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Sammanfattning/abstrakt 
Smartphones blir en allt större del av vår vardag privat som 

yrkesmässigt. Genom smartphonen matas vi konstant av stora mängder 

information genom de appar som finns installerade på telefonen. IT-

konsulter och utvecklare jobbar dagligen med att utveckla appar för många 

olika syften och ändamål och de står inför en svår uppgift när de designar 

dessa applikationer för att kunna möta sina kunders behov.  

 

Denna studie syftar till att undersöka typen av information som kunder 

efterfrågar. Hur denna information bör vara utformad för användning i 

appar på smartphones och att förklara varför ett visst utseende eller 

innehållsmängd på information kan vara bra eller dåligt att distribuera via 

appar. Studien genomförs med en kvalitativ datainsamlingsmetod där flera 

informanter intervjuas. Informanterna är IT-konsulter och utvecklare som 

arbetar med stora företag, främst i Sverige. Resultaten visar att 

informationstypen kunder efterfrågar är av typen “Just-in-time”, att 

utvecklare inte skall presentera för mycket information i en app och att 

informationen bör vara mycket specifik och ändamålsenlig. 

 
Nyckelord: Smarta telefoner, relevanta, applikationer, användbarhet, 

attityder, anpassning, användning, adoption, beteende, professionella, 

informationsdesign



   
 

   
 

Summary/abstract 
Smartphones represent a growing part of ourdaily private and 

professionallife. Throughour smartphones we’re constantly exposed to large 

amounts of information via apps installed on the phone. IT consultants and 

developers are continuously working to develop apps for many different 

purposes and they face a daunting task when they design these apps to meet 

their customer needs. The study aims to investigate the type of information 

that customers demand. How this information should be designed for use in 

apps on smartphones and to explain why a certain look or content amount 

of information can be good or bad to distribute via apps. The study was 

conducted with a qualitative method approach where multiple informants 

where interviewed. The informants are IT consultants and developers who 

work with large companies, primarily in Sweden. The results show that the 

type of information customers are asking for is of the type "Just-in-time", 

that developers should not present too much information in one app, and 

that the information should be very specific and effective. 

 

Keywords: Smart phones, relevant, applications, usability, attitudes, adaptation, 

usage, adoption, behavior, professional, information design, mobility 

  



   
 

   
 

Förord 
Vi vill tacka de informanter som tog sig tid att ställa upp på intervjuer. Ett 

särskilt tack till vår handledare för bra handledning. Vi kan konstatera att 

detta är ett intressant ämne som vi tror att det kommer forskas mycket om i 

framtiden.  
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1 Introduktion  
 

1.1 Inledning/bakgrund 

iPhone såg dagens ljus 2007 och kort därefter följde andra smartphones i den 

skepnad vi känner idag. Tidigare hade mobiltelefontrenden gått mot att 

telefonerna skall vara mindre och mer slimmade. iPhone 3 var motsatsen, en 

stor skärm, för att visa information på ett bra och övergripande sätt. 

Högupplöst färgskärm för video och bildvisning. Lättanvänt gränssnitt, wi-fi 

och aggregerade funktioner. Smartphonen som var gjord för att ta sig in i 

våra dagliga liv och överösa oss med information och bara begränsas av hur 

mycket ditt abonnemang tillåter dig att ladda ner. Gebauer, J. (2008, s. 101) 

menar att användandet av avancerad mobil teknologi bara ökar. Användandet 

av smartphones ökade och ökar fortfarande explosionsartat och har öppnat 

upp för många nya branscher och nya sätt att använda smartphones. I artikeln 

New wine in new Bottles (2011, ss. 42-43) berättar Hamilton Chan, CEO för 

Paperlinke, hur QickResponse koder (QR) har ökat värdet för användare av 

smartphones. I samma artikel berättas det också om ett vinföretag som använt 

QR-koder på vinflaskor för att förse kunder med information. Företeelsen 

smartphones har expanderat med hög hastighet och det är inte enbart s.k. 

professionella som utvecklar och driver utvecklingen av applikationer framåt 

på smartphones. Detta innebär att riktlinjer för hur information bör 

presenteras på smartphones inte utvecklas tillräckligt snabbt i förhållande till 

kundens behov. När så stora mängder information distribueras via 

applikationer på smartphones behöver utvecklare och IT-konsulter med större 

säkerhet veta hur informationen bör presenteras i en applikation på en 

smartphone för att motsvara kundens behov. 

 

Smartphones är ett begrepp som innebär en multifunktionell telefon som 

erbjuder funktioner utöver telefoni och meddelandefunktionalitet. 

Gemensamt för smartphones idag är att funktionaliteten utökas med s.k. 

appar vilka utför specifika funktioner så som navigering via Global 

Positioning System (GPS), uppkoppling mot sin bank eller online spel. 

Begreppet smartphone förknippas med tillverkare som Apple, Samsung, HTC 

och Sony med modellerna iPhone, Galaxy S2, One och Xperia S. 

Smartphones har används inom företag relativt länge men det är först på de 

senaste åren som smartphones verkligen har slagit igenom i de flesta 

branscher. Barkhuus & Polichar (2011, s. 637) menar att många av de 

funktioner som en smartphone erbjuder idag är inte nya utan har funnits 

innan termen smartphone myntades, mp3-spelare, GPS, böcker, kamera eller 

tidskrifter är exempel på detta och vad smartphonen erbjuder är att samla all 

funktionalitet och gjort den mobil. Enligt en studie som gjordes i England och 

Tyskland visar användare tecken på känslomässiga band till sin smartphone 
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(Wagner 2011, s. 35), vilket också tyder på att smartphonen har kommit att 

bli en stor del av våra dagliga liv, yrkesmässigt och privat. I takt med att 

smartphonen blir en allt större del av vårt liv ökar också kraven på företag, 

såväl de vi jobbar för men även de som vi konsumenter köper och 

konsumerar tjänster av, att erbjuda de tjänster vi eftertraktar via våra 

smartphones.  

 

Efterfrågan på konsulter och utvecklare med kunskap inom ämnet ökar 

kraftigt för att kunna tillgodose det växande behovet från företagen som vill 

förse konsumenter med appar. Det generella begreppet IT-konsult eller IT-

konsulter är en grupp personer som arbetar inom IT-sektorn. En konsult är en 

person eller ett företag som hjälper ett annat företag med kvalificerade 

arbetsuppgifter inom till exempel teknik eller ekonomi. I detta fall är det är 

alltså en tjänstebaserad arbetsinsats som har med Informationsteknologi att 

göra. Med utvecklare menas mjukvaruutvecklare som arbetar med 

programutveckling som innebär specifikation, design, programmering och 

underhållning av programvara. I denna studie menas utvecklare arbeta med 

utveckling på smartphones och persondatorer. IT-konsulter är som nämndes 

tidigare externa från de kunder och företag vi diskuterar, men en utvecklare 

kan också vara anställd av ett företag. Kunder är IT-konsulterna och 

utvecklarnas uppdragsgivare och kan vara en mängd olika företag inom ett 

brett spektrum av branscher.  

 

Det som konsumeras via appar i våra smartphones är information som 

givetvis är viktigt men som kan vara helt okonsumerbart om den inte 

presenteras på rätt sätt. Informationsdesign har då också stor betydelse, hur 

informationen struktureras, presenteras och hur informationen skall vara 

utformad. Information kan ibland vara svårt att definiera och innebär 

sannolikt olika beroende på vem du är och i vilken kontext man väljer att 

konsumera den, vad information är, med utgångspunkt från denna studie kan 

beskrivs som tolkad data i en meningsfull kontext (Beynon-Davies 2002, s. 4) 

och kan spridas via många olika typer av media så som tv-apparater, 

personliga datorer, plattor osv.  

 

En annan aspekt av information är tidspunkten för leverans och åldern på 

informationen. Informationen kan t.ex. vara av typen “Just-in-time” vilket 

innebär att den är relevant vid rådande tidpunkt eller informationen kan vara 

historisk. Smartphones är idag ett av de medier som används för att sprida 

information. Exempel på informationsbärare i en smartphone är mailklient, 

kalender, kart och GPS-funktioner eller webbläsare. Begrepp som 

informationsmodellering och informationsdesign är kopplat till 

informationsdomänen. Informationsdesign består av analys, planering, 

presentation och förståelse av ett meddelande. Meddelandets form, innehåll 

och språk inkluderas i beskrivningen. Vidare har inte heller mediet som 
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informationen sprids via någon betydelse utan förefaller generiskt (Pettersson 

2010, s. IX). Informationsdesign har således stor betydelse för 

applikationsutveckling på smartphones då detta är själva grunden för hur 

användarna upplever informationen de konsumerar. Informationsmodellering 

kan sägas vara det sista blocket som ligger till grund för denna studie och 

fungerar som det sammanhållande lagret, informationsmodellering är själva 

ritningen över informationen precis som en ritning över ett hus eller en plan 

över något som skall uppnås. Informationsmodeller finns på många olika 

nivåer beroende på var i modelleringsprocessen man befinner sig eller utifrån 

vilken verksamhetsnivå man befinner sig på. På verksamhetsnivå blir 

informationsmodellen mer övergripande och vid systemutveckling så 

används en logisk informationsmodell, vars detaljnivå är djup. Alla typer av 

informationsmodeller ser lika ut rent grafiskt, det som skiljer dem åt är alltså 

dess detaljnivå (Lindström 
2009, s. 11). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen som bedrivits inom området fokuserar på 

införande och acceptans men även på de olika funktionerna i en smartphone. 

Barkhuus & Polichar (2011, s. 630) menar att tidigare forskning på området 

undersöker bara speciella funktioner av en smartphone t.ex. positionering. 

Dessutom säger samma författare också att tidigare litteratur har närmat sig 

mobiltelefonen som en ny teknik, där den befinner sig i sin design och 

införande fas. Samtidigt menas också att ett stort antal studier har undersökt 

mobiltelefonens användningsmönster relaterat till användares dagliga liv, 

vilket har stor relevans i dagens samhälle och för vår studie, där mobilen blir 

en allt större del av våra liv, vilket tas upp i en studie gjord av Barkhuus & 

Polichar (2011, s. 630). I samma studie påvisar även författarna att en 

signifikant del av forskning inom området undersökt hur framträdandet av 

mobiltelefoner påverkar människors liv. När smartphonen blir en allt större 

del av våra liv innebär det också att efterfrågan på appar i olika mobila 

medier ökar vilket Kendal, Nino & Stewart (2010, s. 16) skriver om i artikeln 

“Using the iPhone and iPad touch @ work”. Där beskriver de hur iPhone och 

iPad används i jobbsituationer och att många företag skyndar sig till att själva 

tillverka appar som de kan erbjuda sina kunder för att öka deras lojalitet. Allt 

detta leder självklart till ökat användande av smartphones, vilket bekräftas i 

artikeln “ANYTIME/ANYWHERE – PLAYING CATCH UP WITH THE 

MIND OF THE SMARTPHONE CONSUMER”. Vad som också är 

intressant är att i samma artikel, skriver Wagner (2011, s. 28) att den globala 

marknaden för smartphones växer kraftigt som nämndes tidigare, men 

Wagner menar även att lite är faktiskt känt om hur konsumenter använder 

sina smartphones. Nära besläktat till användandet av smartphones ligger i hur 

man utvecklar användargränssnitten och i artikeln “Mobile Application 
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Development: Web vs. Native” diskuterar författarna Carland & Leroux. 

(2011, s. 50) att när det kommer till användargränssnitt har inte 

operativsystems-plattformar för smartphones samma eller ens liknande 

användardesignparadigmer eller Application Programming Interfaces (API). 

Annan tidigare forskning tar upp hårdvaruaspekten kring smartphones som 

Bouloset al. (2011, s. 1) vilka menar att den senaste generationen av 

smartphones är snarare handhållna datorer än något annat, som dessutom har 

kraftig hårdvara, större skärmar och operativsystem som inte är slutna. 
 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån tidigare forskning ovan (Barkhuus & Polichar, Beynon-Davies, 

Boulos et al., Carland & Leroux, Kendal, Nino & Stewart, Wagner) kan vi 

utläsa att många studier studerar smartphones i verksamheter och företag. 

Många artiklar diskuterar kring hur människor påverkas av användandet av 

smartphones, hur de accepterar eller inte accepterar införandet av 

smartphones, att den globala marknaden för smartphones växer och 

applikationsutveckling. Få studier har undersökt smartphones i företag och 

vilken information som sprids med dessa eller hur den informationen bör vara 

utformad, utifrån ett IT-konsult- och utvecklarperspektiv. Det finns givetvis 

olika skäl till varför vi inte kan hitta mer tidigare forskning utifrån vår 

specifika kontext, varav ett kan vara att vi faktiskt inte har använt oss av rätt 

sökord, eller att vi letar i fel källor. Sökorden som använts har dock varit 

specifika och vedertagna för branschen och därmed verkar det finnas relativt 

lite tidigare forskning inom vår specifika kontext som vår studie kan börja 

fylla. Att undersöka hur information bör visas i appar för att optimera 

användandet av appen, vilken tidsaspekt informationen kan befinna sig i och 

vad man som utvecklare bör tänka på vid informationsdesign och av appar 

utifrån nämnda perspektiv är därför aktuellt och intressant att studera. 

 

Vi ställer oss då frågorna, hur bör informationen som IT-konsulter och 

utvecklares kunder vill komma åt via sina smartphones vara utformad, finns 

det vissa saker man absolut skall ha med eller absolut inte skall ha med? En 

fara med den mängden av information som finns tillgänglig via smartphones 

är att den faktiskt inte fyller användarens behov utan snarare kanske 

komplicerar användarens vardag för att man helt enkelt inte får den 

information som efterfrågas i en smartphone eller man får för mycket 

information. Den finns ett par aspekter i detta, dels är det 

informationsmängden som kan kommas åt via en smartphone, dels formatet 

för att konsumera information. Så vilken typ av information efterfrågar 

kunderna och hur bör den modelleras? Det är svårt att diskutera om vilken 

företagsinformation som är rätt att ha då konsulter och utvecklare inte är 

förtrogna med verksamheten, men hur informationen modelleras och hur 
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informationsmodellering spelar in vid utveckling av appar bör de ha mer 

kunskap om än sina kunder. Slutligen behöver vi också undersöka vad man 

som utvecklare bör tänka på när man utformar information för distribution 

via appar utifrån konceptet informationsdesign, i vilken mängd bör 

informationen skickas ut och i vilken tidsaspekt bör informationen vara? 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

Studien utgår ifrån ett utvecklar och IT-konsultperspektiv och undersöker 

typen (tidsaspekten) av information som kunder efterfrågar och hur denna 

information bör vara utformad för användning i appar på smartphones. Samt 

att förklara varför ett visst utseende eller innehållsmängd på information kan 

vara bra eller dåligt att distribuera via appar. För att kunna besvara ovan 

beskrivna syfte kommer studien försöka svara på följande frågor: 

 

1. Vilken informationstyp efterfrågar kunder i appar. 

2. Vad bör utvecklare tänka på vid informationsdesign i appar. 

3. Hur bör applikationer vara utformade för att informationen ska vara 

hanterbar. 

 
 

1.5 Målgrupp och avgränsning 

Examensarbetet vänder sig i första hand till personer med 

systemutvecklingsbakgrund eller systemvetenskaplig bakgrund som är 

intresserade av att få en djupare inblick i informationsdesign för 

applikationsutveckling på smartphones men även personer som har viss 

förkunskap inom området mobilitet. Studien genomförs inom ramen för 

kursen Examensarbete 2IK00E som ges vid Linneuniversitetet, 

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot 

verksamhetsutveckling, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik 

(DFM), i Växjö. Samt inom ramen för studiens syfte och 

problemformulering. 

 
 

1.6 Genomförande 

För att kunna delge en bred bakgrundsbeskrivning till ämnet har 

vetenskapliga artiklar i ämnet studerats. Utifrån artiklar och 

problembakgrunden formuleras frågor till intervjuer som ligger till grund för 

datainsamling. Efter insamling av data kommer intervjuerna att struktureras 

och analyseras, därefter presenteras resultatet. 

 

De områden som behandlas i teoriavsnittet är gränssnittsdesign för 
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interaktionen mellan människa och dator, informationsmodellering och 

användaracceptans. Teorin beskriver även kort vad en smartphone är, vad en 

applikation är samt hur smartphones kan bli en del av 

verksamhetens informationssystem. 

1.7 Disposition  

I första kapitlet beskrivs bakgrund till ämnet smartphones och 

applikationsutveckling på mediet, vidare förklaras även olika begrepp som 

diskuteras runt i studien. Bland dessa nämns konsulter, utvecklare och vilka 

deras kunder är. Tidigare forskning, om hur smartphones har använts inom 

företag förklaras, men även visas vilken typ av forskning som inte har fått 

lika mycket utrymme. Problemformuleringen ger läsaren en övergripande 

bild över varför vi skriver studien, vilken kommer att visa ett problem som 

branschen står inför och där kärnan är den massiva informationsmängden 

som användare av smartphones kan bli utsatt för. Syftet med studien 

presenteras som utöver att besvara frågeställningen även är att producera en 

sammanställning av kärnfulla riktlinjer som kan användas vid utveckling av 

applikationer på smartphones. Kapitel ett syftar till att ge läsaren kunskap om 

problematiken inom området och vårt bidrag till forskning. För att läsaren 

sedan skall kunna bättre förstå området ges en beskrivning av bakomliggande 

teori i kapitel två. Kapitel två inleds med att fortsätta där bakgrundskapitlet 

avslutade, teori kring applikationer på smartphones beskrivs men även vad en 

smartphone innehåller för inbyggd funktionalitet, teoriavsnittet tar även upp 

användning och godkännande utifrån ett användare-perspektiv, där våra 

teoretiska antaganden har inspirerats av Davies som skriver om “Technology 

Acceptence Model” där han förklarar teorier bakom “Perceived usefulness” 

och “perceived ease of use”. För att läsaren skall förstå hur vi har gått till 

väga för att nå våra resultat och även kunna bedöma trovärdigheten i studien, 

ledsagas läsaren in mot kapitel tre där metoden tar vid. I kapitel tre, metoden, 

förklaras begrepp som kvalitativ och induktiv ansats, vilket denna studie 

byggs kring. Vidare förklaras även hur intervjuer har genomförts och hur vi 

har valt ut våra informanter. Kapitlet beskriver även vad som gjorts för att 

garantera ett korrekt etiskt förhållningssätt och vad vi anser vara ett korrekt 

etiskt förhållningssätt. Efter denna genomgång tar resultatdelen vid som 

syftar till ge läsaren ny kunskap inom området. Kapitel fyra, resultatet, 

presenterar därmed genomförda intervjuer med informanter från de företag vi 

närmat oss för att genomföra intervjuer med. Från intervjuerna framkommer 

spännande och bekräftande empiri som ger svar på studiens frågeställning 

och som sedan vidare diskuteras i kapitel fem. I kapitel 5 diskuteras resultatet 

av samtliga intervjuer. Kapitlet är uppdelat kring kategoriseringen från 

analysen av intervjuerna och samtliga informanters svar presenteras ihopvävt 

för att bilda en samlad bild av empirin för varje kategori. Våra reflektioner 

kring metoden diskuteras. Det avslutande kapitlet presenterar studiens 

slutsats och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund/Teori 
I detta avsnitt beskrivs teorin för smartphones, applikationer samt hur 

smartphones blir en del av informationssystemet när de börjar användas.  

2.1  Smartphones och applikationer 

Smartphones kan ses som en blandning mellan telefon och dator. Med dagens 

telefoner är användaren ständigt uppkopplad på internet och kan se på film, 

spela spel, lyssna på musik, skriva mail osv, precis som i datorn. Utöver detta 

är även smartphones utrustade med GPS-funktion och kamera, vilket utökar 

användningsmöjligheterna för smartphones.  

 

Applikationer, eller "appar", som de kallas i vardagligt språk är samma sak på 

mobila enheter som det är på datorer, ett datorprogram. Nationalencyklopedin 

definierar applikation som "ett tillämpningsprogram, ett datorprogram som är 

avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete". Det är alltså ett program som 

är designat för att utföra vissa specifika uppgifter. Det finns applikationer för 

i princip vad som helst till smartphones, från ficklampor och lasersvärd till 

avancerade bank-applikationer och GPS-navigation. Listan kan göras lång. 

Applikationer ger företag möjligheten att begränsa den information som visas 

för användaren, i jämförelse med att exempelvis att använda sig av företagets 

webbsida i mobilt format.  

 

Med hjälp av applikationer kan många av telefonens funktioner användas för 

att göra utförandet av vissa uppgifter enklare. Om man exempelvis är 

hungrig, och vill hitta en restaurant, kan telefonen med hjälp av GPS-

funktionen leta upp närmaste restaurant och markera den på kartan. Det är 

även möjligt att använda kameran i olika applikationer för att exempelvis 

bild-söka på Google.  

2.2  En del av informationssystemet 

ICT står för Information Communication Technology, vilket på svenska blir 

informations- och komunikationsteknik, och består av hårdvara, mjukvara, 

data och teknologi för kommunikation (Beynon-Davies, 2009, s.17 ). När 

smartphones börjar användas för företagets räkning utgör de automatiskt en 

del av organisationens ICT system. ICT system är till för att stödja olika 

aspekter av ett informationssystem, vilket innebär att när företaget bestämt 

sig för att använda smartphones eller mobila enheter är de inte längre 

personliga enheter för användaren, enheten är nu en del av ett större system, 

och bör behandlas därefter vad gäller säkerhet och sekretess.  

 

Ahmad och Orton (2009, s. 48) säger i en artikel att mobiltelefonen redan 

2009 användes i företag, särskilt för människor som arbetar dynamiskt och 

arbetar på många olika ställen, men att det fortfarande inte finns något svar 
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på frågan hur enheterna på bästa sätt skulle kunna öka anställdas 

produktivitet och utveckling. 

 

2.3  Informationshantering 

Information måste hanteras på ett bra sätt, detta gäller alla typer av 

informationssystem och även smartphones. I detta avsnitt tar vi upp teorin 

kring hur information kan hanteras och utformas, samt hur rätt information 

identifieras.  

2.3.1  Informationens utformning 

Att ha rätt information tillgänglig, vid rätt tillfälle, på rätt plats är essentiellt 

för att processer i organisationer ska fungera på ett effektivt vis (Beynon-

Davies (2009, s. 18). Enligt Beynon-Davies (2009, s. 18) är detta 

grundläggande i alla typer av informationssystem. Detta är även applicerbart 

på smartphones och mobila enheter i organisationer. Eftersom dessa enheter 

ger användaren tillgång till i princip hur mycket information som helst, är det 

viktigt att den information som är relevant ska vara enkel att få fram.  

 

 

Ahmad och Orton (2009, s. 48) beskriver följande steg företag bör tänka på 

när mobila enheter ska användas: 

 

 Helhetssyn 
Det är viktigt att komma ihåg att användaren inte bara har en 

smartphone, utan även en vanlig dator, därför behöver inte all 

information finnas tillgänglig på den mobila enheten, utan endast den 

information som är relevant för deras behov. 

 Webbaserat eller lokalt 

Företaget behöver bestämma sig för om informationen skall nås via 

en webbläsare i den mobila enheten eller om den ska finnas i 

telefonen via en app. Författarna menar att webbaserade lösningar har 

fördelen att nå ut till alla olika plattformar (Android, iOS, Baclberry 

etc.) men saknar en del av den funktionalitet som finns om 

informationen istället nås via en applikation i mobilen. Därför måste 

företaget bestämma vilket som prioriteras.  

 Tre klick eller mindre 

Användaren ska inte behöva klicka mer än tre gånger på skärmen för 

att nå fram till den information han eller hon är ute efter. Ju fler 

gånger användaren behöver klicka, desto fler blir distraktionerna och 

användaren tänker mindre på den ursprungliga informationen som 

skulle användas. 

 Innehållet i bitar 
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De säger också att det är svårt att läsa stora mängder information på 

en mobil enhet, eftersom skärmen ofta är liten. Därför bör man få 

fram samma budskap, men i mindre meningar, samt dela in innehållet 

i mindre bitar. Att skugga text som inte läses för tillfället är också ett 

bra sätt att hjälpa användaren med koncentrationen på det han eller 

hon läser. 

 Ovanför och under vecket 

Här jämför de mobila enheter med tidningar, det vill säga att den 

viktigaste informationen ska komma först, för att undvika onödigt 

bläddrande. De menar att det är bättre att flytta mindre relevant 

information till en annan sida, än att göra första sidan för stor. 

 Bilder 
De menar även att bilder endast bör användas om det är nödvändigt 

och säger: "You want to be effective, not fancy." Detta beror på att 

bilden medför extra bläddrande på enheten för att nå fram till 

informationen. 

 

Genom att gå igenom dessa punkter innan mobila enheter införs som en del 

av verksamheten kan företag se till införandet att blir så bra som möjligt från 

början, och därmed undvika att behöva införa förändringar senare. 

 

Utöver de steg Ahmad och Orton (2009, s. 48) beskriver bör informationen 

och applikationerna utformas enligt de punkter som beskrivs människa-

datorinteraktion (MDI) Ursprungligen syftar MDI att beskriva interaktionen 

mellan människa och dator, men eftersom en smartphone är en liten dator 

som är portabel är detta även applicerbart på smartphones. Boddy, Boonstra 

och Kennedy (2008, s. 214-215) beskriver de fem punkter som bör efterföljas 

vid design av användargränssnitt: 

 

 Naturlighet 
Sättet som en uppgift ska genomföras på ska verka naturligt. 

Användaren ska förstå direkt hur uppgiften ska genomföras.  

 Konsistens 
Gränssnittet ska vara konsistent. Knappar, textrutor, text och andra 

mekanismer som används för att styra systemet ska finnas på samma 

ställe på alla sidor så långt det är möjligt.  

 Relevans 
Informationen som visas ska vara kort och koncist, ingen onödig 

information ska visas för användaren, då detta kan förvirra.  

 Stödjande 
Det ska finnas tillräcklig information i gränssnittet som beskriver hur 

uppgiften ska genomföras, så att användaren kan genomföra uppgiften 

utan missförstånd.  
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 Flexibilitet 
Olika användare har olika krav och preferenser, målet är att möta så 

många av dessa som möjligt. Detta strider dock mot punkten 

konsistens och det gäller därför att hitta en balans mellan de två.  

 

 

2.3.2  Informationsdesign 

Petterson (2002) skriver i sin bok Information Design. An introduction att 

informationsdesign är uppdelat i fyra olika delar. Alla dessa delar är lika 

viktiga och alla bör ses över vid utveckling av applikationer eller system. De 

delar som Petterson (2002) beskriver är:  

 

 

 Message design 

För att tillfredsställa det informationsbehov som finns hos en specifik 

kund menar Petterson (2002) att meddelanden måste analyseras, 

planeras och presenteras på ett sätt så att mottagaren förstår 

meddelandet, innan det skickas iväg. Både dess innehåll och dess 

mening. Oavsett vilket medium som används så rekommenderar 

Petterson (2002) att alltid designa meddelanden. 

 

 Text design 

All text som skrivs ska vara anpassad efter mottagarens behov, och 

vara skriven på den nivå som läsaren befinner sig på. Det ska inte 

vara för lätt men ändå inte för avancerat. Texten ska vara skriven med 

korrekt språk och grammatik och vara konsistent. Det ska aldrig bli 

jobbigt att läsa ett textstycke, blir det jobbigt så är texten designad på 

fel sätt. Petterson (2002) menar att en bra textdesign ska vara enkel 

och konkret. 

 

 Image design 

En viktig egenskap hos bilder som är en av de stora anledningarna till 

att det används för att sprida information är att en bild väcker intresse. 

Till skillnad från text så blir läsaren intresserad när han eller hon ser 

en bild. En annan egenskap är att en bild kan illustrera någon på ett 

enkelt vis, som ibland kan ta flera sidor med text. En bild kan ibland 

uppfylla båda dessa saker, väcka intresse samtidigt som den beskriver 

något relevant, andra gånger är bildens enda syfte att vara dekorativ 

och vacker, för att göra användarens upplevelse positiv. Det 

vanligaste inom informationsdesign är dock att en bild används för att 

förklara något som redan finns förklarat i text, för att göra det extra 

tydligt (Petterson, 2002). 
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 Graphic design 

Grafisk design handlar om layout. Var någonstans på en sida eller yta 

någonting ska placeras för att det ska bli så bra som möjligt. Petterson  

(2002) talar om tidningar, där bilder, överskrifter och text ska placeras 

på ett vis så att de syns med en gång. De viktigaste nyheterna ska 

finnas på omslaget, och de allra viktigaste ska vara längst upp, så att 

de syns även när tidningen är hopvikt. Relevant information ska 

placeras så att det syns direkt. Sedan kommer mindre och mindre 

relevant information. (Pettersson, 2002). 

 

Petterson (2002) skriver allmänt om informationsdesign i sin bok, och 

innehållet är därmed inte riktat specifikt mot information i mobila enheter. 

Det är däremot applicerbart, eftersom det som Petterson beskriver är just 

allmän informationsdesign. I boken talar han om både datorer och internet, 

men även om tidningar och affischer. Överallt där det ska förmedlas 

information bör de fyra punkterna has i åtanke.  

2.4  Användarnas godkännande 

Här beskrivs betydelsen av användares acceptans av ett nytt system eller ny 

teknik. Användaren behöver acceptera ny teknik innan han eller hon börjar 

använda det. Det måste finnas en mening med att använda tekniken, annars 

kan användaren välja att arbeta som de gjort tidigare. (Davis, 1989) 

2.4.1  Technology Acceptance Model(TAM) 

När nya system införs är det viktigt att användarna ser någon nytta med 

systemet, samt att det inte är för komplicerat att använda, detta kan mätas i 

perceived usefulness(PU) och perceived ease of use(PEU) (Davis, 1989). 

Likadant är det när ny teknik ska införas, exempelvis smartphones, det är då 

viktigt att användarna accepterar införandet och ser nyttan med det. 

Perceived usefulness innebär att användandet av det nya systemet eller 

tekniken ska ha ett värde för användaren, det ska löna sig att använda det som 

är nytt. Med ease of use mäts till vilken grad användaren måste anstränga sig 

för att använda det som ska införas. I bästa möjliga scenario är nyttan för 

användaren väldigt hög, samtidigt som användaren behöver anstränga sig 

väldigt lite för att lära sig, och använda det nya systemet eller tekniken 

(Davis, 1989). 

 

Båda dessa begrepp, PU och PEU, är delar av en modell som heter 

technology acceptance model eller TAM, utvecklad av Davis (1989). Denna 

modell syftar till att visa om användare kommer att acceptera ny teknik, 

beroende på PU och PEU.   
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Figur 1: Technology Acceptance Model(TAM).  

 

Externa variabler såsom användarens arbetsuppgifter, maktposition och 

erfarenhet påverkar PU och PEU, som i sin tur påverkar användaren attityd 

mot den nya tekniken. Användarens attityd bestämmer sedan hur användaren 

planerar att använda den nya tekniken. Slutgiltig användning av tekniken 

påverkas av hur användaren planerade att använda tekniken (Figur 1). Om 

användaren inte ser någon nytta med tekniken, eller om det är för svårt att 

använda så kommer faktisk slutlig användning skilja sig från hur det var tänkt 

att tekniken skulle användas från början. 

 

2.4.2 Mobile Wireless Technology(MWT) 

 

Fler och fler organisationer inför mobile wireless technology (MWT), som på 

svenska betyder mobil trådlös teknik, för att kunna möta den efterfrågan som 

finns på att anställda ska kunna nås var de än någonstans (Kim och Garrison, 

2008). Från början innebar MWT enbart röstkommunikation, detta 

utvecklades dock snabbt och nu innefattar det även websurfning, 

meddelanden via sms och mail. Många företag inför denna typ av teknik för 

att förse sina anställda med större mobilitet, flexibilitet och fler alternativ för 

kommunikation anställda emellan (Kim och Garrison, 2008). Även denna nya 

teknik, precis som all annan, måste accepteras av användarna för att vara till 

någon nytta.  

 

Kim och Garrison (2008) har därför utvecklat en modell de kallar Mobile 

Wireless Acceptance Model (MWTAM) (se figur 2) som är en utveckling av 

TAM, men som även tar med upplevd allestädesnärvaro(ubiquity), upplevd 

jobbrelevans(job relevance) och upplevd nåbarhet(reachability) som viktiga 

variabler. Allestädesnärvaro innebär att en person alltid ska vara ansluten till 
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till flera individer och/eller nätverk och nåbarhet innebär att en person alltid, 

oberoende av var någonstans han eller hon befinner sig, ska kunna kontakta 

andra personer inom ett nätverk. Upplevd jobbrelevans innebär i hur stor 

utsträckning en viss teknik kan appliceras på individers arbetsuppgifter, 

beroende på vad de arbetar med och vilka arbetsuppgifter de har. Dessa 

variabler är enligt Kim och Garrison(2008) relativt nya inom IS och IT, men 

blir mer och mer populära då även dessa kan påverka hur eller om en individ 

använder ett nytt system.  

 

En studie av Kim och Garrison(2008) visar att anställda som kunde kontakta 

andra enkelt och snabbt, samt vara nåbara överallt var mer nöjda med sin 

teknik än de som inte hade samma möjligheter. Detta pekar på att mobil 

teknik kan ha en positiv påverkan på acceptans av nya system. I takt med att 

användandet av mobila enheter ökar är det viktigt att se till att användarna 

godkänner även mobil teknik. 

 

Figur 2: Mobile WIreless Acceptance Model, som utöver de delar som finns i 

TAM även innehåller Perceived Ubiquity och Perceived Reachability. 
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2.4.3 Informationens utformning kopplat till användarens 

acceptans 

Informationens utformning är på många sätt kopplat till användarnas 

acceptans. Att det ska vara enkelt att använda ett system är viktigt, detta 

beskrivs under föregående rubrik "Technology Acceptance Model" och kallas 

perceived ease of use (Davis, 1989). Att det ska vara enkelt att använda 

tekniken beskrivs även under rubriken "Informationens utformning" där 

Ahmad och Orton(2009, s. 48) säger att det ska vara enkelt att få fram 

informationen på en smartphone och menar att användaren endast ska behöva 

klicka tre gånger på skärmen för att nå önskad information. Allting utöver det 

anser Ahmad och Orton (2009, s48) vara för mycket, alltså att användaren 

måste anstränga sig mer än nödvändigt för att få fram relevant information, 

vilket kan leda till att användaren inte accepterar den applikation som 

används, och kan söka sig till någon annan, liknanade applikation, eller 

försöker få tag på informationen genom andra medel.  

 

Ahmad och Orton (2009, s. 48) beskriver även en punkt som de kallar 

Helhetssyn,vilken innebär att utvecklare måste ha i åtanke att användaren 

oftast har en vanlig dator till sitt förfogande, utöver telefonen. Därför ska 

applikationer bara innehålla den information som behöver finnas där, som 

användaren inte har någon nytta av på datorn, men som blir relevant i 

telefonen. Detta är hårt knutet till perceived usefulness i TAM. Som innebär 

att användaren måste se någon nytta med tekniken för att acceptera och 

använda den (Davis, 1989). Om användaren redan kan utföra en uppgift utan 

problem på datorn, behöver samma uppgift inte kunna utföras på telefonen, 

detta anses då vara onödigt (Ahmad och Orton, 2009, s. 48).  

 

Om någonting är för svårt att förstå, eller om informationsmängden är för stor 

kan en individ välja att inte använda en applikation eller ett system. Det är 

alltså viktigt att användarna accepterar all typ av teknik. Informationens 

utformning kan bidra till att användare ser positivt på ett system eller någon 

typ av teknik (Davis, 1989).  
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3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs de olika metoder som använts i studien.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Metodik innefattar vilka tillvägagångssätt som appliceras för att gestalta 

verkligheten, oavsett om uppfattningen är objektiv eller personlig. Inom 

metodiken finns två olika angreppssätt, deduktiv eller induktiv och dessa två 

ansatser används för att tolka världen (Jacobsen 2002, s 259). Den deduktiva 

ansatsen innebär att först studeras teori och därefter går forskaren ut i världen 

och samlar in empiri för att sedan se om verkligheten stämmer överens med 

teorin (Jacobsen 2002, s 34). Motsatsen till deduktiv är alltså induktiv och 

innebär att forskaren går från empiriska fynd till teori. Forskaren skall då helt 

utan förväntningar samla in empiri och därefter analysera data (Jacobsen 

2002, s 34). Den induktiva ansatsens mål är enligt Jacobsen (2002, s. 35), ”att 

ingenting skall begränsa vilken information den enskilda forskaren samlar 

in”. 

Enligt Jacobsen (2002, s. 43) är en kvantitativ ansats ofta deduktiv eftersom 

forskaren har fasta frågor och svarsalternativ på data som samlas in. Detta gör 

den kvantitativa ansatsen mer sluten och mer standardiserad än den 

kvalitativa ansatsen som anses vara mer öppen. Eftersom den kvalitativa 

metoden inte bygger på samma standardiserade frågor och svar blir denna 

metod öppen och har därmed ofta en induktiv ansats. Problemet med den 

kvalitativa ansatsen är att en forskare inte kan vara helt öppen för det som 

visar sig utan har alltid en förförståelse till det som undersöks, vilket måste 

tas hänsyn till vid insamling av data menar Jacobsen (2002, s. 44). 

Ansatsen för denna studie är induktiv och kvalitativ där intervjuer om appar 

på smartphones och den information som återfinns på mediet i en 

arbetsrelaterad kontext genomförs och sedan analyseras. Ställningstagandet 

om att välja ett induktivt förhållningssätt beror på att i studien har vi samlat 

in data och baserat på den empiri vi samlat in, kommer vi sedan att formulera 

hypoteser och dra slutsatser om dessa. Teorin består av informationsprocesser 

och informationsmodeller som är kopplade till informationsteknologi och 

smartphones, vilket undersöks för att få djupare förståelse för vår 

undersökning och frågeställning. Därefter har intervjuer genomförts som är 

av öppen karaktär och syftar till att ge en så sanningsnära syn av det fenomen 

vi vill undersöka som möjligt. Då intervjuerna vi genomfört är djupgående i 

syfte att finna essens i det vi avser att undersöka stöds detta i det kvalitativa 

förhållningssättet som studiens metod grundas i. 
 

3.2 Datainsamling  

Efter val av ansats, kvalitativ eller kvantitativ väljs olika tillvägagångssätt om 

hur data skall samlas in, urval av enheter, hur data skall analyseras och vilken 
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kvalitet resultaten har (Jacobsen 2002, ss. 57-58). För kvantitativ ansats gäller 

att utarbeta frågeformulär med färdiga svarsalternativ, frågeformulären kan 

besvaras bl.a. via telefonintervju eller distribueras via mail (Jacobsen 2002, s. 

58). För den kvalitativa ansatsen beskriver Jacobsen (2002, s. 159) olika 

metoder för datainsamling, bland dessa metoder återfinns den individuella 

öppna intervjun, gruppintervjun, observation och dokumentundersökningen. 

 

Jacobsen (2002, s. 152) argumenterar att primärdata innebär insamlad 

information direkt från personer eller grupper av personer, man går alltså till 

den primära informationskällan, denna typ av information erhålls via 

intervjuer eller frågeformulär. Sekundärdata är istället insamlad data av 

annan än forskaren själv, detta innebär att informationen ofta samlats in i 

annat syfte än det som forskaren vill belysa. Historieforskning bygger ofta på 

sekundärdata. 

 

Denna studie grundas enbart på primärdata då resultatet bygger på insamlad 

data av öppen enskild intervju. Sekundärdata kommer ej att användas då 

ämnet är så pass nytt att befintlig forskning som kan användas som 

sekundärdata är minimal. 

Gruppintervjun genomförs genom att intervjua en grupp av människor 

samtidigt och intervjuaren fungerar mer som en ledare över gruppen och 

försöker få igång en debatt där även informanterna ställer frågor till varandra 

och besvarar dessa (Jacobsen 2002, s. 173). Enligt Jacobsen (2002, s. 180), 

skiljer sig metoden observation helt från intervjuer då man enbart observerar 

eller betraktar vad undersökningsobjektet gör och man minskar då även 

problem med att objekten inte minns vad de gjort eller helt enkelt inte 

berättar sanningen. Dokumentundersökningen använder sig av sådant som 

har samlats in eller skrivits av andra och är av typen sekundärdata. Forskare 

använder då till exempel dagböcker, biografier eller offentliga dokument 

(Jacobsen 2002, s. 185).Enligt Jacobsen (2002, s. 174) används 

gruppintervjun främst när forskare strävar efter att bl.a. belysa 

gruppsynpunkter.  

 

Observationer används för att registrera människors beteende, det de faktiskt 

gör och inte det de säger att de gör (Jacobsen 2002, s. 180). 

Dokumentundersökningen lämpar sig ofta om när det är omöjligt att samla in 

primärdata, när vi är ute efter att undersöka andras uppfattning om ett visst 

fenomen eller när forskaren vill veta vad andra människor uttalat sig om eller 

själva utfört (Jacobsen 2002, s. 186). 

 

Denna undersökning har använt den öppna individuella intervjun för 

insamling av primärdata och detta innebär att undersökare och undersökt 

(informant) samtalar som i en vanlig dialog (Jacobsen 2002, s. 160). Valet av 
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metod gjordes på basis av att relativt få enheter undersöktes och att studien 

intresserar sig för vad den enskilda individen säger. 
 

3.2.1 Urval 

Viktigt att tänka på vid genomförande av undersökningar är tema och 

variabler, tid och personer- och händelser. Tema och variabler väljs i och 

med problemställning, där avgränsning av undersökningen sker. 

Undersökningen är också begränsad av tid och det resultat som framkommer 

är giltigt för den tid som undersökningen ägde rum. De personer som ingår i 

undersökningen har också betydelse för undersökningens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Vid kvalitativ ansats skiljer man mellan intervjuer, 

observationer och dokumentundersökningar och vid genomförande av 

intervjuer bör noggrannhet eftersträvas vid val av informanter. Då studien 

inte bygger på observationer behöver vi ej heller koncentrera oss på specifika 

situationer eller händelser (Jacobsen 2002, s. 195). 

 

Processen för urval av informanter till de öppna intervjuer som genomförts i 

denna studie innebär att arbeta igenom tre steg, enligt Jacobsen (2002, s. 197) 

är första steget att skaffa sig överblick, steg två att dela in populationen i 

undergrupper och steg tre är att välja kriterier för urval av respondenter. I 

steg ett bestämde vi antalet enheter (informanter) till fyra stycken då den 

teoretiska populationen var för stor för angiven tidsram för studien. Den 

teoretiska populationen är sannolikt alla personer i världen som sysslar eller 

har information att ge kring utveckling av appar på smartphones.  

 

Avgränsning i tid gjordes även genom att koncentrera sig på att samla in 

kunskap om ämnet i nutid (Jacobsen 2002, s. 174). Steg två innebar att dela 

in populationen i undergrupper och vi har inte delat upp informanterna efter 

kön då vi anser att det inte har någon påverkan för studien. Ej heller har vikt 

lagts vid att kategorisera efter ålder eller yrkeserfarenhet. Ålder anser vi inte 

spela roll för sammanhanget, däremot har vi sökt informanter med viss eller 

stor yrkeserfarenhet inom ämnet. Som steg tre har vi selekterat ut de som 

arbetar aktivt i projekt och företag där de utvecklar appar till smartphones åt 

sina kunder (företag) eftersom det är i det sammanhanget den aktuella 

informationen hittas. Alltså har ett urval av informanter gjorts efter den 

information som dessa personer besitter (Jacobsen 2002, s. 199).  

 

Utvalda informanter hade erfarenhet och information från att driva projekt, 

utveckla och kravställning för applikationsutveckling på smartphones. 

Informanterna jobbar för konsultföretag över hela Sverige och är starkt 

engagerade i det valda området. Inom informantgruppen finns konsulter och 

utvecklare som jobbar mot t.ex. några av nordens största banker. Vid 

intervjuerna delade informanterna med sig av sina erfarenheter inom 
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applikationsutveckling på en storskalig nivå, i vissa fall där applikationerna 

når ut till hundra tusentals mottagare. I intervjuerna öppnade de upp sig och 

delade med sig av sina tekniker och idéer, där essensen låg i att leverera 

hållbara och användbara applikationer till sina kunder. Intervjuerna trängde 

djupt ner i informationsutformning, applikationsutveckling och 

användaracceptans, men även områdets framtid diskuterades både utifrån ett 

utvecklarperspektiv och ett kundperspektiv. 

 

3.2.2 Genomförande 

I undersökningen har öppen individuell intervju använts för insamling av 

data. För att få utförliga beskrivningar av informanten menar Jacobsen (2002, 

s. 174) att tillit måste skapas, detta eftersträvades i studien genom att 

informera om studien, dess syfte och hur resultatet skulle användas. Vidare 

informerades informanterna att deltagande i studien är anonymt samt att 

informanten gavs tillfälle att innan intervjun genomfördes ställa frågor till 

intervjuaren som denna funderat över. Genom val av öppen intervju ställdes 

också öppna frågor som enligt Jacobsen (2002, s. 169) innebär att den 

information som framkommer är den information som informanten anser 

viktigt. Detta innebär också att vi som intervjuare styrde intervjun minimalt 

och lyssnade aktivt på informanten. 

 

Till hjälp använde vi en intervjuguide som innehöll informationsbrev samt 

frågor för intervjun. Informationsbrevet fick informanterna läsa på plats 

innan intervjun eller om de ville, få den skickad till sig i förväg och därefter 

godkänna sitt deltagande. Frågorna i intervjun utformades efter att teori 

insamlats och konsumerats, för att ge stöd åt oss som intervjuare och inte för 

att styra intervjun. För att kunna analysera intervjuerna och för att inte missa 

viktigt information valde vi att spela in intervjuerna på ett digitalt minne. 
 

3.3 Analys 

Efter all empiri var insamlad påbörjades analysprocessen. Syftet med 

analysen är att ställa empiri mot teori för att kunna besvara frågeställningen. 

Jacobsen (2002, s. 217) beskriver tre moment för analysgenomförandet vilka 

är beskrivning, kategorisering och kombinering. Viktigt under analysfasen är 

att inte utelämna någon information som är viktig då det sker en reduktion av 

insamlad data. 

 

Första fasen är beskrivning och då börjar analysprocessen med att 

transkribera informationen från intervjuerna verbatimt. Fördelen med 

nerskrivna intervjuer menar Jacobsen (2002, s. 220) är att man kan skriva 

kommenterar i marginalen på transkriberade intervjuer vilket gör att risken 

för att missa någon information är mindre, nackdelen är att det tar lång tid att 
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skriva ut. I beskrivningsfasen ingår att kritisk läsa igenom intervjun samtidigt 

som man beskriver med kommentarer den intervju man beskriver, 

kommentarerna beskriver det intervjun berör. Därefter sker en värdering av 

den beskrivna situationen och till sist förklaras varför en situation värderas på 

ett visst sätt (Jacobsen 2002, s. 224). De kommentarer som skrivits kopplas 

sedan till teoretiska begrepp som tidigare beskrivits i arbetet. 

 

Den andra fasen är kategorisering och enligt Jacobsen (2002, s. 230) innebär 

det att flytta fokus från den enskilda intervjun till ämnet som studien berör. 

För att få en överblick av data måste kategorier skapas vilket innebär att data 

samlas i grupper där liktydig data hamnar i samma grupp. Här skapas 

kategorier utifrån data som sedan intervjuerna hänförs till och kategorierna 

som upprättas skall vara relevanta för studien och de skall ha en klar mening 

även för utomstående menar Jacobsen (2002, s. 231). 

 

Tredje och sista fasen är kombination, här sammankopplas intervjuerna och 

de kategorier man skapat. Vidare beskrivs även hur kategorierna hänger 

samman och olikheter och likheter söks mellan de olika kategorierna 

(Jacobsen 2002, s. 240). 

 

Genom att använda den metod som beskrivs av Jacobsen (2002, s. 217) för 

att analysera de intervjuer som genomförts struktureras intervjuerna upp på 

ett överskådligt vis. Att presentera intervjuerna på ett sådant sätt passar vår 

undersökning eftersom de flesta använder smartphones i dagsläget, därför 

måste informationen presenteras på ett sådant vis så alla kan förstå det. Att 

använda de tre steg som finns beskrivna kändes även som ett enkelt och 

logiskt tillvägagångssätt för analys av intervjuerna, där både svar och frågor 

kommenteras, för att öka förståelsen, både för oss som analyserar men även 

för läsare. 

3.4 Tillförlitlighet 

En undersökning skall enligt Jacobsen (2002, s. 21) vara en metod för att 

samla in empiri och då bör den uppfylla två krav. Det första kravet är att 

”Empirin måste vara giltig och relevant (valid)”, det andra är att ”Empirin 

måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel)”. Med giltig och relevant 

menas att det som vi mäter i undersökningen faktiskt är det som vi har för 

avsikt att mäta. Vidare gäller att det vi mäter gäller för mindre enheter, likväl 

som för större. Kravet är också att det som vi mäter eller undersöker 

faktisktär relevant (Jacobsen 2002, s. 21). 

 

Validitet (Giltighet) 

Giltighet består av två delar, intern och extern giltighet. För att uppnå en hög 

kvalitet i arbetet måste flera aspekter behandlas. För att pröva den interna 

giltigheten skall undersökningarna kontrolleras mot dragna slutsatser och att 
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själva kritiskt granska resultat av vårt arbete. Vidare bör de källor som 

används i arbetet kritiskt granskas och under arbetets gång kontrollera att 

korrekta källor används (Jacobsen 2002, s 259). För att ytterligare säkra den 

interna giltigheten i arbetet skall källor kritiskt värderas efter dess förmåga att 

ge riktig information om det vi studerar (Jacobsen 2002, s 260). Vidare måste 

den externa giltigheten beaktas d.v.s. om i vilken grad som resultatet från en 

undersökning kan generaliseras (Jacobsen 2002, s 266). Då kvalitativa 

undersökningar har som syfte att förstå och fördjupa sig i valt fenomen måste 

två olika former av generalisering beaktas. Den första formen för att uppnå 

detta är att generalisera data från ett mindre urval av undersökningsenheter 

till en mer teoretisk nivå (Jacobsen 2002, s 266). Den andra formen är att 

generalisera ett fenomens frekvens. Utifrån data i ett mindre stickprov kan 

man med en viss grad av säkerhet säga om samma sak gäller för en större 

population av undersökningsenheter (Jacobsen 2002, s 266). 

 

Då vi under arbetets gång ständigt har kontrollerat källor och kritiskt granskat 

dessa genom att ställa resultat från olika källor mot varandra för att se om de 

fått liknande resultat anser vi att de källor vi använder är trovärdiga och höjer 

arbetets interna giltighet. Vidare har en intern granskningsprocess genomförts 

av studiens resultat för att kontrollera att resultatet är rimligt och har stöd i 

den teori som studien bygger på. Studiens forskningsfrågor anses vara 

generella och gälla för många olika kontexter utifrån ett IT-konsult- och 

utvecklarperspektiv, detta medför då också att resultatet bör vara tillräckligt 

generaliserbart för att gälla för en större mängd empiri än den som insamlas i 

samband med denna studie, därmed anser vi att denna studie har en trovärdig 

validitet, både intern och extern. 

 

Reliabilitet (Tillförlitlighet) 

Jacobsen (2002, s. 190) argumenterar att när intervjuer används för 

datainsamling påverkas reliabiliteten eller tillförlitligheten genom s.k. 

intervjuareffekt, vilket generellt innebär för intervjuer att intervjuarens 

närvaro påverkar sammanhanget och informanten, vilket skapar speciella 

resultat. Jacobsen (2002, s. 271) förklarar ett annat fenomen som uppkommer 

vid intervjuer, kontexteffekt, vilket rör det sammanhang där intervjun 

genomförs och vilka händelser eller domäner hos kontexten som kan påverka 

resultaten. Kontexteffekt delas upp i artificiell eller naturlig, där artificiell 

kontext menas att informanten befinner sig i en onaturlig miljö där intervjun 

genomförs för hen och där naturlig innebär att informanten är under 

intervjugenomförandet i en miljö som är naturlig för hen. Jacobsen (2002, s. 

272) påvisar att en mängd forskning har genomförs som visar att en 

informant förändrar sitt beteende beroende på vilken miljö hen befinner sig i. 

Vi har därför genomfört intervjuerna på informanternas arbetsplatser för att 

intervjusituationen skall bli så naturlig som möjligt. Arbetsgivaren inte har 

opponerat sig mot att vi nyttjar dels informantens tid eller företagets lokaler. 
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Vidare kontaktades informanterna i förväg (planerat) för att de skulle kunna 

förbereda sig inför intervjun och därmed kunna ge mer reflektiva och 

genomtänkta svar. Motsatsen är överraskande intervju och då kommer svaren 

sannolikt att bli annorlunda och vi erhåller spontana åsikter och känslor 

(Jacobsen 2002, s 272), vilket inte har varit avsikten med denna 

undersökning.  

 

Ett annat problem som måste hanteras är slarv eller misstag vid nedteckning 

och analys av data, detta har vi hanterat genom att spela in de intervjuer vi 

genomfört. Att spela in intervjuer ger en fullständig återgivning av samtalet 

och intervjuarens prestation påverkar inte materialet som det gör vid 

anteckningar (Jacobsen 2002, s 274). 

Det är även mycket viktigt att komma ihåg att ingen undersökning kan ge en 

komplett bild av verkligheten, utan visar bara ett valt segment (Jacobsen 

2002, s. 191). Det är av ovan nämnda orsak vi måste fråga oss om det finns 

något i själva undersökningen som leder till att vi fått det resultat vi fått, att vi 

accepterar och erkänner att undersökningsmetoden kan påverka resultatet 

(Jacobsen 2002, s. 269). 

 

Då insamling av empiri har skett genom intervjuer kommer vi att få en 

mängd informanters personliga tyckande om frågeställningen, detta innebär 

då att undersökningen inte ger en komplett bild av verkligheten, dock anses 

att då frågeställningen är generell och informanter har valts ut ur en bransch 

som vänder sig mot ett brett segment av kunder kan resultatet generaliseras 

och ge svar som bör gälla för ett större segment av marknaden. Det är 

fortfarande dessa informanters bild av verkligheten men deras samlade 

erfarenhet är applicerbar över ett större segment av kunder. Vi är medvetna 

som undersökningsledare om detta perspektiv och ser brister i fåtalet 

informanter i studien men brist på tid och avbokade intervjuer ledde till 

rådande förhållande. 

 

3.5 Etiska överväganden 

En grundläggande etisk aspekt är informerat samtycke som bygger på 

frivilligt deltagande i studier. I detta ingår dessa fyra komponenter: 

Kompetens som bygger på att personer som deltar i undersökningar själva 

måste vara i stånd att bestämma om sitt frivilliga deltagande. Frivillighet: 

Deltagandet måste ha skett helt frivilligt utan påtryckningar från 

omgivningen. Full information: Att deltagaren får information om syfte, för 

och nackdelar och hur informationen i undersökningen skall användas, att 

kunna ta ett grundat beslut på den information som ges. Förståelse: Det är 

viktigt att den som deltar förstår informationen som denne mottar. Det skall 

ej heller gå att identifiera de individer som deltagit i studierna och det skall ej 

heller gå att identifiera vem som sagt vad i en undersökning. 
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För att säkerställa att vår studie förhåller sig till goda etiska värderingar och 

skyddar informanternas integritet har vi vid transkribering av intervju 

undanhållit all information som kan visa vilka informanternas riktiga identitet 

är, vidare har vi också förklarat för informanterna att deltagande är frivilligt 

både via en skrivelse som skickades ut till dem via mail, men också vid 

intervjutillfället. I samma skrivelse beskrevs även det fulla syftet med studien 

och vad underlaget från intervjun skulle användas till. Efter vi genomfört 

dessa steg anser vi att studien uppfyller de krav som krävs för att god etiskt 

förhållningssätt för studien är uppnått. 
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4 Resultat 

4.1  Presentation av informanter 

Informant A 
Informant A arbetar som managingconsultant och beskriver sin roll i 

företaget som "projektledare/tekniskprojektledare/businessanalyst/arkitekt". 

Informant A har arbetat med utvekling sen 2006, och med mobil utveckling 

ungefär lika länge. Informant A har arbetat mycket med att säkerställa och 

utveckla webbsidor så att de fungerar att konsumera via vanliga mobiler, 

smartphones och handdatorer. 

 

Informant B 
Informant B är Chief Executive Officer på ett konsultföretag som utvecklar 

mobila applikationer till Android och iPhone. De utvecklar tekniskt tunga 

applikationer och sysslar inte med vad informant B kallar för "tramsappar", 

d.v.s. reklam-appar, kampanjappar osv. De applikationer som utvecklas har 

en verklig funktion, och är ofta mycket tekniskt avancerade. 

 

Informant C 

Informant C är utvecklare på ett mindre konsultföretag som utvecklar 

applikationer till smartphones. De söker teknisk höjd på sina applikationer 

och har en bred kundkrets där slutanvändarna av applikationerna kan vara 

både privatpersoner och företag.  

 

4.2.  Summering av resultat 

Under denna rubrik är resultatet indelat i sex olika kategorier. Applikationer, 

informationsutformning, användarvänlighet, relevant information, irrelevant 

information och säkerhet.  
 

Applikationer 
Informant A säger att en applikation ska ha en uppgift och göra den bra. Han 

säger däremot också att det kan bli för mycket om alla applikationer endast 

har en funktion, åtminstone för mindre företag. Här jämför informant A med 

Google Apps, där användaren har en applikation för kalender, en för mail, en 

för dokument osv. Dessa applikationer skulle kunna sammanfogas till en stor 

applikation, men det skulle göra att det blir för svårt att hitta den information 

som eftersöks. Han menar även att det är svårt navigera i applikationer på den 

lilla skärm som smartphones använder idag, därför bör applikationen inte 

erbjuda för många funktioner. 

 

Informant B säger precis som informant A att applikationer bör hantera ett 

fåtal uppgifter bra, och utvecklar med att man bör ta tillvara på telefonens 
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olika inbyggda funktioner för att få ut så mycket av applikationen som 

möjligt. Exempel som Informant B berättar om är kamera och GPS för att 

söka i en applikation. Exempelvis att söka efter närmaste bankautomat från 

där man befinner sig just nu, så letas närmaste automat upp och märks ut på 

kartan med hjälp av telefonens GPS-funktion. Ett annat exempel som 

Informant B tar upp är att det nu är möjligt att betala räkningar med hjälp av 

mobilens kamera, genom att fotografera OCR-numret, detta är något som inte 

funnits innan, och är helt nytt för mobila applikationer.  

 

Informant C beskriver företagets applikationer som tekniskt avancerade. De 

försöker alltid få applikationer att vara avancerade, utan att det ska bli svårt 

att använda applikationen. Han menar även att en balans mellan attraktivitet 

och funktionalitet ska försöka hittas. En applikation ska vara snyggt 

utformad, utan att någon funktionalitet ska bli lidande av det. Det får inte bli 

oanvändbart men snyggt och vice versa.   

 

Informationsutformning 
Våra informanter är överens om att informationen ska utformas på ett lättläst 

vis. Det ska vara kort, koncist och beskrivande. Informant A menar även att 

informationen bör vara snäv, och rikta sig specifikt beroende på vem 

användaren är, vidare uttrycker informant A att för mycket information 

skapar ett brus som kan överväldiga konsumenten. Därför bör informationen 

utformas så att olika information nås beroende på autentiseringsgrad. 

Informant A säger också att informationen bör utformas efter skärmens 

storlek. Det är en liten enhet vi har att göra med och det blir jobbigt att 

behöva navigera bland för mycket information. 

 

Informant B säger att de har som regel inom företaget att det får ta max sju 

sekunder för användaren att ta sig fram till den informationen som eftersöks. 

Tar det längre tid är informationen för svåråtkomlig och behöver ses över. 

Detta gäller dock bara huvudfunktioner i applikationerna. Det ska gå fort att 

använda sig av en smartphone, och information måste utformas på ett sätt 

som gör att den är lättåtkomlig. Han menar även att långa textavsnitt bör 

undvikas då det blir jobbigt i längden att läsa på en smartphone. 

 

Användarvänlighet 
Att det ska vara enkelt att använda en smartphone är något som alla 

informanter håller med om. Det ska gå snabbt, det ska vara lite ansträngning 

och den information som eftersöks och hittas skall vara relevant. Att utveckla 

en applikation som ingen använder är helt onödigt, därför är det viktigt att 

användarna ser nyttan med applikationen. Detta är hårt knutet till hur enkelt 

det är att använda en specifik applikation menar Informant B. 
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Informant C nämner även att smartphonen ska ses som ett hjälpmedel och 

involvering av funktioner får inte göra applikationen för komplex, det gäller 

att hitta en balans mellan komplexitet och funktion samt användarvänlighet.  

 

Relevant information 
När frågan "Vad är relevant information?" ställdes, fick vi princip samma 

svar från alla informanter. Relevant information är dynamisk information, 

som är rätt för en specifik person, vid ett specifikt tillfälle, på en specifik 

plats. 

Informant A menar att spetsig information är relevant information och säger 

att om användaren letar reda på informationen via applikationen så är den 

ultra-relevant, annars hade den inte funnits där. 

 

Informant B går mer in på relevant information i den beteckningen att den 

finns när till hands för användaren. Och använder GPS-funktionen som ett 

exempel igen. Om användaren är hungrig och vill äta, så ska det inte komma 

upp en restaurant i Kiruna om användaren befinner sig i Stockholm, utan då 

ska den restaurant som är närmst komma upp. 

 

Informant C belyser två olika typer av relevant information, för olika kunder. 

Han beskriver ett exempel där ett företag har allmänheten som slutkund. Där 

deras information är till för att marknadsföra företaget och bygga upp ett 

namn för företaget. Relevant information där kan vara specialerbjudande osv. 

Informantens andra exempel är företag som har andra företag som kunder. 

Relevant information i det fallet kan vara försäljningsinformation eller 

supportinformation. Information för att stödja verksamheten. Så relevant 

information beror på om slutkunden är en privatkund eller ett företag, så 

menar informant C.  

 

 

Irrelevant information 
Informant A menar att för mycket information ofta leder till att mycket av 

den information som finns i applikationen inte behövs, och därmed är 

irrelevant. Informant A säger att spetsig information är relevant information, 

och därför bör informationen heller inte vara för generell. Den bör helst rikta 

sig till en liten målgrupp av användare. 

 

Informant B talar om information som inte behöver finnas i smartphones, 

varför ska den finnas där då? Exempel på sådan information är utdaterad 

information, alltså statisk information som inte uppdateras kontinuerligt. 

Sådan information är irrelevant oberoende av vem användaren är. 

Informanten beskriver ett exempel som handlar om skatteuträkning, om man 

utvecklar en sådan applikation, och sedan låter den vara liggande ett tag utan 
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att uppdatera den, så är informationen som finns i applikationen helt 

irrelevant. 

 

Informant C menar även att statisk information kan vara irrelevant, om det 

inte handlar om exempelvis generell information om ett företag eller 

liknande. Utöver detta säger informant C att information som har med 

religion och politik bör undvikas, eftersom alla tycker olika inom dessa 

ämnen. Han säger även att utöver detta bör samma policy användas för 

smartphones som används på internet, d.v.s. inget stötande, inget 

företagskritiskt, inga personuppgifter osv. Sådan information är irrelevant att 

visa i en applikation.   

 

Säkerhet 
Informant A säger att man bör undvika att ha sekretessbelagd och känslig 

information på smartphones, och att om man måste ha det så är det ett krav 

att informationen skall kunna tas bort remote, vilket innebär att om telefonen 

blir stulen eller tappas bort så ska den känsliga informationen kunna raderas 

trådlöst. Informant A säger även att det är enkelt att göra information för 

säker. Man säkrar upp informationen så mycket att den inte längre kan 

konsumeras av användarna, sådan information kan lika gärna tas bort, 

eftersom den inte används och inte kan räknas som information längre, menar 

Informant A. 

 

Informant B nämner ingenting om säkerhet. Informant C däremot anser att 

det är viktigt med säkerhet. Om någonting ska skickas via nätet så ska det 

krypteras, inga undantag. Det är viktigt att både kunden och företaget känner 

sig trygga när de utbyter information via nätet, anser informant C.  
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5  Diskussion  

5.1 Resultat kontra teori 

De svar som framkom under intervjuerna visar att konsulter använder en del 

av den teori som vi studerat inför studien. Även om de inte använder 

teorierna till hundra procent så finns de grundläggande delarna med i 

konsulternas tänk. Exempelvis nämner en informant att det ska vara snabbt 

att komma dit man vill i en applikation, och pratar om en “7 sekunders 

regel”. Detta kan jämföras med punkten “3 klick eller mindre”, som beskrivs 

av Ahmad och Orton (2009). Dessa två är snarlika och syftar till samma sak, 

nämligen att det ska gå fort att hitta rätt information.  

 

Vår uppfattning innan studien genomfördes var att informationsmängden bör 

vara minimal, den bör vara enkelt strukturerad och tydlig. Vi tror att 

information på smartphones skall vara av typen "Just-in-time" och 

situationsanpassad, väldigt specifik. Efter analys av informanternas intervjuer 

och sammanställning av resultatet bekräftades vår uppfattning. Informanterna 

säger att informationen måste vara hanterbar. Då krävs det att mängden 

information inte är för stor eller för omfattande. De menar även att 

information ska vara specifik och relevant, något som Beynon-Davies (2009) 

anser vara grundläggande för att en organisation ska fungera effektivt. För att 

uppnå detta och undvika att konsumenten ser för mycket information säger 

Informant A att autentiseringsgrader bör användas, för att reglera vad olika 

användare kan och behöver se. Detta är någonting som inte finns med i 

teoriavsnittet, men som kan vara ett bra sätt att göra informationen mer snäv.   

 

Även Petterson (2002) säger att information bör vara anpassad efter den som 

ska konsumera den och att all text ska vara skriven på ett sådant vis så att den 

som ska läsa förstår. Detta ansåg även informaterna för denna studie vara 

viktigt. I teorin finns även beskrivet hur Petterson (2002) anser att bilder bör 

hanteras. Han skriver att de väcker intresse och kan göra en sida mer 

attraktiv. Samtidigt anser Ahmad och Orton (2009) att bilder bör användas 

sparsamt i mobila enheter, efter som de kan ta mycket plats. Det framkom 

dock ingenting om hur bilder bör hanteras i resultatet, vilket är intressant. 

Kanske är bildhantering något som utvecklarna tycker är så självklart att de 

inte ansåg att det behövde nämnas.  

 

Att det ska vara enkelt att använda applikationer och den information son 

finns där håller alla informanter med om. De arbetar aktivt för att få det 

användarvänligt samt att den information som finns är till nytta för 

användaren. Detta leder även till att användarna accepterar den nya tekniken, 

eftersom det är enkelt att använda, och det ger användaren relevant 

information.  
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Att användarna måste acceptera den teknik och de applikationer som 

utvecklas ansåg vi vara viktigt. De informanter vi talat med säger att en 

applikation ska ha en eller ett fåtal uppgifter och hantera de bra, samt vara 

användbar för den som använder apllikationen. Detta ser vi som en koppling 

till perceived usefulness (PU) i Technology Acceptance Model (TAM), som 

beskrivs i teorin. De säger även att applikationer ska vara användarvänliga, 

vilket innebär att det ska vara enkelt att förstå och att använda applikationen, 

även detta ser vi som en koppling till TAM. Informanterna säger också att det 

ska krävas så lite ansträngning som möjligt för att använda applikationer, 

vilket också beskrivs i TAM, där perceived ease of use(PEU) innebär just 

detta. 

 

Någonting som framkom i resultatet men som inte finns beskrivet i teorin är 

säkerhet. När vi frågade om vilken information som inte bör finnas i 

applikationer uppkom det svar om att sekretessbelagd information, personlig 

information och känslig information inte bör finnas i mobila enheter. De 

nämner även att all information måste krypteras när den skickas över osäkra 

nätverk. Detta är någonting som vi inte hade i åtanke men som ändå är 

relevant för studien till viss del, därför valde vi att ha med det i resultatet 

under en egen rubrik. Säkerhetsfrågan är inte central för studien, eftersom 

fokus ligger på informationens utformning, men informationsdesign handlar 

inte enbart om hur informationen ser ut, utan också vilken information som är 

lämplig att visa.  

 

Vilken information som är lämplig att visa behöver dock inte nödvändigtvis 

ha med säkerhet att göra. Informant C säger även att information som rör 

religion och politik bör undvikas, eftersom alla tycker olika. Även detta är 

någonting som inte togs upp i teorin.  

 

Att en applikation bör ha ett fåtal uppgifter och funktioner snarare än många 

olika är ännu en sak som framkom i intervjuerna men som inte beskrivs i 

teorin. Detta är något som vi saknade kunskap om, men som informanterna 

ansåg vara viktigt vid appliaktionsutveckling.  

5.2  Sammanfattande svar på forskningsfrågorna 

1. Vilken informationstyp efterfrågar kunder i appar? 

Vilken information som efterfrågas är olika från person till person, inte bara 

från bransch till bransch, så att svara på vilken information som efterfrågas är 

svårt. Däremot så går det att svara på vilken informationstyp som efterfrågas.   

Studien visar att kunder efterfrågar information som är relevant för just 

honom eller henne vid en specifik tidpunkt, vid en specifik plats. 

Platsspecifik information med hjälp av GPS är uppskattat. I första hand är det 

spetsig information som efterfrågas, ingen generell information. Vidare står 
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det klart från intervjuerna att många av informanternas kunder vet vad de vill 

ha men behöver ofta hjälp med att formalisera och konkritisera sina tankar 

och mål. Ofta har informanternas kunder kunskap om vilken information som 

finns i bakomliggande system och behöver hjälp med att ta fram vilken typ av 

information som skall över på en smartphone. Informationen ska dessutom 

vara dynamisk, vilket kan kännas självklart, men utvecklare bör ändå ha det i 

åtanke, så att det är enkelt att uppdatera information när det blir aktuellt.  

 

2. Vad bör utvecklare tänka på vid informationsdesign av appar? 

Utvecklare bör tänka på att göra applikationerna användarvänliga, så att 

kunderna kan och vill använda den information som finns i applikationen. De 

bör även designa informationen så att det går snabbt att komma åt den 

information som kunden är ute efter. Den information som är relevant för 

kunden ska vara lättläst, och studien visar att långa textavsnitt bör undvikas, 

då det är jobbigt att läsa länge på en smartphone. Studien visar även att 

informationen som presenteras i applikationerna bör följa samma policy som 

på internet. Utvecklare bör därför tänka på att ingen personlig information, 

inga privata bilder osv finns med i applikationerna. Företagskritisk 

information, som hemligheter eller försäljningssiffror bör också undvikas.  

 

Utvecklare måste alltså tänka på både informationens utseende och 

informationens innehåll när de designar information i applikationer. Om 

informationens innehåll är av en företagskritisk typ kommer applikationen 

sannolikt att behöva säkras och då kommer funktionaliteten, 

informationsinnehållet att begränsas eller kommer vara svåråtkomligt för 

användaren då denna måste autentisera sig för att få del av innehållet i 

applikationen. 
 

3. Hur bör applikationer vara utformade för att informationen ska vara 

hanterbar? 

Studien visar att en applikation bör ha en eller ett fåtal uppgifter för att 

information ska vara lättåtkomlig och hanterbar, snarare än många olika 

uppgifter och funktioner. Applikationen bör även vara attraktivt designad. 

Det är stilen och hur snygg en applikation är som fångar användarens 

uppmärksamhet. Att användarna accepterar applikationen och ser en nytta 

med den är viktigt. En applikation som har en eller ett fåtal uppgifter är 

troligen enkel att använda, vilket leder till att användarna har lättare för att 

acceptera den nya applikationen. 

 

5.3  Metodreflektion 

Studien har genomförts med ett kvalitativt förhållningssätt, vilket fungerade 

bra då det problem vi valt att undersöka krävde att vi djupgående studerade 
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problemområdet. Urvalet av informanter fungerade väl och vi kände att vi 

fick ett urval av informanter som kunde problemområdet väl och hade god 

erfarenhet inom ämnet. Dock är det svårt att i förväg veta att man fått tag i 

bra informanter och det var i efterhand vi fick detta bekräftat. Det var 

dessutom en del informanter som fick förhinder eller ställde in intervjuer med 

kort varsel, vilket gjorde att vi inte kunde intervjua så många som vi önskat. 

Instudering av teori fungerade bra och var nödvändigt för att få en högre grad 

av förståelse av problemområdet, om det funnits mer tid hade det varit 

fördelaktigt att inhämta mer teori. 

 

Kritik bör även ges mot antalet informanter som intervjuades, vilket gör det 

svårare att generalisera resultatet från studien. Dock var resultaten av 

intervjuerna samstämmiga och därför kan man se slutsatserna som trovärdiga 

i den kontext studien genomförs. 

 

Den analys som genomfördes på den insamlade empirin innebar att vi 

arbetade igenom följande steg: beskrivning, kategoriserade och tolkning. 

Beskrivningen gjordes genom att verbatimt skriva ner intervjuerna vilket var 

mycket tidskrävande men gav gott resultat. Kategoriseringen gav oss 

möjlighet att finna teman och områden utöver de vi förväntat oss att hitta 

vilket i slutändan gav oss en djupare förståelse för studiens område. Sista 

fasen, kombinering, fungerade också bra när vi kopplade intervjuerna mot de 

kategorier vi skapat. Hela analysprocessen var tidskrävande men den var 

tydlig och fungerade bra för vår studie. 

 

6  Avslutning 

6.1 Slutsats 

Undersökningen visar att konsulter är medvetna om hur information bör 

utformas på mobila enheter. Informanterna är överens om hur den bör 

utformas på de flesta punkter och det är tydligt att de tänker i de banor som 

teorin beskriver, även om mycket framkom som inte beskrevs i teorin. 

Undersökningen visar dock att kunden, som beställer applikationer till sina 

företag, ofta saknar kunskap om vilken information de behöver, samt hur den 

informationen bör se ut. De har ofta en tanke om vad de vill ha, snarare än 

vad de behöver. Genom att göra information som beskriver hur information 

bör utformas på mobila enheter tillgänglig och lättåtkomlig kan företag skaffa 

sig förståelse för informationsutformning och informationsdesign. Detta kan 

medföra att smartphones kan införas enkelt och i större utsträckning än idag.  

 

Det finns mycket riktlinjer och information om hur information bör vara 

utformad, dock inte specifikt inriktat på mobila enheter. Mycket av den 

information som finns är dock applicerbar på mobila enheter. Informationen 
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är i nuläget utspridd och återfinns i olika teorier och modeller. Att samla ihop 

de delar som är applicerbara på mobila enheter och skapa en checklista som 

enbart riktar sig mot dessa skulle underlätta för företag och konsulter som 

jobbar med mobila enheter, samtidigt som kunskapen om 

informationsutformning skulle öka.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet från denna forskning ger utrymma till att fortsätta genomföra 

studier om informationsutformning på appar som distribueras via 

smartphones. Mer specifikt skulle det vara intressant att undersöka hur 

informationsutformningen skiljer sig mellan olika kundsegment och 

branscher. Att undersöka hur informationsutformning i samband med app-

utveckling är kopplat till en övergripande mobil strategi skulle också vara 

intressant att undersöka. 
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