”. 

 

Respondenter som svarade på den här följdfrågan var relativt få och som vi 

såg på frågan innan så anser många att de skulle kunna tänka sig använda en 

sådan applikation vilket bevisar att intresse finns, men inte bland alla (se 

tabell 4). 

Goldman (2010) tar upp risker med att skapa en mobil applikation inom e-

handel, därför ville vi veta om våra respondenter hade några negativa 

synpunkter med det. 
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Det inkom många svar angående nackdelar med mobila e-

handelsapplikationer. 

Först och främst upplever respondenterna att det är osäkert att använda sig av 

mobila applikationer inom e-handel.  Det fanns även många risker. Det skrivs 

mycket om säkerheten, någon själv telefonen och handlar, kredituppgifter i 

en telefon känns inte tryggt och virus. De är väldigt fokuserade på att inte 

kunna handla via en smartphone, att man spenderar mycket pengar nämns 

mycket. Impulsköp skulle öka drastiskt när det är så lättillgängligt och nära 

till hands om man skulle vilja. 

 

Minskad kundkontakt med ett e-handelsföretag spekulerar respondenterna 

även om. Att servicen i sig försvinner och man sammanfattat förlorar den 

äldre traditionen att hålla kontakt mellan säljare och kund. 

 

Gränssnittet, ytan och informationen som kan presenteras diskuteras mycket. 

Att man inte kan presentera mycket eller tillräckligt med information på den 

ytan en smartphone har. Det upplevs klumpigt, otydligt, svårt med bra 

gränssnitt och information kan bli missvisande. Det blir inte samma sak som 

när man navigerar sig på en hemsida. 

 

Övriga kommentarer som skrivs är att det helt enkelt är poänglöst och ett 

redundant verktyg. Det kräver för mycket data, det blir omständigare och 

krångligt. En intressant kommentar som skrivs av en respondent: ”Ser 

egentligen ingen nackdel med det, men det är väl trovärdigheten som spelar 

roll. Är det ett företag som redan har bra kundkrets är det inte spec svårt att 

få förtroende för kunderna. Men om det är något ganska så okänt företag, då 

gäller det verkligen att kunderna får förtroende för en.” Att mycket har med 

förtroende att göra om en mobil applikation ska lyckas inom e-handel. 

 många ansåg att man exempelvis tappade kontakt med företaget/personal.  

Att det är för liten skärm för att kunna ta del av den information som blir 

presenterad tas även upp i den här frågan. 
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Figur 4. Visar antalet röster av respondenter på de framställda exemplen. 

 

Respondenter har gett oss deras åsikter på hur de ser marknaden för mobila e-

handelsapplikationer. Genom att sätta dem i ett scenario ville vi få fram hur 

de upplever företagen. 

Det var en fråga där respondenterna kunde kryssa i fler svar än ett (se figur 4 

ovan). 

 

91 svar fick att de tror företag vill underlätta kommunikation mellan kund 

och företagare. 75 svar fick att de vill marknadsföra sig mer. 73 svar fick att 

företag värnar om sina kunder. 32 svar fick att de ville ha mer pengar av sina 

kunder. 18 svarade att det är ett företag man kan lita på och att de känner sig 

trygga. 

Majoriteten av svar tyder på att släppa en e-handelsapplikation mottas 

positivt, att underlätta kommunikation och värna om kunder är något våra 

respondenter tycker om företag som släpper e-handelsapplikationer och det är 

nog en av anledningarna till att så många av respondenterna var positiva till 

att använda sig av en e-handelsapplikation.  

Det var 75 svarande som nämner att det är ett sätt att marknadsföra sig själva 

och 32 att de ville ha mer pengar av kunderna, inga av de svaren är speciellt 

kundinriktade utan mer att företaget ska dra nytta med utan tanke på hur 

kunder behandlas.  
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Ett e-handelsföretag använder sig av en applikation skapat för deras 
kunder, där man exempel kan få personliga rabatter eller information 

om en orderstatus. Beskriv hur du skulle uppleva det företaget. 
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Andra svar som mottogs där respondenterna själva kunde skriva vad de 

tyckte var bland annat att det är ett effektivt och modernt sätt, att de vill 

hänga med i trenden och synas, ”De känns som ett företag vill hänga med i 

svängarna, Kul!”, skriver en respondent, vilket ger mer positiva infallsvinklar 

bland respondenterna, de stöds av vårt antagande att det är positivt att släppa 

en applikation för ett företag. 

Det fanns även de som inte tyckte att släppa en applikation var något bra, de 

svarade bland annat att företag släpper applikationer för att kunna utöva mer 

kontroll över individer, någon säger att de känns som företag ”fiskar” efter 

modernitetspoäng och att en applikation är helt ointressant. 

Våra respondenter var positivt inställda till applikationer släppta av e-

handelsföretag och vi fick en bra insikt i vad våra respondenter har för tankar 

kring det. 

 

Design av gränssnittet 

 

I det praktiska projektet användes metodteorin användarcentrerad design (se 

teorikapitlet avsnitt 2.7) och målet var ett designförslag för en mobil 

applikation för ett e-handelsföretag som vill rikta sig mot sina befintliga 

kunder. 

Researchfasen baserades på de data som införskaffades ur enkätfrågorna, 

intervjufrågorna och teorierna användarnytta, användbarhet, begränsningar 

och marknaden för mobila applikationer. 

 

Informanternas perspektiv på företaget 

Företagets tjänster används rätt spritt av våra informanter sett utifrån 

intervjuerna, en informant använder det som tips och tittar till hemsidan för 

att få inspiration till bland annat renoveringar. Andra tittar till hemsidan 

någon gång i veckan och vissa har bara använt företagets tjänster en gång. 

De kontaktar företaget mest via mail i första han sedan ringer de om mail inte 

är tydligt nog att få fram rätt budskap om de har något de undrar över i och 

med ordrar och reklamationer. 

Hälften av våra informanter använder sig av smartphones och de tycker att 

det skulle vara positivt om det fanns en applikation för företaget. Exempel på 

vad de skulle vilja ha ut av en sådan applikation, var en katalog där man kan 

ta del av erbjudanden och information om produkter. 

De som inte har någon smartphone har inte något intresse för en applikation 

och anser att det systemet som finns räcker för dem just nu. 
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Behovs- och kravanalys 

Först skapades en behovs- och kravanalys som beskriver en användares krav 

och behov. Dessa är framtagna från våra respondenters perspektiv från 

enkätfrågorna, där de mest relevanta svaren för denna metod har 

sammanfattats. De är även anpassade utefter teorierna, hur en mobil 

applikation bör bete sig, hur begränsat det bör vara, hur mycket information 

som kan presenteras och hur man utformar efter användaren. 

 

Krav 

Man ska kunna:  

- Logga in med sitt kundnummer (senare, automatisk inloggning) 

- Se över sina aktuella ordrar 

- Se sina produkter i ordrarna 

- Se avbeställda produkter/ordrar 

- Se priset på produkterna/ordern och vilken betalningsmetod 

- Se status på leveransen (leveransdatum) 

- Kopplas till fraktbolagets hemsida med hjälp av sändnr 

- Se historik av tidigare ordrar och information om dessa 

- Utföra egna anteckningar på varje order om man vill 

- Ändra inställningar/logga ut 

 

Behov 

- Det ska vara lätt att förstå/lära sig 

- Det ska gå snabbt att kunna utföra de mål man har 

- Enkel navigering 

- Ingen överflödig information 

- Bara relevant information för användaren 

- Användaren ska känna sig trygg med gränssnittet 

- Användaren ska få den hjälp som behövs 

 

Persona 

Persona skapades för att underlätta utvecklingen av gränssnittet i den mobila 

applikationen. Detta persona är det man faller tillbaks till och utvecklar för, 

det är den typiska kunden och användaren för denna applikation. Den består 

av sammanfattad data från enkätfrågor, intervjufrågor, information från 

stakeholder, behovs- och kravanalysen.  

Det vi kom fram till var Annika Johansson, 39 år och arbetar som 

dagisfröken. Hon har en man, två barn som är en kille och en tjej. Annikas 
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intressen är att ta hand om sin familj, pyssla med deras trädgård och göra fint 

i hemmet. Hennes livsstil är att ha bra koll på det hon gör och alltid försöka 

göra det bra. På somrarna brukar hon och hennes man ta använda sin 

semester för att tillsammans göra ett byggprojekt till deras tomt. Annika har 

en smartphone och använder den dagligen som ett verktyg som ska underlätta 

hennes vardag. När hon handlar via e-handel till exempel brukar hon följa 

ordern och leveransen, för att ha koll så hon får det hon har beställt. 

 

Kontextscenario 

Kontextscenariorna är baserade på insamlad data för att få fram hur den 

mobila applikationen ska bete sig och hur man navigerar sig i gränssnittet. 

Dessa kontextscenarior ger exempel hur applikationen kan användas. 

 

Annika och Johan ska bygga en veranda under sin semester. De behöver 

därför material att arbeta med. Annika surfar in på företagets hemsida, lägger 

en order och i mailet som ger henne feedback på ordern får hon en länk att 

ladda ner företagets applikation och en pinkod. 

 

Annika sitter i soffan en kväll och titta på tv. Hon börjar bli fundersam om 

hon beställt rätt material inför sin semester. Annika tar fram sin smartphone 

och automatiskt loggar in på hennes kundnummer och ser den aktuella ordern 

och dess produkter. 

 

Efter en hård dag på jobbet, är Annika på väg hem och funderar om hennes 

material har skickats ännu. Hon surfar enkelt in på applikationen och ser att 

hon fått ett leveransdatum när det skickats från fabriken. 

 

Dagen har kommit då hennes leverans ska komma men det tar tid för 

fraktbolaget att anlända och Annika blir orolig att de inte kommer att komma 

alls. Hon surfar därför in på sin applikation, går via direktlänk med 

sändningsnumret till fraktbolagets hemsida och ringer med dessa uppgifter 

till dem och frågar när de är på väg. 
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Kundnummer 

Ordrar 

Detaljerad information 

Produkter 

Priser 

Anteckningar 

Betalningssätt/summa 

Avbeställda varor 
(överstruket) 

Produkter 
Sändnr 

Leveransdatum 

Direktlänk till fraktbolagets 
hemsida 

Skapa anteckning 

Historik 

Avbeställda överstrukna 

Samma struktur 
som Ordrar 

Ärende 

Detaljerad info 

Anteckning 

Reklamations 
beskrivning 

Produkt (mer detaljerad) 
Ärendenr/Ordernummer 

Status 

Produkt 

Skapa anteckning 

Flödesschema 

 

Efter att ha analyserat den tidigare data i researchfasen, skapades ett 

flödesschema hur man ska navigera sig runt i det färdiga gränssnittet. Det är 

anpassat efter persona och uppfyller behovs- och kravanalysens resultat.  
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Figur 5 ovan. Beskriver flödesschemat som är en struktur över navigationen i 

designförslagets gränssnitt. 

 

Inloggning via kundnummer blir enkelt för en kund eftersom de har ett konto 

hos företaget som är personligt men inget konto som de kan logga in på, utan 

alla ordrar kopplas till deras kundnummer som på så sätt blir deras konto. 

Automatisk inloggning ska göra applikationen snabb och smidig och lätt att 

att få tag i den information man önskar. 

Applikationen består av en statisk meny med tre knappar som är indelade för 

att användaren lätt ska förstå vilka vägar man kan ta och vad de gör.  

Ordrar är de aktuella ordrarna där den mest relevanta information visas först, 

önskar man mer detaljerad information ska man alltid ha tillgång till det via 

en knapp som ger den översikt över allt annat man behöver veta. 

Avslutade ordrar består av samma information som i den föregående menyn, 

dess indelning ska göra det enkelt för en användare att få den översikt man 

vill ha beroende på vilken avslutad order man vill kolla upp. 

Ärenden är den tredje knappen i den statiska menyn som ger en överblick av 

de reklamationsärenden man har skapat. Den mest relevanta information 

visas även direkt och önskar man mer detaljerad information om ärendet, 

finns det enkel navigation som visar detaljerad information om reklamationen 

med ett enkelt knapptryck. 

Det som gör att applikationen sticker ut mer i jämförelse med andra 

applikationer som är skapade för befintliga kunder, är anteckningsfunktionen. 

Att man kan anteckna vad man vill på varje order, avslutade som pågående 

och ärenden. Det ska underlätta för kunden att notera om problem skulle 

uppstå eller andra produkter som måste handlas in och göra applikationen 

mer personlig. 
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Gränssnittets resultat 

 

Detta är det färdiga designförslaget där man hamnar först på menyn ”Order” 

efter inloggningen. Den ger en tydlig överblick och visar den mest relevanta 

information för en användare. Under knappen order finns aktuella ordrar som 

man har beställt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Översikt över ”Order” i den statiska menyn. 
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Detta är en överblick över detaljerad information i en order, som ska ge all 

den extra informationen man vill ta reda på, istället för bara en överblick. 

Detta är för mycket detaljerad information för att kunna visas direkt efter 

inloggning och för att kunna se över sina odrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Översikt över detaljerad information ur ”Order” i menyn. 
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Historiken ska visas likadant som på ordermenyn eftersom det ska kännas 

naturligt när man navigerar sig i gränssnittet men historik visar avslutade 

ordrar i stället för aktuella, som finns under knappen order. Om en order 

överstiger 4 produkter ska det automatiskt bli en ”drop-down”-funktion så att 

användaren inte ska behöva scrolla långt ner för att kunna se resterande 

orderinformation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Översikt över ”Historik” i den statiska menyn. 
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Tredje menyn är ärenden, där alla reklamationsärenden sparas. De delas in i 

pågående och avslutade ordrar så att användaren enkelt ska kunna se vilka 

som man fortfarande behöver ta del av. Avslutade ärenden ska fortfarande 

finnas med eftersom man ska ha tillgång att kunna se över dem, vilket är 

relevant om nya problem uppstår. För att kunna se mer detaljerad information 

om ett ärende, finns knappen detaljerad information som på de andra sidorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Översikt över ”Ärende” i den statiska menyn. 
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Detta är en överblick hur detaljerad information ser hur under ärendemenyn. 

Under detaljerad information finns mer beskrivande information som man 

ska kunna ha tillgång till. Här visas även ett exempel hur 

anteckningsfunktionen fungerar. Den visas under detaljerad information. Hur 

man lägger till en anteckning, görs genom att man under varje överblick av 

order eller ärenden finns en anteckningsknapp som leder vidare till att göra 

anteckningar, detta sparas och visas i detaljerad information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Översikt över detaljerad information ur ”Ärende” i menyn. 
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Användartester av high fidelity 

 

Användartester gjordes på 3 personer med hjälp av en videokamera för att se 

om det fanns några problem med navigationen och för att få generella 

synpunkter på designen.  

Ingen av testerna visade på några större svårigheter att navigera sig i 

gränssnittet. Det som blev ett litet problem var att de hade lite svårt att förstå 

hur företagets system fungerade gällande reklamationer, vilket vi inte kan 

påverka.   
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5 Diskussion  
 

I diskussionskapitlet reflekterar vi författare över resultat och analys 

mot teorier för att besvara forskningsfrågan. 

 

Hur man kan anpassa en mobilapplikations gränssnitt inom e-handel. För att 

få svar på forskningsfrågan och lyfta fram de viktiga faktorerna, delar vi in 

diskussionen i tre kategorier som fördjupas var för sig. 
 

 

Lojalitet 
 

Anledningen till att så pass många respondenter faktiskt återkommer till ett 

specifikt e-handelsföretag kan ha med långa relationer till ett företag som vår 

stakeholdern förklarade, att de har byggts upp under en längre tid, vilket ökar 

tillit till just det företaget.  

Sun (2010) förklarar att lojalitet mäts i återkommande köp, volymen och 

antal produkter. 

Kunder vet vad de erbjuder, hur de blir behandlade, kvalité på olika 

produkter, är väl medvetna om vad företaget man handlar hos står för och vad 

de erbjuder och kanske flertalet andra faktorer. 

En annan anledning skulle kunna vara att de återkommer till ett företag är på 

grund av en slump att de har bättre pris på produkter, som en kund söker i 

jämförelse med andra företag.  

 

Det var bara 8 av 149 svarande som inte återkom till ett specifikt e-

handelsföretag och anledningen till att de inte återkommer, kan vara att de 

bara bryr sig om att få en produkt på snabbast möjliga sätt, hitta den billigaste 

varan eller möjligtvis båda två kombinerat.   

De kanske inte alls bryr sig om det är bra service, frakt eller kvalité, bara att 

de vill ha produkten snabbt och billigt. Vår stakeholder har bland annat 

nämnt att det är många kunder, som bara bryr sig om priset och snabb 

leverans eftersom de är i stort behov av produkterna som företaget säljer.  
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Användarbehov 
 

Vi undrade vad våra respondenter anser om att vara en återkommande kund 

hos ett företag, vilka faktorer som påverkar det? 

De flesta av våra respondenter tyckte det var viktigast att ett företag har 

snabb leverans, vilket är förståligt eftersom när man köpt något tror vi att 

många vill ha det så snabbt som möjligt så man kan använda sin köpta 

produkt. Handlar man hos ett företag som har snabb leverans, vet man det till 

nästa gång, om det är något viktigt man måste köpa, vilket kan vara en stor 

fördel om man har bra logistik. 

De faktorer som kan vara anledningar till att våra respondenter upplever ett 

företag som tryggt, de kan vara på grund av att ett företag har stort utbud och 

en användarvänlig hemsida som många respondenter hade svarat, att det var 

viktiga faktorer.  

Det stödjer de teorier och antaganden om att gränssnittet är viktigt hos ett  

e-handelsföretag.  

Att ett gränssnitt är bra utvecklat, kan det i många fall vara en stor faktor till 

att man upplever ett företag som tryggt. 

Har man ett bra gränssnitt, blir det enklare för kunden att förstå hur man ska 

gå tillväga när man betalar, letar produkt eller söker efter övrig information 

som kan behövas. Det blir automatiskt enkelt för en kund och som i teorierna 

att man upplever ett företag blir mer pålitligt och professionellt (Cooper et al, 

2007). 

Bra kundkontakt och bra service är viktigt att ha för om ett problem uppstår 

under frakt eller köp, är det viktigt att man får bra kontakt med företaget och 

får den hjälp man behöver. Det kan leda till att om något skulle hända i 

fortsättningen, kan man känna sig trygg att de hjälper en. 

Att ha kvalité på kartongen, rekommenderad av andra, rätt utbud och kvalité 

på produkt är övriga faktorer som de nämner. Dessa är inte specifika för e-

handel, utan all marknad i sig att detta är faktorer kunder förväntar sig och 

vill ha. Alla är viktiga delar för att som företag kunna få en återkommande 

kundkrets.  

 

Vi behövde få fram vilka behov användarna hade, som riktlinje för att kunna 

anpassa applikationen (Saffer. 2010). Därför ställde vi två frågor där 

respondenterna kunde skriva fritt vad de ansåg vara fördelarna med en e-

handelsapplikation. Det var många fördelar och respondenterna var villiga att 

prova på applikationer som ska underlätta inom e-handel, smartphone i sig är 
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ett effektivt verktyg som kan underlätta vardagen för användare. Många 

svarade att applikationer är något positivt därför är det inte överraskande att 

man vill testa nya applikationer som kan underlätta. 

Eftersom det var en öppen fråga kan tolkningen av mobila applikationer inom 

e-handel vara olika, då behoven ej blir mot specifika mobila applikationer, 

utan mer allmänt. 

 

En fördel som majoriteten av respondenterna ser med e-handels applikationer 

är att det är ett smidigt sätt att ta del av information. Det är förståeligt då 

smartphone är ett personligt kommunikationsverktyg, som kan hantera 

mycket olika slags information på olika sätt (Dilger, 2011; Goldman, 2010). 

Detta stödjer även Goldman (2010) teorier att man kan nå ut till kunderna på 

ett bra sätt som företagare. Eftersom användarna oftast har sin smartphone 

nära till hands, kan företag uppdatera deras kunder med information. 

 

Många antydde att en e-handelsapplikation förde med sig många fördelar och 

det är inte underligt att respondenter tycker som de gör, ju längre tekniken 

går, desto mer bekvämare blir vi människor. Utav ren erfarenhet märks det att 

vi människor blir mer otåliga att vänta på att exempelvis hemsidor laddas och 

det blir irriterande att vänta om något i liknande tjänster går sakta. 

Två fördelar med e-handelsapplikation nämndes ett flertal gånger ur 

enkätsvaren, de var enkelt och lättillgänglighet.  

Där av drar vi slutsatsen, att det är de två större behoven en användare har, 

även om betydelsen för varje ord i sig är rätt lika. Det ska vara enkelt att 

hantera, inga krångligheter att ladda ner använda eller lära sig, direkt tillgång 

den mest relevanta informationen och att allt fungerar som det ska. 

Lättillgänglig, det ska vara lätt att få tag i den informationen man vill ha, ska 

gå snabbt eller hjälpmedel om det behövs. 

Att utgå efter dessa behov, vet vi användarens synpunkter och hur 

gränssnittet bör begränsas (Cooper et al, 2007; Nielsen, 2005). 
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Marknad inom e-handel. Kundens perspektiv 
 

Att det är ett sådan stort antal som använde sig av e-handel är ingen större 

nyhet, då man ser överallt idag att e-handel används hela tiden och blir större 

på marknaden. Ibland är det till och med billigare att handla via e-handel än 

att gå till en butik, även att man måste betala frakt för att få hem leveransen. 

Det kan även vara smidigare om man ska köpa byggmaterial att få hem det 

till dörren. Vi människor idag blir nog inte latare utan att är helt enkelt 

smidigare att handla via e-handel. Då man sparar mycket tid i stället för att gå 

till en affär. Att ha 5 respondenter som inte använder sig av e-handel skulle 

kunna uppfattas som att konservativa, att de håller sig till den äldre metoden 

att gå till en affär eller att de helt enkelt inte behövt handla produkter de 

behöver via internet. Produkterna som de behöver kanske redan finns nära till 

hands. 

Att använda sig av e-handel och applikationer är liknande varandra och går 

hand i hand eftersom båda involverar betalning över nätet och inte i butik. 

Att ladda ner en mobil applikation som kostar pengar, är i teorin samma sak 

som att handla via nätet. Goldman (2010) tar upp att användare av 

smartphone vågar mer och mer i betalningsväg, ju fler antal som handlar vi e-

handel och tjänster eller produkter via mobila applikationer, dock är vi inte 

riktigt där ännu, att det är vanligt att handla via en mobil applikation. 

Det är även viktigt eftersom vi vill se en koppling mellan e-handel och 

mobila applikationer, använder de sig inte av e-handel alls, kan skapandet av 

en mobil applikation för e-handel bli oviktig.  

Det var 133 av respondenterna som inte använder sig av en mobil  

e-handelsapplikation just nu, vilket säger emot vår teori om att det börjar bli 

populärt att använda mobila applikationer inom e-handel Goldman (2010), vi 

troligtvis reducerat svarsalternativen för mycket när vi gav exempel på 

orderhistorik för ett e-handelsföretag, vilket lett till oväsentlig statistik. 

 

När vi ställde frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig att använda 

sig av en sådan applikation så svarade 115 av 149 att de skulle kunna tänka 

sig det. 

Man dra slutsatsen att en stor del av respondenterna använder sig i dagsläget 

av e-handelsapplikationer eller kan tänka sig att använda sig av dem, även om 

de inte använder sig av applikationer som innefattar order och reklamation. 

Sveriges e-handelsföretag idag, har med tanke på svaren, kanske inte så stor 

marknad över mobila e-handelsapplikationer eller att våra respondenter har 
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missuppfattat frågan. En simpel applikation som ”Hemnet” där man kan söka 

bostäder, är en applikation skapat av ett e-handelsföretag som många 

använder. Denna slags applikation räknar vi författare med men vi tror inte 

att våra respondenter tänkte i samma banor, där kan ett missförstånd ha 

uppstått. 

 

Vi anser att majoriteten av de som svarade faktiskt var positiva till att 

använda sig av en sådan slags applikation även om inte alla svarade positivt 

angående den frågan och man måste veta en sak. Det inte är möjligt att 

designa för alla, här har vi ett tydligt exempel på varför, skulle man vilja nå 

ut till dessa respondenter så finns det en chans att designen blir överflödig 

och det skulle kunna förstöra applikationen för de som blir huvudanvändare 

av en sådan här slags applikation. 

 

Vi fick input om vad våra respondenter ansåg att nackdelarna var med att 

skapa en mobil e-applikation, användare har krav att kunna ha bra kontakt 

med företag, då det är förståligt eftersom det blir bekvämare att veta att det 

alltid finns någon att kontakta om något skulle gå fel. Att man förlorar 

kontakten mellan kund och företag känner vi inte att det finns någon risk för, 

eftersom när en beställning görs via nätet, sköts det automatiskt utan att man 

ska behöva tala med någon som arbetar på företaget. 

Vi fick även som svar att det är för liten skärm för att kunna ta del av den 

information som blir presenterad nämndes av en respondent, det skulle 

möjligtvis kunna vara så att detta inte är en användare av smartphone. Utifrån 

våra upplevda erfarenheter har en smartphone tillräckligt med yta för att 

presentera den information som behövs i de flesta fallen. 

 

Impulsköp blir allt vanligare om man har tillgång till en sådan applikation, 

osäkert, opålitligt och vissa av våra respondenter använder sig hellre av 

datorn. De tycker att det är osäkert att använda sig av en e-

handelsapplikation.  

Det är förvirrande svar eftersom vi tror att många kan ha tolkat frågan som att 

det handlar om betalning via en mobil e-handels applikation. Det är något vi 

inte ville inrikta oss på, dock märkte vi att många av respondenterna inte 

kunde lämna några nackdelar med mobila applikationer som ett verktyg för e-

handel. De nämnde istället många fördelar med att kunna använda telefonen, 

därför anser vi att respondenternas fördelar övervägde nackdelarna med en e-

handelsapplikation. 
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Av våra respondenters svar, tyder det på att många är positivt ställda till 

användningen av ny teknik och är inte svåra med att prova på det, i detta fall, 

en mobil e-handelsapplikation. Vi tror att det skulle kunna vara positivt att 

släppa en e-handelsapplikation för företag och möjligtvis en början till att 

skapa starkare band mellan företag och kund. 

 

Vissa svar kunde tolkas som både negativa och positiva. Att företag vill ha 

mer pengar av kunder är ett mindre positivt svar, men att marknadsföra sig 

som företag behöver inte bli sett från ett negativt perspektiv utifrån kunderna, 

de kanske ser att marknadsföring är något positivt vilket leder till mer 

engagemang hos företag som kunderna senare kan dra nytta av. 

 

 

Gränssnittet av designförslaget 

 

Gränssnittet har designats efter det insamlade empiriska materialet, teorierna 

om användarnytta, användbarhet, marknadens perspektiv och vår 

designmetod inspirerad av användarcentrerad design. 

 

Att sträva efter lojala kunder är kritiskt inom e-handel och för att utnyttja en 

applikation som ska kunna bidra till det tar Goldman (2010) upp de tre 

faktorerna. 

Klarhet om applikationens syfte, att kunden har kontroll över applikationen 

och den ska anpassas efter kunden. 

Cato (2001) tar upp att man måste identifiera och förstå användarens 

psykologiska och fysiska behov. 

Ur resultatet fick vi fram att behoven var enkel och lättillgänglig som två 

stora riktlinjer att utgå efter. 

 

För att uppfylla behoven att applikationen ska upplevas enkel och 

lättillgänglig, har vi begränsat mycket av den information som kan 

presenteras både visuellt och dolt (Cooper et al, 2007). 

Informationen i sig har vi valt att utgå efter våra respondenter, ”direkt 

tillgång till den mest relevanta informationen” som tillhör riktlinjen 

lättillgänglighet. 
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Automatisk inloggning ska göra applikationen lättillgänglig.  Det ska inte ta 

tid att kunna få tag i den informationen man vill ha. 

I den statiska menyn visas ”Order” först (se figur 6), den ger en överblick av 

den mest relevanta information för en användare, som ska bidra till att 

applikationen upplevs enkel, på så vis sätter vi användaren i fokus och 

uppfyller vårt personas behov och krav (Saffer. 2010). 

Det är även på grund av den mindre ytan i smartphone man arbetar med till 

skillnad från gränssnittet på hemsidor, som vi begränsar informationen som 

ska presenteras överallt i gränssnittet (Cooper et al, 2007; Nielsen, 2005). 

”Historik” (se figur 8) visar samma överblick som ”Order” för att användaren 

ska känna igen sig i gränssnittet och uppleva applikationen enkel i 

navigationen. Även knappen ärende har samma struktur som de andra och 

visar en överblick av den mest relevanta information en användare behöver 

över sina reklamationsärenden, då vi utgår efter begreppet ”mappning” 

(Cooper et al, 2007; Nielsen, 2005). 

 

Varje knapp i menyn visar en överblick över innehållet, de innehåller även en 

knapp som heter ”detaljerad information”. Informationen som visas när man 

tryckt på den knappen finns bara på detta ställe. Denna information är för 

mycket för en användare att ta in och det blir överflödigt om man ska ha med 

detta i överblicken. Att ta med denna information i överblicken skulle 

reducera hur snabbt och enkelt man kan ta del av bara den relevanta 

informationen. 

Därför är denna information inte synlig från början, men man ska fortfarande 

kunna ha tillgång till det, det gör att applikationen fortfarande har hög 

användarnytta för vårt persona och användbarheten gör det enkelt att få 

tillgång till den här detaljerade informationen (Cooper et al, 2007; Nielsen, 

2005). 

Att ha detaljerad information om en produkt/tjänst är kritiskt att ha med 

enligt vår stakeholder. Kunden måste ha en tydlig bild på vad det gäller, 

speciellt om det är en något man handlar via e-handel. 

 

När det färdiga konceptet av gränssnittet var klart, användartestades det. 

Anledningen till att våra användartester gick så lätt som det gjorde kan ha att 

göra med att det fanns inte så mycket att navigera sig igenom och det som 

gjorde arbetet till en utmaning var att förstå hur allt hängde samman och 

vilket upplägg som skulle bli mest logiskt för användaren. 
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Vi har då uppfyllt de mål vi hade med att hålla applikationens navigation 

enkel och den bli på så sätt enkel och lättillgänglig för en kund till företaget 

att använda sig av. 

 

5.1 Problemlösning/resultat 

 

Avslutningsvis hade vi tänkt besvara vår forskningsfråga, hur man kan 

anpassa en mobils gränssnitt inom e-handel. 

 

En mobilapplikation inom e-handel vad den här rapporten tar fram, är det 

viktigt att den ska upplevas enkel och lättillgänglig. Man behöver uppfylla 

användarens behov.  

Om man utgår efter teorierna och svaren från våra respondenter är överflödig 

information något man ska undvika och bara presentera relevant information.  

Informationen får inte presenteras fel och man ska anpassa efter användaren 

och för att kunna anpassa efter användaren kan man använda vår 

designmetod, alternativt användarcentrerad design. 

 

Vi kom fram till att våra respondenter inte använder sig av mobil applikation 

skapat av ett företag för e-handel just nu, men vi tror att flertalet kommer 

börja använda sig av det inom en snar framtid och det kommer bli användbart 

för att öka ett samband mellan kund och företag.  

Om respondenter skulle börja använda sig av en sådan applikation skulle man 

behöva anpassa gränssnittet. Den ska upplevas enkel och lättillgänglig.  

 

Att anpassa en mobilapplikations gränssnitt för kunder inom e-handel, är 

inget man kan genom uppsatsen bevisa att det är en faktor som bidrar till att 

kunder återkommer till ett företag. Utan genom den tidigare forskning/teorier 

utgå att genom ett användbart, användarvänligt och anpassat gränssnitt, 

kunna ge en kund en god användarupplevelse, vilket i sin tur kan faktiskt 

bidra till att man återkommer till ett företag. 
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5.2 Metodreflektion 

 

För att få den data vi behövde inför både vetenskapliga uppsatsen och det 

praktiska projektet valde vi att skapa en enkätundersökning och intervjua 

kunder från företaget vi utvecklade designförslaget för. 

I enkätundersökningen hade vi förvånansvärt fler respondenter än vad som 

uppskattades från början. Att skicka ut enkäten via facebook där vänner 

kunde medverka i undersökningen var en bra metod, dock kunde reliabilitet 

diskuteras om datan vi införskaffade på det viset var korrekt. Det skulle 

kunna vara så att vännerna försökte forma sina svar utefter vad vi behövde 

inför uppsatsen och de skrev egentligen inte helhjärtat deras åsikter.  

 

Efter att ha analyserat enkätundersökning märktes det inte av på något vis att 

respondenter har svarat på det viset utan vi fick balanserat antal kommentarer 

över nackdelar som fördelar. Vi skickade även ut enkäten via vår skolmail till 

många studenter på Linnéuniversitetet i förhoppning till fler antal 

respondenter.  

Troligtvis var det detta utskicka som gav oss flest antal svar, skolmailen 

använder många utav när de behöver hjälp med enkätundersökningar inför 

examensarbeten och reliabiliteten i sig är pålitlig enligt oss författare. Det 

fanns risker eftersom respondenterna var anonyma och de har ingen kunskap 

vilka vi författare är, att oärliga svar skulle förekomma, dock svaren i sig 

märktes det att i respondenterna hade lagt ner tid på att utförligt förklara 

deras åsikter, vilket vi inte heller hade räknat med.  

 

Där av anser vi att enkätundersökningen var pålitlig och uppskattningsvis var 

det den som gav oss grundläggande data vi behövde inför båda projekten.  

Intervjufrågorna var tänkt att ge oss bra kvalitativ data från informanter som 

var kunder hos det företag vi utvecklade designförslaget för i det praktiska 

projektet. Vi kunde dock genomföra endast fyra intervjuer och dessa gjordes 

genom skriftliga frågor. Orsaken var p.g.a. personuppgiftslagen då företaget 

ej fick utelämna några uppgifter alls om deras kunder.  

 

Vår stakeholder gjorde ett engagerat försök att hjälpa oss genom att skicka ut 

intervjufrågorna till hans bekantskapskrets som han visste var kunder hos 

företaget. Risker med det var att vår stakeholder valde själv ut vilka som 

skulle intervjuas vilket kan ha påverkat svaren att de riktar sig att försöka 

vara till hjälp för uppsatsen och inte helt ärliga svar förekommer. Det var 
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dock inget som märktes av i analysen av intervjufrågorna. 

Ifall intervjuer hade kunnat utföras på kunder som vi hade tänkt oss hade 

reabiliteten att använda sig av den här metoden hade varit pålitlig eftersom 

det i själva verket är användare och riktiga kunder av företagets produkter 

och tjänster som skulle ge sin input av de data vi behövde. 

 

Designförslaget som togs fram, var baserat på de teorier som användes i 

uppsatsen och tidigare kunskaper vi införskaffat från det 

interaktionsprogrammet som vi författare studerat. De riskerna av 

framtagandet av designen är att vi utgick efter våra tolkningar av den tidigare 

forskning och teorier som designförslaget baserades på. Reabiliteten att 

gränssnittet var användbart stöds i användartesterna, där det inte var några 

större kompletteringar som behövdes, dock hur effektivt och användbart det 

är i längden är inget vi kan förutspå just nu, utan det visas sig senare när 

utvecklandet av produkten är klart och den används av kunder på riktigt. 

 

5.3 Reliabilitet och validitet 

 

Den största delen av respondenterna tillhörde inte den primära målgruppen 

som arbetet var riktat mot. Om man hade kunnat få tag i företagets kunder 

skulle man kunnat få fler svar angående tankar kring hur företagets kunder 

använder sig av de funktioner som finns i dagsläget och vilka delar av 

företagets nuvarande hemsida de gillar mest.  

Resultatet tror vi inte hade skiljt sig mycket från vad som hade kunnat hända 

om man fick fler respondenter som är kunder hos företaget, med tanke på att 

applikationen är begränsad vad det gäller element och funktioner som kom att 

finnas med.  

Dock skulle det gett både oss och företaget bättre insikt i vad deras kunder 

har för tankar och åsikter riktat mot företaget. 

Hade man gjort en liknande applikation hade säkerligen intervjuer hos 

företags kunder lett till ett användarvänligt gränssnitt, att användare känner 

sig trygga med företaget och öka tilliten till förtaget i fråga. 

Reliabiliteten är svårdefinierad eftersom vi inte vet vilka som har svarat på 

enkäten, mer än att det är studerande på Linnéuniversitetet och vänner. < 

Med tanke på de seriösa svaren som enkäten fick kan man tolka det som att 

reliabiliteten är relativt hög.  
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6 Slutsats 

 

Utifrån de teorier och svar från respondenterna, kan man dra en slutsats att 

använda sig av en mobil applikation inom e-handel är något som användare 

ställer sig positivt till och anser att det är ett effektivt kommunikationsverktyg 

som kan stärka band mellan kund och företag. 

 

Designmetoden i rapporten, kan användas som en riktlinje när man skapar en 

mobil applikation inom e-handel. Speciellt för de företag som inte har 

tillgång till att användartesta på sin specifika målgrupp. 

 

Att utveckla ett gränssnitt för mobila applikationer inom e-handel måste man 

uppfylla behoven en användare har, att det ska vara enkelt och lättillgängligt. 

Då kan det lyckas, man ska dock tänka på riskerna med användandet, undvik 

redundans och överflödig information. Det ska alltså vara begränsat med 

informationen men man ska ändå ha tillgång till mer detaljerad information, 

även om den informationen inte är synligt direkt utan kan behövas.  

 

Syftet är att det blir snabbt att utföra de mål man har i applikationen, annars 

finns det risk att en användare hellre använder sig av en dator och företagets 

hemsida. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Man skulle kunna ta den här fallstudien och följa upp vad applikationen hade 

för påverkan på företagets kunder efter lansering. Om man kan se en tendens 

på återkommande kunder. En bred uppsamling av data för att kunna 

generalisera kring om påstående att gränssnitt och användning av mobila e-

handelsapplikationer kan bidra till lojala kunder är sant eller inte. 
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Bilagor 
 

Enkätundersökning 

 

5. Skulle du kunna tänka dig att använda dig av en sådan applikation? 

 

- Om nej varför inte? 

 

Osäkert, skriver 5 respondenter: 

* En säkerhetsfråga 

* Känns inte pålitligt att betala via en mobil applikation 

* Känns tryggare och lättare via nätet 

* Jag skulle inte i nuläget köpa något igenom mobilen. Det känns inte säkert. 

* mindre säkerhet 

* Känns inte säkert 

 

Skillnader mot datoranvändning, skriver 6 respondenter: 

* Handlar från PC, smidigare 

* Enklare med vanlig dator 

* Sitter hellre vid datorn 

* Vet inte handla genom telefonen och skulle använda dator för att leta 

information 

* Kan följa min order via hemsidan eller på posten. Reklamationer gör jag 

framför datorn ändå så jag 

* Jag beställer alltid via datorn så det föreligger inget sådant behov för min 

del. 

 

Upplevs onödig, skriver 10 respondenter: 

* Onödigt, nämner 5 stycken 

* Känner inte att det ger mig något mervärde 

* Låter som bara något extra. Kan göra reklamationer mm via mail direkt i 

hemsidan. 

* Orderhistorik eller reklamation är inte så viktigt att behöven en app till det 

* Less is more 

* Jag beställer alltid via datorn så det föreligger inget sådant behov för min 

del. 

 

 



 

Övriga kommentarer: 

* Vet inte om att det finns 

* Liten skärm 

* För dålig översikt på en 7” skärm 

* har allt jag behöver framför mig. 

* Kass telefon och verkar jobbigt 

* Jag använder smartphone, men skulle inte handla med hjälp av den 

* Känns som en app som jag skulle använda till en början men sedan tröttna 

på 

* Låter som bara något extra. Kan göra reklamationer mm via mail direkt i 

hemsidan. 

* Orderhistorik eller reklamation är inte så viktigt att behöven en app till det 

 

 

6. Vilka anser du vara fördelarna med en e-handelsapplikation? 

 

Smidigt och Tillgänglig 

* Smidigt, skriver 6 stycken. 

* Smidighet, skriver 2 stycken. 

* Smidigt att komma åt sin kundhistorik och årderstatus och spårning av 

paket genom mobilen. 

* Smidigt att kunna handla när man vill, var man än är! 

* Smidigt, man har alltid med sig sin mobil 

* Smidigt, enkelt, snabbt! 

* Smidigt, snabbt och enkelt. 

* Smidigt och lättåtkomligt snabbt. 

* Smidigt, alltid nära.  

* Smidigt och enkelt. 

* Enkelt och smidigt. 

* Ännu snabbare och smidigare för kunder och företag. 

* Att det är smidigt när man är på språng. 

* Lätt och smidig kontakt med företaget 

* Smidigt och det är enkelt att få en överblick över utbudet. 

* Har ju inte använt det, men kan tänka mig att det är smidigt att e-handla via 

telefonen.  

* Lätt att beställa om man får ett tips lr ser någon reklam. 

* Lättillgängligt, skriver 6 stycken. Även att: eftersom man har åtkomst var 

man än är om man har en  smartphone (behöver ej ha dator). 

* Tillgängligheten, skriver 2 stycken. 



 

* Tillgängligt, skriver 2 stycken. 

* Snabbt, lättillgängligt. 

* Alltid tillgängligt snabbt. 

* Alltid med sig mobilen så lättare tillgång till info. 

* Snabbt, tillgängligt, överskådligt 

* Ökad tillgänglighet och användbarhet  

* Allt finns till hands dygnet runt överallt.  

* Inte bunden till tid och plats. 

* Stor fördel att kunna kolla orderstatus direkt i telefonen, på väg hem från 

jobbet etc. 

* Samma fördelar som med andra appar, den mobila fördelen där du kan 

sköta all din handel var du än befinner dig, och appfördelen där det är lättare 

att få in extra features än vad du mäktar med på t.ex en mobilsajt. Snabbare 

och mer lättillgängligt. 

* Möjligen att jag kan handla var och när som helst. 

* Information finns alltid tillgänglig. 

* Möjlighet att hitta information om eller köpa en vara var jag än befinner 

mig. 

* Man har alltid med sig telefonen men inte datorn och ofta kommer man 

"på" att man behöver något, skönt att kunna fixa direkt. 

* Kan hålla koll på det vart jag än befinner mig, utan att behöva tillgång till 

dator, logga in på mail mm. 

* Den är portabel så kan kolla upp det när jag vill. 

* Att handeln blir portabel. 

* Att snabbt kunna ta del av erbjudanden, om det finns en lätt tillgänglig 

funktion för att få kontakt med kundtjänst, få bekräftande och orderhistorik 

snabbt, som annars man brukar få leta sig fram på hemsidan. 

 

Enkelt och snabbt 

 

* Enkelt, skriver 2 stycken. 

* Enkelhet. 

* Främst enkelhet. 

* Enklare än webb-sida 

* Med en applikation blir detta enklare, förmodar jag. 

* Enklare att öppna en app än att öppna webblsäaren och surfa fram till sidan.  

* Närhet och enkelt.  

* Enkelt då mobilen alltid är med, går snabbt att kolla historik mm. 

* Enkelt och snabbt att få information. Bra för återkommande kunder. 

* Att snabbt och enkelt kunna hålla kolla på grejerna - och vart som helst ifall 



 

detär en mobil applikation. 

* Att snabbt komma åt och handla det du vill ha. 

* Snabbt och bekvämt. 

* Lättare att handla, snabb överblick. 

* Snabbt. Åtkomligt var jag än är. 

* Snabbare tillgång. 

* Snabbare tillgång till informationen. 

* snabbt, bekvämt och behöver inte stressa i affärer utan bara sitta på bussen 

och handla :) 

* Lätt att komma åt hemsidan och produkter samt historik angående gamla 

ordrar. 

* Lättare överskådligt. 

* Snabbhet, enkelhet, spontanitet. 

* Mobilen har du alltid med dig så fördelen är att du alltid på ett snabbt sätt 

kan hitta svar elle rställa frågor. 

* Lättare att handla och hålla koll på sin order. 

* Snabbt kunna se hur långt de kommit med ordern, ifall den är skickad eller 

om de fått min retur. 

* Tidssparande, bekvämt, det skulle även underlätta om man snabbt vill 

komma i kontakt med kundservice. 

* Jag hade kunnat till exempel kunnat följa arbetet med min order eller kolla 

upp den, utan att logga in på sidan. 

* Att jag slipper logga in på deras hemsida via smartphonen, och att det 

kanske inte tar lika lång tid att ladda. 

* Ha koll på sin köphistorik. Hittar du något schysst men inte minns namnet 

eller märket så är det ett bra sätt att komma på. 

 

Generella fördelar 

* Det är bra att se orderhistorik, var den beställda varan är för tillfället och så 

är det coolt att visa sina kompisar. 

* Kan läsa om varan utan att köpa den. 

* Lättanvänt. 

* Det blir användarvänligt för mobilen. 

* Kanske lättare att kunna handla när man vill via mobilen. 

* Snabb överblick 

* Att hemsidan är anpassad för mobilen. Tradera har precis gjort en som är 

jättebra. 

* Anpassat till de mobila storlekarna. 

* Bättre priser. 

* finns rum för kreativitet här! Snabb access. 

* Man kan titta i lugn och ro och jämföra priser. 

* skulle vara najs att kunna se hur ens order går, vart den är och när den 

kommer m.m. 

* Direkt tillgång till ordern. 



 

* Man kan handla oavsett var man är, när som helst. 

* Man kan välja vem man vill ha. 

 

 

7. Vilka nackdelar finns det med e-handelsapplikationer? 

 

Osäkerhet och risker, skriver 24 respondenter: 

* Osäkerhet, skriver 5 stycken 

* Kan kanske bli kapat om det inte finns tillräcklig säkerhet 

* säkerhetsfaktorn kan öka 

* Svårare med säkerhet 

* En grej jag tänkte på var att appar för många fortfarande är en relativt ny 

grej och att man behöver mer info om hur e-handel via appar går till. Jag har 

haft iphone ett bra tag och använder dagligen mina appar, men egentligen vet 

jag inte om appen är en speciell del av en hemsida med helt eget utrymme 

eller om appen och den vanliga hemsidan man surfar in på på datorn är 

kopplade till varandra.  

Kan vara så att båda sakerna jag skrivit om egentigen är samma sak, att allt 

handlar om att man vill veta och vara säker på vad man är inne på - att 

pengarna kommer in som de ska och att min beställning kommer fram till 

mig så snart som möjligt. 

* Jag gör gärna köp via nätet på datorn. Känns meckigt att scrolla fram all 

informartion, villkor samt betala på en liten telefonskärm. Jag känner mig 

inte lika säker att allt blev rätt om jag skulle genomföra köpet via min telefon. 

* Risk med att logga in via mobilen 

* Om någon stjäl din telefon och beställer hem massa skit till sig själv. 

* Det känns inte tryggt att handla via mobilen (inget virusskydd etc), så det 

kan inte inkludera något sådan. 

* En annan skulle kanske vara en betalprocess i en app. Man kanske inte 

känner sig lika trygg om man handlar via mobilen?! 

* Att man inte får en bra översikt, att det kan kännas otryggt att använda sig 

av ett program som behandlar kredituppgifter. 

* känns lite osäkert. 

* Som jag sa i tidigare, rädd för att klicka fel om man ska handla. Känns 

otryggt när det har med pengar och göra. 

* Relativt osäkert. Hur funkar det om någon snor min telefon? Kan de 

använda den applikationen? 

* Risk för att använda den för mycket. 

* Viss säkerhetsrisk 



 

* det känns inte heller lika säkert som på datan :/ 

* Det känns väldigt otryggt! 

 

Spenderar mycket pengar än vanligt, skriver 11 respondenter: 

* Ser inga direkta nackdelar, men kanske skulle en kunna vara att det tar bort 

en barriär till shoppandet och att man bränner mer pengar än man borde. 

* Att man kan köpa när som helst, var som helst utan att direkt veta hur 

ekonomin ser ut. Antalet 

impuls köp skulle öka drastiskt anser jag. 

* ångesten över att se allting man shoppat loss på. 

* Impulsköp 

* överkonsumtion,pga att det är så lättillgängligt med all konsumtion 

* Och om det är rea tillex, så kanske man bränner mer pengar än vad man 

borde. 

* Och det kan nog leda till att man handlar för mycket. 

* beroende framkallande 

* man handlar mer? 

* inbjuder till fler impulsköp 

* Spontanitet 

 

Minskad kundkontakt, skriver 5 respondenter: 

* Den personliga kontakten med försäljare minskar. 

* ingen personkontaktu 

* Att den personliga servicen försvinner 

* Ingen Kundservice. 

* Man missar kontakten med personal, kunna be om hjälp. 

 

Gränssnittet, ytan och informationen som kan presenteras, skriver 24 

respondenter: 

* pga komprimeringen som blir så missar man lite information 

* Smått på mobilens skärm. 

* Vet inte varför jag skulle ha nytta av orderhistorik exakt överallt i mobilen. 

* Svårt med bra gränssnitt 

* användarvänligheten 

* Liten skärm för shopping, på iPad fungerar det nog bättre än på en iPhone. 

* Översiktligheten i gränssnittet lämnar en del övrigt att önska hos vissa. 

Information som finns på butiken egentliga hemsida saknas ibland. 

* vet inte om några, Är det lika säkert som att köpa via datorn kan jag inte se 



 

några nackdelar. det skulle i så fall kanske vara att skärmen är liten och man 

ser det man vill köpa dåligt eller att mycket info om varan gör att man får 

scrolla mycket och det kan vara jobbigt (vilket också iochförsig bara kan vara 

en fråga om lathet).  

* Jag kan tycka att skärmen på mobiltelefoner (iphone i mitt fall) inte har 

plats för allt som är viktigt för mig när jag e-handlar. Det är väldigt viktigt 

med en tydlig översikt, men den lilla skärmen gör ofta att jag hellre använder 

datorn. 

* Jobbigt om det är buggar eller om appen inte är tillräckligt anpassad till 

mobilskärmen 

* Klumpigt 

* Känns inte som att all information är tillgänglig på samma sätt som via 

dator.. 

* Otydlighet 

* De kan ibland vara lite otydliga vad gäller köpvillkor och liknande. 

* Har inte samma djup som en hel hemsida. Inte samma överblick av 

innehållet. 

* Om dom är för simpla, alltså om det går lika bra/fort att använda sig av den 

mobila hemsidan. *Applikationen måste vara ett bra komplement annars kan 

man lika gärna mobilsurfa. 

* För mycket uppdatering och saker som händer kan göra mig irriterad 

(därför tog jag bort H&Ms app) 

*info kan bli missvisande, lite krångliga ibland 

* Lätt att de blir röriga med för mycket onödig information. Sen att de även 

saknas relevant information om produkten. 

* inte har all information man vill åt. 

 

* Allting kanske inte finns tillgängligt eller så kan strukturen i applikationen 

göra menyerna och så vidare mer komplicerade 

* Bilden stämmer inte överrens med vara 

* kan vara svårt att scanna av ett helt utbud i den lilla skärmen, då det tar mer 

tid än på datorn, tex vid klädköp vill man kanske se hela utbudet som oftast 

är väldigt stort eftersom man inte alltid vet vad för kläder man vill ha. 

 

Övriga kommentarer: 

* Poänglöst, behöver inte tillgång till såna funktioner såpass ofta att det 

skulle finnas anledning för företaget att ödsla tid och resurser på att 

underhålla en sådan applikation över flera plattformer. 



 

* Kan lättare bli miss vid order. 

* Ser egentligen ingen nackdel med det, men det är väl trovärdigheten som 

spelar roll. Är det ett företag som redan har bra kundkrets är det inte spec 

svårt att få förtroende för kunderna. Men om det är något ganska så okänt 

företag, då gäller det verkligen att kunderna får förtroende för en. 

* Om man tex. vill köpa kläder, så är det ibland svårt att veta om de passar 

innan man prövar. Det kostar ibland pengar att skicka tillbaka saker som inte 

uppfyllde förväntningarna. 

* Tråkig applikation som känns oinspirerade... 

* Kräver den mycket data, stort program, så kan appar vara väldigt sega om 

man ej är uppkopplad mot Wifi. 

* omständigare. 

* Med tiden skulle det säkert komma något sätt där man kan kopiera vissa 

rabatter till exempel så kunden kan utnyttja rabatten flera gånger när de oftast 

bara brukar kunna användas vid ett tillfälle. 

* Krångel 

 

Other/Övrigt: 

 

* Effektivt och modernt företag 

* Utövar kontroll över individer 

* Fiskar modernitetspoäng, ointressant 

* Mitt förtroende för företag har byggts upp tidigare med bl.a. reklam och 

personliga rekommendationer 

* Det ser oseriöst ut och något som visar att de spionerar på dig(vet vad jag 

letar efter osv.) 

* De vill hänga med i trenden och synas 

* De vill marknadsföra sig mer – ”Hej smygreklam” 

* Känns som ett företag vill hänga med i svängarna. Kul! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervjufrågor 

Ni som medverkar kommer vara anonyma och inga uppgifter kommer lämnas 

ut. 

 

1. Är du man eller kvinna? 

- Kvinna 

- man 

-man 

-man 

 

2. Hur gammal är du? 

-39 år 

-52 

-38 

-73 år 

 

3. Hur ofta använder du dig av bygghemmas tjänster? Vilka tjänster 

använder du dig mest av i dagsläget? 

-Inspiration och tips på hur man gör renoveringar, tex golv senast. 

- Har använt det 2 gånger köpt ett badkar och en duschvägg 

- Kolla på deras site någon gång i veckan, har handlat av dom 4-5 ggr. 

-1 gång, bytt fönster 

 

 

 

4. Om ni önskar kontakta bygghemma, hur gör ni då? Exempelvis ringa, 

maila eller brev. 

Förklara. 

-Mailar i första hand, ringer om jag skulle behöva förklara något eller 

få något förklarat. 

- Maila 

- Mailar eller ringer, i den ordningen. 

- Ringer, lättast att förklara då. 

 

5. Äger ni en smartphone? Vad använder du din smartphone till? 

-Ja, används till allt – ringa, sms, mms, mail, surfa osv… 

- Ja, ringer och SMS:ar samt läser mail och kalender. 

- Ja. Använder den till allt. Ringa, surfa, sköta bankärenden, koppla 

upp mig mot mitt jobb via remote app, spela, m.m, m.m. 

- Nej 



 

6. Hur stor vana av teknik har ni? 

Låg – Vet inte mycket om teknik, men jag kan maila. 

Medel – Äger tekniska prylar så som dator/mobiltelefon och har 

grundläggande kunskaper om dagens teknik. 

Hög – Anser mig vara väldigt bekväm med tekniska saker i min 

närhet, känner att jag kan dela med mig av min kunskap till andra. 

-Mitt mellan medel till hög i kunskap. Jag kan, men har inte alltid tid 

att dela med mig. 

-medel 

- Hög, jobbar som IT-tekniker. 

- Stämmer in (låg) 

 

7. Bygghemma mailar idag ut order- och reklamationsinformation via 

epost till sina kunder. Hur stort intresse ligger det hos er att ha 

tillgång till denna information i en mobil applikation? 

-Stort intresse då man oftast jobbar och man då lättare kan ha tillgång 

till detta om man behöver ringa för att diskutera något. Det är inte 

alltid man har alla uppgifter med sig till jobbet. 

- Ingen alls 

- Vore inte fel med någon sorts bygghemma App. 

- Ingen 

 

8. Vilka funktioner och tjänster skulle passa dig som kund hos 

bygghemma, i en mobil applikation? 

-Inredningstips- gärna med färdiga prisförslag, monteringsfilmer, 

monteringsanvisningar, kontaktformulär. En chatt vore kanske bra. 

- Inga 

- För erbjudanden och info. Hela sortimentet vore svårt att ta till sig via 

en sådan app men olika kampanjer och rabatterbjudanden och dylikt vore 

det smidigt för. 

- Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Behovs- och kravanalys 
 

Krav 

Man ska kunna logga in med sitt kundnummer (senare, automatisk 

inloggning) 

Man ska kunna se över sina ordrar 

I odrarna ska man kunna se sina produkter 

Man ska kunna se avbeställda produkter/ordrar 

Man ska kunna se priset på produkterna/ordern och vilken betalningsmetod 

Man ska kunna se över sina ärenden (reklamationer) 

Man ska kunna statusen på leveransen (leveransdatum) 

Man ska kunna kopplas till fraktbolagets hemsida med hjälp av sändnr 

Man ska kunna se historik av tidigare ordrar och information om dessa 

Man ska kunna utföra egna anteckningar på varje order om man vill 

Kunna ändra inställningar/logga ut 

 

Behov 

Det ska vara lätt att förstå/lära sig 

Det ska gå snabbt att kunna utföra de mål man har 

Enkel navigering 

Ingen överflödig information 

Bara relevant information för användaren 

Användaren ska känna sig trygg med gränssnittet 

Användaren ska få den hjälp som behövs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Johansson, 39 år, dagisfröken 

Annika är dagisfröken sedan många år tillbaka och trivs på sitt jobb. Hon har 

passande arbetsschema som ger henne tillräckligt med tid att få umgås med 

sin familj och ta hand om huset. Hon älskar att pilla med sin trädgård och 

göra fint i hemmet. Hennes familj består av mannen Johan som är 43 år, 

jobbar som snickare och tycker om att renovera i hemmet så fort han får tid 

över. Rasmus är hennes son som är 13 år, älskar fotboll och all ny teknik som 

kommer ut på marknaden. Hennes dotter Lovisa som är 14 år och tycker om 

att träna handboll. Det är mycket stressigt för Annika att ta hand om sin 

familj och därför måste saker och ting gå smidigt för henne, om hon ska 

hinna med allt. Hon har till och med ett eget motto som driver henne varje 

dag, ”ska man göra nått, ska man göra det bra”. Annika har fått sedan 1 år 

tillbaka, en smartphone i födelsedagspresent som fungerar som ett verktyg 

som ska underlätta hennes vardag. Hon hanterar den på ett flitigt sätt och tack 

vare alla påminnelser som man kan skapa, applikationer såsom 

bankapplikation och kalender, hinner hon med allt som ska göras om 

dagarna. 

 

Annika och hennes familj bor i en stor villa utanför Växjö och har nära till 

jobbet. Det är ett stort blått hus med en stor trädgård. Under sommarna brukar 

Annika och hennes man Johan skapa olika projekt med huset. De passar jämt 

på att schemanlägga sina semestrar så de kan tillsammans slutföra projekten. 

Denna sommar, har de tänkt skapa en veranda under deras semester, som ska 

göra deras kvällar mer behagliga när de har besök. 

 

 



 

Kontextscenarior 
Annika och Johan ska bygga en veranda under deras semester. De behöver 

därför material att arbeta med. Annika surfar in på bygghemmas hemsida, 

lägger en order och i mailet som ger henne feedback på ordern får hon en 

länk att ladda ner bygghemmas applikation och en pinkod. 

Annika sitter i soffan en kväll och kollar tv. Hon börjar bli fundersam om hon 

beställt rätt material inför sin semester. Annika tar fram sin smartphone och 

automatiskt loggar in på hennes kundnummer och ser den aktuella ordern och 

dess produkter. 

Annika har glömt att beställa 2 glasdörrar och beställder det via bygghemmas 

hemsida. Efter ett bekräftelsemail kontrollerar hon produkterna via 

applikationen. 

Efter en hård dag på jobbet, är Annika på väg hem och funderar om hennes 

material har skickats ännu. Hon surfar enkelt in på applikationen och ser att 

hon fått ett leveransdatum när det skickats från fabriken. 

Annika sitter på jobbet och får ett mail av bygghemma att leveransen har 

skickats. I mailet får hon ett sändningsnummer, namn och telefonnummer till 

fraktbolaget som leverar. Dagen efter på jobbet, vill Annika kontrolla hur 

långt leveransen har kommit. Hon har inte tillgång till sin dator för att ta fram 

uppgifterna som behövdes, därför surfar hon in på applikationen, väljer det 

korrekta ordernumret och kan via en direktlänk se över statusen på frakten. 

Dagen har kommit då ena hennes leverans ska komma men det tar tid för 

fraktbolaget att anlända och Annika blir orolig att de inte kommer att komma 

alls. Hon surfar därför in på sin applikation, går via direktlänk med 

sändningsnumret till fraktbolagets hemsida och ringer med dessa uppgifter 

till dem och frågar när de är på väg. 

Annika har fått ena leveransen och är riktigt nöjd. Hon surfar in på 

applikationen för att kika på hennes andra leverans och kommer på att hon 

vill ha andra handtag till den ena dörren. Hon går in på ordern, lägger till en 

anteckning till vilken av dörrarna och vad som skulle passa bäst. 

Dagen efter går Annika till ett byggvaruhus för att köpa ett speciellt handtag, 

hon kommer inte ihåg det exakta namnet på handtagen så därför surfar hon in 

på applikationen, se över sina anteckningar och går ordern med dörrarna. Där 

ser hon det hon skrev dagen innan och med den informationen kan handla det 

hon behövde. 

 Annika har fått sina leveranser och hennes semester har precis börjat. Hon 

märker att en del av materialet för borta och hon funderar om de glömt att 

beställa något eller om det missats i leveransen. Hon surfar in på 

applikationen, går in på fliken historik och se över den ordern där hon tror det 

fattades i. 

Den senaste leveransen Annika beställde, hade krånglat för henne och ett 

fönster hade gått sönder. Annika har påbörjat ett reklamationsärende för 

några dagar sedan och får panik eftersom hon inte har kontrollerat statusen på 



 

ärendet. Hon surfar in på applikationen och ser statusen direkt under 

ärendemenyn. 

Annika är ledig idag och kontrollerar sina varor inför sommaren. Hon ser att 

det är ytterligare skador på det trasiga fönstret och måste göra anteckningar 

tills hon ska uppdatera sitt ärende. Hon tar fram sin smartphone, surfar in på 

applikationen och lägger en anteckning på det ärendet på det trasiga fönstret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gränssnittets resultat 
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                 Figur 7
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Figur  6 

 

 

 

 

 

 

 



 

Användartest 

 

Testpersonernas synpunkter, dokumenterades på papper: 

- Lätt att navigera 

- Byta färg på avslutade och pågående ärenden? 

- ärendestatusen trodde jag var en länk 

- ärende visste jag inte var reklamationer 

- verkar vara bra information som visas först 

- knapparna är inte för små i telefonen? 

- tycker det var snyggt! 

- tycker man förstod var allting låg placerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


