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Sammanfattning 

 

iProspect är en internationell byrå inom digital marknadsföring och jobbar främst med 

sökmarknadsföring. De var den första sökmarknadsföringsbyrån i världen när företaget startade 

1996 i Boston, Massachusetts, och först i Sverige med att erbjuda tjänster inom 

sökmarknadsföring vid etablering i norden året därpå. iProspect hittas på söder i Stockholm där 

de har kontor i skrapan-byggnaden. De är en heltäckande byrå inom sök och erbjuder allt från 

sökmotoroptimering och sponsrade länkar till annonsering på sociala medier. Idag är målet att 

leda utvecklingen inom sökmarknadsföring och för att behålla steget före konkurrensen måste de 

hela tiden utmana sig själva. Marknaden utvecklas ständigt och nya tjänster erbjuds regelbundet. 

Rapporten redogör för utvecklingen av ett designdokument till en mobilapplikation för ökad 

kunskap och kunskapsutbyte om en ny tjänst från iProspect. Tjänsten i fråga, attribution, säljs 

redan idag av iProspect på marknader i utlandet och ambitionen är att även göra det i Sverige så 

fort det finns resurser i form av “know-how”. Förslaget till designdokument utvecklas i syfte att 

bestå deras anställda med ökad kunskap i hur attribution kan tillämpas som tjänst. 

 

Under genomförandet av detta arbete har intervjuer, användartester med prototyper och 

observationer genomförts. Utifrån metoder och arbetsprocessen har resultatet analyserats och 

diskuterats. Förhoppningen är att applikationen blir användbar inför implementeringsprocessen 

av den nya tjänsten. 

 

Nyckelord: Applikation, design, designförslag, prototyp, smartphone, attribution 
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Abstract 

iProspect is a global digital marketing agency and work primarily with search marketing. They 

were the first search engine marketing agency in the world when the company started up 1996 in 

Boston, Massachusetts, and the first in Sweden to offer services in search marketing after 

establishing themselves on the Swedish market the following year. iProspect can be found in the 

södermalm office in south central Stockholm. They are a comprehensive agency within search 

and offer everything from search engine optimization and sponsored links to advertising on 

social media. They’re goal is to lead developments in search marketing and to keep ahead of 

competition. To do this they must constantly challenge themselves. The market is constantly 

evolving and new services are offered regularly. This report describes the development of a 

design document for a mobile application for increased knowledge and for sharing knowledge 

about a new service from iProspect . The service in question, attribution, is already sold today by 

iProspect in markets abroad and the ambition is to do so also in Sweden as soon as there are 

resources in the form of "know-how". The draft design document should evolve to include their 

employees with increased knowledge of how attribution can be applied as a service. 

 

During the execution of this work, interviews, usability tests with prototypes and observations 

were made and conducted. Based on the methodology and the work process, the results have 

been analyzed and discussed. Hopefully the application will be of use prior the implementation 

process of the new service. 

Keywords: Application, design, design draft, prototype, smartphone, attribution 
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1 Inledning 

Begreppet marknadsföring har sitt ursprung i ekonomin, närmare bestämt Italien och ekonomen 

Giancarlo Pallavicini som myntade det under 1959.1 Giancarlo började utförde olika 

undersökningar av marknaden, dessa undersökningar blev de instrument och teorier som kom att 

användas som grund till marknadsföring. Han beskrev det som en process för att möta behov 

och krav från konsumenterna på försäljare och företag. Philip Kotler, det kanske största namnet 

inom marknadsföring, fortsatte arbetet på dessa teorier och utvecklade dem under 1970-talet. 

Marknadsföring kan ha flera syften och praktiska mål beroende på vilken roll företaget i fråga är i 

behov av sett till marknaden. Marknadsföring kan definieras som processen att kommunicera 

värdet av olika produkter och tjänster till en målgrupp, oftast i försäljningssyfte. Oavsett om 

företaget är vinstdrivande och tjänar pengar på sina produkter och tjänster eller om de har andra 

syften, måste de förhålla sig till marknadsföring för att förstå sin målgrupp.2  

 

Idag handlar inte marknadsföring enbart om att sälja, utan att tillfredsställa konsumenters olika 

behov och att kommunicera ut en gynnsam bild av företaget.3 Det ses även som en funktion som 

har hand om kontakten mellan ett företag och dess kunder samt konsumenter. Det bidrar till 

framgång med dessa kunder men även med nya tjänster i form av att öka prestationen och 

inflytandet.4 Sedan Kotlers teorier som vidareutvecklade marknadsföringen under 70-talet har 

utveckling fortsatt och marknadsföring förkommer idag i många olika kanaler utöver de 

traditionella så som tryck, telefon och radio. Mycket tack vare nya tekniker som Internet.  

 

Digital marknadsföring är i grund och botten marknadsföring via nya digitala kanaler. Det 

förekommer främst på just Internet i form av bland annat, diverse hemsidor och bloggar, sociala 

medier, e-post och via mobiltelefoner.5 Eftersom det förekommer otaligt många hemsidor på 

Internet började sökmotorer dyka upp vid mitten av 90-talet. Sökmotorer indexerar så många 

hemsidor de kan och gör dem sökbara via en portal, en webbplats. Den mest kända sökmotorn 

idag är Google som hittas på www.google.se. Google grundades 1998 och hade då 26 miljoner 

hemsidor indexerade och sökbara på sina servrar. Idag 2014 har de över 20 miljarder hemsidor 

indexerade.6 Enbart i Sverige utförs cirka 3 miljarder sökningar på Google dagligen, det är mycket 

höga siffror och innebär att sökmotorn har väldigt hög trafik med många besökare.  

 

                                                 
1 Giancarlo Pallavicini (1959) L’Economia 
2 Philip Kotler (2009) Marketing Management s.4  
3 Regis McKenna (1991) Marketing is Everything  
4 Moorman & Rust (1999) The Role of Marketing Authors 
5 Ryan & Jones (2009) Understanding Digital Marketing s.19 
6 Peter Nordlöv (2014) Google AdWords seminarium, iProspect Stockholm 

http://www.google.se/
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Detta vet Google om och har därför sedan år 2000 valt att sälja utrymme för annonser på 

resultatsidan för sökningarna gjorda via deras sökmotor på www.google.se. Denna tjänst kallas 

sökmotorannonsering eller Search Engine Marketing. Tjänsten administreras via en av Googles 

produkter, AdWords, och riktar sig till allt från små enmansbolag till koncerner som anställer 

konsulter för hjälp med optimering av tjänsten.  

 

AdWords fungerar som så att annonsörer köper sökord som endast visas då relevanta sökningar 

har gjorts. Till exempel skulle jag kunna köpa ordet armbandsur och då visas inte mina annonser 

för dem som söker efter husdjur eller bilförsäkringar. Däremot är de relevanta för sökningar som 

görs på klockor, ur och liknande.7 AdWords-annonserna har fått tre raders utrymme ovanför alla 

naturliga resultat samt åtta platser i en spalt till höger om samma resultat. De urskiljs genom att 

det står annons i en liten ruta precis bredvid dem, se figur 1. 

 

 

Figur 1: Exempel på hur annonser visas på sökmotorns resultatsida 

 

Jag debiteras sedan en summa varje gång någon klickar på min annons, oftast handlar det om 

tiotal ören men kan uppgå till flera hundra kronor beroende på hur generiska sökorden är. I 

slutändan kan det bli stora summor pengar men det är jag själv som sätter begränsningen för hur 

                                                 
7 Google, Om AdWords, http://www.adwords.google.com  

http://www.google.se/
http://www.adwords.google.com/
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mycket mina annonser får spendera per dag och totalt. När de har ”förbrukat” den summan visas 

de inte längre bland de betalda annonserna på sökmotorn. 

 

Google säljer även annonsutrymmen för visning på mobila enheter, det vill säga smartphones, 

däremot räknas det som en ny tjänst fastän principen är densamma. Vidare säljer de möjligheten 

att bifoga reklam i epostmeddelande via deras eposttjänst Gmail där din annons eller annonser 

visas direkt i varje mottaget email. Annonsen visas ntingen längst ned i form av en rad eller i en 

spalt till höger om mailinnehållet, se bilaga 1. Även Google Display Network, förkortat Display, 

är en tjänst som erbjuds för annonsering och den står för de flesta text- och bildannonser som 

visas på vanliga hemsidor med reklam. Sökmotoroptimering är inget som säljs av Google, 

däremot säljer företag det som en tjänst för att hjälpa din hemsida att hamna högre upp bland 

naturliga resultat på sökmotorn. Dessa var exempel på olika digitala kanaler kring 

sökmarknadsföring. Men det är ändå just sökmotorannonsering som omsätter mest pengar med 

3.4 miljarder SEK spenderat på sökmotorannonser enbart i Sverige, se figur 2. För 2014 

prognoseras spenderingen uppgå till 4 miljarder SEK och det gäller enbart Googles sökmotor.8

 

Figur 2: Spendering och prognos för 2013/2014 över olika tjänster 

 

1.1 iProspect 

iProspect är en internationell fullservicebyrå inom digital marknadsföring och jobbar främst med 

sökmarknadsföring via bland annat Googles sökmotor. Det grundades 1997 i Sverige och 

jobbade redan då med yrket, år innan sökmotorannonsering blev stort. Ambitionen är därför att 

                                                 
8 IRM Pressmeddelande (2014) http://irm-media.se/media/pdf_public/pressmeddelande-majprognos-2014-2015.pdf 

http://irm-media.se/media/pdf_public/pressmeddelande-majprognos-2014-2015.pdf
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idag fortsätta leda utvecklingen inom sökmarknadsföring. Stockholmskontoret består av cirka 40 

konsulter med bas på Södermalm. 

Liksom för de flesta vinstdrivande bolag är ett av målen att vara effektiv och lönsam. I en 

bransch där förändringar sker snabbt, konkurrenterna är många och det omsätts så stora summor 

pengar som sökmarknadsföring gör, har företagen inte råd med misstag. Därför gäller det att 

investera klokt i det som ger optimal utdelning samtidigt och undvika att lägga pengar på negativa 

trender. 

Ett sätt att underlätta arbetet för konsulterna och ge dem bättre förutsättningar att göra viktiga 

bedömningar skulle vara att tillskriva en verkan till rätt orsak eller än mer konkret, att koppla ett 

utfall till en investering.9 Med andra ord, att tillskriva rätt värde till rätt tjänst skulle ge en bättre 

överblick av arbetsprocessen och handlingarna i den. På så sätt skulle konsulterna veta vilken 

investering som genererar ett visst utfall och kan anpassa investeringar utifrån det i framtiden. 

Att göra det kallas attribution. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektarbetet är att skapa en mobilapplikation som ska hjälpa de anställda på 

iProspect Sverige att få ökad kunskap om tjänsten attribution genom kunskapsutbyte via ett 

internt forum som är anpassat för smartphones. Förutom detta fanns även delsyftet att erbjuda 

information och självutbildning i form av en guide om attribution i applikationen. 

1.3 Mål 

Det konkreta målet var att ta fram ett färdigt förslag till designdokument som ska användas som 

underlag för utveckling av applikationen, till hjälp för framtagningen skapades prototyper. 

1.4 Avgränsning 

Målet var från början att utforma en guide likt en instruktionsbok för de anställda på iProspect 

som skulle användas till att öka deras kunskap och närmast förbereda dem inför implementering 

av en ny tjänst kallad attribution. Tjänsten existerar redan idag till en viss mån men det jobbas 

inte aktivt med den och en av anledningarna är mindre generell kunskap. Guiden skulle fungera 

som en introduktion till ämnet attribution. Efter diskussioner och möten med mentor och 

kollegor från iProspect bestämde jag mig istället för att skapa en mobilapplikation innehållande 

samma information men även ett inbyggt forum. Forumet skulle användas till kunskapsutbyte 

mellan de anställda då det framkom att ett föredraget sätt att lära sig ämnet inte var genom att 

läsa bloggar och guider utan att få det förklarat av någon. I och med att kunskapsnivån varierar 

                                                 
9 Patrik, Attributionspecialist på iProspect. Intervju 
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och de anställda kan ta hjälp av varandra var ett forum ett givet val för mig. Eftersom 

utvecklingen av applikationen ligger utanför ramen av min kunskap avgränsas arbetet till att skapa 

ett designdokument som kommer att ligga till grund för utvecklingen av applikationen. 

1.5 Attribution 

Att jobba med attribution inom digital marknadsföring innebär förenklat att tillskriva rätt värde 

till rätt tjänst.10 Det börjar med att en konvertering av något slag har skett. En konvertering 

innebär att antingen ett online köp har gjorts, eller att ett mål så som ett besök på hemsidan har 

uppnåtts. Efter konverteringen vill annonsörer veta vilken tjänst som bidrog till köpet eftersom 

de ofta annonserar genom flera olika digitala kanaler. Vanliga kanaler som används för 

annonsering är sökmotorannonsering, mobil annonsering, annonser på sociala medier eller 

genom email. Annonsörer vill veta det för att kunna analysera, rapportera och optimera 

köpprocessen och annonserna. Problemet ligger i att ta reda på till hur stor del dessa kanaler har 

bidragit till konverteringen.11  

Attributionsmodeller är regler för hur mycket värde varje beröringspunkt i köpprocessen får, en 

av modellerna heter sista interaktionsmodellen. Till exempel kan en kund i första steget hitta din 

hemsida genom en generisk sökordannons men konverterar inte vid det tillfället utan återvända 

om en vecka, i andra steget, genom att ha klickat in på din hemsida via en YouTube-länk men 

inte konvertera då heller. Senare samma dag, i tredje steget, återkommer kunden genom en 

direktsökning på ditt företag och gör en konvertering. Varje steg kallas beröringspunkt då det är 

en punkt där konsumenten berörs. Genom att använda sista interaktion som attributionsmodell 

krediteras 100 % av förtjänsten till direktsökningen på ditt företag som kunden gjorde i det tredje 

steget. Sista interaktionsmodellen är idag branschstandard vilket är orättvist mot de tidigare 

beröringspunkterna i köpprocessen.12 Det låter inte farligt men kan få dåliga konsekvenser då 

företag inte får se vikten av det generiska sökordet från det första steget. Väljer annonsören att ta 

bort den kanalen eftersom den inte visar på några konverteringar kommer konverteringarna 

generellt att minska då inget driver kunden mot köp längre. 

Utöver sista interaktionsmodellen, som krediterar hela förtjänsten av konverteringen till sista 

interaktionen, finns det flera grund-attributionsmodeller;13 

 Sista icke-direkta interaktionen: krediterar 100 % av förtjänsten till interaktionen som skedde 

innan konverteringen 

                                                 
10 Helena, Attributionspecialist på iProspect. Intervju 
11 AdExhanger, http://adexchanger.com/data-driven-thinking/cracking-the-fractional-attribution-conundrum/ 
12 Avinash Kaushik, http://kaushik.net/avinash/multi-channel-attribution-modeling-good-bad-ugly-models/ 
13 Avinash Kaushik, http://kaushik.net/avinash/multi-channel-attribution-modeling-good-bad-ugly-models/ 
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 Sista sökords interaktion: krediterar 100 % av förtjänsten till senaste sök annonsen innan 

konverteringen 

 Första interaktionen: krediterar 100 % av förtjänsten till den första beröringspunkten i 

köpprocessen 

 Linjära modellen: fördelar värdet av förtjänsten jämnt över alla beröringspunkter 

 Tidsförfall modellen: fördelar värdet av förtjänsten baklänges från konverteringen, där den 

senaste interaktionen tilldelas störst del av värdet och första interaktionen får minst 

 Positionsbaserade modellen: fördelar värdet av förtjänsten á 40 % till den första och sista 

interaktionen och resterande 20 % fördelas på de mellanliggande beröringspunkterna 

Det är svårt att säga om den ena modellen är mer rättvis än den andra eftersom de appliceras på 

olika branscher men sista interaktionsmodellen är generellt minst rättvis då den inte tar hänsyn till 

någon annan beröringspunkt än den sista. Det behöver inte betyda att den inte fungerar ypperligt 

i somliga fall. Många företag väljer att använda den linjära modellen som grund för att sedan 

justera den efter kund och bransch genom att applicera olika värden på de olika 

beröringspunkterna. Att utgå från en standardmodell och alterera den är att skapa en egen 

attributionsmodell.14 

De digitala kanalerna kan vidare delas upp i kategorier som positionerar dem i köpprocessen, se 

figur 3. Kategorierna är beroende av hur tidigt i köpprocessen kunden stöter på dem. Det kan 

liknas vid en tratt där den bredaste delen av tratten representerar punkten där kunden först 

kommer i kontakt med köpprocessen.15 Dem kanalerna kallas ”introducers” och här räknas 

vanligtvis annonser med störst bredd in, de kan hittas på sociala medier, YouTube eller generiska 

sökord. Det sker få konverteringar direkt från dessa annonser. Nästa del av tratten utgörs av 

kanaler som kallas ”influencers” där till exempel organisk sök kan förekomma tillsammans med 

mailannonsering. Kunden når oftast dessa annonser via kanalerna från introducers kategorin, de 

leder till konvertering ibland men oftast tar de kunden vidare i tratten. Den snävaste delen 

innehåller kanaler som kallas ”cloers” och det är vanligtvis direkta sökningar, på specifika 

produkter eller företag, som sker här och leder direkt till konvertering. 

                                                 
14 Helena, Attributionspecialist på iProspect. Intervju 
15 Blue Fountain Media, http://bluefountainmedia.com/glossary/attribution-modeling/ 
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Figur 3: Visualisering av multikanaltratt 

Att jobba med attribution inom sökmarknadsföring är något alla i branschen gör, det är något 

som inte går att undvika att komma i kontakt med på ett eller annat sätt.16 Däremot görs det i 

olika nivåer, de flesta arbetar med enkel attribution där inga ytterligare handlingar krävs, 

attribution existerar oavsett i form av sista interaktionsmodellen. Steget till mer avancerad 

attribution sker delvis genom att använda andra attributionsmodeller än standardmodellen som 

finns idag. Det är viktigt att testa flera olika modeller och även skapa sin egna. För att göra detta 

krävs förutom kunskap om processen även kunskap om vilka mjukvaruprogram som behöver 

användas för att utvinna nödvändig data.17 Vad du gör med den data avgör sedan vilken nivå av 

attribution ditt företag jobbar med. Att veta vad som ska mätas och varför är 

huvudingredienserna, de styr vilka resultaten blir. Hur företaget analyserar resultaten styr i sin tur 

hur köpprocessen kan optimeras gentemot kunder, vilket är målet med attribution.18 

Attribution skulle underlätta jobbet inom sökmarknadsföring samtidigt som det blir mer jobb. 

Det finns inget givet sätt att arbeta med attribution på, en början är att acceptera att sista 

interaktionsmodellen inte är bäst. Därefter bör det undersökas om ett behov av attribution finns 

och av vem. Generellt gäller att behovet ökar för desto fler kanaler ett företag annonserar inom.19 

                                                 
16 Helena, Attributionspecialist på iProspect. Intervju 
17 Adometry, http://adometry.com/blog/putting-attribution-to-work/ 
18 Adometry, http://adometry.com/blog/attribution-management/ 
19 Attribution101 http://attribution101.com/online-measurement-analytics/demystifying-attribution-which-approach-is-best/ 
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2 Bakgrund 

För att ha ett mobilt forum måste det existera ett vanligt forum online på en hemsida som 

användarna kan komma åt via datorns webbläsare. Eftersom detta forum inte kommer att 

användas primärt är utseendet på hemsidan inte prioriterad. Ett forum som kan installeras som 

ett plugin på ett CMS (content management system) så som Wordpress räcker. Wordpress är fritt 

tillgängligt utan kostnad och erbjuder plugins för forum. Det är tänk att det kommer att användas 

som system för att starta upp ett online forum.20 

Besöks forumet via telefonens webbläsare blir det oftast en dålig användarupplevelse eftersom 

online forumet inte är anpassat för en liten skärm. Tapatalk är en mobilapplikation designad 

enbart för att erbjuda forum i ett mobilanpassat gränssnitt.21 Genom att använda deras API kan 

funktionaliteten de erbjuder integreras i en existerande mobilapplikation. Denna tjänst kommer 

att ligga som grund för forumfunktionen i den tänkta mobilapplikationen. 

2.1 Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Network Communities: Something Old, Something New, Something Borrowed... 

Mynatt et al. diskuterar vikten av teknologier på arbetsplatser samt att de alltid har spelat en 

nödvändig roll i etablering av arbetsrelationer mellan individer. De äldre formaten brev, telefon 

eller formulär har använts flitigt historiskt men har på senare år kommit att ersättas av nya 

tekniker. Datorbaserade tekniker så som email, sociala medier och forum har lett till en ny typ av 

samarbeten, samordning och allmän gemenskap. De största skillnaderna ligger i att de äldre 

teknikerna var ämnade för individuella en-till-en samtal vilket var en begränsning. Communities 

så som forum är ämnade för bredare grupper av sociala relationer. De är mer dynamiska än de 

äldre teknikerna och är ständigt under utveckling genom produktion av nytt material från 

användarna.22 

2.1.2 Increasing Participation in Online Communities: A Framework for Human 

Computer Interaction 

Bishop presenterar kraven för att hålla en community, som till exempel ett forum, vid liv som 

delaktighet från medlemmarna. Det bör publiceras nytt innehåll regelbundet och existerande 

material bör även det uppdateras regelbundet av medlemmarna. Genom att uppfylla dessa krav 

menar Bishop att communitiyn behåller nuvarande medlemmar och engagerar nya till att börja 

delta i diskussionerna. Han identifierar även olika typer av användare på till exempel forum och 

kategoriserar dem enligt följande; lurkers, novices, regulars, leaders och elders. Lurkers är de som inte 

                                                 
20 Om WordPress, http://wordpress.org/about/ 
21 Om Tapatalk, http://tapatalk.com/aboutus.php 
22 Mynatt et. al. (1998) Something Old, Something New, Something Borrowed... 
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skapar nytt material alls utan nöjer sig med att endast läsa. Elders däremot bidrar aktivt med nytt 

material som de postar på forum kontinuerligt. Studien förklarar skillnaderna i beteendet via två 

teorier, en behov-skala och en mål-skala. Uppfylls punkter på dessa skalor så kommer Lurkers 

respektive Elders att delta i form av nytt material.23 

2.1.3 The Ties That Bind: Social Network Principles in Online Communites 

I relation till Bishops studie om aktivitet på communites har Ganley och Lampe skrivit en rapport 

om hur administratörer kan jobba för att behålla användare. De presenterar affärsmodeller för 

hur communites ska vara organiserar och hur designers kan drar nytta av det. Genom att 

analysera communites har de kommit fram till att erbjuda ranking av inlägg och artiklar av 

medlemmarna mellan varandra. Det ska även vara möjligt att påverka relationen medlemmarna 

emellan genom olika parametrar. Däremot ska dessa relationer förfalla med tiden om de inte 

förnyas i form av interaktioner regelbundet, precis som det gör i ”verkliga livet”.24 

2.1.4 Mobile Design and Development 

Fling menar i sin bok att mobila applikationer är ett nytt medium med nya regler. De har 

möjligheten att anpassa sig utöver traditionella strategier för design eller utveckling och 

åstadkomma goda resultat. Detta enbart om de följer regler, Fling påstår sig ha sett många stora 

företag och projekt falla eftersom de har haft fel ramverk som grund. Utifrån sina erfarenheter 

har han skapat ett par regler för framgångsrik applikationsutveckling. Detta är några av dem; 

 ”Glöm vad du tror att du vet” – Glöm allt du tror att du veta om mobila teknologier och 

börja ditt projekt från grunden. Försök inte imitera något som tidigare har gjorts. 

 ”Du kan inte ha stöd för allt” – Ta inte ut dig själv på att försöka implementera alla 

funktioner du känner till, börja med det du vet att du kan integrera. 

 ”Keep it simple” – Mobiltelefoner är smart men användarna vill använda dem på ett enkelt 

sätt, de vill ha grundfunktioner för grundbehoven. Att ha fler funktioner kan ibland vara 

en fälla.25 

2.1.5 iOS Human Interface Guidelines 

Även Apples designstrategier för utvecklandet av mobila applikationer har en specifikation över 

hur en framgångsrik applikation ska designas. Enligt dem är det viktigt att i ett tidigt skede ha en 

slags deklaration över vad applikationen ska bli. Det första steget är att skapa en lista över de 

funktioner som applikationen ska ha. Denna lista tas fram genom brainstorming och bantas 

                                                 
23 Bishop (2007) Increasing Participation in Online Communites: A Framework for Human Computer Interaction 
24 Ganley och Lampe (2009) The Ties That Bind: Social Network Principals in Online Communites 
25 Fling (2009) Mobile Design and Development s. 57 - 67 
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oftast ned vid ett senare skede. Sedan ska användarna fastställas och vad som anses vara viktigast 

för dem. De anser att språket som används i applikationen bör avspegla det av de framtida 

användarna för bäst upplevelse. Vidare ska anpassning av designen ske efter dess syfte. De ger 

exempel på en samtalsapplikation med ett vackert designat snurrtelefonsystem för att slå in 

nummer. Det ser vackert ut men blir i längden frustrerande att använda eftersom det är 

tidskrävande. Slutligen uppmanar de till att skapa lo-fi prototyper och att upprepa 

designprocessen på dem innan det tas vidare till skarp utveckling.26 

2.1.6 Designing Interactive Systems 

Enligt Benyon et al. är det viktigt att vid design av interaktiva system och även mobila 

applikationer, utgå från människan som central punkt då det är hon som kommer att använda 

produkterna. Människan är en variabel av fyra som Benyon et al. förespråkar som viktigast. De 

resterande tre är; aktiviter, kontext och teknologi. Det är viktigt att förstå sambandet och 

samspelet mellan dessa då de påverkas när en utav dem förändras. Ändras till exempel teknologin 

som används så ändras även naturen av kontexten den används i. För att förhålla sig på bästa 

möjliga sätt till dessa variabler utförs en PACT-analys. PACT står för de fyra variablerna People 

(Människor), Activities (Aktiviteter), Contexts (Kontexter) och Technologies (Tekniker). 

Analysen utförs genom att designern tar fram variationerna för de fyra variablerna; 

 Människor: Kan skilja sig åt fysiskt genom längd, vikt, annan kognitiv uppfattning, 

hantera de fem sinnen annorlunda, handikapp. Det en lång man når syns kanske inte av 

en kortare man och tvärtom. Men även psykiskt genom minne, rumsorientering, 

tidsuppfattning, språkskillnader och främst av allt kulturella skillnader. Vad som anses 

vara norm och standard i en kultur behöver inte betyda att det gäller överallt. Det bör 

även tas i beaktning att det finns människor som är händiga med teknologi och de som 

har väldigt svårt för ny teknik. 

 

 Aktiviteter: Denna variabel kan förstås ha många variationer, allt från enkla till komplexa 

och långa aktiviteter. Det är väldigt viktigt för designern att tänka på och fokusera på 

syftet av aktiviteten. Andra viktiga aspekter är ifall aktiviteterna kan utföras på egen hand 

eller om det måste ske med hjälp av andra samt att designa vardagliga aktiviteter på lättast 

möjliga sätt i och med att de kommer att upprepas ofta. 

 

                                                 
26 iOS Human Interface Guidelines, 
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/Process.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH6-SW1 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/Process.html
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 Kontexter: Hänger ihop med aktiviteter eftersom aktiviteter utförs i någon kontext. 

Därför är det föredraget att analysera dem två ihop. Inom kontext är variationerna 

uppdelade efter den fysiska miljön och sociala kontexten. Den fysiska miljön kan skiljas 

genom solljus som försämrar tydlighet för skärmar i utomhusmiljöer eller en sämre 

internetuppkoppling som förstör användarupplevelsen på en tyngre hemsida. Den sociala 

kontexten kan variera i form av förutsättningar till exempel ifall extern hjälp finns eller 

ställs säkerhetskrav som utgör begränsningar. 

 

 Teknologier: Skiljer sig först och främst åt genom hård och mjukvara men det som räknas 

är in- och utgående data. Det människan matar in som ingående data via en mus, 

tangentbord eller pekskärm ska resultera i utgående data från systemet efter att 

interaktionen har skett. Högerklickar jag med datormusen i Windows förväntar jag mig 

att skärmen visar alternativmenyn. Viktigt att ta hänsyn till är den ingående data och 

vilken typ som är mest lämplig för aktiviteten. Röststyrning kan vara oanvändbart i en 

högljudd miljö.27 

 

2.1.7 Prototyper 

Prototyper är varianter eller representationer av slutprodukten och tas fram under designfasen. 

Det finns flera olika typer av prototyper, clickstreams, wireframes, lo-fi prototyper och hi-fi 

prototyper.28 De som är relevanta för detta projekt är clickstreams, lo-fi samt hi-fi prototyper. 

Clickstreams används för att visa beteendet hos en applikation och hur användaren tar sig fram i 

uppbyggnaden av strukturen. Det används i början av designfasen för att organisera innehållet i 

en applikation.29 Lo-fi prototyper brukar vara nästa steg och föreställer en färdig produkt, skapad 

för hand på papper eller kartong. Lo-fi prototyper är bra eftersom de är billiga att tillverka och 

kan redigeras snabbt ifall det har skett fel i utvecklingen. Även de skapas tidigt i designfasen och 

används till bland annat användartester.30 Hi-fi prototyper är mer detaljerade och mer lika 

slutprodukten. De är användbara för detaljerad utvärdering av både utseende och funktionalitet. 

Hi-fi prototyper utvecklas i ett senare skede i designfasen. Därför ska de vara så lika slutversionen 

som möjligt, de bör inte innehålla ”platshållare” som ska ”åtgärdas snart” eftersom det kan 

förvirra testpersoner och potentiella kunder.31  

                                                 
27 Benyon et al. (2005) Designing Interactive Systems s. 29-37 
28 Fling (2009) Mobile Design and Development s. 98 - 101 
29 Fling (2009) Mobile Design and Development s. 98 
30 Benyon et al. (2005) Designing Interactive Systems s. 257 
31 Benyon et al. (2005) Designing Interactive Systems s. 254 
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3 Metod 

Under metod redogör jag för hur det praktiska arbetet har gått till, punkterna är listade i 

kronologisk ordning. 

3.1 Metodval 

Då examensarbetet utfördes på plats hos iProspect fanns goda möjligheter att få hjälp med 

resurser gällande empiriska data som användes till grund för utveckling av applikationen. Att 

utföra intervjuer istället för en enkätundersökning var givet taget hänsyn till de kollegor som var 

experter inom attribution. Intervjuerna gav kvalitativ data, mer värdefull för detta arbete än vad 

kvantitativ data hade varit. Dessutom fanns möjlighet att använda intervjun till ett ytterligare 

syfte, nämligen frågor gällande önskade funktioner till applikationen. Eftersom arbetet gick ut på 

att skapa något utfördes en PACT-analys och den är lämplig att göra innan designfasen. Det var 

relevant eftersom det rör sig om ett interaktivt system inom människo-dator interaktion. Andra 

liknande metoder, som till exempel en heuristisk utvärdering utförs vanligtvis på existerande 

system och föll bort som alternativ. 

3.2 Idéstadiet 

Först gjordes brainstorming tillsammans med handledare på iProspect, vi bollade idéer och när vi 

kom fram till den mobila applikationen analyserades vad som skulle behövas för att genomföra 

den. Den mobila applikation skulle vara möjlig att utveckla eftersom verktygen som behövs finns 

tillgängliga online. 

3.3 Intervjuer 

Det gjordes ganska tidigt tre intervjuer med experter på området attribution för att få reda på mer 

om själva tjänsten men även för att undersöka på vilket sätt de helst går vidare för att lära sig mer 

om attribution. Intervjuerna var gjorda enligt Bells ostrukturerade modell gällande typ av 

intervjuform.32 Gällande frågorna var de utformade efter en inverterad diamantform där de 

inledande frågorna är mer generella för att sedan bli mer specifika under intervjun. Slutligen 

avslutas intervjun med generella frågor.33 Intervjuerna spelades in och transkriberades direkt efter. 

3.4 PACT-analys 

Efter brainstormingen och att det bestämdes för en mobil applikation började jag göra en PACT-

analys för att ta fram väsentliga punkter att tänka på vid designen av applikationen. 

 Människor;  

                                                 
32 Bell (2005) Introduktion till forskningsmetodik s. 161 
33 Kendall och Kendall (2011) System Analysis and Design s. 138 
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Familjära med mobila applikationer 

Vill ha maximal utdelning av investerad tid i mobila applikationen 

Nyfikna på en ny tjänst 

Mindre familjära med forum via mobiltelefon 

Användarna som kommer att använda applikationen kommer främst göra det för att få 

ökad kunskap om en tjänst. De ska inte behöva lära sig att använda applikationen så länge 

de är bekanta med standardapplikationer sen tidigare och kan principerna för hur ett 

forum fungerar. Designen bör vara bekant och ha bra struktur för att enkelt navigera sig 

fram till önskvärd information. 

 Aktiviteter; 

Kunna läsa om tjänsten attribution 

Kunna bläddra mellan olika delar av tjänsten 

Kunna utbyta kunskap med kollegor via mobilt forum 

 

Tanken är att applikationen ska fungera som steget för att lära sig mer om tjänsten 

attribution, applikationen kommer att erbjuda material i form av text om tjänsten. Via 

forumet ska det erbjudas kunskapsutbyte som är med pedagogiskt sätt att lära sig nyheter. 

 

 Kontexter; 

Oftast inomhusmiljö 

Allt från tysta miljöer till högljudda miljöer 

Primärt individuellt 

 

Mobila applikationer används inomhus, utomhus, hemma och på språng men 

applikationer som kräver koncentration så som vid läsning används oftast på statiska 

platser så som jobbet, hemma eller på kommunala färdmedel. Oftast är det inom 

inomhusmiljöer. 

 

 Teknologier; 

Ingående data sker via pekskärm 

Utgående data sker på samma pekskärm 
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Mobiltelefoner kommer vara det primära och enda teknologin som används. För att 

innehålla ska vara så konsekvent som möjligt utvecklas applikationen först och främst för 

iOS och till andra OS vid fortsatt arbete. Vid användning av forumfunktionen kommer 

internetuppkoppling att krävas. Resterande funktioner i applikationen kan nås offline. 

 

3.5 Lista över funktioner 

I enlighet med Apples designstrategier i form av iOS Human Interface Guidelines och enhetens 

tekniska möjligheter samt PACT-analysen tog jag fram de funktioner mobilapplikationen skulle 

innehålla och som skulle vara användbara. 

 Genomgående introduktion och guide till attribution för ökad kunskap 

 Möjlighet att gilla delar av guiden 

 Möjlighet att kommentera delar av guiden 

 Möjlighet att gilla kommentarer 

 Möjlighet att uppdatera denna guide och information för administratörer 

 Integrerat forum med inloggning i applikationen för kunskapsutbyte 

 Möjlighet att skapa relationer med andra användare av forumet 

 Möjlighet att se vidare andra användare är online i applikationen 

 

Designstrategin krävde att dessa funktioner skulle skäras ned till endast tre enligt iOS Human 

Interface Guidelines och det är även i linje med uttrycket ”keep it simple” från Mobile Design and 

Development. Efter en ytterligare analys av funktionerna och i samråd med handledare på företaget 

blev de slutgiltiga huvudfunktionerna; 

 En genomgående introduktion till och guide av attribution för ökad kunskap 

Funktionen består av en interaktiv guide om hur tjänsten attribution fungerar, vilka 

grunder är tjänsten baserad på och hur de anställda ska, samt inte ska arbeta med 

attribution. Informationen kommer att vara baserad på relaterad forskning och tillgängligt 

material samt de expertintervjuerna som har gjorts under projektets gång. 
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 Integrerat forum med inloggning i applikationen för kunskapsutbyte 

Ett fullt fungerande forum anpassat till applikationen så att det följer samma design och 

kontext. Forumet kommer att använda sig av Tapatalks API:er och integreras i 

applikationen med stöd för inlägg, redigering och kommentering av material. 

 

 Möjlighet att uppdatera denna guide och information för administratörer 

Denna funktion kommer endast vara tillgänglig till de som är ansvariga för uppdateringar 

av applikationen. De uppdateringarna kommer främst bestå av innehållsuppdateringar till 

guide delen av applikationen och kommer inte att behöva ske allt för ofta. För de övriga 

användarna kommer det finnas möjlighet att rekommendera material som bör läggas till 

eller tas bort. På så sätt finns funktionalitet för samtliga.  
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4 Designfasen 

Under designfasen beskriver jag hur designen av applikationen har gått till samt hur 

användartesterna genomfördes. 

4.1 Clickstream 

Efter att ha tagit fram de funktioner som applikationen ska innehålla började designarbetet med 

att göra en clickstream för innehållet och strukturen, se bilaga 2. Uppbyggnaden av applikationen 

skedde till stor del i denna fas där planerat innehåll och funktioner organiserades. Även 

strukturen gällande länkning mellan funktioner och undersidor skapades här. Clickstream:en 

ritades först för hand och infördes sedan i ett excelformulär för bättre överskådlighet. 

4.2 Lo-fi prototyp 

Efter att ha kartlagt funktionerna och undersidorna som applikationen skulle innehålla skapades 

en lo-fi prototyp. Den skissades för hand på vanligt papper och syftet var att ta fram grunden för 

utseende och design, se bilaga 3. I denna fas blev applikationen levande genom designen och 

skisserna på hur den skulle se ut. Prototypen skulle likna slutprodukten så mycket det gick, därför 

var de flesta grafiska elementen på plats vid detta stadie. Enligt iOS Human Interface Guidelines är 

det viktigt att designen redan nu är lik slutprodukten för att underlätta för eventuella 

testanvändare. 

4.3 Hi-fi prototyp 

Hi-fi prototypen ska vara den närmast slutprodukten gällande utseende, känsla och funktionalitet. 

De bör utvecklas med hjälp av datormjukvara som underlättar de interaktiva effekterna, istället 

för att ritas för hand eller tillverkas av kartong.34 Därför skapades hi-fi prototypen för projektet 

med hjälp av Adobe Photoshop. Jag utgick ifrån en färdig iPhonemall samt ett antal GUI element 

för iOS, som fanns tillgängliga för prototyper online.35 Eftersom jag kunde utgå från dessa 

element skapades grafik och element i linje med existerande design till iOS systemet vilket 

underlättar för respondenter vid användartester. Övriga ikoner som behövdes och saknades 

skapades från grund i Adobe Photoshop. Fokus låg i att skapa en så detaljrik prototyp som 

möjligt och så nära slutversionen som möjligt, se bilaga 4. 

4.4 Användartester 

Användartester utfördes med hjälp av lo-fi prototyper samt hi-fi prototyper för att undersöka och 

verifiera att funktionernas syfte uppfattas korrekt av användarna. Det fungerade även som ett 

bollplank där den använda designen testades i praktiken och utvärderades med hjälp av 

                                                 
34 Benyon et al. (2005) Designing Interactive Systems s. 254 
35 Teehan och Lax, iOS GUI, http://teehanlax.com/tools/iphone 
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respondenterna. Både lo-fi och hi-fi prototyperna gjordes interaktiva med hjälp av tjänsten 

Prototyping on Paper som finns tillgänglig för nedladdning i Apples appstore.36 Prototyping on 

Paper används genom att antingen fotografera de prototyper som ritats för hand eller mata in 

filer som skapats i till exempel Adobes Photoshop. Sedan länkas bilderna som representerar 

funktioner mellan varandra och designern anger vilken funktion som ska leda till att nästa bild 

visas. Det ger prototypen en känsla av en fungerande applikation. På så behövde jag inte byta 

eller rulla bilder mellan varje interaktion från respondenten. Istället kunde jag fokusera på att 

anteckna testpersonernas tankar då jag hade bett dem att tänka högt gällande applikationens 

utseende och funktion.37 Användartesterna spelades inte in eftersom de inte varade längre tid. 

Eftersom det kan vara svårt för respondenterna att ställa sig till en prototyp om den bara 

presenteras till dem utan sammanhang eller kontext valdes enklare scenarion som instruktioner.38 

Lo-fi testerna utfördes på vänner och bekanta medan hi-fi testerna utfördes på kollegor från 

iProspect och vänner blandat. Inget särskilt urval gjordes förutom kravet att respondenterna 

använder eller har använt sig av Apples iPhone. Till båda omgångarna användes enklare scenarion 

med få ändringar mellan lo-fi och hi-fi versionen. Även mina tankar och frågor kring designen 

kunde specificeras ytterligare då funktionaliteten blev tydligare. 

Testerna gick till genom att jag förklarade vad applikationen hade för syfte och kort om dess 

funktioner, sedan bad jag respondenterna tänka sig de förberedda scenarion och utföra testet. 

Under tiden antecknade jag hur de interagerade samt åsikterna de uttryckte. 

  

                                                 
36 Prototyping on Paper (2014) http://popapp.in  
37 Benyon et al. (2005) Designing Interactive Systems s. 257 
38 Benyon et al. (2005) Designing Interactive Systems s. 258 

http://popapp.in/
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5 Resultat 

5.1 Intervjuer 

Det gjordes totalt tre intervjuer med experter och strateger inom attribution om tjänsten 

attribution. De flesta frågorna handlade om själva tjänsten men det togs även upp frågor som 

hade inverkan på applikation. Bland annat frågades vilka punkter inom attribution som är 

viktigast för nybörjare att känna till. Svaren var väldigt precisa; ”Det viktigaste är att veta varför 

man använder attribution. Det ger dig informationen du behöver för att optimera kundens 

kampanjer. Vad kan du göra med den data du får?” Samt; ”Börja med att acceptera att sista 

interaktionsmodellen inte är bäst, jämför sedan de olika modellerna”  

Det frågades även hur de helst skulle gå tillväga för att fördjupa sig inom attribution och få ökad 

kunskap inom ämnet. Svaren blev; ”Jag skulle vilja veta hur man väljer attributionsmodell och 

anpassar egen”, ”Det skulle vara skönt om någon bara berättade för mig om attribution, sa: gör 

såhär, sedan skulle man kunna bolla lite idéer” och att ”man lär sig hela tiden lite efter lite”. 

5.2 Användartester 

Det utfördes användartester i två omgångar, första omgången var med lo-fi prototypen och andra 

omgången med hi-fi prototypen. I båda omgångarna deltog fyra respondenter, totalt utfördes åtta 

tester. Samtliga använde sig av eller hade erfarenhet av en version av Apples iPhone. Mindre 

problem med mjukvaran Prototyping on Paper uppstod i form av för små länk-ytor som 

fungerade som knappar. Detta åtgärdades direkt och fungerade bra vid resterande användartester. 

5.2.1 Lo-fi prototypen 

Den första omgången med lo-fi testerna gick sämre än förväntat. Prototyperna var inte tillräckligt 

tydliga och jag fick förklara vad som stod på skissen upprepade gånger. Utöver det ansåg 

respondenterna att delar av designen var otydliga, till exempel att startsidan inte såg ut som en 

startsida utan som en funktion. Den behövde göras tydligare med hjälp av förklarande text. 

Gällande inloggning på undersidan för att uppdatera applikationen med material, ansågs det vara 

otydligt att en administratör var inloggad. Ytterligare en viktig sak som togs upp var avsaknaden 

av sökfunktion i guiden för attribution. En sökfunktion skulle underlätta om användaren vill läsa 

på om en särskild punkt men inte ville bläddra sig fram genom alla undersidor.  

Efter lo-fi testerna reviderades designen med bland annat följande ändringar; startsidan fick 

förklarande text där det tydligare framgick att det var applikationens förstasida. Menyn bantades 

ner till fyra knappar från fem, den femte funktionen lades till på startsidan istället då den typen av 

information förväntades hittas där. En ny funktion i form av sök lades till på undersidan för 
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attribution för att effektivisera letandet efter information. På undersidan för uppdatering av 

materialet togs ikonen som symboliserade inloggning bort och ersattes med texten ”Inloggad som 

namn efternamn” i nedre delen av applikationen, precis ovanför menyn. 

5.2.2 Hi-fi prototypen 

Omgång två av användartester gick bra och respondenterna hanterade hi-fi prototypen med 

enkelhet. Eftersom hi-fi prototypen var mer specifik och tydligare än lo-fi versionen som ritades 

för hand blev det färre frågetecken. Det som diskuterades mest var strukturen för 

attributionsmanualen. En respondent ifrågasatte ordningsföljden på undersidorna ”Vad är 

attribution” och ”Varför används attribution” men jag utförde inga ändringar eftersom jag ansåg 

ordningen vara bra och eftersom de flesta respondenterna inte påpekade det. Samtidigt som 

menyn berömdes ansågs ikonerna ibland ha olika budskap. De liknade ikoner för andra 

funktioner i system och kunde misstolkas, därför lades textförklaringar till på knapparna. 

Samtliga respondenter förväntade sig mer av applikationens startsida. De förklarade det med att 

den såg mer interaktiv ut än den i själva verket är då den inte är interaktiv alls med undantaget för 

en knapp. Jag bestämde mig för att lägga till texten ”detta är applikationens startsida” i efterhand. 

5.3 Applikationen 

Slutresultatet för projektarbetet är ett designdokument för en attributionsapplikation för Apples 

iPhone 5 med iOS7 och nyare. Applikationen ska bidra med ökad kunskap om attribution inom 

marknadsföring och är utvecklad för de anställda på iProspect Sverige. Applikationen består av 

tre primära funktioner, dels manualen för attribution, samt ett integrerat forum för 

kunskapsutbyte mellan användarna och en funktion där nytt material i ämnet attribution kan 

läggas till av administratörer. Applikationen har en fast meny som visas i alla vyer för enkel 

navigation mellan de nämnda funktionerna. 
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Figur 4: Applikationens startsida 

När applikationen startas är det första som visas företagets logotyp och namn på applikationen 

samt en text som förklarar att det är applikationens startsida. På startsidan finns även knappen för 

hjälp som kortfattat beskriver applikationens funktioner samt hur det går till när nytt material ska 

läggas till i attributionsmanualen, se figur 4. 
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Figur 5: Attributionsmanualen och sökfunktionen för manualen 

 

Manualen för attribution är sorterad efter avdelningar med en bläddringsstil lik den som används 

i resten av iOS. Lilla pilen i höger hörn indikerar att rubrikerna som representerar avdelningarna 

är länkar. Däremot sträcker sig träffytan för länken hela vägen ut till vänstra kanten av skärmen 

vilket gör knappen stor som rubriken. Det ökar användbarheten och trycker användaren på 

knappen länkas de till underrubriker som är mer specificerade. Till manualen för attribution 

tillhör även en sökfunktion som möjliggör sökande på särskilda ord eller meningar inom ämnet 

och underlättar för användarna vid sökning av specifik information. Sökrutan finns tillgänglig i 

vyn för manualen i form av en vit ruta med förstoringsglasikon och texten sök. När användaren 

interagerar med rutan genom att trycka på den tvingas tangentbordet fram för textinmatning, se 

figur 5. 
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Figur 6: Forumfunktionen i applikationen 

Forumet är integrerat i applikationen men kräver inloggning via Facebook, Twitter eller Gmail 

för att användas. Om användaren inte har ett sådant konto kan ett forumkonto skapas. Därefter 

uppmanar applikationen användaren att välja ett av alla tillgängliga forum som är indexerade av 

Tapatalk eller uppge namnet till ett specifikt forum. I det steget kommer användaren uppge 

namnet på forumet för iProspects egna forum, sedan kan det användas. Denna procedur sker 

endast första gången forumet används, efterföljande gånger kommer användaren att kunna 

använda forumet direkt genom att skapa, redigera, svara på och radera inlägg, se figur 6.  
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Figur 7: Uppdaterings vy 

I uppdateringsvyn kan administratörer identifiera sig i applikationen och lägga till, redigera eller 

radera material för attributionsmodellen, se figur 7. Det går även att sortera befintligt material 

genom att dra-och-släppa. Är man inte administratör finns istället möjlighet att rekommendera 

material som kan läggas till, redigeras eller tas bort från applikationen.  
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6 Diskussion 

Arbetet med designdokumentet har fungerat bra och varit intressant men även ett annorlunda 

arbete. Till störst del på grund av behovet att sätta sig in i marknadsföring och attribution som 

har varit ett nytt ämne. I och med att jag samtidigt har arbetat på iProspect har det gått bättre än 

förväntat, mycket tack vare det stöd från alla de pedagogiska, hjälpsamma och framför allt 

trevliga kollegorna som har gjort arbetsplatsen en mycket uppskattad miljö och gemenskap. 

På grund av det försökte jag sammanfatta så mycket som möjligt av de, för mig, nya ämnena i 

inledningen, för att sedan enbart fokusera på framtagningen av designdokumentet i resten av 

rapporten. De inledande intervjuerna hade därför dubbla avsikter i och med att jag fick ta lärdom 

av experter på området samtidigt som jag kunde undersöka vilka punkter som skulle vara en del 

av applikationen. Resultaten var väldigt hjälpsamma och jag kunde använda dem som en 

utgångspunkt för applikationen. Funktionerna till applikationen bestämdes till stor del av mig 

efter diskussioner med kollegor och PACT-analyser samt efter att ha följt de strategiska råden 

givna i bland annat iOS Human Interface Guidelines.  

Det var först efter användartesterna med lo-fi prototypen som ändringar kom att ske för 

applikationen. Många funktioner jag ansåg vara tydliga och därför inte la mer tanke på, ansågs av 

respondenterna inte lika tydliga. Det berodde på bland annat att prototyperna var otydligt 

skissade men även på att jag tagit delar av designen för givet. Skissandet utgick inte från någon 

mall utan endast strukturen för innehållet framtaget via clickstreamen. Av den anledningen blev 

inte lo fi prototyperna lika detaljrika som skulle önskas av respondenterna men förmedlade en 

tydlig design som fungerade. 

Användartesterna hjälpte mig att lägga till funktioner och revidera existerande innehåll, inte minst 

på applikationens startsida. Många av de kommentarer som togs upp under användartesterna, 

både lo-fi och hi-fi återspeglades i litteraturen som pekar på olikheterna mellan individer.39 En 

respondent hade svårt med att få en knapp att länka vidare, de åtgärdades inför nästa test men jag 

undrar om andra hade haft samma problem eller om det var individuellt för just den 

respondenten.  En annan viktig egenskap var den tekniska kunskapen, även om samtliga 

respondenter använde sig av Apples iPhone hade vissa ett skarpare sinne för detalj och placering 

av de grafiska elementen och kunde lättare associera till både design och funktioner i 

applikationen. Egenskapen innebar lättare navigering för dem.  

                                                 
39 Benyon et al. (2005) Designing Interactive Systems s. 29-37 
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I efterhand uppskattar jag PACT-analysen mer än jag hade gjort under det praktiska arbetet 

eftersom att den har visat sig vara precis och korrekt vid framtagning av funktioner. Vid framtida 

arbeten borde ännu mer fokus läggas på första punkten, människan, och hur de skiljer sig åt, inte 

minst psykiskt. Då det hade flera konsekvenser för designen. Även kontexten visade sig vara 

viktigare än vad jag antog då respondenterna utan instruktioner hade agerat annorlunda under 

användartesterna. Prototypen var den viktigaste delen av testen men även miljöerna de utfördes i 

var ideella med få störningsmoment. Det märktes att de respondenter som var mindre fokuserade 

hade svårare att uppfatta vissa funktioner, en mer högljudd miljö hade därför påverkat 

koncentrationen negativt. 

Som designer är det svårt att lyckas med en design som alla användare kommer reagera bra på, 

därför visade sig det vara väldigt viktigt med användartesterna, speciellt lo-fi versionen. De var 

mindre detaljrika än hi-fi versionen och jag tror det bidrog till att fler brister uppmärksammades, 

både av respondenterna och av mig. Att användartesterna med lo-fi prototypen inte gick felfritt 

är definitivt en bra sak och jag är glad för det. Hade det funnits tid för ytterligare en omgång av 

lo-fi tester hade de helt klart utförts då de gav mest resultat. 

  



31 
 

7 Slutsats 

Resultatet av detta examensarbete är ett designdokument för en applikation, skräddarsydd för 

iProspect Sverige och kommer att användas som underlag för framtida utveckling av 

applikationen. Utöver designen för applikationen samt dess funktionalitet och innehåll, är även 

denna rapport en del av designdokumentet där designval motiveras och förklaras. Framtagningen 

av designdokumentet har gått framgångsrikt med hjälp av användartester i flera omgångar. Dessa 

användartester bidrog till att flera ändringar gjordes för en mer användarvänlig och smidig design. 

PACT-analysen som utfördes var väldigt viktig och variationerna för de olika variablerna visade 

sig vara kritiska.  
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9.2 Bilaga 2: Clickstream 
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9.3 Bilaga 3: Lo-fi prototyp 
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9.4 Bilaga 4: Hi-fi prototyp 

 


