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ABSTRAKT 
Idag lever vi i ett samhälle där smartphones blivit allmänt förekommande. Som en följd av ökade 

nätverkshastigheter har möjligheterna att enkelt få tillgång till information aldrig varit bättre. Den ökade 

användning av smartphones har också skapat möjligheter till en rad olika applikationer såsom 

platsbaserade applikationer som använder sig av pushtjänster.   

I vår studie har vi undersökt frågan “Hur kan platsbaserade pushtjänster som ett verktyg för 

direktmarknadsföring designas för att möta smartphoneanvändares behov?”. Genom en litteraturstudie 

har vi sammanställt och identifierat designteman från tidigare HCI- och interaktionsdesign forskning. Vår 

litteraturstudie resulterade i de fem designteman, Användarkontroll, Flexibilitet, Visibilitet, Personlig 

integritet och Felhantering. Dessa teman har vi sedan utvärderat genom att skapa en prototyp som vi 

testar mot användare.  Resultatet av studien är en uppsättning designriktlinjer inom fyra designteman 

för hur platsbaserade pushtjänster ska designas för att möta smartphoneanvändares behov. 

Nyckelord: platsbaserade pushtjänster, smartphone, mobil annonsering, designriktlinjer, 

direktmarknadsföring 

ABSTRACT      
We live in a world were smartphones are becoming increasingly ubiquitous. As a result of increased 

network speeds the possibilities to easily access information have never been greater. The increase in 

smartphone use has also created an increase in opportunities to create a range of applications such as 

location based applications that make use of push services. 

In our study, we have researched “How location-based push services as a tool for direct marketing can 

be designed to meet smartphone users’ needs? “. Through a literary review, we have compiled and 

identified design themes from previous HCI and interaction design research. The review resulted in the 

five design themes, User control, Flexibility, Visibility, Privacy and Error Handling. We assessed the 

themes by creating a prototype that we tested with users. The result of the study is a set of design 

guidelines within four design themes for how location-based push services should be designed to meet 

smartphone users’ needs. 

Keywords: location-based push services, smartphone, mobile advertising, design guidelines, direct 

marketing     
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1. INLEDNING 
I vårt samhälle har tekniken så stor del av vardagen att vi knappt tänker på den. Vi lever, arbetar och 

umgås i en digital omgivning (Poslad 2009; Foth et al. 2011). Redan 1991 beskrevs Ubiquitous 

Computing där visionen var att teknologi och datorer vävs in i omgivningen och blir en naturlig del av 

människans vardag (Weiser, 1999). 

“The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the 

fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.” 
(Weiser 1999, s.3) 

Den ökande utbredningen av digital teknik, internettjänster och sociala medier etc. i vår vardag 

möjliggör en sömlös övergång mellan det synliga och det osynliga i våra vardagliga aktiviteter (Foth et al. 

2011). Den omfattande utbyggnaden av trådlösa nätverk och mobil teknik och en markant ökning i 

antalet av smartphoneanvändare har skapat en mycket stark efterfrågan av nya mobila kommersiella 

program och tjänster.  Allt fler människor använder idag smartphones i sin vardag, sex av tio svenskar i 

åldern 16-74 har använt en smartphone för att koppla upp sig mot Internet (Statistiska Centralbyrån, 

2012). Dagens smartphones erbjuder funktionaliteter som kamera, internetuppkoppling med WiFi, 3G 

eller 4G, Bluetooth, GPS-navigator, mediaspelare, e-post, webbläsare, integration med sociala medier 

som t.ex. Facebook och stora lagringsutrymmen. Idag har de flesta smartphones funktioner som i stort 

sätt kan ersätta behovet av datorer. Vi är bundna och beroende av våra smartphones och 

funktionaliteten som de medför (Barkhuus & Polichar, 2011). Vi har den med oss i alla situationer i våra 

dagliga liv, där den gått från att vara ett tekniskt objekt till en nyckel med ett socialt syfte (Srivastava, 

2005).   

Några av de funktioner som smartphone medför är stöd för plats- och pushtjänster. Detta 

skapar enorma möjligheter för kommersiella tjänster direkt till mobiltelefonen för bl.a. annonsering 

(Kölmel & Alexakis, 2002; Rashid et al. 2005; Bruner & Kumar, 2007; Gao & Ji, 2008).  Med begreppet 

direktmarknadsföring syftar vi till kommunikationen mellan säljare och konsument med avsikt att 

informera potentiella kunder om produkter och tjänster och hur de införskaffar dem (NE, 2014; 

Britannica, 2014). 

1.1 SYFTE 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur platsbaserade pushtjänster kan designas. I denna rapport 

kommer vi att sammanställa vad tidigare litteratur funnit värdefullt inom mobil HCI-forskning i 

kombination med designriktlinjer utifrån etablerad HCI- och Interaktionsdesign forskning. Vi ämnar att 

utifrån tidigare HCI-forskning samt forskning om plats- och pushtjänster skapa en prototyp och 

utvärdera denna med användare. Slutligen sammanställer vi insamlat empiriskt material, kopplar det 

mot tidigare forskning samt redovisar en samling uppdaterade designriktlinjer för utvecklare av 

platsbaserade pushtjänster. 

Vår frågeställning lyder: 

Hur kan platsbaserade pushtjänster som ett verktyg för direktmarknadsföring designas för att 

möta smartphoneanvändares behov? 
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Denna frågeställning besvarar vi genom en designstudie som resulterar i fyra föreslagna designteman 

samt riktlinjer för dessa teman för platsbaserade pushtjänster för dagens smartphones. Eftersom 

liknande studier har blivit något föråldrade inom detta ständigt föränderliga fält så hoppas vi att vårt 

resultat ska bidra till en ökad förståelse för hur applikationer kan utvecklas för dagens smartphones. 

Rapporten riktar sig primärt till utvecklare för att göra dem medvetna om hur applikationer av denna 

karaktär kan designas för att passa användaren. Det finns många skäl till varför dessa undersökningar 

och denna rapport är viktig att genomföra. En del av detta kan t.ex. vara miljövänligare och effektivare 

marknadsföring. Genom att adressera denna forskning och undersöka vår frågeställning kan ett resultat 

bidra till att leda förändringar i t.ex. i hur företag marknadsför sig på ett mer hållbart och enklare sätt. 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 
Varken platstjänster eller pushtjänster är något nytt i det moderna samhället. Studier liknande våra har 

genomförts av bl.a. Aalto et al. (2004) och Ranganathan et al. (2002). Aalto et al. (2004) undersöker vilka 

möjligheter och utmaningar som finns med platsbaserad mobilmarknadsföring som baseras på 

Bluetooth och WAP teknik. Ranganathan et al. (2002) diskuterade mobil annonsering i “Pervasive 

Environments”. Där identifierar de att utmaningarna med mobil annonsering bl.a. var att nå personer 

med rätt annonser, leverera annonser i rätt tid och att annonser inte får vara slumpartade.  Sebelius och 

Höjman (2012) har undersökt hur kontextmedvetna applikationer vars syfte är att reducera information 

overload (informationöverlastning) kan designas. Resultatet av deras studie är en lista med sex 

designriktlinjer för hur kontextmedvetna applikationer kan designas för att reducera information 

overload. 

Davenport och Beck (2001) beskriver “Attention Economics” som är ett tillvägagångsätt som fokuserar 

på problemet att få konsumenter att konsumera reklam. Kostnaden att skicka reklam till konsumenter 

är idag så pass låg att fler annonser kan överföras till en konsument än vad konsumenten hinner 

bearbeta. Som en följd av detta har konsumentens uppmärksamhet blivit en knapp resurs (Davenport & 

Beck, 2001). Vidare föreslår författarna att sättet som annonsörer fångar konsumenters uppmärksamhet 

är genom en linjärprocess kallad “AIDA” (Attention, Interest, Desire och Action). På senare år har detta 

tillvägagångsätt uppdaterats för att även innefatta konsumenters tillfredsställlese (Attention, Interest, 

Desire, Action och Satisfaction) (Larsson, 2008). Metoden är linjär och går ut på att först fånga kundens 

uppmärksamhet (Attention). Öka kundens intresse (Interest). Övertyga kunden om att de vill ha en 

produkt eller tjänst (Desire). Motivera kunden till att vidta åtgärder såsom att t.ex. genomföra köp av 

produkt eller tjänst (Action). Invig kunden med en känsla av tillfredställelse över sitt köp (Satisfaction). 

Att fånga konsumentens uppmärksamhet är inte beroende av teknik eller mer information utan om att 

hitta bättre sätt att hantera uppmärksamheten (Davenport & Becks, 2001). 
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2. TEORI 

2.1 INLEDNING 
I detta kapitel går vi igenom E-commerce för att sedan koppla detta mot smartphones och vad som 

kallas M-commerce och dess betydelse i sammanhanget. Vidare så beskriver vi plats- och pushbaserade 

tjänster, samt identifierar designteman för designriktlinjer inom HCI. Slutligen sammanfattar vi 

teoriavsnittet och diskuterar hur vi kommer applicera det i vår fortsatta undersökning. 

2.2 SMARTPHONES OCH MOBILA TJÄNSTER 
Den omfattande utbyggnaden av trådlösa nätverk, mobil teknik och en markant ökning i antalet av 

smartphoneanvändare har skapat en mycket stark efterfrågan av nya mobila kommersiella program och 

tjänster. E-commerce eller e-handel avser köp och försäljning av produkter eller tjänster som sker över 

elektroniska system, som internet och andra datanätverk. E-commerce omfattar även M-commerce 

(mobile commerce). M-commerce öppnar upp möjligheter i att nå kunder på flera områden, nå ut med 

tjänster och erbjudanden på nya och inriktade sätt, och möjligöra nya metoder att handla och 

konsumera tjänster och upplevelser (Dholakia & Dholakia, 2004). Ett exempel på detta är AppStore där 

man kan köpa spel och diverse applikationer direkt i sin smartphone. I princip alla inköp man kan göra 

på en dator via traditionell E-commerce (e-handel) går idag att genomföra via en smartphone. M-

commerce förväntas att växa och ta större andel av E-commerce. Enligt Business Insider: stod M-

commerce för 3 % av all E-commerce 2010, 2012 växte siffran till 11 % med förväntningar om 15 % för 

2013 (Business Insider, 2013). Tack vare nya framsteg inom mobilteknik och utökade 

bredbandshastigheter har M-commerce blivit allt enklare och vanligare. Till skillnad från tidigare sätt att 

koppla upp sig mot internet såsom WAP, GSM, GPRS så har vi idag Smartphones med 4G-uppkoppling 

med standard överföringshastigheter på 100Mbit/s (ComputerSweden, 2013). Med de senaste årens 

utbyggnad av trådlösa nätverk skapas nya möjligheter för utveckling av applikationer till just 

smartphones. Med hjälp av tekniken i dagens smartphones kan våra mobiltelefoner tolka information 

som existerar i den kontext användaren befinner sig i (kontextmedvetenhet). Kontext är den 

information som kan användas för att karaktärisera de enheteter (t.ex. person, plats eller objekt) som är 

relevanta för interaktionen mellan användaren och applikationen (Dey et al. 2001).  Applikationer som 

är kontextmedvetna använder sig av kontextinformationen för att på olika sätt uppfatta situationen 

användaren befinner sig i (Dey, 2001).  

2.3 PLATSBASERADE TJÄNSTER 
Platsbaserade tjänster innebär en tjänst vars beteende utgörs av användarens geografiska position 

(Aalto et al. 2004). Platsbaserade tjänster (location based services: LBS) utnyttjar kunskapen kring var en 

mobilanvändare befinner sig. Platsbaserade tjänster kan utnyttja flera möjliga teknologier för att ta reda 

på var en nätverksanvändare geografiskt befinner sig (Kölmel & Alexakis, 2002 ). Exempel på 

platsbaserade tjänster idag är t.ex. Foursquare, Facebook och Google Maps. 

Foursquare är mobilapplikation för smartphones som iPhone och Android som hjälper 

användaren uppleva städer och platser på ett enklare sätt. Foursquare låter folk ansluta till vänner på 

andra sociala nätverk och användare kan checka-in på platser för att säga att de är där (Foursquare, 
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2013). Foursquare använder sig av platsbaserad information om var en smartphone befinner sig för att 

anpassa sig för användaren. 

2.4 PUSHTJÄNSTER 
Push teknik är en klient-serverteknik som innebär att servern sänder 

data utan att klienten har efterfrågat dessa (Svenska 

datatermgruppen, 2013). När information ”pushas” på en 

smartphoneanvändare levereras en notifikation (en pushnotis) till 

användarens smartphone utan att användaren nödvändigtvis bett 

eller efterfrågat det. I dagens Smartphones finns möjligheter att 

ställa in inställningar för just pushnotiser för att filtrera om för hur de 

ska visas. Ett exempel på en pushnotis kan t.ex. vara när användaren 

får ett sms. 

2.5 PLATSBASERADE PUSHTJÄNSTER 

I detta avsnitt förklarar vi vad platsbaserade pushtjänster är 

genom att illustrera två exempel. 

Platsbaserade tjänster utnyttjar informationen kring var en 

mobilanvändare befinner sig. Platsbaserade tjänster kan 

utnyttja flera möjliga teknologier för att ta reda på var en 

nätverksanvändare geografiskt befinner sig (Kölmel & Alexakis, 

2002 ). I exemplet till höger (Figur 2) utgörs den platsbaserade 

informationen av affärer, personer och andra platser av intresse 

som är i närheten av där användaren befinner sig. 
 

Figur 2 - Platsbaserade tjänster 

Platsbaserade pushtjänster (se Figur 3) utnyttjar informationen 

kring användarens nuvarande plats och kan tack vare den 

informationen pusha användaren med information som är 

relevant för den plats användaren befinner sig på. I exemplet i 

figuren till höger är den röd streckade cirkeln en representation 

för en pushradie, eller zon, bilden visar på att om användaren av 

en pushtjänst befinner sig inom en viss radie får denne en 

pushnotifikation. I exempelvis vår fiktiva applikation “Pusher” så 

får användaren en pushnotifikation om de befinner sig inom en 

viss radie av ett företag som har ett erbjudande, dock kan 

platsbaserade pushtjänster erbjuda många fler funktioner som 

t.ex. i Foursquare kan användare få en push som berättar “Nu är 

din kompis Peter, i närheten”. 

 

Figur 3 - Platsbaserade Pushtjänster 

Figur 1 - Exempel på pushnotifikation 
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2.6 IDENTIFIERING AV DESIGNTEMAN 
I inledningen av studien så började arbetet med att identifiera designriktlinjer som tidigare forskning 

tagit fram. Denna forskning läste vi in oss på och summerade. Designriktlinjerna vi identifierat i tidigare 

forskning sorterade vi och färgkodade. Därefter så försökte vi identifiera teman i de olika designriktlinjer 

som litteraturen presenterat och gruppera dem. Efter att vi identifierat och grupperat teman från 

tidigare forskning så använde vi oss av färgkodning för att hitta mönster och likheter mellan dem. 

Processen av att behandla designriktlinjerna var utdragen och gjorde oss förtrogen med den tidigare 

forskningen. 

     

Figur 4 - Process för framtagning av teman för designriktlinjer 

2.7 DESIGNTEMAN OCH RIKTLINJER 

2.7.1 INTRODUKTION 
Med hjälp av tidigare forskning sammanfattar vi tidigare framtagna riktlinjer och identifierar teman för 

att syntesisera en egen lista av designteman. De designriktlinjer vi sammanfattar har varit en variation 

av interaktionsdesign riktlinjer och riktlinjer för mobila enheter. I detta avsnitt presenterar vi vår 

sammanställning av våra identifierade designteman för att avslutningsvis sammanfatta hur de kommer 

att användas. De teman vi identifierar är: Användarkontroll, Felhantering, Flexibilitet, Visibilitet och 

Personlig Integritet. 

2.7.2 ANVÄNDARKONTROLL 
Användaren skall alltid kunna ta kontroll över artefakten och kunna starta, stoppa och stänga av 

automatiserade funktioner (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Schneiderman, 1998; 

Apple Inc., 2013). En applikation kan föreslå en åtgärd eller varna för farliga konsekvenser, men det är 

oftast ett misstag för applikationen att ta bort beslutsfattandet från användaren (Dey & Häkkilä, 2008; 

Apple Inc., 2013). De bästa applikationerna hittar den rätta balansen mellan att ge användarna de 

funktioner de behöver och samtidigt hjälpa dem att undvika oönskade resultat. Användarna känner mer 

kontroll över en applikation när dess beteenden och kontroller är bekanta och förutsägbara. När 
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åtgärder är enkla och okomplicerade är det lättare för användarna att enkelt förstå och komma ihåg 

dem (Apple Inc., 2013). 

Kontextmedvetna applikationer på t.ex. smartphones kan på olika sätt uppfatta situationer med hjälp av 

sensorer, dock kan dessa ibland initieras på felaktiga sätt om sensorerna uppfattar en viss kontext som 

kanske inte användaren befinner sig i. Det är därför viktigt att överväga osäkerheten i dessa situationer - 

Skall handlingen genomföras eller inte? Det kan därför vara lämpligt att be användaren bekräfta vissa 

handlingar innan de utförs (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006), det är även viktigt att tänka på följderna de kan 

få i sociala situationer (Dey & Häkkilä, 2008). Vidare bör systemet inte presentera för mycket 

information på en och samma gång. Filter bör implementeras för att kontrollera informationsflödet till 

användaren så informationen inte framstår som spam (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; 

Sebelius & Höjman, 2012). Applikationen bör även kunna filtrera notifikationer beroende på 

användarens aktivitet och hur viktiga de är för användaren (Sebelius & Höjman, 2012). 

 

2.7.3 FLEXIBILITET 
Finns det flexibilitet i systemet så att det kan tillgodose både oerfarna och erfarna användare? T.ex. Kan 

erfarna användare lätt hoppa över onödiga steg? (Nielsen 1994). Exempel på detta kan vara 

kortkommandon för mer erfarna användare (Schneiderman, 1998). Eftersom användare kan vara olika 

och deras användning variera är det viktigt att tillåta användaren att personalisera för att möta dennes 

individuella behov (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008). Exempel på detta kan vara 

filtrering eller anpassning av inställningar. Användaren ska ha möjlighet att kunna förändra de 

inställningar som automatiskt ställts in i applikationen för att anpassa för användaren (Häkkilä & 

Mäntyjärvi, 2006). Det är även viktigt att användaren har möjlighet att enkelt ångra åtgärder. Oro kan 

undvikas eftersom användaren vet att fel kan åtgärdas samtidigt som det uppmuntrar utforskning över 

vilka åtgärder som är möjliga (Schneiderman, 1998). Användare väljer eller klickar ofta på knappar eller 

kommer åt systemfunktioner av misstag och behöver enkelt kunna lämna oönskade tillstånd utan att 

behöva gå igenom fler steg (Nielsen, 1994). 

2.7.4 VISIBILITET  
Visibilitet syftar till funktioners synlighet. Desto synligare funktioner är, ju större är sannolikheten att 

användaran vet vad och hur de ska göra för att använda artefakten (Rogers et al. 2011). Det ska inte vara 

komplicerat för användaren att bearbeta informationen över hur applikationen fungerar. För att 

förenkla användarens bearbetning av information så är det viktigt att interaktionen är enkel 

(Schneiderman, 1998). Detta sker genom t.ex. minimalistisk design (Nielsen, 1994) med relevant 

information för den aktivitet användaren ska genomföra (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006). Användaren ska 

inte behöva komma ihåg information från en del av ett gränssnitt, utan ska istället känna igen sig och 

handlingen ska vara uppenbar för dem genom att göra objekt, handlingar och alternativ direkt synliga 

(Nielsen 1994).   

Mapping innebär hur en artefakts design förklara sig själv och sin funktion. Genom att förse 

användaren av en artefakt med god mapping förstår användaren hur en artefakt skall användas och hur 

den inte skall användas (Norman, 2002). Genom att tillhandahålla begränsningar för hur artefakter skall 

användas (constraints) styrs användaren till att använda artefakten på rätt sätt och hindrar misstag från 
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att ske genom att exempelvis endast erbjuda en lösning för användning (Rogers et al. 2011). För att 

förenkla för användaren bör design och navigation följa en standard för vad användare är vana vid, detta 

kallas “consistency” (Rogers et al. 2011).  

Consistency för applikationer innebär att designen på applikationen och navigationen håller sig 

till en standard för hur applikationer är skapade och vad användare är vana vid (Apple Inc., 2013; 

Blackler et al. 2005; Gross, 2003; Rogers et al. 2011). Användarna ska inte behöva fundera på om olika 

ord, ikoner för handlingar betyder samma sak (Nielsen, 1994). På samma sätt bör applikationer använda 

sig av ett användarvänligt språk, med ord, fraser, ikoner och begrepp som är bekanta för användaren, 

snarare än systemorienterade termer (Nielsen, 1994; Gross, 2003).  Användare kan enklare uppfatta hur 

en applikation fungerar genom användning av ikoner, symboler eller gester som fungerar som metaforer 

för liknande upplevelser eller objekt (Blackler et al. 2005; Apple Inc., 2013; Schneiderman, 1998).  

Metaforer kan t.ex. vara en brevsymbol för e-post så väl som “Swipe” rörelsen på smartphones, 

som kan liknas vid att bläddra blad i en bok eller tidning (Apple Inc., 2013). När användare kan 

manipulera objekt på en smartphoneskärm istället för genom separata kontroller blir de mer 

engagerade med sin uppgift och det blir enklare för dem att förstå resultatet av deras handlingar. 

Exempel på detta kan ses i användandet av touchskärmar, speciellt multi-touch gränssnitt där 

användaren kan expandera eller dra ihop en bild genom att gestera med fingrarna (Apple Inc., 2013). 

När användaren använder en artefakt som har god design så förklarar artefakten hur den skall 

användas. Man säger att design erbjuder en viss funktion. Detta kallas för “Affordance” och är ett 

koncept som innebär att en artefakt genom sin design "erbjuder" användare sin funktion genom att visa 

hur den används (Norman, 2002; Rogers et al. 2011). Om vi tar exemplet med en knapp så erbjuder en 

knapps design att bli klickad på. För att ett system ska ha god användbarhet bör systemets design 

beskriva hur det skall användas och erbjuda rätt typ av funktionalitet, så att användarna kan göra vad de 

vill och behöver göra (Gross, 2003).  

Användaren ska bli informerad om vad systemet gör och visa användaren vad som händer. 

Detta kan t.ex. vara vilket steg i processen ett system befinner sig i m.m. (Nielsen, 1994). Användararen 

ska inte behöva oroa sig över vilket läge applikationen befinner sig i. Applikationen bör därför förse 

användaren med subtil feedback (återkoppling) för att förstå och hålla användaren uppdaterad till 

förändringar som sker i applikationen (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Gross, 2003). 

Feedback bekräftar användarens handlingar, visar dem resultaten och uppdaterar dem om utvecklingen 

av deras pågående handlingar (Apple Inc., 2013; Gross 2003). För varje handling användare utför på 

systemet så skall det ge feedback. För frekventa och mindre handlingar skall feedbacken vara mer 

blygsam, medan den ska vara mer omfattande för mer sällsynta handlingar (Schneiderman, 1998; 

Sebelius och Höjman, 2012).  

För att reducera känslan av information overload (informationsöverlastning) är det även viktigt 

att dessa är diskreta, så att de inte uppfattas som spam och liknande. Feedback kan t.ex. vara ljud, ljus, 

text eller vibration. Ljud som t.ex. signalljud kan också ge användare värdefull feedback, men det bör 

inte vara den enda återkopplingsmekanism för att användare inte alltid hör sina smartphones (Apple 

Inc., 2013). Det är även viktigt att tänka på applikationens estetiska utseende.  

“Don’t think beauty in appearance, think beauty in interaction.” 

        (Overbeeke et al. 2002) 
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Estetisk integritet innebär att utseendet inte ska vara visuellt förvillande. Estetisk integritet mäter inte 

skönheten i en applikation eller kännetecknar dess stil, utan estetisk integritet representerar hur väl en 

applikations utseende och beteende integrerar med dess funktion för att sända ett tydligt budskap till 

användaren över hur applikationen ska användas. Användare bryr sig om huruvida en applikation 

levererar den funktionalitet som den lovar, men de påverkas även av applikationens utseende och 

beteende. Applikationen ska inviga förtroende och väcka tillit hos användaren (Apple Inc., 2013). 

När utvecklare designar för flexibilitet på smartphones där användaren är mobil bör utvecklare sträva 

efter enkel och snabb interaktion, eftersom användaren kan interagera med sin telefon samtidigt som 

de förflyttar sig eller gör något annat (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).  

  

2.7.5 PERSONLIG INTEGRITET 
Det är viktigt att tänka på hur information om användaren hanteras, hur informationen delas och vem 

som har tillgång till den (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008). Det är dessutom viktigt att 

användares data hanteras på ett säkert sätt för att skydda dennes personliga integritet (Sebelius & 

Höjman, 2012) samt att användaren får information om att personlig information samlas in, i vilket syfte 

den samlas in och hur den hanteras(Sebelius & Höjman, 2012). Applikationen får inte heller vara för 

påfrestande för användaren och inkräkta på dennes personliga integritet genom t.ex. överflödiga 

notifikationer som stör användaren (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008). Applikationen 

bör därför sträva efter att undvika onödiga avbrott (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006), detta kan t.ex. ske 

genom filtrering (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006). 

 

2.7.6 FELHANTERING 
Applikationens system ska hjälpa användaren navigera sig genom gränssittet. Applikationen ska därför 

vara designad så att användare inte kan utsättas för allvarliga fel (Nielsen, 1994). Om ett fel görs bör 

systemet kunna upptäcka felet och erbjuda enkel hantering av problemet (Schneiderman, 1998). 

Eventuella felmeddelanden bör uttryckas i klartext, det ska indikera vad som är problemet och föreslå 

en lösning (Nielsen, 1994). Det bör även finnas en system dokumentation över hur applikationen ska 

användas även om det kanske inte behövs (Nielsen, 1994). 
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2.7.7 VÅR APPLICERING AV DESIGNTEMAN 
Utifrån de teman vi har identifierat kommer vi att skapa en prototyp som vi sedan testar med studiens 

deltagare. Resultatet kommer vi sedan att återkoppla till de designteman och riktlinjer vi identifierat i 

litteraturen för att slutligen beskriva hur en platsbaserad pushtjänst kan designas för att bemöta 

smartphoneanvändares behov utifrån de teman vi identifierat. 

 

2.8 SAMMANFATTNING AV TEORIDEL 
Sammanfattningsvis beskriver vår litteraturstudie fem designteman som kommer undersökas i denna 

studie.  

Användarkontroll - Känner användaren kontroll över applikationen? 

Visibilitet - Ger applikationens design en förståelse för hur den skall användas? 

Flexibilitet - Erbjuds användaren till fler möjligheter att personalisera och använda 

applikationen på det sätt de vill? 

Personlig Integritet - Känner användaren oro över dennes personliga integritet? 

Felhantering - Sätts användaren i situationer där allvarliga fel kan uppstå? Hur hanteras fel? Får 

användaren hjälp att åtgärda fel om de inträffar? 
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3. METOD 

3.1 INLEDNING       
Utifrån de designteman vi identifierat i teoriavsnittet har vi skapat en prototyp i form av ett scenario och 

en applikation som vi testat mot studiens deltagare för att samla in data. Vi har tagit fram en prototyp 

för platsbaserade pushtjänster med hjälp av tidigare forskning och diskuterat dess funktion i intervjuer 

och fokusgrupper. Resultatet av datainsamlingen har vi sedan analyserat för att identifiera 

designriktlinjer som vi sedan återkopplat till tidigare forskning.  Som designverktyg har vi använt oss av 

scenarios och prototyping för att ge användaren en djupare förståelse av applikationens funktion. 

Scenariot ska visa hur designen av en platsbaserad pushtjänst skulle kunna se ut, fördelar och även 

nackdelar av olika designelement samt användarens inställning till dessa. Scenariot är grundat i de 

designteman som vi har identifierat från tidigare forskning. Efter vi har samlat in vår data har denna 

bearbetats för att slutligen identifiera designriktlinjer för platsbaserade pushtjänster. Detta 

metodupplägg har tidigare använts av Sebelius och Höjman (2012) för att undersöka hur 

kontextmedvetna applikationer till smartphones kan designas för att reducera information overload. 

För att summera vår metod presenterar vi följande figur.   

 

3.2 FORSKNINGSANSATS 
Vår studie har en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning är den forskning där man studerar 

fenomen och händelser vanligtvis i den sociala verkligheten som man analyserar. Kvalitativ forskning är 

ofta öppen där resultat växer fram utan några förutbestämda ramar. Där analyserar man exempelvis 

text och en djupare förståelse snarare än att bearbeta statistisk data (Denscombe 2009, s.423). 

Kvalitativ forskning ger möjlighet till rika beskrivningar av komplexa ämnen (Denscombe, 2009). En 

kvalitativ forskningsansats är lämplig att använda för att undersöka personers uppfattningar, 

erfarenheter och upplevelser (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta passar i vår studie då syftet är att 

genom intervjuer och fokusgruppsessioner identifiera designriktlinjer för platsbaserade pushtjänster. En 

av de vanligaste kvalitativa metoderna är intervjuer (Denscombe 2009, s.52).  

  

Identifiering av 
designtema 

Framtagning 
av prototyp 

Datainsamling 

Testning av 
prototyp 

Bearbetning av 
data 

Identifiera 
designriktlinjer  

för 
platsbaserade 
pushtjänster 

Figur 5 - Metodupplägg 
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3.3 FRAMTAGNING AV PROTOTYP 

3.3.1 APPLIKATION 
När vi tog fram prototypen inleddes vårt arbete med skissande följt av utvecklingen av storyboards, 

detta var ett viktigt steg för att konkretisera och förstå scenariot. Framtagningen av vår applikation 

genomfördes iterativt tillsammans med framtagningen av scenariot. Detta var en viktig process 

eftersom det tvingade oss att hela tiden blicka tillbaka och jämföra mot designteman och reflektera över 

applikationens användning. För att alltid ha designriktlinjerna i åtanke så analyserade vi muntligt efter 

varje steg vilket designtema och riktlinje som vi designade efter.  Alla designteman och riktlinjer gick inte 

direkt att härleda till applikationens design. Applikationen vi tog fram kallade vi för Pusher. Pusher är en 

fiktiv reklamtjänst till smartphones som pushar erbjudanden till användaren beroende på dennes plats. 

Den fiktiva prototypen gjorde det enklare för oss att diskutera scenariot och bättre förklara det för 

studiens deltagare. Genom att utveckla en prototyp parallellt med ett scenario så kunde vi skapa oss en 

bättre bild av applikationen. För en utförligare beskrivning av vår fiktiva prototyp (Se Bilaga Scenario). 

     
Figur 6 - Första LOFI-prototyp, för filtreringsystem och pushmeddelande 

     
Figur 7 - Slutgiltig prototyp 
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3.3.2 SCENARIO 
I vår studie har vi använt oss av scenario för att utvärdera platsbaserade pushtjänster tillsammans med 

användare. Ett scenario är en berättelse i text som beskriver en situation ( arroll, 1   ). Scenarion är ett 

effektivt sätt att få läsaren att föreställa sig en framtida produkt eftersom de kretsar kring en berättelse 

(Cooper et al. 2007). En berättelse om en person som använder en produkt låter personer använda sin 

kreativitet i högre grad än när de bara föreställer sig en befintlig produkt i ny form (Cooper et al., 2007). 

Scenariot och applikationen är framtagna efter de designteman och riktlinjer som vi sammanställt från 

tidigare forskning.  Framtagningen av scenario var en iterativ process där vi även skapade en fiktiv 

applikation. Efter vi skapat scenariot testade vi det med studiens deltagare för att undersöka hur väl 

prototyperna fungerade. 

3.4 DATAINSAMLING 

3.4.1 URVAL 
Undersökningen genomfördes med smartphoneanvändare i åldrarna 20-32 år. Studien genomfördes 

med ett urval bestående av vänner och bekanta, i en blandning av studenter och arbetande. Detta kallas 

för ett bekvämlighetsurval.  ekvämlighetsurval innebär att urvalet sker genom att använda resurser 

nära tillhands (Denscombe, 2009).  

3.4.2 INTERVJUER 
Som metod för att samla in data valde vi att först genomföra intervjuer och sedan fokusgrupper. 

Intervjuer tillåter att svar kan utvecklas beroende på innehåll och relevans. Intervjuer som data- 

insamlingsmetod kan ge djupare förståelse för att tolka ett fenomen eftersom den ämnar förstå den 

intervjuades synpunkter och åsikter (Kvale 1997, s.9). 

Intervjuerna genomfördes under studiens senare del när litteraturstudien var sammanställd. Detta 

gjorde att intervjuaren var bra påläst och kunde ställa relevanta frågor. Intervjuerna blev därför väldigt 

flexibla då vårt mål var att sammanställa respondenternas tankar och attityder till den fiktiva 

applikationen som presenterades i vårt scenario. Intervjuerna inleddes genom att först tala om för 

respondenterna vad studien gick ut på, att deras svar kommer att spelas in samt hur det insamlade 

materialet kommer att användas. Därefter presenterade vi respondenterna med scenariot och gav dem 

tid att i lugn och ro läsa sig igenom dem. När respondenterna läst igenom scenariot påbörjades 

inspelningen och respondenterna fick svara på ett antal frågor med förankring till scenariot.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Se bilaga Intervjuguide). Respondenterna fick 

alla samma frågor men lämnades utrymme att tala omkring frågorna och återge sina tankar och 

funderingar. En intervju som har en agenda men ändå lämnar utrymme för respondenten att själv 

utveckla frågor och tankar kallas för en semi-strukturerad intervju (Denscombe 2009, s.233). I den semi-

strukturerade intervjun har intervjuaren specificerade frågor men det finns ändå möjligheter till 

flexibilitet i ordningsföljden för frågorna eller teman (Denscombe 2009, s.234). Följdfrågor ställdes 

beroende på svarens innehåll. Totalt genomfördes tio intervjuer där inspelningarna pågick mellan 8 

minuter till 27 minuter (total inspelad tid ca 175 min). Slutligen transkriberades intervjuerna för vidare 

bearbetning av dess innehåll. 
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3.4.3 FOKUSGRUPP 
Avslutningsvis genomförde vi en fokusgrupp intervju med tre personer. En fokusgrupp är en typ av 

gruppintervju där interaktion sker kring ett ämne (Wibeck, 2010). Fokusgrupper är ett bra sätt att få 

dynamik i diskussionen då deltagarna kan få inspiration av varandra (Wibeck, 2010).  

3.4.3.1 Fokusgruppsessionen 

Fokusgruppsintervjun genomfördes som en variation till de individuella intervjuerna där förhoppningen 

var att en gruppintervju skulle erbjuda djupare och mer varierande svar som möjligtvis saknats i de 

individuella intervjuerna. Fokusgruppintervjun inleddes genom att först tala om för respondenterna vad 

studien gick ut på samt att de skulle vara anonyma, hur det insamlade materialet skulle användas, och 

att deras svar skulle komma att spelas in.  Därefter presenterades scenariot för respondenterna. När 

respondenterna läst igenom scenariot påbörjades inspelningen och respondenterna fick svara på ett 

antal frågor med förankring till scenariot.  Intervjuaren ledde diskussion med hjälp av en intervjuguide, 

och frågorna som ställdes var samma som vid de individuella intervjuerna (Se Bilaga intervjuguide). 

Respondenterna lämnades utrymme att tala omkring frågorna och återge sina tankar och funderingar. 

Följdfrågor ställdes beroende på svarens innehåll. Det genomfördes totalt en fokusgruppsintervju där 

urvalet bestod av 3 kvinnor i åldrarna 25-29. Total tid för intervjun var 33 minuter och inspelningen 

transkriberades för vidare bearbetning av dess innehåll. 

3.5 FORSKNINGSETIK 
I både intervjuerna och fokusgrupperna har vi respekterat och förhållit oss till vad som anses vara god 

forskningsetik. Detta har vi gjort genom att ta hänsyn till fyra huvudkrav som enligt Vetenskapliga rådet 

(2002) bör uppfyllas för att förhålla sig till god forskningsetik.  Kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att berätta 

vad vår studie går ut på. Samtyckeskravet innefattar att berätta de villkor som gäller för deras 

deltagande i vår studie, t.ex. att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta. 

Konfidentialitetskravet innefattar att berätta att insamlat material kommer behandlas konfidentiellt och 

att deltagare är anonyma. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter från respondenter endast får 

användas för forskning samt att berätta hur insamlad data kommer att användas och att deltagare kan 

komma att bli citerade. 
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3.6 ANALYSMETOD 
För att analysera vår insamlade data följde vi fem steg.  Dessa stegen kan liknas vid Denscombe (2009 

s.369) metod för att analysera kvalitativ data. Genom att vidta dessa stegen påvisar vi på 

undersökningens validitet och objektivitet. 

1. Förberedelser av data  

Efter varje datainsamlingstillfälle så genomfördes 

direkt en transkribering av det inspelade 

materialet.    

2. Förtrogenhet med data 

För att sedan bli förtrogen med vår data så 

bearbetades samtligt insamlat material i flera 

omgångar.  

3. Tolkning av data 

För att sedan börja bearbeta insamlad data så 

färgkodade vi och tematiserade vår data. För att vi 

skulle förhålla oss objektivt till vårt insamlade 

material så gjordes detta gemensamt i flera 

omgångar.    

4. Verifiering av data 

Efter arbetet med att transkribera och färgkoda så 

har data bearbetats ytterligare varv och 

genomgåtts många gånger för att verifiera vårt 

insamlade material. Detta stärker studiens 

objektivitet då vi hanterat vår insamlade data på 

ett metodiskt sätt. (Se databearbetningsprocessen i 

figur 9; se resultatet av sammanställningen i Bilaga 

3 – Sammanställning av resultat).    

5. Presentation av data. 

Efter att den insamlade datan blivit behandlad så 

presenterar vi vårt resultat och hur vi har kommit 

fram till det. 

  
Figur 9 - Process för bearbetning 

Figur 8 - Transkriberingsutdrag 
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3.7 METODDISKUSSION 

3.7.1 VALIDITET 
Validitet handlar om trovärdighet, att man verkligen har undersökt det man ville och ingenting annat 

( hur n, 2009 s.26), samt i vilken utsträckning har forskningsdata och metoderna för att erhålla data 

varit exakta, riktiga och träffsäkra (Denscombe, 2009 s.425; Bell, 2006 s.117). När vi samlat in data i 

intervjuer och fokusgruppsammanhang har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer d.v.s. 

intervjuer som har en tydlig agenda men ändå ger en del spelrum för respondenten att ge mer öppna 

svar.  För att säkerställa att både intervjuaren och respondenten har uppfattat svar och fråga korrekt har 

vi använt oss av följdfrågor och summeringar. På så sätt har studiens validitet stärkts då vi säkerställt att 

de svar deltagarna givit varit tolkade på ett korrekt sätt. Vårt resultat menar vi därför på har god 

validitet.  

3.7.2 RELIABILITET          
Reliabilitet är forskningsstudiens tillförlitlighet. Kan läsare lita på att slutsatserna forskaren dragit är 

riktiga? är forskningens metod tillförlitlig och utförd ett korrekt sätt? ( hur n, 2009 s.26; Denscombe, 

2009 s.301; Bell, 2006 s.117).  I vår studie har vi strävat efter att förhålla oss objektiv till vårt insamlade 

material och arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt med accepterade forsknings metoder. När 

vi bearbetade insamlad data så gjorde vi detta i flera omgångar och blev på så sätt förtrogen med vårt 

material och kunde lättare se mönster. Vidare så bearbetade även författarna data gemensamt vilket 

styrkte processens objektivitet.  

3.7.3 BEGRÄNSNINGAR 
En av studiens begränsningar är att vi inte kommer kunna ta fram ett generaliserbart resultat. I denna 

studie har vi arbetat explorativt med syftet att få en preliminär förståelse för hur platsbaserade 

pushtjänster kan utformas. Vårt resultat bör ses som en byggsten för vidare forskning. 

3.7.4 METODKRITIK 
En av studiens nackdelar var vårt urval.  Studien har haft sammanlagt 13 deltagare, 9 män och 4 kvinnor. 

Detta kan inte ses som ett generaliserbart urval. Eftersom att detta är en mindre explorativ studie så 

tror vi att urvalet spelar en mindre roll i det här sammanhanget då det handlar om 

smartphoneanvändning men det är fortfarande värt att nämna. Eftersom vår studie går ut på att testa 

ett fiktivt scenario för hur en icke-existerande applikation skall fungera blir det svårt för oss att 

uttala oss om något annat än deltagarnas inställning till vårt scenario och vår applikation. Vårt 

bidrag bör därför genomgå vidare testning för att undersöka hur applicerbart vårt resultat är.   
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4. ANALYS       
I detta avsnitt presenterar vi och analyserar vårt resultat av datainsamlingen utifrån de designteman vi 

introducerat i teoridelen (Användarkontroll, Flexibilitet, Visibilitet och Personlig Integritet). I analys delen 

här benämns respondenterna R1, R2, R3, RN... etc. (intervjurespondent) och F1, F2, F3 

(fokusgruppdeltagare) för att påvisa på deras spårbarhet i denna rapport.  

4.1 ANVÄNDARKONTROLL 

4.1.1 FILTER BÖR IMPLEMENTERAS FÖR ATT KONTROLLERA INFORMATIONSFLÖDET  
Användare lägger stor vikt vid att kunna kontrollera informationsflödet som presenteras till dem. Filter 

bör därför implementeras för att kontrollera informationsflödet till användaren så att det inte framstår 

som spam (R1; R4; R5; R8; F3)(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Sebelius & Höjman, 

2012). Användaren vill själv välja när och hur de får information från applikationen. Det är viktigt att 

användaren upplever kontroll över vad applikationen gör. 

“Om man själv väljer hur man får informationen och när; då skulle det inte vara något problem. 

Om man kan filtrera ut när man får informationen och så, så är det inga problem alls” (R8)  

“Största problemet är nog filtreringen. Att filtreringen funkar bra. Det skulle kunna bli så att man 

får massa grejer som man inte är intresserad av, och sen säger man så här: jag har bara fått 

dåliga tips nu stänger jag av det här efter två veckor. “ (R5)  

Något som framgick specifikt för vår applikation var att användare ville kunna ställa in hur många 

pushnotifikationer de kunde få maximalt om dagen (R4).  Applikationens filtrering måste fungera korrekt 

i alla lägen för att inte tappa tillit hos användaren (bl.a. F3; R9). Vårt resultat indikerar att filter bör 

implementeras för att kontrollera informationsflödet.  

4.1.1.1 Pushmeddelanden skall vara relevanta för användaren 

Användaren vill bara få information från applikation när det är av intresse. Om informationen inte är 

relevant för användaren leder det till irritation. Pushar som saknar relevans för användaren saknar värde 

och upplevs som besvärliga, och skapar irritation (bl.a. R4; R5; R10).  

“Ja, man vill ha erbjudanden när man är intresserad av dem, men annars är det bara i vägen, 

annars stör det bara.” (R10) 

Flera respondenter uttryckte att bara för att ett erbjudande är relevant för användaren geografiskt 

behöver de inte nödvändigtvis vara relevant för användaren (R1; R2,R4; F1). Om pushnotiser 

presenteras för användaren när de inte är relevanta för dem kan detta skapa irritation. 

“Den är ju relevant för honom för att han är nära ett ställe som erbjuder kaffe, men den är inte 

nödvändigtvis relevant för honom för han kanske inte är kaffe sugen.” (R1)  



22 

Detta indikerar att applikationen därför bör erbjuda användaren alternativ för att själv kontrollera 

filtreringen. I scenariot med Pusher skulle detta t.ex. kunna vara att applikationen är medveten om 

användarens kontext alternativt att den lär sig av användarens beteende. 

4.1.2 APPLIKATIONEN BÖR HANTERA ÖVERFLÖD SÅ ATT ANVÄNDAREN INTE KÄNNER AV 

INFORMATION OVERLOAD, IRRITATION ELLER SPAM 
Applikationen bör undvika information overload (informationsöverlastning) och överflödiga 

upprepningar av information som sker på ett sätt så att de kan uppfattas som spam. Om användaren får 

många likadana erbjudande kan de uppfattas som irritation (R3; R4; R6; R8). Användare ogillar om 

notifikationer kom utan att de är beredda på det samt om de kommer för ofta. Applikationen bör därför 

fungera på ett sätt så användaren kan undvika information overload, spam och onödiga upprepningar. 

Detta är något som även verifieras av tidigare forskning (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 

2008; Sebelius & Höjman, 2012), som beskriver att system bör inte presentera för mycket information 

på en och samma gång, filter bör implementeras för att kontrollera informationsflödet till användaren så 

informationen inte framstår som spam.  

Något som många respondenter uttryckte oro över var vissa situationer där användaren potentiellt kan 

utsättas för många pushnotiser som t.ex. köpcentrum, stadstorg, eller när de åker tunnelbana eller 

liknande (bl.a. R3; R4; R6; F3).  

“Att sitta på tunnelbanan och så plingar det i mobilen och så säger dom “här kan du gå av och ta 

en billig kaffe” liksom. Det känns som att då hade jag inte haft igång programmet över huvud 

taget. “(R6) 

I dessa situationer bör notifikationer hanteras på ett effektivt sätt så att användaren inte blir överöst 

med information. På ett liknande sätt beskriver Sebelius och Höjman (2012) att applikationen även bör 

kunna filtrera beroende på användarens aktivitet. Detta skulle bl.a. kunna ske genom att kombinera 

pushnotifikationer på ett sätt så att användaren inte får t.ex. ljud- eller vibrationsignal för varje enskild 

notifikation.   

Detta indikerar att applikationen därför bör hantera överflöd så att användaren inte känner av 

information overload, irritation eller spam. Genom exempelvis förbättrad filtrering för att användaren 

inte ska uppleva bristande användarkontroll. 

4.1.3 NOTIFIKATIONER FRÅN APPLIKATIONEN MÅSTE VARA ENKLA FÖR ANVÄNDAREN ATT 

STÄNGA AV 
Något som framgick väldigt tydligt var att användaren ville på ett enkelt sätt kunna kontrollera när och 

hur applikationen skulle vara aktiv. Applikationen måste alltid erbjuda ett enkelt sätt för användaren att 

stänga av notifikationer. (R1; R4; R9; R10). Respondenter uttryckte att de inte hade velat ha 

notifikationer till vardags utan hade hellre aktiverat applikationen då de faktiskt ville få erbjudanden 

inom ett visst område (R1; R6).  

“Jag skulle inte vilja ha notifications när jag gick till vardags när jag bara gick omkring liksom, 

utan jag skulle gå in och använda den när jag väl var i ett område där jag ville se ‘deals’.” (R1) 
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Flera av respondenterna uttryckte att de upplevde pushmeddelanden som något som skapade stress 

och skulle inte vilja ha pushmeddelanden över huvudtaget (Bl.a. R6; R9). Istället skulle de vilja använda 

applikationen som en tjänst för att hitta erbjudanden när de aktivt själva går in i applikationen, d.v.s. att 

de inte blir pushade med erbjudanden utan själva går in och letar fram dem (även kallat pull).  

“Jag tror att jag mer skulle använda den om jag var ute på stan och liksom aktivt satte på den 

och själv fick scrolla genom en lista om vad det finns för erbjudanden.” (R9) 

Respondenterna menade istället att de vill använda applikationen aktivt för att hitta platser som är av 

intresse. Exempelvis genom att aktivera applikationen själv och ta fram en lista med platser med 

erbjudanden som kan vara av intresse. Tidigare forskning beskriver att användaren alltid skall kunna ta 

kontroll över artefakten och kunna starta, stoppa och stänga av automatiserade funktioner (Häkkilä & 

Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Schneiderman, 1998; Apple Inc., 2013). Det är därför rimligt att 

anta att applikationen båda bör kunna fungera som en push- och pulltjänst, för att stödja båda typerna 

av användning.  

Användarkontroll i platsbaserade pushtjänster kan alltså uppnås genom att... 

● Implementera filter för att kontrollera informationsflödet  
(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Sebelius & Höjman, 2012) 

○ Pushmeddelanden skall vara relevanta för användaren 
 (Dey & Häkkilä, 2008; Sebelius & Höjman, 2012)  

● Applikationen hanterar överflöd så att användaren inte känner av information overload, 

irritation eller spam 
(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Sebelius & Höjman, 2012) 

● Notifikationer från applikationen måste vara enkla för användaren att stänga av  
(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Schneiderman, 1998; Apple Inc., 2013) 

4.2 FLEXIBILITET 

4.2.1 APPLIKATIONEN ÄR ANPASSNINGSBAR FÖR NÄR ANVÄNDAREN SKA KUNNA FÅ 

PUSHMEDDELANDE 
Majoriteten av respondenterna understrykte att applikationen bör vara anpassningsbar för när 

användaren ska få pushmeddelande (bl.a. R3; R5; R6; R7; R10; F1; F2; F3; ). Som tidigare nämnt är det 

även viktigt att ha en tillgänglig knapp för att aktivera och avaktivera, det ska dessutom gå snabbt att 

ställa in.  

“... det är väldigt viktigt att ha en tillgänglig knapp, att det inte är alldeles för invecklat att gå in 

och skriva. Det ska va lika lätt som sätta ett alarm, som att skriva in att man inte vill ha den. Nu 

är du avstängd i åtta timmar. Eller bara nu är du avstängd tills jag ehm tills jag sätter igång dig 

igen. Det ska vara väldigt enkelt att göra det, för då blir det då blir det ens bästa vän, i det här 

sammanhanget.” (R3) 
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Applikationen bör erbjuda flexibla valmöjligheter. Användaren ska aktivt kunna filtrera bort 

notifikationer när de dyker upp och även ges möjlighet att filtrera bort hela kategorier (R5; R6; R7; F1; 

F2). Applikationen bör även ge möjligheten att kunna filtrera djupt, med Pusher som exempel så skulle 

detta kunna innebära produkter/tjänster på en detaljnivå. Respondenterna föreslår även en möjlighet 

för användaren att själva få anpassa radie för push, beroende på produkt/tjänst eller företag (R3; R7; 

R10; F3).  

Häkkilä och Mäntyjärvi (2006), Dey och Häkkilä (2008) samt Sebelius och Höjman (2012) föreslår att 

personalisering kan ske t.ex. genom filtrering. Eftersom användare kan vara olika och deras användning 

variera är det viktigt att tillåta användaren att personalisera för att möta dennes individuella behov. I vår 

applikation framkom det av respondenterna att de ville ha möjligheter till att t.ex. anpassa när och hur 

applikationen var aktiv t.ex. med hjälp av schema, inställning av pushradius, som styr om användaren får 

pushmeddelande eller inte. Vårt resultat indikerar därför att applikationen bör vara anpassningsbar av 

inställningarna för när användaren ska kunna få pushmeddelande. 

4.2.2 APPLIKATIONEN SKA PERSONALISERA GENOM ATT FILTRERA NOTIFIKATIONER EFTER HUR 

RELEVANTA DEM ÄR FÖR ANVÄNDAREN 
Applikationen ska filtrera notifikationer efter hur relevanta de är för användaren. Användaren bör ges 

möjlighet till att anpassa filter. Möjligheten till att kunna skräddarsy sin filtrering efter användarens 

behov. Exempel på detta som framkom i vår applikation (Pusher) skulle kunna vara att filtrera efter vilka 

olika typ av erbjudanden användaren vill ha, eller anpassning efter tid eller t.ex. specifika platser eller 

användarens rutt till jobbet (bl.a. R3; R5).  

“Ah men jag vill ha pushar i närheten på universitetet och jag vill ha pushar nära hemma, men 

tänk om det blir så här: “ah supererbjudande” after så här after work öl på en torsdag nära där 

jag bor. Men det vet jag ju inte föräns jag kommer dit.“ (R5) 

Tidigare forskning av Ranganathan(2002) beskriver bl.a. att direktmarknadsföring till mobiler inte får 

vara slumpartad utan ska vara relevant för användaren. Häkkilä och Mäntyjärvi (2006), Dey och Häkkilä 

(2008) samt Sebelius och Höjman (2012) föreslår möjligheter till personalisering genom filtrering. 

Eftersom användare kan vara olika och deras användning variera är det viktigt att tillåta användaren att 

personalisera för att möta dennes individuella behov, exempel på detta kan vara filtrering eller att 

anpassa inställningar. Vårt resultat indikerar därför att applikationen ska filtrera notifikationer efter hur 

relevanta dem är för användaren. 

4.2.3 ERBJUD ANVÄNDARE MÖJLIGHETER TILL HANTERING AV PUSHMEDDELANDE OCH 

PUSHNOTISER 
Flera av respondenterna uttryckte att applikationen ska erbjuda användaren flera möjligheter till 

hantering och på ett enkelt sätt vara sympatisk till den kontext användaren befinner sig i (R3; R7; R10). I 

områden där användaren potentiellt kan pushas med fler erbjudanden där det finns fler platserbjudande 

på t.ex. “affärer” måste applikationen kunna hantera detta. I t.ex. tätbebyggda områden med många 

platser som erbjuder erbjudanden måste det finnas sätt att filtrera för det som specifikt passar 

användaren (R10). 



25 

Som tidigare nämnt framkom det som väldigt positivt att användare kunde hantera pushnotiser på flera 

olika sätt (R2; R3; R6; R9; R10 ... m.fl.). Genom att läsa om erbjudandet direkt i notisen och få den 

relevanta informationen för att avgöra ifall erbjudandet är av intresse kunde användaren senare välja 

ifall han ville öppna meddelandet och ta del av ytterligare information. Detta kan liknas vid Nielsen 

(1994) som föreslår att det ska finnas flexibilitet i systemet så att de kan tillgodose både oerfarna och 

erfarna användare och ge dem möjligheter att hoppa över steg. Genom att erbjuda användarna av vår 

prototyp möjligheten att avgöra ifall pushnotisen är relevant för användaren direkt utifrån pushens 

ämnesrad (och inte öppna pushmeddelandet). Användaren kan på så sätt ta del av erbjudandet och 

hoppa över ett steg beroende på hur erfaren han är med applikationen. 

På samma sätt upplevde många respondenterna att det även skulle finnas fler möjligheter till hantering 

av pushmeddelanden (dvs. de öppna erbjudandet). I vår prototyp kan användaren ge “tumme upp” och 

“tumme ner” för att filtrera bort erbjudanden dem inte vill ha.  Flera av respondenterna menade på så 

sätt att fler möjligheter till hantering av dessa borde finnas, för användaren, då de kanske inte endast 

behöver handla om att filtrera fram/bort specifika erbjudanden. Några av de förslag som kom fram för 

just vår applikation var bl.a. favoritlista för notifikationer användaren vill spara och komma ihåg till 

senare (F1; F2; R7). 

“Men de man skulle kunna göra är, om man får erbjudanden precis när man är utanför affären 

är att spara de erbjudandet, i någonslags favoritlista, och sen ha med sig det sen. De beror ju lite 

på vad de är för erbjudande, de kanske bara är just idag” (F1) 

Detta resultat kan liknas vid tidigare forskning (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008) som 

beskriver att användare kan vara olika och deras användning variera är det viktigt att tillåta användaren 

att personalisera för att möta dennes individuella behov. Vårt resultat indikerar att applikationen bör 

erbjuda användare möjligheter till hantering av pushmeddelande och pushnotiser. 

4.2.3.1 Användaren bör få alternativ för att hantera olästa oöppnade notifikationer 

Användaren behöver känna att den har kontroll över applikationen och skall ha möjlighet att enkelt 

hantera informationen. Ett irritationsmoment för flera respondenter är att enkelt kunna hantera olästa 

notifikationer som visas (ofta som en siffra), flera respondenter ger förslaget att applikationen bör 

kunna hantera olästa/oöppnade på ett smidigt och enkelt vis (bl.a. R2; R6; F3). Användaren bör därför få 

alternativ till att hantera olästa/oöppnade notifikationer. 

Detta kan liknas vid tidigare forskning (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008) som beskriver 

att användare kan vara olika och deras användning variera är det viktigt att tillåta användaren att 

personalisera för att möta dennes individuella behov. Vidare kan de liknas vid tidigare forskning av 

Nielsen (1994) som föreslår flexibilitet i systemet ska finnas så att de kan tillgodose både oerfarna och 

erfarna användare. Därav indikerar våra resultat att användare av platsbaserade pushtjänster bör få 

alternativ för att hantera olästa och oöppnade notifikationer. 
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Flexibilitet i platsbaserade pushtjänster kan alltså uppnås genom att... 

● Applikationen är anpassningsbar för när användaren ska kunna få pushmeddelande 
(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Sebelius & Höjman, 2012) 

● Applikationen ska personalisera genom att filtrera notifikationer efter hur relevanta dem är för 

användaren 
(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Sebelius & Höjman, 2012; Ranganathan, 2002) 

● Erbjud möjligheter till hantering av pushmeddelande och pushnotiser 
(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Nielsen, 1994) 

○ Användaren bör få alternativ för att hantera olästa oöppnade notifikationer 
(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Nielsen, 1994) 

 

4.3 VISIBILITET 

4.3.1 PUSHNOTISER SKA VARA MINIMALISTISK DESIGNADE MEN ÄNDÅ GE ANVÄNDAREN 

RELEVANT INFORMATION 
Pushnotisen ska vara minimalistiskt designad och bara visa de mest väsentliga (minimalism och 

relevans). Det ska i pushnotisen direkt gå att avgöra om pushmeddelandet är av intresse eller inte (bl.a. 

R1; R2; R9; R10). Detta gör att användaren får ett smidigt sätt att hantera notifikationen, och kan läsa 

mer om den vill. 

“... bara att öppna meddelanden tycker man är lite jobbigt, och att bara få informationen direkt 

till skärmen utan att behöva gå dit är skönt.” (R9) 

Tidigare forskning beskriver att för att förenkla användarens bearbetning av information så är det viktigt 

att interaktionen är enkel (Schneiderman, 1998). Detta sker genom t.ex. minimalistisk design (Nielsen 

1994) med relevant information för den aktivitet användaren ska genomföra (Häkkilä & Mäntyjärvi, 

2006). Vårt resultat verifierar därför tidigare forskning och indikerar att pushnotiser för platsbaserade 

pushtjänster bör vara minimalistiskt designade och ge relevant information till användaren. 

4.3.2 APPLIKATIONEN MÅSTE VARA ENKEL ATT STÄLLA IN 
Applikationen måste vara enkel att ställa in, är det för jobbigt för användaren att anpassa applikationen 

kan användaren tappa intresset (bl.a. F1; F2; R1; R2; R3; R6; R7; R8). Inställningar ska därför vara enkla 

att genomföra och filtreringen ska både stödja avancerad filtrering och även enkel övergripande 

filtrering. Orkar användaren inte genomföra filtrering kan detta leda till irritation då användaren 

potentiellt kan pushas med fler icke-relevanta pushmeddelanden. Desto mer användaren engagerar sig i 

applikationen desto bättre kan applikationen anpassa sig efter användaren. 

“... är det ett för långt filtreringsträd så kan det göra att man förlorar användare för att de inte 

orkar ta sig igenom den. Är det ett för kort sen så får dem hur mycket push som helst, då kan ju 

det vara irriterande. Så jag tror att hitta en balans där är nog typ super crucial.” (R7) 



27 

“Om inte han skulle orka göra alla sina inställningar och sånt, som många gör så skulle han bli 

irriterad på alla push notifications som kommer.” (R2) 

På grund av att användares engagemang kan variera väldigt mycket så är det viktigt att applikationen 

fungerar bra redan i sitt grundutförande, utan att användaren gjort några inställningar (R1). 

“... jag orkar väldigt sällan gå in och göra några inställningar i applikationer, till exempel det här 

att lägga in ett schema för när man vill ha notifikationer, sådana funktioner använder jag aldrig. 

Utan jag använder applikationer i deras enklaste utförande och om jag tycker att det känns bra 

efter en tids användande då fortsätter jag använda den. Om jag märker att jag inte har öppnat 

den här appen på länge eller att jag blir så irriterad av alla notifikationer att jag stänger av alla 

notifikationer, då slutar jag använda appen och då tar jag till slut bort den. “ (R1) 

Processen för att vidare förfina filtreringen för framtida push, ska vara enkel så att applikationen lär sig 

och kan bli bättre i framtiden (bl.a. R8; F1; F2). På detta sätt kan användaren snabbt välja bort 

pushmeddelanden (i vårt fall pushmeddelanden användaren inte vill ha i fortsättningen), och inte 

behöver gå in i filterinställningar och genomföra avancerade filterinställningar. I vår applikation 

genomfördes detta genom att användaren kunde trycka tumme upp och tumme ner på 

pushmeddelanden som han fått och inte ville ha. 

Detta kan liknas vid tidigare forskning av Nielsen (1994), Norman (2002), Gross (2003) , Häkkilä och 

Mäntyjärvi (2006) och Rogers et al. (2011). Nielsen (1994) beskriver, för att göra interaktionen enkel för 

användaren så ska användaren inte behöva komma ihåg information från en del av ett gränssnitt, utan 

ska istället känna igen sig och handlingen ska vara uppenbar för dem genom att göra objekt, handlingar 

och alternativ direkt synliga (Nielsen 1994). Applikationens funktion ska alltså vara synlig för 

användaren. Detta kallas för mapping och innebär hur en artefakts design förklara sig själv och sin 

funktion. Genom att förse användaren av en artefakt med god mapping förstår användaren hur en 

artefakt skall användas och hur den inte skall användas (Norman, 2002). För att ett system ska ha god 

användbarhet bör systemets design beskriva hur det skall användas och erbjuda rätt typ av 

funktionalitet, så att användarna kan göra vad de vill och behöver göra (Gross, 2003).  Man säger att 

design erbjuder en viss funktion. Detta kallas för “Affordance” och är ett koncept som innebär att en 

artefakt genom sin design "erbjuder" användare sin funktion genom att visa hur den används (Norman, 

2002; Rogers et al. 2011). När utvecklare designar för flexibilitet på smartphones där användaren är 

mobil bör utvecklare sträva efter enkel och snabb interaktion, eftersom användaren kan interagera med 

sin telefon samtidigt som de förflyttar sig eller gör något annat (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).  

Genom att skapa en användarvänlig design kan applikationen bli enkel att använda och ställa in. 

Respondenterna i vår undersökning upplevde att applikationen skulle vara enkel att ställa in, är det för 

jobbigt för användaren att anpassa applikationen kan användaren tappa intresset. Vårt resultat 

verifierar därför tidigare forskning och indikerar att platsbaserade pushtjänster bör vara enkla för 

användaren att ställa in. 
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4.3.3 HA GOD VISIBILITET SÅ ATT FUNKTIONER OCH HANDLINGAR BLIR UPPENBARA FÖR 

ANVÄNDAREN 
Applikationen måste ha god visibilitet så att dess funktioner blir uppenbara för användaren. Visibilitet 

syftar till funktioners synlighet. Desto synligare funktioner är, ju större är sannolikheten att användaran 

vet vad och hur de ska göra för att använda artefakten (Schneiderman, 1998; Nielsen, 1994; Norman, 

2002; Gross, 2003; Blackler et al. 2005; Rogers et al. 2011; Apple Inc., 2013). Något som framgick ur vår 

prototyp var att respondenterna efterfrågade bra visibilitet i applikationen i form av att ge användaren 

tydligare ikoner som skapar en intuitiv känsla i användningen.  

Vid våra intervjuer så var både vår prototypdesign uppskattad och kritiserad någorlunda jämnt fördelat 

mellan respondenterna (bl.a. R2; R3; R5; R10; F3). Många av respondenterna var förvirrande till hur vår 

filtrering fungerade, och ställde sig frågande till hur intuitivt olika knappar och funktioner var. Det blir 

därför svårt att uttala sig om huruvida det exempel vi ger är bra eller dåligt designat. Något som vi 

kunde identifiera vid framtagningen av vår applikation var att det var svårt att finna en bra balans 

mellan att erbjuda användaren simpel och snabb hantering samtidigt som denne vill ha tillgång till 

komplexa funktioner. Istället kan vi summera att detta pekar på vikten att ge användaren god visibilitet 

och feedback som förklarar vad ett visst verktyg eller funktion gör, har möjlighet att göra och ifall det är 

genomfört. 

Vidare uttrycktes vikten av att ha en tydlig och tillgänglig “knapp” för att kunna sätta på och stänga av 

applikationen (bl.a. R3). Detta var något som framkom väldigt tydligt hos nästan alla respondenter att 

applikationen skulle gå att enkelt stänga av. Detta kan kopplas till tidigare forskning som uttrycker att 

användaren inte ska behöva komma ihåg information från en del av ett gränssnitt, utan ska istället 

känna igen sig och handlingen ska vara uppenbar för dem genom att göra objekt, handlingar och 

alternativ direkt synliga (Nielsen, 1994). Genom att förse användaren av en artefakt med god mapping 

förstår användaren hur en artefakt skall användas och hur den inte skall användas (Norman, 2002).   

“Det ska va lika lätt som sätta ett alarm, som att skriva in att man inte vill ha den. Nu är du 

avstängd i åtta timmar. Eller bara nu är du avstängd tills jag sätter igång dig igen. Det ska vara 

väldigt enkelt att göra det, för då blir det då blir det ens bästa vän, i det här sammanhanget.” 

(R3) 

Några av respondenterna uttryckte att användare själva skulle kunna avgöra hur feedback vid 

pushnotiser skulle ske, där användarna själva skulle kunna välja mellan text, ljud, bild osv.. Användaren 

måste dock märka att han får ett pushmeddelande annars blir erbjudandet meningslöst (F1; F2; F3). 

“Ja men ska du se de direkt när du går förbi så måste de ju vara någonting, antingen ljud eller 

vibb, annars känns de ju också meningslöst.” (F2) 

Användaren ska bli informerad om vad systemet gör och visa användaren vad som händer. Detta kan 

t.ex. vara vilket steg i processen ett system befinner sig i m.m. (Nielsen, 1994). Användararen ska inte 

behöva oroa sig över vilket läge applikationen befinner sig i. Applikationen bör därför förse användaren 

med subtil feedback för att förstå och hålla användaren uppdaterad till förändringar som sker i 
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applikationen (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Gross, 2003). Feedback bekräftar 

användarens handlingar, visar dem resultaten och uppdaterar dem om utvecklingen av deras pågående 

handlingar (Apple Inc., 2013; Gross, 2003). För varje handling användare utför på systemet så skall det 

ge feedback. För frekventa och mindre handlingar skall feedbacken vara mer blygsam, medan den ska 

vara mer omfattande för mer sällsynta handlingar (Schneiderman, 1998). För att reducera känslan av 

information overload är det även viktigt att dessa är diskreta, så att de inte uppfattas som spam och 

liknande. Feedback kan t.ex. vara ljud, ljus, text eller vibration. Ljud som t.ex. signalljud kan också ge 

användare värdefull feedback, men det bör inte vara den enda återkopplingsmekanism då användaren 

inte alltid hör sin smartphone (Apple Inc., 2013). 

Vårt resultat stödjer därmed tidigare forskning som indikerar att platsbaserade pushtjänster ska ha god 

visibilitet så att funktioner och handlingar blir uppenbara för användaren. 

Visibilitet i platsbaserade pushtjänster kan alltså uppnås genom att… 

● Pushnotiser ska vara minimalistisk designade men ändå ge användaren relevant information 
  (Schneiderman, 1998; Nielsen 1994; Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006) 

● Applikationen måste vara enkel att ställa in 
(Nielsen, 1994; Norman, 2002; Gross, 2003; Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Rogers et al. 2011) 

● Ha god visibilitet så att funktioner och handlingar blir uppenbara för användaren 
(Schneiderman, 1998; Nielsen, 1994; Norman, 2002; Gross, 2003; Blackler et al. 2005; Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey 

& Häkkilä, 2008; Rogers et al. 2011; Apple Inc. 2013) 

4.4 PERSONLIG INTEGRITET 

4.4.1 INFORMATION SKA HANTERAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT SÅ ATT ANVÄNDAREN INTE BLIR 

OROLIG 
Om applikationen lagrar information om användaren så är det större risk att oro sker över hur denna 

information hanteras (R3). Respondenterna beskrev att de kunde uppleva oro över hur information som 

samlas in av applikationen hanteras (R3; R4; R6; R10; F1; F2; F3). Denna oro kan t.ex. vara att 

applikationen trackar användaren (R10). Applikationen får inte utnyttja den information applikationen 

känner till om en utan det ska användaren själv ta beslut om. Det är viktigt att informera användaren om 

hur informationen används (F1; F2; F3). 

 

“... att man liksom inte använder den data man får till annat, utan det ska vara de jag vill ha, 

annars skulle jag bli irriterad, om de kom saker som byggde på att jag dricker mycket kaffe att 

de då t.ex. kom erbjudanden, “Du som dricker mycket kaffe, nu är det extra erbjudande på kaffe 

på ICA”. De skulle jag tycka vara lite läbbigt...” (F3) 
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4.4.1.1 Applikationen skall ha god transparens, för att förklara hur information 

hanteras 

Det är viktigt att applikationen har transparens, så att användaren inte oroar sig över hur det fungerar. 

Annars kan det få dem att misstro applikationen (F1; R1; R2; F3). Några av respondenterna uttryckte att 

de inte skulle känna sig bekväma med applikationen om den inte visade på något vis hur den tjänar 

pengar. 

“Kostar applikationen pengar för mig. Kostar applikationen pengar för, kostar det pengar för 

företagen? Hur tjänar ni era pengar? Det skulle göra stor skillnad tror jag för innehållet. Det är 

så jag skulle forma min uppfattning om vad, hur det kommer utveckla sig i applikationen.” (R2)  

 

Det är viktigt att tänka på att användares data hanteras på ett säkert sätt för att skydda dennes 

personliga integritet samt att användaren får information om att personlig information samlas in, i vilket 

syfte den samlas in och hur den hanteras (Sebelius & Höjman, 2012). 

4.4.1.2 Applikationen bör inte vara kopplad till sociala medier  
Applikationen bör inte vara kopplad till andra system eller sociala medier (R1; R5; R7; R9). 

Användaren upplever oro över att information kan delas till sociala medier som t.ex. Facebook och 

genom det monitera köpvanor osv.. Desto mindre kopplingar till sociala medier ju mindre oroliga är 

användaren.  

“Om den vill ha tillgång till Facebook till exempel då skulle jag tänka till extra mycket innan jag 

började lära upp den här appen vad jag har för köpvanor. Ju mindre kopplingar den har till andra 

system, desto mindre orolig är jag.” (R1) 

“… den här skulle det kunna vara ok, så länge den inte postar på Facebook var jag dricker kaffe 

någonstans, så är det helt okej!” (R5) 

 

Tidigare forskning beskriver att det är viktigt att tänka på hur information om användaren hanteras, hur 

informationen delas och vem som har tillgång till den (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; 

Sebelius & Höjman, 2012). Vårt resultat bekräftar därmed tidigare forskning som indikerar att 

information ska hanteras på ett säkert sätt så att användaren inte blir orolig. 

4.4.2 APPLIKATIONEN UNDVIKER ATT STÖRA ANVÄNDARE I ONÖDAN 
Som tidigare nämnts av flera respondenter (bl.a. R5; F2) ska applikationens grundinställningar ta hänsyn 

till folks vanor och bör inte skicka ut push t.ex. mitt i natten. Användare kan uppleva irritation över 

pushmeddelanden. 

 

“Ja och om default inställningen är att den kan plinga till tre på natten så skulle nog folk bli 

ganska ledsna på den här rätt snabbt.” (R5) 
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I relation till vårt resultat så beskriver även tidigare forskning att applikationen inte får vara för 

påfrestande för användaren och inkräkta på dennes personliga integritet genom t.ex. överflödiga 

notifikationer som stör användaren (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008). Applikationen 

bör därför sträva efter att undvika onödiga avbrott, detta kan t.ex. ske genom filtrering (Häkkilä & 

Mäntyjärvi, 2006). Vårt resultat bekräftar därmed tidigare forskning som indikerar att platsbaserade 

pushapplikationer undviker att störa användaren i onödan. 

4.4.3 ANVÄNDAREN KAN KONTROLLERA VILKET LÄGE APPLIKATIONEN BEFINNER SIG I 

(AKTIV/INAKTIV) 
Flera respondenter uttryckte att användaren kan uppleva oro om den inte kan kontrollera när 

applikationen är aktiverad eller ej. Det ska alltid framgå för användaren om applikation är aktiverad eller 

inte; stänger användaren av applikationen ska den vara helt avstängd och inte ens köra i bakgrunden.  

 

”Ja om jag inte kan kontrollera när den är på eller av, jag kanske vill kontrollera det själv, så att 

om jag stänger av den då ska den vara avstängd den ska inte köra i bakgrunden, det ska vara 

tydligt att den antingen är på eller så är den av.” (R10) 

 

Vårt resultat kan ses i relation till att applikationens visibilitet och feedback ska vara tydlig, där tidigare 

forskning beskriver att det ska vara synligt vilket läge en applikation eller ett system befinner sig i 

(Nielsen, 1994; Rogers et al. 2011). Vårt resultat indikerar att användaren kan uppleva oro över att inte 

kunna kontrollera applikationen och det bör därför framgå i systemet vilket läge applikationen befinner 

sig i (aktiv/inaktiv).  

God personlig integritet i platsbaserade pushtjänster kan alltså uppnås genom att… 

● Information ska hanteras på ett säkert sätt så att användaren inte blir orolig 
(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Sebelius & Höjman, 2012) 

○ Applikationen skall ha god transparens, för att förklara hur information hanteras 
(Sebelius & Höjman, 2012) 

○ Applikationen bör inte vara kopplad till sociala medier 
(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008; Sebelius & Höjman, 2012) 

● Applikationen undviker att störa användare i onödan 
 (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006; Dey & Häkkilä, 2008) 

● Användaren kan kontrollera vilket läge applikation befinner sig i (aktiv/inaktiv) 
 (Nielsen, 1994; Rogers et al. 2011) 

4.5 FELHANTERING 
Vid analysen av det empiriska materialet fann vi att designtemat Felhantering som vi sammanställt ifrån 

tidigare forskning inte gick att identifiera i vår data. Detta kan vara en följd av studiens upplägg då vårt 

resultat var ofullständigt för detta tema och inte kunde avgöra dess vikt. Detta innebär dock inte att 
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Felhantering inte är en viktig del i platsbaserade pushtjänster utan bör istället ses som något vårt 

resultat inte kan påvisa.  

4.6 GENERELLA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER MED PLATSBASERADE PUSHTJÄNSTER FÖR 

DIREKTMARKNADSFÖRING 

4.6.1 UTMANINGAR 
4.6.1.1 Oro över att applikationen styr användaren till att konsumera 

Med vår prototyp som exempel visade vissa av respondenterna oro över möjligheten att applikationen 

styr, eller influerar användaren till att konsumera. Vissa användare kan automatiskt vara skeptiska till 

erbjudande och istället bara se dem som reklam (bl.a. F2; F3; R6).  

“Att man köper saker som man egentligen inte behöver och bara för att det är ett bra 

erbjudande eller för att man får reklamen liksom.” (R6) 

Vårt resultat indikerar att det finns en utmaning i att användare kan uppleva oro över att applikationen 

styr och influerar användaren att konsumera.  

4.6.1.2 Användaren måste engagera sig i applikationen  
Applikationen måste vara tillräcklig i sitt grundförande, eftersom användare ibland inte orkar genomföra 

avancerade inställningar (R1; R7). 

“... jag orkar väldigt sällan gå in och göra några inställningar i applikationer, till exempel det här 

att lägga in ett schema för när man vill ha notifikationer, sådana funktioner använder jag aldrig. 

Utan jag använder applikationer i deras enklaste utförande och om jag tycker att det känns bra 

efter en tids användande då fortsätter jag använda den. “ (R1)  

Användaren måste engagera sig i applikationen annars kommer den inte kunna vara relevant för 

användaren (F2; R1; R6). Desto mer användaren engagerar sig i applikationen och anpassning av filter 

desto mer relevant kan den vara för användaren. Applikationen måste därför underlätta för användaren 

och vara lätthanterlig (R3). Filterinställningar måste vara enkla att genomföra annars orkar inte 

användaren genomföra inställningar och detta kan resultera i irritation. 

“Om inte han skulle orka göra alla sina inställningar och sånt, som många gör så skulle han bli 

irriterad på alla push notifications som kommer.” (R2) 

Vårt resultat indikerar att en stor utmaning finns i att engagera användaren till att använda 

applikationen, bl.a. genom att göra applikationen lätthanterlig. 

4.6.1.3 Undvika att pusha användaren med överflöd 

Applikationen bör undvika att pusha användaren med överflöd (bl.a. R4; R6).  

“Låt oss säga att han [Kim] får ett tredje erbjudande på kaffe. Då har han redan köpt sin kaffe, 

och då skulle jag själv bli så här “men va fan nu räcker det” liksom.” (R6) 



33 

I Pusher skulle detta kunna lösas genom att via filtrering sätta en spärr för upprepningar, och på så sätt 

undvika, till så stor grad möjligt, att utsätta användaren för ett överflöd av notifikationer. Vårt resultat 

indikerar på att en potentiell utmaning med push notifikationer ligger i att pusha “lagom”. Användaren 

kan vara intresserad av att ta emot pushmeddelanden, men att det måste enligt användaren vara en 

rimlig mängd. Utmaningen blir därför att hitta en balans som anses acceptabel mellan de olika 

användarna i sitt grundutförande och som sedan kan regleras, kontrolleras, och personaliseras av 

användarna själva. 

4.6.1.4 Erbjuda relevant filtrering 
Applikationen bör erbjuda relevant filtrering och fungera på ett bra sätt (R5; R10). Flera av 

respondenterna utryckte att det skulle vara jobbigt att blir störd av applikation när den inte erbjuder 

relevanta pushmeddelanden. 

“...problem är att det verkar jobbigt, appen vet inte om man är intresserad av det eller inte, då 

kan det bli jobbigt att blir störd.” (R10)  

Ett erbjudande är inte relevant bara för att användaren är i närheten av en affär (bl.a. F1).  Detta tyder 

på att även innehållet av pushmeddelandet bör vara relevant för den kontext användaren befinner sig i. 

Något som förslagsvis skulle kunna lösas med hjälp av relevant filtrering. Utmaningen blir att hitta en 

nivå som tillåter applikationen att bli någorlunda kontextmedveten för att kunna uppfatta användarens 

situation. 

4.6.1.5 Skapa en balans för tillräcklig feedback (återkoppling) till användaren 

Vissa användare märker inte viss typ av feedback. I vår applikation så kunde detta leda till att 

användaren inte märker feedbacken och därmed missade pushmeddelandet och gjorde den 

platsbaserade pushnotisen värdelös (bl.a. F2; R3). Användaren måste därför få tillräcklig feedback för att 

det ska märkas (F1; F2; F3; R3). Däremot skulle användaren bli irriterad ifall det blev ett överflöd av 

feedback. Utmaningen blir att hitta en balans som ger tillräcklig feedback. Tidigare forskning beskriver 

att för varje handling användare utför på systemet så skall det ge feedback. För frekventa och mindre 

handlingar skall feedbacken vara mer blygsam, medan den ska vara mer omfattande för mer sällsynta 

handlingar (Schneiderman, 1998). För att reducera känslan av information overload är det även viktigt 

att dessa är diskreta, så att de inte uppfattas som spam och liknande.  

4.6.1.6 Skapa tilltro hos användaren med transparens över vad som sker  
Användare kan vara skeptiska till att ladda ner en applikation och anmäla sig till at få reklam. Det är 

därför viktigt att applikationen har transparens över hur information och data hanteras (bl.a. R1; R2; F1; 

F3).  

“... jag kan vara ganska skeptisk till att ladda ner saker eller anmäla mig till saker och få 

reklam.” (F1) 

Utmaningen blir att ge användaren tilltro till applikation, detta är något vi tror skulle kunna 

åstadkommas med transparens. Att i tidigt skede öppet förklara hur applikationen fungerar och hur 

personlig information hanteras. 
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4.6.1.7 Användaren kan glömma att stänga av notifikationer 

Ett möjligt problem kan vara att användare kanske glömmer att stänga av notiser om dem t.ex. åker 

tunnelbana eller liknande. Detta kunde leda till att användaren fick många pushnotiser på en kort tid. 

Detta var något som stor andel av respondenterna tog upp. 

“... problemet skulle va om man glömmer stänga av notiserna och om man åker tunnelbana så 

får man en Pusher meddelande varje station så att säga. Då försvinner batterierna ganska 

snabbt. “ (R4) 

Denna utmaning skulle kunna relateras till den tidigare nämnda utmaningen med att erbjuda relevant 

filtrering, där den potentiella lösningen skulle vara att genom effektiv filtrering inte tillåta push under 

vissa sorters färder eller liknande. 

4.6.2 MÖJLIGHETER 
4.6.2.1 Applikationens funktion ger användaren ett värde 

Applikationen kan skapa ett värde genom att hjälpa användaren i sin vardag genom att ge dem riktade 

reklamerbjudande (R4; R9) och därmed möjligheten att spara pengar (R1; R3; R4; R9; R10) i närheten av 

där användaren befinner sig (R9; R10). Detta kan få användaren att ta del av erbjudanden t.ex. gå och 

handla när det är erbjudanden som passar användaren. Desto bättre erbjudande desto större 

pushradius för då är användaren villig att ta sig större omvägar för att ta del av erbjudandet (R7; R10; 

F3). Möjligheten med applikationen blir att den ger en tydlig funktion med ett värde för användaren i 

vårt fall t.ex. spara pengar. Detta kan vara en motiverande faktor till att få användaren att engagera sig 

med applikationen.  

Utmaningar vi identifierar med platsbaserade pushtjänster:  

● Oro över att applikationen styr användaren till att konsumera 

● Användaren måste engagera sig i applikationen 

● Undvika att pusha användaren med överflöd 

● Erbjuda relevant filtrering 

● Skapa en balans för tillräcklig feedback till användaren 

● Skapa tilltro hos användaren med transparens över vad som sker  

● Användaren kan glömma att stänga av notifikationer 

Möjligheter vi identifierar med platsbaserade pushtjänster:  

● Applikationen ger användaren ett värde 
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5. DISKUSSION 

5.1 DESIGNRIKTLINJER FÖR PLATSBASERADE PUSHTJÄNSTER FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING 
Genom en litteraturstudie har vi sammanställt och identifierat huvudteman från tidigare HCI- och 

interaktionsdesign forskning. Vår litteraturstudie resulterade i de fem designteman, Användarkontroll, 

Flexibilitet, Visibilitet, Personlig Integritet och Felhantering. Till dessa designteman har vi kopplat med 

riktlinjer för att visa hur de kan uppnås för platsbaserade pushtjänster. Efter att ha undersökt våra 

designteman kan vi dra slutsatsen att fyra av dessa teman kan ses som viktiga i platsbaserade 

pushtjänster. Designtemat Felhantering fick dock tas bort då vårt resultat var ofullständigt för detta 

tema och inte kunde avgöra dess vikt. Detta innebär dock inte att Felhantering inte är en viktig del i 

platsbaserade pushtjänster utan bör istället ses som något vårt resultat inte kan påvisa.  Istället visar vår 

studie på att de designteman som främst är viktiga för platsbaserade pushtjänster är Användarkontroll, 

Flexibilitet, Visibilitet och Personlig Integritet.  

Något som framgick av respondenterna var att ett nytt designtema möjligtvis skulle vara att få 

användarna engagerade i applikationen. Vi anser att detta är något som borde testas ännu mer. Vi vill 

därför betona att vårt resultat indikerar att det även bör finnas ett ytterligare designtema i vår 

uppsättning som innefattar att få användaren engagerad och motiverad till att använda applikationen. 

Vi vill kalla detta designtema för “Motivation”. Designtemat motivation blir applikationens mervärde och 

beskriver vad användaren får ut av att använda applikationen och får denne motiverad till att vilja 

använda applikationen. Designtemat går direkt att koppla till vad som inom H I kallas “Persuasive 

Design” (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2008), men är något som vidare forskning bör testa för att 

undersöka hur de ska utformas i platsbaserade pushtjänster.   

5.2 SLUTSATS  
I vår studie har vi undersökt frågan “Hur kan platsbaserade pushtjänster som ett verktyg för 

direktmarknadsföring designas för att möta smartphoneanvändares behov?”. Denna frågeställning 

besvarar vi genom en undersökning som resulterar i fyra föreslagna designteman samt riktlinjer för 

dessa teman för platsbaserade pushtjänster för dagens smartphones. Vår studie resulterade i fyra 

föreslagna designteman: Användarkontroll, Flexibilitet, Visibilitet och Personlig integritet för hur 

platsbaserade pushtjänster kan designas för att möta smartphoneanvändares behov som underlag för 

utveckling av applikationer. Vidare identifierade vi även ett förslag för framtida forskning med ett femte 

designtema, motivation. Genom att designa platsbaserade pushtjänster för smartphoneapplikationer 

efter våra designteman och riktlinjer kan applikationer enklare möta användares behov. Dessa 

designteman och riktlinjer bör inte betraktas som heltäckande eller ömsesidigt uteslutande av andra 

designriktlinjer utan bör ses som ett steg för vidare forskning. 
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Utifrån ovanstående diskussion och resultat vill vi presentera ett förslag på fyra designteman för hur 

platsbaserade pushtjänster skall designas för att möta smartphone användares behov. 

Användarkontroll i platsbaserade pushtjänster kan alltså uppnås genom att... 

● Implementera filter för att kontrollera informationsflödet  

○ Pushmeddelanden skall vara relevanta för användaren 

● Applikationen hantera överflöd så att användaren inte känner av information overload, 

irritation eller spam 

● Notifikationer från applikationen måste vara enkla för användaren att stänga av 

Flexibilitet i platsbaserade pushtjänster kan alltså uppnås genom att… 

● Applikationen är anpassningsbar för när användaren ska kunna få pushmeddelande 

● Applikationen ska personalisera genom filtrering av notifikationer efter hur relevanta dem är 

för användaren  

● Erbjud möjligheter till hantering av pushmeddelande och pushnotiser 

○ Användaren bör få alternativ för att hantera olästa oöppnade notifikationer 

Visibilitet i platsbaserade pushtjänster kan alltså uppnås genom att… 

● Pushnotiser ska vara minimalistisk designade men ändå ge användaren relevant information 

  Applikationen måste vara enkel att ställa in 

● Ha god visibilitet så att funktioner och handlingar blir uppenbara för användaren 

God Integritet i platsbaserade pushtjänster kan alltså uppnås genom att… 

● Information ska hanteras på ett säkert sätt så att användaren inte blir orolig 

○ Applikationen skall ha god transparens, för att förklara hur information hanteras 

○ Applikationen bör inte vara kopplad till sociala medier 

● Applikationen undviker att störa användare i onödan 

● Användaren kan kontrollera vilket läge applikationen befinner sig i (aktiv/inaktiv) 

Figur 10 - Desginriktlinjer för platsbaserade pushtjänster till smartphones 

Vidare har vi identifierat generella utmaningar och möjligheter med platsbaserade pushtjänster som vi 

även tycker är relevanta att rapportera trots att de inte direkt går att direkt koppla till de designteman vi 

identifierat (Se utmaningar och möjligheter s. 33). 
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BILAGA 1 - Scenario 24 timmar Kim Livhs liv. 
Kim 25 år - Smartphoneanvändare Stockholm 

Studerande: Medieteknik (liten budget) 

Gillar: Teknik och Mat 

 

Måndag eftermiddag 

Klockan är 16 och Kim kommer hem från en lång skoldag. Innan Kim går upp till sin 

lägenhet kollar han som vanligt postlådan. Utspritt ovanpå lägenhetskomplexets 

brevinkast och på golvet ligger buntar med reklam. Kim gör likadant och lägger sin 

bunt som till 90 % består av reklam på resterande reklambuntar. 

Väl uppe i lägenheten kollar Kim i sitt kylskåp och inser att han måste gå och handla.  

Kim går ner till affären som ligger i hans kvarter och handlar lite matvaror. Tillbaka i 

lägenheten ställer Kim sig och lagar mat. Efter måltiden sätter han sig i soffan och 

kollar lite i sin mobil. Då blir Kim nyfiken på en applikation som notifierar han om 

erbjudanden i närområdet. Kim installerar applikationen som heter Pusher och startar 

upp den.   

Pusher är en applikation som notifierar användaren om erbjudanden i deras närområden i realtid tack vara platstjänster.  

När Kim startat upp appen så får han välja hur han vill anpassa den efter sina intressen.  Eftersom han är intresserad av teknik 

och mat väljer han “Mataffärs”- och teknikerbjudanden. Kim är något kaffeberoende så väljer därför även att ta 

kafferbjudanden.  Kim är student och lever på en tajt budget tar därför gärna emot erbjudanden. Avslutningsvis trycker han på 

“aktivera” och stänger sedan av sin mobiltelefon innan han går och lägger sig. 

Tisdag morgon 

Kim vaknar upp kl. 8 på morgonen därefter och förbereder sig för skoldagen.  Varje dag pendlar Kim 40 minuter till och ifrån 

Universitetet där han studerar Medieteknik. Kim duschar, äter frukost och går sedan i god tid iväg mot tunnelbanan.  

På väg till tunnelbanan 

På väg till tunnelbanan korsar han torget, sin vanliga rutt. När han befinner sig på 

mitten av torget plingar de till i fickan och Kim tar upp sin telefon. Då ser han ett 

meddelande med ett erbjudande från Pusher, applikationen som han laddade ner 

kvällen innan.  
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Kim känner suget efter kaffe och eftersom han är ute i god tid och caféet ligger på 

vägen till tunnelbanan och öppnar därför upp meddelandet. 

När Kim öppnar upp meddelandet ser han erbjudandet och även vart caféet ligger. Kim 

går in och köper en kaffe och bulle för 10kr och känner att livet leker.  

...I tunnelbanan 

Kim tar tunnelbanan till universitetet och på väg ut från stationen får han en till pling. 

Ytterligare ett erbjudande om kaffe denna gång med erbjudanden från Pressbyrån på 

hörnet av stationen. Kim kan genom knapparna “tummen-upp” och “tummen-ner” 

filtrera ifall han fortsättningsvis vill se erbjudandet från ett visst företag. Genom att 

klicka tumme-ner filtreras företaget bort ifrån att ge framtida erbjudanden. Ger Kim 

istället tumme upp så sparas detta, och Kim kommer enklare kunna få erbjudande från 

företaget.  

 I detta fall väljer Kim att ge pressbyrån det “tummen-ner” då han ogillar kvalitén på 

deras bryggd och redan druckit kaffe. Efter detta går Kim in i applikationen inställningar 

och ställer in applikationen på att vara avstängd de närmsta 8 timmarna eftersom han 

nu är i skolan och inte vill ha några erbjudanden.  

… På eftermiddagen 

Senare på eftermiddagen känner Kim att det är dags att ge sig och packar därför ihop 

sitt plugg och beger sig till tunnelbanan. 

(De har nu gått 8 timmar och applikationen är åter aktiv) 

Väl tillbaka på sin hemort går Kim ur tunnelbanan och mobilen plingar till igen… Kim tar 

upp mobilen och ser två erbjudanden från sin matbutik. Matbutiken har då bl.a. ett 

erbjudande om billig kyckling och Kim tänker att det kanske skulle passa till kvällsmat. 

Eftersom att Kim redan vet vart affären “Food - Livsmedel” ligger så går han inte in i 

meddelandet för att se vägbeskrivningen utan går direkt till affären och handlar sin 

kyckling.  

The End 

Sammanfattning 

I scenariot med Kim så pushas Kim med information när den är relevant för hans 

position och preferenser. I detta fallet filtreras relevanta “pushar” beroende av hans 

position samt preferenser. Kim får alltså bara “pushar” som han själv filtrerat för. Vidare 

så skickas push bara när erbjudandet finns att tillgå. Exempelvis så skickas 

pusherbjudanden från en matbutik endast när affären är öppen. Skulle användaren strunta i pushen och inte göra något åt den 

tas den senare bort, då användaren inte visat något intresse för den.  

Möjligheten till att se erbjudandet inuti applikationen finns men användaren blir inte pushad med ett meddelande. Inuti 

applikationen är det även möjligt att ta del andra av erbjudande utanför användarens filtrering inom de områden de befinner 

sig i. Erbjudanden är reglerade och måste fylla vissa krav för att få presenteras i applikationen, för att motverka SPAM. Skulle 

användare stänga ner eller betygsätta erbjudanden som pushats till dem finns möjligheten att se och ångra dessa i 

applikationens historik. På applikationens inställningar kan användaren aktivera och avaktivera applikationen, på bestämda 

tidsintervall, eller skapa schema för när den skall vara aktiv. Användare kan även ställa in hur länge eller på vilken plats 

pushmeddelande ska vara närvarande.    
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BILAGA 2 - Intervjuguide. 
 Introducera ämnet 

 Forskningsetik 

 Platsbaserade pushtjäster 

 Vi har tagit fram en prototyp 
o Vi tänkte testa denna prototyp på er 
o Delar ut scenariot 
o Läs scenariot 
o (Klara) 

 Ställ frågor 
 
1.  Är de något ni inte förstår i scenariot? Vad? 
  Utveckla. Upprepa svaret.  
 

2.  Tänk dig själv i Kims situation, Hur tror du att du hade upplevt scenariot? 
I exemplet med Kim så får han under tisdagsmorgonen en push när han är påväg till Universitetet 

Vilka tankar väcker de? 
Vilka möjligheter/problem ser ni? 
Borde något fungerat annorlunda? 
 Ge exempel 
Utveckla. Upprepa svaret.  

 

3.  I exemplet med Kim så får han information pushad till honom när den är relevant för honom... I detta fall 
när han är i närheten av affären som har erbjudandet. Ser du några problem eller möjligheter med att 
endast bli pushad med informationen när den är aktuell för dig? 

  Utveckla. Upprepa svaret.  
 

4.  I början av scenariot får Kim ett push-meddelande om kaffe-erbjudande som han öppnar upp med fler 
möjligheter till hantering. Senare i scenariot får Kim en push om mat-erbjudande som han inte öppnar upp, då han 
redan vet vilken affär de gäller.  Hur upplever ni de två olika sätten att hantera och ta emot erbjudanden 

Hur skulle du hantera detta? Hade du velat se hela meddelandet eller hade du nöjt dig med att bara få 
veta ”vad och var”? 

  Utveckla. Upprepa svaret.  
 

5. När Kim går ut från tunnelbanan så blir han pushad om ett erbjudande som han inte vill ha och i 
fortsättningen vill filtrera bort. Vad har ni för tankar kring “tummen upp” och “tummen ner” funktionens 
effekt på filtreringen? 

  Vad är positivt och negativt angående filtrering? 
Skulle du upplevt att du haft kontroll över filtreringen? 

 Utveckla. Upprepa svaret.  
 

6. Skulle du kunna tänka dig att använda en applikation som fungerarat på detta sätt? 
  Varför/Varför inte (angående funktion)? 

Utveckla. Upprepa svaret.  
 

7.  Sätt dig själv i Kims situation, Hur skulle du uppleva scenariot som påfrestande?  
 Utveckla. Upprepa svaret.  

Ge exempel på hur du skulle uppleva det som påfrestande? 
 

 

8.  Skulle du uppleva oro för din integritet; över informationen applikationen tar in om dig och hur den 
hanteras? 
  Skulle du ha förtroende för applikationen? 

Utveckla. Upprepa svaret.   
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BILAGA 3 - SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 

UTMANINGAR 

APPLIKATIONEN MÅSTE VARA DIREKT LÄTTHANTERLIG - ANVÄNDARE ORKAR INTE 

ENGAGERA SIG 
Applikationen måste vara tillräcklig i sitt grundförande, eftersom användare ibland inte orkar genomföra 

avancerade inställningar (R1;R7). 

“...jag orkar väldigt sällan gå in och göra några inställningar i applikationer, till exempel det här 

att lägga in ett schema för när man vill ha notifikationer, sådana funktioner använder jag aldrig. 

Utan jag använder applikationer i deras enklaste utförande och om jag tycker att det känns bra 

efter en tids användande då fortsätter jag använda den. “ (R1)  

Användaren måste engagera sig i applikationen annars kommer den inte kunna vara relevant för 

användaren (F2;R1;R6). Desto mer användaren engagerar sig i applikationen och anpassning av filter 

desto mer relevant kan den vara för användaren. Applikationen måste därför underlätta för användaren 

och vara lätthanterlig (R3). Filterinställningar måste vara enkla att genomföra annars orkar inte 

användaren att genomföra inställningar och detta kan resultera i irritation. 

“Om inte han skulle orka göra alla sina inställningar och sånt, som många gör så skulle han bli 
irriterad på alla push notifications som kommer.” (R2) 

UNDVIKA ATT PUSHA ANVÄNDAREN MED ÖVERFLÖD 
Applikationen bör undvika att pusha användaren med överflöd (bl.a. R4;R6).  

“Låt oss säga att han [Kim] får ett tredje erbjudande på kaffe. Då har han redan köpt sin kaffe, 

och då skulle jag själv bli så här “men va fan nu räcker det” liksom.” (R6) 

I Pusher skulle detta kunna lösas genom att via filtrering sätta en spärr för upprepningar, och på så sätt 

undvika, till så stor grad möjligt, att utsätta användaren för ett överflöd av notifikationer. 

RELEVANT FILTRERING 
Applikationen bör erbjuda relevant filtrering och fungera på ett bra sett (R5;R10). Flera av 
respondenterna utrycker att det det skulle vara jobbigt att blir störd av applikation när den ej erbjuder 
relevanta push. 

“...problem är att det verkar jobbigt, appen vet inte om man är intresserad av det eller inte, då 
kan det bli jobbigt att blir störd.” (R10)  
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Ett erbjudande är inte relevant bara för att användaren är i närheten av en affär (F1).  Detta tyder på att 
även innehållet av pushen även bör vara relevant för den kontext användaren befinner sig i. Något some 
förslagsvis skulle kunna lösas med hjälp av relevant filtrering. 

TILLRÄCKLIG FEEDBACK 
Vissa användare märker inte viss typ av feedback. I vår applikation så kunde detta leda till att 

användaren inte märker feedbacken och därmed missade pushmeddelandet och gjorde den plats-

baserade pushen värdelös (bl.a. F2;R3). Användaren måste därför få tillräcklig feedback för att det ska 

märkas (F1;F2;F3;R3). Däremot skulle användaren bli irriterad ifall det blev ett överflöd av feedback, 

utmaningen blir att hitta en balans som ger tillräcklig feedback.  

SKAPA TILLTRO HOS ANVÄNDAREN MED TRANSPARANS ÖVER VAD SOM SKER  
Användare kan vara skeptiska till att ladda ner en applikation och anmäla sig till at få reklam. Det är 

därför viktigt att applikationen har transparans över hur information och data hanteras (R1;R2;F1;F3).  

“...jag kan vara ganska skeptisk till att ladda ner saker eller anmäla mig till saker och få reklam.” 

(F1)       

Utmaningen blir att ge användaren tilltro till applikation, detta skulle kunna åstadkommas genom 

transparens. Att i tidigt skede helt öppet förklara hur applikationen fungerar och hur personlig 

information hanteras. 

ANVÄNDAREN KAN GLÖMMA ATT STÄNGA AV NOTIFIKATIONER 
Ett möjligt problem kan vara att användare kanske glömmer att stänga av notiser om dem t.ex. åker 
tunnelbana eller liknande. Detta kunde leda till att användaren fick många pushnotiser på en kort tid. 
Detta var något som stor andel av respondenterna tog upp. 

“...problemet skulle va om man glömmer stänga av notiserna och om man åker tunnelbana så 

får man en pusher meddelande varje station så att säga. Då försvinner batterierna ganska 

snabbt. “(R4) 

MÖJLIGHETER 

ATT SPARA PENGAR VIA RELEVANTA ERBJUDANDEN I NÄRHETEN AV ANVÄNDARENS POSITION 

GER ANVÄNDAREN ETT VÄRDE - BRA FUNKTIONER GER VÄRDE 
Applikationen kan skapa ett värde genom att hjälpa användaren i sin vardag med att ge användaren 

riktade reklam erbjudande (R4;R9) och därmed möjligheten att spara pengar (R1;R3;R4;R9;R10) i 

närheten av där användaren befinner sig (R9;R10). Detta kan få användaren att ta del av erbjudanden 

t.ex. gå och handla när det är erbjudanden som passar användaren. Desto bättre erbjudande desto 

större pushradius för då är användaren villig att ta sig större omvägar för att ta del av erbjudandet (R7; 

R10; F3). 
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ANVÄNDARKONTROLL 

FILTER BÖR IMPLEMENTERAS FÖR ATT KONTROLLERA INFORMATIONSFLÖDET 
Användare lägger stor vikt vid att kunna kontrollera informationsflödet som presenteras till dem. Filter 
bör därför implementeras för att kontrollera informationsflödet till användaren så att det inte framstår 
som spam (R1;R4;R5;R8;F3)(Häkkilä & Mäntyjärvi , 2006; Dey & Häkkilä, 2008: Sebelius & Höjman, 
2012). Användaren vill själv välja när och hur hen får information från applikationen. Det är viktigt att 
användaren upplever kontroll över vad applikationen gör. 

“Om man själv väljer hur man får informationen och när; då skulle det inte vara något problem. 

Om man kan filtrera ut när man får informationen och så, så är det inga problem alls” (R8)  

“Största problemet är nog filtreringen. Att filtreringen funkar bra. Det skulle kunna bli så att man 

får massa grejer som man inte är intresserad av, och sen säger man så här: jag har bara fått 

dåliga tips nu stänger jag av det här efter två veckor. “(R5)  

Något som framgick specifikt för vår applikation var att användare ville kunna ställa in hur många 

pushnotifikationer de kunde få maximalt om dagen (R4).  Applikationens filtrering måste fungera korrekt 

i alla lägen för att inte tappa tillit hos användaren (F3;R9).  

NOTIFIKATIONER FRÅN APPLIKATIONEN MÅSTE VARA ENKLA FÖR ANVÄNDAREN ATT STÄNGA 

AV 
Något som framgick väldigt tydligt var att användaren ville på ett enkelt sätt kunna kontrollera när och 

hur applikationen skulle vara aktiv. Applikationen måste alltid erbjuda ett enkelt sätt för användaren att 

stänga av notifikationer. (R1;R4;R9;R10)  

Respondenter uttryckte att de inte hade velat ha notifikationer till vardags utan hade hellre aktiverat 

applikationen då de faktiskt ville få erbjudanden inom ett visst område (R1;R6).  

“Jag skulle inte vilja ha notifications när jag gick till vardags när jag bara gick omkring liksom, 

utan jag skulle gå in och använda den när jag väl var i ett område där jag ville se ‘deals’.” (R1) 

PUSHMEDDELANDEN SKALL VARA RELEVANTA FÖR ANVÄNDAREN 
Användaren vill bara få information av applikation när det är av intresse. Om informationen inte är 

relevant för användaren leder det till irritation. Pushar som saknar relevans för användaren saknar värde 

och upplevs som besvärliga, och skapar irritation (bl.a. R4;R5;R10).  

“Aa, man vill ha erbjudanden när man är intresserad av dem, men annars är det bara i vägen, 

annars stör det bara.” (R10) 

Flera respondenter uttryckte att bara för att ett erbjudande är relevant för användaren geografiskt 

behöver de inte nödvändigtvis vara relevant för användaren (R1;R2,R4;F1). Om pushnotiser presenteras 

för användaren när de inte är relevanta för dem kan detta skapa irritation. 



46 

“Den är ju relevant för honom för att han är nära ett ställe som erbjuder kaffe, men den är inte 

nödvändigtvis relevant för honom för han kanske inte är kaffe sugen.” (R1)  

Applikationen  bör därför erbjuda användaren alternativ  för att själv kontrollera filtreringen i scenariot 

med Pusher skulle detta t.ex. kunna vara att applikationen är medveten om användarens kontext 

alternativt att den lär sig av användarens beteende. 

APPLIKATIONEN BÖR HANTERA ÖVERFLÖD SÅ ATT ANVÄNDAREN INTE KÄNNER AV 

INFORMATION OVERLOAD, IRRITATION ELLER SPAM 
Applikationen bör undvika information overload och överflödiga upprepningar av information som sker 

på ett sätt så att de kan uppfattas som spam. Om användaren får många likadana erbjudande kan de 

uppfattas som irritation (R3;R4;R6;R8).  Användare ogillar om notifikationer kom utan att de är beredda 

på de samt om det kommer för ofta. Applikationen bör därför fungera på ett sätt så användaren kan 

undvika information overload, spam och onödiga upprepningar.  

Något som många respondenter uttryckte oro över var vissa situationer där användaren potentiellt kan 

utsättats för många pushnotiser som t.ex. köpcentrum, stadstorg , eller när de åker tunnelbana eller 

liknande (bl.a. R3;R4;R6;F3).  

“Att sitta på tunnelbanan och så plingar det i mobilen och så säger dom “här kan du gå av och ta 

en billig kaffe” liksom. Det känns som att då hade jag inte haft igång programmet över huvud 

taget. “(R6) 

I dessa situationer bör notifikationer hanteras på ett effektivt sätt så att användaren inte blir överöst 

med information. Detta skulle bl.a. kunna ske genom att slå samman pushnotifikationer på ett sätt så att 

användaren inte får t.ex. ljud- eller vibrationsignal för varje enskild notifikation.  

ANVÄNDARE VILL INTE ANVÄNDA APPLIKATIONEN SOM EN PUSH-TJÄNST UTAN HELLRE SOM 

EN LISTA FÖR ATT HITTA ERBJUDANDEN 
Flera av respondenterna uttryckte att de upplevde pushmeddelanden som något som skapade stress 

och skulle inte vilja ha pushmeddelanden över huvudtaget (Bl.a. R6;R9). Istället skulle de vilja använda 

applikationen som en tjänst för att hitta erbjudanden när de aktivt själva går in i applikationen, d.v.s. att 

de inte blir pushade med erbjudanden utan själva går in och letar fram dem (även kallat pull).  

“Jag tror att jag mer skulle använda den om jag var ute på stan och liksom aktivt satte på den 

och själv fick scrolla genom en lista om vad det finns för erbjudanden.” (R9) 

Respondenterna menade istället att de vill använda applikationen aktivt för att hitta platser som är av 

intresse. Exempelvis genom att aktivera applikationen själv och  får en lista med platser med 

erbjudanden som kan vara av intresse.  
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VISIBILITET 

PUSHNOTISER SKA VARA MINIMALISTISK DESIGNADE MEN ÄNDÅ GE ANVÄNDAREN RELEVANT 

INFORMATION 
Pushnotisen ska vara minimalistiskt designad och bara visa de mest väsentliga (minimalism och 

relevans). Det ska i pushnotisen direkt gå att avgöra om pushmeddelandet är av intresse eller inte (bl.a. 

R1;R2;R9;R10). Detta gör att användaren får ett smidigt sätt att hantera notifikationen, och kan läsa mer 

om den vill.  

“... bara att öppna meddelanden tycker man är lite jobbigt, och att bara få informationen direkt 

till skärmen utan att behöva gå dit är skönt.” (R9) 

Några av respondenterna uttryckte även vikten av att kunna filtrera innehållet innuti ett 

pushmeddelande. D.v.s. när pushnotisen visas så bör inte allt visas utan endast de innehåll som är 

relevanta för användaren (R1;F2). Detta skulle kunna uppnås med filtrering även på innehållet i notiser. 

Så att exempelvis bara 3 av 15 erbjudanden visas i en notis då de endast är dessa som är av relevans för 

användaren. 

APPLIKATIONEN MÅSTE VARA ENKEL ATT STÄLLA IN 
Applikationen måste vara enkel att ställa in, är det för jobbigt för användaren att anpassa applikationen 

kan användaren tappa intresset (Bl.a. F1;F2;R1;R2;R3;R6;R7;R8). Inställningar ska därför vara enkla att 

genomföra och filtreringen ska både stödja avancerad filtrering och även enkel övergripande filtrering. 

Orkar användaren inte genomföra filtrering kan detta leda till irritation då användaren potentiellt kan 

pushas med fler icke-relevanta pushmeddelanden. Desto mer användaren engagerar sig i applikationen 

desto bättre kan applikationen anpassa sig efter användaren. 

“...är det ett för långt filtreringsträd så kan det göra att man förlorar användare för att de inte 

orkar ta sig igenom den. Är det ett för kort sen så får dem hur mycket push som helst, då kan ju 

det vara irriterande. Så jag tror att hitta en balans där är nog typ super crucial.” (R7) 

“Om inte han skulle orka göra alla sina inställningar och sånt, som många gör så skulle han bli 

irriterad på alla push notifications som kommer.” (R2) 

På grund av att användares engagemang kan variera väldigt mycket så är det viktigt att applikationen 

fungerar bra redan i sitt grundutförande, utan att användaren gjort några inställningar (R1;) 

“... jag orkar väldigt sällan gå in och göra några inställningar i applikationer, till exempel det här 

att lägga in ett schema för när man vill ha notifikationer, sådana funktioner använder jag aldrig. 

Utan jag använder applikationer i deras enklaste utförande och om jag tycker att det känns bra 

efter en tids användande då fortsätter jag använda den. Om jag märker att jag inte har öppnat 

den här appen på länge eller att jag blir så irriterad av alla notifikationer att jag stänger av alla 

notifikationer, då slutar jag använda appen och då tar jag till slut bort den. “ (R1) 
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Proccessen för att vidare förfina filtreringen för framtida push, ska vara enkel så att applikationen lär sig 

och kan vara bättre i framtiden (bl.a. R8;F1;F2). På detta sätt kan användaren snabbt välja bort 

pushmeddelanden (i vårt fall pushmeddelanden användaren inte vill ha i fortsättningen), och inte 

behöver gå in i filterinställningar och genomföra avancerade filterinställningar. I vår applikation 

genomfördes detta genom att användaren kunde trycka tumme upp och tumme ner på 

pushmeddelanden som han fått som han inte ville ha. 

HA GOD VISIBILITET 
Applikationen måste ha god visibilitet så applikationens funktioner blir uppenbara för användaren. 

Något som framgick ur vår prototyp var att respondenterna efterfrågade bra visibilitet i applikationen i 

form av att ge användaren tydligare ikoner som skapar en intuitiv känsla i användningen.  

Vid våra intervjuer så var både vår prototypdesign uppskattad och kritiserad någorlunda jämnt fördelat 

mellan respondenterna (bl.a. R2;R3;R5;R10;F3). Många av respondenterna var förvirrande till hur vår 

filtrering fungerade, och ställde sig frågande till hur intuitivt olika knappar och funktioner var. Det blir 

därför svårt att utala sig om huruvida de exempel vi ger är bra eller dåligt designat. Något som vi kunde 

identifiera vid framtagningen av vår applikation var att de var svårt att finna en bra balans mellan att 

erbjuda användaren simpel och snabb hantering samtidigt som denne vill ha har tillgång till komplexa 

funktioner. Istället kan vi summera att detta pekar på vikten att ge användaren god visibilitet och 

feedback som förklarar vad ett visst verktyg eller funktion gör, har möjlighet att göra och ifall det är 

genomfört. 

Vidare uttrycktes vikten av att ha en tydlig och tillgänglig “knapp” för att kunna sätta på och stänga av 

applikationen (bl.a. R3). Detta var något som framkom väldigt tydligt hos nästan alla respondenter att 

applikationen skulle gå att enkelt stänga av. 

“Det ska va lika lätt som sätta ett alarm, som att skriva in att man inte vill ha den. Nu är du 

avstängd i åtta timmar. Eller bara nu är du avstängd tills jag sätter igång dig igen. Det ska vara 

väldigt enkelt att göra det, för då blir det då blir det ens bästa vän, i det här sammanhanget.” 

(R3) 

Några av respondenterna uttryckte att användare själva skulle kunna avgöra hur feedback vid 

pushnotiser skulle ske, där användarna själva skulle kunna välja mellan text, ljud, bild osv.. Användaren 

måste dock märka att han får ett pushmeddelande annars blir erbjudandet meningslöst (F1;F2;F3). 

“Jaaa men ska du se de direkt när du går förbi så måste de ju vara någonting, antingen ljud eller 

vibb, annars känns de ju också meningslöst.” (F2) 
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INTEGRITET 

ORO ÖVER HUR INFORMATIONEN HANTERAS 
Om applikationen lagrar information om användaren så är det större risk att oro sker över hur denna 

information hanteras (R3). Responterna beskrev att de kunde uppleva oro över hur information som 

samlas in av applikationen hanteras (R3; R4; R6; R10; F1; F2; F3). Denna oro kan t.ex. vara att 

applikationen trackar användaren (R10). Applikationen får inte utnyttja den information applikationen 

känner till om en utan det ska användaren själv ta beslut om. Det är viktigt att informera användaren om 

hur informationen används (F1; F2; F3). 

“... att man liksom inte använder den data man får till annat, utan det ska vara de jag vill ha, 

annars skulle jag bli irriterad, om de kom saker som byggde på att jag dricker mycke kaffe att de 

då t.ex. kom erbjudanden, “Du som dricker mycke kaffe, nu är det extra erbjudande på kaffe på 

ICA”. De skulle jag tycka va lite läbbigt..” (F3) 

APPLIKATIONEN UNDVIKER ATT STÖRA ANVÄNDARE I ONÖDAN 
Som tidigare nämnts av flera respondenter (bl.a. R5;F2) ska applikationens grundinställningar ta hänsyn 
till folks vanor och bör inte skicka ut push t.ex. mitt i natten. Användare kan uppleva irritation över 
pushmeddelanden. 

“Ah (ja) och och om default inställningen är att den kan plinga till tre på natten så skulle nog folk 
bli ganska ledsna på den här rätt snabbt.” (R5) 

APPLIKATIONEN SKALL HA GOD TRANSPARANS, FÖR ATT FÖRKLARA HUR INFORMATION 

HANTERAS 
Det är viktigt att applikationen har transparans, så att användaren inte oroar sig över hur det fungerar. 

Annars kan det få dem att misstro applikationen (F1;R1;R2;F3). Några av respondenterna uttryckte att 

de inte skulle känna sig bekväma med applikationen om den inte visade på något vis hur den tjänar 

pengar. 

“Kostar applikationen pengar för mig. Kostar applikationen pengar för, kostar det pengar för 

företagen? Hur tjänar ni era pengar? Det skulle göra stor skillnad tror jag för innehållet. Det är 

så jag skulle forma min uppfattning om vad, hur det kommer utveckla sig i applikationen i 

applikationen.” (R2) 

APPLIKATIONEN BÖR INTE VARA KOPPLAD TILL SOCIALA MEDIER 
Applikationen bör inte vara kopplad till andra system eller sociala medier (R1;R5;R7;R9). 

Användaren upplever oro över att information kan delas till sociala medier som t.ex. facebook och 

genom det monitera köpvanor osv.. Desto mindre kopplingar till sociala medier ju mindre oroliga är 

användaren.  

“Om den vill ha tillgång till Facebook till exempel då skulle jag tänka till extra mycket innan jag 

började lära upp den här appen vad jag har för köpvanor. Ju mindre kopplingar den har till andra 

system, destå mindre orolig är jag.” (R1) 
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“…den här skulle det kunna vara ok, så länge den inte postar på Facebook var jag dricker kaffe 

nånstans, så är det helt okej!” (R5) 

ANVÄNDAREN KAN UPPLEVA ORO ÖVER ATT INTE KUNNA KONTROLLERA APPLIKATIONEN 
Användaren kan uppleva oro om den inte kan kontrollera när applikationen är aktiverad eller ej. Det ska 

alltid framgå för användaren om applikation är aktiverad eller inte; stänger användaren av applikationen 

ska den vara helt avstängd och inte ens köra i bakgrunden.  

“Ahh (ja) om jag inte kan kontrollera när den är på eller av, jag kanske vill kontrollera det själv, 

så att om jag stänger av den då ska den vara avstängd den ska inte köra i bakgrunden, det ska 

vara tydligt att den antingen är på eller så är den av.” (R10) 

ORO ÖVER ATT APPLIKATIONEN STYR ANVÄNDAREN 
Med Pusher som exempel visade vissa av respondenterna oro över möjligheten att applikationen styr, 

eller influerar användaren till att konsumera. Vissa användare kan automatiskt vara skeptiska till 

erbjudande och istället bara se dem som reklam (F2;F3;R6).  

“Att man köper saker som man egentligen inte behöver och bara för att det är ett bra 

erbjudande eller för att man får reklamen liksom.” (R6) 

FLEXIBILITET 

APPLIKATIONEN ÄR ANPASSNINGSBAR AV INSTÄLLNINGARNA FÖR PUSHMEDDELANDE FÖR 

ANVÄNDAREN 
Majoriteten av respondenterna understrykte vikten av att applikationen bör vara anpassningsbar (bl.a. 

R3;R5; R6; R7; R10; F1; F2; F3;). Som tidigare nämnt är det även viktigt att ha en tillgänglig knapp för att 

aktiviera och avaktivera, det ska dessutom gå snabbt att ställa in.  

“... det är väldigt viktigt att ha en tillgänglig knapp, att det inte är alldeles för invecklat att gå in 
och skriva. Det ska va lika lätt som sätta ett alarm, som att skriva in att man inte vill ha den. Nu 
är du avstängd i åtta timmar. Eller bara nu är du avstängd tills jag ehm tills jag sätter igång dig 
igen. Det ska vara väldigt enkelt att göra det, för då blir det då blir det ens bästa vän, i det här 
sammanhanget.” (R3) 

Applikationen bör erbjuda flexibla valmöjligheter. Användaren ska aktivt kunna filtrera bort 

notifikationer när de dyker upp och även ges möjlighet att filtrera bort hela kategorier (R5;R6; R7;F1;F2). 

Applikationen bör även ge möjligheten att kunna filtrera djupt, med Pusher som exempel så skulle detta 

kunna innebära produkter/tjänster på en detaljnivå. Respondenterna föreslår även en möjlighet för 

användaren att själva få anpassa radie för push, beroende på produkt/tjänst eller företag (R3; R7; R10; 

F3).  
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ERBJUD FLERA MÖJLIGHETER TILL HANTERING AV PUSHMEDDELANDE OCH PUSHNOTISER 
Flera av respondenterna uttryckte att de ansåg att applikationen ska erbjuda användaren flera 

möjligheter till hantering och på ett enkelt sätt vara sympatisk till den kontext användaren befinner sig i 

(R3;R7;R10). I områden där användaren potentiellt kan pushas med fler erbjudanden där de finns fler 

platserbjudande på t.ex. “Affärer” måste applikationen kunna hantera detta.  I t.ex. tätbebyggda 

områden med många platser som erbjuder erbjudanden måste de finnas sätt att filtrera för de som 

specifikt passar användaren (R10). 

Som tidigare nämt framkom det som väldigt positivt att användare kunde hantera pushnotiser på flera 

olika sätt (R2;R3;R6;R9;R10 ... m.fl). Genom att läsa om erbjudandet direkt i notisen och få den relevanta 

informationen för att avgöra ifall erbjudandet är av intresse kunde användaren senare välja ifall han ville 

öppna meddelandet och ta del av ytterligare information. På samma sätt upplevde många 

respondenterna att de även skulle finnas fler möjligheter till hantering av pushmeddelanden (dvs. de 

öppna erbjudandet). I vår prototyp kan användaren ge “tumme upp” och “tumme ner” på för att filtrera 

bort erbjudanden dem inte vill ha.  Flera av respondenterna menade på så sätt att fler möjligheter till 

hantering av dessa borde finnas, för användaren, då de kanske inte endast behöver handla om att 

filtrera fram/bort specifika erbjudanden. Några av de förslag som kom fram för just vår applikation var 

bl.a. favoritlista för notifikationer användaren vill spara och komma ihåg till senare (F1;F2;R7). 

“Men de man skulle kunna göra är, om man får erbjudanden precis när man är utanför affären 
är att spara de erbjudandet, i någonslags favoritlista, och sen ha med sig det sen, De beror ju lite 
på vad de är för erbjudande, de kanske bara är just idag” (F1) 

APPLIKATIONEN SKA FILTRERA NOTIFIKATIONER EFTER HUR RELEVANTA DEM ÄR FÖR 

ANVÄNDAREN 
Applikationen ska filtrera notifikationer efter hur relevanta de är för användaren. Användaren bör ges 

möjlighet till att anpassa filter. Möjligheten till att kunna skräddarsy sin filtrering efter användarens 

behov. Exempel på detta som framkom i vår applikation skulle kunna vara att filtrera efter vilka olika typ 

av erbjudanden användaren vill ha, eller anpassning efter tid eller t.ex. specifika platser eller användaren 

vill användarens rutt till jobbet (bl.a. R3;R5).  

“Ah men jag vill ha pushar i närheten på universitetet och jag vill ha pushar nära hemma, men 

tänk om det blir så här: “ah supererbjudande” after så här after work öl på en torsdag nära där 

jag bor. Men det vet jag ju inte föräns jag kommer dit.“ (R5) 

ANVÄNDAREN BÖR FÅ ALTERNATIV FÖR ATT HANTERA OLÄSTA OÖPPNADE NOTIFIKATIONER 
Användaren behöver känna att den har kontroll över applikationen och skall ha möjlighet att enkelt 

hantera informationen. Ett irritationsmoment för flera respondenter är att enkelt kunna hantera olästa 

notifikationer som visas (ofta som en siffra), flera respondenter ger förslaget att applikationen bör 

kunna hantera olästa/oöppnade på ett smidigt och enkelt vis (bl.a. R2;R6;F3). Användaren bör därför få 

alternativ till att hantera olästa/oöppnade notifikationer.  


