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Abstract 

The smartphone market is growing rapidly, between Google Play and App Store more than 25 billion apps 

have been downloaded since 2008. Today many companies develop their own smartphone applications 

(apps) for their customers. We believe that many apps are developed without much consideration about 

the actual value it brings to the customer, and through them, value for the company. Instead they create 

applications with hope of keeping the company modern. Developing and implementing apps in a business 

is neither easy nor free and must therefore add value to the business in some way.  By conducting a 

customer survey, we study customer’s perception and user behaviour of apps from the bank and grocery 

store business. The survey shows that customers in the grocery store business have very little awareness 

off these apps. While in the bank business customers have adopted apps in a much higher frequency. With 

focus on the customer’s perspective this paper discusses the challenges of making “good” apps and the 

potential of the technology, and thereby suggests ways to develop apps that the customers will recognize 

and appreciate.  
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1. Inledning 

Försäljningen av smartphones har under de senaste åren ökat och enligt rapporter från 2010 

ägde över 2 miljoner människor i Sverige en smartphone (DesignMobile, 2012). Detta har 

medfört att vi i allt större utsträckning också använder oss av applikationer, vidare kallat 

appar, för att utföra en rad olika uppgifter, allt från att kommunicera via telefon och 

textmeddelanden till att surfa på Internet eller orientera sig via kartor och GPS.  

En app är ett mjukvaruprogram utvecklat och kodat för ett specifikt operativsystem (Han, 

2012). En mer utförlig beskrivning av en app lyder:  

 

“Downloadable applications (apps) are defined as programs designed specifically to 

add functionality to mobile handsets and are able to interact directly with the 

technical features of the phone.”  (Arriola et al. 2010, s 46.) 

 

Nedladdningen av appar har ökat explosionsartat och Apples App Store kan knappt fyra år 

efter sin premiär, sommaren 2008 (Apple, 2008), räkna till 25 miljarder nedladdningar 

gjorda av deras kunder (Apple, 2012). Bara mellan 2011-2012 hade Apples kunder laddat ner 

10 miljarder appar till sina iPhones, iPads och iPods (Brian, 2012). Googles motsvarighet 

heter Google Play (tidigare Android Market) och har sedan sin lansering hösten 2008 

passerat 10 miljarder nedladdningar fördelat på ca 450 000 appar (Velazco, 2011). 

Genom det enorma antalet appar som finns tillgängliga idag har användarna möjlighet att 

själva bestämma på vilka olika sätt de vill använda sin smartphone, alltifrån vilka spel de 

föredrar att roa sig med till vilka nyttoappar som lättast hjälper dem att utföra specifika 

uppgifter. En sammanställning av de mest nedladdade apparna under 2011 visar att spel och 

sociala medier är överrepresenterade på platserna 1-10 (Murphy, 2011).  

Företag har fått ytterligare en kanal att nå sina kunder genom, något vi upplever ställer 

stora krav på utvecklingen av appen och hur den integreras i verksamheten. En undersökning 

gjord av Morgan Stanley förutspår att det mobila internetanvändandet kommer att överta det 

traditionella datoranvändandet inom fem år. Vidare hävdas det mobila internetanvändandet 

växa snabbare än vad det traditionella någonsin gjort, mobiler ses som den femte 

datorrevolutionen under det senaste 50 åren och förutspås bli större än någon av de tidigare 

(Ingram, 2010). Vi kan därför påstå att smartphones kommer bli allt viktigare i företags IT-

strategier.  

Vi har i denna studie valt att titta närmare på två IT-beroende branscher som de flesta av 

oss har kontinuerlig kontakt med i någon form; banker och matvarubutiker. Våra banker har 

under de senaste 10-15 åren genomgått stora förändringar i hur deras kunder tar kontakt 

med dem och idag betalar många människor en årlig avgift för att själva, med hjälp av 

bankdosa, sköta sin ekonomi via sin dator. De flesta av Sveriges större banker erbjuder idag 

appar till sina kunder. På samma sätt som kontoren är olika från bank till bank, skiljer sig 

även apparna åt. Bortser vi från det uppenbara i att färger, logotyper och design ser olika ut 

beroende på bankens namn finner vi att de alla erbjuder i stort sett samma tjänster via sina 

appar. 
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Livsmedelsbutikerna har även de tagit ett kliv mot att låta kunderna sköta en större del av 

jobbet själva genom att erbjuda service via självscanning. Vi har även undersökt två av de 

största matvarubutikskedjorna i Sverige och vad deras appar erbjuder. Liksom bankernas 

appar finns här flera likheter kring vilka funktioner och vilken information de erbjuder 

användaren. I båda branscherna finns ett flertal stora företag med starka möjligheter till 

investering och ett brett kundunderlag vilket gör dem till intressanta objekt för vår studie.  

1.2 Problemformulering 

1.2.1 Syfte 

Att utveckla och integrera en app i organisationen är både komplicerat och kostsamt, därför 

är det viktigt att den tillför kunden och, därigenom organisationen, någon form av värde. 

Utifrån vår undersökning kring kunders användning och uppfattning av appar ämnar vi, 

med stöd av relaterad forskning, redogöra för huruvida dessa kan ses som ett värdeskapande 

verktyg.  

1.2.2 Frågeställning 

Hur uppfattar och använder bank- respektive livsmedelsbutiksbranchens kunder deras 

appar? Behöver en app specifika egenskaper och är den då värdeskapande? 

1.3 Avgränsningar 
Vikt har lagts kring vilka avgränsningar vi bör göra, ska vi undersöka enskilda banker och 

butiker eller försöka se till branscherna som helhet? Insamlingen av data blir betydligt 

enklare och snabbare om vi kan använda hela branschens kunder. Om vi väljer ett enskilt 

företag från varje bransch är det möjligt att diskutera specifika funktioner i en app, vilket 

skulle förenkla analys och diskussion. Samtidigt innebär det en begränsning att bara se till ett 

företag, då en specifik app kan ha egenskaper som inte är representativ för hela branschen.  

Vi har inte tagit hänsyn till vilken typ av smartphone eller operativsystem kunderna 

använder, det är inte intressant för vårt syfte med uppsatsen. Vidare är vi medvetna om att 

det finns ett stort utbud av pekplattor som iPad och Galaxy Tab. Dessa produkter använder 

också appar, vår undersökning berör dock endast smartphones, främst för den stora 

skillnaden i fysisk storlek (en pekplatta är större än en smartphone) som påverkar 

artefaktens användningsområde.   

Det finns många tänkbara inriktningar för en uppsats kring detta ämne. Det finns 

organisatoriska aspekter som kan motiveras som relevant för denna uppsats, dessa har dock 

en begränsad plats i vår uppsats. Kunderna och deras användarbeteende är alltid en relevant 

del kring frågor om värdeskapande med IT-tjänster, det krävs trots allt att kunderna 

uppskattar och använder tjänsten för att kunna skapa ett värde.  

Respondenternas ålder grupperas i termer av digital natives som syftar till människor 

födda 1983 eller senare, som anses ha växt upp med digital media i olika former (Mapstone & 

Page, 2010). Ålder- och könsfördelningen presenteras i Kapitel 4 för att ge en bild av 

undersökningens respondenter. Vi gör ingen skillnad på grupperna i nämnvärd omfattning, 

då vi avser skapa generell bild över branschernas kunder. 
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2. Relaterad forskning 

2.1 IT som värdeskapande verktyg 
För att bestämma företagets strategiska kontext bör företagsledningen ställa sig ett antal 

frågor, bland annat vad man har för strategiska intentioner, om det finns några synergier 

bland affärsenheterna och i vilken utsträckning man vill ta till vara på dessa synergier 

(Broadbent & Weill, 1998). Genom att svara på sådana frågor kan företagsledningen sedan 

formulera affärsmaximer, korta effektfulla meningar som fångar företagets vilja. När man 

gjort detta kan man mellan affärs- och IT-ledning utforma IT-maximer vars egenskap är att 

beskriva hur information och data ska delas och användas (Broadbent & Weill 1998). 

Genom att använda sig av management by maxims skapar man förutsättningar för en 

lyckad IT-satsning genom att ta hänsyn till flera organisatoriska frågor, såsom företagskultur 

och affärsstrategier (Broadbent & Weill, 1998). Vi anser att det av just den anledningen inte 

är rekommenderat att integrera IT utan att förstå vad den gör med organisationen och vad 

organisationen gör med IT. Nya teknologier kommer att fortsätta hjälpa företag skilja sig från 

konkurrenter men det krävs ett intresse för att vårda och utveckla applikationen för att den 

ska kunna skapa konkurrensfördelar, något som kräver ett samarbete mellan 

företagsledningen och IT-avdelningen (MacFarland & Nolan, 2003). För att en investering 

ska vara lönsam behöver avkastningen vara högre än summan för investerat kapital. Detta är 

en viktig faktor att ta hänsyn till vid alla IT-investeringar, även vid utveckling och integration 

av en app. Det stora utbudet av tillgängliga IT-lösningar och den komplexa relationen de har 

med varandra gör IT-analyser väldigt komplicerade. Därför outsourcar företag ofta den 

uppgiften till specialiserade konsulter, en risk med detta är att det kan leda till partiska och 

allmänna råd. En IT-investerings finansiella omfång kan vara av betydande storlek, 

opassande investeringar i IT kan därför få förödande effekter. En av de viktigaste aspekterna 

när övervägningar kring IT-investeringar görs är att identifiera och förutse trender 

(Bockstedt, Gupta & Kauffman, 2008). Givet den genomslagskraft appar haft de senaste åren 

är det därför av intresse att söka förståelse för hur de kan bli en värdeskapande del i 

företagets IT-utbud.  

2.2 Problematik vid integrering av IT 
En hög grad av integrering i IT i organisationer medför inte automatiskt fördelar, det finns 

även tänkbara nackdelar med en sådan integrering. När IT smälter ihop i med övriga delar i 

organisationen med målet att skapa alignment1, riskerar företaget att bli stelt med en sämre 

förmåga att möta förändringar i affärsmiljön (Baptista et al, 2010). Det finns svårigheter med 

att integrera ett stort IT-system i en organisation, vilket kan statueras genom flera exempel 

på organisationer som gjort stora ekonomiska förluster på grund av införandet av ett 

Enterprise System (ES) (Davenport, 1998). En del i problemet ligger vid de tekniska 

utmaningar som medföljer en sådan installation, men det största problemet ligger i att ett ES 

påverkar affärsstrategin. Studier visar att företag som funderar kring införandet av ES, 

främst som något strategiskt och organisatoriskt, får större fördelar än de som ser det 

primärt som ett tekniskt system och fokuserar på tekniska kriterier. Detta exemplifieras 

                                                        
1 Alignment syftar till att IT och övriga delar i organisationen strävar mot samma mål.   
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genom en organisation som gynnats av ES, Elf Atochem insåg att svårigheterna inte berodde 

på fragmentering av olika system utan en fragmentering av organisationen, med ES skapades 

en "rät linje" genom organisationens olika delar (Davenport, 1998).  

Integrering av teknik som kunderna själva äger (såsom smartphones) kan vara både svårt 

och kostsamt då hänsyn måste tas till både befintliga system (som ska stödja den nya 

tekniken) och till de skillnader som kan finnas mellan olika sorters smartphones (GS1 

MobileCom, 2010). Figur 1 nedan visar en överblick av hur ett mobilt system kommunicerar 

med ett befintligt affärssystem. 

 

 

                 

Figur 1. IT-infrastruktur (Shuler, 2007, s 1). 

Det är möjligt att anpassa ett affärssystem för att fungera tillsammans med mobila enheter, 

dock bör företaget vara medvetet om att det är komplicerat och innebär en ekonomisk 

kostnad som inte alltid är försvarbar (Shuler, 2007) . 

2.3 Appar som mobil tjänst 
För att kunna understödja ett beslut om att utveckla och investera i mobila tjänster måste 

företaget, ur ett kundperspektiv, söka förståelse för hur dessa kan fungera som ett 

värdeskapande verktyg (Anckar & D´Incau, 2002). Det är också viktigt att säkerställa exakt 

vilka funktioner appen ska innehålla, hur kunden ska ansluta till den och vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns (Hyatt, 2010). Till skillnad från företagens hemsidor där 

innehållet kan skalas upp på en relativt stor och överskådlig skärm måste appen anpassas till 

den betydligt mindre smartphonen, vilket innebär att hänsyn måste tas till den information 

som ska förmedlas och framförallt hur denna presenteras (Shuler, 2007). Företaget bör även 

tänka på hur smartphonen ska passa in i den övriga kommunikationsstrategin och samtidigt 

avgöra hur detta kan förbättra kundupplevelsen, den gyllene regeln är att appen ska ha ett 

klart syfte. Prioritera utifrån vad som är mest användbart hos kunderna; information, e-

handel eller produktsupport. Komplexa appar kräver större investering speciellt om appen 

ansluter till mjukvara som möjliggör e-handel (Clawson, 2011). Utöver att undersöka vad 

kunderna efterfrågar finns andra faktorer som bör tas i beaktning vid utvecklingen av appar, 
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däribland kontextuella frågor – i vilken miljö är det tänkt att användandet ska ske? Kommer 

användarna att stå still eller röra sig? Har de en eller två händer tillgängliga? Beroende på 

vilken plattform appen ska utvecklas för måste hänsyn även tas till olika tekniska aspekter 

såsom skärmupplösning och processorkapacitet (Charland & Leroux, 2011)?  

De olika plattformarna för nedladdning av appar medför en påtaglig begränsning för 

företagen, de står inte längre själva för distributionen av mjukvaran. Varje plattform har sina 

egna regler för certifiering och kriterier för publicering vilket innebär att distributionen via 

varje ytterligare plattform medför kostnader (Kapetanakis, 2011). 

En typisk iPhone-app uppskattas kosta 35,000$ att utveckla, företag som säljer sin app i 

App Store har en medianförtjänst på 682$ per år och en medelförtjänst på 3050$ per år efter 

att Apple har tagit sin del (30%). Det ska tilläggas att dessa värden dras upp väldigt mycket 

av ett fåtal appar som drar in flera miljoner dollar (Ahonen, 2010). I bank- och 

livsmedelshandelsbranschen är apparna dessutom gratis för kunden vilket innebär att 

investeringen måste finansieras på annat sätt. Ett problem är att app-användare inte 

värdesätter sina gratisappar särskilt högt, forskning visar att bara 20% av I-phone 

användarna nyttjar appen igen dagen efter nedladdning. Efter 30 dagar är det mindre än 5% 

av användarna som fortfarande använder den (Shapiro, 2010). Det är därför viktigt för 

företag att utveckla en strategi som främjar fortsatt användande av appen.  

2.4 Mobil marknadsföring 
 Den revolutionerande ökningen av smartphone-användande ger våra branscher ett tillfälle 

för innovativa idéer kring marknadsföring. Möjligheterna med appar i ett 

marknadsföringssyfte är enorma men kräver samtidigt att ett antal kriterier uppfylls, 

däribland att smartphone-användandet i landet är högt, att användarna erkänner tekniken 

och användarupplevelsen bör ge en direkt påverkan. Appen bör vara lätt att upptäcka bland 

det gigantiska utbud som finns, något som sker bäst sker genom företagets övriga 

informationskanaler. Företag kan genom en app öka varumärkeskännedomen och samtidigt 

ge kunden ett mervärde (Arriola et al, 2010). Trots de stora möjligheterna med mobil 

marknadsföring uppskattas de flesta företag i detaljhandelsbranschen spendera mindre än 

1% av sin totala reklambudget genom mobila kontaktvägar (GS 1, 2010). 

2.5 Mobila betalningar 
Med syftet att undersöka möjligheterna för våra två branscher vill vi belysa mobila 

betalningar, ett aktuellt ämne för båda branscherna. I Sverige görs många satsningar på 

mobila betalningar; SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken samt Länsförsäkringar och 

Danske Bank samarbetar kring appen Swish. Den låter privatpersoner överföra pengar 

mellan varandra. Detta kräver en smartphone (Android eller Iphone) med installerat bank-id 

och appen Swish, som avsändare skickar du pengar genom att ange mottagarens 

mobilnummer. Enligt SEB ska tjänsten lanseras hösten 2012 (Svenska Dagbladet, 2012)  

Här listas tre typer av mobila betalningar: Person till person, privatperson till säljare av 

enklare tjänster som rörmockare eller trädgårdsmästare, den tredje typen är betalning vid 

point of sale (POS) (Hayashi, 2012). Mobila betalningar vid POS är betalningar som görs med 

en smartphone på en fysisk plats såsom en affär, restaurang eller bensinstation och det är 

denna typ av betalningar vi tycker är intressanta, utifrån vårt syfte med denna uppsats. Det 
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finns olika tekniker för att utföra mobila POS-betalningar. Near field communication (NFC) 

är den vi uppfattar som mest uppmärksammad, som bland annat går att använda med 

Google Wallet (Kharif & Stone, 2011).  En telefon med NFC-chip kan sända en signal till en 

NFC-kompatibel POS-terminal. Istället för att betala med kort eller kontanter kan kunden 

lägga telefonen mot POS-terminalen för att genomföra sin betalning (Hayashi, 2012). En 

begränsning med tekniken är att telefonen behöver ett NFC chip och kompatibel mjukvara. 

Idag finns detta i vissa Android-mobiler men ännu inte i Apples Iphone (NFC World, 2012).  

Radio frequency identification (RFID) är en teknik för POS-betalningar som använder 

radiovågor för att skicka data från en elektronisk tagg, kallad RFID-tagg. 2D barcode är en 

streckkod som innehåller mer information än en vanlig en-dimensionell streckkod, tekniken 

används bland annat av Starbucks och Target för POS-betalningar från ett förbetalt konto 

(Hayashi, 2012).  

I Sverige är möjligheterna till mobila POS-betalningar väldigt begränsade, men detta kan 

eventuellt ändras i framtiden. Swedbank lanserar POS-tjänsten Bart som provas från mitten 

av maj till mitten på augusti 2012 på tre Hemköpsbutiker i Stockholm. Denna tjänst bygger 

på en typ av 2D barcode, en Quick Response (QR)-kod visas på mobilskärmen och skannas in 

vid kassan (Swedbank, 2012). Även om POS-betalningar inte kommer att få full 

genomslagskraft under 2012 talar mycket för att de som investerar i tekniken nu, kommer få 

ett försprång inom ett par år (Campaign, 2012). 
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3. Metod 

Vår valda metod ska kunna svara mot uppsatsens problemformulering. Vi har valt att göra en 

kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag. Denna undersökning syftar främst till 

att svara på frågeställningen: Hur uppfattar och använder bank- respektive 

matvarubutiksbranschens kunder deras appar? Den hjälper oss även tillsammans med 

relaterad forskning svara på övriga frågeställningar. 

3.1 Förstudie om möjliga datainsamlingsmetoder  
I denna förstudiefas undersökte vi vilka tillgängliga metoder som fanns för att besvara vår 

frågeställning. Vi bedömde att en enkätundersökning var ett effektivt sätt att samla en stor 

mängd data kring kundernas användning. Två andra metoder vi övervägde är kvalitativa 

intervjuer och fokusgrupper. Att arbeta med intervju som metod kan vara mycket givande, 

speciellt i sökandet efter kvalitativ data.  För att besvara frågeställningen; behöver en bra app 

specifika egenskaper och är den då värdeskapande? sökte vi kontakt med personer som har 

en relevant roll inom organisationen för att få svar på frågor kring IT-strategi och deras syn 

på appar. Vi skickade e-post till tre banker och två butiker, tyvärr var svarsfrekvensen 

obefintlig, vi fick inte svar från något av företagen.  

Vi besökte två olika butiker men fick även där avslag på vår intervjuförfrågan. En butik 

motiverade sitt icke-deltagande: - Vi lämnar inte ut information kring vår app-strategi till 

utomstående parter. Den andra butiken motiverade sitt icke-deltagande med att de inte hade 

möjlighet att avvara tid för en sådan undersökning. Vi misstänker att dessa två motiveringar 

kan ligga bakom övriga företags icke-deltagande där vi inte fick något svar alls. Vår metod 

gav oss därför inte insikt i företagets egna tankar kring hur apparna utvecklats och 

integrerats. Vi undersökte istället den slutliga produkten (appen) ur ett kundperspektiv.  

En alternativ intervjustudie kunde riktats mot branschernas kunder, en sådan studie hade 

kunnat svara på hur ett antal kunder uppfattar och använder deras appar. Branscherna är 

väldigt stora, att hitta kunder att intervjua är därför inte svårt. Ett problem med en sådan 

intervjustudie är att det skulle behövas ett stort antal intervjuer för att få en acceptabel 

felmarginal. Risken med att intervjua 5-10 kunder är att resultatet skiljer sig väldigt mycket 

från det faktiska resultat som uppnås vid intervju av företagets alla kunder. Att göra fler 

intervjuer än 5-10 anser vi inte vara möjligt inom givna tidsramar.  

Fokusgrupp som metod var också ett alternativ, att samla ett antal personer och diskutera 

våra frågeställningar. Då vi inte lyckats få en enstaka intervju, såg vi det som en omöjlighet 

att samla ett antal personer med erfarenhet inom relevant område för en fokusgrupp. Vi 

övervägde att göra en fokusgrupp med studenter vid Umeå universitet, då främst för att möta 

frågeställningen kring vilka möjligheter som finns med appar. Då detta är ett brett område 

med många möjligheter har vi snarare haft problem med att avgränsa oss. Därför valde vi att 

inte hålla någon fokusgrupp, utan istället låta respondenter i vår undersökning utrycka sina 

idéer i fritext, vilket är en effektivare metod för oss att jobba med.   
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3.2 Genomförande av egen undersökning 
Vi vill undersöka hur bankernas respektive livsmedelsbutikernas kunder uppfattar deras 

appar. För att göra detta utformar vi en egen undersökning, utformningen av denna 

undersökning bygger på en manual från Institute for Citizen-Centred Service (ICCS). ICCS är 

ett forskningsinstitut med expertis inom medborgarcentrerad service (ICCS, 2012). De har 

utformat manualen How to Conduct Customer Surveys (2004). Den baseras på dokumentet 

How to Conduct Customer surveys skapad av Ontario Public Service Restructuring 

Secretariat som i sin tur baseras på Hearing the Voice of the Customer skapad av U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA).  Manualen innefattar verktyget Common 

Measurements Tool (CMT) som innehåller kärnfrågor för konsekventa mätningar. Manualen 

syftar till att söka och använda information från kunder. Resultaten av undersökningen 

används till att förbättra processer, produkter och tjänster på ett sätt som kunderna erkänner 

och uppskattar (ICCS, 2004). Manualens syfte stämmer väl överrens med vad vi önskar 

uppnå med vår undersökning. 

 I arbetet med undersökningen följer vi ICCS fem steg: planera, konstruera, utföra, 

analysera och agera. Vår undersökning omfattar två olika branscher, alla punkter ICCS listar 

i de fem olika stegen går därför inte att applicera i vår undersökning. Exempelvis kan vi inte i 

planeringsstadiet använda frågeställningen ”Hur redo är din organisation för återkoppling 

från kund?”  

3.2.1 Planera 

Det är viktigt att fråga sig vad man vill uppnå med den återkoppling undersökningen ger och 

vad resultaten ska användas till. I vårt fall ska återkoppling från kunderna hjälpa oss svara på 

uppsatsens frågeställningar. I planeringsstadiet undersöks om det finns tidigare återkoppling 

från någon av branschernas kunder. Vi har använt sökmotorn Google och artikeldatabasen 

EBSCO2, ”X” är namnet på de stora företagen i bank- och livsmedelsbutiksbranscherna. Vi 

har utfört följande sökningar: X appundersökning, X IT undersökning, X app 

kundundersökning, X IT kundundersökning. Vi har dock inte hittat någon undersökning som 

är intressant för vår uppsats. Vi har även undersökt den återkoppling kunder lämnat i App 

Store och Google Play. Den återkopplingen finner vi dock bestå av skiftande kvalité, då vissa 

kommentarer är av supportkaraktär, och vi anser den inte tillföra värde till vår undersökning.  

Undersökningens kärnfrågor utformas i planeringsstadiet, dessa kärnfrågor är delvis 

utformade efter ICCS verktyg CMT, men är anpassade för att möta vår frågeställning. En 

kärnfråga vi använder är: När du tänker tillbaka hur väl motsvarade appen dina 

förväntningar? Vissa kärnfrågor ICCS föreslår som berör leverans av vara eller tjänst är inte 

intressant för vårt syfte, då båda branscherna använder samma plattformar för leverans av 

apparna. Det vi främst använt är CMTs design med 1-5 skalor där kunderna tar ställning till 

ett påstående och 1-5 skala på hur viktig olika funktioner är (se bilaga 1).  

3.2.2 Konstruera 

Att konstruera en procedur för datainsamling är nästa steg i utformandet av denna 

undersökning. Det finns inget enskilt bästa sätt för att undersöka kundnöjdhet. Vad som 

                                                        
2 Artikeldatabas tillgänglig för bibliotek och andra institutioner i syfte att erbjuda 

forskningsunderlag för olika nivåer. Tillgänglig: search.ebscohost.com 
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fungerar bäst för en enskild organisation beror på vilken typ av produkt eller service som 

tillhandahålls, typen av kunder, antalet kunder, hur länge varje kund behålls, i vilken 

frekvens kunderna interagerar med företaget och vad som avses göras med resultaten. Det 

finns två olika infallsvinklar: metoder för sammanhängande bedömning, som görs vid köpet 

av vara eller tjänst (eller kort därefter) och periodisk undersökningsapproach, som görs i 

olika perioder efter leverans av vara eller tjänst. Periodisk undersökningsapproach medför en 

tillfällig bild av kunders erfarenheter och förväntningar av vara eller tjänst (ICCS 2004). Vår 

undersökning berör kunders användning av appar från bank- och 

livsmedelshandelsbranschen. Vi har inte möjlighet att få återkoppling från kunder som precis 

eller nyligen skaffat appen, då det skulle innebära ett väldigt begränsat urval.  Vår 

infallsvinkel för att bedöma kundnöjdhet blir därav en periodisk undersökningsapproach. 

Att bestämma urvalsstorlek, det vill säga hur många svar som behövs är en viktig del att ta 

hänsyn till. Det finns flera faktorer att överväga däribland antalet kunder, intentionen med 

ändamålet och hur resultaten ska användas, tillgängliga resurser och tid. En stor 

urvalsstorlek ökar sannolikheten att få samma återkoppling som om alla företagets kunder 

hade deltagit, en mindre urvalsstorlek ökar risken för att få en annan återkoppling. 

Relationen mellan urvalsstorlek och exaktheten av dina resultat kallas urval. Vid 

bestämmandet av urvalsstorlek kan du avgöra hur stor urvalsstorlek du har råd med och 

sedan beräkna urvalet, alternativt bestämma hur stort urval som är accepterbart och sedan 

välja en urvalsstorlek som ger det urvalet. En tumregel kan sägas vara att en urvalsstorlek av 

30 eller färre är för litet för att tillåta en statistisk analys, för stora populationer anser 

forskarna ofta en urvalsstorlek av 100 vara ett minimum (ICCS 2004). Det är dock svårt att 

undvika urvalsfel helt och hållet, en viss avvikelse måste tas med i beräkningarna, även om 

ett större urval ger en mindre felmarginal (Jacobsen, 2002). Vår undersöknings urvalsstorlek 

har främst styrts av hur mycket vi har råd med inom givna tidsramar och blev i slutändan 

161, vilket vi anser vara tillräckligt för att kunna se resultatet som nog tillförlitligt.  

ICCS (2004) föreslår två huvudsakliga principer att tänka på vid utformandet av frågor: 

Säkerställ att frågorna och svaren adresserar dina mål och sätt en begränsning på 

undersökningsinstrumentets längd. Det är viktigt att frågorna blir bra så att det i slutändan 

även går att agera med undersökningen som grund.  Se bilaga 1 för en fullständig lista på 

våra frågor.   

Fyra viktiga punkter behöver följas oavsett format på datainsamlingen: Introduktion, 

kunderfarenhet, mätning och kundinformation. Introduktionen förklarar syftet med 

undersökningen och guidar kunden genom frågorna. Syftet presenterar vi på 

undersökningens förstasida och hjälp kring hur frågorna ska besvaras är placerad under 

frågorna. Kunderfarenheten fastställer kundens kunnande kring vara eller tjänst. Vi tog inte 

denna del längre än att fråga om de har provat appen och hur ofta de i så fall använde den. 

Mätningar undersöker kundens upplevelser, behov och önskningar. Kundinformation samlar 

data som används på ett sätt som klassificerar respondenten (ICCS 2004). En viktig del i 

konstruktionsfasen är att förtesta undersökningen, vi gjorde detta genom ett 

bekvämlighetsurval på fem personer som genomförde undersökningen och vi frågade sedan 

hur de upplevde den och om något var oklart. 
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3.2.3 Utföra 

Utförandet av en undersökning går att göra på flera olika sätt t.ex. fokusgrupper, brev, 

telefon eller med e-tjänster. Vi har valt att använda internet som verktyg för att utföra vår 

undersökning i form av en webbenkät. Det är ett snabbt sätt att samla återkoppling från 

många människor, vi har använt det sociala mediet Facebook för att nå ut till så många som 

möjligt. Genom att sprida undersökningen i olika åldergrupper undviker vi ett urval där alla 

är i samma åldersgrupp.  

En nackdel med den här typen av återkoppling är att kunderna kan sakna känsla av 

anonymitet (ICCS 2004). Vi har därför varit tydliga med att innan enkäten påbörjas 

informera om anonymitet, dessutom ombeds personer endast ange ålder och kön vilket vi 

även påpekar vara frivilligt. Det finns många olika färdiga verktyg för att skapa enkäter, vi 

fann Googles verktyg lätt att använda och modifiera och valde därför att skapa vår enkät med 

deras verktyg.  

3.2.4 Analysera och agera 

Googles verktyg sammanställer data i ett dokument vilket underlättar analysarbetet (se 

bilaga 2). Vi har själva utfört beräkningar för medelvärde med formeln: (totala värdet) / 

(antal svar) = medelvärde. I resultat- och analysdelen presenteras resultat från denna 

undersökning. På samma sätt presenteras hur vi väljer att ”agera”, i vårt fall i form av 

diskussion delvis baserat på denna undersökning. 

3.5 Metodkritik 
Enkätundersökningen är främst en kvantitativ metod, det finns alltid en risk för att 

respondenterna missförstår en fråga och därför lämnar felaktig data, vi har försökt minska 

denna risk genom att följa ICCS (2004) manual vid utformandet av enkäten. Vi tar även 

hänsyn till relationen mellan urvalsstorlek och urval. Enkäten innehåller även kvalitativa 

delar där respondenten skriver fritt. Det är viktigt att ha en förståelse för att dessa åsikter 

inte nödvändigtvis representerar hela branschens kunder, bland de fria åsikterna söker vi 

främst efter mönster.  

3.6 Litteratur 
Då appar är ett relativt nytt fenomen försvåras litteratursökningen inom området, vilket 

medfört att vi till viss del har fått studera artiklar publicerade i branschlitteratur. En kritik 

mot denna form av litteraturinsamling kan diskuteras då det väcker frågor huruvida 

informationen är pålitlig, framförallt då den inte stöds av tidigare forskning. Vi är medvetna 

om problemet och har i stor mån använt oss av databasen EBSCO i vår litteraturinsamling för 

att på bästa sätt finna tillförlitlig data. Vetenskapliga böcker och artiklar ur branschlitteratur 

har använts för att beskriva teorier och belysa data från verkliga case medan tidningsartiklar 

främst använts för att redogöra för aktuell statistik. Vidare har vi lagt stor vikt vid att 

säkerställa författarnas och deras intervjuobjekts relevans inom området. Likaså har vi 

försökt att skapa oss en uppfattning om tidsskrifters anseende och tidigare publiceringar för 

att minimera risken för felaktig data.  
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4. Resultat  

Vi har utifrån undersökningen valt att kategorisera åldersspannet i två grupper, de som 

tillhör digital natives (födda 1983 och senare) och icke-digital natives (födda 1982 och 

tidigare). Denna kategorisering används inom IT-forskning och avser skilja på människor 

som växt upp med digital media och de som inte har gjort det (Mapstone & Page, 2010). Vi 

finner denna kategorisering vara ett rimligt sätt att presentera respondenternas 

åldersfördelning. Av de 161 respondenter som deltog i undersökningen var 46.6 % icke-

digital natives vilket visar på en relativt jämn fördelning mellan grupperna. Vi anser att de 

båda affärsverksamheterna har liknade målgrupper som dessutom spänner över stora 

åldersskillnader, vilket gör att vi inte vill ta ställning till specifika åldersgrupper utan istället 

göra en generalisering. Målet med undersökningen är att skapa en grund för att svara på 

givna frågeställningar. Vidare har vi gett möjlighet för respondenterna att själva ange om det 

är något de saknar i appen vilket går att tolka både ur ett funktions- och designperspektiv. 

Enkäten är uppdelad i två delar där den första delen avsåg bankappar och den andra delen 

livsmedelsbutikernas appar.  

4.1 App-översikt 
De flesta av Sveriges större banker erbjuder idag appar till sina kunder, bortser vi från det 

uppenbara, att färger, logotyper och design ser olika ut beroende på bankens namn finner vi 

att de alla erbjuder i stort sett samma tjänster via sina appar. De funktioner som återfinns 

mest frekvent är: 

 

 Kontoöversikt  

 Överföringar mellan konton  

 Betalning av fakturor  

 Valutakurser 

 Låneräntor 

 Kontaktvägar till banken 

 

Vi har även tittat på två av de största företagen i Sveriges livsmedelsbutiksbransch och vad 

deras appar erbjuder. De huvudfunktioner som företagen presenterar är: 

 

 Kontroll av saldo på medlemskort  

 Medlemserbjudande  

 Skriva inköpslista 

 Söka efter recept 

 Kontaktvägar 

4.2 Användning 
Den första delen i undersökningen avser att fastställa kundernas erfarenhet. I vilken 

utsträckning respondenten är medveten om att dennes bank eller matvarubutik har en app 

och om de i så fall provat den. För att påvisa eventuella skillnader mellan åldersgrupper 
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presenterar vi först de resultat vi fick på frågan Har din bank/butik en app? utifrån 

grupperna digital natives och icke-digital natives. 

 

Har din bank en app?  

     Figur 1. Digital natives.                       Figur 2. Icke-digital natives. 

Bland bankerna kan vi se att en stor del av både digital natives och icke-digital natives är 

medvetna om att deras banker erbjuder en app. När samma fråga ställdes gällande 

livsmedelsbutikerna fick vi dessa svar:  

 

Har din livsmedelsbutik en app? 

Figur 3. Digital natives.               Figur 4. Icke-digital natives. 

Hos livsmedelsbutikerna är det en stor del av båda grupperna som inte är medvetna om att 

det finns appar att ladda ner. Till skillnad från bankerna är det fler icke-digital natives än 

digital natives som är medvetna om att deras livsmedelsbutik erbjuder en app. Detta tror vi 
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bero på att människor över 30 (icke-digital natives) kan ha en tätare relation till 

livsmedelsbutikerna i form av medlemskort och tätare butiksbesök. I de senare frågorna 

kring kundnöjdhet och motsvarade förväntningar visades väldigt knappa skillnader mellan 

grupperna. 

Vi kommer fortsättningsvis att presentera resultatet från undersökningen utan någon hänsyn 

till digital natives och icke-digital natives då vi anser att resultaten är så pass lika. På frågan 

Har din bank/butik en app kan vi utifrån de båda grupperna sammanslagna se en liknande 

skillnad som i resultaten ovan. 

 

Har din bank/butik en app? 

Figur 5. Banker   Figur 6. Matvarubutiker 

Den största delen av bankernas kunder är medvetna om att det finns en app att ladda hem, 

men den större delen av livsmedelsbutikernas kunder vet ej om deras butik har en app. Även 

om medvetenheten är större bland bankernas kunder är det ungefär 50% av 

livsmedelsbutikernas kunder som också har provat appen. Den låga medvetenheten bland 

livsmedelsbutikernas kunder medförde att få respondenter har provat appen (24 

respondenter) jämfört med banken (86 respondenter). Nästa steg i mätningen av 

kunderfarenhet mäter hur ofta kunderna använder appen.  
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Hur ofta använder du appen? Varje: 

Figur 7. Banker    Figur 8. Matvarubutiker 

Bland bankernas kunder är det 62% som använder appen varje vecka medan endast 30% av 

livsmedelshandelns kunder använder den lika ofta. Notera även att 25% av 

livsmedelshandelns kunder endast använt appen en gång och 8% använder den en gång varje 

6-11 månad. Dessa två minst frekventa tidsperioder för användning anges inte av någon 

bland bankernas kunder. Bankerna har lyckats bättre med att uppnå hög frekvens av 

användning.  

4.3 Funktioner 
I figur 5 och 6 visar vi vilka av apparnas funktioner kunderna använder. Denna fråga gav 

respondenten möjlighet att göra flera val. Vi har därför valt att inte presentera den här delen i 

procentform utan istället visar vi antalet val respondenterna gjort, banken har fått högre 

värden på grund av att fler respondenter har provat appen. 

 

Vad använder du din app till? 

Figur 9. Banker 
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Vad använder du din app till? 

 

Figur 10. Matvarubutiker 

Vi kan inte lägga lika stor vikt vid data från livsmedelsbutikernas appar då den har färre 

respondenter (40 stycken) och därmed större felmarginal (ICCS 2004). Vi vill ändå påvisa att 

det verkar råda en större spridning i användningsområdet hos livsmedelsbutikernas appar, 

fyra av funktionerna har fått en stor del val, medan bankapparna har två primära funktioner 

som används, Saldoöversikt och Överföra pengar. Det räcker dock inte att endast analysera 

vilka funktioner som används, hänsyn behöver även tas till hur viktig varje funktion upplevs 

(ICCS, 2004). Respondenterna har angett på skala 1-5 hur viktig varje funktion är, där 1 är 

Inte alls viktig och 5 är Väldigt viktig. Figur 11 och 12 visar svarens medelvärde.  

 

Hur viktig är varje funktion? 

Figur 11. Banker 
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Hur viktig är varje funktion? 

Figur 12. Matvarubutiker 

Det är svårt att avgöra vilka värden som kan anses bra eller dåliga då vi inte har någon 

tidigare undersökning att jämföra med (ICCS, 2004). Vi kan däremot jämföra de båda 

branschernas värden. Bankerna får värden som förmodligen är väldigt höga; saldoöversikt 

4.8 och överföra pengar 4.5, dessa två funktioner är även de som används mest. De övriga 

funktionerna som används mindre får lägre värden som alla ligger kring mitten på skalan 1-5, 

Göra kalkyler fick det lägsta värdet på 1.8. Betala räkningar får 3.4 och kan därför anses 

vara en relativt viktig funktion, som dock få använder. Detta kan bero på det finns en önskan 

om att betala räkningar med appen, men att det idag inte upplevs tillräckligt attraktivt givet 

de lösningar apparna erbjuder.  

Funktionerna i livsmedelsbutikernas appar ligger alla kring 3 på skalan, notera att det inte 

är funktionerna som används mest som får det högsta värdet, det får inköpslistan på 3.9 

medan Hitta telefonnummer till butik som knappt används får 3.3. Återigen, detta kan vara 

ett resultat av en stor felmarginal på grund av få respondenter, men vi tror också att det beror 

på att syftet med livsmedelsbutikernas appar inte är lika klart som bankernas.  

4.4 Uppfattning om apparna 

Respondenterna bemöter en samling påståenden och anger på skala 1-5 hur väl påståendet 

stämmer, figur 13 visar svarens medelvärde. 
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Figur 13. Uppfattning om appar 

Livsmedelsbutikerna har två värden som är högre än bankernas, Det är roligt att använda 

appen (3.2) och Dess utformning påverkar mitt val av butik (2.2). Banken fick värdet 2.9 

mot påståendet Det är roligt att använda appen. Vi tolkar detta som att 

livsmedelsbutikernas appar är kopplade till roligare sysslor såsom matlagning, receptsökande 

och generellt inspirerande sysslor för de 24 av 161 respondenterna som provat appen. 

Banksysslor kan därför anses som mindre roliga men har funktioner som uppskattas i högre 

grad då bankerna fick högre värden i övriga påståenden och mer frekvent användning.  

En kärnfråga för att svara på vår frågeställning är Dess utforming påverkar mitt val av 

bank/butik som fick förhållandevis låga värden på 2.2 och 2.0, om dessa värden vore höga 

skulle vi direkt kunna styrka att appar fungerar som värdeskapande verktyg. Värdet är dock 

inte noll och får därför anses påverka vissa kunders val av bank eller butik. 

4.5 Kundnöjdhet 
De två avslutande frågorna avser att undersöka kundernas övergripande bild av apparna i de 

två branscherna. 
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Sammantaget, hur nöjd är du med appen? 

 

  Figur 14. Banker  Figur 15. Matvarubutiker 

Medelvärdet för bankerna är 4.0 och för livsmedelsbutikerna 3.3.  Detta resultat föreslår att 

bankkunderna är nöjdare med sin app, vilket kan bero på flera olika faktorer, dessa 

diskuteras vidare i Kapitel 5. Resultaten för gruppen digital natives blev för bankerna 4.0 

och 3.2 för livsmedelsbutikerna. Icke-digital natives visade ett snitt på 3.6 för bankerna och 

3.2 för livsmedelsbutikerna. I enlighet med ICCS (2004) avslutade vi enkäten med en 

kärnfråga kring kundens förväntningar.  

 

När du tänker tillbaka, hur väl motsvarade appen dina förväntningar? 

 

Figur 16. Banker  Figur 17. Matvarubutiker 

Medelvärdet för bankerna är 4.1 och för livsmedelsbutikerna 3.2. Värdena föreslår att 

bankens kunder har en klarare bild över appens innehåll. Detta anser vi bero på att bankens 

kunder använder färre funktioner vars ändamål är tydliga.  

4.6 Åsikter om bank-appar 
Även om långt ifrån alla respondenter lämnade egna förslag på hur apparna kan förbättras 

var det några som delade med sig av sina åsikter (se bilaga 2). En av respondenterna beskrev 
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hur han använde sig av en tredjeparts-app för sina bankärenden vilket ger möjlighet att få en 

notifikation varje gång det sker en saldoförändring. Det är givetvis inte att rekommendera att 

använda sig av en tredjeparts-app vid bankärenden på grund av de säkerhetsaspekter som 

bör beaktas, men funktionen som sådan är intressant då den ger kontoöversikten ytterligare 

en dimension. Vidare finns det önskemål om att inte behöva logga in varje gång appen 

startas, respondenten vill istället att lösenordet ska sparas. Detta återkommer hos en annan 

respondent som önskar att lättare kunna navigera bakåt i appen utan att behöva skriva in 

information igen. Denna önskan förstärks också från en tredje respondent: ”Framförallt att 

jag måste logga in varje gång jag skall använda den.” men tillägger att det också är en fråga 

om säkerhet. En respondent vill kunna betala räkningar med hjälp av appen och en annan 

önskar att denna funktion ska göras lättare: ”Betala räkningar lättare, snabbare med app.” 

Det framkommer också önskemål om att kunna ha tillgång till andra familjemedlemmars 

konton utan att behöva logga ut, något som: ”…Funkade på android men inte på iPhone 

appen.” Överföring av pengar till någon annans konto utan att behöva lägga till mottagaren i 

förväg via internetbanken är ett annat förslag som framkommer i undersökningen. I två av 

förslagen nämns också BankID. Ett önskemål är att kunna använda appen för att betala i 

butiker: ”Möjlighet att använda appen för att betala i butiker (och därmed skippa 

kort/kontanter).” Vi har utifrån respondenternas svar försökt fånga essensen i deras fria text 

genom att plocka ut tre ledord från varje bransch. Bankkundernas ledord: 

 Betala 

 Smidigare 

 BankID 

4.7 Åsikter om livsmedelsbutiksbranschens appar 
Här har respondenterna i stor utsträckning inte varit lika konstruktiva i sina förslag och 

åsikter. En person uppger att den inte ger något mervärde medan en annan säger: ”Känner 

inget behov av den.” Det framkommer även att den är för rörig och att det: ”…snarare är för 

många funktioner i den.” vilket får medhåll från en respondent som tycker att designen bör 

göras om och att den ska vara mer överskådlig och tilltalande. Åsikter av mer konstruktiv 

karaktär gäller handlingslistan, att den inte går att dela på ett vettigt sätt och att appen ska 

kunna ge förslag på produkter som kompletterar den produkt kunden ska köpa. De ledord vi 

har valt att plocka fram : 

 Rörig 

 Ger inget mervärde 

 För många funktioner 

 

Butikernas värde mot påståendet Den är lättare att använda än hemsidan får ett 

förhållandevis högt värde (3.3) samtidigt som ledorden från de fria svaren var rörig, ger 

inget mervärde och för många funktioner. Detta anser vi vara paradoxalt, en rimlig 

anledning kan vara att kunderna lättare har tillgång till sin smartphone än sin dator och att 

det snarare handlar om tillgänglighet än utformning. Alternativt att kunderna upplever 

livsmedelsbutikernas hemsidor lika röriga som apparna.  
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5. Diskussion 

Då vi ej har kunnat genomföra några intervjuer eller på annat sätt ta del av intern strategi 

kan vi inte svara på huruvida företagen har använt sig av IT-maximer (Broadbent & Weill, 

1998) när man utvecklat apparna och hur de i så fall såg ut. Vi måste istället utgå från 

resultaten av undersökningen för att på så sätt visa hur det genom ett kundperspektiv kan ge 

data som kan bidra till en värdeskapande tjänst. Till att börja med vill vi belysa vilka 

kontextuella och historiska skillnader som finns mellan branscherna. Bankerna har sedan 

mitten på 90-talet kunnat erbjuda sina kunder banktjänster via Internet (Hilsen, 2012), 

vilket gör att de har en stor erfarenhet av nätbaserade tjänster och vad de kan tillföra. 

Bankapparna måste vara säkra och pålitliga men deras nytta är tämligen enkel, de ger 

information om kontosaldo och kan flytta pengar mellan konton. Till skillnad från bankerna 

är livsmedelshandeln fortfarande beroende av att kunderna kommer till butiken för att 

handla vilket gör att syftet med en app kan vara svårare att bestämma. Många vill kanske 

kunna ta och känna på produkterna och de är, till skillnad från pengar, inte möjliga att 

överföra genom tekniska artefakter.  

Broadbent och Weill (1998) visar att synergieffekter ska eftersträvas vid integrering av IT i 

organisationen. En synergieffekt uppnås när två eller fler delar blir starkare tillsammans än 

var för sig. Livsmedelsbutikernas IT-utbud mot kunderna består generellt av medlemskort, 

självscanning, prisfrågeterminaler, hemsidor, kundservice och appar. Givet den analys vi har 

gjort av livsmedelstbutikernas appar anser vi dessa kunna bli starkare i synergi med övrigt 

IT-utbud, då vi idag upplever att deras funktioner är isolerade och samtidigt erbjuder 

liknande funktioner som andra tredjeparts appar gör (recept-appar, antecknings-appar och 

sök-appar för telefonnummer). Inköpslistan vars funktion är en stor hjälp för kunderna då 

den underlättar för dem att komma ihåg vilka varor som ska inhandlas, men som inuti 

smartphonen också kan bli begränsad. Charland och Leroux (2011) menar att vissa 

kontextuella frågor måste tas i beaktning vid utvecklandet av appar, det är viktigt att fundera 

över i vilken miljö den kommer att användas. Till skillnad från den klassiska inköpslistan i 

form av papper är smartphonen ömtåligare, inte möjlig att vira runt ett finger när man ska 

plocka något från en hylla och många vill nog inte heller lägga ifrån sig den i vagnen. Detta 

innebär att kunden behöver hålla i smartphonen under stora delar av butiksbesöket för att 

kunna nyttja inköpslistan på skärmen. Samtidigt ger den fördelar som inte en handskriven 

inköpslista erbjuder då det med appen är möjligt att dela informationen med andra 

medlemmar ur hushållet, trådlöst och platsoberoende. 

Genom att anpassa appen efter övrigt IT-utbud kan den underlätta för kunden och 

samtidigt göras handlingskraftig. Då butikernas medlemskort är kopplade till självscanners 

skulle inköpslistan i appen bättre kunna knytas till dessa, genom att appens inköpslista delas 

med självscannern då kunden drar sitt medlemskort. Det skulle innebära att smartphonen 

kan placeras i fickan och självscannern presenterar inköpslistan istället. Vi tror att en sådan 

synergieffekt kan uppnås och på så sätt särskilja ett företag från andra i branschen, dock 

kräver det ett intresse av att jobba med appen, vilket underlättas genom det samarbete 

mellan företagsledningen och IT-avdelningen som McFarland och Nolan (2003) eftersöker. 

En intressant skillnad som framkommer då respondenterna ges möjlighet att skriva fritt 

är vad de eftersöker i de respektive branschernas appar. I bankapparna efterfrågas funktioner 
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såsom överföringar av pengar till andra mottagare, betalning av räkningar och möjlighet att 

betala varor i butiker. Några av åsikterna nämner säkerhet som en faktor att ta i beaktning 

men överlag finner vi inte någon stor oro bland bankernas kunder, det förefaller redan finnas 

ett stort förtroende för bankerna och deras IT-tjänster. Vad detta beror på är svårt att sia om 

men det kan inte hållas för osannolikt att förtroendet kan härledas till det, i dagens mått 

mätt, långvariga utbudet av banktjänster via Internet. Då användningen av bankappar är hög 

samtidigt som respondenterna visar att funktionerna är uppskattade är det sannolikt att 

bankerna har hittat den synergieffekt mellan IT-tjänster som eftersträvas.  

5.1 Appars egenskaper 
En gemensam nämnare för IT-tjänster är att de måste vårdas och utvecklas för att ge 

konkurrensfördelar, som i sin tur är värdeskapande (McFarland & Nolan, 2003). Vi anser att 

de inte finns specifika egenskaper som går att peka ut på förhand, de behöver baseras på en 

grundlig utvärdering av vad företaget vill uppnå och kundernas behov. Av det som 

framkommit i forskningen kan vi bland annat konstatera följande: En app ska passa in i den 

övriga kommunikationsstrategin, den ska ha ett klart syfte (Clawson, 2011) och den ska 

utvecklas med hänsyn till vilken kontext den ska användas i (Charland & Leroux, 2011). 

Samtidigt bör smartphonens möjligheter och begränsningar tas i beaktning. Begränsningar i 

form av en relativt liten skärmyta att presentera information på och möjligheter i form av 

funktioner såsom GPS och kamera. Med utgång ifrån dessa punkter, kan vi med hjälp av 

enkätsvaren avgöra huruvida de undersökta apparna har de egenskaper som eftersöks i 

litteraturen.  

Med undersökningen som bakgrund kan vi fastställa att bankernas kunder i väldigt hög 

utsträckning är medvetna om, och använder apparna. Att i viss utsträckning kunna 

kontrollera sin ekonomi trots att varken bankkontor eller dator finns tillgänglig gör att 

bankapparna fyller ett behov hos kunderna. Bankapparna är nedskalade versioner av 

internettjänsten där man har anpassat informationen som ska presenteras efter 

smartphonens skärmstorlek och brutit ner många av uppgifterna som utförs till steg-för-

steganvisningar. Vi menar att genom att låta kunderna utföra sina bankärenden på detta sätt 

har man också tagit frågor av kontextuell och teknisk karaktär i beaktning, en kund måste 

oavsett situation snabbt få grepp om vad denne behöver göra för att föra över pengar mellan 

två konton. Funktionerna Saldoöversikt och Överföring av pengar är båda verktyg som ger 

användaren möjlighet att kontrollera sin ekonomi på detta sätt. Undersökningen visar också 

att dessa funktioner används mest och anses vara viktigast bland våra respondenter.  

Lånekalkyler är förvisso ett verktyg av ekonomisk karaktär men då räntor är information 

som gärna jämförs mellan olika aktörer blir det också svårt för användaren att skaffa sig en 

objektiv uppfattning, då denne är låst till den specifika bankens app. Att växla mellan olika 

bankappar för att ta del av sådan information kan inte heller ses som optimalt då det både 

kräver nedladdning av alla bankers appar och samtidigt möjligheter till att anteckna för att 

kunna hålla reda på alla siffror. I en sådan situation kan datorn vara att föredra då den har 

möjligheten att växla mellan olika fönster och presentera information på en större skärm.  

Vidare framkommer det i undersökningen att telefonnummer och adresser till kontoren 

inte är särskilt viktiga vilket går att tolka som att kunderna sällan är i behov av denna 

information eller att de löser problemet med hjälp av andra söktjänster.  
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Funktionen valutaomräkningar, som är ett bra verktyg när tillfället kräver det, måste 

konkurrera med specifika appar för valutaomräkning. Bland respondenterna är denna 

funktion inte speciellt frekvent använd vilket, liksom bland kontaktinformationen, kan bero 

på bristande intresse eller helt enkelt att en annan app löser problemet bättre.  

Som vi visat tidigare är det ytterst få människor som har vetskap om att 

livsmedelsbutikerna över huvud taget har en app. Ännu färre är de som faktiskt använder 

den. De funktioner som används mest är Saldoöversikt, Recept, Inköpslista och 

Erbjudanden. Till skillnad från bankerna är det måhända svårare för livsmedelsbutikerna att 

avgöra syftet med appen då deras affärsidé, i de flesta fall, går ut på att kunden fortfarande 

måste göra ett besök i butiken. Erbjudanden var den funktion som enligt undersökningen 

används mest även om den inte ansågs vara viktigast. Vi anser att den funktionen är bäst 

ihopknuten med övriga tjänster då många kunder månadsvis får hem erbjudanden i 

brevlådan. Genom att erbjudanden finns i appen blir det också en form av förlängning av 

brevutskicket då kunden inte behöver spara eller ta med sig erbjudanden hemifrån till 

butiken. Vidare ansågs funktionen Inköpslista vara viktigast bland respondenterna. 

Inköpslistan förenklar butiksbesöket för de flesta av oss och det får inte anses orimligt att 

denna ofta är en produkt av ett visst receptletande. Det ter sig därför lämpligt att para ihop 

dessa funktioner i en app.  

Ett problem som vi identifierar uppkommer i det faktum att båda funktionerna kan 

användas i flera kontexter. Inköpslistan skrivs sällan inne i butiken utan är något som 

kunden har med sig vid besöket. Detta innebär att bilen, hemmet, bussen, jobbet eller 

promenaden kan vara miljöer där kunden bestämmer sig för att skriva ner en lista på allt som 

ska inhandlas. Receptfunktioner innehåller stora mängder information. Trycker användaren 

på ett recept presenteras namnet på rätten, hur många receptet är gjort för, en bild på 

maträtten (som upptar en stor del av skärmens yta), huvudingredienser, hur lång tid det tar 

att laga maten och slutligen, i punktform, hur man ska gå till väga vid matlagningen. Är det 

bestämt huruvida appen är tänkt att använda sig av WLan eller 3G-nätet när den ansluter? 

(Hyatt, 2010) Kunden kan även här befinna sig i olika kontexter vilket gör att hänsyn måste 

tas till var användandet är tänkt att ske och vilken information som ska visas. Bilder och 

filmer kräver en bättre uppkopplingshastighet om inte användaren ska behöva vänta på att 

informationen ska laddas.  

Telefonnummer och Hitta närmsta butik hade båda högre medelvärde än bankernas 

respektive påståenden om hur viktig en funktion var, dock var antalet respondenter lägre 

vilket gör att felmarginalen kan vara högre. Men en anledning till det högre medelvärdet kan 

ha att göra med att kunderna vill kunna ringa till sin livsmedelsbutik för att fråga om varor 

eller andra produktrelaterade spörsmål och att appen förenklar denna procedur.  

Som framgått finns det stora skillnader i vilken utsträckning apparna används bland 

kunderna. Bland funktionerna i livsmedelsbutikernas appar är det övervägande många som 

tvingas konkurrera med andra appar på marknaden vilket skulle kunna ses som en 

bidragande orsak till det låga användandet. Det finns ett stort antal appar på marknaden som 

specialiserar sig på recept och inköpslistor och därmed anpassar appen efter smartphonens 

egenskaper. Då även kontextuella frågeställningar ska beaktas blir det därför problematiskt 

att utveckla en app som ska uppfylla flera behov.  
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De flesta av de svenska bankerna har idag en app och det blir därmed svårare att skapa de 

konkurrensfördelar som kan finnas, speciellt då funktionerna är ytterst lika oavsett bank. 

Samtidigt kan det istället för en konkurrensfördel innebära en konkurrensnackdel att inte 

erbjuda en app till sina kunder. Då de flesta bankapparna har liknande funktioner ligger 

konkurrensfördelen måhända i att kunna erbjuda något som gör att harmonin mellan 

människa, smartphone och app blir ännu större och därtill skapar ett mervärde.  

 Givet den idé om att en app ska innehålla funktioner där kundefterfrågan är som störst 

och samtidigt ha ett klart syfte (Clawsson, 2011), är det i båda branscherna kanske önskvärt 

att istället skala ner antalet funktioner till endast två eller tre stycken. Livsmedelsbutikerna 

behöver också fundera på hur deras appar ska få fäste hos kunderna, då appen till att börja 

med måste användas för att skapa ett mervärde.  

5.2 Mobil marknadsföring 
Marknadsföring är en viktig del i ett företags affärsstrategi, appar medför möjligheter till 

marknadsföring på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. I ett 

marknadsföringsperspektiv ska framgångsrika appar skapa ett initiativ hos kunden att själv 

initiera kontakt med företaget, en ideal långsiktig fördel är en ökning i kunders preferenser 

mot ett särskilt varumärke. Mobil marknadsföring har funnits tidigare i form av 

reklamkampanjer som gått ut via Short Message Service (SMS), denna typ av 

marknadsföring når visserligen ut till många kunder men riskerar att uppfattas som ett 

plågoris, en textbaserad motsvarighet till telemarketing. Det är avgörande för en apps 

adoptering att den fungerar som ett verktyg i företagets övriga verksamhet (Arriola et al, 

2010), om kunden använder appen som ett verktyg tror vi ej att den samtidigt uppfattas som 

en ny form av telemarketing. 

Kan appen inte uppfattas som ett verktyg tror vi att den bör uppfattas som en nöjes-app, 

för att inte kunden ska uppfatta den som marknadsföring. Det finns många tänkbara 

lösningar på hur en sådan app kan utformas. Ett tänkbart sätt är att utnyttja en smartphones 

förutsättningar att hantera sofistikerad grafik i form av olika spel. Denna typ av lösningar 

passar bättre i livsmdelsbutik- än bankbranschen då deras appar redan är mer av 

nöjeskarraktär och bankens kunder har en klar bild av vad de förväntar sig från en bankapp, 

som vi visade i undersökningen. Vår uppfattning är vidare att kopplingen mellan nöje och 

bankärenden är alldeles för långdragen för att kännas naturlig. Däremot kan det finnas en 

möjlighet för livsmedelsbutiker att vara innovativa och skapa nya typer av tjänster till sina 

kunder.  Följande spelförslag bör ses som ett exempel på vad som är möjligt att göra. 

Ett spel utformat av en livsmedelsbutik, låter kunden skapa en spelkaraktär, karaktären 

påverkas av hur du handlar i butiken. Handlar du mycket gynnas din karaktär och det blir 

lättare att utföra olika uppdrag, den påverkas även av vilken typ av mat du handlar. Köper du 

onyttig mat missgynnas din karaktär och spelets nivåer blir svårare att slutföra. Detta tror vi 

kan hjälpa livsmedelsbutiken att profilera sig som en butik som värnar om deras kunder 

välmående och som följd leda till en ökad försäljning. Eller kanske ska smartphonen utnyttjas 

även i butiken genom att försöka fånga extrapriser med en digital håv, där smartphonens 

kamera interagerar med verkligheten? Vi tror att om en livsmedelsbutik skulle skapa ett spel 

som får positiv uppmärksamhet, kan det spridas och på så vis skapa ett mervärde i form av 

bra marknadsföring.  
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En viktig punkt för att nå framgång med en app ur ett marknadsföringsperspektiv är att 

den ska vara lätt för kunden att upptäcka (Arriola et al, 2010). En tydlig skillnad mellan de 

två branscherna vi använder i vår undersökning är i vilken mån respondenterna är medvetna 

om app-utbudet, 61.9% av respondenterna svarade att de ej vet om deras butik har en app, en 

stor skillnad mot bankbranschen där endast 11.9% ej vet om deras bank har en app. Det bästa 

sättet att öka medvetenheten om app-utbudet är via företagets övriga informationskanaler 

(Arriola et al, 2010). Livsmedelsbutiksbranschens förutsättningar att marknadsföra sig via 

appar kan därför i detta avseende anses vara markant sämre än bankernas.   

5.3 Mobila betalningar 
Möjligheterna till mobila betalningar vid POS kan som tidigare diskuterats (kap 2.5) få en 

ökad roll för kunderna i våra två branscher. Huruvida denna typ av betalning får stort 

genomslag kan bland annat bero på hur kunder uppfattar säkerheten. När det kommer till 

säkerhetsfrågan kring nya tekniker blir perception verklighet. Det viktigaste för genomslaget 

är alltså inte huruvida tekniken är säker eller inte, om kunder inte litar på tekniken håller de 

sig borta (Balaban, 2009). Vår undersökning hade ingen fråga angående kundens tillit till 

appen, däremot verkar inte förtroende vara ett problem då funktionen överföra pengar är 

den näst mest använda. Vidare vittnar respondenternas egna förslag om en hög tillit och en 

vilja att lättare kunna flytta pengar. En av respondenterna har en direkt önskan om POS-

betalningar:  

 

”Möjlighet att använda appen för att betala i butiker (och därmed skippa 

kort/kontanter).” – Man, 25 år 

 

Vi bedömer därför att kundernas perception kring säkerhetsfrågan inte bör vara ett problem 

för bankernas satsning på appen Swish som främst är avsedd till att överföra pengar mellan 

privatpersoner (Svenska Dagbladet, 2012), men inte heller ett problem för Swedbanks app 

Bart, som möjliggör POS-betalningar (Swedbank, 2012). 

Det är dock inte bara säkerhetsfrågan som avgör om appen blir populär eller inte, tjänsten 

behöver också marknadsföras på ett bra sätt via företagets övriga kanaler (kap 5.2). Vidare 

tror vi att det är viktigt att det finns en öppenhet för ny teknik och att steget till att betala 

med apparna inte blir för långt. Vår undersökning visar att många av bankernas kunder 

redan idag använder bankappar och dessutom har en hög kundnöjdhet (4.0). Då appen redan 

används dagligen eller veckovis av flera bankkunder, förutspår vi att steget till att även betala 

med appen inte bör kännas främmande.  

En viktig aspekt kring värdeskapande med IT är att eftersträva konkurrensfördelar 

(McFarland & Nolan, 2003). Här ser vi en eventuell möjlighet för banker att skapa 

konkurrensfördelar. Idag är det bara Swedbank som erbjuder en möjlighet till POS-betalning, 

visserligen i väldigt liten skala då det endast testas i tre Hemköpbutiker i Stockholm 

(Swedbank, 2012). Om tjänsten blir uppskattad av kunderna och den framöver får större 

uppslutning bland butiker, tror vi att den kommer skapa en konkurrensfördel och därmed ett 

värde för Swedbank och deras kunder samt de butiker som anslutit sig. 
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5.4 Är appar värdeskapande? 
Vi ämnar nu avslutningsvis diskutera kring frågan som sedan uppsatsens start fångat vårt 

intresse – är appar värdeskapande? Det finns inget enkelt svar på den frågan, som vi visat är 

det flera faktorer som ska samspela för att bygga en värdeskapande situation. Värdeskapande 

med IT kan inte ske om du erbjuder samma IT-tjänster som dina konkurrenter gör 

(McFarland & Nolan 2003). Inom branscherna är apparna idag väldigt lika varandra, vi tror 

därför att det finns utrymme för utveckling. Genom att tillföra kunderna något som 

konkurrenter inom branschen inte erbjuder öppnas möjligheter för värdeskapande.  

Undersökningen visar att det bland kunderna finns en del att önska i de två branscher som 

undersökts. Inte bara i form av användarvänlighet och funktionalitet utan också med fokus 

på kundernas förtrogenhet med apparna. Givet den genomslagskraft appar haft under de 

senaste fem åren är det ett spännande och ytterst tilltalande verktyg företagen har att tillgå. I 

kombination med ett allt större användande av smartphones kan det hos företagen bli alltför 

lockande att erbjuda sina kunder en app som ska tillföra mervärde hos någon av parterna; 

ökad försäljning, bättre kundupplevelse och så vidare. De mest framgångsrika apparna under 

2011 (Mashable, 2011) har alla en sak gemensamt; de har ett specifikt syfte som på ett eller 

annat sätt tillfredsställer användarens behov. Facebook, Twitter och Skype hjälper oss att 

kommunicera med vänner och bekanta när andan faller på. Spelen Angry Birds och Fruit 

Ninja roar oss när vi vill fördriva tid och ger samtidigt användaren belöningar i form av 

poäng och ranking. Dagens smartphone kan i mångt och mycket ses som vår tids 

multiverktyg, den är mångsidig och kan fylla olika funktioner vid olika tillfällen. Därför är det 

också viktigt att företagen ser på apparna som en del i det digitala multiverktyget, 

användarna är inte intresserade av att plocka fram skruvmejsel, konservöppnare och kniv för 

att öppna en konservburk. Däri består, i vår mening, också det största problemet för 

företagen. Istället för att erbjuda en app, med ett flertal funktioner som alla löser en egen typ 

av problem vid olika tillfällen bör en företagsledning till att börja med avgöra i vilken 

situation deras kunder är i behov av att lösa ett givet problem.  

En smartphone är inte en stationär dator och en app inte är en hemsida, därför krävs en 

annan syn på hur informationen ska hanteras och prenteras. För att kunna nyttja de 

eventuella synergieffekter som kan uppkomma mellan olika IT-tjänster måste kunderna vara 

medvetna om vilka tjänster som finns att tillgå. Att endast åtta av 161 respondenter använder 

livsmedelsbutikernas appar på veckobasis tyder på att en allt annat än gedigen satsning 

gjorts på marknadsföring. Det har gjorts en investering i en app som deras kunder i väldigt 

låg utsträckning känner till. Samtidigt är kostnaderna för att utveckla en app höga – cirka 

35,000$ (Ahonen, 2010). Givet de krav som bör ställas vid utvecklingen av appen, vilket syfte 

den ska ha och den komplexitet det kan innebära att integrera den med övriga IT-tjänster får 

det inte anses orimligt att kostnaderna blir ännu högre, speciellt i en stor organisation. En 

lyckad investering ger större avkastning än summan av investerat kapital. Det kan vara svårt 

att avgöra vilken avkastning en app ger företaget, speciellt då den är gratis, men kundernas 

användningsfrekvens måste rimligen ha en viss tyngd. Givet den forskning vi bedrivit ställer 

vi oss därför tveksamma, främst med hänsyn till den låga användarfrekvensen, till om 

livsmedelsbutikernas investering i appar har varit lyckad. 
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Bankerna har till skillnad från livsmedelsbutikerna varit mer framgångsrika i att nå ut till 

kunderna och göra sina appar kända. Detta kan givetvis till stor del bero på att de har kunnat 

marknadsföra apparna genom sina banktjänster via Internet, något som är svårare för 

livsmedelsbutikerna som bedriver en mer traditionell affärsverksamhet. Samtidigt anser vi 

utifrån vår undersökning att bankerna har en bättre förståelse för vad kunderna vill ha, och 

att appen redan från start har fått en bestämd plats i verksamheten. Då bankapparnas 

huvudsakliga funktioner redan fungerar som verktyg tror vi att nästa steg blir att höja 

användarupplevelsen. Swedbank kommer under 2012 att släppa en ny bankapp som 

innehåller funktioner där användaren kan nyttja mer av smartphonens hårdvara; dra och 

släpp för att flytta pengar mellan egna konton och skaka för att se kontosaldo (Swedbank, 

2012). Detta anser vi vara rätt väg att gå då vår undersökning visade att bankapparnas 

svagaste punkt var mot påståendet Det är roligt att använda appen. 

Sammantaget anser vi att appar kan ses som ett värdeskapande verktyg i organisationen 

givet de förutsättningar vi diskuterat, men för detta krävs ett kund- och användarcentrerat 

fokus. Vår förhoppning är att detta arbete belyser några av de aspekter som bör tas i 

beaktning vid app-utveckling och att det kan uppmuntra till vidare forskning inom området. 
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Bilaga 1: Enkätundersökning 

Denna undersökning kommer att ligga till grund för vår kandidatuppsats där vår avsikt är att 

jämföra hur människor använder smartphone-appar (i fortsättningen kallad app) utifrån 

användningsområde och kundens förväntningar. Den behandlar två olika branscher; banker 

och livsmedelshandel. Informationen kommer endast användas i forskningssyfte, inga 

personliga kopplingar kan göras till dig, svaren är anonyma. Enkäten kommer 

uppskattningsvis att ta fem minuter. Vänliga hälsningar Tobias Viklund Robert Eliasson 

Institutionen för Informatik, Umeå universitet. Tryck "Continue" eller "Fortsätt" för att börja 

enkäten. (Skiljer sig beroende på webbläsare.) 

Hur använder du dina smartphone-appar? 
 

Banker 

Har din bank en app? 

Om du har olika banker, utgå från den bank du använder mest. 

 

Har din bank en app? Ja/Nej/Vet inte 

Har du provat den?  Ja/Nej/Vet inte 

1. Hur ofta använder du appen? Varje: 

Dag/Vecka/2 veckor/månad/2-5 månader/6-11 månader/Endast använt den en gång 

 

Kommer du att använda den igen? 

Ja/nej 

 

Om du svarade nej ovan, vad beror det på? 

2. Vad använder du din app till? 

Saldoöversikt/Överföra pengar/Göra kalkyler (Lån, sparande, etc…)/Betala 

räkningar/Valutaomräkning/Hitta närmaste kontor/Hitta telefonnummer till banken 

 

Hur viktigt är varje funktion? 

Ange på skalan från 1 ”inte alls viktig” till 5 ”väldigt viktig” 

 

Använder du någon övrig funktion som inte angavs ovan? Isåfall, vilken? Hur viktig är den 

för dig? 

3. Bedöm dessa påståenden om din uppfattning av appen 

Ange på skalan från 1 ”stämmer inte alls” till 5 ”stämmer mycket väl” 

 Den har de funktioner jag behöver 

 Den är överskådlig 

 Det är roligt att använda appen 

 Den är lättare att använda än hemsidan 

 Den är en viktig del i bankens verksamhet 

 Dess utformning påverkar mitt val av bank 

 Den ger svar på mina frågor 

 Den låter mig genomföra viktiga uppgifter 
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 Den är lätt att använda 

4. Sammantaget, hur nöjd är du med appen? 

Ange på skalan från 1 ”inte alls” till 5 ”mycket nöjd” 

 

När du tänker tillbaka, hur väl motsvarade appen dina förväntningar? 

 

Är det något du saknar i appen? Vad? 

Livsmedelshandel 

Om du handlar på olika ställen, utgå från den butik där du gör dina huvudsakliga inköp. 

Har din butik en app? 

 

Har din bank en app? Ja/Nej/Vet inte 

Har du provat den?  Ja/Nej/Vet inte 

1. Hur ofta använder du appen? Varje: 

Dag/Vecka/2 veckor/månad/2-5 månader/6-11 månader/Endast använt den en gång 

 

Kommer du att använda den igen? 

Ja/nej 

 

Om du svarade nej ovan, vad beror det på? 

2. Vad använder du din app till? 

Saldoöversikt/Recept/Inköpslista/Erbjudanden/Hitta närmaste butik/Hitta telefonnummer 

till butik 

 

Hur viktigt är varje funktion? 

Ange på skalan från 1 ”inte alls viktig” till 5 ”väldigt viktig” 

 

Använder du någon övrig funktion som inte angavs ovan? Isåfall, vilken? Hur viktig är den 

för dig? 

3. Bedöm dessa påståenden om din uppfattning av appen 

Ange på skalan från 1 ”stämmer inte alls” till 5 ”stämmer mycket väl” 

 Den har de funktioner jag behöver 

 Den är överskådlig 

 Det är roligt att använda appen 

 Den är lättare att använda än hemsidan 

 Den är en viktig del i butikens verksamhet 

 Dess utformning påverkar mitt val av butik 

 Den ger svar på mina frågor 

 Den låter mig genomföra viktiga uppgifter 

 Den är lätt att använda 

4. Sammantaget, hur nöjd är du med appen? 

Ange på skalan från 1 ”inte alls” till 5 ”mycket nöjd” 
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När du tänker tillbaka, hur väl motsvarade appen dina förväntningar? 

 

Är det något du saknar i appen? Vad? 

Tack för din medverkan! 
Den här informationen används för att få ett grepp om ålder- och könsfördelning. Det är 

givetvis valfritt om du vill ange denna information, vi är fortfarande väldigt tacksamma för 

dina svar. 

 

Information om dig 

Man/kvinna 

Ålder 
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Bilaga 2: Kvalitativ data  
 

Citat från respondenter. 

 

Banker:  
 

Använder du någon övrig funktion som inte angavs ovan? Isåfall, vilken? Hur 

viktig är den för dig? 

 

”Har en live-tile som automatiskt uppdaterar mig med de uppgifter jag behöver, så jag går 

inte in i själva appen särskilt ofta. Det magiska med Windows Phone antar jag. :)” – Man, 29 

 

”Använder en tredjeparts app för att få en notifikation varje gång det sker en 

saldoförändring på något av mina konton. Den ger också möjlighet att ha en widget som 

visar saldo på valt konto. Tycker det är en bra funktion som borde vara inbyggt i 

bankernas egna appar.” – Man, 30 

 

”Betala räkningar lättare snabbare med app” – Kvinna, 52 

 

”Boräntor” – Man, 22 

 

”Ladda telefonkort” –Kvinna, 43 

 

 

Är det något du saknar i appen ? Vad?  

”Betala räkningar lättare, snabbare med app.” – Kvinna, 58  

 

”Att jag ska kunna överföra pengar till någon som jag inte på "förväg" lagt till i 

internetbanken. Det funkar så att nu måste mottagaren finnas (Att jag måste ha matat in 

den genom användning av BankID etc via bankens hemsida).” –Man, 25  

 

”Kunna logga in smidigare utan dosa, har iofs inte fixat bankid i mobilen.” – Kvinna, 25 

 

”Möjlighet att använda appen för att betala i butiker (och därmed skippa 

kort/kontanter).” - Man, 25  

 

”Kunna betala räkningar!!” – Kvinna, 24  

 

”Hitta närmsta bankomat-funktion med GPS-stöd” – Man, 25  

 

”Spara personligt lösenord så att man inte behöver logga in varje gång för att kolla 

saldo. Det är ingen större säkerhetsrisk mer än att någon obehörig kan råka se ens 
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”kontoutdrag alternativt flytta pengar mellan konton som ändå är ens privata 

(swedbanks), för övriga ärenden krävs dosan.” – Man, 26 

 

”Den skulle vara mer användarvänlig och lättare att hantera. Är ganska långsam och 

kraschar emellanåt. Skulle vilja ha en bra och överskådlig förstasida där mitt saldo syns.” – 

Kvinna, 23 

 

”Lättare att gå tillbaka utan att göra om informationen man skrivit in etc” – Kvinna, 23  

 

”Att kunna lägga till fler konto. Ex min mans konto utan att behöva logga ut. Funkade på 

android men inte på iPhone appen.” – Kvinna, 40  

 

”Framförallt att jag måste logga in varje gång jag skall använda den. Såklart en 

säkerhetsfråga. Har dock en annan app som använder min banks mobila internetversion 

där jag kan spara mitt lösenord för smidigare inloggning.” – Man, 26  

 

”Har en live-tile som automatiskt uppdaterar mig med de uppgifter jag behöver, så jag går 

inte in i själva appen särskilt ofta. Det magiska med Windows Phone antar jag. :)” –Man, 29 

 

”Den skulle behöva vara mer användarvänlig och lättare att hantera. Är ganska långsam 

och kraschar emellanåt. Skulle vilja ha en bra och överskådlig förstasida där mitt saldo syns.” 

– Kvinna, 23 

 

Kommer du att använda appen igen? Ja/Nej. Om du svarade ”Nej” ovan, vad 
beror det på? Om du svarade "Nej" ovan, vad beror det på? 

 

”Sämre funktioner än internetbanken i mobilen” – Man, 24 

 

”Har inte tänkt på det? ” – Kvinna, 52 

 

”Lättare på nätet... ” Man, 30 

 

Livsmedelsbutiker: 
 

Använder du någon övrig funktion som inte angavs ovan? Isåfall, vilken? Hur 

viktig är den för dig? 

 

”Vars varan är lokaliserad i butiken, jag finner att den skulle kunna vara viktig i butiker 

som har stora utbud som typ clas olsson, biltema, ikea osv eftersom det är irriterande att 

behöva gå å leta efter endast en liten bultbrick i ett storrt varuhus.” – Man, 23  

 

”Länk till butikens hemsida för öppettider!” Kvinna, 33 
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”Nej! Jag är ny som användare och har inte hunnit upptäcka allt ännu!” – Kvinna, 62 

 

Är det något du saknar i appen? Vad? 

”Nej, det är snarare för många funktioner i den.” – Man, 30  

 

”Nej! Jag är ny som användare och har inte hunnit upptäcka allt ännu!” – Kvinna, 62 

 

”Länka produkter som kan vara bra att komplettera till den produkten man köper. Typ 

som batteri till en ficklampa eller dylikt.” – Man, 22  

 

”Designen bör göras om, vill att den ska vara lättare, mer överskådlig och tilltalande.” – 

Kvinna, 23  

 

" Jag kombinerar två appar, livsmedelsbutikens samt djurvänligt (djurens rätts-app). För 

att få information om vilka produkter som är okej att handla när man ska laga vegankost. 

Saknar denna funktion på den andra appen nämligen. Jag tycker man ska utveckla sådan 

funktion på livsmedelsbutiks appen. Men med fler funktioner, med tanke på allergier som 

laktosintolerans, glutenallergier samt nötallergi  osv.  

 

Sen skulle dröm dröm scenariot vara om man knappar in sin inköpslista (eller maila den 

till sig själv som är länkad ihop med appen) och  sen väljer jag vilken butik som inhandlingen 

ska ske i, och vips så får man upp vilken hylla produkterna står i. Alltså jag vill likna det 

nästan som ett biblioteks kartotek. Man får upp i appen om produkten finns i hyllan och vart 

man hittar den. Självklart skulle denna dröm infatta mer jobb för personalen butiken med 

logistiken av varor, men fatta vilken service till kunden! Sen misstänker jag att de flesta 

butiker redan idag har automatiska ordersystem som känner av när produkter sålts genom 

kassan och på sätt beställs det in nya produkter. Så det kanske inte är allt för långt bort... " - 

Kvinna, 30 

 

”Har inte utforskat allt ännu så jag vet inte.” – Kvinna, 62 

Kommer du att använda appen igen? Ja/Nej. Om du svarade ”Nej” ovan, vad 
beror det på? Om du svarade "Nej" ovan, vad beror det på? 

 

”Tycker att den är för rörig.” – Man, 30  

 

”Inte nog bra, den saknar en vettig funktion för att dela handlingslistan.” – Man, 22  

 

“Känner inget behov av den.” – Kvinna, 40  

 

”Ger inget mervärde.” - Kvinna, 41  
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Bilaga 3: Kvantitativ data
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