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HÖGSKOLAN I HALMSTAD  

För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet 

 

 

Högskolan i Halmstad är en populär högskola. Högskolan är känd för sitt rika utbildnings-

utbud och små studentgrupper. Också forskningen är framstående och internationellt 

välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande 

samverkan med näringsliv och offentlig sektor.  

 

Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som 

utveckling och studiet av verksamhet, produkter och livskvalitet. För att främja samspel 

mellan styrkeområdena genomsyras de av tre teman: innovation, samverkan och välbefin-

nande. 

 

Högskolan i Halmstads rika utbud av kurser och utbildningar attraherar studenter från hela 

Sverige, och från andra länder, vilket märks tydligt på campus. Inom styrkeområdena finns 

både traditionella program och utbildningar med unika inriktningar. Högskolan utvecklas 

ständigt med nya kurser, utbildningar, forskning och växande campusområde. De många 

utbytesstudenterna ger Högskolan en internationell karaktär.  

 

Men Högskolan är mer än en plats för utbildning. Högskolan är en mötesplats för olika 

kulturer och människor i olika åldrar. Högskolan är en kunskapsbank för näringsliv och 

samhälle. 

 

Högskolan i Halmstad firade 2008 25-årsjubileum som självständig högskola med egen 

rektor. De första eftergymnasiala utbildningarna påbörjades redan 1973. Nu har Högskolan i 

Halmstad ett 50-tal program på grundnivå, 10 500 studenter och drygt 600 anställda, varav 

cirka 40 professorer. 

  

  



 
 

Förord 
 

Vi har avslutat vår marknadsföringsutbildning med att skriva en uppsats inom ämnet. 

Tekniken utvecklas ständigt och det kommer nya sätt för företag att marknadsföra sig på. 

Därför valde vi att skriva om mobilapplikationer och hur den nya marknadsföringskanalen 

kan skapa lojalitet, både för att det kändes rätt i tiden och för att det var något som vi var 

intresserade av att veta mer om.  

 

Vi vill tacka de personer som har ställt upp på intervjuer; Henrik Löfberg på Malmö Aviation, 

Magnus Månsson på Sparbanken Öresund, Claes Pellvik på Ving och Behrang Ehteshamy på 

Blocket.se. Ni har gett oss värdefull information om hur era företag arbetar med 

mobilapplikationer, utan er hjälp hade det inte gått att genomföra denna uppsats.  
 

Vi hoppas att vår uppsats kan ge tjänsteföretag som använder, eller skulle kunna använda en 

mobilapplikation, mer information om hur en mobilapplikation kan skapa lojalitet.  
 

 

 

Halmstad, 19 juni, 2012 

 

 

 

 

_________________ _________________  

 

Lina Cottman Elin Ekholm 



 
 

Abstract 
 

Title: How to create a successful mobile application – A case study about how service 

companies can get increased loyalty.  

 

Keywords: Mobile application, smartphone, interactivity, loyalty and service company. 

 

Problem formulation: How can an interactive mobile application create possibilities to loyalty 

to a service company?  

 

Purpose: Our purpose with the thesis is to get deeper understanding within the subject and to 

see if there are any connections between construction, appearance and marketing of a mobile 

application and the loyalty that might appear. We also want to share our knowledge to service 

companies who use or could use a mobile application.  

Methodology: We made a qualitative study focusing on a case study where we made deep 

interviews with four service companies in Sweden: Ving, Malmö Aviation, Blocket.se and 

Sparbanken Öresund. The interviews were done through personal meetings, over telephone 

and through e-mails. Our questions were based on theory found in scientific articles, a few 

printed books and white papers.  

 

Theoretical framework: This chapter begins with an argumentation about our chosen theories, 

which is followed by theory about interactive mobile applications. We continue with a text 

about mobile applications created by companies and how loyalty can be created through a 

mobile application. The chapter ends with a presentation and a discussion about our model 

and our sub queries.  

 

Results: We can see that there are connections between the construction, appearance and 

marketing of a mobile application and the loyalty that might be created. To bring attention to 

the mobile application, the company has to use marketing. When people have noticed the 

application, there are prerequisite for building commitment and trust. We have seen that the 

application's interactivity and appearance can create commitment and trust between 

companies and customers. 

  



 
 

Sammanfattning 
 

Titel: Att skapa en framgångsrik mobilapplikation – En fallstudie om hur tjänsteföretag kan få 

ökad lojalitet. 

 

Nyckelord: Mobilapplikation, smartphone, interaktivitet, lojalitet och tjänsteföretag. 

 

Problemformulering: Hur kan en interaktiv mobilapplikation skapa förutsättningar för ökad 

lojalitet till ett tjänsteföretag? 

 

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att få en ökad förståelse inom ämnet och se om det finns 

kopplingar mellan uppbyggnad, utseende och marknadsföring av en mobilapplikation och den 

lojalitet som eventuellt skapas. Vidare vill vi delge vår kunskap till tjänsteföretag som 

använder sig eller skulle kunna använda sig av en mobilapplikation. 

Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie där vi fokuserat på en fallstudie genom att utföra 

djupa intervjuer med fyra tjänsteföretag, Ving, Malmö Aviation, Blocket.se och Sparbanken 

Öresund. Intervjuerna har genomförts via personliga möten, telefon samt mejl. Intervjuguiden 

baserades på teori vi funnit i vetenskapliga artiklar, några få tryckta böcker och i white 

papers.  

 

Teoretisk referensram: Detta kapitel inleds med en argumentation över valda teorier, följt av 

teori kring interaktiva mobilapplikationer. Vi fortsätter med teori om företagsapplikationer 

och hur lojalitet kan skapas genom en mobilapplikation. Kapitlet avslutas med en presentation 

och diskussion kring vår framtagna modell samt våra delfrågor.  

 

Resultat: Vi kan se att det finns kopplingar mellan uppbyggnad, utseende och marknadsföring 

av en mobilapplikation och den lojalitet som eventuellt skapas. För att uppmärksamma 

applikationens existens krävs att företagen marknadsför den. När konsumenter 

uppmärksammat applikationen finns förutsättningar för att skapa engagemang och tillit. Det 

blir sedan applikationens interaktiva funktioner samt utseende som bidrar till att engagemang 

och tillit kan skapas mellan företag och kund.  
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer läsarna få en överblick av uppsatsen. Vi börjar med en 

bakgrund och diskussion till vårt problem som sedan resulterar i en problemformulering. Vi 

presenterar även avgränsningar och centrala begrepp i detta kapitel för att underlätta 

förståelsen av uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 
Med introduktionen av mobiltelefonen kom stora möjligheter (Sarker & Wells, 2003). 

Däribland möjligheten till friare kommunikation, mobilt samarbete och mobil handel. Sarker 

och Wells (2003) skriver att flera faktorer påverkade om en person skulle acceptera och börja 

använda sig av den nya, bärbara och sladdlösa telefonen. Bland dessa faktorer fanns ålder och 

vilken fas i livet personen befann sig i. Även i vilken mån användaren skulle våga prova på 

denna nya högteknologiska apparat och personens kulturella bakgrund skulle påverka. Vidare 

skriver Sarker och Wells (2003) att användningen av mobiltelefonen också hade en 

ekonomisk aspekt. Även om den mobila funktionen var eftersträvansvärd, fanns det 

människor som inte ansåg att det höga pris som togs för mobiltelefonen nådde upp till det 

värde som kom genom användandet av den (Sarker & Wells, 2003). 

 

Uppkomsten av smartphones, vilka är telefoner med bland annat fullt anpassat Internet, 

kamera, mediaspelare och platsbaserad service, har ändrat sättet människan använder sin 

mobiltelefon på (Meier, 2010). I dag ser vi vår mobiltelefon som en minidator, ett sätt att 

kommunicera på, istället för att enbart ringa med (Golding, 2008). Ordet telefon passar inte 

längre in på de nya mobilerna då det finns andra aktiviteter än telefoni i dagens mobiltelefon 

som utnyttjas flitigare (Golding, 2008). Smartphones gör det möjligt för användarna att ladda 

ner applikationer till mobiltelefonen som hamnar på användarens mobilskärm (Pavlou & 

Stewart, 2000). En mobilapplikation är ett tillämpningsprogram som kan utföra olika typer av 

aktiviteter [1]. Exempelvis kan den fungera som en webbläsare eller en e-postklient, ge 

nyhets- eller vädertjänster.  Det finns bland annat applikationer som är till för underhållning, 

till exempel spel eller mediaspelare samt applikationer för att komma i kontakt med andra 

genom olika sociala medier [1]. Det finns fördelar med att använda sig av en mobilapplikation 

framför en mobilanpassad webbsida. Det går snabbare att starta applikationen än att vänta på 

nedladdning av webbsidan och genom att applikationen är utformad för speciella 

operativsystem blir den bättre anpassad till den aktuella mobila enheten [1]. Utvecklingen av 

mobiltelefoner och där med möjligheten för företag att använda sig av mobilapplikationer 

som kommunikationskanal har skapat möjlighet för interaktiv marknadsföring (Pavlou & 

Stewart, 2000).  

 

Att använda sig av en mobilapplikation för att nå ut med sin marknadsföring är ett sätt som 

har blivit allt vanligare för företag. Marknaden för mobilapplikationer ökar ständigt och allt 

fler företag har nu börjat använda sig av dem [2]. I dag, år 2012, finns ett flertal 

operativsystem där applikationer kan laddas ner och antalet applikationer i dessa system ökar 

ständigt [3][4].  

 

 

 
Fig. 1.1 - Applikationsbutiker (Fritt ritad figur) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobilspel
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Mobilapplikationen är fortfarande en relativt ny marknadsföringskanal och företag utvecklar 

ständigt applikationer utan att veta hur eller om den nya kanalen kan bidra till verksamheten. 

Genom att studera hur en mobilapplikation kan utvecklas i teorin och även studera hur företag 

i praktiken utvecklar sina applikationer tror vi att faktorer som bidrar till lojalitet kan 

upptäckas. Det är ett relevant ämne att studera då mobilapplikationer förekommer i allt större 

utsträckning i vårt samhälle. Vidare finns heller inga tidigare teorier om hur lojalitet kan 

skapas för ett tjänsteföretag genom att utforma sin mobilapplikation på ett visst sätt. Genom 

att studera närmare hur företag bygger upp sina applikationer och jämföra detta med det 

engagemang och den tillit de upplever att användarna har för mobilapplikationen, vill vi se 

om en koppling finns till lojalitet.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Genom ny teknik har direktmarknadsföring tagits till en ny nivå och fler möjligheter till 

individuell kommunikation har uppstått. Jensen (1998) skriver om olika former av 

interaktivitet varav en handlar om att användaren själv kan välja ut den information han eller 

hon är intresserad av från ett givet antal alternativ. Så är fallet med viss typ av interaktiv 

marknadsföring i mobiltelefonen där konsumenten själv kan bestämma vilken typ av 

information som önskas. Kunden laddar självmant hem en företagsapplikation för att han eller 

hon vill få ut information från företaget. På detta sätt blir det inte företaget själv som 

påtvingar konsumenterna information och användarna av applikationen blir mer engagerade 

då de själva söker upp vad de är intresserade av. I en mobilapplikation kan företaget göra det 

möjligt att, förutom att söka information, också låta kunden genomföra köp, besvara frågor 

eller se en video (Jensen, 1998). Författaren nämner att interaktion innefattas av att en person 

agerar på en annan persons handlingar eller efterfrågan. I mobilmarknadsföring sker detta då 

ett företag interagerar med sina kunder genom att utbyta information och svara på respektive 

parts agerande. 

 

Interaktiv marknadsföring kan medföra att kundernas engagemang ökar för företaget, vilket 

kan leda till mer genomtänkta köp som i längden kan bidra till mer tillfredsställda kunder 

(Pavlou & Stewart, 2000). Vidare visar teorin att en kund som är tillfredsställd och känner 

tillit till företaget är grunden för att få en lojal kund (Ball, Coelho & Vilares, 2006). För ett 

företag är det av vikt att behålla de kunder som redan är lojala och lägga mer kraft på dem än 

på att locka till sig nya kunder (Doyle & Stern, 2006).  Detta då det kostar företaget tre till 

fem gånger mer att hitta nya kunder än att behålla de som redan finns. Författarna menar att 

en kund som är lojal köper mer av företagets produkter eller tjänster, de är mindre 

priskänsliga och de lockar nya kunder till företaget genom att sprida ett gott rykte. Dessutom 

kräver lojala kunder mindre tid av företaget, vilket är ytterligare anledning till varför det är 

viktigt för företag att skapa och behålla lojala kunder. 

 

Då en applikation finns nedladdad på kundens telefon kan han eller hon öppna upp 

applikationen och få den information som efterfrågas, oberoende av plats och tid. Att ständigt 

finnas tillgänglig för kunden är ett sätt att bygga upp tillit och trovärdighet för företaget, vilka 

är funktioner som bidrar till att lojalitet uppstår (Cyr, Head & Ivanov, 2009). Även 

engagemang från kunden krävs för att denne ska bli lojal (Dagger et al., 2011). Vidare bör 

företaget skapa en mobilapplikation som har de funktioner konsumenten efterfrågar för att på 

detta sätt kunna tillfredsställa kunden. Enligt Doyle och Stern (2006) kan lojala kunder skapa 

ökad försäljning för företaget.  
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1.3 Problemformulering 
 

Hur kan en interaktiv mobilapplikation skapa förutsättningar för ökad lojalitet till ett 

tjänsteföretag? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att få en ökad förståelse inom ämnet och se om det finns 

kopplingar mellan uppbyggnad, utseende och marknadsföring av en mobilapplikation och den 

lojalitet som eventuellt skapas. Vidare vill vi delge vår kunskap till tjänsteföretag som 

använder sig eller skulle kunna använda sig av en mobilapplikation. 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom vi båda uppsatsskrivare skulle befinna oss i Sverige för praktik under våren 2012 

bestämde vi att vår uppsats skulle fokusera på svenska företag. Vi använder oss privat främst 

av mobilapplikationer från företag som säljer tjänster och med detta i åtanke valde vi att 

forska kring denna typ av applikation. Vi ser att mobilapplikationer är mest förekommande 

för just tjänsteföretag, varpå vi ansåg att dessa skulle vara mest intressanta för vår studie. Vi 

valde att undersöka hur en mobilapplikation kan skapa lojalitet ett företag som erbjuder 

tjänster till en konsument och har därmed valt bort företag som säljer tjänster till andra 

företag. Anledningen till varför vi valde att fokusera på tjänsteföretag som har konsumenter 

som slutkunder var då vi anser att det skulle vara mest intressant att studera då det ligger oss 

studenter närmast. Vi ser även att det främst är enskilda personer som laddar ner en 

mobilapplikation och det blir då konsumenter vi tror är de största användarna av applikationer 

från tjänsteföretag.  

 

Vi kunde se att interaktivitet i någon form framkom i samtliga mobilapplikationer vi har 

studerat. Vi har före påbörjat arbetet med uppsatsen haft uppfattningen att visst mått av 

interaktion är ett krav för att en mobilapplikation ska fylla sitt syfte. Därför har vi valt att 

fördjupa oss i mobilapplikationer med interaktiva funktioner.   

 

1.6 Centrala begrepp  
 

Mobilapplikation, förkortning app: program som laddas ned från nätet till en mobiltelefon [5]. 

 

Smartphone, även kallad datormobil: mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, 

Internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator [6]. 

 

Interaktion: samverkan, samspel: process där grupper eller individer genom sitt handlande 

ömsesidigt påverkar varandra [7]. 

 

Medier: kanaler för förmedling av information och underhållning [8]. 

 

Tjänsteföretag: en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett 

tjänsteföretags medarbetare (eller tekniska hjälpmedel i form av t.ex. bankautomater) i syfte 

att tillgodose vissa behov [9]. 

 

ROI: ett prestationsmått som används för att utvärdera effektiviteten av en investering eller 

för att jämföra effektiviteten mellan olika investeringar. För att räkna ut ROI, divideras 

vinsten (return) av en investering med kostnaden av den. Resultatet presenteras i procent eller 

ratio [10].  
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Lojalitet: att vara lojal. Lojal: som alltid står på någons sida (och är beredd att hjälpa) [11]. 

 

Tillit: tro är 1) förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 2) tillit riktad till 

viss person [12].  

Engagemang: inriktning av krafter och intresse; inriktning av resurser; (tillfällig anställning) 

[13].  

Marknadsföring: dels en funktion i ett företag och organisation, dels en deldisciplin inom 

ämnet företagsekonomi [14].  

Mervärde: centralt begrepp i marxistisk teori den vinst som kapitalägaren anses erhålla genom 

exploatering av arbetskraften [15].  

Lansera: lansera, införa (något nytt i visst sammanhang); (speciellt) föra ut på marknaden 

(med hjälp av reklamkampanj e.d.) [16].  

 

http://www.ne.se/s%C3%B6k-version?sortKey=LOJALITET+10&q=lojal
http://www.ne.se/s%C3%B6k-version?sortKey=LOJAL+10&q=lojal
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för genomförda intervjuer, analys, 

samt för att kunna besvara vårt problem. 

 

Då vi studerar mobilapplikationer för tjänsteföretag anser vi att det är av vikt att förstå vad en 

mobilapplikation är och hur den fungerar för att få förståelse för hela uppsatsen och för att vi 

ska kunna besvara vårt problem. Därför har vi gått djupare in på hur en mobilapplikation är 

uppbyggd och även för att kunna se hur mobilapplikationens uppbyggnad är kopplat till 

interaktionsmöjligheter.  

 

Efter att ha studerat teori kring mobilapplikationer och lojalitet kunde vi se att engagemang 

och tillit var två avgörande faktorer för att skapa lojalitet. Vi valde därmed att använda dessa 

begrepp för att studera om en koppling till mobilapplikationers användning finns. Vi ansåg att 

dessa begrepp hängde ihop med mobilapplikationer och valde därför att fokusera på dessa i 

vår studie.  

 

2.1 Interaktiva mobilapplikationer 
Jensen (1998) menar att interaktion kan vara ett mått på konsumentens möjlighet att påverka 

innehållet eller formen på kommunikationen i media. För att en mobilapplikation ska kunna 

engagera konsumenten krävs viss form av interaktion som kan ske på olika sätt, bland annat 

genom att kunden får klicka för att kunna beställa en vara eller tjänst, lokalisera en plats eller 

för att hämta information. Jensen (1998) anger fyra dimensioner av interaktivitet. Den första 

är översändande interaktivitet som innebär medias informationsöverföring till konsumenter 

via ett flertal kanaler där människor själva får välja vilken information de vill ta in. Doyle och 

Stern (2006) menar att denna typ av interaktivitet är bekväm för konsumenten då de kan ta del 

av objektiv och heltäckande information dygnet runt som de själva väljer ut. Den andra 

dimensionen som Jensen (1998) anger är konsultativ interaktion där konsumenten själv 

efterfrågar en viss typ av information från ett antal existerande alternativ. Ett exempel på detta 

är informationsservice online. Den tredje dimensionen kallas konverserande interaktivitet 

(Jensen, 1998). Det innebär att konsumenten själv kan skapa och överföra egen information i 

en tvåvägskommunikation i realtid. Exempel på detta är vanliga mejl (Jensen, 1998). Den 

fjärde och sista dimensionen heter registreringsbar interaktivitet och medför att mediet kan 

samla in och svara på den information som kommer från konsumenter. På det viset kan de 

också tillfredsställa kundernas enskilda behov, vilket är fallet med exempelvis en chatt 

(Jensen, 1998). Utvecklingen av telefoner har skapat möjlighet för interaktiv kommunikation 

(Pavlou & Stewart, 2000). 

 

Meier (2010) skriver att en mobilapplikation främst är uppbyggd av sju komponenter. Den 

första är aktivitet, som innebär hur applikationen ser ut på startsidan gällande layout och 

navigation. Hur applikationen agerar på besökarens navigation visar graden av aktivitet den är 

uppbyggd av (Meier, 2010). Den andra komponenten är servicefunktionen, skriver författaren. 

Med service avses de bakomliggande uppdateringar som ständigt görs för applikationen och 

aktiviteten men som inte är synliga för ögat (Meier, 2010). Vidare beskrivs den tredje 

komponenten att vara den funktion som ger applikationen innehåll och hanterar och möjliggör 

vidarespridning av applikationens data. Denna funktion kan regleras så andra applikationer får 

tillgång till information från en applikation samt att den kan få tillgång till data från andra 

(Meier, 2010). Den fjärde delen av en applikation kallar författaren upplysning. Med detta 

menas att användaren genom en handling sänder ut en signal om vad han eller hon vill uppnå. 

Denna signal skickas då till den del av applikationen som kan svara på handlingen (Meier, 
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2010). En upplysning kan enligt författaren bestå av att användaren vill göra något med 

applikationen, att applikationen upplyser om att någonting har hänt eller att en aktivitet startar 

i applikationen. Det är främst denna komponent som hanterar interaktiviteten i applikationen 

(Meier, 2010). Den femte komponenten, sändningsmottagare, finns i applikationen för att den 

automatiskt ska kunna svara på en handling som användaren gör (Meier, 2010). Detta innebär 

att det går snabbare för konsumenten att få ett svar på sin förfrågan. Widgets är den sjätte 

delen som författaren beskriver och består av en visuell ikon som finns i applikationen. Den är 

en typ av sändarmottagare som gör det möjligt att skapa interaktiva och dynamiska 

applikationer som användaren kan placera på sin startsida på telefonen. Den sjunde och sista 

komponenten av en mobilapplikation kallas underrättelse och består av en funktion som 

informerar användaren när något nytt händer i applikationen (Meier, 2010). Med detta menar 

författaren att exempelvis en signal ljuder när ett nytt meddelande inkommer. Denna funktion 

är till för att upplysa konsumenten om att något har hänt, men på ett sätt som inte stör honom 

eller henne. 

 

Wang, Song, Lei och Sheriff (2005) skriver att den viktigaste faktorn som påverkar om 

konsumenter vill utnyttja mobila tjänster är användbarhet. Nysveen et al. (2005) tar även upp 

vikten av enkelhet och upplevd användbarhet för en mobil tjänst och att dessa faktorer har 

avsevärd inverkan på konsumenters attityd mot att använda tjänsten. Det mest efterfrågade en 

användare vill få ut av ett företags mobiltjänst är information (Wang et al., 2005). Vidare 

beskriver författarna att det är viktigt med funktionalitet, enkelhet och att de olika uppgifter 

som en användare vill utföra går att samverka. Speciellt i tjänstebranschen kan ett företag öka 

sitt värde av de befintliga erbjudanden som finns genom att använda sig av mobila tjänster 

(Wang et al., 2005). Då är det till företagens fördel om de använder sig av en platsbaserad 

tjänst, location-based services (LBS), som kan ge utvald information beroende på var 

konsumenten befinner sig (Wang et al., 2005). Detta kan ske genom att mobiltelefonen är 

utrustad med ett global positioning system (GPS). Med hjälp av den platsbaserade tjänsten 

kan användaren snabbt finna exempelvis närmste bankomat eller hotell (Pura, 2005). 

Marknadsföring har aldrig följts av total passivitet från konsumenterna, varpå viss 

interaktivitet finns i samtliga medier (Pavlou & Stewart, 2000). Det som är nytt i 

sammanhanget är den ständigt ökande hastighet och omfattning interaktiviteten sker i med 

hjälp av den nya kommunikationskanalen mobiltelefonen. 

 

 

2.2 Företagsapplikationer 

Enligt Davis (2011) utnyttjar 43 % av alla mobilanvändare applikationer och det är även dessa 

som är största anledningen till att människor köper mobiltelefoner. Detta menar författaren är 

orsaken till att företag i allt större utsträckning använder sig av mobila applikationer för 

marknadsföring, försäljning och kundsupport. År 2007 var spelapplikationer den typ av 

applikation som var mest nedladdad, företagsapplikationer utgjorde då 4 % (Verkasalo & 

Hämmäinen, 2007). Även i december år 2011 utgjorde spel nära hälften av de applikationer 

som laddades ner [17]. År 2012 har 31 % av svenska företag infört egna anpassade företags-

applikationer [18]. 

 

En applikation som görs av någon annan än telefontillverkaren kallas tredjeparts applikationer 

(Verkasalo & Hämmäinen, 2007). Detta innebär alltså att när en extern part, exempelvis ett 

företag, gör en applikation kallas detta för tredjeparts applikation. Författarna menar att de 

tredjeparts applikationer som konsumenter laddar ner tyder på att de vill anpassa 

mobiltelefonen efter sin egen person och identitet (Verkasalo & Hämmäinen, 2007). Koegel 

(2011) nämner tre typer av applikationer som är viktiga för marknadsförare att känna till. Den 
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första är Branded apps som skapas av företag för att förstärka någon aspekt av deras produkt 

eller tjänst och öka användandet av den. Denna typ av applikation har inget syfte att öka 

försäljningen av produkten (Koegel, 2011). Ett exempel författaren ger är Coca Colas 

applikation Coke’s spin the bottle. Den andra typen av mobilapplikation kallas Mobile media 

– related apps (Koegel, 2011). Dessa är ofta en förlängning av välkända typer av media vars 

funktioner är unika för applikationen. Ett exempel här är nyhetsföretaget CNN:s egen 

applikation CNN Mobile. Den tredje typen av applikation är Mobile shopping/commerce 

related apps. Detta är applikationer skapade av återförsäljare för att upprätthålla kontinuerlig 

kommunikation med sina kunder via mobiltelefonen och även möjliggöra handel via 

mobilapplikationen (Koegel, 2011). Då den mobila applikationen tas fram för att stärka 

företagets framgång är det viktigt att företagsledningen är med under utvecklingsfasen (Davis, 

2011). Ett företag bygger oftast upp en applikation och gör den gratis för konsumenterna att 

ladda ner, varpå de har indirekta sätt att tjäna pengar på applikationen (Golding, 2008).  

 

Koegel (2011) skriver att mobila företagsapplikationer kan innebära en begränsning i de fall 

syftet är att nå ut till den mobila marknaden. Detta då konsumenterna själva måste hitta och 

ladda ner applikationen för att komma i kontakt med företaget. Golding (2008) menar att 

företag inte ska lägga all sin budget och tid på att ta fram en applikation utan lika mycket 

ansträngning bör läggas på att marknadsföra den färdiga enheten. Vidare skriver författaren 

att det går att marknadsföra sin applikation på fyra sätt, det första är på Internet genom till 

exempel en webbsida, blogg eller Internetreklam. Vidare skriver Golding (2008) att företag 

även kan marknadsföra sin applikation i återförsäljares butiker där konsumenter köper sina 

telefoner. Ett tredje sätt att marknadsföra sin applikation på menar Golding (2008) är genom 

traditionell media, så som tidningar, men det bästa och svåraste sättet är att marknadsföra dem 

direkt genom mobiltelefonen. Det kan vara svårt att dra till sig en användares uppmärksamhet 

till just sin mobilapplikation men när konsumenten väl har fått upp ögonen för den är det 

vanligaste sättet att få applikationen till sin mobil genom att ladda ner den direkt genom 

telefonen (Golding, 2008). Detta sker genom ett operativsystem som finns på användarens 

smartphone vid köpet av telefonen. De två största systemen är Androids Google Play Store 

och Apples iOS [19]. Fördelen med att utveckla en applikation till Android är att detta 

operativsystem kan användas av olika telefoner oberoende av mobiltillverkare, medan 

applikationer för iOS endast fungerar på Apples iPhones [19]. Nackdelen med att utveckla en 

applikation till Android kan vara att den måste anpassas till olika typer av mobiler och 

storlekar på skärmar [19]. 

 

Merisavo et al. (2007) skriver att företag bör använda mobiltelefonen som marknadsförings-

kanal för att kunna knyta sina kunder närmre företaget genom att förse dem med kontinuerlig 

och väsentlig information. Därmed menar författarna att företaget måste se till 

användbarheten konsumenten upplever genom den mobila marknadsföringskanalen. För att 

undvika att konsumenter drar sig från att delta i eller ens titta på mobil marknadsföring är det 

viktigt att förse dem med relevant information (Gao, Rau & Salvendy, 2009). Författarna 

menar här att mycket av den reklam som kommer genom Internet främst är skräppost och brus 

som inte ger konsumenterna några förmånliga erbjudanden. Gao et al. (2009) menar att 

mobiltelefonen som marknadsföringskanal ger flera möjligheter för företag. De skriver att det 

gäller att förse kunderna med skräddarsydd information som ges i rätt tid och på rätt plats utan 

att skapa irritation. Det handlar om att undvika att störa konsumenten och istället fånga 

dennes intresse när det passar honom eller henne (Gao et al., 2009).  
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2.3 Att skapa lojalitet genom en mobilapplikation 
Deighton och Kornfeld (2007) säger att interaktiviteten kan bidra till flera möjligheter för en 

marknadsförare. Genom att integrera kunden i marknadsföringen kan företaget öka kundernas 

engagemang, vilket kan leda till mer genomtänkta köp som i längden kan bidra till mer nöjda 

och lojala kunder (Pavlou & Stewart, 2000). Författarna nämner vidare att kundernas 

feedback till företaget kan ge dem information om hur de kan förbättra organisationen, 

exempelvis avseende kundsupport och produktutveckling. 

 

En studie gjord av File, Mack och Prince (1995) visar att konsekvent interaktion mellan 

personal och kund är en avgörande faktor gällande kundens köpbeteende och lojalitet mot 

företaget. De menar att företag därför bör skapa servicesystem som uppmuntrar kunderna att 

ge feedback för deras köpupplevelser så företaget utifrån denna information kan bygga 

långvariga relationer med sina kunder. Till stor del består interaktiv marknadsföring av att 

kunden ger företaget feedback vid ett köp (Pavlou & Stewart, 2000). Det blir därmed kunden 

som gör marknadsföringen interaktiv, inte själva mediet i sig.  

 

Ghose och Dou (1998) nämner ett antal områden inom ett företag där interaktivitet används, 

främst via Internet, för att skapa värde för kunden. Exempelvis finns kundsupport där 

interaktivitet skapas genom att konsumenterna kan kommentera sina köp, ladda ner 

servicedokument för självhjälp eller där de kan följa sin orderstatus. Författarna skriver att 

interaktivitet inom marknadsföring och reklam exempelvis kan vara Internetbaserade 

marknadsundersökningar, elektroniska rabattkuponger, möjlighet att shoppa online samt för 

kunden att se videos på webbplatsen. Ghose och Dou (1998) nämner att interaktion är en 

faktor som kan bli avgörande för attraktiviteten hos en webbplats och att de viktigaste 

interaktiva elementen för ett företag att fokusera på är kundsupport. De menar att interaktiv 

kundsupport bidrar till att varje enskild kund får den hjälp han eller hon söker och företaget 

kan behandla varje kund som en unik individ. 

 

Engagemang och tillit är faktorer som påverkar relationen mellan ett företag och en kund 

(Henning-Thurau, Gwinner & Gremler, 2002). Dessa faktorer är också avgörande för hur 

stark kundlojaliteten blir till företaget. Dagger, David och Ng (2011) fann i sin studie att det 

viktigaste steget i att skapa engagemang för företaget var att skapa tillit mellan kund och 

företag. Ball, Coelho och Vilares (2006) menar vidare att tillit är en förutsättning för att en 

kund ska bli lojal. De skriver att tillit kan skapas genom kommunikation i till exempel 

personliga brev och e – mejl samt genom interaktiva medier. Yung-Ming och Yung-Shao 

(2010) skriver att en visuellt tilltalande mobil webbplats har stor effekt på den tillit en 

människa får för den. Med detta menar författarna att om ett företag vill få kundens tillit krävs 

en mobil webbplats som är designad med personifierbar layout, är lätthanterad och estetiskt 

tilltalande. Detta för att kunna möta kundens behov av underhållning. Vidare skriver 

författarna att den mobila webbplatsen även måste vara anpassningsbar, användbar och ha 

andra tilltalande delar för att kunna locka till sig kunden och fånga deras tillit.  

 

Kandampully (1997) skriver i sin studie att ett företag måste engagera sig i kunden innan 

denna själv kan bli engagerad. Och för att en kund ska bli lojal krävs att han eller hon känner 

engagemang mot företaget (Dagger et al., 2011). Engagemang och tillfredsställelse hos 

kunden påverkar i vilken utsträckning marknadsföringen kan leda till en starkare relation 

mellan företag och kund (Henning-Thurau et al., 2002). För att kunna skapa engagemang bör 

kunden känna sig trygg med företaget och inte uppleva några risker med att handla (Dagger et 

al., 2011). Vidare menar författarna att företaget ska ge konsumenterna specialbehandling 

genom rabatter och erbjudanden som tillfredsställer deras behov för att lyckas bygga upp ett 
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engagemang. Att ge kunden specialbehandling bidrar ensamt inte till förbättrad lojalitet menar 

Henning-Thurau et al. (2002). Sådana ekonomiska fördelar är betydelsefulla för konsumenten 

för stunden, men skapar ingen långvarig lojalitet. Dessutom menar de att erbjudanden som 

endast är riktade till vissa kunder kan bidra med negativa effekter då kunder som inte får 

erbjudandet kan bli missnöjda och känna sig glömda. 

 

2.4 Diskussion kring den teoretiska referensramen 
Efter att ha studerat våra teorier kring mobilapplikationer, interaktivitet och lojalitet har vi 

identifierat tre faktorer vi anser kan vara väsentliga för att skapa lojalitet för ett tjänsteföretag 

genom en mobilapplikation. Dessa faktorer har vi sammanfattat i en modell som visar att 

varje faktor kan bidra till att skapa lojalitet. Som tidigare nämnts har vi som tecken på lojalitet 

valt att fokusera på engagemang och tillit. Vi har valt att sammanställa en modell för att på ett 

tydligt sätt kunna visa hur vi ser kopplingar i teorierna. Vidare i uppsatsen kommer vi utgå 

från modellen för att få hjälp att svara på vårt problem och modellen kommer därför att testas 

i vår empiri och analys. För att kunna testa vår modell och de tre faktorer vi identifierat har 

varje faktor fått en delfråga. Det är dessa delfrågor vi kommer utgå från när vi testar vår 

modell.  

 

 

 

 

 

 

Delfråga 1  

- Bidrar interaktiva funktioner i en mobilapplikation till engagemang och tillit för ett 

tjänsteföretag?  

 

Med hjälp av denna fråga kommer vi kunna se om företagen upplever att interaktivitet i en 

mobilapplikations funktioner påverkar engagemanget och tilliten användarna känner mot 

företaget. Det engagemang och den tillit som finns mellan användare och företag kan då vara 

ett tecken på lojalitet.  

 

Delfråga 2  

- Påverkar mobilapplikationens utseende det engagemang och den tillit som finns för ett 

tjänsteföretag? 

 

Fig. 2.1 – Faktorer som kan skapa engagemang och tillit för en 

mobilapplikation (Fritt ritad figur) 
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Denna fråga hjälper oss att se om företagen upplever att det estetiska utseendet och den 

tekniska uppbyggnaden av mobilapplikationen kan påverka engagemanget och tilliten för ett 

tjänsteföretag och därmed även lojaliteten.  

 

Delfråga 3  

- Kan marknadsföring av en mobilapplikation skapa ökat engagemang och ökad tillit för ett 

tjänsteföretag? 

 

Genom denna fråga får vi svar på om företagen upplever att deras tillvägagångssätt och plats 

där de marknadsför sin mobilapplikation kan skapa engagemang och tillit.  

 



11 
 

  

Fig. 2.1 – Faktorer som kan skapa engagemang och tillit för en 

mobilapplikation (Fritt ritad figur) 
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3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras de val vi gjort, det tillvägagångssätt vi haft under arbetet med 

uppsatsen och hur dessa kan ha påverkat vårt resultat. 

 

 

3.1 Val av forskningsansats 
3.1.1 Induktiv eller deduktiv undersökning 

Det finns två sätt att genomföra en undersökning på, med en deduktiv- eller induktiv ansats 

(Jacobsen, 2002). En induktiv ansats innebär att forskaren samlar in empiri, utan att ha läst på 

om ämnet i förväg och sedan sammanställer den insamlade empirin till teori. Den deduktiva 

ansatsen innebär att uppsatsskrivaren utgår från befintliga teorier som testas i verkligheten 

(Jacobsen, 2002). I vår studie valde vi den deduktiva ansatsen då vi ville studera om tidigare 

teorier, som inte var framtagna för just vårt syfte, var applicerbara på den empiri vi fick fram i 

våra intervjuer. De tidigare teorier vi valt att studera handlade om lojalitet och fokuserade på 

faktorerna tillit och engagemang vilka båda kan vara ett tecken på att lojalitet skapas. Vi ville 

även studera teorier kring interaktivitet då en mobilapplikation grundar sig på interaktiva 

funktioner. Även teorier med fokus på mobilapplikationer som marknadsföringskanal 

studerades. 

 

3.1.2 Kvantitativ eller kvalitativ uppläggning 

Det finns två typer av metodik, den kvalitativa och den kvantitativa, där den sistnämnda tar 

hjälp av matematik och statistik som samlas in genom till exempel frågeformulär för att lösa 

ett problem (Backman, 2008). Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ville få en djup insyn 

i vårt problem och kunna jämföra få fall men som alla gav mycket information. Därmed 

utförde vi vår studie genom att genomföra djupgående intervjuer med fyra företag. Vi ville 

ställa flera och uttömmande frågor för att kunna studera vårt ämne på ett djupare plan med 

möjlighet att se likheter och skillnader i respondenternas svar på varje fråga.  

 

Vi ville få djupare och bredare information från våra svarspersoner än vad som oftast är 

möjligt genom kvantitativa insamlingsmetoder. Med en kvalitativ intervjumetod kunde vi 

även ställa följdfrågor om det var något vi inte förstod eller om vi ville ha ytterligare 

information. Möjligheten att ställa följdfrågor är en fördel med den kvalitativa uppläggningen 

enligt Larsen (2009). Därmed anser vi att den kvalitativa ansatsen passade oss bättre då vi 

kunde se om svarspersonerna hade olika svar och var skillnaden låg. I en kvalitativ ansats 

kunde vi som undersökare också i större utsträckning påverka vilka personer som deltog i 

studien och därmed få de respondenter vi efterfrågade.  

 

3.1.3 Fallstudie 

Vi har valt att ha ett intensivt upplägg på vår uppsats. I ett intensivt upplägg kan fallstudier 

användas där en speciell enhet undersöks för att få klarhet i ett specifikt fenomen (Jacobsen, 

2002). Den enhet vi valde att studera är tjänsteföretag och fenomenet vi ville undersöka är 

mobilapplikationen som en lojalitetsskapande marknadsföringskanal. Solberg Søilen och 

Huber (2006) skriver att fallstudier ofta används i socialt komplexa sammanhang där en 

sanning är svår att finna och där människor ofta tycker olika. Vi kunde snabbt se att ämnet 

kring mobilapplikationer för företag fortfarande är ett relativt nytt fenomen varpå aktuella 

teorier var svårt att hitta. Hur ett företag kan skapa kundlojalitet fanns flera teorier kring, dock 

inga som behandlade hur lojalitet skapas genom en mobilapplikation. Solberg Søilen och 

Huber (2006) skriver att fallstudier är användbara i fall då få befintliga teorier finns. Eftersom 
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vi ville få djupare förståelse i ämnet blev detta ytterligare en orsak till varför vi valde att 

använda oss av en fallstudie.  

 

 

3.2 Val av datainsamlingsmetod 
3.2.1 Sekundärdata 

Jacobsen (2002) skriver att sekundärdata är existerande information som tagits fram för ett 

annat ändamål än det nästa användare studerar. Vår sekundärdata har till största del bestått av 

vetenskapliga artiklar som vi har funnit i databaser som Emerald, ISI och ProQuest. Samtliga 

databaser har vi fått tillgång till via Högskolan i Halmstad. När vi fann en artikel som var 

intressant och gav oss relevant information, studerade vi dennes referenslista för att få 

ytterligare artiklar med den typ av teori vi efterfrågade. De artiklar vi fann i referenslistor men 

inte kunde hitta i någon av våra tillgängliga databaser, fann vi genom att söka via Google 

Scholar. På det viset kunde vi hitta artikeln i en databas som var öppen för alla.  

 

Det krävdes ett gediget sökarbete för att få fram den information vi efterfrågade. För att hitta 

rätt bland alla artiklar var det avgörande att finna rätt sökord, vilket var tidskrävande. När vi 

väl kom på de rätta kombinationerna av ord att söka på, gick det lättare. Vi använde oss av 

sekundärkällor som inte är framtagna för vårt specifika problem, för att med hjälp av 

djupgående intervjuer se om dessa teorier var applicerbara på vårt fall. Svårast var att finna 

teori om mobilapplikationer då detta är ett ämne där författare ofta går in på svåra tekniska 

termer som inte var till nytta för vår studie. Men även här kunde vi efter ett djupgående 

sökningsarbete finna relevant information som vi kände bidrog till att svara på vår 

problemställning.  

 

Vi har även använt oss av några white papers, vilka är dokument som en auktoritär och 

sakkunnig person inom ett ämne tar fram. I denna källa kunde vi hitta information som var 

relevant för vår studie och som var skriven i modern tid. Förutom vetenskapliga artiklar och 

white papers har vi även använt oss av ett fåtal böcker, så som facklitteratur, då dessa hade 

information som var betydelsefull för oss och som vi inte kunde finna i vetenskapliga artiklar.  

 

3.2.2 Primärdata 

Ett abstrakt fenomen är ett begrepp som inte går att mäta eller ta på (Jacobsen, 2002). Därför 

måste ett sådant fenomen operationaliseras, vilket betyder att fenomenet görs mätbart 

(Jacobsen, 2002). Att mäta hur lojala ett företags kunder har blivit på grund av en 

mobilapplikation kan vara svårt att få svar på utan att intervjua konsumenter, varpå begreppet 

lojalitet mättes indirekt. Vi ställde frågorna utifrån hur företagen uppfattar situationen och om 

de upplever någon skillnad i det engagemang eller den tillit kunderna har till företaget. När 

intervjuguiden utformades tog vi fram frågor utifrån den teori vi använde oss av i uppsatsen 

samtidigt som vi säkerställde att dessa även kunde kopplas samman med våra delfrågor. 

Svaren på frågorna som skapades skulle tillsammans hjälpa oss att besvara vår problem-

ställning.  

 

Primärdata innebär att information tas direkt från en person eller en grupp av människor 

genom exempelvis intervjuer (Jacobsen, 2002). Av de företag vi intervjuade hade ett av dem 

möjlighet att träffa oss för en personlig intervju. Genom en sådan intervju kan svarspersonen 

observeras och det är lättare att utläsa när en känslig fråga ställts. Detta är en möjlighet som 

faller bort när en telefon- eller mejlintervju sker (Jacobsen, 2002). Ytterligare val som görs 

när en öppen intervju ska genomföras är graden av struktur (Jacobsen, 2002). Ska intervjun 

vara helt sluten och då redan ha framtagna svar att välja mellan, eller ska den vara helt öppen 
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där ett samtal utan någon struktur finns. Vi har valt att ha en relativt öppen intervju, där en 

intervjuguide har följts men där öppna svar har kunnat ges. Detta gjorde vi då vi hade ett 

problem som vi ville undersöka, men samtidigt inte ville begränsa de svar vi skulle få. Den 

relativt öppna intervjun ledde till att svarspersonerna kunde prata runt de frågor vi ställde och 

på detta vis kände vi att respondenterna kunde ge mer uttömmande och ärliga svar. Repstad 

(2007) skriver att en intervju inte får bli för ledig, utan det krävs att den som leder intervjun är 

målinriktad. Författaren föreslår att intervjun inleds med några allmänna frågor för att sedan 

gå mer in på djupet, enligt en så kallad trattprincip och till sist avsluta intervjun med att fråga 

om respondenten har något ytterligare att tillägga (Repstad, 2007). Vi valde att använda denna 

trattprincip och vi anser att det var rätt val då svarspersonen själv fick bestämma när han eller 

hon kände att de lämnat all efterfrågad information. Samtidigt bidrog detta sätt till att vi också 

anser att vi fått den information vi från början sökte. Med en öppen intervjuguide upplevde vi 

att vi undgick att styra in respondenterna på ett visst spår eller fick dem att svara på ett sätt 

som för dem inte var helt sanningsenligt.  

 

Vår tanke från början var att genomföra samtliga intervjuer som personliga intervjuer. Det 

visade sig däremot att det endast var ett företag som hade tid att träffa oss, varpå de övriga 

intervjuerna genomfördes på andra sätt. En intervju genomfördes via telefon efter att 

respondenten fått tillgång till frågorna i förväg. En öppen intervju via telefon var inget vi hade 

planerat att ha från början men vi fick anpassa oss efter de omständigheter som uppstod. Efter 

vår genomförda telefonintervju upplevde vi att det inte var det mest optimala sättet för oss att 

genomföra våra intervjuer på eftersom det gav oss svåra förutsättningar att anteckna samtliga 

svar. Därför valde vi att utföra våra två sista intervjuer via mejl, där vi även återkopplade till 

respondenten i efterhand genom att skicka tillbaka den sammanskrivna empiritexten om 

företaget. Detta valde vi för att respondenten skulle kunna läsa igenom det vi skrivit och se så 

allt uppfattats rätt samt för att kunna utveckla något svar. Vi anser att mejlkorrespondens kan 

bidra till att svarspersonen kan känna lägre engagemang för intervjun och slarva med svaren 

på ett sätt han eller hon kanske inte gjort om vi suttit framför dem och ställt frågorna. Detta 

var däremot inget vi upplevde blev ett resultat av våra mejlintervjuer.  
 

 

3.2.3 Urvalsmetod 

För vår fallstudie intervjuade vi företagen Ving, Malmö Aviation, Sparbanken Öresund och 

Blocket.se. Dessa är kända företag i Sverige som andra kan relatera till. Larsen (2009) skriver 

att det finns olika typer av urval och en av dessa är godtyckligt urval där författarna själva 

bestämmer vilka enheter som är relevanta att undersöka utifrån den problemställning som 

finns. Denna urvalsmetod valde vi då vi ville få möjligheten att påverka att samtliga 

respondenter var insatta i vårt ämne och därmed i större utsträckning kunde ge oss relevanta 

och korrekta svar. Repstad (2007) skriver att när valet av respondenter ska göras är det viktigt 

att ta reda på vem som kan ge lämpligast svar utifrån den problemställning som finns, det är 

alltså problemet som avgränsar vilka som ska intervjuas. Vår avgränsning av respondenter 

gjorde vi genom att kontakta företagen och få uppgifter till marknadsavdelningen.  Därifrån 

kunde vi få hjälp med att komma i kontakt med rätt person som hade den information vi var 

ute efter. 

 

Samtliga företag säljer tjänster men är verksamma i olika branscher. Vi valde att studera olika 

typer av branscher för att få en djupare förståelse i hur mobilapplikationen kan användas för 

tjänsteföretag av olika karaktär och om det finns några gemensamma nämnare mellan 

företagen och den eventuella framgång deras mobilapplikation bidrar med.  
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De personer vår primärdata hämtats från är:  

Henrik Löfberg, marknadschef - Malmö Aviation 

Magnus Månsson, marknadschef - Sparbanken Öresund 

Claes Pellvik, marknadschef – Ving 

Behrang Ehteshamy, ansvarig för Blocket.se Mobil – Blocket.se 

 

För mer information om företagen vi intervjuade och deras syfte med mobilapplikationen, se 

bilaga 2.  

 

3.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär hur den valda datainsamlingsmetoden påverkat tillförlitligheten på 

resultatet (Jacobsen, 2002). Validitet kallas även giltighet och syftar till att författare mäter det 

som var tänkt från början (Jacobsen, 2002). Genom att testa intervjufrågorna på ett antal 

personer innan vi genomförde våra verkliga intervjuer kände vi oss säkra på att vi fått med allt 

det vi ville fråga respondenterna om.  

 

Sekundärdata är viktiga att granska kritiskt då det är någon annan som samlat in, tolkat och 

sammanställt datan (Jacobsen, 2002). För att få en så säker källa som möjligt använde vi oss 

alltid av ursprungskällan i den mån det gick. Det faktum att vi använde oss av white papers 

kan ha påverkat reliabiliteten eftersom de inte är framtagna på ett vetenskapligt sätt. Det är 

ingen undersökning som ligger till grund för informationen som ges i artikeln. Detta var vi 

medvetna om och använde oss därför endast av saklig information och undvek sådan 

information vi upplevde kunde vara författarens egna åsikter. 

 

Det faktum att vi fick genomföra våra intervjuer på skilda sätt, både personligt, via telefon 

och via mejl kan ha påverkat våra slutsatser. Att låta respondenten svara via mejl kan leda till 

att han eller hon känner sig mer benägen att förfina sina svar och därmed kanske inte svarar 

helt sanningsenligt (Jacobsen, 2002). Ytterligare en faktor som kan ha påverkat reliabiliteten i 

mejlsvaren kan vara det faktum att respondenten missuppfattat någon fråga och därmed gett 

ett svar som egentligen inte är korrekt. Med mejlkorrespondens kan svarspersonen också 

känna lägre engagemang för intervjun och slarva med svaren på ett sätt han eller hon kanske 

inte gjort om vi suttit framför och ställt frågorna. Jacobsen (2002) skriver att en 

telefonintervju passar mindre bra i en kvalitativ studie om det finns många öppna frågor. 

Risken för oengagerade svar reducerade vi däremot genom att skicka ut frågorna till 

respondenten i förväg. Detta ledde till att svarspersonen visste vilka frågor som skulle komma 

och uppfattade inte intervjun som för lång. En öppen intervju via telefon var, som tidigare 

nämnts, inget vi planerat ha från början men vi fick rätta oss efter de omständigheter som 

uppstod.  

 

Att organisera och behandla den insamlade datan på ett noggrant sätt ökar reliabiliteten 

(Larsen, 2009). Direkt efter genomförd intervju, oavsett intervjumetod, satte vi oss ner och 

behandlade den information vi precis fått. När vi skrivit ihop intervjun till empiri mejlade vi, 

som tidigare nämnts, företagen för att få deras respons och för att de skulle ha chans att 

tillägga eller utveckla något. På detta sätt reducerades risken för fel i den information vi har i 

vår empiriska del och reliabiliteten stärks. 

 

Jacobsen (2002) skriver att en kvalitativ studie får en hög giltighet då författarna granskar 

respondenternas förståelse och väljer personer som är insatta i ämnet. Genom att välja en 

kvalitativ uppläggning ökar även validiteten då respondenterna inte blir begränsade i sina svar 

(Larsen, 2009). Vidare skriver författaren däremot att en öppen intervju kan leda till att 
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respondenten inte svarar sanningsenligt utan svarar vad han eller hon tror att intervjuaren vill 

höra, vilket kallas för intervjueffekten. Detta tror vi reducerades då tre av fyra intervjuer inte 

genomfördes ansikte mot ansikte och därmed påverkades inte respondenterna av vår närvaro.  

En fördel med att ha en kvantitativ metod, som vi valde bort, är att svarspersonerna kan vara 

anonyma varpå ärligare svar kan lämnas (Larsen, 2009). Vi tror att de svar vi fick på mejl kan 

ha varit mer ärliga då respondenten kunde känna sig mer anonym och svara på frågorna i lugn 

och ro. Jacobsen (2002) menar istället att den öppna individuella intervjun gör att 

respondenten har lättare att öppna upp sig då en personlig kemi uppstår. Detta var något vi 

strävade efter att uppnå genom att ha telefon- och mejlkontakt med svarspersonerna även efter 

intervjutillfället, varpå vi tror att de svar vi fått, i stor utsträckning har varit sanningsenliga. 
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4. Empirisk undersökning 
 

Här presenteras de intervjuer vi genomfört i en sammanhängande text. Vi har valt att 

presentera informationen under de delfrågor vi utformat från modellen i teorikapitlet för att 

på ett tydligt sätt kunna analysera datan och svara på vår problemformulering.   

 

4.1  Bidrar interaktiva funktioner i en mobilapplikation till engagemang och tillit 

för ett tjänsteföretag?  
 

För Sparbanken Öresund var det viktigt att mobilapplikationen skulle medföra ett mervärde 

och nytta för kunden och de ville inte lansera en applikation bara för att alla andra gjorde det. 

Banken ville därför ha alla de funktioner i sin applikation som kunderna använder sig av. 

Huvudsyftet med applikationen var att öka tillgängligheten för kunderna, så de kunde utföra 

sina ärenden med telefonen vart de än befann sig utan att behöva besöka ett bankkontor. I 

Sparbanken Öresunds mobilapplikation kan kunden se sina konton och saldot, de kan följa 

sina transaktioner bakåt i tiden och föra över pengar mellan sina egna och till andras konton. 

Applikationen har även en secure mail som är en helt krypterad kanal mellan konsument och 

bank där konsumenter kan skicka vilka ärenden de vill. Allt från att sälja fonder, köpa aktier, 

ta ett lån eller spärra kort eller konton.  

 

“Det finns även funktioner som vi kallar nice to have. Där är bland annat valutaomvandlare 

och karta över närmsta bankkontor eller uttagsautomat.” 

                                               (Personlig kommunikation, M. Månsson, 10 februari, 2012) 

 

Den mest använda funktionen i bankens mobilapplikation är att kontrollera saldo. 

Överföringar kommer på andraplats. Vill kunderna komma i kontakt med banken finns 

funktionen kontakta oss där användaren kan skicka ett meddelande direkt till banken. 

Mobilapplikationen har däremot ingen direkt koppling till någon chatt, Facebook eller 

liknande.  

 

Det främsta syftet med att Ving lanserade sin mobilapplikation var för att kunna finnas där 

kunden befinner sig. Eftersom det största användandet av applikationen sker genom att leta 

information, vill Ving finnas tillgänglig oavsett var kunden befinner sig. Applikationen ska 

också kunna inspirera kunder till nya resmål. Företaget menar att applikationen medför 

mervärde till användarna genom att den förser dem med anpassad information. Den är även 

lättnavigerad och den finns alltid med kunden där han eller hon befinner sig. I och med att 

Vings logotyp ständigt finns synlig på skärmen hos användaren vill de att detta ska leda till att 

kunderna blir påminda om Ving och går in på applikationen för att hitta information, som i 

slutändan ska leda till att en resa bokas.  I Vings applikation finns möjlighet att boka en resa 

samt att betala resan direkt när bokningen sker. Utöver bokningar finns även de övriga 

funktioner som syns på www.ving.se fast i förenklad form. Användaren kan exempelvis hitta 

material och berättelser om olika hotell och platser. Det finns även möjlighet för kunderna att 

tala med kundservice. Möjligheten att boka resor genom applikationen tror inte Ving påverkar 

användandet i stor utsträckning, då den främst används för att leta information. Men att 

möjligheten finns tror Claes Pellvik är positiv. 

 

”Det kunderna främst använder applikationen till är att kolla och jämföra  

priser och vilken kapacitet som finns.” 

                                                           (Personlig kommunikation, C. Pellvik, 10 februari, 2012 
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På Malmö Aviation menar de att syftet med att använda sig av en mobilapplikation är att de 

vill skapa enkelhet och flexibilitet för sina kunder oavsett var de befinner sig. Då är 

mobilapplikationen en bra lösning eftersom mobiltelefonen oftast får följa med personen i 

fickan. På detta sätt menar Malmö Aviation att de skapar förutsättningar för fler resor hos 

dem istället för med andra flygbolag. Inne i applikationen finns sedan möjlighet att boka resa 

men även omboka och avboka resor som du tidigare bokat via applikationen eller via 

företagets hemsida. Du kan även betala din resa via mobilapplikationen i de fall du i förväg 

registrerat ett betalsätt i din profil. Via mobilapplikationen kan kunden också checka in för 

sina inrikesresor. Däremot finns inga funktioner som gör det möjligt för kunden att 

kommunicera med flygbolaget. På Malmö Aviation har de inte märkt av att någon funktion 

skulle vara mer populär än andra, detta då antalet funktioner är så pass få och att de oftast 

används av alla.  

 

Blocket.se har som syfte att i första hand ge användarna en service genom att finnas 

tillgängliga i en applikation och i andra hand vill företaget öka försäljningsmöjligheterna för 

Blocket.se. Behrang Ehteshamy menar att en närhet till användarna skapas genom att erbjuda 

sin tjänst i mobilen, på ett sätt som traditionellt inte Internet gör. Företagets ambition är att 

mobilapplikationen ska ha samma funktioner som Internet-sajten. I dagsläget kan användaren 

använda applikationen till att söka, se och lägga in annonser inom alla kategorier som finns 

tillgängliga på Internetsajten. De kan även ha bevakningar, spara enskilda annonser, kontakta 

annonsörer och tipsa andra om annonser. Användarna av Blocket.se: s applikation tenderar att 

använda alla de funktioner som finns tillgängliga. Just nu finns det ingen kundservicesida i 

företagets applikation men det är något som Behrang Ehteshamy och de andra i teamet arbetar 

med för fullt. En social koppling till användarna av applikationen är något som Behrang 

Ehteshamy är tveksam till. Däremot finns olika displaybanners, dock utan individanpassat 

budskap, beroende på vilken kategori användaren går in på. Blocket.se använder sig av LBS 

för att ta reda på vilket län användaren befinner sig i. Det skickas inga notifikationer till 

användaren för tillfället, men det är en aspekt Blocket.se vill utveckla i framtiden.  

 

4.2 Påverkar mobilapplikationens utseende det engagemang och den tillit som 

finns för ett tjänsteföretag? 
 

Då Sparbanken Öresunds applikation är kopplad till en bank är den individanpassad i stor 

utsträckning med individuella konton och information. Vissa funktioner kan alla använda sig 

av, men de flesta kräver att du är kund hos Sparbanken Öresund. Gällande andra aspekter som 

design på applikationen och val av funktioner är dessa standardiserade och går inte att 

individanpassa.  Vings applikation är individanpassad då det finns en sida där kunderna kan se 

sin bokade resa med resedokument, men den är inte anpassad med erbjudanden för enskilda 

resenärer. Malmö Aviations mobilapplikation öppnas med en inloggningssida där användaren 

ska skriva in sitt kundkortsnummer samt lösenord. Medlemskapet är ett krav för att kunna 

använda Malmö Aviations mobilapplikation. Blocket har inte individanpassat sin applikation i 

dagsläget, men planerar att lansera detta inom snart framtid.  

 

Sparbanken Öresund har valt att utforma sin applikation så att den följer bankens profil som 

är svart, vit och grön. Vidare har den en avskalad design utan ikoner som blinkar eller låter, 

detta för att minska moment som tar fokus från det kunden verkligen vill göra med 

applikationen. Mobilapplikationens widget är enkel och består av en vit bakgrund med 

bankens gröna logga på. Banken ville att applikationen skulle vara utformad så användaren 

kunde utföra önskad handling med så få klick som möjligt. För att möjliggöra detta har de valt 

att ha en del förvalda valmöjligheter som de ser är de kunderna använder sig av mest. I övrigt 
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ville de skapa en applikation som var enkel och tydlig och som skulle vara lätt för användaren 

att hantera.  

 

Ving har utformat sin applikation så att användaren genast känner igen sig från Vings 

hemsida, i allt från färgval till språk och funktionalitet. Detta har de gjort för att skapa 

trygghet och igenkännande från sajten. Applikationen går därför i orange, vilket är färgen på 

företagets logotyp, och grått. De använder sig även av många bilder i applikationen för att 

illustrera varje resmål, vilket underlättar navigationen. 

 

Gällande utseendet och den tekniska uppbyggnaden av applikationen har flygbolaget Malmö 

Aviation främst fokuserat på enkelhet för användaren. De menar att användningen av 

applikationen beror mycket på enkelheten och att den är lättanvänd. Ett krav är också att den 

ska uppfylla de grundläggande behov som kunden har. Detta menar Malmö Aviation att de 

lyckats med, vilket lett till att de fått många användare. Applikationen till största del vit, med 

inslag av orange och rött. På startsidan finns sex ikoner som visar vilka kategorier användaren 

kan navigera sig vidare på.  

 

”Vi har inte lagt så mycket energi på designen på applikationen som vi 

kanske borde, en andra version kanske är en idé.” 

                                                   (Personlig kommunikation, H. Löfberg, 8 januari, 2012) 

 

Blocket.se: s applikation är till största del vit och ljusbrun med bilder som visar objekten för 

varje annons. Behrang Ehteshamy ser att uppbyggnaden av applikationen påverkar hur 

användaren utnyttjar den. Detta har företaget sett då iPad - applikationen och iPhone - 

applikationen har olika uppbyggnad för att presentera annonserna, vilket påverkar antalet 

sidvisningar med de dubbla. Vidare har iPhone - applikationen ett mer anpassat ”Lägg in 

annons”-formulär som gör att denna applikation ger mångdubbelt med fler annonser än vad 

iPad - applikationen gör. Företaget ändrar ofta småsaker i applikationerna för att se vilken 

effekt det ger och om resultatet blir positivt tas dessa funktioner in i större omfattning.  

 

4.3 Kan marknadsföring av en mobilapplikation skapa ökat engagemang och 

ökad tillit för ett tjänsteföretag? 
 

Alla fyra företags mobilapplikationer finns utformade för flera typer av smartphones och finns 

tillgängliga för nedladdning hos de två största operativsystemen Appstore och på Androids 

Google Play. Malmö Aviations mobilapplikation finns även tillgänglig för nedladdning via 

deras hemsida, SMS och via Facebook.  

 

Marknadsföring av Sparbanken Öresunds applikation sker främst via deras hemsida, 

internetbanken och nyhetsbrev. Dessutom har de affischer och digitala skärmar på 

bankkontoren där de kan styra budskapen. Banken har valt att endast marknadsföra 

mobilapplikationen till sina befintliga kunder än så länge. Detta har de valt då de inte var den 

första banken som lanserade en mobilapplikation och de kände därmed att det var viktigast att 

deras kunder fick veta att den finns. Sparbanken Öresund har sett en ökning av antalet 

nedladdningar efter deras marknadsföringsinsatser och i dag, februari år 2012, har 

applikationen drygt 13000 användare.  

 

“I januari kunde vi se att av de totalt 11000 användarna bestod cirka 8000 av iPhone 

användare och 3000 av Android användare.” 

                                               (Personlig kommunikation, M. Månsson, 10 februari, 2012) 
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Ving marknadsförde sin applikation genom sina egna kanaler så som i nyhetsbrev och via 

www.ving.se när den lanserades. Av Vings totala trafik sker 6-7% genom mobilapplikationen, 

vilket är en siffra som ständigt växer. Det är en relativt stor skillnad i det genomsnittliga 

användandet av applikationen då det finns olika typer av resenärer. Sista minuten resenärer 

använder sig av applikationen kontinuerligt, medan en vanlig resenär besöker applikationen 

mycket innan bokningen sker och strax före resan, för att visa andra sitt resemål. 

 

”Efter att dessa personer varit på sin resa blir de inaktiva och besöker inte applikationen 

förrän det är dags att resa nästa gång.” 

(Personlig kommunikation, C. Pellvik, 10 februari, 2012) 

 

Malmö Aviation har arbetat en del med marknadsföringen av applikationen, inte minst mot 

deras medlemmar i bonusprogrammet. Fokus på dessa medlemmar kommer främst eftersom 

medlemskapet är ett krav för att kunna använda mobilapplikationen. Men de har även 

marknadsfört sig ombord på sina flygplan samt via alla andra kanaler där de möter sina 

kunder. Bland dessa kanaler finner vi deras hemsida, Facebook och via mejl. Malmö Aviation 

arbetar kontinuerligt med marknadsföringen av sin applikation. Malmö Aviation har studerat 

användandet av mobilapplikationen hos sina kunder och sett att enkelheten och snabbheten 

uppskattas mycket. Generellt sett kunde de se att ju oftare användaren reser desto mer gillar 

han eller hon applikationen. Detta då de känner sig mer hjälpta av applikationen än vad en 

resenär som flyger mer sällan gör. Flygbolaget upplever i sin helhet att mobilapplikationen 

fungerar bra och de har hittills inte fått in några klagomål på varken funktioner, hastighet eller 

driftsproblem. 

 

”Våra kunder använder applikationen i olika utsträckning, beroende på det behov som finns 

av att resa, så jag kan inte ge något svar på hur ofta den generella kunden använder den.” 

                                                          (Personlig kommunikation, H, Löfberg, 8 februari, 2012) 

 

Blocket.se har marknadsfört sin mobilapplikation via den egna Internetsajten och via 

syskonsajter inom Schibsted som Aftonbladet och Tv.nu. Dessa är tillsammans med 

Blocket.se mobiljättarna i Sverige. Om man räknar med mobil.blocket.se, Android, iPhone 

och iPad så har Blocket.se över 850 000 unika användare samt 100 miljoner sidvisningar per 

vecka och ca 100 000 nedladdningar av alla Blocket.se: s applikationer sker per månad. 

Frekvensen av besökare är hög och de flesta besökarna kommer tillbaka dagligen. Utöver 

denna statistik har Blocket.se även tittat på besöksmönster och målgrupp av applikationen. 

Antalet användare av mobilapplikationen är i dag, februari år 2012, omkring 20 000, vilka har 

tillkommit under nio månaders tid. 

 

4.4 Företagens upplevelse om tillit och engagemang  
 

På Sparbanken Öresund upplevde de att mobilapplikationens existens var mycket av en 

hygienfaktor. För de kunder som skulle byta bank till Sparbanken Öresund var det en 

kontrollfråga att se så banken har en mobilapplikation. De tror inte att befintliga kunder i stor 

utsträckning byter bank om de inte har någon applikation, men att yngre kunder ser det som 

en viktig aspekt när de väljer bank. Därmed tror de inte att applikationen påverkar tilliten i 

någon större utsträckning, men att det är viktigt i de fall potentiella kunder ska välja ny bank. 

Sparbanken Öresund ser att applikationen ökar engagemanget för företaget. De får många 

kommentarer och mycket feedback från användarna om förbättringsmöjligheter och saker de 

kan vidareutveckla.  
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“Utifrån de konkreta tips vi fått från användare arbetar vi just nu på nästa version av vår 

mobilapplikation och även en för surfplattor.” 

                                               (Personlig kommunikation, M. Månsson, 10 februari, 2012) 

 

Genom att finnas tillgänglig via mobiltelefonen tror Ving att tilliten till företaget ökar. De 

menar att eftersom kunderna är mobila så måste Ving också vara det och genom att finnas 

mobilt ökar tilliten. Ving upplever att engagemanget från kunderna ökar genom att 

applikationen existerar, då trafiken och bokningarna generellt har ökat sen applikationen 

lanserades. Claes Pellvik menar att applikationen har ökat intresset och engagemanget för 

företaget då kunderna utforskar olika resemål via applikationen. 

 

Malmö Aviation upplever att användandet av deras mobilapplikation påverkar tilliten kunden 

har för dem. Detta då Malmö Aviation visar att de ligger i teknisk framkant och har en stabil 

och trygg applikation som användaren känner sig bekväm och nöjd med. Malmö Aviation ser 

att engagemanget för företaget ökar med användandet av mobilapplikationen. Flygbolaget ser 

att en del kunder hellre väljer att flyga med Malmö Aviation framför andra flygbolag just för 

att de kan erbjuda den flexibilitet och enkelhet som mobilapplikationen bidrar med. Företaget 

märker att den kundnytta som kommer genom användningen av mobilapplikationen skapar 

ökad lojalitet för företaget, men att detta är en aspekt som är svår att mäta. 

 

Behrang Ehteshamy tror inte att mobilapplikationen påverkar tilliten till företaget mer än att 

användarna uppskattar att företaget finns på de plattformar som används samt att de ser att 

Blocket.se satsar på sina mobila kanaler. Däremot tror Behrang Ehteshamy att engagemanget 

hos användarna ökar då företaget kommer närmare användarna och när Blocket.se gör några 

ändringar så tar användarna del av det, på gott och ont. Om ändringen uppfattas som positiv 

ökar Blocket.se: s användning och är det negativt är användarna inte sena med att meddela 

detta. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel ställs teorin och empirin mot varandra för att utläsa likheter och skillnader. Vi 

har valt att ha samma övergripande rubriker i detta kapitel som i empirin för att underlätta 

för läsaren. 

 

5.1  Bidrar interaktiva funktioner i en mobilapplikation till engagemang och tillit 

för ett tjänsteföretag?  

 
Sparbanken Öresund vill med sin mobilapplikation ge mervärde åt kunden då användaren 

alltid kan ha full kontroll. Samtidigt vill de öka tillgängligheten och göra det möjligt för 

kunden att komma i kontakt med banken vart de än befinner sig. Den är inte avsedd för att 

öka försäljningen, utan är till för att öka användandet för befintliga kunder. Enligt Koegel 

(2011) finns det tre typer av applikationer som grundar sig i vilket syfte ett företag har med 

sin applikation. En av dessa typer av mobilapplikation kallas Branded apps. Denna 

mobilapplikation skapas av företag för att förstärka någon del av deras produkt eller tjänst 

utan att syftet är ökad försäljning. Företagen väljer denna typ av applikation för att få kunden 

att öka användningen av deras produkt eller tjänst (Koegel, 2011). Vi kan därmed se att det är 

denna typ av applikation Sparbanken Öresund använder sig av. Även Malmö Aviation 

använder sig av en Branded app då syftet med applikationen är att bidra med enkelhet, 

snabbhet och flexibilitet för kunden vart han eller hon än befinner sig. Dessa faktorer menar 

företaget ger mervärde åt kunden.  

 
Vings syfte med att lansera en mobilapplikation var att kunden alltid ska bli påmind om Ving 

eftersom företagets logga finns på användarens mobilskärm när en nedladdning gjorts. De vill 

också finnas med kunden vart han eller hon än befinner sig och kunna erbjuda information i 

alla situationer, som i slutändan ska leda till ett köp. Denna typ av applikation kallar Koegel 

(2011) för Mobile shopping/commerce related apps. Detta är applikationer skapade av företag 

för att de ska kunna ha kontinuerlig kommunikation med sina kunder via mobiltelefonen och 

även möjliggöra handel via mobilapplikationen. Blocket.se har även en så kallad Mobile 

shopping/commerce related app då deras främsta syfte är att finnas tillgängliga för kunderna 

för att ge dem service vid behov samt för att öka försäljningsmöjligheterna.  

 

Samtliga fallföretag säger att de utformat en applikation för att öka tillgängligheten men vi ser 

även att Ving och Blocket.se till stor del avser att mobilapplikationen ska bidra till 

merförsäljning. Sparbanken Öresund och Malmö Aviation tycks främst använda mobil-

applikationen som en ny kanal att nå sina befintliga kunder med och för att hålla dem 

tillfredsställda. 

 

Sparbanken Öresunds mobilapplikation har funktioner som möjliggör för kunden att se sina 

konton och saldot, följa transaktioner samt föra över pengar mellan konton. Detta är vad 

Jensen (1998) benämner översändande aktivitet. Det innebär medias informationsöverföring 

till konsumenter via ett flertal kanaler där användarna själva får välja vilken information de 

vill ta in. Ving har denna form av interaktion i en funktion som gör det möjligt för användaren 

att söka information om olika resmål och priser. Även Blocket.se har funktioner med 

översändande interaktivitet i sin mobilapplikation. Användaren kan bland annat söka och se 

annonser som ligger uppe på sajten samt bevaka intressanta objekt. 
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Den konverserande interaktiviteten innebär att konsumenten själv kan skapa och överföra 

egen information i en tvåvägskommunikation i realtid (Jensen, 1998). Denna typ av 

interaktivitet ser vi hos samtliga fallföretag. Sparbanken Öresunds applikation har en secure 

mail som är en krypterad kanal mellan konsument och bank där konsumenter kan skicka vilka 

ärenden de vill, vilket är ett bra exempel på konverserande interaktion. I Vings applikation 

kan kunden boka och betala sin resa direkt. Även Malmö Aviation använder denna form av 

interaktion i sin mobilapplikation genom att de har ett visst antal funktioner som möjliggör för 

kunden att välja om han eller hon vill boka, avboka eller omboka en resa eller checka in innan 

flygning. På Blocket.se finns den konverserande interaktiviteten i form av att användaren 

direkt kan kontakta en annonsör i applikationen.  

 

Sparbanken Öresund erbjuder bland annat sina kunder interaktionsmöjligheter som innefattar 

en valutaomvandlare. Jensen (1998) har gett denna form av interaktivitet namnet konsultativ 

interaktion vilket innebär att användaren efterfrågar viss information från ett antal alternativ. I 

Malmö Aviations applikation finner vi denna interaktivitet då kunden själv kan hantera sina 

bokningar och få information om dem. Hos Ving har kunden en egen sida där information om 

den bokade resa som gjorts finns att tillgå. Blocket.se har denna interaktivitet då användaren 

kan lägga in egna annonser samt spara och bevaka andras.  

 

Kunderna till Sparbanken Öresund kan kommunicera med banken genom funktionen kontakta 

oss där användaren kan skicka ett meddelande direkt till banken. Denna form av 

kommunikativ interaktion kallar Jensen (1998) för registreringsbar, då den enskilda 

användaren kan sända information och få svar från mediet, vilket en chatt är ett exempel på. 

Vings applikation erbjuder kundservice direkt i applikationen medan Malmö Aviation och 

Blocket.se inte har några kommunikationsmöjligheter. En studie gjord av File, Mack och 

Prince (1995) visar att konsekvent interaktion mellan personal och kund är en avgörande 

faktor gällande kundens köpbeteende och lojalitet mot företaget. Sparbanken Öresunds 

applikation har som tidigare nämnts en funktion som på en karta kan visa närmsta 

uttagsautomat eller bankkontor. Även Blocket.se har denna funktion för att kunna lokalisera i 

vilket län användaren befinner sig. Detta är en funktion som kallas location-based services 

(LBS) som kan ge användaren utvald information beroende på var konsumenten befinner sig 

(Wang et al., 2005). LBS är en form av registreringsbar interaktivitet då funktionen gör det 

möjligt att samla in och svara på information som användarna efterfrågar. Denna typ av 

funktion menar Pura (2005) påverkar användarens upplevda värde av tjänsten. Varken Ving 

eller Malmö Aviation använder sig av någon LBS - funktion i sina respektive 

mobilapplikationer. Sammantaget blir det alltså Malmö Aviation som inte har någon form av 

registreringbar interaktivitet.  

 

Enligt vår studie kan vi se att Sparbanken Öresund använder sig av samtliga fyra interaktions-

möjligheter i sin mobilapplikation, men ser även att företaget upplever ökat engagemang utan 

någon ökad tillit. Anledningen till detta kan vara att det är just en bank. Vi tror att kunderna 

kanske inte kan uppleva tillit genom en mobilapplikation då det handlar om högst privata 

ärenden och information som är känslig om den läcker ut. Det rör sig om pengar, vilket vi tror 

kan skapa extra oro och försiktighet hos konsumenterna. Möjligen fungerar, i detta fall, 

mobilapplikationen som ett komplement till den service kunderna får via bankens fysiska 

kontor. Det blir i så fall den direkta kontakten med bankkontoren och de anställda där som 

skapar tillit till företaget. Engagemanget tror vi ökar eftersom användarna blir mer aktiva i 

sina bankärenden och kanske kommer i kontakt med banken oftare när tjänsterna ständigt 

finns tillgängliga.   
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Malmö Aviation upplever såväl ökat engagemang som ökad tillit för företaget trots att de 

endast använder sig av den konverserande interaktiviteten samt den konsultativa 

interaktiviteten. Möjligen kan detta bero på att de interaktiva funktioner som finns är just de 

användarna efterfrågar från applikationen. I Malmö Aviations mobilapplikation finns 

möjligheten att boka och avboka flygbiljetter samt att få information om sina flygningar. Vi 

tror att dessa funktioner är de som kunderna efterfrågar och att de istället väljer att komma i 

direkt kontakt med företaget om problem eller frågor uppstår, exempelvis om en inställd 

flygning drabbar kunden. Då kanske telefonkontakt är det mest efterfrågade, varpå kunden 

vänder sig till företaget på annat sätt än genom mobilapplikationen. Så länge de funktioner 

som finns i Malmö Aviations mobilapplikation fungerar som de ska, kan vi ana att företaget 

också upplever ökat engagemang och ökad tillit från kunderna. Bokning, avbokning och 

information om resor tror vi trots allt är de ärenden som är de mest frekvent förekommande 

aktiviteterna för ett flygbolag.  

 

Ving upplever även de att både engagemanget och tilliten för företaget ökar tack vare deras 

mobilapplikation. Vidare är denne försedd med samtliga fyra interaktionsmöjligheter. En 

koppling här emellan kan bestå i att samtliga funktioner som Vings kunder efterfrågar och 

behöver av företaget finns tillgängliga i mobilapplikationen. Kanske upplever användarna att 

de med applikationen nu kan genomföra samtliga ärenden de tidigare kunnat göra på fysiska 

kontor och via nätet, när som helst och var de än befinner sig. Möjligheten att boka en resa 

eller söka information om olika resmål när de vill kanske kan bidra till ett upplevt ökat 

engagemang mellan kund och företag. Eftersom funktionerna är bekanta för användaren sedan 

tidigare, kan vi även ana att tilliten till mobilapplikationen blir densamma som för hemsidan.  

 

Blocket.se har såväl översändande- som konverserande- och konsultativ interaktion i sin 

mobilapplikation. De har även den registreringsbara interaktionen i form av deras LBS – 

funktion. Därmed har även detta företag viss form av samtlig interaktivitet vi har studerat. 

Blocket.se upplever inte att tilliten påverkas av mobilapplikationen men däremot att 

engagemanget för företaget ökar. Vi kan ana att de interaktiva funktionerna påverkar 

engagemanget då näst intill samtliga funktioner som finns på företagets hemsida även finns 

tillgängliga i mobilapplikationen. Nu finns de även tillgängliga för kunden överallt och hela 

tiden, vilket vi tror kan skapa högre aktivitet kring företaget och därmed bidra till större 

engagemang. Anledningen till att tilliten inte ökar kan möjligen bero på företagets natur. Vi 

tror att kunder i allmänhet kan vara försiktiga när de handlar via företagets hemsida då 

personen utsätter sig för en risk, rent kostnadsmässigt. Det finns inga garantier för att den vara 

som köps verkligen kommer fram eller att den kommer i det skick som köparen trott. Denna 

osäkerhet tror vi följer med även till mobilapplikationen då denna innehåller samma 

funktioner som hemsidan. Därmed kanske inte bristen på tillit är ett resultat av de interaktiva 

funktioner som finns, utan mer på grund av företagets natur.  

 

5.2 Påverkar mobilapplikationens utseende det engagemang och den tillit som 

finns för ett tjänsteföretag? 

 
Då Sparbanken Öresunds applikation är kopplad till just en bank, är den i stort sett helt 

individanpassad. Kunden har sin egen privata inloggning, ser sina egna konton och privata 

information samt kommunicerar med företaget om sin privata ekonomi. Även Malmö 

Aviation har individanpassat i samma utsträckning, då kunderna måste vara medlemmar för 

att kunna använda applikationen. Vings applikation erbjuder individanpassning då användarna 

har en egen sida där de kan se sin personliga resa. Blocket.se har inte individanpassat sin 

applikation i dagsläget, mars år 2012. Henning-Thurau et al. (2002) skriver att de sociala 
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faktorerna och relationen kund och företag emellan är avgörande för att kunden ska vara lojal. 

För att i sin tur kunna nå de sociala faktorerna krävs att företaget först kan möta den enskilda 

kundens alla behov.  

 
Samtliga fyra företag har utformat sina applikationer så att de ska följa den profil företaget har 

och så att användarna ska känna igen sig från företagens webbsida. Sparbanken Öresunds 

mobilapplikation är i likhet med deras profil svart, vit och grön. Vings applikation går i 

orange och grått med många bilder och Malmö Aviations applikation är utformad i deras egna 

färger som är gult, rött och vitt. Blocket.se: s applikation är vit och ljusbrun med bilder vid 

varje annons. Samtliga företag har även utformat sin applikation så att användaren ska kunna 

utföra önskad handling med så få klick som möjligt, alltså fokuserat på enkelhet. Målet är 

även att igenkännande av funktioner från webbsidan ska uppnås i applikationen. Sparbanken 

Öresund har en del förvalda valmöjligheter som de upplever är de kunderna använder sig av 

mest. Även Malmö Aviations mobilapplikation har sex ikoner på startsidan som med text och 

bild ger användaren en förklaring till vad de respektive funktionerna är till för, vilket skapar 

en enkel navigation.  

 

Teorin menar att mobilapplikationens visuella uttryck och estetik påverkar relationen och 

lojaliteten mellan företag och kund. Även att varje individs personliga preferenser 

tillfredsställs skulle ha en inverkan på relationen. Vi har i vår studie kunnat se att det inte är 

något företag som individanpassat sin applikation rent utseendemässigt, men som tidigare 

nämnts, upplever ökat engagemang ändå. Kanske kan detta bero på att applikationerna är 

utformade på ett sätt som användarna känner igen, det vill säga som företagens hemsidor. 

Möjligen upplever användarna en mobilapplikation som ett komplement till hur de annars 

brukar få tjänsten och därför efterfrågar ett utseende som de är vana vid. Engagemanget som 

företagen upplever uppstår kan vara ett resultat av att kunderna nu kan få de tjänster de är 

vana vid när som helst, var de än befinner sig. Då applikationen är i likhet med webbsidan 

krävs ingen tid för att lära sig det nya mediet utan det upplevs bara som en extra service för 

användarna.  

 

För Malmö Aviation och Ving rör sig bokningarna om större summor pengar, varpå det 

antagligen är viktigt för kunderna att känna tillit till företaget. Genom att Malmö Aviation och 

Ving utformat sina applikationer på samma sätt som webbsidan, skapas igenkännande och 

kunden kanske upplever att de kan lita lika mycket på att boka via applikationen som via 

webbsidan. Både Malmö Aviation och Ving har individanpassat sina applikationer i den 

utsträckning att användaren loggar in på sin egen sida vid bokning, för att få information om 

sin redan bokade resa eller för att se historiken av de resor som skett. Detta skulle kunna 

påverka tilliten användarna känner för företaget på ett positivt sätt då personen finns 

registrerad som användare hos företaget. Skulle problem uppstå med applikationen kan de 

användare som är medlemmar vända sig till ett kontor och där lämna sina personuppgifter för 

att på så sätt återfå den lagrade information som finns om dem.   

 

Anledningen till varför Sparbanken Öresund och Blocket.se inte upplever ökad tillit från 

användarna genom applikationen kan vara för att användarna av Blocket.se: s applikation 

kanske vill se bilder på vad de ska köpa tydligare än vad de kan på telefonen innan de 

genomför ett köp. Gällande Sparbanken Öresund kan den upplevda bristen på tillit bero på 

företagets natur. Trots att mobilapplikationen är utformad på ett sätt som är bekant för 

kunderna, kanske de fortfarande upplever viss osäkerhet med att utföra sina bankärenden via 

en mobilapplikation varpå ökad tillit inte upplevs från företagets sida.  
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5.3 Kan marknadsföring av en mobilapplikation skapa ökat engagemang och 

ökad tillit för ett tjänsteföretag? 
 

Golding (2008) skriver om fyra sätt att marknadsföra sin mobilapplikation på varav ett består 

av att marknadsföra sig via Internet. Där kan företaget marknadsföra sig via sin webbsida, 

blogg eller reklam. Detta sätt är det som samtliga intervjuobjekt använt sig av för 

marknadsföringen av sin applikation. Ving, Malmö Aviation och Sparbanken Öresund 

marknadsför sin applikation endast via sina egna kanaler, vilket har lett till framgång för dem, 

trots att teorin menar på att marknadsföringen till nya kunder är minst lika viktig. Vi tror att 

det till största delen är befintliga kunder som laddar ner en företagsapplikation, eftersom det 

oftast krävs ett aktivt sökande av användaren för att hitta företagens applikationer. Därmed 

tror vi att marknadsföring till befintliga kunder blir ett naturligt sätt att föra ut budskapet på. 

Det är däremot förvånande att Ving inte marknadsför applikationen till nya kunder då ett av 

deras syften är att skapa merförsäljning och locka nya kunder.  

 

Samtliga fallföretag har upplevt ett ökat engagemang genom sina mobilapplikationer. Detta 

tror vi kan bero på att kunderna exponeras för information om applikationen och dennes 

existens via marknadsföringen. Därmed tror vi också att fler blir benägna att ladda ner den. 

När applikationen väl finns i kundens mobiltelefon och han eller hon ser att det finns en nytta 

av att använda applikationen, kan ett högre engagemang skapas. På detta sätt bidrar 

marknadsföringen till att uppmärksamhet skapas kring applikationen, vilket i ett senare skede 

kan komma att bidra till att ett upplevt ökat engagemang för företaget.  

 

Gällande tilliten kan anledningen till att Malmö Aviation och Ving upplevde en ökning bero 

på att mobilapplikationen, i kundens ägo, vägde upp till den marknadsföring som skapades för 

applikationen. Att kunden upplever att det företaget informerade om i marknadsföringen 

stämmer med den verkliga applikationen, kanske bidrar till en upplevd ökad tillit för 

företaget. Användaren kan möjligen uppleva att företaget är trovärdigt och kunderna kan 

därmed uppleva starkare tillit för dem. Samtidigt kunde Blocket.se och Sparbanken Öresund 

inte se någon skillnad på tilliten via sin mobilapplikation. Gällande marknadsföringen tror vi 

att detta kan bero på att, som tidigare nämnts, företagen handlar inom branscher där de 

tjänster som kunderna köper kan anses som riskfyllda eller personliga. Därmed kanske inte 

marknadsföringen kan bidra med ökad tillit för applikationen, om applikationen i sig inte kan 

skapa detta. Blocket.se har även använt sig av externa kanaler för att marknadsföra sin 

mobilapplikation, vilket vi tror kan bero på att en kund till Blocket.se kan vara kortsiktig och 

kanske bara handlar via dem någon enstaka gång. Därför måste de ständigt locka nya kunder 

till samtliga kanaler där de finns tillgängliga. 
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6. Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel svarar vi på vår problemformulering med hjälp av våra delfrågor 

som togs fram i teorikapitlet. Vi ger även förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 

Vi kan utifrån vår studie ana att de interaktiva funktioner som finns tillgängliga i 

företagsapplikationen kan påverka det engagemang och till viss del påverka den tillit som 

finns för företaget. De interaktiva funktionerna i mobilapplikationen gör det möjligt för 

användarna att komma i kontakt med företagens tjänster när som helst och överallt, vilket vi 

tror skapar aktivitet kring applikationen. Denna aktivitet kan företagen uppleva som ett ökat 

engagemang från kundens sida. Vi tror att samtliga interaktiva funktioner bidrar till ökad 

aktivitet och därmed även bidrar till ökat engagemang för företaget. Gällande tilliten har vi 

kunnat se att denna inte alltid påverkas av interaktiva funktioner. Möjligen är avsaknaden av 

tillit för somliga företagsapplikationer ett resultat av den tillit som finns för företaget 

generellt. Vi tror att det för företag som handlar med känsliga och personliga uppgifter kan få 

svårt att skapa ökad tillit genom en mobilapplikation. Vidare kanske tilliten också blir svår att 

påverka för företag som är aktiva i branscher där risken att handla upplevs som hög för 

konsumenterna. För att svara på delfråga 1 kan vi se att interaktiva funktioner i en 

mobilapplikation bidrar till engagemang för företaget och kan i vissa fall även bidra till ökad 

tillit.  

 

För företagsapplikationer kan vi se att utseendet tycks ha en väsentlig betydelse för det 

engagemang som fallföretagen upplever mellan kund och företag. Vi kan här ana att utseendet 

tycks dra nytta av att vara i likhet med det som finns på företagets hemsida för att på detta sätt 

skapa ökat engagemang. Därmed upplever företagen att mobilapplikationens utseende 

påverkar det engagemang som uppstår. Gällande tilliten kan vi ana att en individanpassad 

mobilapplikation tycks kunna ha en inverkan på den tillit företaget upplever mellan kund och 

företaget själv. Detta verkar däremot inte fungera för samtliga typer av tjänsteföretag, vilket 

innebär att graden av tillit som upplevs också påverkas av den bransch företaget är verksam 

inom. För att svara på delfråga 2 kan vi se att mobilapplikationens utseende bidrar till ökat 

engagemang för företaget och i vissa fall även till ökad tillit.  

 

Marknadsföringen av en företagsapplikation tycks ha en indirekt påverkan på det engagemang 

som företagen upplever mellan kund och företag. Marknadsföringen skapar intresse och 

uppmärksamhet för applikationen, vilken laddas ner av kunder vilka vid användandet kan 

uppleva ökat engagemang. Det kan vara av betydelse för tilliten att marknadsföringen är 

anpassad efter vad kunden kommer uppleva när han eller hon börjar använda 

mobilapplikationen. Det vill säga att marknadsföringen kring mobilapplikationen ska stämma 

överrens med hur kundens upplevelse att använda applikationen senare blir. Därmed kan det 

vara av vikt för företagen att utforma sin marknadsföring kring applikationen så 

verklighetsbaserat som möjligt. För att svara på delfråga 3 kan vi se att marknadsföringen, 

indirekt kan påverka engagemanget och tilliten till ett tjänsteföretag.   

 

När vi nu svarat på våra delfrågor ska vi även svara på vår problemställning som lyder:  

 

Hur kan en interaktiv mobilapplikation skapa förutsättningar för ökad lojalitet till ett 

tjänsteföretag? 

 

För att svara på vår problemställning ser vi att en första förutsättning för att kunna skapa 

engagemang och tillit kring en företagsapplikation är att marknadsföra applikationen. Detta 
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skapar uppmärksamhet för dennes existens och kan komma att leda till att mobilapplikationen 

laddas ner och används av kunderna. Det blir sedan applikationens interaktiva funktioner samt 

utseende som bidrar till att engagemang och tillit kan skapas mellan företag och kund. Det är 

då väsentligt att användarna känner igen applikationen från företagets hemsida samt att de 

interaktiva funktionerna som finns i mobilapplikationen är av sådan art att de anses ge nytta åt 

användaren och kan bidra med ökad aktivitet. Dessa faktorer tycks påverka i vilken 

utsträckning engagemang och tillit skapas och därmed vill vi påstå att om dessa två faktorer 

finns, finns även goda förutsättningar för att lojaliteten ska öka. Vi kan se att engagemang 

tycks vara enklare att skapa via en mobilapplikation då ökad aktivitet verkar vara ett resultat 

hos kunden som laddat ner en applikation. Däremot verkar det vara svårare att skapa tillit via 

en mobilapplikation, då detta till stor del tycks bero på företagens natur och den bransch de 

finns verksamma i.  

 

Utifrån dessa slutsatser har vi behövt modifierat vår modell då vi tror att marknadsföring 

endast har en indirekt påverkan på tillit och engagemang för ett tjänsteföretag genom en 

mobilapplikation.  

 

 
 

 

 

Vi anser att vi med denna studie har uppnått vårt syfte med att få en ökad förståelse inom 

ämnet och vi kan även se att det finns kopplingar mellan en mobilapplikations uppbyggnad, 

utseende och marknadsföring och den lojalitet som eventuellt skapas.  

Vidare anser vi att relevansen i vår uppsats är hög då det vi studerat ett aktuellt ämne som 

resulterat i en analys och slutsats som vi anser kan vara användbar för tjänsteföretag som 

använder sig av, eller kommer använda sig av en mobilapplikation. Då tidigare studier inte 

har gjorts om hur just lojalitet kan skapas till ett tjänsteföretag genom en mobilapplikation blir 

vår slutsats grundläggande inom ämnet. Våra resultat bildar på så sätt en bas i ett nyligen 

påbörjat forskningsämne. För att få en djupare insikt i hur mobilapplikationens uppbyggnad, 

utseende och marknadsföring bidrar till ökad lojalitet krävs vidare forskning.  

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Då vi har studerat tjänsteföretag och hur de utvecklar sina applikationer vore det intressant för 

fortsatt forskning att studera hur produktionsföretag utformar sina applikationer. Detta för att 

se om samma faktorer påverkar lojaliteten för ett företag genom en mobilapplikation som för 

tjänsteföretag.  

 

Det vore även intressant att forska kring hur företag som arbetar Business to Business kan ta 

fram applikationer som bidrar till lojalitet. Vi ser inte att dessa typer av applikationer är lika 

Fig. 6.1 – Faktorer som kan skapa engagemang och tillit för en 

mobilapplikation (Fritt ritad figur) 
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utbrett på marknaden ännu. Det vore intressant att studera varför dessa applikationer är under-

representerade samt vilka faktorer som är mest väsentliga i utformandet av en applikation för 

Business to Business försäljning. 

 

Vi har valt att studera företag i olika branscher inom tjänstesektorn och en idé till fortsatt 

forskning är kring hur applikationer inom samma bransch använder sig av den nya marknads-

föringskanalen och studera likheter och skillnader i användandet mellan företagen.  

 

Vi har för denna studie undersökt hur en interaktiv mobilapplikation kan skapa förutsättningar 

för lojalitet för ett företag. Detta har genomförts genom en kvalitativ studie där företag 

intervjuats om deras syn på ämnet. Det vore därför intressant att även studera samma 

problemformulering men utifrån en kvantitativ ansats där enskilda konsumenter intervjuas i 

frågan.  

 

Vid fortsatt forskning inom detta ämne vore det av betydelse att ta med integritet och säkerhet 

som faktorer som kan påverka kundlojaliteten för en mobilapplikation. Vi ser detta som 

viktiga aspekter då människor i dag blir allt mer medvetna om de risker som finns med att 

lämna ut information via sina mobiltelefoner.  

 

Ytterligare en intressant faktor att studera som framkommit genom vår undersökning är 

skillnaden mellan en mobilanpassad webbsida och en mobilapplikation. I vår studie framkom 

inte vilket av alternativen som var att föredra eller om det ena fungerar bättre än andra. Därför 

skulle det vara intressant att se vilket alternativ som kan bidra till mest framgång av de två.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

-Vilken position har du på företaget? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du/företaget arbetat med mobila applikationer? 

- Vem ansvarar/arbetar med er applikation? 

- Varför har ni valt att ha en mobilapplikation och inte bara en mobilanpassad webbsida? 

- Vad är ert syfte med mobilapplikationen?  

- Vilket värde medför er applikation till användaren, varför ska de använda sig av den? 

- Vilken målgrupp riktar ni er till med er applikation? 

- Tror du att er mobilapplikation påverkar kundernas tillit till ert företag? Hur? 

- Upplever du att er mobilapplikation leder till ökat engagemang från kunderna för ert 

företag? 

 

Delfråga 1: Bidrar interaktiva funktioner i en mobilapplikation till engagemang och 

tillit för ett tjänsteföretag?  

 

-Vilka funktioner har er mobilapplikation? 

-Vilka funktioner är de mest populära bland era användare? 

-Finns det möjlighet för era kunder att kommunicera med er via den mobila applikationen? 

 

Delfråga 2: Påverkar mobilapplikationens utseende det engagemang och den tillit som 

finns för ett tjänsteföretag? 

 

-Har ni individanpassat er applikation på något sätt? 

- Hur ser den ut rent tekniskt? (exempelvis layout, navigation, uppdateringar, underrättelser, 

      widget, location based service) 

- Finns det någon speciell tanke bakom utseendet/uppbyggnaden av applikationen? 

 

Delfråga 3: Kan marknadsföring av en mobilapplikation skapa ökat engagemang och 

ökad tillit för ett tjänsteföretag? 

 

- Har ni marknadsfört er applikation på något sätt? 

-Hur många använder sig av er applikation (statistik)? 

-Hur ofta använder den genomsnittliga användaren er applikation (statistik)? 

-Var finns er applikation tillgänglig för nedladdning 

 

Avslutande fråga:  

-Vill du tillägga någon ytterligare information eller utveckla något av svaren? 

       

 

 



 
 

Bilaga 2 

Företagsinformation 

Sparbanken Öresund 
Sparbanken Öresund bildades 2010 genom en fusion av Sparbanken Gripen och Sparbanken 

Finn och de riktar sig både till privatpersoner och till företag i alla storlekar [20]. Banken 

fokuserar på Öresundsregionen i västra Skåne och har där 35 bankkontor i 25 orter. Magnus 

Månsson är marknadschef och ansvarig för privatmarknaden på Sparbanken Öresund. Hans 

arbetsuppgifter består bland annat av att centralt arbeta med marknadsföringen, vilket kan 

bestå av att sätta upp skyltar på kontoren, ta fram annonser till tidningar och reklamfilm till 

TV. Det ligger även i Magnus arbetsuppgifter att kravställa produktutvecklingen på 

privatsidan i banken för att de hela tiden ska vara konkurrenskraftiga. Sparbanken Öresund 

lanserade sin mobilapplikation i oktober år 2011 och har i arbetet med applikationen 

samarbetat med några danska banker då de använder sig av en nästan likadan applikation som 

Sparbanken Öresund.  

 

Syftet med mobilapplikationen  
Sparbanken Öresund använde sig tidigare av en mobilanpassad webbsida kallad Mobilbanken. 

Banken såg flera begränsningar i denna, inte minst gällande säkerheten och valde att utveckla 

en mobilapplikation istället då de såg att det skulle bli dyrare för dem att formatera om 

webbsidan. Dessutom såg de att konkurrenterna lanserade mobilapplikationer och de kände 

påtryckningar från kunderna. För Sparbanken Öresund var det viktigt att mobilapplikationen 

skulle medföra ett mervärde och nytta för kunden och de ville inte lansera en applikation bara 

för att alla andra gjorde det. Banken ville därför ha alla de funktioner i sin applikation som 

kunderna använder sig av. Huvudsyftet med applikationen var att öka tillgängligheten för 

kunderna, så de kunde utföra sina ärenden med telefonen vart de än befann sig utan att behöva 

besöka ett bankkontor.  

 

Sparbanken Öresund menar att de ger kunden ett mervärde via sin mobilapplikation genom att 

de kan känna att de hela tiden har full kontroll. De vill att användaren ska kunna få all den 

information de vill ha via internetbanken eller via mobilapplikationen, vilket är en del av 

deras strategi. Genom att ha just en mobilapplikation avgränsar Sparbanken Öresund sin 

målgrupp per definition till de kunder som har en smartphone och att de har Internetbanken 

sen tidigare.  

 

Sparbanken Öresund lägger själva ingen värdering i ålder, men de har från tidigare 

undersökningar sett att användningen av smartphones representeras främst av den yngre 

kundgruppen.  

 

Ving 
Ving är med över 500 resmål till fler än 50 länder Skandinaviens största researrangör [21]. År 

1956 bildades Ving och första resan gick till Italien med buss. Det var år 1967 som första 

Sunwing - hotellet för barnfamiljer introducerades [21]. Claes Pellvik är marknadschef på 

Ving och ansvarar för marknadsföringen i företaget vilket innefattar att ha ansvar för 

planering och uppföljning av marknadsföringsaktiviteter. Ving har i dag, år 2012, använt sig 

av sin mobilapplikation i ett år. Företaget har olika applikationer som vänder sig till olika 

målgrupper och med olika syfte, den vi talat med Claes Pellvik om är Vings boknings-

applikation. 

 



 
 

Syftet med mobilapplikationen 

Ving använder sig av en mobilapplikation eftersom den följer användaren vart den än går. När 

kunden har valt att ladda ner applikationen till sin mobiltelefon innebär det att Vings ikon 

kommer finnas på mobilskärmen, en aspekt som inte går att nå enbart via en mobilanpassad 

webbsida. Denna ikon på skärmen ska göra att kunderna blir påminda om Ving och går in på 

applikationen för att hitta information, som i slutändan ska leda till att en resa bokas. En 

annan fördel som Ving ser med att använda sig av en mobilapplikation ur ett företags-

perspektiv är att den kan innehålla mycket information i ett litet format. Det finns vissa tankar 

i företaget om att gå över till att ha bokningarna i en webblösning men ha kvar applikationen 

för att ge information till kunder om olika resmål och priser. Detta har Ving funderat på då de 

sett att det huvudsakliga användandet av mobilapplikationen sker när kunden letar och jämför 

olika alternativa resmål. När själva bokningen sker görs detta oftast via datorn då det är 

mycket information som ska bli rätt. 

 

Det främsta syftet med att Ving lanserade sina mobilapplikationer var för att kunna finnas där 

kunden befinner sig. Eftersom det största användandet av applikationen sker genom att leta 

information, vill Ving finnas tillgänglig oavsett var kunden befinner sig. Applikationen ska 

också kunna inspirera kunder till nya resmål. Ving tycker att applikationen medför mervärde 

till användarna genom att den förser dem med anpassad information. Den är även 

lättnavigerad och den finns alltid med kunden där han eller hon befinner sig. Målgruppen som 

Vings bokningsapplikation riktar sig till är kvinnor i 29-49 års ålder, vilket är företagets 

huvudsakliga målgrupp. 

 

Malmö Aviation 
Malmö Aviation är ett flygbolag som är en del av koncernen Braathens Aviation som har 

ungefär 600 anställda [22]. Flygbolaget Malmö Aviation startade år 1981 som ett taxi-, skol- 

och fraktflygsföretag och började år 1991 bedriva persontrafik [23]. Flygbolaget har vid 

flertalet tillfällen blivit utnämnda till Bästa inrikes flygbolag. Henrik Löfberg är marknads-

chef på Malmö Aviation och hans främsta arbetsuppgifter grundar sig i att leda marknads-

avdelningen. Han arbetar även med både den interna och den externa kommunikationen samt 

hanterar personalfrågor och budgeterar. Flygbolaget lanserade en Java mobilapplikation för 

sina kunder redan år 2009, vilket innebar att de var banbrytande på marknaden.  År 2011 

lanserade de sedan en applikation med samma funktioner som den tidigare i Android-, 

Blackberry- och Appleformat. 

 

Syftet med mobilapplikationen 

På Malmö Aviation har de valt bort att fokusera på en mobilanpassad webbsida och istället 

enbart använda sig av en mobilapplikation. Anledningen till detta är för att en applikation är 

snabbare än en webbsida. 

 

Vidare erbjuder en mobilapplikation en snabbare och enklare tillgång till de vanligaste 

grundfunktionerna. En mobilanpassad webbsida kräver mer än en applikation, bland annat 

avseende krav på inloggning, betalning och mängden information som presenteras. Henrik 

Löfberg menar att flygbolagets applikation ger kunden ett mervärde genom att den bidrar med 

snabbhet och enkelhet. Den gör det lätt för kunden att få en översikt över alla bokningar och 

ger en flexibilitet på resan. Vidare är mobilapplikationen kopplad till Mina sidor på hemsidan 

varpå kunden får en god totalöversikt. Målgruppen för Malmö Aviations mobilapplikation är 

tidsmedvetna resenärer som redan är medlemmar i deras bonusprogram eller för de som vill 

bli medlemmar. Syftet med att använda sig av en mobilapplikation är att de vill skapa 

enkelhet och flexibilitet för sina kunder oavsett var de befinner sig. Detta är då en bra lösning 



 
 

då mobiltelefonen oftast får följa med personen i fickan. På detta sätt menar Malmö Aviation 

att de skapar förutsättningar för fler resor hos dem istället för med andra flygbolag. 

 

Blocket.se 
Blocket.se är Sveriges största sajt för köp och sälj- marknaden och finns endast digitalt [24]. I 

dag, 29 mars år 2012, finns över en halv miljon annonser på webbsidan som både läggs ut av 

privatpersoner och av företag [24]. Behrang Ehteshamy är ansvarig för affärsområdet 

Blocket.se Mobil och har i och med denna position det operativa och kommersiella ansvaret, 

men arbetar också med produktutveckling och affärsutveckling genom mobilapplikationen. 

Blocket.se släppte sin mobilsajt år 2008, sin applikation till iPhone år 2009 och sin 

applikation till Android år 2010.  
 

Syftet med mobilapplikationen  
Blocket.se anser att en mobilsajt ska vara kärnan i den mobila strategin men att det inte går att 

endast använda sig av en sådan. De faktorer som gjorde att Blocket.se utvecklade 

mobilapplikationer och inte bara höll fast i den mobila sajten var främst för att de ville finnas 

där användarna är. En mobilapplikation utnyttjar även operativsystemets styrkor som gör att 

upplevelsen blir mer enhetlig. Behrang Ehteshamy anser även att det finns en marknads-

föringsmässig fördel med att finnas i de olika plattformarnas system så som Android och iOS. 

Människor kan se din applikation och känna igen ditt varumärke.   

 

Blocket.se har som syfte att i första hand ge användarna en service genom att finnas 

tillgängliga i en applikation och i andra hand vill företaget öka försäljningsmöjligheterna för 

Blocket.se. Behrang Ehteshamy menar att en närhet till användarna skapas genom att erbjuda 

sin tjänst i mobilen, på ett sätt som traditionellt inte Internet gör. En applikation gör det 

möjligt för användaren att ta del av Blocket.se: s innehåll var som helst och när de vill, vilket 

skiljer applikationen från den vanliga sajten.  

 

Blocket.se: s målgrupp är samma vid applikationen som vid den vanliga Internetsidan, alltså 

alla som vill köpa eller sälja något via nätet, vilket både är en stor och bred målgrupp.  

 

 


