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Förord 
Det här ett arbete för kandidatexamen i Systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Det har möjliggjorts tack vare kritisk vägledning av främst min handledare Ingemar 
Andersson men också Svante Edzen i arbetets slutskede samt min opponent Patrik 
Wahlqvist under arbetets gång. Jag vill också tacka respondenterna av studiens enkäter 
vars bakgrund och erfarenheter inom beslutsfattande och ehandel gjorde det möjligt att 
testa studiens prototyp. 
 
Valet av ämne beror det mycket på ett intresse hos författaren för hur väl teknologi kan 
anpassas efter användarens behov och förutsättningar, vilket innebar en väldigt intressant 
utmaning i att lösa designproblemen för mobila beslutsstöd, då det är en typ av system som 
behöver kunna ge värdefulla insikter från stora mängder data väldigt snabbt med minimal 
interaktion för användaren. 
   

 



Abstrakt 
Titel: Designprinciper för mobila beslutsstöd som möjliggör beslutsfattande om 
marknadsföring i realtid. 
 
Författare: Karl Olofsson 
 
Bakgrund: Datorbaserade beslutsstöd för att underlätta för beslutsfattare att ta bra beslut om 
olika problem och möjligheter har funnits länge, och lösningar finns numera för att kunna 
mäta, analysera och följa det mesta av vikt i alla typer av verksamheter. Det har dock visat 
sig vara svårt att anpassa de befintliga verktygen, fokuserade på manuell analys och gjorda 
för användning med datorer, till att bli användbara “i farten” med mobilen där användaren har 
betydligt mindre möjligheter att interagera med ett system för att få viktiga insikter. Detta har 
visat sig vara speciellt viktigt att kunna göra inom marknadsföring där förutsättningarna i 
vissa miljöer förändras närmast i realtid. Det finns inte heller några rekommendationer inom 
området för mobil design som skulle kunna tolkas bättre eller förbättras. Rekommendationer 
för mobil design är däremot något man har lyckats ta fram inom ehandel i form av 
designprinciper, för att i det fallet aktivt driva användaren till beslut om köp snarare än 
information inför köpet. Forskningen har också visat på att möjligheten för att kunna ta 
genomtänkta beslut i realtid länge har varit efterfrågat inom marknadsföring där man ofta 
måste kunna agera snabbt. 
 
Mål: Syftet med det här arbetet har varit att testa om existerande designprinciper för mobil 
ehandel, tillsammans med befintliga innovationer för automatisering inom beslutsstöd, kan 
användas för att skapa bättre lösningar för mobila beslutsstöd inom marknadsföring. 
 
Metod: Arbetet har kartlagt forskning inom samtliga kunskapsområden som ansågs 
relevanta för att bygga en solid teoretisk grund, varifrån samtliga faktorer som varit relevanta 
för design och tester kan härledas. En första datainsamling genomfördes med en enkät för 
att identifiera en relevant avgränsning för studien. Därefter har dessa faktorer använts för att 
ta fram ett antal hypotetiska designprinciper för mobila beslutsstöd. En andra datainsamling 
genomfördes sedan med ytterligare en enkät för att testa de nya designprinciperna med en 
visuell prototyp i form av en hemsida som illustrerade en tolkning av dem. 
 
Resultat: Empirin har visat indikationer på att designprinciperna för mobil ehandel också 
skulle kunna möjliggöra bra lösningar för mobila beslutsstöd. 
 
Slutsats: Ytterligare studier krävs för att med vetenskaplig säkerhet kunna bekräfta det. Men 
trots relativt stor skepsis från vissa respondenter att ens överväga ökad mobil användning av 
beslutsstöd, och den relativt ytliga testmetoden som användes, har studien lyckats visa på 
indikationer för att mobila beslutsstöd kan ge beslutsamhet och framför allt effektivitet som är 
lika hög eller högre jämfört med mer populära men stationära lösningar. 
 

 



Nyckelord: Marknadsföring, mobilitet, beslutsfattande, beslutsprocess, beslutsanalys, 
beslutsstöd, automatisering, realtid, mobil ehandel, designprinciper.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Beslutsfattande är en viktig process där besluten ofta får stora konsekvenser. Länge ansågs 
det inte vara möjligt att arbeta strukturerat eller systematiskt med beslutsfattande, utan att 
det var knutet till personliga egenskaper hos de ledare och chefer som var ansvariga för att 
ta genomtänkta beslut med bra resultat. Det har dock forskats på det nu som har resulterat i 
en konkret process som beskriver hur de flesta beslutsfattare arbetar som går ut på att 
minska komplexiteten, osäkerheten och antalet synvinklar för ett givet beslut för att på så 
sätt maximera beslutsamheten. Med hjälp av den processen har sedan beslutstöd eller BI 
(Business Intelligence) skapats i form av ITbaserade verktyg som hjälper beslutsfattare att 
samla in och analysera data om verksamheten. Nyligen har man också börjat arbeta med så 
kallade ADS (Automated Decision Systems) för mer repetitiva beslut som bygger vidare på 
beslutsanalys genom att sätta villkor för beslut i form av affärsregler som till exempel hurvida 
ett banklån kan godkännas. (Turban et al. 2007) 
 
Inom marknadsföring kom van Bruggen et al. (1998) redan under 90talet fram till att den allt 
mer ökande mängden relevant information om marknaden började bli ett problem för 
marknadsförare och att det krävdes ett bättre sätt att hantera den på. Man hittade att det är 
speciellt försök att planera beslut i marknader med hög turbulens som ofta leder till sämre 
resultat än om man inte försöker hålla sig till tidigare planer utan kan reagera mer spontant. 

1.2 Problemdiskussion 
För att möjliggöra mer spontant beslutsfattande krävs dock att beslutsfattare har betydligt 
smidigare tillgång till beslutsstöd med relevant information och Chan et al. (2013) beskrev 
det med att den ökade försäljningen och användningen av smartphones skapar en mer 
mobil livsstil världen över där många också förväntar sig att kunna arbeta mer mobilt och 
alltså inte vara låsta till en dator vid ett skrivbord för att kunna vara produktiv. Samma 
rapport konstaterade också att det saknas väl designade lösningar för beslutsstöd till mobila 
plattformar och efterfrågar designprinciper för det. Dessutom kom Gao (2013) samma år 
fram till att det saknas Mobile Decision Support Systems (MDSS) för mer seniora 
beslutsfattare som med större ansvar har andra informationsbehov och den typ av stöd 
deras beslut kräver jämfört med andra beslutsfattare. 
 
Med andra ord har inte design för mobilitet nått samma grad av innovation när det kommer 
till användbarhet för lösningar av beslutsstöd. Inom marknadsföring används exempelvis ofta 
Google Analytics (bilaga 9.1.2) som visserligen inbyggda verktyg för att sätta villkor för olika 
faktorer (liknande affärsreglerna i ADS) som ger så kallade “Alerts” när villkoren är uppfyllda. 
Det bör minska behovet av manuella sökningar för information om viktiga händelser, och 
speciellt för beslutsfattare inom marknadsföring då Google Analytics förmodligen är ett av de 
mest populära beslutsstöden för att driva och analysera trafik till en webbplats, men det ger 

 



fortfarande bara användaren tillgång till smidigare analys inför beslut och inte nödvändigtvis 
en smidigare process från problem eller möjlighet till genomförd lösning. 
 
Så beslutsfattare i alla branscher har problem med att bli mer mobila på grund av bristande 
design av de lösningar som är tillgängliga. Burstein et al. (2011) visar på möjligheten att 
kunna reagera på konkurrenternas agerande tillräckligt snabbt som ett exempel på när 
mobila beslutsstöd designade för att användas i realtid i farten inom marknadsföring. Ett 
problem för alla marknadsförare oavsett situation som Kotler et al. (2011) samma år 
exemplifierade så här: 
 

“Dagens marknadsförare har färdig tillgång till mer än tillräcklig av information. 
Faktiskt så har de flesta marknadschefer mycket mer data än de behöver och blir 
ibland överväldigade av det. Trots den här tillgången på data, klagar marknadsförare 
ofta på bristen av rätt typ av information…” “...Marknadsförare behöver inte mer 
information, de behöver bättre information.” (översatt från Kotler et al. 2011) 

 
Man fortsätter med att poängtera hur viktigt det är för Marketing Information Systems (MIS) 
att erbjuda rätt information, i rätt format, vid rätt tidspunkt. (Kotler et al. 2011). 
Designprinciperna för en lösning måste med andra ord ta hänsyn till vilken information som 
är tillgänglig, hur den presenteras och interageras med, och att den kan levereras när som 
helst. 
 
Analys har alltså blivit ett väldigt komplicerat affärsområde när allt mer information behöver 
konsumeras för att möjliggöra relevanta beslut och man har svårt att hitta fungerande stöd 
för detta, vilket indikerar att just presentation av data för manuell analys kanske inte är bästa 
sättet att stödja beslutsfattare inför beslut på? 
 
En bransch som däremot har utvecklat designprinciper för att underlätta för användaren att 
ta beslut direkt i mobilen är ehandel. Där butikerna är beroende av att skapa så smidiga och 
drivande beslutsprocesser som möjligt för sina besökare, som i allt större grad använder 
mobilen istället för datorn för att läsa om och beställa varor och tjänster, för att maximera 
oddsen för att beslut om köp tas. (Lee, Benbasat, 2003) 

1.3 Forskningsfråga 
● Kan design av mobila beslutsstöd för beslut om marknadsföring ge tillräckligt 

användbara lösningar för beslutsfattande “i farten” med hjälp av designprinciper från 
mobil ehandel och principer för automatiserade beslutssystem (ADS)? 

 
Det är ett rimligt antagande då designen av mobil ehandel är optimerad för att användaren 
ska ta beslut om köp istället för analys av produkter inför köp, vilket kan utnyttjas för att ge 
mobila beslutstöd ett större fokus på beslutet istället för analys av data inför det, och därmed 
fokusera på ögonblicket när beslutet tas vilket bör innebära mindre behov för komplex input 
och visualisering av stora mängder data. Det bör ge färre behov för manuell interaktion och 
generellt innebära en process som kan genomföras även under begränsad tid. 

 



1.4 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera möjliga designprinciper för utveckling av mobila 
beslutsstöd för beslut i realtid inom marknadsföring. Det genom att testa om designprinciper 
från mobil ehandel kombinerat med principer för automatiserade beslutssystem kan lösa de 
av tidigare forskning identifierade problemen med bristande användbarhet för mobila 
beslutsstöd, och därmed underlätta för utvecklare av beslutsstöd att skapa beslutssystem 
som möjliggör för att ta bra beslut när som helst med mobilen och inte enbart vid en dator. 
Då bristande design av mobila beslutsstöd är ett problem som verkar råda i lösningar för alla 
typer av beslut i alla branscher där beslutsstöd används, bör det dessutom vara av stort 
intresse att lösa problemet, och inte bara för beslutsfattare inom marknadsföring. 

1.5 Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till att testa designprinciperna från mobil ehandel och ADS 
på beslutsfattare inom ehandel med ett användningsfall baserat på beslut om en tävling 
som exempel på typisk marknadsföring med hjälp av bland annat beslutsstödet Google 
Analytics. Enligt studiens förundersökning är den typen av beslut något som beslutsstöd 
används för specifikt med den tjänsten universellt genom hela branschen. 

 

   

 



2 Teori 
Grundläggande teori om respektive kunskapsområde har hämtats från böcker utgivna av 
vetenskapligt inriktade förlag. För aktuella problemställningar och innovation har artiklar från 
vetenskapliga tidsskrifter använts. 

2.1 Beslutsfattande och beslutsanalys 
Länge ansågs beslutsfattande vara en konst snarare än en vetenskap hos beslutsfattare, en 
talang från många år av erfarenheter (upplärd genom försök och misslyckanden) 
kompletterat med intuition. Beslutsfattande hos chefer ansågs vara en konst på grund av 
den stora variationen av individuella stilar i att ta sig an och framgångsrikt lösa samma typ 
av problem på ledningsnivå. Stilarna av metoder för problemlösning baserades ofta på 
kreativitet, bedömningar, intuition och erfarenhet snarare än systematiska och kvantitativa 
metoder grundade i en vetenskaplig metod. (Turban et al. 2007) 
 
Men efter vetenskapliga studier av ovanstående upptäckte man ett mönster hos de flesta 
beslutsfattare som i de flesta fall består av följande: (Turban et al. 2007) 
 

1. Definiera problemet (beslutssituationen som har med ett givet problem eller en 
möjlighet att göra). 

2. Konstruera en modell som beskriver det verkliga problemet. 
3. Identifiera möjliga lösningar för det modellerade problemet. 
4. Jämför, välj och rekommendera en potentiell lösning på problemet. 

 
För att kunna följa den här processen krävs det att man tar hänsyn till att det finns tillräckligt 
med alternativa lösningar att överväga, så att konsekvenserna för respektive alternativ kan 
förutsägas på ett rimligt sätt och att grundliga jämförelser kan göras. (Turban et al. 2007) 
 
Beslutsfattande som forskningsområde bygger på problemet att det ofta är svårt att se vilka 
val som ger det bästa resultatet. Aspekter som påverkar är komplexitet, osäkerhet samt flera 
mål och konkurrerande synvinklar samtidigt. Genom att studera analys av beslut går det 
både att öka förståelsen för olika situationer och därmed öka oddsen för att besluten ger bra 
resultat, och att utveckla tjänster för att stödja processen genom att tydligare kunna se hur 
beslut och resultat hänger ihop. (Turban et al. 2007) 
 
Beslutsanalys bygger på att modellera problem i detalj för att tydligare kunna se delproblem 
och därmed sänka graden av komplexitet och osäkerhet. Det i sin tur gör att olika mål kan 
kartläggas bättre och i slutändan kan också antalet synvinklar minskas genom en tydligare 
bild av hela problemsituationen. Analysen sker iterativt för att identifiera och modellera alla 
nivåer av komplexitet. När en modell har skapats kan frågor ställas om delproblemet för att 
avgöra om och hur det påverkar helheten. Därmed mäts också delproblemets “känslighet” 
vilket kan påverka strukturen och modelleringen i övrigt av problemet. (Clemen, Reilly. 2013) 

 



2.1.1 Modell för beslutsanalys och beslutsfattande 
 

 
Figur 1: Flödesschema för beslutsanalys (“Figure 1.1.” Clemen, Reilly. 2013) 
 
Begreppet “Requisite decision modelling” myntades 1982 av Phillips och innebär att analys 
pågår tills inga nya insikter uppstår. Med andra ord tills analysen har uttömt all komplexitet 
och tagit bort all osäkerhet i problemsituationen. En beslutsmodell som ger valet att 
maximera vinst långsiktigt har inte uttömt all komplexitet och osäkerhet, däremot har en 
modell som också tar hänsyn till riskerna med höga vinster för gjort det. Genom modellering 
skapas flödesdiagram för alla detaljer i ett beslut och osäkerheten räknas ut matematiskt för 
att analysera sannolikheten för olika resultat beroende på vilka beslut som tas. (Clemen, 
Reilly. 2013) 
 
 
 
 
 
 

 



Baserat på detta går det att skapa en konceptuell formel för vad som påverkar en 
beslutsfattares beslutsamhet i ett givet beslut: 
 

 
Figur 2: Formel baserad på beslutsteori för beslutsamhet och variablerna som påverkar den. 
 
2006 genomfördes en enkät i samband med en utbildning för chefer och ledare på Harbridge 
House i Boston, som frågade hur viktigt det var att följa speciella rutiner för beslutsfattande. 
De fick också frågor om hur väl de ansåg att dessa rutiner följdes. Efter statistisk analys av 
svaren, var behovet av att kunna ta tydliga beslut vid behov den viktigaste av 10 egenskaper 
för chefer och ledare, tyvärr ansåg man också att enbart 20% lyckades väl med det. 
(Clemen, Reilly. 2013) 
 
Så det finns uppenbarligen både en tydlig konsensus för vad beslutsfattande och 
beslutsanalys bör innefatta och graden av beslutsamhet och hur den kan påverkas positivt 
verkar vara centralt. 

 

   

 



2.1.2 Beslutsfattande inom marknadsföring 
För marknadsföring specifikt blir modellerna något mer specialiserade, men man kan känna 
igen huvuddragen med att identifiera en möjlighet eller ett problem för att sedan iterativt 
utvärdera situationen och alternativen, och till sist använda den bästa lösningen. Leeflang et 
al. (2000) diskuterar följande process för att utveckla bra modeller för beslut om 
marknadsföring som tar hänsyn till förändrade förutsättningar: 
 

 
Figur 3: “Fig. 1.” Verktyg för att utveckla relevanta beslutsmodeller i (Leeflang et al. 2000). 
 
 
   

 



Detta följdes upp av Lilien (2011) som kategoriserade de dåvarande beslutsmodellerna inom 
branschen enligt följande typer av beslutsfattande: 
 

 
Figur 4: De olika sätt som beslut tas med inom marknadsföring (Lilien 2011). 
 
Nu har tre olika typer av beslutsfattande utkristalliserats där man både kan se den gamla 
typen (A) som dominerade innan (Turban et al. 2007). Sedan dess har man arbetat mer 
strukturerat och att använda någon typ av modell som stöd för att öka kvaliteten på besluten 
har blivit vanligt även inom marknadsföring (B). Dessutom har man för vissa beslut helt 
automatiserat processen genom att helt förlita sig på en modell utan någon typ av aktivt 
manuellt beslut som tas. (Lilien 2011) 
 
Det används med andra ord olika typer av modeller för att ta beslut inom marknadsföring 
idag, men samtliga (B och C) bygger på att modellera upp de relevanta aspekterna av en 
specifik situation för att därmed kunna ta hänsyn till allt som krävs för att öka 
beslutsamheten inför ett beslut. 
 
Glazer och Weiss (1993) undersökte relationen mellan förmågan att ta till sig information och 
ta bra beslut baserat på det i en marknad med hög turbulens där information spelar en kritisk 
roll för att ta bra beslut men där dess relevans samtidigt är tidskänslig. Man utnyttjade en 
simulator för marknadsföring för studenter som studerade till exekutiv MBA (Master of 
Business Administration). Testet som gjordes simulerade effekterna av mer respektive 
mindre grad av planering av beslut om marknadsföring i en miljö av hög respektive låg 

 



turbulens. Man kom fram till att lägre grad av planering i miljöer med hög turbulens gav 
bättre resultat. Man inleder också rapporten med att poängtera att tid är en viktig faktor i 
marknadsföring, där tidskänslighet definieras av dem som graden av hur omedelbart ett 
fattat beslut får konsekvenser: 
 

“Formell Planering och tidskänsliga beslut 
 
Konsekvent med idén om att information är mer eller mindre tidskänslig, kan också 
beslut om marknadsföring beskrivas i relation till det. Vi definerar tidskänslighet för 
ett beslut som graden av hur omedelbart efter som effekterna av beslutet upplevs, 
och/eller till hur stor grad som dessa effekter räcker i frånvaro av uppbackning (alltså 
dess utmattningsgrad). Vårt intresse här är huruvida beslutsfattare i marknader med 
hög turbulens tenderar att fokusera på beslut som är mer eller mindre tidskänsliga 
och hur det i sin tur påverkar resultaten.” (översatt från: Glazer och Weiss 1993) 

 
Glazer och Weiss (1993) använder fem olika områden för marknadsföring i sina tester; 
“Introducera nya märken”, “Modifiera existerande märken”, “Ompositionering”, “Reklam” och 
“Säljare” vilket indikerar att problemet är mer generellt och inte knutet till ett specifikt 
användningsfall. 

2.2 ITbaserade lösningar för beslutsstöd 
Lösningar för beslutstöd har blivit allt vanligare hos ledningen i en mängd olika verksamheter 
för hjälp med beslut om allt från design och hantering av automatiserade fabriker till 
användningen av artificiell intelligens eller utvärderingen av möjliga uppköp av andra företag. 
Moderna tjänster för beslutstöd använder BItekniker som data warehousing (att samla 
historiska data om verksamhetens olika aktiviteter), data mining (analysera datan), OLAP 
(Online Analytical Processing) och så kallade Dashboards för att sammanfatta den för 
tillfället viktigaste informationen för respektive beslutsfattare, ofta genom ett webbaserat 
gränssnitt. (Turban et al. 2007) 
 
Det möjliggör bland annat att beslutsfattare kan reagera snabbare på olika händelser på 
grund av snabbare beräkningar av tillgänglig data till relevant information. Det underlättare 
också för distribuerat beslutsfattande där alla inblandade inte behöver vara fysiskt på plats 
för att ta del av information inför ett beslut. Men det ökar också kvaliteten på beslutsfattandet 
när allt som händer i en verksamhet kan följas upp på ett smidigare sätt jämfört med att till 
exempel behöva prata med respektive chef varje dag, så att beslutsfattare alltid har en bra 
uppfattning av situationen och olika valmöjligheter. (Turban et al. 2007) 

2.2.1 Automatiserade beslutssystem 
Dessa och andra möjligheter har drivit datoriserade beslutsstöd sedan slutet av 60talet men 
speciellt från mitten av 90talet. En relativt ny metod för beslutstöd är att automatisera 
beslutsfattande helt med så kallade ADS (Automated Decision Systems). Ett ADS är ett 
villkorsbaserat system som ger en lösning till en specifikt och ofta rutinmässig 
beslutssituation. Som att till exempel avgöra om ett banklån kan godkännas eller inte 

 



(Turban et al. 2007). Det är rimligt att anta att det här är den typ av modell som Lilien (2011) 
refererar till med C i figur 4. 
 

 
Figur 5: Ramverk för automatiserade system för beslutstöd (“Figure 1.4 Automated 
DecisionMaking Framework”. Turban et al. 2007) 
 
Det ger en väldigt intressant dynamik där beslut kan fattas både helt manuellt och helt 
automatiserat, men det bör också vara möjligt att kombinera det för att bara delvis 
automatisera processen och låta avgörande beslut tas manuellt av beslutsfattaren. 

2.2.2 Tidigare forskning om beslutsstöd inom marknadsföring 
För specifikt Marketing Management Support Systems (MMSS) har det också forskats 
ganska länge. Under 90talet insåg forskningen att man inom marknadsföring behövde ta 
hänsyn till en allt mer ökande mängd av information och van Bruggen et al. (1998) kom fram 
till att det finns ett behov för beslutsstöd inom marknadsföring för att hantera detta. Man 
utvärderade olika aspekter av beslutsfattande som processen, beslutens kvalitet och hur 
beslut påverkas av beslutsfattarens individuella egenskaper. Men man erkände också att 
forskningen hade en väldigt begränsad insikt i hur tidspress påverkar beslutsfattande, där 
det egentligen bara dittills forskats på aspekten för beslutsfattande generellt, men att det 
kommit fram att beslutsfattande under tidspress ofta leder till mindre välgrundade beslut på 
grund av att beslutsfattaren inte hinner få tillräckligt med information och att man tenderar att 
följa strategier av princip snarare än att ta hänsyn till så aktuella förutsättningar som möjligt. 
Studien kommer också fram till att beslutsfattare under lägre tidspress når bättre resultat än 
beslutsfattare under hög tidspress. (Bruggen et al. 1998) 
 
Det finns idag en mängd olika tjänster för beslutsstöd inom marknadsföring, inklusive mobila 
lösningar,  även om forskningen inte verkar ha fokuserat speciellt mycket på området. Men 
skribenterna Haselmayr (2013), Lee (2014), Ganot (2015), Galetto (2015) tar upp exempel 
på olika tjänster och appar som beslutsfattare inom marknadsföring borde känna till. De 

 



fokuserar dock främst på innehållsproduktion eller analys av marknadens reaktioner på 
sociala medier och trafik till webbplatser. Innehållsproduktion är uppenbarligen inte stöd för 
beslut så mycket som verktyg för att genomföra redan fattade beslut, och de analytiska 
verktygen är ofta desktopbaserade eller data/inputintensiva. 

2.3 Mobila beslutsstöd 

2.3.1 Dålig anpassning för mobila plattformar 
Yeu et al. (2001) vidareutvecklade arkitekturen för Intelligent Decision Support Systems 
(IDSS) för att kunna använda dem med Mobile Decision Support Systems (MDSS) eller 
Mobile Business Intelligence (Mobile BI), med hjälp av så kallad Mobile Agent Technology 
som bygger på distribuerad artificiell intelligens. Men de fokuserar på just den tekniska 
arkitekturen och att möjliggöra för att alls kunna använda beslutsstöd i mobilen och tar inte 
fram några rekommendationern för användargränssnitt. 
 
I rapporten “StateoftheArt Review and Critical Success Factors for Mobile Business 
Intelligence” (Chan et al. 2013) slår man fast att design av beslutstöd fortfarande inte tar 
tillräckligt stor hänsyn till mobila plattformar och att design avsedd för datorskärmar med 
mus och tangentbord som input inte fungerar tillräckligt väl vid implementering i mobila 
plattformar: 
 

“Funktionalitet: BI användare i rörelse har inte lyxen med tid nog för att gå igenom 
datan för att hitta den information de behöver. Därför borde mobil BI erbjuda 
möjligheten för effektiva verktyg för att söka och utforska relevant information på 
begränsad tid. Därmed är möjlighet för att se detaljer, filtrera och utföra snabba 
sökningar på innehåll extremt kritiska för användare av mobil BI.” (översatt från: 
Chan et al. 2013) 

 
Samma år publicerades “Mobile decision support research a literature analysis” (Gao, 2013) 
där man konstaterade att det helt enkelt saknas lösningar för MDSS för beslutsfattare, och 
att de dessutom arbetar annorlunda och behöver annan typ av beslutsstöd: 
 

“... analysen i den här rapporten visar på en brist på MDSS för seniora beslutsfattare. 
Enligt Arnott (2010), har dessa helt andra vanor och behov när det kommer till 
information och vilken typ av beslutsstöd som behövs jämfört med andra 
beslutsfattare. Därför är det strategiskt viktigt att utföra forskning om MDSS som kan 
ge dem support, då de ändå kan anses vara de viktigaste beslutsfattarna i en 
organisation.” (översatt från: Gao, 2013)  

 
Det saknas alltså både bättre sätt att anpassa beslutsstöd till mobila plattformar som gör 
lösningarna mer användbara under de nya förutsättningarna, men också några lösningar alls 
som tillfredsställer behoven för seniora beslutsfattare. 
 
Dessutom skriver Cindi Howson, en populär författare och erfaren konsult inom beslutsstöd 
om mobila beslutstöd, att det inte ens är något hon borde behöva ta upp då hon anser att 

 



det bara handlar om att designa gränssnitt och interaktion efter mediet (Howson, 2014). 
Oavsett vilka möjligheter och begränsningar det har. Så även om det kan ses som ett rimligt 
antagande verkar branschen som helhet ha lite tunnelseende när det kommer till vad 
beslutstöd är och skulle kunna vara. Chan et al. (2013) fokuserar ju på anpassning av 
samma typ av verktyg som mobila beslutsstöd traditionellt är kända för vid användning på en 
dator precis som Cindi Howson, men den funktionalitet som efterfrågas är främst effektivitet i 
att identifiera relevant information om verksamheten i olika situationer där tid är en starkt 
begränsande faktor. Exakt hur det möjliggörs bör vara öppet för innovation och inte låst till 
befintliga lösningar. 

2.3.2 Behov för mobila beslutsstöd i realtid inom marknadsföring 
Burstein et al. (2011) utforskar insikterna från Glazer och Weiss (1993) vidare med fokus på 
realtidslösningar för mobila beslutsstöd med större hänsyn till användarens omständigheter, 
om än för beslutsstöd generellt och inte inom marknadsföring specifikt, men använder 
exempel på situationer även inom försäljning och marknadsföring där möjligheten att ta bra 
beslut i realtid kan vara viktigt: 
 

“När är beslutsstöd i realtid önskvärt och behövligt? Till att början med är beslutsstöd 
i realtid önskvärt när beslutsfattaren och organisationen troligtvis tjänar på det. Det 
man tjänar på kan vara snabbare respons på kundförfrågningar eller konkurrenternas 
agerande.” (Översatt från Burstein et al. 2011) 

 
Man pekar med andra ord ut konkurrens som ett relevant område för lösningar inom 
beslutsstöd i realtid, att så snabbt som möjligt kunna reagera på konkurrenternas agerande 
och därmed förhoppningsvis både behålla och vinna nya kunder på marknaden. Det här 
också en tydlig koppling till just marknadsföring och att det finns ett tydligt behov för att så 
snabbt om möjligt kunna ta välgrundade beslut om marknadsaktiviteter i konkurrenssyfte 
med hjälp av mobilen. 
 
Att det här är ett generellt problem inom marknadsföring mer relaterat till organisationens 
position på marknaden snarare än specifika användningsfall får ytterligare stöd av Kotler et 
al. (2011): 
 

“Dagens marknadsförare har färdig tillgång till mer än tillräcklig av information. 
Faktiskt så har de flesta marknadschefer mycket mer data än de behöver och blir 
ibland överväldigade av det. Trots den här tillgången på data, klagar marknadsförare 
ofta på bristen av rätt typ av information… ...Marknadsförare behöver inte mer 
information, de behöver bättre information.” (översatt från Kotler et al. 2011) 

 
Kotler et al. (2011) fortsätter med att poängtera hur viktigt det är för Marketing Information 
Systems (MIS) att erbjuda rätt information, i rätt format, vid rätt tidspunkt. 
 
Det behövs med andra ord ett koncept eller designprinciper för mobila beslutsstöd för 
seniora beslutsfattare som både tar hänsyn till mer strategiska aspekter i en starkt 
konkurrensutsatt situation där man är mindre beroende av planering och där besluten inte 

 



kräver inputintensiv analys av data så mycket som stöd för beslut som kan ta närmast 
improviserat för att kontra problemen med låsning till planering och strategi i realtid. 

2.4 Mobil användbarhet i ehandel 
En bransch som däremot har lyckats ta fram bra mobila system för beslutsfattande är 
ehandel, där besluten i fråga handlar om köp och helst ska kunna fattas av besökaren 
spontant på så kort tid som möjligt. AIDA är en metod för marknadsföring inom ehandel för 
att beskriva hur en produkt eller tjänst blir såld och är intressant här för att den illustrerar 
köpbeslutet som en process i olika steg: 
 
AIDA är till för att hjälpa marknadsförare att strukturera kommunikationen till sin målgrupp i 
olika kanaler som annonsering och direktförsäljning. I ehandel är det fysiskt omöjligt att få 
kunder för att de råkar gå förbi butiken och blir nyfikna. Fönstershopping är något man 
måste investera i för att få kunder från och det ställer stora krav på beslutsfattare att 
genomföra väl genomtänkt marknadsföring. Allt från vilka kanaler som ska användas till vad 
som ska kommuniceras i dem och hur. Det kanske viktigaste att överväga och analysera är 
vem man vill nå och varför de ska besöka ens nätbutik. Beroende på hur du utformar ett 
budskap och var du visar det kommer olika personer besöka butiken med olika 
förväntningar. (Lantz, 2014) 
 
Den består av följande etapper: 

Vad:  När: 

1. Attention: Få uppmärksamhet kring din butik  Startsida 

2. Interest: Få besökarna intresserade av dina produkter  Startsida 

3. Desire: Öka köpbegäret hos besökarna på produktsidorna  Produktsida 

4. Action: Uppmana besökarna till köp  Produktsida 

Satisfaction: Kunden ska få en positiv upplevelse av köp och 
leverans för att återkomma och rekommendera butiken efteråt 

Kassa och 
uppföljning av köpet 

Tabell 1: De olika faserna i AIDA (Lantz, 2014). 
 
Det krävs inte speciellt mycket kreativitet för att se likheterna mellan hur man modellerar 
kunders beslutsprocess för ett köp inom marknadsföring av nätbutiker, och hur forskare har 
modellerat beslutsprocessen hos beslutsfattare (som anpassas efter förändrad miljö över tid 
inom marknadsföring, men bygger på samma grundprinciper). Specifikt kan processtegen 
“Identifiera beslutssituationen och förstå målen”, “Identifiera möjliga val”, “Välj bästa 
alternativ” och “Implementera valt alternativ” från den nästan rakt av liknas med stegen 1  4 
i AIDA. Vilket ger en väldigt tydlig indikation på att innovation i respektive bransch borde 
kunna utnyttjas i den andra också. 

 



2.4.1 Designprinciper 
För ehandel har det också forskats på designprinciper för mobil implementering med fokus 
på funktionalitet som tar hänsyn till de begränsningar som plattformen har, för att bibehålla 
en smidig köpprocess för besökaren. 
 

 
Tabell 2: Designprinciper för mobil ehandel. (relevanta delar av “The seven design elements 
of the mcommerce customer interface.“. Lee, Benbasat, 2003) 
 
Designprinciperna ovan publicerades för över 10 år innan den här studien genomförs. Men 
det innebär också att de tekniska begränsningarna på hur systemet kan utformas för att 
maximera att användaren väljer att ta ett beslut om något har blivit mindre restriktiva över tid 
och att designprinciperna därmed inte slutar gälla förrän en plattform har sämre 

 



förutsättningar än de mobiler som kunde ha testats av Lee och Benbasat 2003. Som AIDA 
illustrerade har man dessutom gemensamt med leverantörer av lösningar för beslutstöd, att 
man arbetar med samma mobila plattformar och någon typ av tidsbegränsat beslutsfattande 
i båda fallen. 
 
Samtliga av designprinciperna för mobil ehandel lär inte vara användbara även för mobila 
beslutsstöd, men följande borde vara relevanta baserat på vad beslutsprocessen och 
köpprocessen har gemensamt: 
 

● Separera information i olika sidor efter kategorier (“Section breakdown that organizes 
information in separate pages”). 

○ Motivering: Även om informationen i en nätbutik och i ett beslutsstöd är av 
olika typ är åtminstone processerna i båda fallen uppdelade i olika steg som 
användaren bör kunna fokusera på var för sig. 

● Använd nyckelord för att identifiera sidornas innehåll (“Summary and keywords that 
give whole picture of information separated over pages”). 

○ Motivering: Bygger vidare på den första principen för att lösa tydlig 
navigering, där behovet ses som närmast identiskt, då samma begränsade 
skärmyta ska användas för att beskriva så mycket som möjligt på ett tydligt 
sätt. 

● Filtrera bort onödig information, så att bara det absolut viktigaste tar plats (“Filtering 
unnecessary information, so that a small screen contains only information that is 
highly useful”). 

○ Motivering: Igen är det ett mer universellt behov relaterat till skärmyta men 
också tydlighet som underlättar för användarens fokus, som till exempel 
Twitter populariserat med sin begränsning på 140 tecken per meddelande. 

● Anpassa tjänsten efter det som är känt om användaren (“Personalized service based 
on known user profile (content and layout configuration without a need of login 
registration)”). 

○ Motivering: Mängden möjliga anpassningar och olika användares upplevda 
behov kan så klart närma sig oändligheten, men grundläggande information 
om till exempel enhetens skärm bör det tas hänsyn till för att inte lösningen 
ska bli allt för statisk och svår att framtidssäkra. 

● Möjliggör mobilvänligare alternativ än textinmatning som interaktion (“Alternative 
methods for interactive communication that overcome text typing with awkward input 
devices”). 

○ Motivering: Ja, när de här designprinciperna togs fram så var det 4 år kvar 
tills Apple lanserade iPhone och gjorde virtuella tangentbord på skärmar som 
täcker hela enheten standard. Men appliceras den här principen på de 
enheter som finns idag bör också förbättringarna den innebar 2003 kunna 
skalas upp med de möjligheter som har uppstått sedan dess. 

● Gör processen så koncis som möjligt (“Condenced checkout process”). 
○ Motivering: Det här är relaterat till steg 4 i AIDA och den delen av processen 

som motsvarar själva beslutet i en beslutsprocess. Att den bör vara utan 
distraktioner och onödigt innehåll kan ses som en självklarhet men är också 
en anledning till att ha med principen. 

 



● Möjliggör beslut baserat på enskilda klick genom att automatiskt hämta nödvändig 
information för att ta beslutet (“Oneclick checkout process made available by storing 
a consumer´s address, payment methods, perferred delivery options”). 

○ Motivering: Det mest intressanta med den här principen är hur den insinuerar 
att en process ska kunna genomföras i ett enda klick. Det innebär både en 
typ av interaktion traditionellt associerat med just ett finger och att allt som är 
nödvändigt för att genomföra beslutet ska vara förberett sen tidigare, här 
exemplifierat med specifikt vad som behövs för att genomföra ett köp. 

 
“Oneclick checkout process ...” är också väldigt intressant just nu för att nätbutiken 
Amazon.com relativt nyligen implementerade det och är en av få näbutiker som erbjuder det 
alls, vilket indikerar att designprinciperna i fråga fortfarande kan driva innovation även inom 
det egna kunskapsområdet och därmed visar att de fortfarande är aktuella. 
 
Vilket får ytterligare stöd av Daniel Lantz (2014) som rekommenderar ägare av nätbutiker att 
skapa enkla men tydliga knappar som uppmanar besökaren att interagera med butikens 
gränssnitt för att på så sätt aktivt driva just besökarens beslutsprocess mot ett köp. 
Dessutom tas många fler exempel från designprinciperna upp som viktiga i det han kallar för 
“mobilt användarflöde”. Han illustrerar det med butiken www.outnorth.se som i hans exempel 
innehåller ett flertal element som går att relatera till designprinciperna: 

 
Figur 6: Daniel Lantz (2014) använder Outnorth som exempel på en väl designad butik för 
mobiler. Den kan anses följa designprinciperna som Lee, Benbasat (2003) tog fram. 

 

http://www.outnorth.se/


2.5 Insikter från tidigare forskning 
Från tidigare forskning har en gemensam beslutsprocess identifierats som beslutsfattare 
generellt använder, inklusive inom marknadsföring. För att underlätta processen har så 
kallade beslutsstöd utvecklats där vissa dessutom är helt automatiserade och används där 
beslut helt kan förutsägas med hjälp av aktuella affärsregler, men de flesta är utformade för 
att leverera så relevant information som möjligt om aktuella valmöjligheter till beslutsfattare 
för att öka beslutsamheten i olika beslut som tas aktivt. 
 
Det saknas dock väl fungerande versioner av dessa beslutsstöd för mobila plattformar som 
ger beslutsfattaren möjligheten att effektivt ta beslut med hög beslutsamhet under 
begränsad tid vilket är speciellt viktigt i marknadsföring för att kunna konkurrera effektivt där 
man efterfrågar verktyg som kan ge rätt information i rätt format i rätt tid oavsett vad det ska 
användas till. Däremot har forskning om ehandel för över 10 år sedan tagit fram 
designprinciper för att driva en köpprocess i mobilt format, och som fortfarande 
implementeras av branschens mest drivande aktörer. 

2.6 Teoretisk referensram 
Centrala begrepp för studien: 
 

Namn  Förklaring 

Beslutsamhet  Grad av beslutsamhet inför ett beslut som påverkas av olika faktorer. 

Användbarhet  Bristande användbarhet gör det svårare för användaren att nå sina mål 
med hjälp av verktyget i fråga. Definieras enligt ISO 924111 som “till hur 
stor grad som en produkt kan användas av specifika användare för att nå 
specifika mål på ett effektivt och smidigt sätt som tillfredsställer i ett 
specifikt sammanhang för användning” W3C (2016) 

Effektivitet  Både relevant för användbarhet och efterfrågat i forskning om mobila 
beslutsstöd. Används för att mäta studiens föreslagna lösnings potential 
för att erbjuda tillräcklig användbarhet i mobilt format i realtid. 

Realtid  Ett centralt begrepp relaterat till tidsbegränsningar och effektivitet i fall 
där beslutsfattare inte kan förlita sig på tidigare planering utan behöver 
rätt information i rätt format vid rätt tidspunkt och därmed inte kan vara 
beroende av lösningar som enbart är tillgängliga på en dator i ett kontor. 

 
Att lösa problemen för mobila beslutsstöd ligger ju i att möjliggöra väl informerade beslut 
(kännetecknade av hög beslutsamhet) med en tillräckligt bra användbarhet för att kunna 
göras på begränsad tid (kännetecknade av hög effektivitet) i mobilen. Valda designprinciper 
för mobil ehandel att testa på mobila beslutsstöd som borde kunna erbjuda detta: 
 

● Separera information i olika sidor efter kategorier 
● Använd nyckelord för att identifiera sidornas innehåll 

 



● Filtrera bort onödig information, så att bara det absolut viktigaste tar plats 
● Anpassa tjänsten efter det som är känt om användaren 
● Möjliggör mobilvänligare alternativ än textinmatning som interaktion 
● Gör processen så koncis som möjligt 
● Möjliggör beslut baserat på enskilda klick genom att automatiskt hämta nödvändig 

information för att ta beslutet 
 
Så genom att kombinera ökad användbarhet med högre grad av automatisering och mobil 
anpassning genom designprinciperna för mobil ehandel, borde problemen med mobila 
beslutsstöd inom marknadsföring kunna lösas. 

3 Metod 
Arbetet med den här rapporten har varit iterativt med två iterationer och kan kort beskrivas 
med följande steg; fastställande av problemet och identifiering av en möjlig lösning i befintlig 
forskning, en explorativ förundersökning för att identifiera en relevant avgränsning att testa 
lösningen med, och till sist en konfirmativ studie där de nya designprinciperna testas. 

3.1 Forskningsansats 
Studien var kvalitativ och hade ett deduktivt metodsynsätt. Med en explorativ analys för att 
identifiera målgruppens erfarenheter som grund för studiens avgränsning, och konfirmativ 
analys för att utvärdera om föreslagna designprinciper fungerar (Bryman, Bell. 2005). 
Studien klassificeras på grund av designprinciper som mål som designforskning, och 
metodologin som har används är för utveckling av design inom forskning om informations 
system enligt Hevner et al. (2004). 
 
Hevner et al. (2004) följer den relativt enkla men iterativa modell för utveckling av design 
enligt illustrationen nedan, där man utgår från befintliga teorier och bygger artefakter som 
representerar designförslag (i den här studien i form av prototypen i avsnitt 4.4) som sedan 
utvärderas genom analys, fallstudier, experiment, fältstudier eller simuleringar där nya 
insikter både kan leda till förbättrade lösningar och ny kunskap. 
 

 



 
Figur 7: Illustration av processen Hevner et al. (2004) rekommenderar för designutveckling 
inom forskning om informations system. 
 
För den här studien har en slags simulering utförts genom att illustrera ett användningsfall i 
en enkät och låta respondenter utvärdera upplevelsen av ett hypotetiskt scenario som 
använder nya designprinciper. 

3.1.1 Urval 
Då författaren av den här rapporten själv tillhör målgruppen för studiens avgränsning 
kännetecknas studien av ett ickesannolikhetsurval av typen bekvämlighetsurval baserat på 
kunskap om och tillgång till populära forum för målgruppen som ansågs relevanta att utnyttja 
för datainsamling. 
 
Bekvämlighetsurval innebär dock risk för både urvals och samplingsrelaterade fel på grund 
av isoleringen till specifika forum utan kontroll över vilka delar av målgruppen som deltar 
aktivt. Kombineras det med bortfall av respondenter blir det svårt att hävda studiens externa 
validitet. (Bryman, Bell. 2005) 
 
Förundersökningen genomfördes med beslutsfattare inom ehandel med en enkät gjord med 
Google Formulär under ett par veckor från 13 februari 2016 med inlägg i Facebook gruppen 
“Svensk Ehandel”, där svaren användes för att verifiera målgruppens validitet och hitta en 
tydlig och relevant avgränsning för studien. Målgruppen för enkäten kontaktades som i 
förundersökningen genom Facebook gruppen “Svensk Ehandel” samt forumet på 
webbplatsen ehandel.se med nuvarande över 14000 medlemmar. Utöver det har även några 

 



enskilda företag kontaktats direkt för att maximera svarsfrekvensen efter erfarenheterna från 
förundersökningen. 

3.1.2 Datainsamling 
Både förundersökningen och studien i den här rapporten har använt enkäter distribuerade 
via Internet som metod för datainsamling från respektive urval av respondenter. Det har 
krävt en balans i designen av enkäterna mellan tydlig presentation och en tillräckligt koncis 
process för att inte tappa respondentens engagemang. 
 
Designprinciperna testades med en enkät för beslutsfattare inom ehandel baserat på 
slutsatser från förundersökningen om avgränsning för studien. Där ett typiskt 
användningsfall med Google Analytics för beslut om en investering i marknadsföring 
illustrerades i två olika scenarion. Dels med ett generellt exempel på hur det vanligtvis ser ut 
när man använder tjänsten som den existerar idag, och dels med ett hypotetiskt exempel på 
implementering med de nya designprinciperna. Då det baserades på illustrerade scenarion 
var det lämpligt att utforma den med vinjettteknik: 
 
“En form för i huvudsak slutna frågor som ofta används i samband med undersökningar om 
människors normer och värderingar är det som kallas för vinjettteknik. Det hela går ut på att 
man för respondenterna presenterar ett antal situationer eller scenarion och frågar dem om 
hur de själva skulle reagerar om de befann sig i den situationen.” (Bryman, Bell. 2005) 

3.1.3 Analys 
 
Bortfall av data efter datainsamling innebär empiri som inte kan användas av olika 
anledningar. Att den antingen saknas eller är irrelevant. Det måste var tydligt vid analys om 
så är fallet för att det inte felaktigt ska tolkas som empiri som ska användas och bör därför 
kodas i förväg. (Bryman, Bell. 2005) 
 
Olika typer av variabler innebär att allt inte går att mäta på samma sätt. Intervall eller 
kvotvariabler har lika stora avstånd mellan kategorierna som till exempel klassificering av 
vikter. Ordinalvariabler är på samma sätt mått på sådant som har olika kategorier men där 
avståndet inte är enhetligt mellan dem utan kan vara klassificering av tidsperioder som 
minut, vecka, år. Nominalvariabler eller kategorivariabler mäter data i form som inte kan 
rangordnas utifrån storlekar eller mängder men som ändå har en inbördes relation. Till sist 
dikonoma variabler som bara kan ha två kategorier, ofta ja eller nej. (Bryman, Bell. 2005) 
 
Univariat analys innebär att analysera variabler enskilt, utan att mäta deras samband med 
andra variabler: (Bryman, Bell. 2005) 
 

● En frekvenstabell visar den procentuella fördelningen av respondenterna för den 
aktuella variabeln. 

● Mått på centraltendensen och specifikt aritmetiskt medelvärde är det som vanligen 
förknippas med “medelvärde” eller “snittet” av ett antal svar. Medan till exempel 
typvärde istället visar det populäraste svaret som ibland kan vara mer intressant. 

 



 
Den här rapporten har använt grundläggande forskningsmetodik med univariat analys där 
olika typer av variabler mättes med varandra i två olika scenarion. Arbetet har genomsyrats 
av ett stort fokus på hög reliabilitet och validitet med hjälp av riktlinjerna ovan. 

3.2 Litteraturstudie 
Stort fokus lades i början av studien på att identifiera relevant litteratur om de olika 
forskningsområden som rapporten täcker. Det tog lång tid men gav också ett bra teoretiskt 
underlag inklusive en konkret problembeskrivning och en möjlig lösning på den i form av 
designprinciperna för mobil ehandel. Därefter analyserades litteraturen för att identifiera 
vilka variabler som avgör om ett beslutsstöd hjälper beslutsfattaren eller inte, och på samma 
sätt avgjordes om och hur en beslutsprocess liknar en köpprocess då studien bygger på 
antagandet om att innovationer för den senare kan lösa problemet för den första. 

3.3 Förundersökning 
Då tidigare forskning bara identifierat generella tekniska begränsningar för input och 
visualisering av data verkar vara ett problem som ingen har lyckats lösa för något 
sammanhang på ett bra sätt. För identifiera en mer relevant avgränsning krävdes en 
förundersökning som utforskade erfarenheterna och attityden till beslutsstöd hos det tänkta 
urvalet för testet av designprinciperna. Den empirin gav väldigt tydliga insikter om rapportens 
avgränsning och bekräftade samtidigt att samtliga respondenterna trots bekvämlighetsurval 
hade relevant bakgrund för att testa designprinciperna. Utifrån förundersökningen kunde ett 
relevant användningsfall väljas som tillsammans med  designprinciperna gav tillräckligt 
underlag för att designa en visuell prototyp att testa dem med. 

3.3.1 Datainsamling 
För datainsamling valdes enkät som metod. Ett kort formulär (bilaga 9.1.1) med både 
stängda och öppna frågor med både flervals alternativ och svar i fritext designades utifrån att 
så långt som möjligt inte påverka respondentens attityd i frågan för att därmed få empiri med 
så hög validitet som möjligt. Det då syftet med enkäten var att verifiera att respondenternas 
egna åsikter om ämnet låg i linje med slutsatser från tidigare forskning och att de därmed 
utgjorde ett relevant urval för studiens datainsamling: 

1. Stängd fråga om huruvida respondenten tillhör målgruppen 
2. Stängd fråga om huruvida respondenten också har relevant erfarenhet av 

beslutsstöd 
3. Öppen fråga för mer detaljerad information om vilka tjänster respondenten har 

erfarenhet av 
4. Öppen fråga om vilka typer av beslut respondenten har fått erfarenheten av sina 

beslutsstöd från 
5. Stängd fråga om respondenten upplever att kvaliteten hos tjänsterna är lika hög vid 

användning med mobilen som vid datorn 
6. Öppen fråga om respondenten har några idéer om hur användningen av beslutsstöd 

i mobilen skulle kunna se ut 

 



7. Erbjudande om att frivilligt delta vidare i studien genom att ange kontaktuppgifter 

3.3.2 Analys 
Enkäten (se 3.2) var kodad i förväg då designen av varje fråga hade ett specifikt syfte, mer 
om det i avsnitt 4.1. Frågorna var både öppna och stängda med helt eller delvis förbestämda 
svarsalternativ samt med öppna med svar i form av fritext. Samtliga variabler är dock 
nominala och ger därmed en frekvensanalys där tolkningen av empirin helt enkelt angav en 
procentuell fördelning i frågan bland de svarande.  
 

Variabler (nominala):  Fråga i enkäten: 

Målgruppens validitet  1  4 

Mobila beslutsstöds kvalitet i relation till traditionella  5 

Mobila beslutsstöds potential  6 

Tabell 3: Variabler för att utvärdera målgruppen och undersöka potentiella användningsfall 
 

● Målgruppens validitet mäts för att kunna identifiera och verifiera relevanta svar för 
empirin samtidigt som svaren möjliggör en avgränsning av studien förankrad i 
målgruppens egna erfarenheter. 

● Mobila beslutsstöds kvalitet i relation till traditionella är ett generaliserat sätt att mäta 
uppfattningen av olika plattformar utan att behöva ta hänsyn till specifika 
tillämpningar och främst till för att ge en översiktlig bild av målgruppens uppfattning. 
Om mobila beslutsstöd likställs med traditionella versionen så delar inte målgruppen 
samma syn på problemet som forskningen har pekat ur och det behöver då 
undersökas. 

● Mobila beslutsstöds potential var ett sätt att mäta målgruppens förväntningar på 
verktygen för den plattformen och om det finns idéer för vad det skulle kunna 
innebära. 

3.3.3 Metodproblem 
Förundersökningen saknade frågor för att garantera att varje svar lämnades av en unik 
individ och krävde heller inte inloggning för att svara, vilket kan ha påverkat empirins validitet 
om flera svar lämnades av samma person då undersökningen var helt nätbaserad utan 
personlig kontakt med de svarande. För många frågor och speciellt om respondentens 
relevans för studien kan dock ha en avskräckande effekt och lika gärna leda till färre svar. 
 
Formuläret saknade identifiering av de svarande genom inloggning eller annan individuell 
information för att göra det så enkelt som möjligt att delta och därmed maximera 
svarsfrekvensen, men som också ger en teoretisk möjlighet att någon har lämnat mer än ett 
svar. En svaghet som kan ha påverkat svaret på fråga 5 specifikt är att den kan tolkas som 
en antydan till att mobila beslutsstöd är sämre än sina dito för datorer, och borde också ha 
föregåtts av en fråga om respondenten hade erfarenhet av beslutsstöd för båda 

 



plattformarna. Den svagheten kompenseras dock av hur entydiga svaren är och eventuell 
osäkerhet i datan skulle inte påverka empirin i speciellt stor grad. 

3.3.4 Kvalitetshöjande åtgärder 
För att minimera risken för felaktig tolkning av svar på öppna frågor valdes olika typer av 
flerval för så många frågor som möjligt. Den inbördes ordningen av frågorna valdes för att 
bygga vidare på svaret från den tidigare och bör därför säkerställa intern validitet. 

3.4 Test av prototyp 
Med ett verifierat urval av respondenter för datainsamling och en prototyp baserad på ett 
relevant användningsfall samt ett första förslag på nya designprinciper, genomfördes en 
studie som även här använde en enkät där ett scenario med prototypen jämfördes med ett 
mer traditionellt scenario vid en dator för användningsfallet. Då prototypen inte var mer än 
en visuell representation av den funktionalitet som designprinciperna beskriver var det ett 
väldigt ytligt sätt att testa dem på, men på grund av den begränsade mängden tillgänglig tid 
var det ett aktivt val då utvecklandet av en fungerande prototyp inte ansågs hinnas med (om 
det alls hade varit tekniskt möjligt). 

3.4.1 Datainsamling 
Enkätdesignen bygger på prototypen utvecklad under förundersökningen (4.4). 
 
En enkät valdes även för datainsamling vid test av prototypen. Den här enkäten (bilaga 
9.2.1) blev mer omfattande än enkäten i förundersökningen, främst på grund av att empiri för 
att besvara forskningsfrågan skapades med vinjettfrågor om två olika scenarion med ett 
gemensamt användningsfall. Första sidan innehåller en presentation och instruktioner om att 
båda scenarierna presenteras samtidigt på sida 2, så att respondenten är förberedd på 
möjligheten att kunna jämföra dem, och därmed synkronisera eventuella förväntningar eller 
fördomar, så att de inte förändras från ett scenario till nästa som hade kunnat försvaga 
empirins validitet. 
 
Sida två innehåller respektive scenario och frågor om realism, beslutsamhet och effektivitet 
för dem. Realism är en variabel som mäts för att stärka den vetenskapliga validiteten i 
processen som användningsfallet visar då den inte är baserad på vetenskaplig teori utan 
enbart författarens egna erfarenheter. Det då studien inte kunde identifiera en specifik 
problemägare med ett eget konkret användningsfall. 
 
Både scenario A och scenario B utgår från ett användningsfall som kan anses vara typiskt 
för analys av data vid en dator för insikter som leder till beslut med relativt hög grad av 
planering och därmed används månadsvis statistik som exempel, för att öka sannolikheten 
för att respondenterna ska känna igen sig och förstå situationen i fråga. Scenario A utgår 
från webbklienten för Google Analytics och att man över tid med dagliga kontroller 
upptäcker negativ besöksstatistik. Därefter diskuteras och planeras åtgärder inom 
avdelningen som sköter marknadsföring och med vissa ändringar som främst kommuniceras 
och avklaras manuellt via epost godkänns lanseringen av en tävling för att öka 

 



besöksantalet och därmed vända trenden i statistiken. I scenario B har föreslagna 
designprinciper illustrerats genom hur användningsfallet skulle kunna förbättras med 
avseende på användbarhet (mätt med upplevd effektivitet och beslutsamhet) med den 
systemintegrering som skulle krävas för ett verkligt spontant sätt att ta genomtänkta beslut i 
realtid som beslutsfattare inom marknadsföring enligt de behov som beskrivs i avsnitt 2.3.2. 
Därför fyller också variabeln realism olika syften för respektive scenario; för A ska i första 
hand trovärdigheten som referens styrkas i brist på problemägare för studien, medan för B 
ska istället trovärdigheten som möjlig lösning på de problem med mobila beslutsstöd som 
studien redovisat styrkas. 
 
Sista sidan kontrollerar användningsfallets validitet efter att båda versionerna av det har 
presenterats och respondenten förhoppningsvis har en bra uppfattning om det. Utöver det 
en totalbedömning för att ta hänsyn till aspekter som studiens begränsningar, både sett till 
antalet variabler som mäts och den relativt ytliga metodiken utan fälttester eller intervjuer 
med en problemägare, förmodligen har missat. Så att det går att identifiera om för studien 
okända men avgörande aspekter behöver studeras närmare, om variablerna i respektive 
scenario inte överensstämmer med totalbedömningen i alla svar. 
 
Att designprinciperna testas mot traditionell användning av Google Analytics vid en dator 
beror dels på att nuvarande mobila lösningar fungerar så dåligt att det blir irrelevant att 
jämföra nya lösningar med det. Målet för mobila beslutsstöd bör vara att leverera en 
användbarhet som är minst lika bra eller bättre jämfört med det bästa som finns på 
marknaden idag oavsett plattform. Vilket idag är beslutsstöd vid datorn. 
 
Sida 1, presentation och frågor om målgruppen: 
 

1. Stängd fråga med svar i fritext om huruvida respondenten tillhör målgruppen 
2. Öppen fråga med svar i fritext om hur respondenten tillhör målgruppen 
3. Stängd fråga med nominalt svar om huruvida respondenten också har relevant 

erfarenhet av beslutsstöd 
 
Sida 2, gemensam presentation och frågor om respektive scenario: 
 

4. Stängd fråga med Likertskala om hur realistiskt scenario A upplevs 
5. Stängd fråga med Likertskala om upplevd beslutsamhet i Scenario A 
6. Stängd fråga med Likertskala om upplevd effektivt i Scenario A 
7. Stängd fråga med Likertskala om hur realistiskt scenario B upplevs 
8. Stängd fråga med Likertskala om upplevd beslutsamhet i Scenario B 
9. Stängd fråga med Likertskala om upplevd effektivt i Scenario B 

 
Sida 3, totalbedömning och kommentarer: 
 

10. Stängd fråga med Likertskala om användningsfallets validitet 
11. Stängd fråga med nominalt svar om vilket scenario som skulle föredras 
12. Öppen fråga med svar i fritext för frivilliga kommentarer 

 



 

   

 



3.4.2 Analys 
Med bakgrund av resultatet från förundersökningen blev enkäten för studien mer fokuserad 
på stängda frågor för att testa designprinciperna genom att mäta relevanta variabler från 
tidigare forskning om beslutsfattande före och efter hypotetiska förbättringar av design. Samt 
huruvida de ger de förväntade förbättringarna av effektivitet utan att tappa i beslutsamhet. 
Detta mättes på följande sätt: 
 

Variabel:  Fråga i enkäten: 

Målgruppens validitet  1  3 

Scenariots validitet  4, 7 

Upplevd beslutsamhet  5, 8 

Upplevd effektivitet  6, 9 

Användningsfallets validitet  10 

Totalbedömning   11 

Valfri kommentar  12 

Tabell 4: Variabler för att utvärdera nya designprinciper 
 

● Målgruppens validitet innebär att respondenten antingen har en relevant bakgrund 
för att kunna bidra med relevant data, eller inte. Med villkoren att företaget ska driva 
ehandel, personen ska ha ansvar relaterat till marknadsföring och erfarenhet med 
Google Analytics. 

● Scenariots validitet handlar om att mäta graden av upplevd realism, om exemplet i 
fråga är tillräckligt verklighetstroget för att bedömningar av det ska ge studien 
användbar empiri eller inte. Snittet av de valida svaren bör vara över medel för att 
övrig empiri ska vara valid. 

● Upplevd beslutsamhet testar om beslutsamheten förändras till det sämre, är 
likvärdig, eller ökar mellan respektive scenario. Studiens syfte är att hitta en lösning 
för ökad effektivitet i beslutsfattande, men det kan inte ske på bekostnad av 
beslutsamhet. Snittet av de valida svaren av uppmätt beslutsamhet för scenario B 
måste därför vara lika hög eller högre jämfört med scenario A. 

● Upplevd effektivitet testar på samma sätt om effektiviteten förändras till det sämre, är 
likvärdig eller förbättras mellan respektive scenario och därmed vilken effekt 
designprinciperna har. Då det är studiens syfte att öka effektiviteten i beslutsfattares 
arbetsdag genom att möjliggöra en smidigare beslutsprocess med användbara 
verktyg i fickformat, måste därför snittet av de valida svaren ha ett högre snitt av 
uppmätt effektivitet i scenario B jämfört med scenario A. 

● Användningsfallets validitet mäter till skillnad från respektive scenario om det valda 
exemplet med att använda Google Analytics som beslutsstöd för beslutsfattare inom 
ehandel är relevant, då det kan tolkas som underförstått för respektive scenario och 

 



respondenten bör ha läst igenom dem för att alls kunna bedöma det med 
trovärdighet. 

● Totalbedömningen är till för att säkerställa att studien tar hänsyn till att eventuella 
variabler som inte mäts i enkäten skulle kunna påverka respondenten mer än de som 
faktiskt bli mätta. Om till exempel scenario A föredras oftare än B, även om scenario 
B får högre betyg i både beslutsamhet och effektivitet och båda anses vara 
realistiska, kan det vara ett tecken på att studien mäter relevanta variabler på ett 
bristfälligt sätt eller att det saknas relevanta variabler. 

● Valfri kommentar är till sist ett sätt att fånga upp eventuell information som kan vara 
intressant som komplement till ovanstående och ge insikter till uppföljande studier. 

3.4.3 Metodproblem 
Efter förundersökningen togs valet att prioritera antalet svar över svarens validitet, och 
information för att verifiera unika svar från unika personer som epost valdes därför bort men 
bör ge en försumbar kvalitetsbrist om någon alls då studien inte har några direkta 
kommersiella konsekvenser som beslutsfattare skulle ha motivation att manipulera. Tyvärr 
verkar uppdelningen av enkäten i 3 separata delar ha gett den intrycket av att vara väldigt 
tidskrävande då svarsfrekvensen miniskade drastiskt jämfört med förundersökningen och 
det var den enda stora förändringen i enkätdesign. 
 
Problemet upptäcktes dock redan i förundersökningen och kompenserades delvis i studien 
med att öka antalet sätt att komma i kontakt med målgruppen. En bättre metod hade kunnat 
vara att ta kontakt med större aktörer direkt med beslutsfattare i större behov av en 
effektivare arbetsdag för att identifiera en problemägare med motivation att ge studien en 
konkret problembeskrivning att utgå ifrån för att testa designprinciperna. 
 
En bättre datainsamlingsmetod hade varit att utveckla fungerande prototyper baserade på 
designprinciperna och utföra jämförande fallstudier för att testa om de faktiskt resulterar i fler 
tagna bra beslut, vilket en eventuell uppföljande studie bör överväga, då den här studiens 
fokus på enbart enkäter och relativt ytliga representationer av respektive scenarion inte kan 
ge mer än en indikation av om designprinciperna har potential att lösa problemet. 
 
Till sist var strategin för att verifiera om de identifierade designprinciperna för mobila 
beslutsstöd med hjälp av designprinciper för mobil ehandel, kunde lösa problemen i fråga 
genom att jämföra en väldigt vag tolkning av dem i form av en hypotetisk mobil app (med 
bristfällig spårbarhet till enskilda designprinciper annat än referenser till visuella element i 
skärmdumpar) med delar av gränssnittet från en populär lösning designad för en helt annan 
plattform, uppenbarligen bristfällig. Den kännetecknades av författarens bristande erfarenhet 
med vetenskapliga metoder, som resulterade i ett enda test av en enda prototyp på den tid 
som studien tilläts, men var också motiverad av att en jämförelse med upplevelsen av de 
mest populära verktygen oavsett plattform var mer relevant än en jämförelse med den 
befintliga konkurrensen inom mobila beslutsstöd. 
 
Med andra ord var det ett av författaren medvetet val att ta designprinciper från mobil 
ehandel och anpassa dem till processen för beslutsstöd med nya principer, och testa detta 

 



direkt mot beslutsstöd för desktop med en odokumenterad om än vanlig process, vars 
validitet istället stärktes genom att mäta relevans för användningsfallet och hur realistiskt 
desktopscenariot var. Även om det i sig själv har en del att önska i termer av spårbarhet. 

3.4.4 Kvalitetshöjande åtgärder 
Validiteten för frågor och svarsalternativ säkerställdes genom mäta så många variabler som 
möjligt med en Likert skala för att ge empirin en rimlig detaljnivå utan att belasta svaranden 
för mycket, och som samtidigt möjliggöra en enkel kvantitativ analys. Vissa öppna frågor 
ansågs som nödvändiga för att möjliggöra insikter som enkätdesignen i övrigt inte tagit 
hänsyn till. Samtliga variabler är härledda från befintlig forskning om beslutsstöd eller mäter 
testets validitet. Intern validitet mellan befintliga typer av beslutstöd och föreslagna 
designprinciper från mobilt beslutstöd har säkerställts genom att upplevd beslutsamhet och 
effektivitet mäts på samma sätt för både nuvarande och hypotetisk design av beslutstöd för 
respektive beslutsscenario. 
 
Replikering bör underlättas av att all datainsamling skett genom enkäter vars design kan 
kopieras och där kontakt med målgruppen har skett i lätt tillgängliga kanaler. För att 
säkerställa urvalets validitet har information befattning samt vilken typ av verksamhet man 
representerar samlas in. Målgruppen kan också ha en befintlig positiv uppfattning av 
designprinciperna för mobil ehandel, som innebär att de inte kan antas vara helt neutralt 
inställda till en design av beslutstöd som påminner om det. Men validiteten bör vara 
säkerställd genom att enkäterna inte informerar om mer än att studien möjligheter för att 
förbättra designen av mobila beslutstöd. 

 

   

 



4 Förundersökning: resultat och analys 

4.1 Resultat och analys 
Data från förundersökningens enkätsvar (bilaga 9.1.2) har sammanställts (bilaga 9.1.3). 
 
Enkäten fick totalt 14 svar under en vecka efter publicering. Att svarsfrekvensen (av långt 
över 4000 möjliga) är så låg kan möjligtvis förklaras av att det är just en förstudie för att 
verifiera grundläggande antaganden om studien och därmed inte är lika intressant att delta i 
som huvud studien, men också att facebook inte garanterat visade länken till enkäten för alla 
gruppens medlemmar. Men av de 14 som deltog angav alla svarande att de både hade en 
beslutsfattande position och erfarenhet av beslutsstöd, vilket visar att helt rätt målgrupp för 
studien finns i valt forum och att det främst är en fråga om att öka intresset för att delta. 
 
Samtliga svarande hade också erfarenhet av Google Analytics specifikt och då 11 av 14 på 
ett tydligt sätt angav planering och uppföljning av investeringar i olika typer av 
marknadsföring som användningsområde, kan resterande 3 mindre tydliga svar också antas 
gälla det då Google Analytics är en tjänst för att mäta trafik till webbplatser (i det här fallet 
nätbutiker), där syftet med marknadsföring för målgruppen är att just öka relevant trafiken till 
sina butiker. 
 
Över 85% av de svarande angav också att upplevelsen av beslutsstöd i mobilen inte 
fungerar lika bra som motsvarande på dator vilket bekräftar teori från tidigare forskning. 
Förslagen på hur mobila beslutsstöd kan utformas bättre handlade för de flesta svarande om 
att anpassa befintlig funktionalitet till en mindre skärm och input anpassat för fingrar, men 
där ett svar också låg mer i linje med den potential som studien har identifierat 

4.2 Diskussion 
Förundersökningen genomfördes för att identifiera en relevant och tydlig avgränsning av 
vilken typ av beslutsstöd designprinciperna skulle kunna testas på då det behövdes ett 
konkret användningsfall, samt om den valda målgruppen för studien alls hade relevanta 
erfarenheter av beslutsstöd. Som tur var hade samtliga respondenter erfarenhet av det 
kanske mest kända verktyget för beslutsstöd och angav också arbete relaterat till 
marknadsföring som användningsfall. 
 
Då samtliga respondenter inte angav kontaktinformation och det inte var obligatoriskt att 
ange, så är det inte garanterat att samtliga svar kommer från beslutsfattare inom ehandel 
med erfarenhet av beslutsstöd. Däremot har enkäten enbart varit tillgänglig i ett forum där 
det med hög sannolikhet enbart finns medlemmar med relevant bakgrund för studien som 
delvis kan anses kompensera för respondenternas svaga validitet. 
 
Förundersökningen bekräftade vad tidigare forskning kommit fram till, att de mobila 
versionerna av de beslutsstöd som målgruppen har erfarenhet av i stor grad misslyckas med 

 



att vara lika bra hjälpmedel för beslutsfattande på mobila plattformar. Det ger grund för att 
testa förbättringar av mobila beslutsstöd med den här målgruppen. Däremot bör det vara 
tydligare vilka respondenterna är för att minska risken för svag validitet i empirin. 
 
Trots den svaga svarsfrekvensen pekade empirin så entydigt på att problemet existerar och 
att en lösning skulle vara mest märkbar inom marknadsföring med verktyget Google 
Analytics, att dess syfte upplevdes vara både relevant och uppfyllt i efterhand. Empirin från 
förundersökningen ger också studien en relevant avgränsning: Beslut om marknadsföring 
inom inom ehandel med tjänsten Google Analytics som beslutsstöd. Dock krävs ett konkret 
exempel på ett sådant beslut och hur det beslutet tas. 

4.3 Utveckling av designprinciper 
Då mobil ehandel redan har löst många av problemen med att stödja beslutsfattande i 
mobila plattformar, och det finns designprinciper för det i tidigare forskning bör det gå att 
utnyttja för att skapa bra mobil design även här, då det handlar om liknande 
beslutsprocesser. Det forskningen har identifierat som problem med mobila beslutsstöd är 
specifikt dåliga möjligheter för omfattande input för detaljerade sökningar och att snabbt 
kunna visa och jämföra data på en liten skärm. 
 
Designprinciper för mobil ehandel som bör kunna användas även för mobila beslutsstöd: 

● Separera information i olika sidor efter kategorier 
● Använd nyckelord för att identifiera sidornas innehåll 
● Filtrera bort onödig information, så att bara det absolut viktigaste tar plats 
● Anpassa tjänsten efter det som är känt om användaren 
● Möjliggör mobilvänligare alternativ än textinmatning som interaktion 
● Gör processen så koncis som möjligt 
● Möjliggör beslut baserat på enskilda klick genom att automatiskt hämta nödvändig 

information för att ta beslutet 
 
Designprinciperna ovan täcker mycket av det som gör användarupplevelsen bra i en väl 
designad mobil nätbutik, men även om beslutsprocesserna liknar varandra i grunden krävs 
det vissa anpassningar för att mobila beslutsstöd ska kunna utnyttja dem. För att 
kompensera för skillnaderna mellan att ta beslut om att köpa en vara eller tjänst för att lösa 
ett problem, och att ta beslut om att genomföra olika åtgärder för att lösa ett problem eller 
utnyttja en möjlighet. 
 
Då text input och möjlighet att både visualisera och navigera stora mängder data samtidigt 
kan anses vara väldigt grundläggande förutsättningar för analys, bör mobila beslutsstöd 
fokusera på något annat. Om man istället utgår från att välutvecklade verktyg för såväl 
beslutsanalys, dataanalys och automatiserade beslutssystem redan finns, blir det uppenbart 
att det verktyg som skulle kunna komplettera beslutskedjan för beslutsfattare istället är den 
avslutande delen: själva besluten. För att möjliggöra det krävs i första hand information: 
 

 



● Designprincip 1: Möjliggör tillgång till data från befintliga verktyg för beslutsstöd, 
marknadskanaler och planering, som Google Analytics, Google AdWords, epost och 
kalender. 

 
Det är dock inte speciellt meningsfullt att enbart kunna få information om olika situationer 
direkt i mobilen om det innebär behovet för att omedelbart kunna använda en dator för att 
kunna genomföra några åtgärder. Därför bör ett mobilt beslutsstöd ge beslutsfattaren 
möjligheten att även göra detta direkt i mobilen med samma typ av anpassad interaktion. 
 

● Designprincip 2: Möjliggör för att kunna koppla villkor för data om verksamheten från 
olika beslutsstöd relaterade till företagets marknadsföring och planering, till relevanta 
aktiviteter i samma system, efter vad som i förväg kan anses vara en relevant åtgärd 
om villkoret uppfylls. 

 
Det räcker heller inte att bara veta när ett beslut behöver tas och vad det beslutet bör 
innebära för aktivteter. Enligt beslutsanalys består beslutsfattandet i sista steget av ett aktivt 
val mellan olika valmöjligheter. Vilket redan följer designprinciperna för mobil ehandel och 
enkelt skulle kunna representeras även på de minsta skärmar och kräva minimal input: ett 
klick på en tydlig knapp per valt alternativ och ytterligare ett för att genomföra beslutet. 
 

● Designprincip 3: Möjliggör för att med ett enda knapptryck för respektive val och 
själva beslutet, kunna ta beslut om att genomföra förvalda åtgärder i verktyg för 
marknadsföring och planering, baserade på förinställda villkor för marknadsföring och 
planering. 

 
Med designprinciperna från mobil ehandel kompletterade med dessa tre nya, blir följande 
de potentiella designprinciper som behövs för bättre mobila beslutsstöd: 
  

● Separera information i olika sidor efter kategorier 
● Använd nyckelord för att identifiera sidornas innehåll 
● Filtrera bort onödig information, så att bara det absolut viktigaste tar plats 
● Anpassa tjänsten efter det som är känt om användaren 
● Möjliggör mobilvänligare alternativ än textinmatning som interaktion 
● Gör processen så koncis som möjligt 
● Möjliggör beslut baserat på enskilda klick genom att automatiskt hämta nödvändig 

information för att ta beslutet 
● Möjliggör tillgång till data från befintliga verktyg för beslutsstöd, marknadskanaler och 

planering, som Google Analytics, Google AdWords, Epost och Kalender 
● Möjliggör för att kunna koppla villkor för data om verksamheten från olika beslutsstöd 

relaterade till företagets marknadsföring och planering, till relevanta aktiviteter i 
samma system, efter vad som i förväg kan anses vara en relevant åtgärd om villkoret 
uppfylls 

● Möjliggör att med ett enda knapptryck för respektive val och själva beslutet, kunna ta 
beslut om att genomföra förvalda åtgärder i verktyg för marknadsföring och 
planering, baserade på förinställda villkor 

 

 



 

4.4 Utveckling av prototyp: test av designprinciper 
För att testa designprinciperna utvecklades en hemsida som visuellt illustrerade vad de 
skulle kunna resultera i. Valet av en ickefunktionell prototyp baserad på teknologier för 
webben istället för en funktionell mobil app för Android eller iOS drevs främst av att 
garanterat hinna skapa en fungerande artefakt inom tidsramen för studien (200 timmar) med 
hjälp av tillgänglig information och verktyg som författaren redan behärskade och därmed 
kunde genomföra utan behov för ytterligare efterforskning om till exempel systemintegrering 
med vanliga verktyg som beslutsfattare använder. 
 
Designmönster är väldigt användbara för att skapa enkla skisser och prototyper på ett bra 
sätt. Då beslutsstöd i grunden är en process där man steg för steg identifierar problem eller 
möjligheter, utreder alla påverkande faktorer och till sist tar beslut om att implementera 
aktuella valmöjligheter, är det främst mönster för att organisera gränssnittet så att de här 
stegen blir tydliga och lätta att interagera med för användaren. (Goodwin, 2009) 
 
Till sist är användningsfallet med planering, lansering och uppföljning av en tävling genom 
Google Analytics valt dels utifrån resultaten från förundersökningen som indikerar att Google 
Analytics används universellt inom ehandel av beslutsfattare, och dels baserat på tävlingar 
som en typisk aktivitet inom marknadsföring (Kotler et al. 2011) 
 
Processen som respektive scenario följer med just planering, lansering och uppföljning av en 
tävling och dess resultat, är baserad på de steg som Kotler et al. (2011) rekommenderar för 
att utveckla effektiv marknadskommunikation: 
 

1. Identifiera målgruppen 
2. Slå fast målen för kommunikation 
3. Utforma ett meddelande 

a. Innehåll 
b. Struktur 
c. Format 

4. Välj media 
a. Personlig kommunikation (mellan personer) 
b. Ickepersonlig kommunikation (annonser, direktreklam, evenemang) 

5. Välj meddelandets avsändare 
6. Samla in feedback   

 



Exempel på den nya designprincipen “Möjliggör tillgång till data från befintliga verktyg för 
beslutsstöd, marknadskanaler och planering, som Google Analytics, Google AdWords, 
Epost och Kalender.”, som samtidigt tar hänsyn till följande från mobil ehandel: 
 

● Separera information i olika sidor efter kategorier 
● Använd nyckelord för att identifiera sidornas innehåll 
● Filtrera bort onödig information, så att bara det absolut viktigaste tar plats 
● Anpassa tjänsten efter det som är känt om användaren 
● Möjliggör mobilvänligare alternativ än textinmatning som interaktion 

 
Figur 8: Den första nya designprincipen tillsammans med principer för mobil ehandel. 

 



Exempel på den nya designprincipen “Möjliggör för att kunna koppla villkor för data om 
verksamheten från olika beslutsstöd relaterade till företagets marknadsföring och planering, 
till relevanta aktiviteter i samma system, efter vad som i förväg kan anses vara en relevant 
åtgärd om villkoret uppfylls.” som också följer övriga designprinciper från förra exemplet: 

 
Figur 9: Den andra nya designprincipen tillsammans med principer för mobil ehandel. 
 
   

 



Exempel på den nya designprincipen “Möjliggör för att med ett enda knapptryck för 
respektive val och själva beslutet, kunna genomföra förvalda åtgärder i verktyg för 
marknadsföring och planering, baserade på förinställda villkor.” som förutom att även här 
följa samma övriga designprinciper från mobil ehandel, också illustrerar hur den sista 
används med totalt tre flikar med mobilanpassad interaktion för samtliga fyra delar av 
beslutsprocessen: 
 

● Gör processen så koncis som möjligt. 
● Möjliggör beslut baserat på enskilda klick genom att automatiskt hämta nödvändig 

information för att ta beslutet 

 

 



Figur 10: Den tredje nya designprincipen tillsammans med principer för mobil ehandel. 

5 Test av prototyp: resultat och analys 
Data från studiens enkätsvar (bilaga 9.2.2) har sammanställts (bilaga 9.2.3). 
 
De faktorer som tidigare forskning uppmärksammat som centrala för beslutsfattare generellt 
och inom marknadsföring specifikt, är beslutsamhet och tillräckligt hög användbarhet (i den 
här studien mätt med upplevd effektivitet) för att kunna möjliggöra en så mobil upplevelse att 
rätt information finns i rätt format när som helst. Utöver detta mättes också upplevd realism 
för respektive scenario och relevans för användningsfallet för att styrka studiens validitet i 
brist på en specifik problemägare med ett konkret användningsfall. Även om tidigare studier 
faktiskt har visat på att man inom marknadsföring ser på bristen på relevant information 
oavsett situation som ett mer generellt problem. 

5.1 Få men relevanta respondenter 
Förutom en respondent som baserat på angivna svar inte anses har tagit studien på allvar 
och därmed inte är inkluderad i annat än bilagan med data från enkäten, representerar 
samtliga respondenter företag inom någon typ av ehandel (bilaga 9.2.3), även om 
förhoppningen att respondenten skulle svara på första frågan med en länk till vilken butik 
denne representerade verkade missförstås av samtliga som istället bara angav namnet. Det 
var dock inga större problem att identifiera respektive butik trots det, mycket på grund av att 
samtliga respondenter verkar vara de som kontaktats direkt av författaren som en del i att 
öka svarsfrekvensen jämfört med förundersökningen. 

5.2 Positiva svar om viktiga faktorer 
 

Variabel:  Resultat: 

Användningsfallets relevans  5,8 / 7 

Realism i scenario A  5,7 / 7 

Beslutsamhet i scenario A  5,2 / 7 

Effektivitet i scenario A  5,5 / 7 

Realism i scenario B  4,5 / 7 

Beslutsamhet i scenario B  5,0 / 7 

Effektivitet i scenario B  5,7 / 7 

Tabell 5: Snittpoäng från Likertskalor för användningsfallet traditionellt vid dator (A) och 
potentialt med förslagna designprinciper i mobilen (B). 

 



 
Empiri från den andra enkäten blev mindre än förväntat men gav åtminstone lovande 
insikter: 
 

● Användningsfallets relevans fick överlägset högst betyg av alla mätta variabler med 
5,8 / 7 vilket kan tolkas som att processen som illustreras med respektive scenario 
var bekant för respondenterna samt att användningsfallet var relevant att utvärdera 
design av beslutsstöd med. 

● Dessutom lyckades studien skapa en realistisk referenspunkt för hur beslutsstöd 
typiskt används för det med nästan lika höga 5,7 / 7 för realism i scenario A. 

● Scenario B fick däremot enkätens lägsta betyg för realism med 4,5 / 7, men det är 
ändå en framgång då det med över 4 i betyg i snitt på en skala mellan 1 till 7 är ett 
mer positivt än negativt resultat. 

 
Då enkäten fick så få respondenter att varje enskild nästan självständigt representerar en 
viss typ av ehandel, ansågs det inte relevant att göra den planerade segmenteringen som 
planerades i enkätdesignen då eventuella slutsatser som dras från den uppenbarligen inte 
skulle ha tillräckligt hög validitet för att vara speciellt intressant att ta hänsyn till. Enkäten fick 
också bara tre relevanta kommentarer men de indikerar åtminstone både potential för 
designprinciperna som behovet för att ta hänsyn till fler relevanta omständigheter för 
beslutsfattare i framtida studier på området. 

5.3 Nytt koncept populärt 
Det kanske mest intressanta med hela studien är dock resultatet från frågan om vilket 
scenario respondenterna skulle föredra: 
 

● Ny design av mobila beslutsstöd: 50% 
● Typisk användning med dator: 33,3% 
● Vet ej: 16,7% 

 
Det här resultatet innebär att studien trots ett något ytligt test av de föreslagna 
designprinciperna faktiskt har identifierat och illustrerat ett koncept för mobila beslutsstöd 
som kombinerar hög användbarhet i mobilt format med hög grad av automatisering i 
beslutsstöd, som trots relativt stor skepsis hos respondenterna faktiskt anses skulle vara en 
bättre lösning för stöd av beslutsfattande än traditionellt med dator. 

 

   

 



6 Diskussion 

6.1 Nya insikter från studiens resultat 
Samtliga variabler som mättes i enkäten fick positiva resultat (högre än 4 på en skala från 
17), om än på hela skalan från väldigt svagt till väldigt starkt positivt. Det gäller dock endast 
medelvärdena och spridningen mellan respondenterna var ganska stor. Men om prototypen 
kan anses representera de nya designprinciperna så representerar också empirin från 
enkäten att det finns potential. Främst på grund av att scenario B slår scenarion A i upplevd 
effektivitet med godkänd grad av realism trots det väldigt ytliga testet, då effektivitet mäter 
tidsbehovet. 
 
Till sist slår scenario A scenario B i beslutsamhet med liten marginal vilket innebär att 
designprinciperna antingen måste utvecklas mer eller testas på ett tydligare sätt så att 
beslutsamheten inte blir sämre i mobilen än med traditionella verktyg på datorn. Däremot 
lyckas scenario B slå scenario A (om än med lika liten marginal) i effektivitet. Det kanske 
mest intressanta med empirin är dock att även om respondenterna inte kunde göra en 
speciellt informerad bedömning av prototypen angav hälften att man skulle föredra den 
lösningen om den fanns i en fullt fungerande version, jämfört med en tredjedel som hellre 
stannar kvar med lösningar för desktop. Därmed verkar empirin ge tillräckligt med stöd för att 
visa på möjligheten att det går att designa bättre mobila beslutsstöd och svaret på 
forskningsfrågan blir därför ja. 

6.2 Metod 
Det största problemet genom hela studien har varit att engagera målgruppen till deltagande. 
En specifik problemägare kunde inte identifieras så studien har varit ganska isolerad från sin 
målgrupp och därmed inte upplevt ett speciellt stort intresse för att hitta en lösning. Det 
skulle kunna förklara det bristande engagemanget för att delta i enkäterna och speciellt den 
senare. Studien räddades uppenbarligen av att författaren kontaktade olika nätbutiker direkt 
för den andra enkäten då ingen från det ursprungliga urvalet verkar ha deltagit i den. 
 
Bristen på respondenter skulle dock kunna förklaras av att enkätdesignen för den andra 
datainsamlingen var uppdelad i 3 sidor istället för att respondenten fick se hela enkäten 
direkt, vilket kan ha gett intrycket av att enkäten var mer omfattande än den egentligen var. 
Designen valdes för att bättre strukturera och tydliggöra de olika delarna var för sig då den 
interna validiteten ansågs bli högre om respondenterna inte kunde bedöma frågorna på sista 
sidan innan de hade hunnit kolla igenom sidan innan först. Det kan dock ses som en fråga 
om balans då en enskild problemägare och respondent i testet hade gett studien en något 
högre intern validitet genom högre intresse hos respondenten hade krävt ytterligare studier 
för att verifiera om eventuella slutsatser går att generalisera. 
 
Författarens bristande erfarenheter inom vetenskaplig forskning kombinerat med att hinna 
skapa en trovärdig prototyp att testa potentiella designprinciper med, för att studiens 

 



trovärdighet främst bygger på den teoretiska referensramen, och de designprinciper och 
variabler som identifierats för att kunna jämföra prototypen med en traditionella beslutsstöd 
som referenspunkt. Om prototypen och frågorna om den faktiskt utvärderar dessa variabler 
och designprinciper på det sätt som var tänkt bör dock tas med en nypa salt, då 10 olika 
designprinciper och 4 olika variabler utvärderas med en enda enkät och hypotetiska 
scenarion där respondentens mätta upplevelse inte kan anses vara mer än en uppskattning. 
 
Eftersom att föreslagna designprinciper testades med en prototyp som respondenterna 
endast kunnat bedöma med tre olika bilder av ett gränssnitt, är det svårt att se hur en mer 
användbar prototyp som respondenterna istället får utvärdera över tid i sitt dagliga arbete, 
skulle få ett lägre betyg. Då scenario B illustrerade samma användningsfall som scenario A 
som bygger på förväntat typisk användning vid dator med hög grad av planering över längre 
tid, i det här fallet en månad, och inte hur motsvarande användningsfall fast för 
beslutsfattande timme för timme på daglig basis mer relaterat till behoven för beslutsstöd i 
realtid inom marknadsföring, bör man ta resultaten för upplevd effektivitet med en nypa salt. 
Designprinciperna testades heller inte enskilt vilket innebär att det inte går att analysera 
effekten av respektive princip. Däremot går det att göra en samlad tolkning av empirin för att 
utvärdera principerna från mobil ehandel respektive de av studien framtagna för 
funktionalitet relaterat till beslutsfattande för användningsfallet i fråga, om än med betydligt 
lägre potentiell validitet. 

 

   

 



7 Slutsatser 

7.1 Möjlig lösning identifierad 
Allt detta ger en liten med viktig indikation på att designprinciperna åtminstone skulle kunna 
vara en del av lösningen för problemen med mobila beslutsstöd inom marknadsföring. 
Forskningsfrågan anses besvarad då studien visar att det trots vissa metodproblem som 
påverkar studiens validitet finns potential för designprinciperna. 

7.2 Rekommendationer för vidare forskning 
Mobila beslutsstöd är ett väldigt intressant område och den här studien har visat att det finns 
potential för att lösa designproblemen i fråga. Vidare forskning borde kunna fortsätta på 
samma spår som den här studien men på ett mer omfattande sätt och med användbara 
prototyper av mobila beslutsstöd som går att utvärderas i användning av målgruppen, 
snarare än att dess egenskaper enbart uppskattas hypotetiskt i en enkät. Då skulle fler 
användningsfall men också andra målgrupper kunna utvärderas för att se om 
designprinciperna från den här studien går att anpassa till motsvarande vad som redan finns 
för mobil ehandel. 
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9 Bilagor 

9.1 Förundersökning 

9.1.1 Enkätdesign 

 
Figur 11: Enkätdesign för förundersökning, del 1. 

 



 

 
Figur 12: Enkätdesign för förundersökning, del 2. 

9.1.2 Data från enkätsvar 
För att maximera läsbarheten är den här tabellen orienterad med respektive svar på rader. 
 

Tidstämpel  Har 
du en 
beslut
sfatta
nde 

Har du 
erfarenhet av 
beslutsstöd? 

Vilka 
beslutsstö
d har du 
använt? 

Vilka 
beslut 
använder 
du 
beslutsstö

Är 
beslutsstö
den lika 
bra i 
mobilen 

Hur skulle 
du som 
beslutsfatt
are vilja 
använda 

Om du 
kan tänka 
dig att 
delta i en 
kort 

 



positio
n i ditt 
företa
g? 

den för?  som vid 
datorn? 

mobilen 
för att ta 
välinforme
rade 
beslut 
mer 
effektivt? 

intervju 
om en 
vanlig 
beslutssit
uation, 
vänligen 
ange din 
epost: 

20160213 
13.26.50  Ja  Ja 

Google 
Analytics 

Fördelning 
av 
marknadsfö
ringsbudget
, 
uppföljning 
av besök 
(nya 
återkomma
nde 
kunder), 
uppföljning 
av olika 
kanalers 
prestation 
(organiskt, 
adwords, 
email osv.)  Nej 

en 
anpassad 
app med 
enkla 
knappar 
där jag 
snabbt 
kommer åt 
min info, ej 
behöva leta 
i en 
trädstruktur
. upplever 
att 
analyticsa
ppen är 
något 
omständig 
när man 
klicka och 
leta runt.   

20160213 
13.30.36  Ja  Ja 

Google 
Analytics, 
hotjar, 
wincher, 

Allt möjligt, 
marknadsfö
ring, 
positionerin
g mm  allt  Nej 

Well , ska 
man ha det 
onthefly i 
mobilen 
behöver 
man 
kanske få 
all data 
ihopbakat 
och 
presenterat 
färdigräkna
t utifrån 
förinlagda 
parametrar 
vad det nu 
är. 
Problemet 
är ju inte att 
hitta datan 
utan 
snarare att 
tolka den 
och göra 
nåt vettigt 
av det man 
lyckas   

 



tänka ihop. 
Kan man 
låta en 
maskin 
göra det 
baserat på 
vilka utfall 
man önskar 
vore det ju 
guld att få 
ett sorts 
betyg som 
snabbt 
underlag. 
Man vet ju 
vad man 
angett som 
krav och 
om då 1.0 
är 100% 
kan betyget 
0,6 vara 
tecken på 
lovande 
tendens 
eller nåt i 
den stilen. 

20160213 
13.55.31  Ja  Ja 

Google 
Analytics, 
Bisnode, 
Keywordpla
nner, 
Mixpanels, 
Crazy 
eggs, 
Hotjar, piwil 

SEO, CRO, 
budget, 
annonserin
g  Nej 

Nej. 
Mobilen är 
för 
begränsad i 
skärmyta 
för att 
fungera 
optimalt.   

20160213 
14.41.12  Ja  Ja 

Google 
Analytics, 
egna 
marknadsu
ndersöknin
gar... 

Underlag 
för 
nya/komma
nde 
kampanjer 
etc.  Nej 

Få ut dem 
viktigast 
KPI'erna 
smidigt....   

20160214 
11.40.43  Ja  Ja 

Google 
Analytics 

välja 
budget för 
marknadsfö
ring 
baserad på 
försäljnings
historik.  Ja 

Nej. Inte 
intressant   

20160214 
12.00.06  Ja  Ja 

Google 
Analytics, 
Qlik, 
Tableau, 
Hotjar,Opti
mizely 

Alla beslut, 
vi är 100% 
internetbas
erade och 
är 100% 
datadrivna  Ja 

Kommaihå
g siffror 
under 
möten t.ex   

 



20160214 
12.00.29  Ja  Ja 

Google 
Analytics 

val av 
kanal och 
budget för 
onlinemark
nadsföring, 
utvärdering 
av 
kampanjer  Nej 

Kunna 
skräddarsy 
gränssnittet 
baserad på 
all 
information 
från 
Analytics. 
Geckoboar
d är en bit 
på väg, 
men kan 
inte visa all 
info från 
Analytics 

niklas.borg
@marinam
an.se 

20160214 
12.09.47  Ja  Ja 

Google 
Analytics 

Val av 
marknadsfö
ringskanale
r, fokus på 
SEO 
aktiviteter 
och budget  Nej  Ja!   

20160214 
13.41.45  Ja  Ja 

Google 
Analytics, 
Qlik, Egna 
databaser 

Vilket 
kundsegme
nt/produkts
ortiment 
som är 
viktigast. 
Belysa 
flaskhalsar 
i flödet. Etc.  Nej 

Vet inte om 
jag är 
specifikt 
beroendev
ård mobilen 
för mina 
beslut. 
Grundar 
snarare 
beslut på 
jämförelse 
av data 
över tid 
tillsamman
s med mina 
egna 
erfarenhete
r inom 
ämnet. 

thulin.johan
@gmail.co
m 

20160214 
18.46.05  Ja  Ja 

Google 
Analytics, 
Bisnode, 
Qlik  kanaler  Nej 

Inte alls, 
föredrar 
större 
skärm.   

20160214 
20.52.12  Ja  Ja 

Google 
Analytics 

Välja 
budget för 
marknadsfö
ring  Nej 

Gör det 
hellre via 
dator   

20160214 
21.00.24  Ja  Ja 

Google 
Analytics, 
Qlik, new 
relic 
insights 

hjälpa 
kunder  Nej 

tror det 
handlar 
väldigt 
mycket om 
pågående 
översikt   

 



snarare än 
beslutsund
erlag 

20160215 
12.10.58  Ja  Ja 

Google 
Analytics, 
Hotjar 

Kanalval 
för 
onlinemark
nadsföring 
utifrån 
historisk 
konverterin
gsgrad.  Nej 

Daglig 
rapport 
med förslag 
på "nästa 
steg", som 
baseras på 
historiska 
beslut 
kontra 
reella utfall, 
så att det 
bara är att 
välja "OK  
kör på det" 
– men att 
det ändå 
får bli ett 
aktivt val 
för mig.   

20160219 
08.57.28  Ja  Ja 

Google 
Analytics 

10.000: 
per år  Nej 

skulle vilja 
ha något till 
mobilen likt 
google 
analytics 
fast fusion 
med 
instagram 
också att 
man får 
"popups" 
när nya 
rekord på 
besökare 
sätts eller   

Tabell 6: Data från enkät under förundersökning. 

9.1.3 Sammanställning av data från förundersökning 
Antal respondenter: 14 
Andel respondenter i beslutsfattande position: 100% 
Andel respondenter med erfarenhet av beslutsstöd: 100% 
Andel av respondenterna med erfarenhet av specifika beslutsstöd rangordnat efter 
popularitet: 
 

● Google Analytics: 100% 
● Övriga: 50% 
● Qlik: 28,6% 
● Bisnode: 14,3% 

 
Beslut som beslutsstöden använts för: 

 



 
● “Fördelning av marknadsföringsbudget, uppföljning av besök (nya återkommande 

kunder), uppföljning av olika kanalers prestation (organiskt, adwords, email osv.)” 
● “Allt möjligt, marknadsföring, positionering mm  allt” 
● “SEO, CRO, budget, annonsering” 
● “Underlag för nya/kommande kampanjer etc.” 
● “välja budget för marknadsföring baserad på försäljningshistorik.” 
● “Alla beslut, vi är 100% internetbaserade och är 100% datadrivna” 
● “val av kanal och budget för onlinemarknadsföring, utvärdering av kampanjer” 
● “Val av marknadsföringskanaler, fokus på SEO aktiviteter och budget” 
● “Vilket kundsegment/produktsortiment som är viktigast. Belysa flaskhalsar i flödet. 

Etc.” 
● “kanaler” 
● “Välja budget för marknadsföring” 
● “hjälpa kunder” 
● “Kanalval för onlinemarknadsföring utifrån historisk konverteringsgrad.” 
● “10.000: per år” 

 
Andel respondenter som anser att beslutsstöd är lika bra i mobilen som vid datorn: 14,3% 
 
Hur respondenterna skulle vilja använda mobilen för beslutsfattande mer effektivt: 
 

● “en anpassad app med enkla knappar där jag snabbt kommer åt min info, ej behöva 
leta i en trädstruktur. upplever att analyticsappen är något omständig när man klicka 
och leta runt.” 

● “Well , ska man ha det onthefly i mobilen behöver man kanske få all data ihopbakat 
och presenterat färdigräknat utifrån förinlagda parametrar vad det nu är. Problemet 
är ju inte att hitta datan utan snarare att tolka den och göra nåt vettigt av det man 
lyckas tänka ihop. Kan man låta en maskin göra det baserat på vilka utfall man 
önskar vore det ju guld att få ett sorts betyg som snabbt underlag. Man vet ju vad 
man angett som krav och om då 1.0 är 100% kan betyget 0,6 vara tecken på lovande 
tendens eller nåt i den stilen.” 

● “Nej. Mobilen är för begränsad i skärmyta för att fungera optimalt.” 
● “Få ut dem viktigast KPI'erna smidigt....” 
● “Nej. Inte intressant” 
● “Kommaihåg siffror under möten t.ex” 
● “Kunna skräddarsy gränssnittet baserad på all information från Analytics. 

Geckoboard är en bit på väg, men kan inte visa all info från Analytics” 
● “Ja!” 
● “Vet inte om jag är specifikt beroendevård mobilen för mina beslut. Grundar snarare 

beslut på jämförelse av data över tid tillsammans med mina egna erfarenheter inom 
ämnet.” 

● “Inte alls, föredrar större skärm.” 
● “Gör det hellre via dator” 
● “tror det handlar väldigt mycket om pågående översikt snarare än beslutsunderlag” 

 



● “Daglig rapport med förslag på "nästa steg", som baseras på historiska beslut kontra 
reella utfall, så att det bara är att välja "OK  kör på det" – men att det ändå får bli ett 
aktivt val för mig.” 

● “skulle vilja ha något till mobilen likt google analytics fast fusion med instagram också 
att man får "popups" när nya rekord på besökare sätts eller” 

9.2 Studie 

9.2.1 Enkätdesign 

 
Figur 13: Enkätdesign för studie, försida del 1. 

 



 
Figur 14: Enkätdesign för studie, försida del 2. 

 



 
Figur 15: Enkätdesign för studie, användningsfall del 1. 
 
 

 



 
Figur 16: Enkätdesign för studie, användningsfall del 2. 
 

 



 
Figur 17: Enkätdesign för studie, användningsfall del 3. 
 

 
Figur 18: Enkätdesign för studie, användningsfall del 4. 

 



 
Figur 19: Enkätdesign för studie, användningsfall del 5. 

 



 
Figur 20: Enkätdesign för studie, användningsfall del 6. 

 



 
Figur 21: Enkätdesign för studie, användningsfall del 7. 

 



 
Figur 22: Enkätdesign för studie, användningsfall del 8. 

 



 
Figur 23: Enkätdesign för studie, användningsfall del 9. 

 



 
Figur 24: Enkätdesign för studie, användningsfall del 10. 

 



9.2.2 Data från enkätsvar 
För att maximera läsbarheten är den här tabellen orienterad med respektive svar i kolumner. 
 

Tidstämpel  2016040
1 
20.49.39 

2016040
2 
23.04.23 

2016040
3 20.08.49 

201604
03 
22.59.56 

201604
04 
11.46.37 

201604
05 
08.24.07 

201604
05 
09.50.45 

Vilket företag 
representera
r du? 

Wålstedts   Skitidedu 
AB 

Velostrada  Billy 
Nord 
Creative 

Egen 
företagar
e  

Komplett  Stiftelsen 
Kanvas 

Vad är du 
ansvarig för i 
företaget? 

Nätbutik, 
hemsida, 
admin 

Mf  Daglig 
leder 

Ägare  Allt   CRO, 
analyse 
og SEO 

IT drift, 
opplærin
g og 
support, 
64 
WPnett
sider, 
Sosiale 
medier, 
foto & 
film og 
generell 
digital 
kompeta
nse 

Har du 
erfarenhet av 
Google 
Analytics? 

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

Vad är din 
uppfattning 
av scenario 
A? 

6  1  6  7  6  4  5 

Hur 
beslutsam 
skulle du 
vara i hur 
besluten tas i 
scenario A? 

4  7  4  7  6  6  4 

Hur effektivt 
skulle du 
kunna arbeta 
i scenario A? 

5  1  4  7  7  6  4 

Vad är din 
uppfattning 
av scenario 
B? 

4  1  3  6  7  4  3 

 



Hur 
beslutsam 
skulle du 
vara i hur 
besluten tas i 
scenario B? 

5  1  6  4  7  3  5 

Hur effektivt 
skulle du 
kunna arbeta 
i scenario B? 

5  1  6  7  7  4  5 

Hur relevant 
är beslut vid 
planering 
och 
uppföljning 
av en tävling 
för att öka 
trafiken till en 
butik, som 
användnings
fall för att 
utvärdera 
beslutsstöd? 

6  1  5  7  7  4  6 

Vilket 
scenario 
skulle du 
föredra om 
båda var 
möjliga? 

A: Typisk 
användnin
g med 
dator 
(fokus på 
daglig 
manuell 
analys 
med 
effektiv 
interaktion
) 

Vet ej  B: Ny 
design av 
mobila 
beslutsstö
d (fokus 
på beslut 
och 
automatise
ring med 
begränsad 
interaktion
) 

B: Ny 
design 
av 
mobila 
beslutss
töd 
(fokus 
på 
beslut 
och 
automati
sering 
med 
begräns
ad 
interakti
on) 

B: Ny 
design av 
mobila 
beslutsstö
d (fokus 
på beslut 
och 
automatis
ering med 
begränsa
d 
interaktio
n) 

A: 
Typisk 
användni
ng med 
dator 
(fokus 
på daglig 
manuell 
analys 
med 
effektiv 
interaktio
n) 

Vet ej 

Eventuella 
kommentarer 
till studien: 

  Väx upp    Skulle 
vara en 
smidig 
lösning, 
dock 
kräver 
tävlingar
na 
troligtvis 
planerin
g och 

Super!     Modell A 
er 
reaktiv, 
og 
modell B 
er 
proaktiv. 
Dette 
innebære
r to ulike 
former 

 



nyhetsv
ärde 
vilket 
kan vara 
svårt att 
automati
sera 
men 
med 
Adwords 
och 
Faceboo
kannon
ser 
skulle 
det 
kunna 
vara 
intressa
nt. Bara 
man har 
en 
översikt 
och 
notis om 
att 
förändri
ngar i 
utgifter 
kommer 
att ske 
så man 
är 
beredd. 

for 
tilnærmin
g og 
avhenger 
i stor 
grad av 
den 
enkelte 
bedrift 
sin 
tilnærmin
gsmåte til 
markedsf
øring.  

Tabell 7: Data från enkäten i studien. 

9.2.3 Sammanställning av data från studien 
Företaget som respondenten representerar: 
 

● “Wålstedts” är http://www.wahlstedts.se/. Ett familjeföretag inom ullproduktion. 
● “Velostrada” är http://velostrada.no/. En mindre butik specialiserad på hjul till cyklar. 
● “Billy Nord Creative” är http://www.billynord.com/. En mindre butik som säljer flugor 

och näsdukar med återvinning som fokus. 
● “Egen företagare” är en bekant till författaren som har startat och drivit egen nätbutik. 

Det som styrker validiteten för denna respondent är att hon var i dialog med 
författaren samtidigt som enkäten fylldes i, se bilaga 9.2.3 där tiden för det sista 
meddelandet stämmer överens med tidsstämpeln för motsvarande data i bilaga 
9.2.2. 

● “Komplett” antas vara någon på https://www.komplett.no/ (och .se då de enligt 
kundtjänsten har gemensam markandsavdelning) då de var en av nätbutikerna som 
precis som övriga respondenter i den här enkäten blev kontaktade direkt. 

 

http://www.wahlstedts.se/
http://velostrada.no/
http://www.billynord.com/
https://www.komplett.no/


● “Stiftelsen Kanvas” är http://www.kanvas.no/ och som visserligen inte är en nätbutik i 
första hand men som erbjuder besökare att beställa visst material från hemsidan, och 
i övrigt har lika stor anledning som övriga respondenter att lansera en tävling för att 
driva fler besökare till sin hemsida. 

 
Andel respondenter som har erfarenhet av Google Analytics: 100% 
 
Fördelning av respondenternas uppfattning av hur realistiskt scenario A är: 

1. 0% 
2. 0% 
3. 0% 
4. 16,7% 
5. 16,7%  
6. 50% 
7. 16,7% 

 
Fördelning av respondenternas upplevda beslutsamhet i scenario A: 
 

1. 0% 
2. 0% 
3. 0% 
4. 50% 
5. 0%  
6. 33,3% 
7. 16,7%  

 
Fördelning av respondenternas upplevda effektivitet i scenarion A: 
 

1. 0% 
2. 0% 
3. 0% 
4. 33,3% 
5. 16,7% 
6. 16,7% 
7. 33,3% 

 
Fördelning av respondenternas uppfattning av hur realistiskt scenario B är: 
 

1. 0% 
2. 0% 
3. 33,3% 
4. 33,3% 
5. 0% 
6. 16,7% 
7. 16,7% 

 

 

http://www.kanvas.no/


Fördelning av respondenternas upplevda beslutsamhet i scenario B: 
 

1. 0% 
2. 0% 
3. 16,7% 
4. 16,7% 
5. 33,3% 
6. 16,7%  
7. 16,7%  

 
Fördelning av respondenternas upplevda effektivitet i scenarion B: 
 

1. 0% 
2. 0% 
3. 0% 
4. 16,7% 
5. 33,3% 
6. 16,7% 
7. 33,3% 

 
Fördelning av respondenternas uppfattning av användningsfallets relevans: 
 

1. 0% 
2. 0% 
3. 0% 
4. 16,7% 
5. 16,7% 
6. 33,3% 
7. 33,3% 

 
Fördelning av vilket scenario respondenterna skulle föredra: 
 

● Ny design av mobila beslutsstöd: 50% 
● Typisk användning med dator: 33,3% 
● Vet ej: 16,7% 

 
Frivilliga kommentarer från respondenterna: 
 

● “Skulle vara en smidig lösning, dock kräver tävlingarna troligtvis planering och 
nyhetsvärde vilket kan vara svårt att automatisera men med Adwords och 
Facebookannonser skulle det kunna vara intressant. Bara man har en översikt och 
notis om att förändringar i utgifter kommer att ske så man är beredd.” 

● “Super! “ 
● “Modell A er reaktiv, og modell B er proaktiv. Dette innebærer to ulike former for 

tilnærming og avhenger i stor grad av den enkelte bedrift sin tilnærmingsmåte til 
markedsføring. “ 

 



9.2.4 Dokumentation av dialog med “Egen företagare” på facebook 
 

Tidpunkt  Från  Meddelande 

2016043 20:33  Karl Olofsson  tjena, tänkte bara kolla om 
du har ett par minuter för att 
svara på enkäten ikväll 

2016044 08:03  Susanna LeinonenRoeim  Hej! Hinner jag se på det nu 
när jag sitter på bussen? 
Det har varit fullt upp 

2016044 10:49  Karl Olofsson  borde gå fint 
är verkligen inte speciellt 
stor, kräver lite läsning bara 

2016044 11:46  Susanna LeinonenRoeim  Fixat!  
Hade bra internet nu 

 

 


