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Sammanfattning 

Detta examensarbete presenterar en rapport som utforskar användares inställning till 

mikro-platsmedeveten mobil marknadsföring och hur den upplevs. Detta har gjorts genom 

en användarcentrerad process där inledningsvis en förstudie i form av fokusgrupp ägt rum 

som lagt grunden för den prototyp som tagits fram. 

 

Prototypen är en vidareutveckling av Rabbles existerande erbjudande-applikation som 

utrustats med stöd för beacons. Detta har utgjort den tekniska grund som använts vid 

utvärdering av användares upplevelser. Detta har gjorts i ett fälttest i en matbutik i centrala 

Stockholm. 

 

Testdeltagarnas inställning till marknadsföringen var positiv och de upplevde det som nytt 

och modernt. Resultatet berättar om användarnas åsikter och ett stort fokus har legat på 

deras förhållande till notifikationer i smarttelefoner. Åsikter om integritet gällande denna typ 

av marknadsföring diskuteras också. 

 

 

Abstract 

The Master’s thesis presented in this report research users experiences and attitudes towards 

micro location-aware mobile marketing. The study was conducted in a user centred design 

approach. A pre-study in the form of a focus group took place where users contributed with their 

opinions that became the starting-point when designing and developing the prototype. 

 

The prototype was based on Rabbles existing application and was the technical resource used 

when evaluating and identifying user experiences and attitudes. This was done in a field study 

that took place in a food store in central Stockholm. 

 

The test participants attitudes and opinions were all positive against micro location-aware mobile 

marketing and they thought it was new and modern. The results of the study tell more about their 

opinions and a lot of focus happened to land on notifications. Integrity aspects of this type of 

marketing are also discussed. 



 

 

Förord 
Denna rapport presenterar ett examensarbete inom Människa-datorinteraktion på skolan 

för data-vetenskap och kommunikation (CSC) på Kungliga Tekniska Högskolan. 

Uppdragsgivaren för studien har varit Rabble Communications AB och arbetet har utförts i 

centrala Stockholm under våren 2014. 

 

Jag vill tacka alla som hjälpt till vid utförandet av denna studie och framtagningen av denna 

rapport, men framförallt vill jag tacka: 

 

● Jonas Moll - för handledning, hjälp och guidning under arbetets gång 

● Rabble Communications AB - som tillhandahållit kunskap, lokaler, arbetsplats samt 

ekonomiska resurser för att fullfölja studien 

● Testdeltagarna - för att de ställt upp och med entusiasm och intresse deltagit i alla 

tester och engagerat sig under intervjuerna 

● Handledningsgruppen - för kritik, kommentarer och idéer under tiden 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ....................................................................................................................................... 1	  
1.1 Syfte .......................................................................................................................................................... 2	  
1.2 Problemdefinition och upplägg ........................................................................................................ 2	  
1.3 Avgränsningar ....................................................................................................................................... 3	  
1.4 Rapportens upplägg ............................................................................................................................. 3	  

2 Teoretisk bakgrund ................................................................................................................. 5	  
2.1 Marknadsföring ..................................................................................................................................... 5	  

2.1.1 Mobil marknadsföring .................................................................................................................. 6	  
2.2 Platsmedvetna mobilapplikationer ................................................................................................. 7	  
2.3 Mikro-positionering ........................................................................................................................... 8	  
2.4 Beacons .................................................................................................................................................. 9	  

2.4.1 iBeacons och iOS ........................................................................................................................... 9	  

3 Arbetsprocess ........................................................................................................................... 11	  
3.1 Användbarhet och processen ........................................................................................................... 11	  
3.2 Förstudie ............................................................................................................................................... 12	  
3.3 Prototypframtagning ........................................................................................................................ 13	  
3.4 Utvärdering ......................................................................................................................................... 13	  

4 Förstudie .................................................................................................................................... 14	  
4.1 Metod - fokusgrupp ............................................................................................................................ 14	  
4.2 Deltagare och testmiljö ..................................................................................................................... 14	  
4.3 Tillvägagångssätt ............................................................................................................................... 15	  
4.4 Resultat ................................................................................................................................................ 16	  

4.4.1 Mobil marknadsföring ............................................................................................................... 16	  
4.4.2 Push-notifikationer ................................................................................................................... 16	  
4.4.3 Beacons och erbjudande-applikationer ................................................................................ 17	  
4.4.4 Integritet ...................................................................................................................................... 19	  

4.5 Sammanfattning ................................................................................................................................. 19	  

5 Prototypframtagning ........................................................................................................... 20	  
5.1 Kravställande ...................................................................................................................................... 20	  
5.2 Design .................................................................................................................................................... 21	  
5.3 Prototypen .......................................................................................................................................... 23	  
5.4 Sammanfattning ................................................................................................................................. 26	  



 

 

6 Utvärdering .............................................................................................................................. 27	  
6.1 Metod - fältstudie .............................................................................................................................. 27	  
6.2 Testmiljö och deltagare ................................................................................................................... 28	  
6.3 Utförande ............................................................................................................................................ 29	  

6.3.1 Pilottest ......................................................................................................................................... 29	  
6.3.2 Fälttest ......................................................................................................................................... 30	  
6.3.3 Intervjuer ..................................................................................................................................... 31	  

6.4 Resultat ................................................................................................................................................ 31	  
6.4.1 Observationer .............................................................................................................................. 31	  
6.4.2 Intervjuer ..................................................................................................................................... 33	  

6.4.2.1 Mobil marknadsföring ........................................................................................................ 33	  
6.4.2.2 Notifikationer ...................................................................................................................... 34	  
6.4.2.3 Integritet ............................................................................................................................... 34	  
6.4.2.4 Andra butiker ....................................................................................................................... 35	  

6.5 Sammanfattning ................................................................................................................................. 36	  

7 Diskussion ................................................................................................................................. 37	  
7.1 Marknadsföring och beacons .......................................................................................................... 37	  
7.2 Notifikationer ...................................................................................................................................... 38	  
7.3 Integritet ............................................................................................................................................. 40	  
7.4 Utveckling av prototyp .................................................................................................................... 40	  
7.5 Kritik och framtid ................................................................................................................................ 41	  

8 Slutsats ....................................................................................................................................... 43	  

Referenser .................................................................................................................................... 44	  

Bilaga 1: Samtyckesformulär - fokusgrupp ..................................................................... 47	  

Bilaga 2: Fokusgrupp - Manuskript ................................................................................... 48	  

Bilaga 3: Samtyckesformulär - fältstudie ....................................................................... 50	  

Bilaga 4: Fältstudie - Guide .................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 



1 Inledning 
 

 

 
1 

1 Inledning 
De senaste åren har flera mobila erbjudande-applikationer lanserats som förmedlar 

erbjudanden på varierande sätt. Gemensamt för dessa är att de nyttjar den nya teknik som 

smarttelefoner innehåller så som GPS för att bestämma position och internet för att leverera 

relevanta erbjudanden. Tekniken möjliggör en typ av relevant marknadsföring som inte 

tidigare varit möjlig. Baserat på kriterier så som ålder och kön eller intressen kan olika 

erbjudanden levereras till användaren och på så sätt ge en relevans utöver den traditionella 

marknadsföring som används i traditionella medier. 

  

Intresset kring platsmedveten (location-aware på engelska) mobil marknadsföring har 

funnits sedan smarttelefoner haft GPS-stöd och annonsörer haft möjlighet att använda 

tekniken för att differentiera annonsering geografiskt. Tidigare forskning har studerat den 

upplevda effektiviteten hos denna typ av annonsering (R. Unni, R. Harmon, 2007). Slutsatser 

av denna forskning har visat att ytterligare studier bör göras kring hur användare upplever 

marknadsföringen. 

 

Rabble är ett företag som tillhandhåller Sveriges största plattform för mobila erbjudanden. 

Idag, 2014, har de kunder så som matvarukedjor, restauranger och klädbutiker samt en 

användarbas som sträcker sig över hela Sverige. Mobilapplikationen finns till både iOS, 

Android och Windows Phone och bygger på GPS-teknik för att förse användare med aktuella 

erbjudanden sorterade baserat på användarens position. 

  

Detta examensarbete grundar sig i intresset att ta det till nästa nivå och utforska hur 

användare upplever mikro-platsmedveten mobil marknadsföring (“micro location-aware 

mobile advertising” på engelska) och vad de har för inställning till den. Mikro-positionering 

syftar på extra precis lokalisering vilket är möjligt i dagens mobiltelefoner via till exempel 

“Bluetooth low energy beacons”.  Fortsatt i denna rapport benämns marknadsföringen som 

mikro-platsmedveten mobil marknadsföring och “Bluetooth low energy beacons” benämns 

som beacons. Dessa beacons är energisnåla, ofta batteridrivna, sändare vars signal andra 

enheter, med stöd för tekniken, kan känna av. 

 

En mobil utrustad med stöd för att känna av beacons kan till exempel tolka signalerna och en 

applikation kan trigga funktioner så som att automatiskt visa erbjudanden för användaren. 

För att och utforska användares inställning till marknadsföringen och hur den upplevs har en 

förstudie följt av en fältstudie gjorts. En erbjudande-applikation har utrustats med stöd för 
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denna lokaliseringsteknik och tillsammans med användare utfördes fälttest i en matbutik. 

Rabbles mobilapplikation har legat som grund till den prototyp som använts i fältstudien och 

riktiga erbjudanden har funnits att tillgå i samband med test och utvärdering. 

 

1.1 Syfte 

Syftet har varit att utforska användbarheten i och användares inställning gentemot mikro-

platsmedveten mobil marknadsföring med hjälp av en mobil erbjudande-applikation i 

butiksmiljö. För att ta reda på det har syftet också varit att utforska interaktionsdesign och 

implementering. Studien visar på användares upplevelser och inställning till 

marknadsföringen där slutsatser dras som är till nytta vid utveckling av mobilapplikationer i 

andra sammanhang än just erbjudande-applikationer. 

 

1.2 Problemdefinition och upplägg 

Detta examensarbete består av tre delar: förstudie, prototypframtagning samt utvärdering. 

Den sista delen är i fokus och utgör det resultat som senare bearbetas genom 

diskussionsdelen i rapporten. Diskussionen svarar på examensarbetets huvudfrågeställning:  

 

● Vilken inställning har användare till mikro-platsmedveten mobil marknadsföring? 

 

Eftersom användares inställning till marknadsföringen grundar sig i deras upplevelser 

utforskas även hur användarna upplever marknadsföringen. 

  

Varje del av arbetet hade specifika problem som utforskas i syfte att besvara huvudfrågan. 

Inledningsvis utforskades vilka design-lösningar som var av intresse i en mikro-

platsmedveten erbjudande-applikation i en smarttelefon och för att ta reda på det besvaras 

frågan: 

 

● Hur ska en erbjudande-applikation med stöd mikro-platsmedveten mobil 

marknadsföring utformas? 

 

Här togs i anspråk hur en interaktion ser ut som är naturlig och ändamålsenlig för 

användaren. Detta var utgångspunkten och grunden för den prototyp som togs fram inför 

fältstudien. 
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Fältstudien gjordes i syfte att besvara studiens huvudfrågeställning och utforska användares 

inställning till marknadsföringen. För att nå fram till huvudfrågan besvaras även följande 

frågor: 

 

● Hur upplevs mikro-platsmedveten mobil marknadsföring jämfört med traditionell 

marknadsföring? 

● Finns integritetsaspekter att ta i åtanke i samband med tekniken som används för 

denna typ av marknadsföring? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att analysera användarupplevelser i butiksmiljö och specifikt 

matbutiker. I och med att studien är begränsad till den butikstypen handlar diskussion och 

resultat främst om det, men en liten del i rapporten behandlar även klädbutiker (hittas i sista 

stycket under kapitel 6.4.2 Intervjuer). 

 

Studien begränsades även till utvärdering och prototypframtagning på iPhone. iPhone var en 

av de vanligaste smarttelefonerna i Sverige under våren 2014 och det fanns nativt stöd för 

den utvalda lokaliseringstekniken i iOS (operativsystemet i iPhone). 

 

1.4 Rapportens upplägg 

Nästkommande kapitel i denna rapport behandlar den teori som är relevant inför 

framtagning av prototyp och den studie som gjorts. Inledningsvis etableras mobil 

marknadsföring följt av mer detaljerad information om platsmedvetna mobilapplikationer, 

beacons och implementation av iBeacons i iOS och iPhone. 

 

Kapitel 3 beskriver övergripande den arbetsprocess som tillämpats samt hur de använda 

metoderna hänger ihop. 

 

Följande kapitel 4, 5 och 6 presenterar använda metoder, upplägg och tillvägagångsätt följt 

av framtagna resultat. Kapitel 7 diskuterar resultaten som samlats in samt behandlar de 

metoder som använts i studien. Kapitel 8 ger en slutsats över arbetet och besvarar 

huvudfrågeställningen. Figur 1 ger en överblick över rapportens upplägg, kapitel och 

disposition. 

 



1 Inledning 
 

 

 
4 

 

 

Figur 1 - Rapportens upplägg. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Inom denna del av examensarbetet presenteras en sammanfattning av litteratur och 

information som är relevant för arbetet som utförts. För att utforska upplevelser och 

användares inställning mot mikro-platsmedveten mobil marknadsföring behöver man först 

känna till vad mobil marknadsföring och platsmedvetenhet är. Vidare behövs kännedom om 

tillgängliga tekniker för att skapa platsmedvetna mobilapplikationer. Eftersom analysen 

gjordes baserat på fältstudien med en fungerande prototyp behövdes även information om den 

tillämpade tekniken och implementation. 

 

2.1 Marknadsföring 

Marknadsföring innebär de aktiviteter ett företag gör för att kommunicera värdet av en 

produkt eller tjänst som de säljer (Kotler, Armstrong, 2012). På kort sikt handlar 

marknadsföring om att skapa uppmärksamhet, väcka behov och åstadkomma köp. I det långa 

loppet handlar marknadsföring mer om att skapa kundrelationer genom att erbjuda 

kundlösningar där företag och kund tillsammans skapar värde (ibid.). I detta perspektiv 

handlar det om att åstadkomma köp i framtiden genom aktiviteter som motiveras genom ett 

långsiktigt lönsamhetsperspektiv. 

 

Marknadsföring omfattar flera olika komponenter och en populär teori om vad en lyckad 

marknadsföring involverar är Jerome McCarthys ”4P”: produkt, pris, plats och påverkan 

(McCarthy, 1964).  Dessa komponenter utgör grunden för vad en bra marknadsföringsmix 

bör involvera. Det handlar om att nå ett idealiskt pris för en viss produkt, som ska säljas på 

rätt plats med rätt sorts reklam (det vill säga påverkan) (Kotler, Armstrong, 2012). 

 

Är det en tjänst som marknadsförs finns ytterligare tre ”P” som är relevanta att ta i 

beaktning: personal (people), process (process) och fysiska bevis (physical). Gällande tjänster 

är det svårt för kunder att skilja på produkt och personal. Process syftar på hur en tjänst ska 

levereras och fysiska bevis syftar på miljön där tjänsten utförs (ibid.). 

 

Enligt ovanstående teorier är det tydligt att marknadsföring involverar många olika aspekter 

och endast en del relaterar till annonser och reklam. Det finns en mängd olika sätt att 

marknadsföra produkter på och det är viktigt att involvera digitala marknadsföringskanaler 

(ibid.).  
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2.1.1 Mobil marknadsföring 

Marknadsföring i mobilen blir allt vanligare och under 2013 växte marknadsföringsmediet 

med 114 % i Sverige jämfört med föregående år (IRM, 2013). Än så länge är det en ny kanal 

och konsensus saknas kring definitionen av mobil marknadsföring (Leppäniemi et al., 2006). 

Matti Leppäniemi utredde detta redan 2004 och valde att definiera mobil marknadsföring 

som ”Any paid message communicated by mobile media with the intent to influence the 

attitudes, intentions, and behaviour of those addressed by the commercial messages”. Denna 

definition är tydlig och förenar både fokus på tekniken samt de faktorer som marknadsföring 

traditionellt handlar om. 

 

Mobil marknadsföring har många fördelar jämfört med marknadsföring i traditionell media 

(så som tidningar och TV) (Dhar och Varshney, 2011). Fördelarna är tätt kopplade till 

funktionalitet i mobila enheter och dessa är bland annat: 

 

● Enheten är portabel och får plats i fickan 

● I många fall har enheten konstant åtkomst till internet 

● Platsmedvetenhet (via till exempel GPS) 

● Kontext (till exempel användarinställningar) 

 

Den mobila enheten anses personlig och mobil marknadsföring ger möjlighet till 

kommunikation direkt till användare. Forskning visar att användare lättare tar till sig 

annonser och meddelanden via deras mobila enhet än via traditionell media, så som 

tidningsannonser och tv-reklam (Smutkupt et al., 2010).  

 

Det varierar i hur stor påverkan marknadsföringen har på mottagaren, vilket till stor del 

beror på vad denne har för typ av relation till sin mobila enhet. Användare som använder 

mobilen dagligen och anser sig ha en nära relation till enheten påverkas i större utsträckning 

och har en mer positiv inställning mot mobil marknadsföring (Rohm et al., 2012) 

 

Traditionellt sett inom mobil marknadsföring har fokus legat på annonsering via SMS-

meddelanden direkt till telefonen, men i och med smarttelefonens genomslag de senaste 

åren har möjligheten för andra marknadsföringskanaler i mobilen ökat. Mobilapplikationer 

kan i sig vara egna marknadsföringskanaler. De kan skicka push-notifikationer (en typ av 

meddelanden) till användaren och med hjälp av telefonens kontext kan erbjudanden 

presenteras baserat på närhet eller andra relevanta och tillgängliga parametrar (Dhar och 

Varshney, 2011). 
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2.2 Platsmedvetna mobilapplikationer 

Platsmedvetna applikationer syftar på mjukvara som direkt eller indirekt kan fastställa sin 

position med hjälp av enheten som applikationen körs på (Virrantaus et al., 2001). Termen 

används ofta i samband med smarttelefoner och deras möjlighet att fastställa position 

genom t ex GPS och andra tekniker. Applikationer kan nyttja detta och presentera relevant 

innehåll för användaren (Apple, 2014). 

 

När de första smarttelefonerna inkluderade teknik som gjorde det möjligt att nyttja enhetens 

position öppnades en dörr för marknadsförare att skapa mer relevant marknadsföring än 

tidigare. SMS som varit det primära mediet för mobil marknadsföring kan inte skicka riktade 

meddelanden utifrån var användaren befinner sig vid ett specifikt tillfälle, så när 

mobilapplikationer fick möjlighet att ta del av smarttelefonens kontext, däribland plats, 

kunde marknadsförare skapa mobilapplikationer som presenterar annonser som är relevanta 

baserat på användarens position. Dessa annonser kan presenteras på olika sätt, till exempel 

genom att lista ställen baserat på närhet eller visualisera erbjudanden på en karta som utgår 

ifrån användarens position. 

 

Platsmedvetna mobilapplikationer finns inom många olika kategorier av applikationer. Tabell 

1 presenterar olika typer av applikationer som använder sig av smarttelefoners möjlighet att 

fastställa användarens position (Dhar och Varshney, 2011). 

 

Platsmedvetna tjänster Applikationer 

Information och 
upplysning 

Upplysning om närmaste ställen (restauranger, sjukhus, 
butiker, parkeringsplats, apotek och så vidare) 

Spårning och navigation Vänners positioner 
Dynamiska vägbeskrivningar (navigator) 

Räddningstjänst 
Bilbärgning 
Polis- och Brand-utryckning 
Ambulansutryckning 

Platsmedveten 
marknadsföring 

Kuponger och riktade annonser 
Marknadsföring och notifikationer 

 

Tabell 1 - Olika typer av platsmedvetna applikationer i mobilen (Dhar och Varshney, 2011). 

 

Tidigare forskning inom området har gjorts av Karpischek et al. (2009) som undersöker 

tekniker som NFC (Near Field Communication) vilket till viss del möjliggör platsmedvetenhet. 

De tittar på NFC integrerat i produkters prislappar där en mobilapplikation kan ge kunder 
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lagersaldo och storlekar. De tittade bland annat på mobiltelefonens användning i 

shoppingsituationer. De identifierar att användare vet hur streckkoder fungerar och ska 

användas, men att interaktionen med NFC inte är tillräckligt utbredd så för att det ska bli 

användbart krävs en konsekvent presentation. De kom även fram till att haptisk feedback i 

form av vibrationer också är användbart vid interaktion med NFC. 

 

2.3 Mikro-positionering 

Mikro-positionering (micro-location på engelska) syftar på positionering med hög precision 

inom ett litet område. Till skillnad från GPS där positionering sker via satellitkommunikation 

bygger mikro-positionering oftast på teknik placerad i vår omgivning. WiFi, RFID, NFC och 

Bluetooth beacons är olika exempel på teknik som möjliggör detta (Feldman, 2009). 

Gemensamt för dessa är att de har en lokal räckvidd på ett tiotal meter och kan bidra till 

positionering inom mindre områden. Eftersom mikro-positionering bygger på sändare i 

teknik som placerats på en bestämd plats möjliggör det för positionering inomhus och andra 

områden där till exempel GPS-tekniken inte kan fastställa position. GPS:ens styrka är att den 

kan fastställa en position över i princip hela jorden ner till en exakthet på cirka 2 till 2,5 

meter, men så fort kontakt med satellit avbryts går inte position att fastställa längre (Gints et 

al., 2011). Resterande nämnda tekniker som bygger på lokala sändare har kortare räckvidd 

och har olika precision vid positionsbestämning. Se figur 2 för en illustration över vanliga 

tekniker och dess precision vid lokalisering. 

 

 
Figur 2 - Olika positioneringsteknik och dess precision. 

 

%OXHWRRWK�EHDFRQ������FP�SUHFLVLRQ

:L)L�������P�SUHFLVLRQ

*36������P�SUHFLVLRQ
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2.4 Beacons 

“Bluetooth low energy beacons” (även kallade BLE beacons eller bara beacons) är en teknik 

som möjliggör mikro-positionering, det vill säga positionering inom mindre områden. En 

beacon är en fysisk sändare som bygger på “Bluetooth low energy”-teknik (se figur 3) som 

sänder ut signaler med ett förutbestämt intervall. Dessa sändare är energisnåla och drivs 

vanligtvis med ett knappcellsbatteri (iBeacon, 2014). “Bluetooth low energy” är inkluderat i 

Bluetooth 4.0 vilket finns i majoriteten nya mobiltelefoner som lanserats under 2013 och 

2014 (SIG, 2014c). Beacons kommunikation är envägs och de sänder vanligen data med ett 

intervall mellan 100 och 800 ms. Dessa har ofta en batteritid på ett par månader, men 

beroende på tillverkare av beacon går det ofta att ställa in frekvensen upp till 2000 ms och 

på så sätt minska batteriförbrukningen till en batteritid på flera år. Den sända datan kan tas 

emot och avläsas av en mottagare som har stöd för “Bluetooth low energy”. Till exempel kan 

en mobiltelefon tolka signalerna som en beacon sänder ut och trigga olika funktioner. Då 

placeringen av en beacon är känd kan mottagaren också bestämma sin position baserat på 

avstånd. Detta kan göras med hjälp av en eller flera beacons inom räckvidd (iBeacon, 2014). 

  

Bluetooth-standardens utveckling sker under kontroll av Bluetooth Special Interest Group 

(SIG) som har fler än 20 000 anslutna teknikföretag (SIG, 2014a). “Bluetooth low energy”-

tekniken har funnits sedan 2006 (Nokia, 2012), men det var först 2010 som den inkluderades i 

Bluetooth-standarden och på så vis blivit tillgänglig i mobiltelefoner (SIG, 2014b). 

 

 
Figur 3 - Tre beacons, två med skyddshölje i silikon och en utan. Dessa är cirka 4 cm stora. 

  

Användningsområden då beacons kan användas tillsammans med en smarttelefon för att 

leverera information baserat på användarens position är till exempel på utställningar, 

muséum, inom servicebranschen eller för erbjudanden som denna studie fokuserar på. 

 

2.4.1 iBeacons och iOS 

iBeacon är Apples beacon-teknik och är en vidareutveckling av platstjänster i iOS (Apples 

operativsystem för mobiltelefoner) (Apple, 2014a). Platstjänster är Apples ramverk i iOS som 

nyttjar globala och lokala positioneringssystem, så som GPS, WiFi, mobilnät och iBeacons 
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(Apple, 2014b). För att nyttja iBeacons krävs iOS 7 samt att användaren har Bluetooth 

aktiverat. Apples telefoner har stöd för “Bluetooth low energy” sedan iPhone 4S (nuvarande 

senaste version är iPhone 5S) och deras tablets har stöd sedan 3:e generationens iPad. Det 

betyder att stödet för iBeacons bland smarttelefon-användare är väl spritt då 

distribueringen av iOS-enheter är 68 % av alla smarttelefoner och tablets vid mars 2014 i 

Sverige (StatCounter, 2014) och 89 % av dem har uppgraderat till iOS 7 (Apple, 2014a). 

  

iBeacons innehåller tre ID:n: UUID, major och minor som de sänder ut med ett bestämt 

intervall. Datan i sig är endast användbar för applikationen i fråga som vet hur den ska tolkas 

och användas. För att en iBeacons data ska kunna avläsas och tolkas av applikationen i en 

iPhone krävs att Bluetooth är på och att applikationen har fått tillåtelse att använda 

platstjänster. Platstjänster får användaren aktivt välja att aktivera för varje specifik 

applikation och Bluetooth aktiveras för hela telefonen (Apple, 2014c). 

  

Implementationen av iBeacons i iOS tillåter inte en applikation att lyssna efter alla iBeacons 

utan en applikation registreras att lyssna efter händelser kopplade till ett specifikt UUID. 

Först när det är gjort skickar iOS vidare informationen till applikationen innehållandes data 

med UUID, major, minor samt avstånd till beacon-sändaren. Avståndet baseras på 

signalstyrka och iOS delar med sig av fyra konstanter: Unknown, Far, Near och Immediate. 

Figur 4 visar förhållandena mellan avstånden. Eftersom avståndet avläses från en beacons 

signalstyrka varierar det fysiska avstånd som de olika avståndskonstanterna innebär.  iOS 

kan även ta del av data från flera iBeacons simultant vilket öppnar upp för triangulering och 

en mer exakt positionering (givet att beacons positioner är kända sedan tidigare) (Apple, 

2014c).  

 

 
Figur 4 - Förhållanden mellan de avståndskonstanter som iOS delar med sig av. 

 

Utifrån de data som iOS delar blir nästa steg upp till applikationen och utvecklaren. 

Handlingen som kan triggas kan till exempel hämtas från internet eller redan finnas sparad i 

applikationen. Apple ger helt enkelt utvecklare ett verktyg för att nyttja tekniken och på så 

sätt låta applikationer trigga handlingar i samband med att användaren för telefonen inom 

en beacons räckvidd. 

1HDU���XSS�WLOO���P�
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3 Arbetsprocess 

Denna del av uppsatsen går igenom de metoder som utförts för att uppnå examensarbetets 

huvudmål; att utforska användares upplevelser och inställning gentemot mikro-platsmedveten 

mobil marknadsföring. Detta gjordes i en användarcentrerad process och följande kapitel går 

igenom de delmoment som utförts samt hur de är relaterade till varandra. Se figur 5 för ett 

flödesschema över arbetsprocessen. 

 

 
 

Figur 5 - Flödesschema över arbetsprocessen. 

 

3.1 Användbarhet och processen 

Användbarhet anses ofta som självklar i många produkter och tjänster (Gulliksen, Göransson, 

2002). Användbarhet är dock ett brett begrepp och enligt ISO-standarden ISO-9241, del 11 

definieras det som: 

 

“Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för 
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att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett 

givet sammanhang.” 

  

Ur definitionen kan tre begrepp utläsas som tillsammans utgör grunden för användbarhet: 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse (Gulliksen, Göransson, 2002). Dessa 

begrepp innebär följande: 

 

● Ändamålsenlighet – hur väl användaren uppnår sina mål 

● Effektivitet – hur lång tid det tar att uppnå målen. 

● Tillfredsställelse – i hur stor utsträckning användaren upplever systemet som 

tilltalande 

 

Tillsammans ger dessa tre begrepp en bild över vad användbarhet innebär. Denna studie 

bygger på att utforska användares upplevelser och inställning till en viss typ av 

marknadsföring och för att göra detta användes en användarcentrerad utvecklingsprocess. 

Det innebär att design- och utveckling skett med användaren i fokus och beslut är fattade 

baserade på aktiviteter där användare varit involverade (Saffer, 2010). Detta görs så det 

system eller produkt som utvecklas blir så användbart som möjligt. 

 

I denna studie togs inledningsvis användares åsikter och kommentarer i beaktning inför 

kravställning, design och prototypframtagning. Den efterföljande utvärderingen gjordes med 

användare i butiksmiljö och under sammanställningen och analysen utgjorde ovanstående 

tre användbarhetsbegrepp stommen till studiens diskussion om användarnas inställning till 

marknadsföringen och hur de upplevde den. 

 

3.2 Förstudie 

Eftersom det inte gjorts mycket forskning kring platsmedveten mobil marknadsföring och 

användares inställning till den utfördes inledningsvis en fokusgrupp för att förstå användare 

och låta dem samlas runt ett bord och diskutera mobil marknadsföring samt hur de önskade 

att lokaliseringstekniken kunde appliceras i butiksmiljö (hela förstudien inklusive metod och 

resultat presenteras i kapitel 4). 

 

Fokusgrupp är en vanlig metod som handlar om att tillsammans med användare utforska 

idéer och inställning om ett visst ämne. Fokusgrupper är vanligt förekommande och passar 

vid inledningsfasen av ett utvecklingsprojekt när oklarhet råder gällande krav, önskemål eller 

omfattning (Rubin, 2008). 
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Fokusgruppens diskussion gav en bild över deltagarnas syn på mobil marknadsföring samt 

utgjorde en god grund för den kravspecifikation och design som användes vid 

prototypframtagningen.  

 

3.3 Prototypframtagning 

Prototypen som togs fram hade Rabbles erbjudande-applikation som grund. Fokusgruppens 

diskussion och svar låg till grund för den kravspecifikation och design som togs fram för 

interaktionen med beacons i butik. 

 

Prototypen utvecklades till iPhone i Objective-C och två olika typer av notifikationer 

implementerades, en välkomstnotifikation och en notifikation för enskilda produkter. 

Mobilapplikationen reagerade på beacons och presenterade dessa notifikationer baserat på 

beacons olika ID:n. 

 

Hela kravspecifikationen, design och beskrivning av prototypen presenteras i kapitel 5. 

 

3.4 Utvärdering 

Den utvalda utvärderingsmetoden för studien i detta examensarbete var en fältstudie i 

butiksmiljö. Denna studie bestod av observationer följt av intervjuer där användare testade 

en prototyp av en erbjudande-applikation med beacon-stöd. En utförlig presentation av 

utvärderingen inklusive metod och resultat finns i kapitel 6. 

 

En fältstudie går ut på att en implementering testas i en verklig miljö. Där observeras 

användare och det går att se hur miljön runt omkring påverkar till skillnad från till exempel 

studier i labbmiljö där omgivningen kan kontrolleras (Rosenbaum et al., 2007). 

 

Fältstudien utfördes i en matbutik i centrala Stockholm med fem deltagare. De fick med sig 

en telefon med prototypen förinstallerad och de fick i uppgift att handla mat. 

 

De intervjuer som gjorts med deltagarna var semi-strukturerade. Det innebär att en 

intervjuguide följts så samma frågor ställts till alla. Under en semi-strukturerad intervju 

lämnas även utrymme för följdfrågor så deltagarna får möjlighet att förtydliga sina svar 

(Patton, 2002). 
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4 Förstudie 

Förstudien utforskade de initiala behov och designaspekter som var intressanta att ta i anspråk 

vid framtagning och design av prototypen. Då det saknades information om grundläggande 

åsikter om mikro-platsmedveten mobil marknadsföring och erbjudande-applikationer valdes 

formatet fokusgrupp för att reda ut detta och genom diskussion få flera användares 

gemensamma åsikter. 

 

För att komma vidare mot prototypframtagning och få reda på grundläggande åsikter 

behandlas följande punkter i denna del av studien: 

 

● Åsikter om mobil marknadsföring jämfört med traditionell marknadsföring (till 

exempel tidning och tv) 

● Åsikter om meddelanden och push-notifikationer 

● Hur deltagarna önskar att beacon-tekniken och erbjudande-applikationer fungerar i 

butiker 

● Integritetsaspekter - till exempel loggning av position 

 

4.1 Metod - fokusgrupp 

Metoden fokusgrupp används ofta i det tidiga skedet i ett utvecklingsprojekt, främst för att 

utforska deltagares inställning och idéer om ett visst tema (Rubin, 2008). Jeffrey Rubin 

menar att fokusgrupper är lämpliga för att samla idéer, åsikter, identifiera acceptansen och 

om det ämne som samtalas om är tillfredställande eller inte. Rubin nämner också att det är 

stor skillnad på vad användbarhetstester och fokusgrupper ger. Målet med fokusgruppen 

handlar om konceptvalidering snarare än att utvärdera en interaktion. Med detta som 

utgångspunkt är det ett bra metodval för att initialt diskutera och identifiera användares 

inställning för att fortsättningsvis ta fram en kravspecifikation för prototypen. 

 

4.2 Deltagare och testmiljö 

Fokusgruppen ägde rum i ett konferensrum i centrala Stockholm (se figur 6) och bestod av 

åtta deltagare samt en moderator och en observatör. Fördelningen av deltagare var fem män 

och tre kvinnor. Alla deltagare var utvalda baserat på att de använde smarttelefoner dagligen, 
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främst Apples iPhone, och var bekanta med mobila erbjudande-applikationer eller mobil 

marknadsföring sedan tidigare. Rekrytering skedde genom att Rabble Communications AB 

bistod med kontaktuppgifter till personer som uppfyllde urvalskriterierna och som tidigare 

deltagit i fokusgrupper hos dem. De kontaktade personerna tillfrågades även om de kunde 

bidra med kontaktuppgifter till ytterligare personer som kunde passa som deltagare. De som 

deltog fick två biobiljetter som belöning. På så sätt rekryterades de 8 deltagarna till 

fokusgruppen som hölls i 1 timme och 15 minuter. Diskussionen spelades in, genom 

ljudupptagning med hjälp av en smarttelefon, för senare analys. 

 

 
Figur 6 - Konferensrum som fokusgruppen ägde rum i. Deltagarna satt runt bordet, moderatorn satt på ena 
långsidan och observatören satt vid sidan av. 
 

4.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis välkomnades deltagarna och fokusgruppens syfte samt upplägg presenterades. 

Fokusgruppen hölls strax innan middagstid så för att säkerställa alla deltagares engagemang 

och fokus bjöds det på smörgås och dryck. Diskussionen spelades in och samtliga deltagare 

fick skriva under ett samtyckesformulär (se bilaga 1) som innebar att de godkände 

inspelningen av diskussionen och att de skulle förbli anonyma. 

 

En intervjuguide följdes av moderatorn i syfte att hålla diskussionen fokuserad och relevant 

(se bilaga 2). Det gavs utrymme för följdfrågor samt frågor mellan deltagare så diskussionen 

kändes naturlig. 

 

Första diskussionsämnet behandlade mobil marknadsföring generellt följt av diskussion om 

push-notifikationer. Därefter presenterade moderatorn beacon-tekniken (vad det är och hur 

det kan användas i mobil marknadsföring) med ett bildspel som stöd. I samband med detta 
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gjordes även en demonstration av hur en smarttelefon kan reagera tillsammans med beacon-

tekniken. Detta gav deltagarna en konkret bild över hur det skulle kunna fungera i en mobil 

erbjudande-applikation. Efter detta inleddes diskussioner om hur deltagarna önskade att 

tekniken skulle användas i marknadsföringssyfte och i butiker tillsammans med 

smarttelefoner. Slutligen behandlades integritetsaspekter som eventuellt fanns gällande 

beacon-tekniken, erbjudande-applikationer och smarttelefoner. 

 

Analysen av fokusgruppen skedde genom en transkribering av diskussionen där det som 

sades sammanfattades direkt och det framgick vad olika deltagare sa för varje fråga. Därefter 

grupperades svar in under respektive fråga som moderatorn ställt. Flera deltagares 

kommentarer och svar kunde ofta appliceras på tidigare ställde frågor. Svaren och frågorna 

grupperades sedan efter de kategorier som fokusgruppen ämnat diskutera (ses i det 

inledande avsnittet till kapitel 4) och sammanställdes i en löpande text. Transkriberingen 

återanvändes under sammanställningen för att hitta och inkludera relevanta citat. 

4.4 Resultat 

Denna del sammanfattar fokusgruppdeltagarnas åsikter, erfarenheter och kommentarer från 

diskussionen. Resultatet är indelat i underrubriker som motsvarar de kategorier av ämnen 

som behandlats. 

 

4.4.1 Mobil marknadsföring 

Deltagare hade spridda åsikter om mobil marknadsföring. Majoriteten av dem hade dåliga 

erfarenheter av irrelevant SMS-reklam som inte gick att avregistrera sig från. Vissa var mer 

vänligt inställda till riktad personlig marknadsföring och var mycket positiva till 

informationen de fått. Jämfört med traditionell media var alla överens om att mobil 

marknadsföring, åtminstone i form av meddelanden, var mer uppmärksammande och de tog 

till sig det. En deltagare berättade “Nyss när jag gick av cykeln fick jag ett SMS ’vill du jobba 

som studie coach?’, då läste jag ändå hela SMS:et. Men när jag tittar på TV så går reklamen 

obemärkt förbi på ett helt annat sätt, reklamen kanske är kul, men det är inte alltid jag kommer 

ihåg vad det var reklam för”. 

 

4.4.2 Push-notifikationer 

Push-notifikationer hade många av deltagarna mycket bestämda åsikter kring. De såg det 

som en möjlighet för applikationer att inkräkta i deras personliga push-notissfär. Detta 
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instämde samtliga deltagare med och en uttryckte det så här: “jag tycker att det inkräktar lite 

i min privata push-notissfär när jag inte vet direkt varför jag får pushen eller om det inte finns 

något syfte och jag inte får ut något av det.” 

 

Alla deltagare, utom en, sa inledningsvis att de svarar instinktivt nej till frågan om 

mobilapplikationer får skicka push till en, såvida inte applikationen gav en tydlig anledning 

till varför den skulle få möjlighet till detta. Detta poängterades av två av deltagarna på 

följande sätt: 

 

“Jag brukar instinktivt svara nej om appen inte talar om varför och vad det är för typ av push-

notiser.” 

 

“Jag sätter alltid ‘tillåt inte’” 

 

Två andra deltagare i gruppen påpekade dock att det var vanligt att de gick in i inställningar 

och tillät push för applikationer om de upplevt att de saknat push från en specifik applikation 

eller om vänner berättat att push från en viss applikation var bra och gav mervärde. En av 

deltagarna hade däremot inga problem att få många push-notifikationer, “de var så enkla att 

ta bort och ignorera om det var irrelevanta”. 

 

Flera deltagare i fokusgruppen påpekade och höll med om att det även existerar ett 

förhållande kring antal push-notifikationer som en applikation får skicka innan det blir “för 

många” och notifikationerna anses störande. En deltagare ansåg att förhållandet var 

passande “Startar jag appen t.ex. 1 gång om dagen så kanske 1 push per dag är ok.”. En exakt 

siffra kunde de inte komma fram till, men en tydlig indikering som de enades om var att det 

är direkt relaterat till hur ofta applikationen används.  

 

Applikationer som används på daglig basis är tillåtna att i större utsträckning skicka push-

notifikationer än de applikationer som används bara några fåtal gånger i veckan eller ännu 

mer sällan. Ett undantag från den här regeln som gruppen kom fram till gällde chat- och 

meddelande-applikationer. De var tillåtna att skicka push oftare eftersom de hade ett 

självklart syfte. 

 

4.4.3 Beacons och erbjudande-applikationer 

Angående erbjudande-applikationer och beacons i butiksmiljö fann deltagarna sig ha olika 

åsikter beroende av miljö och typ av butik som det tillämpades i. Deltagarna gav en bild över 

hur de förväntade sig att beacon-tekniken kunde samspela med erbjudande-applikationen 
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samt hur de inte ville att det skulle fungera. Två av deltagarna tänkte sig följande scenarier: 

 

“Det känns som att det lätt blir väldigt många push-notiser. Tänker t ex Drottninggatan eller 

NK, då skulle det bli väldigt många. Skulle funka om det var några få som man är intresserad 

av. Sen tappar det poängen om du behöver välja affärer.” 

 
“Om den bara sa till mig när jag går in i butiken om att det finns erbjudanden på köttfärs så 

kan jag klicka vidare att se recept med köttfärs i. det vore jättebra.” 

 

De delade också med sig av scenarier över då beacon-tekniken potentiellt skulle kunna få 

användares telefoner att svämma över av för många notifikationer. Ett exempel var att få 

många notifikationer från flera ställen inom kort tid då de gick längs en butiksgata. Ingen av 

dem ville ta upp telefonen och ha tiotals notifikationer från butiker som tävlat om deras 

uppmärksamhet. De var tydliga med att om platsmedvetna push-notifikationer skulle lyckas 

så fick inte det scenariot uppstå. Det uttrycktes bland annat så här: 

 

“Om jag går förbi ett gäng butiker som skickar notiser när jag går förbi och sen när jag kommer 

hem så har jag 20 push-notiser som jag inte har sett så skulle det bli störande.“ 

 

“Ofta går jag med någon kompis när jag går på stan så blir det jobbigt om mobilen plingar till 

hela tiden när jag går på stan. Då skulle jag stänga av det. Om du får den när den är i fickan så 

behöver du ändå ta upp telefonen och kolla, vilket blir ett störningsmoment.” 

 

Deltagarna såg även positiva sidor med tekniken. Till exempel önskade en möjligheten att 

automatiskt få upp information om produkter i närheten och ges möjligheten att djupdyka i 

information som inte fanns att tillgå i butikens lokaler. Detta förfarande skulle vara på 

användarens initiativ, beacon-tekniken skulle i det här exemplet endast förenkla navigation 

och skapa en genväg till den produkt som användaren var nära. 

 

När fokus skiftades till att diskutera beacon-implementation i matbutiker istället för andra 

typer av butiker ändrade många deltagare sina åsikter till det positiva. I den miljön ansåg 

flera av deltagarna att de passar mycket bra. Främst för att rabatterade varor och 

erbjudanden redan existerar i så stor utsträckning och deltagarna kände sig mer bekväma 

med den marknadsföringen. De påpekade också att notifikationer om erbjudanden i butiken 

skulle hjälpa då flera av deltagarna ofta glömde bort att titta efter vad det fanns för 

erbjudanden i butiken just då när de skulle handla. Det som önskades var en notifikation vid 

entrén som talade om att det fanns erbjudanden i butiken samt möjlighet att få en lista över 

alla tillgängliga erbjudanden. En deltagare uttryckte det så här “Att det kommer ett 
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meddelande med sammanställning med ‘här är erbjudandena i butiken’. Skulle vara jättebra.” 

 

4.4.4 Integritet 

Endast en deltagare ansåg det som mycket besvärande kring integritetsaspekten och 

beacons som till exempel kan hjälpa till vid loggning av användares position. Två deltagare i 

fokusgruppen såg det som ett nödvändigt ont. De ansåg sig ha gått med på det och i utbyte 

får de med stor sannolikhet bättre riktad reklam som de även lättare kan ta till sig, men de 

var eniga om att det kändes integritetskränkande. Två deltagare välkomnade loggning och 

den ena uttryckte det så här “Jag välkomnar om någon vill följa mig. Blir mer relevant för 

mig”. Den andra såg det som att det redan samlas in mycket information om oss idag, så det 

är inget problem “Jag ser inget problem med integritetsaspekten. Det går ju att avinstallera om 

jag skulle ändra mig eller tycka att det är ett problem” 

 

4.5 Sammanfattning 

Deltagarna ansåg att mobil marknadsföring nådde dem på ett annat sätt än traditionell 

marknadsföring. Eftersom meddelanden kom till deras personliga enhet blev det något de 

tog till sig. Dock berättade några att haft dåliga erfarenheter av marknadsföringen då de fått 

irrelevant reklam i form av SMS. 

 

I allmänhet var deltagarna negativt inställda till push-notifikationer när det inte fanns tydliga 

behov för dem i mobilapplikationer. Exempel på applikationer som enligt deltagarna har 

detta är meddelandeapplikationer. 

 

Beacon-teknik som stöd i erbjudande-applikationer ansåg deltagarna ha många positiva 

användningsområden i matbutiker. Däremot fanns oro att det kunde bli störande och inte så 

användbart i andra branschers butiker, så som klädbutiker eller liknande. 

 

Majoriteten av deltagarna kände ingen oro kring integritet i samband med användning av 

positioneringstekniken. De ansåg sig redan ha accepterat det i och med installation av 

mobilapplikationen samt att de redan använde andra tjänster som samlade in mycket 

personlig data vilket de inte haft några problem med. 
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5 Prototypframtagning 

Denna del av rapporten presenterar prototypen samt dess utvecklingsförfarande. Inledningsvis 

beskrivs kravställningen följt av den design som tagits fram. Därefter följer en mer konkret 

beskrivning av den färdigställda prototypen. 

 

Prototypen arbetades fram med vikt på att skapa interaktion med beacons i butiksmiljö så 

testpersonerna skulle kunna bilda sig en uppfattning om hur tekniken kunde användas med en 

erbjudande-applikation. 

 

5.1 Kravställande 

Inledningsvis togs en specifikation fram över vilka krav som prototypen skulle uppfylla och 

som blivit utgångspunkt för designprocessen. I listan nedan följer de krav som ställts på 

applikationen: 

 

1. Ska ge användare notifikation om att det finns erbjudanden i butiken, vid ingången 

 

2. Ska ge användare möjlighet att lista erbjudanden tillgängliga i den aktuella butiken. 

 

3. Ska ge användare fullständig information om respektive erbjudande och produkter 

(gärna mer än det som finns tillgängligt vid hyllorna). 

 

4. Ska ge användare information om att erbjudanden finns och möjlighet att läsa mer 

då användaren närmar sig en produkts hylla. 

 

5. Ska ge användare information att det finns erbjudanden i butiken då erbjudande-

applikationen och telefonen är släckt. 

 

6. Har användare redan mottagit notifikation om erbjudanden i butiken och inte agerat 

skall inte fler notifikationer nå användaren 

 

7. Användare ska inte få flera notifikationer med samma information under samma 

vistelse i butiken 
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8. Notifikationer ska leda direkt till innehållet de hänvisar till. Användare ska inte 

behöva leta efter erbjudandet och informationen i applikationen. 

 

9. Ge användbar information om att det finns erbjudanden i närheten med möjlighet 

att avbryta då applikationen är öppen. 

 

10. Användare ska kunna ta del av erbjudanden direkt ifrån skärmen som de presenteras 

för då de läser mer om erbjudandet som visas baserat på interaktion med iBeacons. 

 

De olika punkterna omfattar de olika kravområden som identifierades vid förstudien. 1-3 är 

grundläggande krav som samtliga deltagare i förstudien efterfrågat. 4 - 7 handlar om den 

information som efterfrågades och villkor för att det inte ska bli påträngande då 

smarttelefonen kommer i kontakt med flera beacons. Punkt 8-10 handlar om navigation och 

användbarhet som är relevant för att göra upplevelsen så ändamålsenlig och användbar som 

möjligt. 

 

5.2 Design 

Denna del av rapporten går igenom interaktion, applikationsdesign och de 

programmeringsval som gjordes inför implementationen av prototypen. 

 

Utgångsläget var Rabbles befintliga erbjudande-applikation på iOS. Dess upplägg går ut på 

att med hjälp av iPhones GPS lokalisera enhetens position och hämta och sortera 

erbjudanden från ett API. Erbjudanden och ställen som laddas ner presenteras på olika sätt i 

applikationen. Dels i form av listor med olika filtreringar såsom nyast, populärast och 

närmast, dels på kartor i form av markörer. All information som visas utgår alltid från 

användarens närhet och som standard syns endast de erbjudanden och ställen som är i 

staden användaren befinner sig i. Se figur 7, figur 8 och figur 9 för bilder på erbjudande-

applikationen. 
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Figur 7 - Skärmdump över startvyn i Rabble. Erbjudanden i närheten som går att hämta ut just nu 

(erbjudanden i bilden är exempel). 

Figur 8 - Skärmdump över lista med ställen i närheten som har erbjudanden (erbjudanden i bilden är exempel). 

Figur 9 - Skärmdump på karta som visar ställen som har erbjudanden. 

 

Den design som tagits fram inför prototypen i denna studie är direkt relaterad till interaktion 

med beacons och utvärderingen i butik så fokus har legat på design av den nya interaktionen 

tillsammans med Rabbles applikation. Placeringen av iBeacons var också relevant att känna 

till redan i detta steg i processen. Förstudien gav idéer till detta och de bestämda 

placeringarna blev i direkt anslutning till ingången av butiken samt längre in vid utvalda 

produkters hyllor (de exakta placeringarna och förfarandet av utvärderingen beskrivs i 

kapitel 6). 

 

Vid genomgång av designen för prototypen var utgångspunkten användarens tänkta varv och 

upplevelse runt om och i butiken. Smarttelefonens olika tillstånd så som släckt eller aktiv 

togs i anspråk samt om användaren var utanför eller i erbjudande-applikationen. 

 

Då användaren närmar sig butikens entré ska applikationen känna av detta och utföra 

följande: 

 

● Släckt eller aktiv telefon - inte inne i erbjudande-applikationen: Ge användaren en 

notifikation med välkomsttext och information att det finns erbjudanden att ta del 

av i butiken. Öppnas notifikationen leder den till butikens vy i erbjudande-

applikationen där användaren får en översikt över alla tillgängliga erbjudanden i den 
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aktuella butiken. 

 

● Aktiv telefon - inne i erbjudande-applikationen: Ge användaren en "popup" i 

applikationen med information om att det finns erbjudanden att ta del av. Denna 

"popup" ger användaren två alternativ, visa dessa erbjudanden eller avbryta för att 

återgå till det som användaren redan höll på med. 

 

Då användaren gått in i butiken och närmar sig en hylla som har en produkt med ett 

erbjudande ska applikationen känna av detta och utföra följande: 

 

● Släckt eller aktiv telefon - inte inne i erbjudande-applikationen: Ge användaren en 

notifikation med information om erbjudandet i närheten. Tidigare olästa 

notifikationer ska rensas automatiskt för att endast visa den senaste och relevanta 

informationen. Öppnas notifikationen leder den till erbjudandets vy i erbjudande-

applikationen. 

● Aktiv telefon - inne i erbjudande-applikationen: Ge användaren en "popup" i 

applikationen med information om att användaren är nära ett erbjudande och fråga 

om användaren vill visa och läsa mer om det. Det ska även gå att avbryta för att 

återgå till det som användaren redan höll på med. 

 

Denna interaktion med produkthyllor förväntas användaren uppleva mest under varvet i 

butiken, så för att hålla information så relevant och aktuell som möjligt rensas tidigare olästa 

notifikationer ifrån enheten. Endast de erbjudanden i direkt närhet av användaren är av 

intresse vilket påvisades i förstudien. 

 

5.3 Prototypen 

Prototypen har utvecklats i Objective-C i Xcode och iBeacon-implementationen har gjorts 

med hjälp av iOS 7 “Core Location” ramverk. 

 

De beacons som applikationen är registrerad att lyssna efter har alla samma övergripande 

UUID. Detta id registreras till iOS som den identifikation som ska lyssnas efter och aktivera 

erbjudande-applikationen. När enheten kommer in inom beacons räckvidd får applikationen 

reda på vilken beacon det är med hjälp av dess major och minor ID:n. Dessa är 

förutbestämda och talar om vilka erbjudanden eller notifikationer som ska visas för 

användaren. 
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Vid entrén till butiken möts användaren av notifikationen “Välkommen till den här 

matbutiken! Idag har vi flera erbjudanden som du kan ta del av. dra för att visa erbjudanden” 

(se figur 10). Reagerar användaren på denna notifikation och öppnar den förs användaren 

vidare till erbjudande-applikationen som direkt öppnar butikens vy, laddar in och listar dess 

erbjudanden. Har användaren redan erbjudande-applikationen öppen vid entrén visas en 

”popup”-ruta med samma text som notifikationen men ger användaren valen “Visa 

erbjudanden” eller “Nej tack” (se figur 11). Räckvidden som applikationen är inställd att 

reagera på är cirka sex meter för att notifikationen ska hinna nå användarens telefon vid 

entrén. 

 

 
Figur 10 - Skärmdump på notifikation vid butikens entré. 

Figur 11 - Skärmdump som visar när applikationen är öppen och "popup" visas vid butikens entré. 

 

Listan som användaren möts av ger en överblick över hur utbudet av erbjudanden ser ut i 

butiken (se figur 12). Varje rad i listan går att trycka på för att visa mer information om 

erbjudandet och där finns även möjlighet att ta del av erbjudandet om så önskas. Det går 

även att kryssa för ett eller flera erbjudanden i listan för att smidigt och snabbt kunna hämta 

ut de erbjudanden som är av intresse (se figur 13). 
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Figur 12 - Skärmdump på listan av erbjudanden i en butik (erbjudanden i bilden är exempel). 

Figur 13 - Skärmdump på lista med förkryssade erbjudanden (erbjudanden i bilden är exempel). 

 

Då användaren närmar sig produkters hyllor som är utrustade med beacons får användaren 

nya notifikationer om unika erbjudanden. Dessa notifikationer har följande format “Rabatt på 

<Produktnamn> idag. Vi ger dig <rabatt>. dra för att visa erbjudandet” (se figur 14). Har 

användaren telefonen släckt eller aktiv utan att erbjudande-applikationen är igång visas det 

som en notifikation. Är telefonen och erbjudande-applikationen igång möts användaren av 

en ”popup” med samma text och alternativen “Visa erbjudandet” och “Nej tack” (se figur 15). 

Väljer användaren att gå vidare leds denne direkt till erbjudandets vy där mer information 

om produkten finns samt möjlighet att ta del av erbjudandet (se figur 16). Räckvidden som 

applikationen är inställd att reagera på vid produkters hyllor är kortare än vid entrén 

eftersom det framkom i förstudien att dessa typer av notifikationer och information endast 

är relevant i direkt anslutning till produkten. Räckvidden är därför inställd på cirka tre meter. 
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Figur 14 - Skärmdump på notifikation för produkt. 

Figur 15 - Skärmdump på när applikationen är öppen och "popup" visas för produkt. 

Figur 16 - Skärmdump på erbjudandevy (erbjudandet i bilden är ett exempel). 

 

5.4 Sammanfattning 

Prototypen som utvecklats är en vidareutveckling av Rabbles erbjudande-applikation där 

stöd för två olika typer av notifikationer implementerats. En typ av notifikation välkomnar 

användaren till butiken och en annan typ visar information om ett specifik 

produkterbjudande. Dessa notifikationer triggas när enheten som erbjudande-applikationen 

är installerad på är inom räckvidd av en beacon. Applikationen är inställd på att reagera på 

längre avstånd från den beacon som triggar välkomstnotifikationen än de andra beacons som 

triggar produkt-notifikationer. Notifikationerna leder till vyer i erbjudande-applikationen 

som visar relevant information och ger möjlighet för användaren att ta del av erbjudandena 

direkt. För att hålla innehållet och notifikationerna relevanta rensas gamla olästa 

notifikationer när en ny notifikation ska skickas eller då användaren lämnar en beacons 

signals räckvidd. 
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6 Utvärdering 

För att utforska användares inställning till mikro-platsmedveten mobil marknadsföring och 

hur de upplevde den utfördes en fältstudie i butik som bestod av observationer och intervjuer. 

Denna del av rapporten beskriver utvärderingens metod och utförande samt avslutas med en 

presentation av resultatet. 

 

6.1 Metod - fältstudie 

I en fältstudie observeras användare ute i en miljö där tekniken som testas kommer att 

användas på riktigt. Deltagarna får uppleva hur implementationen fungerar och känns i dess 

rätta miljö. Denna metod lämpar sig bäst för utforskande studier där målet är att observera 

användaren och identifiera problem som inte hade varit möjliga att upptäcka i en labbmiljö 

(Rosenbaum et al., 2007). Nackdelar med fältstudier är att testledaren har lite kontroll över 

situationen samt datan som samlas in. 

 

I en fältstudie är det viktigt för observatören att vara medveten om till vilken grad denna ska 

delta. Det kan påverka studien på olika sätt och är beroende av vad det är som ska 

utvärderas. Är det användares reaktioner som observeras i den miljö som systemet kommer 

att användas i bör observatören se till att testdeltagaren inte känner sig obekväm eller allt 

för iakttagen genom att till exempel hålla sig på avstånd och i så stor mån som möjligt hålla 

sig i bakgrunden och inte interagera med deltagaren. I vissa fall kan det vara relevant att 

observatören helt utanför testplatsen och till exempel observera med hjälp av 

videoupptagning.  

 

Vanligtvis består en fältstudie också av en eller flera intervjuer. De görs i samband med eller 

direkt efter observationen. Det finns olika typer av intervjumetoder, så som ostrukturerade, 

semi-strukturerade och strukturerade. En vanlig metod som används för att försäkra sig om 

att samtliga deltagare besvarar samma frågor är semi-strukturerade intervjuer. Denna 

intervjumetod öppnar upp för följdfrågor där respondenten får möjlighet att utveckla och 

förklara sina svar. Följdfrågorna och det samtal som uppstår mellan respondent och 

intervjuare i denna intervjumetod kan dock innebära att det inte alltid är samtliga frågor som 

ställs till alla respondenter (Patton, 2002). 

 

De observationer och intervjuer som görs under fältstudien analyseras ofta kvalitativt. Denna 
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typ av analys handlar om att behandla resultat och sammanställa det i en beskrivande text. 

Målet med en kvalitativ analys är ge det ostrukturerade materialet en överskådlighet och en 

logisk struktur. Materialet kan analyseras på olika sätt baserat på hur det ser ut. Ett 

tillvägagångssätt att identifiera dimensioner och dela in datan som samlats in.  Till exempel 

kan intervjusvar från olika respondenter som behandlar liknande frågor grupperas under 

samma dimension för identifiering av resultat (Lantz, 2008). 

 

Då testet utforskade användares upplevelser och inställning mot mikro-platsmedveten mobil 

marknadsföring är det komplext att simulera interaktionen i labbmiljö så den ger ett rättvist 

resultat. Därför lämpar sig observationer följt av kvalitativa intervjuer för att samla in data. 

 

6.2 Testmiljö och deltagare 

Fältstudien utfördes i maj 2014 i en medelstor matbutik i centrala Stockholm där tre beacons 

var utplacerade på olika ställen. En placerades vid ingången och två i direkt närhet till olika 

produkter. De två sistnämnda beacons var utplacerade med tillräckligt långt avstånd ifrån 

varandra så de inte triggades samtidigt. Figur 17 visar en grov skiss över butikens layout och 

beacons olika placeringar. En beacons signals räckvidd varierar åt olika håll beroende på 

hyllor och andra saker som står i vägen. I figur 17 syns hur signalen endast nås på den sida av 

hyllan som själva produkten är placerad på. 

 

 
Figur 17 - Ritning över matbutiken där testet ägde rum samt placering av beacons. 
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Beacon vid entrén (märkt A i figur 17) triggade välkomstnotifikationen som länkade vidare till 

butikens vy innehållandes alla erbjudanden. Beacons märkta B och C i figur 17 triggade 

notifikationer för specifika erbjudanden som länkade vidare till respektive erbjudandevy. Se 

kapitel 5.3 för en utförlig beskrivning av prototypens olika notifikationer. 

 

Antalet testpersoner som deltog i fältstudien begränsades till fem för att identifiera 

användares inställning och användbarhetsproblem som fanns med implementationen. Enligt 

Jakob Nielsen är detta ett tillräckligt antal för att studera användbarhet och identifiera 

användbarhetsproblem och bidra till en givande kvalitativ studie (Nielsen, 2000). Nielsen 

menar att större studier är slöseri med resurser och att det är mer givande att göra flera 

studier i denna storlek löpande i en iterativ utvecklingsprocess. 

 

Testdeltagarna var utvalda baserat på att de tidigare använt Rabbles erbjudande-applikation 

och ägde själva smarttelefoner. De ansågs således vara passande testdeltagare och 

användare som skulle kunna stöta på denna typ av mobil marknadsföring i sin framtida 

vardag. Deltagarna bestod av två kvinnor och tre män i åldrarna mellan 20 och 30 år. 

 

Testet utfördes under en fyradagarsperiod och varje besök i butiken ägde rum under 

eftermiddagen för att undvika rusningstider, så som lunchtid och vid arbetsdagens slut. 

Deltagarnas besök tog cirka 20 minuter vardera och de filmades av en observatör som följde 

efter dem i butiken. 

 

De efterföljande intervjuerna ägde rum på Rabbles kontor i ett mindre konferensrum direkt 

efter butiksbesöket. Smarttelefonen med erbjudande-applikationen fanns att tillgå som stöd 

under intervjuerna och ljudupptagning gjordes med hjälp av en smarttelefon. 

 

6.3 Utförande 

Utförandet av fältstudien bestod av flera delar. Inledningsvis ett pilottest för att säkerställa 

att tekniken och testets upplägg fungerade följt av testen och intervjuerna.  

 

6.3.1 Pilottest 

Det utfördes ett pilottest i butiken inför fälttesterna med riktiga användare. Det gjordes efter 

att beacons var uppsatta i butiken för att säkerställa att tekniken fungerade som väntat. Här 

upptäcktes brister i räckvidden för notifikationen som skulle triggas vid butikens entré. 
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Prototypen av erbjudande-applikationen uppdaterades innan fälttestet så 

entrénotifikationen triggades längre bort från beacon än tidigare och beteendet blev som 

planerat. I övrigt fungerade tekniken som väntat och testet kunde fortskrida som planerat. 

 

6.3.2 Fälttest 

Testdeltagarna fick i uppgift att gå till matbutiken och handla mat med instruktion att plocka 

på sig varor inom några specifika produktkategorier och gå runt i butiken på samma sätt som 

de vanligtvis gör när de handlar. Deltagarna fick inte veta var beacons satt eller vilka 

produkter som applikationen var inställd att skicka meddelanden vid. Eftersom testet till stor 

del gick ut på att observera användarnas reaktioner gjordes ett medvetet val att inte beskriva 

för mycket vad som skulle hända. Deltagarna var inbjudna till Rabbles lokaler där 

introduktionen inför testet ägde rum så det ansågs givet att testet hade med Rabbles 

applikation att göra. 

 

De fick en introduktion om mobil marknadsföring och de fick bekanta sig med den iPhone 

som de skulle ha med sig när de besökte matbutiken. Den framtagna prototypen var 

förinstallerad och de bads att öppna erbjudande-applikationen och bekanta sig med den. Ett 

av urvalskraven hos deltagarna inför testet var att de skulle ha använt applikationen tidigare 

så att de bekantade sig med applikationen i samband med testet var främst för att minimera 

eventuella frågor eller funderingar som kunde uppkomma när de besökte butiken. Eftersom 

testet gick ut på att observera användarnas reaktioner gjordes ett medvetet val att inte 

berätta. 

 

Deltagarna observerades och filmades under butiksbesöket och det var viktigt att det inte 

påverkade testdeltagaren och gjorde denne obekväm. Observatören höll sig på några meters 

avstånd, men tillräckligt för att fortfarande kunna filma och se deltagarens reaktioner. 

Filmandet gjordes med en smarttelefon som hölls diskret i höjd med observatörens 

bröstkorg. Det var ett medvetet val att använda en smarttelefon istället för professionell 

videoutrustning i form av till exempel en systemkamera för att inte väcka uppmärksamhet 

bland övriga kunder i butiken och påverka butiksbesöket negativt. Analys av videomaterialet 

gjordes genom att anteckna och sammanställa användares reaktioner och handlingar när de 

interagerade med tekniken och mottog notiser. Anteckningarna från de olika testdeltagarnas 

observationer jämfördes sedan och liknande reaktioner grupperades. Därefter 

sammanställdes betydande observationer i den löpande text som återfinns i denna rapport 

(avsnitt 6.4.1). 
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6.3.3 Intervjuer 

Efter testet i butik följde en semistrukturerad intervju där deltagarna berättade hur de 

upplevde denna typ av mobil marknadsföring. Inför intervjun upprättades en intervjuguide 

(se bilaga 4) som följdes för att hålla intervjun till ämnet och i så stor mån som möjligt 

undvika detaljerad utvärdering av applikationen som de provat. Eftersom intervjuerna följt 

ett semi-strukturerat format var varje intervju unik och olika frågor diskuterades olika 

mycket. Intervjun fokuserade på deltagarnas åsikter kring användbarheten och nyttan hos 

denna typ av mobil marknadsföring. 

 

Intervjuerna ägde rum i ett mindre konferensrum innehållandes ett skrivbord med fyra 

stolar. Intervjuaren satt mitt mot testdeltagaren vid bordet och varje intervju tog cirka 40 

minuter. Varje intervjus inspelning transkriberades och svaren sammanfattades för analys. 

Ljudupptagningarna transkriberades på en låg nivå vilket innebär att det som sades och 

gjordes sammanfattats direkt (Eriksson, 2010). Analysen gjordes via indelning av deltagarnas 

svar i de kategorier som intervjufrågorna fokuserat på; mobil marknadsföring, notifikationer, 

integritet och andra butiker. Gemensamma åsikter, kommentarer och inställning 

identifierades och en sammanställning i form av löpande text gjordes. Under 

sammanställningen användes transkriberingarna från de olika intervjuerna för att identifiera 

citat. 

 

6.4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från fältstudien. Inledningsvis presenteras de 

observationer som gjorts under testet följt av en sammanställning av de intervjuer som 

gjorts.  

 

Intervjusammanställningen fokuserar på de svar som gavs och som identifierades i analysen 

som relevanta för denna studie. Fler frågor ställdes under intervjun som inte var direkt 

relaterade, men ändå av intresse för att lära sig om marknadsföringsmetoden. 

 

6.4.1 Observationer 

Deltagarna ombads att besöka butiken på samma sätt som de vanligtvis gör när de går och 

handlar. Tre av de fem deltagarna hade telefonen i fickan och två höll den i handen när de 

gick in i butiken. Två deltagare gick in i butiken utan att få välkomstnotifikationen. Dessa 

deltagare var också de som gick snabbast in i butiken. Det tog strax under 6 sekunder för 
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den snabbaste av dem att gå in genom entrén, ta en korg och komma till utkanten av entré-

beacons räckvidd. De övriga deltagarna hade ett lugnare tempo och tog dubbelt så lång tid 

på sig. Det visar att det är med varierande säkerhet dessa beacons kan trigga notifikationen. 

Det finns flera anledningar till varför deltagarna inte fick denna notifikation, men den mest 

troliga är störningar och andra blockerande element som gjorde att signalerna inte nådde 

telefonerna i tid.  

 

Det observerades även att smarttelefonerna reagerade mycket tidigare på en beacons 

signaler då telefonen och applikationen var igång och öppen jämfört med när smarttelefonen 

var låst. I låst tillstånd kunde det dröja upp till 7 sekunder innan en notifikation mottogs när 

deltagarna var inom räckvidd för en beacon. Detta visade sig bland annat genom att två av 

deltagarna fick notifikationer strax efter att de hunnit gå förbi en produkthylla utrustad med 

en beacon. De båda läste notifikationen, tittade upp och produkten i fråga fanns inte i 

närheten. Under den efterföljande intervjun framgick det att de inte ansåg notifikationen 

som relevant och upplevde det som negativt. 

 

Samtliga deltagare log när de fick de första notifikationerna i butiken. Flera av dem tittade på 

meddelandet i telefonen och tittade direkt upp för att leta efter produkten på hyllorna 

runtomkring. 

 

En intressant observation var att flera av deltagarna inte öppnade notifikationer genom att 

trycka på dem på telefonens låsskärm. De låste upp sin telefon och navigerade till 

erbjudande-applikationen på hemskärmen. Detta hindrade dem från att automatiskt få upp 

den vy som gav mer information relaterat till notifikationen, utan de möttes av den vy de 

senast besökt i applikationen och fick själva aktivt navigera till det innehåll som de fått 

notifikation om. I samband med detta observerades även att flera deltagare inte kom ihåg 

vad det stod i notifikationen de precis fått. 

 

Endast notifikationer som mottogs då telefonen var i låst läge vibrerade och gav ifrån sig ljud 

(om telefonen inte var i ljudlöst läge). Majoriteten av deltagarna fortsatte sin handling med 

telefonen upplåst och applikationen igång efter att de fått den första notifikationen. De 

”popup” som då visades i applikationen när deltagarna närmade sig en produkthylla lades 

inte märke till lika direkt som när smarttelefonen var låst och vibrerade. Ingen av deltagarna 

missade meddelandena, men detta var med stor sannolikhet för att de gick med telefonen i 

handen och tittade till den frekvent eftersom de förväntade sig att något speciellt skulle 

hända. Troligtvis eftersom de var medvetna om att studien hade med telefonen och 

applikationen att göra. 
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6.4.2 Intervjuer 

Intervjuresultatet är indelat under de övergripande ämnen som intervjuerna kretsat kring; 

mobil marknadsföring, notifikationer, integritet och andra butiker. 

 

6.4.2.1 Mobil marknadsföring 

Samtliga deltagare var mycket positivt inställda till denna typ av mobil marknadsföring och 

alla var överens om att de tog till sig den på ett helt annat sätt än via traditionell media, så 

som affischer i butik. De menade att de lade märke till marknadsföringen och kom ihåg 

erbjudandena och mycket av det berodde på att det kändes “nytt och fräscht”. Flera 

poängterade att de skulle bli glada om de fick dessa notifikationer i en matbutik eftersom de 

ansåg att det kändes som att det är framtidens typ av marknadsföring. Den traditionella 

marknadsföringen, så som affischer, var flera överens om att de inte la märke till över huvud 

taget, med undantag för väldigt stor affischering. Så här uttryckte tre av testdelgarande det: 

 

“Vimplar och affischer filtrerar jag ut. Så detta skulle fungera mycket bättre.” 

 

“Samtidigt tar jag till mig den här typen av meddelanden mycket bättre än om det skulle stå en 

skylt med information om samma erbjudande.” 

 

“Jag tycker det var bra eftersom det ersätter skyltarna i butiken. Missar ofta dem, så detta gav 

mer uppmärksamhet.” 

 

En återkommande kommentar var den positiva effekten av att få med sig erbjudandet i sin 

telefon och inte behöva stanna upp i handlingen för att läsa mer om det. Det vill säga att 

notifikationen gjorde dem uppmärksamma om att det fanns ett erbjudande i närheten och de 

hade möjligheten att visa mer information som hjälpte i beslutet att ta del av erbjudandet 

eller inte samtidigt som de var på väg till en annan produkt. 

 

En deltagare uttryckte att den här typen av marknadsföring lämpar sig bäst för impulsköp, 

men nämnde även att det hjälpte till i beslutsfattandet vid val av produkt under testet; “Skönt 

när någon tar beslut åt mig. Det skulle styra och hjälpa om det är något som är ett extremt bra 

erbjudande.” Om deltagaren varit ute efter en specifik produkt och fått en notifikation vid 

hyllan samtidigt som valet skulle göras skulle denne definitivt valt den rabatterade varan. En 

annan deltagare uttryckte det så här: “det ger spontanshopping och är det tillräckligt bra så är 

det kul och jag skulle köpa något som jag vanligtvis inte skulle köpa”. Deltagaren menade att 

marknadsföringen skulle bidra till sannolikheten att köpa nya varor som denne vanligtvis inte 
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skulle köpa eftersom tekniken kändes kul och ny. 

 

6.4.2.2 Notifikationer 

Majoriteten av deltagarna berättade att de kände sig välkomna när de gick in i butiken när de 

fick entré-notifikationen. En deltagare poängterade hur det gav en personlig känsla samt att 

det var mycket användbart då det ledde till en överblick över tillgängliga erbjudanden i 

butiken: 

 

“Det var positivt, det var roligt. Jag kände mig välkommen när jag gick in i butiken. Det kändes 

personligt att bli välkomnad.“ 

 

Då notifikationerna triggades vid olika tillfällen och olika nära varorna upplevde två deltagare 

att de fick notifikationer när de redan passerat varan och var på väg därifrån. Detta 

observerades även under själva testet och de bekräftade under intervjuerna att de upplevde 

det som irrelevant och en miss i den tekniska lösningen. De ansåg dock att det fanns en 

accepterad felmarginal då marknadsföringen kändes ny och modern. 

 

Flera deltagare var nöjda med de tre notifikationer som testet innehöll och poängterade att 

fler än tre till fem i en stor matbutik skulle uppfattas som för många. Det skulle bli svårt att 

hålla koll på och bli irriterande om deras smarttelefon plingade oavbrutet i butiken. Det 

uttrycktes bland annat så här: 

 

“Skulle vara mätt om jag fick 5 push-notiser om erbjudanden medan jag är i butiken.” 

 

“Om det varit 5 eller fler så hade det blivit för många. Annars blir det för mycket. Det går ju att 

gå in i appen och ser alla erbjudanden om jag är intresserad av fler.” 

 

Trots den genomgående positiva inställningen mot denna lokala marknadsföring var två av 

deltagarna oroliga över att det kunde bli för många notifikationer och önskade möjligheten 

att avaktivera denna typ av notifikationer som ett val i erbjudande-applikationen. 

 

6.4.2.3 Integritet 

Endast en deltagare såg loggning av användares positioner som integritetskränkande och 

inkräktande, men poängterade att det berodde helt på hur företag använde datan. 

Deltagaren poängterade även att “Det är något företag måste vara försiktiga med”. Andra 

deltagare svarade så här: 
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“Utan att veta så mycket om det skulle jag inte ha något problem med det” 

 

“Är Inte så oroad över integritetsaspekter med tanke på att andra plattformar och appar redan 

samlar in så mycket data. Det diskuteras mycket, men i själva verket spelar det inte så stor roll. 

Jag har ändå godkänt det i samband med att jag laddat ner appen och jag litar oftast på appen. 

Om jag skulle oroa mig så skulle i så fall ha möjligheten att sluta använda appen eller 

avinstallera.” 

 

“Jag har aktivt tagit beslutet att det är ok. Företag bör alltid vara försiktiga med loggning och 

det är viktigt att det finns en integritetsdiskussion.“ 

 

Majoriteten av deltagarna såg alltså inte integritetsaspekter som något problem. Eftersom 

många andra tjänster och applikationer, som deltagarna redan hade installerade på sina 

telefoner, redan samlade in data ansågs det inte vara ett problem att ytterligare en 

applikation gjorde det. 

 

6.4.2.4 Andra butiker 

Något som en deltagare påpekade är situationer då användare besöker flera matbutiker 

under samma dag och i så fall får samma notifikationer om erbjudanden vid varje 

butiksbesök. Deltagaren såg detta som ett problem och de skulle troligtvis avinstallera 

applikationen eftersom marknadsföringen redan nått fram första gången. En annan 

deltagare såg det inte som ett problem alls “Det är bara att inte ta upp telefonen i så fall”. 

 

Det resonerades även kring användandet av denna marknadsföringsteknik i till exempel 

klädbutiker. Flera av deltagarna menade att det skulle fungera bra, men upplägget behövde 

ändras och andra typer av erbjudanden borde marknadsföras. Ett exempel var att endast 

använda entrénotifikationen och erbjuda en generell rabatt för hela butikens sortiment. Det 

uttrycktes så här:  

 

“En klädbutik måste ha färre erbjudanden, för att det inte ska bli för mycket. Eftersom du 

handlar enstaka plagg där är det skillnad.” 

 

De menade att erbjuda rabatter på enstaka produkter lämpade sig således bättre i 

matbutiker där det ofta finns flera olika varumärken som erbjuder samma typ av produkter.  

 



6 Utvärdering 
 

 

 
36 

6.5 Sammanfattning 

Fältstudien utfördes i en matbutik med fem användare. Beacons placerades i en matbutik vid 

entré och vid två produkthyllor och testet bestod dels av observation, dels av semi-

strukturerad intervju. 

 

Samtliga deltagare hade positiv inställning till denna typ av marknadsföring. Det 

observerades under butiksbesöket att erbjudande-applikationen reagerade olika snabbt på 

beacons signaler. De kunde skilja på flera sekunder innan något hände. Detta gjorde att vissa 

deltagare hann gå förbi produkten innan de fick en notifikation. Detta upplevdes som 

negativt. 

 

Under intervjuerna berättade deltagarna hur de blev glada när de fick den första 

notifikationen. Den innehöll välkomsttext till butiken och en deltagare poängterade hur det 

gav en personlig känsla. Det framkom också att deltagarna ansåg sig ta till sig denna typ av 

erbjudanden mycket lättare än via till exempel tryckt affischering som redan fanns i butiken. 

Det poängterades även att det var viktigt att antalet notifikationer under en vistelse i butik 

inte överskred tre till fem stycken. 

 

Angående integritetsaspekter ansåg endast en deltagare att det var inkräktande och menade 

att det var viktigt att företag tog sitt ansvar. 
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7 Diskussion 

Detta kapitel diskuterar de olika delarna i rapporten. Resultat från fältstudien diskuteras 

uppdelat i avsnitt om marknadsföring, beacons, notifikationer och integritet. Därefter 

diskuteras metodkritik, källkritik och framtida studier. 

 

7.1 Marknadsföring och beacons 

Gällande marknadsföring i stort och de komponenter som presenterades i teoriavsnittet 

(avsnitt 2.1): produkt, pris, plats, påverkan, personal, process och fysiska bevis är mikro-

platsmedveten mobil marknadsföring mycket relevant som del i det som marknadsföring 

innebär i stort. Av de olika komponenter som inkluderas är alla i princip applicerbara på 

denna mobila marknadsföring. Fokus ligger till stor del på produkterna och priset för det 

som erbjuds, men det unika med denna marknadsföringsmetod är relevansen gällande 

platsen och hur det påverkar kunder vid exakt rätt tillfälle. I prototypen som utvecklats når 

marknadsföringen användaren vid entrén, välkomnar och ger möjlighet att visa utvalda 

produkterbjudanden i användarens personliga enhet. Detta ger en möjlighet att angripa 

marknadsföringskomponenter så som påverkan och plats via smarttelefoner. En av 

utmaningarna gällande att påverka potentiella kunder till köp av en viss produkt handlar om 

tajming och att exponera kunder för reklam vid det tillfälle då de är mottagbara för det. Det 

visade sig att meddelanden via denna marknadsföringskanal ansågs vara lättare att ta till sig 

än den traditionella marknadsföring som fanns i den butik som fälttestet utfördes i (till 

exempel affischer). 

 

Angående användbarhetsaspekterna gällande marknadsföringsmetoden och den prototyp 

som utvecklats anses de till viss del uppfylla kraven för användbarhet. Prototypen var 

ändamålsenlig och användare uppskattade framförallt att få en överblick över erbjudanden i 

butiken och att få upp information om vissa utvalda erbjudanden inne i butiken vid de 

specifika produkterna. Många av deltagarna i fältstudien uttryckte sin uppskattning och hur 

de blev glada i samband med välkomstnotifikationen; således tillfredsställande. En ytterligare 

aspekt som talar för tillfredsställelse och även effektivitet var notifikationerna vid 

produkthyllorna. Det ansågs effektivt att inte behöva leta upp dessa erbjudanden själv utan 

de dök upp i smarttelefonen då användaren närmade sig hyllan. 

 

Användares missnöjdhet identifierades under tillfällen då de redan passerat en produkthylla 
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och en notifikation triggades. Det syntes på användarna genom att de tittade på sin telefon, 

tittade upp och sedan skakade på huvudet. De ansågs alltså som icke relevanta notifikationer 

och i det fallet således inte uppfylla kravet om tillfredsställelse. Notifikationer upplevdes som 

relevanta då användaren var riktad mot produkten i fråga. Med hjälp av tekniken som 

användes i denna studie är det dock omöjligt att avgöra om användaren är på väg mot eller 

ifrån en produkt. 

 

För ändamålet att trigga notifikationer i butik då användare passerar en produkt fungerar 

beacons acceptabelt och med varierande precision. Användartesterna i fältstudien visade att 

testenheten ibland triggades direkt då den uppfattade en beacons signal, andra gånger 

kunde det dröja flera sekunder innan något hände. Detta är med stor sannolikhet beroende 

av begränsningar i iOS som är bestämda för att spara batteritid då det inte skulle vara 

hållbart om telefoner i släckt läge sökte efter beacons i samma frekvens som när de är igång. 

 

Eftersom räckvidden är begränsad för beacons passade tekniken utmärkt för att verifiera att 

en användare varit på en viss plats. I dagsläget är det möjligt med hjälp av GPS, men detta 

har sina brister. GPS fungerar inte inomhus och har ofta en felmarginal på några meter. 

 

Tekniken är ny och många av testdeltagarna var fascinerande över vad som gick att göra och 

hade en positiv inställning till marknadsföringen och upplevelsen. Det finns med stor 

sannolikhet många personer som inte skulle vara lika positivt inställda till den nya tekniken 

och förändringen i marknadsföring som detta innebär, men det är värt att nämna att dessa 

negativa individer med stor sannolikhet inte har en smarttelefon eller installerat erbjudande-

applikationen som krävs för att det ska fungera. 

 

Jämfört med tidningsannonsering för erbjudanden i butiker ansåg deltagarna att den mobila 

marknadsföringen var lättare att ta till sig. Det bör dock tilläggas att det går att 

marknadsföra många fler erbjudanden i tidningar, speciellt med tanke på deltagarnas svar 

angående antalet notifikationer som de kunde tänka sig att ta emot innan det upplevdes som 

irriterande. På grund av detta går det att hävda att notifikationerna aldrig skulle kunna 

ersätta reklambladen i matbutiker. Däremot skulle listningen av erbjudanden för en butik 

kunna göra det, men den redaktionella layout som traditionellt finns i reklamblad är svår att 

göra likvärdig i en mobilapplikation. 

 

7.2 Notifikationer 

Det visade sig positivt att skilja på butikens välkomstmeddelande och notifikationer för 
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enskilda produkter. Flera deltagare i studien var nöjda och kände tillfredsställelse över att de 

blev välkomnade i butiken. Välkomnandet skedde i form av en notifikation som berättade att 

det fanns erbjudanden i butiken som besöktes. Detta meddelande fick ett mer positivt 

mottagande än de för enskilda produkter. 

 

Notifikationer för enskilda produkter visade sig användbart då användaren redan stod vid 

produkthyllan i butiken och aktivt skulle göra ett val. En notifikation i detta läge förenklade 

beslutsprocessen och alla deltagare valde den produkt som fanns i erbjudandet. I detta fall 

bör det nämnas att deltagarna var medvetna om att testet pågick och att de med stor 

sannolikhet valde produkten som erbjöds eftersom de märkte att den var en del av testet. 

 

I den utvecklade prototypen rensades notifikationer då användare lämnade en beacons 

räckvidd eller skulle motta en ny notifikation. Detta scenario var inget som testdeltagarna 

upplevde då alla öppnade de notifikationer som de fick. Det skulle vara intressant att titta 

närmare på och användartesta denna interaktion, men det skulle passa bra i en mer 

omfattande utvärdering av själva erbjudande-applikationens användbarhet. 

 

Det observerades under fälttestet att vissa deltagare inte fick vissa notifikationer eller 

mottog dem när de var på väg ifrån produkten i fråga. Detta visade att det kan variera i tid 

från att en användare är inom en beacons räckvidd till att notifikationen syns på 

smarttelefonens skärm. Ur ett användbarhetsperspektiv anses detta som mindre 

tillfredsställande. Det observerades även att deltagarna passerade entrén i butiken olika 

snabbt. Erbjudande-applikationen har alltså inte mer än någon sekund på sig att fånga upp 

beacons signal och leverera en notifikation för att de ska kännas aktuella, relevanta och inte 

levereras för sent. 

 

En intressant observation var att flera av deltagarna inte öppnade notifikationer genom att 

trycka på dem på telefonens låsskärm. De låste upp smarttelefonen och navigerade till 

erbjudande-applikationen själva. I samband med detta observerades även att flera deltagare 

inte kom ihåg vad det stod i notifikationen de precis fått. Detta är ett 

interaktionsdesignproblem som bör tas i åtanke vid en vidareutveckling av erbjudande-

applikationen. Det bör dock tilläggas att det bland annat är ett problem som hade att göra 

med att användarna inte förstod hur de skulle göra för att öppna notifikationer i iOS. Det är 

inget som erbjudande-applikationen eller utvecklarna kan påverka. 

 

Butiken som fälttestet utfördes i hade entré och utgång på samma ställe. Notifikationerna i 

prototypen var programmerade att endast visas en gång varderas per körning, men i en 

skarp version av produkten bör en mer flexibel implementation göras där notifikationer kan 
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mottas flera gånger och baserat på olika kriterier. Till exempel om två olika butiker besöks 

under samma dag. I det här fallet, där entré och utgång var samma, är det viktigt att tänka på 

att välkomstmeddelandet inte råkar hamna hos användare på vägen ut. Eftersom en 

smarttelefon inte har någon kännedom en beacons riktning föreslås en implementation 

baserad på tid där notifikationer endast triggas till exempel en gång per dag. 

 

Deltagarna i fälttestet nämnde under intervjuerna att de blev glada när de fick de första 

notifikationerna i butiken. Flera av dem läste meddelandet i telefonen och tittade direkt upp 

för att leta efter produkten på hyllorna runtomkring. I och med detta märktes behovet av att 

presentera en bild på produkten direkt i notifikationen eller direkt när applikationen öppnas. 

Denna typ av mobil marknadsföring lämpar sig väl för lansering av nya produkter och om 

erbjudandet gällde ett varumärke användarna inte kände till tidigare hade det varit 

användbart att visa en bild av produkten redan i notifikationen. Det bör tilläggas att det kan 

finnas begränsningar kring vad som tillåts att visa i notifikationer på olika smarttelefoner och 

operativsystem 

 

7.3 Integritet 

Angående integritet märktes det att deltagarna litade på utvecklaren och företagen som låg 

bakom erbjudande-applikationen och integrationen med beacon-tekniken. Det sades inte 

rakt ut, men en slutsats drogs ifrån observationer och intervjuer att det handlar om att 

applikationen ansågs trovärdig. 

 

En deltagare i fälttestet poängterade att det var viktigt att företagen involverade i 

marknadsföringen togs sitt ansvar. Det är en viktig poäng att föra vidare då beacon-tekniken 

och smarttelefoner öppnar upp för loggning av olika typer av användarinformation. Bland 

annat kan användares exakta position loggas tillsammans med annan kontextuell data som 

finns att tillgå i en smarttelefon. Har användaren ett användarkonto med personuppgifter 

kopplat till mobilapplikationen är det enkelt att nyttja den loggade positionsdatan och till 

exempel veta exakt var användare är. I ett sådant fall är det viktigt att utvecklaren är tydlig 

med avsikter och syfte kring hur datan används och presenterar detta på ett lättillgängligt 

sätt för användaren. 

 

7.4 Utveckling av prototyp 

Att få erbjudande-applikationen att reagera på iBeacons var i sig en relativt simpel uppgift i 

och med iOS nativa stöd, men att få ihop den önskade interaktionen och 
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användarupplevelsen som kravställningen specificerat tog tid. Den ökade komplexiteten 

bestod i behovet av att rensa och ta bort de notifikationer som användaren mottagit och som 

inte längre var relevanta samt att undvika att samma meddelanden mottogs flera gånger i 

följd. 

 

En del tid gick också åt att testa beacons och kalibrera prototypen så den reagerade på 

passande avstånd från en beacon samtidigt som den hann trigga notifikationer när en 

användare passerade i normal gångtakt. Eftersom detta handlade om ett varierande avstånd 

baserat på hur tekniken betedde sig behövde det testas kontinuerligt under utvecklingen av 

prototypen. För att underlätta detta placerades flera beacons längs en korridor, i samma 

byggnad som utvecklingen av prototypen skedde. På så sätt testades tekniken och 

implementationen varje gång utvecklaren passerade korridoren. 

 

Det var problematiskt att felsöka på ett smidigt sätt under utvecklingen av prototypen. 

Eftersom beacons räckvidd är så pass stor kunde inte utvecklingstelefonen vara inkopplad i 

datorn när prototypen testades. Det medförde att det inte gick att felsöka buggar lika 

smidigt via de verktyg som normalt finns tillgängligt i iOS utvecklingsmiljö när telefonen är 

inkopplad i datorn. 

 

Under pilottestet inför fältstudien upptäcktes att räckvidden skilde jämfört med testerna 

som gjorts under utvecklingen av prototypen. Signalens räckvidd var ojämn och varierade 

beroende på föremål, så som väggar och hyllor, och andra signaler som störde. Entré-beacon 

som gav ifrån sig välkomstmeddelandet under fälttestet fick kalibreras om vilket var en 

relativt simpel uppgift. De beacons som använts hade en tillhörande mobilapplikation där 

inställningar kunde göras, däribland öka beacons signalstyrka. Erbjudande-applikationen 

uppdaterades också så signalen från éntre-beacon triggade en notifikation så fort en signal 

upptäcktes istället för att avgöra ett specifikt avstånd. 

 

7.5 Kritik och framtid 

Syftet med denna studie var dels att utforska användbarheten i och inställning till mikro-

platsmedveten marknadsföring, dels att bidra med information som är till nytta vid 

utveckling av platsmedvetna mobilapplikationer. Detta har gjorts med hjälp av en förstudie 

(fokusgrupp), utveckling av prototyp (applikationsutveckling) och fältstudie (observationer 

och intervjuer). Dessa metoder har lämpat sig väl för syftet med studien och målet att 

utforska marknadsföringsmetoden kvalitativt. 
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Angående litteraturstudien är detta ämne relativt nytt och det har inte funnits mycket 

information att tillgå. Det råder fortfarande osäkerhet kring exakt vad mobil marknadsföring 

innebär. En definition presenterades i teoriavsnitt 2.1.1: “Any paid message communicated by 

mobile media with the intent to influence the attitudes, intentions, and behaviour of those 

addressed by the commercial messages”. Denna passar in på den marknadsföringsmetod 

som presenterats i denna rapport, men är samtidigt beroende av hur definitionen tolkas. 

Den syftar på “betalda meddelanden kommunicerade via mobil media” och så länge 

“meddelanden” tolkas som en bredare term än bara text-meddelanden, till exempel i form av 

notifikationer, är definitionen applicerbar på mikro-platsmedveten mobil marknadsföring. 

Beacon-tekniken som använts i denna studie möjliggör för mobilapplikationer att känna till 

enhetens position och att leverera just notifikationer i samband med detta var ett 

designbeslut som togs utifrån fokusgruppdiskussionen. Tekniken möjliggör för andra typer 

av interaktioner än text-meddelanden som även dem kan innebära mobil marknadsföring 

 

Detta är en kvalitativ studie där analys har gjorts baserat på observation och intervjuer med 

användare. I och med att det endast är dessa deltagares åsikter och handlingar som 

redovisats ger inte denna studie en fullständig statistisk bild över alla användares inställning 

till marknadsföringen. Således bör denna studie endast ses som en fingervisning angående 

användares inställning. För en mer omfattande bild bör mer utförliga studier göras där 

marknadsföringsmetoden studeras i andra butiksmiljöer och med fördel i en kvantitativ 

studie med fler deltagare. 

 

Då denna studie fokuserade på att utveckla en implementation och testa en viss typ av mobil 

marknadsföring i butiksmiljö borde framtida studier utforska ytterligare integritetsaspekter 

och även jämföra mellan olika erbjudande-applikationer eller erbjudande-hemsidor för att se 

om design eller andra aspekter kan påverka användares syn på integritet. 

 

Mikro-platsmedeveten marknadsföring har hittills inte utforskats på det sätt som 

presenterats i denna studie. Marknadsföringsmetoden är ny och den här studien visar på en 

marknadsföring som fungerar och är applicerbar idag. Tekniken finns och stöds av de 

vanligaste smarttelefonerna på marknaden och beacon-tekniken är tillgänglig. Den här 

studiens styrka ligger i att bidra till kunskap om användares inställning till denna 

marknadsföring. 
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8 Slutsats 
Den primära frågeställningen i detta examensarbete var att utforska användares upplevelser 

och inställning mot en ny typ av mobil marknadsföring: 

 

● Vilken inställning har användare till mikro-platsmedveten mobil marknadsföring? 

 

Detta utforskades med hjälp av en fältstudie där användare testat upplevelsen och 

intervjuats (se kapitel 6.4 för sammanställning av observationer och intervjuer). 

 

Alla deltagare i studien hade mycket positiv inställning till upplevelsen som denna typ av 

marknadsföring innebar. De välkomnade den och de ansåg att det var en rolig och ny typ av 

marknadsföring som de hade lättare att ta till sig, men med förbehållsamhet kring att det var 

viktigt att implementation gjordes på ett icke inkräktande och irriterande sätt. I detta fall 

syftades det på irritation i samband med notifikationer som mottagits då användare redan 

passerat produkten med erbjudande och mottagning av fler notifikationer än som var 

önskvärt. Just push-notifikationer var en mycket känslig fråga, vilket identifierades redan 

under förstudien, då majoriteten ansåg att dessa notifikationer var personliga och inget som 

de tillät såvida det inte fanns någon tydlig anledning till varför en applikation skulle skicka 

dem. 

 

Angående integritetsaspekter relaterade till marknadsföringen och tekniken hade 

majoriteten av testdeltagarna inga problem med det. De ansåg att det redan var så många 

tjänster som samlade in data, så det var inget de reflekterade över. De såg också möjligheten 

att avinstallera erbjudande-applikationen om de ansåg att det blev ett problem.  
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Bilaga 1: Samtyckesformulär - 

fokusgrupp 
 

Stockholm 2014-04-28 
 

Projekt: “Micro location-aware” mobil marknadsföring 
 

Det material som samlas in vid denna fokusgrupp i form av ljudinspelning och 
anteckningar kommer att hanteras så att de som medverkar i studien förblir anonyma. 
Materialet som samlas in kommer bara att användas och analyseras av de ansvariga 
som medverkar i projektet. Efter studiens slut kommer ljudinspelningen att förvaras hos 
Rabble Communications AB så att ingen obehörig får tillgång till det. Deltagare i studien 
kan när som helst utan att ange orsak avbryta en aktivitet om så önskas utan att detta 
ifrågasätts. Resultatet kommer att sammanställas i en rapport som kommer att finnas 
tillgänglig för deltagare som är intresserade att läsa den. 
 

Rabble Communications AB 
Oscar Nilsson 
Holländargatan 20 
111 60 Stockholm 
 

 

 

 

____________________________________                    __________________ 
Signatur         Datum 
 

 

____________________________________ 
Namnförtydligande  
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Bilaga 2: Fokusgrupp - Manuskript 
 

Dela ut och samla in undertecknade samtyckesformulär. 
 

Välkomna, 
Denna fokusgrupp är del av förstudien i en studie om mobil marknadsföring. 
 

Diskussionen spelas in för att vi inte ska missa kommentarer och behöva ta upp er 
uppmärksamhet genom att anteckna. Jag försäkrar er om att det endast är vi som 
arbetar med studien som kommer att ta del av ljudinspelningen senare och den kommer 
inte att föras vidare. 
 

Vi är intresserade av allas personliga åsikter så jag vill uppmuntra er att säga det ni 
tänker. Om ni misstycker eller har en annan åsikt är det fritt fram att prata, vi är 
intresserade av allas åsikter. 
 

Vi ska prata om mobil marknadsföring och sen lite mer specifikt kring platsmedveten 
mobil marknadsföring i butiker. 
 

-- 
 

Rabble är ett exempel där appen är en kanal för erbjudanden. Det finns flera appar av 
det här slaget, men traditionellt sett har det varit marknadsföring via sms som varit den 
stora grejen och man har t ex skickat ut erbjudanden med koder som användare kunnat 
ta del av på diverse sätt. 
 

I och med smartphones och framförallt iPhone har push-notiser vuxit och det är ett av 
sätten för att nå användare med erbjudanden. 
 

Inleder generellt: 
 

Hur ser ni på reklam i traditionell media (tidningar, tv) jämför med reklam i mobilen. Vad 
är er inställning? 
 

Vad tycker ni om push-notiser i mobilen allmänt? 
Tillåter ni appar att skicka push? 
Hur brukar ni svara när appar frågar om det? 
Reflekterar ni över när ni svarar eller går det per automatik? 
 

iBeacons 
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Förklara vad iBeacons är och hur de kan användas. Visa presentation och ge exempel: 
matbutiken, retail samt ge en demonstration. 
 

Som ni kan se finns många olika användningsområden och möjligheter med teknik som 
möjliggör att telefonen kan veta var den är inomhus med bara några decimeters 
precision. 
 

Hur skulle ni vilja att det fungerade i butiken om en applikation som rabble hade stöd för 
detta? 
 

Under vilka omständigheter eller tillfällen skulle det fungera bra eller dåligt? 
 

Anser ni att det finns en gräns för när det kan bli för många push notiser? 
 

Ser ni några negativa sidor med denna nya möjlighet till geografiska pushar? 
 

Om vi fokuserar på matbutiker, hur skulle ni vilja att fungerade där? 
 

Hur ser ni på integritet, är det någon här som ser en slags oro kring att denna teknik 
börjar användas? 
 

Är det någon som har något att tillägga? 
 

Jag vill tacka alla för en bra diskussion, vi kommer använda detta som en förstudie inför 
tester som vi ska utföra i butik där vi kommer titta ännu närmare på användares attityder 
gentemot geo specifika pushnotiser och iBeacon-tekniken. 
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Bilaga 3: Samtyckesformulär - 

fältstudie 
 

Stockholm 2014-05-19 
 

Projekt: “Micro location-aware” mobil marknadsföring 
 

Det material som samlas in vid detta användartest i form av ljudinspelning, 
videoupptagning och anteckningar kommer att hanteras så att de som medverkar i 
studien förblir anonyma. Materialet som samlas in kommer bara att användas och 
analyseras av de ansvariga som medverkar i projektet. Efter studiens slut kommer 
ljudinspelning, video och anteckningar att förvaras hos Rabble Communications AB så 
att ingen obehörig får tillgång till det. Deltagare i studien kan när som helst utan att ange 
orsak avbryta en aktivitet om så önskas utan att detta ifrågasätts. Resultatet kommer att 
sammanställas i en rapport som kommer att finnas tillgänglig för deltagare som är 
intresserade att läsa den. 
 

Rabble Communications AB 
Oscar Nilsson 
Holländargatan 20 
111 60 Stockholm 
 

 

 

 

_____________________________________                    __________________ 
Signatur           Datum 
 

 

______________________________________ 
Namnförtydligande  
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Bilaga 4: Fältstudie - Guide 
 

Inför test 
 

• Se till att beacons sitter på rätt ställen i butiken 
• Prototyp av erbjudande-applikation är installerad på testtelefonen 
• Testtelefonen är laddad 
• Testtelefonen ska inte vara låst lösenord 
• Observatörens mobiltelefon för filmning och ljudupptagning ska vara fullt laddad 

och ha tillräckligt med minne för ett test följt av intervju 
 

Testet 
 

Samla in samtyckesformulär. 
 

Testet går ut på att ge dig som användare möjlighet att prova och känna på en ny typ av 
marknadsföring. Testet går inte ut på att utvärdera denna specifika implementationen, 
erbjudande-applikationen som är med i testet är enbart en prototyp. 
 

Inled generellt med frågor om mobil marknadsföring, sätt stämningen: 
 

• Hur ser du på reklam i traditionell media (tidningar, tv) jämför med reklam i 
mobilen. 

 

• Vad tycker du om push-notiser i mobilen allmänt? Tillåter du appar att skicka 
push? Hur brukar du svara när appar frågar om det? 

 

Informera om fälttestet 
Först och främst ska du få gå in i butiken, och handla några produkter. Jag, i egenskap 
av observatör kommer att följa dig några meter efter och filma din runda i affären. 
Därefter följer en semistrukturerad intervju som spelas in där vi diskuterar dina åsikter 
kring implementationen och tekniken. 
 

Du kommer att ha med dig denna mobiltelefon (ge mobil till testdeltagaren) under 
butiksbesöket och den är utrustad med en specialversion av Rabbles erbjudande-
applikation. Öppna appen och klicka runt för att bekanta dig med den och ställ gärna 
frågor nu om du undrar över något. 
 

Du ska gå in i butiken som om du handlar som vanligt (ta korg osv), men jag finns 
tillgänglig om det skulle hända något eller om du har frågor för att kunna ta dig vidare i 
testet. 
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Du har två primära produkter som du ska plocka på dig. Dessa är godis och knäckebröd. 
Det är tillåtet att handla fler produkter om du vill. 
 

[Gå ner till butiken och observera, inled observationen en bit innan användaren kommer 
till butikens entré] 
 

[Gå tillbaka till kontoret och intervjua deltagaren i lugn och ro] 
 

Intervjufrågor 
 

• Hur känner du att den här typen av marknadsföring fungerar? 
 

• Hur upplevde du det? 
 

• Hur känner du att tekniken fungerar? 
 

• Kan du komma på något annat sätt som vore bättre att få information genom? 
 

• Kan du se något annat än erbjudanden du vill pushas om?  
 

• Under vilka omständigheter eller tillfällen tyckte du att det fungerade bra eller 
dåligt? 

 

• Anser du att det finns en gräns för när det kan bli för många push notiser? 
 

• Hur ser du på integritet, ser du någon oro med denna typ av marknadsföring? 
 

• Hur hjälpsamt tycker du att denna marknadsföring skulle vara i matbutiker? 
 

• Hur hjälpsamt tror du att det är i andra typer av butiker? 
 

• Tillför det här något just nu, Intresserar det här dig? 
 

• Vilket varumärke tänkte du på när du fick notifikation om en produkt? Varumärket 
i annonsen, Rabble eller butiken som du var i? 
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