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Sammanfattning 
 

Retailbranschen har under de senaste åren börjat förlora mer av sin försäljning till den 

växande e-handeln. Att konkurrera med lägre priser är svårt eftersom marginalerna oftast är 

högre hos e-handlarna. De fysiska butikerna bör därför undersöka andra konkurrensfördelar 

som de kan använda för stoppa den minskande försäljning. Jack&Jones som är ett 

kvalitetsmärke för yngre män ägs av företaget Bestseller och är idag en av europas största 

modekonkurrenter. Bestseller har under 2016 utvecklat en applikation vid namn JJ2GO vars 

syfte är att effektivisera den interna marknadsföringen samt kommunikationen mellan ledning 

och de som arbetar i butikerna. Denna undersökning undersöker hur denna applikation som 

informationssystem kan ge Jack&Jones konkurrensfördelar genom att effektivisera den 

interna marknadsföringen. Med hjälp av teori kring framgångsrika informationssystem och 

vad som utmärker intern marknadsföring så identifieras fördelar med applikationen samt hur 

vissa förbättringar i applikationen kan förbättra företagets nettonuvärde. 
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1 Inledning 

 

Detaljhandeln som sker i fysiska butiker i Sverige har under de senaste åren minskat då allt 

fler människor väljer att göra sina inköp via webben. Denna utveckling har gjort ett tydligt 

avtryck i handeln, då 5000 butiker inom den fysiska detaljhandeln har försvunnit på sex år 

(Svensk Handel, 2018). I Sverige sker idag cirka 90% av den totala handeln fortfarande i 

butik, medan e-handeln står för 10%. Trots att den fysiska detaljhandeln fortfarande står för 

den absoluta majoriteten av den svenska handeln så har e-handelns andel ökat och 

fördelningen kommer med stor sannolikhet att fortsätta förändras i framtiden, där e-handeln 

kommer ta över allt mer procent från den fysiska detaljhandeln (Svensk Handel, 2018). 

 

Handeln som är en betydande aktivitet både för oss människor, men också hela ekonomin, 

har fått nya plattformar att bedrivas på. Dessa plattformar är inte längre fysiska utan har på 

bara några få decennier blivit digitala där konsumenter kan konsumera både varor och 

tjänster via webben (Svensk Handel, 2018). Exempelvis så använder många konsumenter 

idag streamingsidor som Netflix för att se på film och istället för att köpa cd-skivor så 

används tjänster som Spotify. Gällande kläder så finns det större återförsäljare på webben, 

samtidigt som många varumärken bedriver egna e-handlar. 

 

Ett företag som bedriver flera olika butiker inom den fysiska detaljhandeln är danska 

Bestseller. Företaget bedriver flera märkesbutiker runt om i världen, men där en av de 

vanligaste butikskedjan i Sverige är Jack & Jones. Jack & Jones är ett varumärke inom mode 

för yngre män som säljs i deras egna butiker som finns i 38 länder, men också via tusentals 

olika återförsäljare (Bestseller, 2018). Under 2018 har Jack & Jones lanserat en webbaserad 

applikation som är till för dess personal. Applikationens syfte är att det ska finnas en intern 

kommunikationskanal där personalen kan ta del av intern marknadsföring 

(Utvecklingsansvarig, 2018).  

 

 

Då ett företag hanterar intern marknadsföring (IM) är det sina egna anställda insatserna riktas 

mot. En lyckad IM innebär att personalen på företaget är välinformerad gällande produkter, 

kampanjer och eventuella erbjudanden. IM är därför en ledningsfunktion där ledningens 
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uppgift är att förse personalen med information så de på ett adekvat vis kan representera 

företaget gentemot dess kunder (Grönroos, 2008. s. 266). IM är viktigt i alla större 

organisationer, även inom företag som bedriver fysisk detaljhandel. Enligt Dunne och Barnes 

(2000) så finns det två huvudsyften med IM inom den fysiska detaljhandeln. Det handlar om 

att komplettera den externa marknadsföringen, men det är också ett effektivt tillvägagångssätt 

att att motivera personalen.  

 

Vid utveckling av informationssystem, exempelvis en webbaserad applikation för intern 

marknadsföring, är det nödvändigt att mäta applikationens prestanda. Det finns en modell 

framtagen för att mäta en applikations prestanda, vilken mäter prestandan ur sex olika 

dimensioner (DeLone & McLean, 2003). Genom dessa dimensioner är det möjligt att 

identifiera hur applikationen presterar ur olika aspekter.  

 

1.1 Problematisering  

 

Butikshandeln är på nedgång och förlorar allt fler kunder till e-handeln (Svensk Handel, 

2018). Anledningen är att e-handeln på många fronter kan effektivisera värdeskapande-

processen och kan därigenom få ner försäljningspriserna, något som försvårar konkurrensen 

för traditionella butiker (Mourya & Gupta, 2014). Detta medför att pressen på  företag inom 

butikshandeln att agera sunt ökar, då det blir utmanande att hålla en hög lönsamhet uppe. 

Något som kan ge företag konkurrensfördelar är informationssystem då dessa kan bidra till 

att processer effektiviseras och att ett företags lönsamhet på så sätt kan öka. (Beynon-Davies, 

2013. s. 2)  

 

En nyckel till lönsamhet för företag inom business-to-consumer (B2C)-genren är att ha lojala 

kunder, vilket innebär att kunderna återkommer och föredrar försäljaren framför konkurrenter 

då ett köp ska genomföras. En faktor som påverkar kundlojalitet är hur företaget lyckas 

kommunicera ut information till sina kunder. Informationen kommuniceras väl om den är 

tydlig och pålitlig, vilket innebär att företaget förmedlar information rörande exempelvis 

kampanjer, ändrade öppettider eller förändringar i pris på ett konkret vis. (Ewing, De Bussy 

& Pitt, 2003) Det här kan utföras antingen via externa medel såsom hemsidor eller 

reklamutskick, men även vid interaktion mellan kund och personal i butiken. I och med en 
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tydlig kommunikation ökar tilliten från kunden till försäljaren, vilket i sin tur förbättrar 

kundens åsikt om företaget; något som gör att kunden förblir lojal.  

 

Förmedlas informationen genom exempelvis hemsidor eller reklamutskick kan 

informationsspridningen anses tillhöra företagets externa marknadsföring i stort. När det är 

personalen som förmedlar informationen tillhör det också den externa marknadsföringen, 

men kvalitén på den information som förmedlas är direkt beroende av den interna 

marknadsföringen (IM) (Panigyrakis & Theodoridis, 2009). Därför blir IM kritiskt när det 

kommer till att förbättra den externa marknadsföringen, vilka i längden bidrar till ökade 

intäkter och ett bättre anseende. Ett sätt att förbättra informationsspridningen till sina 

anställda är genom informationssystem. Genom nya tekniker kan kommunikationen mellan 

beslutsfattare och anställda utökas och effektiviseras (Beynon-Davies, 2013. s 5), och den 

interna marknadsföringen kan således mer representativ för företaget. Informationssystem är 

dock kostsamma för företag att utveckla och bör ses som en investering (Dwivedi et al. 

2015). Många informationssystem, denna stora kostnad till trots, misslyckas dock av olika 

anledningar. Drummond (2005) menar att upp cirka 70% av alla större informationssystem 

misslyckas i olika skeden av dess livscykel. Bland de vanligaste anledningarna är att man har 

för höga förväntningar på systemet, det vill säga att dess fördelar överskattas, samt att 

företaget inte har resurserna som krävs för att upprätthålla det (Hackney, Pan & Pan, 2008).  

 

Jack & Jones (JJ) har internt utvecklat en applikation för samtliga anställda i butikerna, 

genom denna kan företaget förmedla information till sina anställda, alltså för att förbättra den 

interna marknadsföringen (Utvecklingsansvarig, 2018). Som tidigare nämnts; då 

butikshandeln är på en nedåtgående trend blir det viktigt för applikationen att bidra till en 

positiv utveckling på företaget. Särskilt när utvecklandet av en applikation oftast är kostsamt 

(Dwivedi et al. 2015). Eftersom applikationen är utvecklad för användarna, det vill säga de 

anställda, är det när applikation möjliggör att de anställda kan effektivisera processer som den 

bidrar till förbättring. Då har den interna marknadsföringen förbättrats, vilket är en 

konkurrensfördel som genererar lönsamhet i den utsatta retailbranschen (Pangikyrakis & 

Theodoridis, 2009).  

 

DeLone & McLean (2003) menar att ett IS misslyckas då de nettofördelar ett system bidrar 

med är negativt, alltså då dess nackdelar är fler än dess fördelar. I sådant fall finns det risk för 

att systemet antingen behöver avvecklas eller bytas ut, då det snarare innebär en kostnad för 



 

 4 

företaget. Vilka nettofördelar som erhålls är per automatik direkt beroende av hur systemet 

används, då det är användandet av systemet som sedan kan generera fördelar. Det blir därför 

av betydelse för företag att försöka kartlägga vilka för- och nackdelar systemet bidrar med så 

dessa kan ställas i relation till kostnader, så att framtida styrningsbeslut kan fattas korrekt.  

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med undersökningen är att utvärdera användarupplevelsen inom applikationen JJ2GO.  

Genom att studera applikationens information- och systemkvalité avser författarna att finna 

förbättringsmöjligheter för att applikationens användarupplevelse ska stärkas, och att den 

därigenom bättre kan uppnå sitt syfte; att effektivisera den interna marknadsföringen inom 

Jack&Jones. Syftet ämnas att uppfyllas genom att besvara följande frågeställning: 

 

● Hur är användarupplevelsen inom JJ2GO? 

● Hur kan användarupplevelsen förbättras? 
 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Företaget Bestseller 

Bestseller är danskt företag som är familjeägt och som är etablerade inom modebranschen 

internationellt. Företaget grundades 1975 och äger idag fler än 20 varumärken, där några av 

de större är Jack&Jones, Vero Moda och ONLY. Bestseller säljer modekläder och 

accessoarer till både barn, kvinnor och män. Företag har butiker främst i Europa, 

Mellanöstern, Nordamerika, men finns även etablerade i Sydamerika, Australien och Indien. 

Företaget bedriver även en fristående verksamhet i Kina där de tillverkar kläder till mer än 

8000 butiker (Bestseller, 2018) 

 

Jack&Jones är ett varumärke som tillverkar och säljer kläder och inriktar sig mot unga män. 

Varumärket har över 1000 butiker spridda i 38 länder men också tusentals återförsäljare som 

finns utspridda över hela världen (Bestseller, 2018). Jack&Jones skapades till en början för 

att erbjuda jeans då skaparna hade ett stort intresse i just denim. Varumärket grundades 1990 
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och även idag är dess specialitet jeans trots att de idag erbjuder kläder till mäns hela 

garderob.  
 

1.4.2 Applikationen JJ2GO 

JJ2GO är en applikation utvecklad av Bestseller för deras butikskedja Jack&Jones och har till 

syfte att effektivisera den interna marknadsföringen, tillika effektivisera kommunikationen 

mellan de hierarkiska skikten inom företaget. Genom JJ2GO får användarna tillgång till 

information rörande produkter, kampanjer, nyheter och dessutom fungerar den som en portal 

för samtliga Jack&Jones-butiker i världen. Anställda från olika länder kan därför interagera 

med varandra genom applikationen. Genom detta kan olika butiker hitta inspiration av andra 

butiker runt om i världen. (Utvecklingsansvarig, 2018) 

 

Applikationen är främst till för de anställda som arbetar i butiken men används även av 

partners, vilket exempelvis kan vara återförsäljare. På applikationens nedladdningssida 

definieras användarna av applikationen direkt: anställda, partners, externa partners och 

volontärer (Google Play, 2018; Apple Store, 2018). 
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2. Teori 

2.1 Informationssystem  

Ett informationssystems syfte är att möjliggöra informationsutbyte mellan olika parter. 

Genom detta informationsutbyte kan företaget sedan erhålla fördelar. Informationssystem 

används som ett verktyg för att samla, processa, distribuera och använda information till olika 

ändamål. Samtliga system som innehåller aktiviteter är beroende av informationssystem för 

att utföra dessa. Ett informationssystem kan vara manuellt eller digitalt, beroende på vilken 

teknik det bygger på. Ett manuellt informationssystem hanterar information genom icke-

digitala medel, där exempelvis pappersark används för att möjliggöra informationsutbyte. 

Idag är de flesta informationssystem dock av digital karaktär vilket innebär att 

informationsutbytet sker med hjälp av digitala medel. (Beynon-Davies, 2013. s. 15)  

 

I dagens informationssamhälle är företag beroende av information, särskilt inom den privata 

sektorn där det kan klassas som en ren konkurrensfördel. Informationen kan vara kring 

kunder, ordrar, försäljningar och lager, för att bara nämna några exempel. I och med dess 

betydelse för företag blir system för att hantera informationen av extra betydelse. Ett väl 

implementerat informationssystem kan därför leda till att konkurrensfördelarna genererade av 

information till en högre grad realiseras. (Beynon-Davies, 2013. s. 2) 

 

När konkurrensfördelarna realiseras skapas värde för företaget. Värde är vad företag 

eftersträvar att erhålla då de använder ett informationssystem, men värde i sig kan betraktas 

på olika sätt och anta olika skepnader. En definition av värde är att det är den huvudsakliga 

drivkraften i alla ekonomiska system, en annan kan vara de mänskliga resurser (de anställda) 

som finns inbäddade i företag. Oavsett hur värde betraktas är målet med användandet av ett 

informationssystems i slutändan att förädla detta (Beynon-Davies, 2013. s 5). Där värde är 

drivkraften i ett ekonomiskt system kan informationssystemet vara ansvarig för till exempel 

försäljning. När de anställda är det värdefulla kan systemets syfte vara att utbilda dessa.  

Utifrån den bestämmelsen blir ett lyckat informationssystem då det för företaget genererar en 

värdetillväxt. 

 

Majoriteten av alla informationssystem uppnår dock aldrig det värdegenererande stadiet. De 

absolut flesta informationssystem misslyckas nämligen (Drummond, 2005) och är även dyra 
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att införskaffa eller utveckla (Dwidevi et al. 2015). Beynon-Davies (2013, s. 5) menar att 

beslutsfattare ansvariga för informationssystem tenderar att fokusera för mycket på den 

underliggande teknologin, alltså själva systemet, och har mindre fokus på själva 

appliceringen av systemet i organisationen. Han menar att ett system i sig är värdelöst oavsett 

hur teknologiskt överlägset det än må vara, ifall organisationen inte kan väva in det ordentligt 

i sin verksamhet. Det är därför vanligt att bristande appliceringsprocesser är orsaken till ett 

misslyckande (Beynon-Davies, 2013, p 292). På grund av denna höga andel misslyckanden, 

den höga utvecklingskostnaden och den värdegenererande egenskapen bland 

informationssystem har åtskilliga studier dedikerats åt att utröna och kartlägga 

informationssystems alla dimensioner (DeLone & McLean, 2003).  

 

2.2 The Information Success Model 

 

DeLone & McLean (1992) presenterade i sin artikel ramverket The information success 

model som bygger på faktorer som är kritiska för att mäta och förstå värdet och effektiviteten 

av en organisations IS-styrningsbeslut och dess IS-investeringar. Ramverket deriverades då 

från en extensiv litteraturgenomgång kring faktorer som kan påverka utfallet inom IS-

investeringar och beslut. Modellen uppdaterades sedan tio år senare, där den uppdaterade 

modellen är baserad på empiriska och teoretiska undersökningar gjorda av forskare som har 

testat och diskuterat originalmodellen inom olika områden. Denna modell innehåller sex 

sammanhängande dimensioner för ett lyckat informationssystem: systemkvalitet,  

informationskvalitet, servicekvalitet, användande, användarnöjdhet och nettofördelar 

(DeLone & McLean, 2003). 

 

 

Ett informationssystems systemkvalitet bedöms utifrån kvalitén på ett antal önskvärda 

egenskaper. Dessa egenskaper är önskvärda från användarens perspektiv och utgör då 

tillsammans bedömningen av ett systems kvalité. Här ingår faktorer som systemets 

användarvänlighet, tillgänglighet, pålitlighet, anpassningsförmåga och tiden som det tar för 

systemet att ladda (DeLone & McLean, 2003). Informationskvalitet omfattar ett systemes 

innehåll, vilket ska vara personligt, fullständigt, relevant och enkelt att förstå. Det innefattar 

även att innehållet ska vara estetiskt tilltalande och se professionellt ut då det presenteras för 
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användaren. Den sista kvalitetsdimensionen av modellen är servicekvalitet, vilken adderades 

då modellen uppdaterades (iBid). Då ett systems servicekvalité ska utvärderas granskas 

systemet som om det hade varit en tjänst tillgänglig på marknaden. Därför granskas systemet 

dels utifrån tekniska aspekt, som om dess hård- och mjukvara är uppdaterad och om dess 

underliggande teknik är pålitlig, men även om den service som erbjuds kring systemet är god. 

Det innebär att till exempel kunskapen hos ansvarig IS-personal eller kvalitet på erbjuden 

kundtjänst kan komma att studeras (iBid).  

 

Samtliga tre kvalitétskriterier influerar direkt hur användandet av systemet ser ut, system 

use/usage intentions, men även hur nöjd användaren är med just detta användande, alltså user 

satisfaction. Användande och användarnöjdhet är direkt korrelerade med varandra då ett högt 

användande oftast beror på att användaren är nöjd med systemet och vice versa (DeLone & 

McLean, 2003). Det är sedan dessa två dimensioner som påverkar den slutliga bedömningen, 

tillika den dimension som mäter hur framgångsrikt implementationen av systemet har varit; 

net system benefits. Nettofördelar innefattar balansen mellan den positiva och negativa 

påverkan applikationen har på tillverkare, anställda, organisationer, marknader, industrier, 

ekonomier men också hela samhället i sig, beroende på vilket område ramverket appliceras 

på (iBid).  

 

 
Figur 1. The DeLone and McLean information systems success model 

 

Då modellen först introducerades 1992 var variabeln nettofördelar uppdelad i två kategorier: 

inverkan på organisations- och individnivå (DeLone & McLean, 1992). Dessa har nu 
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sammanfogats till nettofördelar, vilket innebär att de fördelar som eftersöks beror på vilken 

part det är som undersöks då modellen appliceras (DeLone & McLean, 2003). Är syftet att 

undersöka vilken effekt ett system har på en organisation i stort kan fördelarna vara av 

strategisk, informativ eller effektiviserande karaktär. Bland strategiska fördelar finns 

konkurrensfördelar, en stärkt marknadsposition eller förbättrade kundrelationer. Informativa 

fördelar berör tillgängligheten av information, en förbättring på informationens kvalité och 

flexibilitet. Effektiviserande fördelar innebär att processer vid bland annat kommunikation, 

utveckling och allmän affärsverksamhet kan utföras på ett mer effektivt sätt (iBid). 

 

Då ett systems nettofördelar istället granskas utifrån dess påverkan på en individ är fördelarna 

kopplade till den kontext individen använder systemet inom. Fördelar systemet kan bidra med 

vid användning är exempelvis att individen kan effektivisera arbetsprocesser, utveckla nya 

idéer och arbetsmetoder eller hjälpa hjälpa individen vid styrningsbeslut av veksamheten. Det 

kan även vara fördelar som förbättrad kundnöjdhet, då användandet av systemet hjälper 

individen att tillgodose de behov en kund kan ha (DeLone & McLean, 2003). Nettofördelar 

för en individ inom kontexten av ett företag innebär därigenom även en fördel för 

organisationen (Grönroos, 2008. ss. 366-377).   

 

När modellen ska appliceras argumenterar DeLone och McLean (2003) för att betydelsen av 

de tre kvalitetskriterierna kan variera. Då exempelvis ett större objekt undersöks, såsom en 

hel IT-avdelning och dess system, kan servicekvalité vara av extra betydelse. Då ett enstaka 

system ska undersökas, som en applikation, är kvalitén på informationen och systemet av mer 

relevans för att mäta systemets nettofördelar. Likaså måste en bedömning av relevans för 

dimensionen användande/användaravsikt utföras då modellen ska appliceras. Användande är 

ett beteende medans användaravsikt är en attityd. Om ett system är i bruk och ska utvärderas 

finns det ett beteende tillgängligt att studera, vilket gör det lämpligt att tillämpa variabeln 

‘användande’ för att fastställa nettofördelar av systemet. Är det en prognos över vilka 

fördelar ett system ska kunna bidra med är det istället lämpligt att utgå från användaravsikten 

med systemet. En attityd har dock visat sig vara svårt att kvantifiera (iBid).  
 

2.3 Intern marknadsföring 
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Intern marknadsföring som term introducerades första gången av Berry et al (1981), 

vilken till en början var föreslaget som en en åtgärd för att kunna erbjuda en konstant hög 

servicekvalitet gentemot kunder. Begreppet intern marknadsföring kan ha flera betydelser, 

vilket gör att det i vissa fall kan vara svårt att applicera i praktiken (Pervaiz, Mohammed, 

2002). 

 

Enligt en litteraturundersökning av Pervaiz & Mohammed (2002), har författarna identifierat 

tre faser inom utvecklingen av konceptet intern marknadsföring. Den första fasen handlar om 

att se till att medarbetarnas känner sig motiverade och tillfredsställda på arbetsplatsen. Den 

andra fasen är customer orientation och kundnöjdhet, vilken handlar om att personalen som 

interagerar med kunderna ska förmedla en nytta. Det är viktigt att personalen har bra kunskap 

och information, exempelvis gällande produkterna, för att kunna tillfredsställa kundens behov 

(Pervaiz & Mohammed, 2002). Den tredje fasen handlar om att korsfunktionell integrering 

och implementation av metoder och verktyg, alltså de metoder och verktyg som vanligtvis 

används i den externa marknadsföringen, även kan användas internt. Exempelvis en 

informationsfilm om företagets produkter. (Pervaiz & Mohammed, 2002) 

 

Termen intern marknadsföring sitt ursprung från idén om att företag utöver sina externa 

marknader också har interna marknader med anställda att tillfredsställa. Innan ett företag 

lanserar marknadsföringskampanjer och erbjudanden för den externa marknaden med kunder 

och potentiella kunder, måste de säkerställa att personalen förstår och accepterar dessa 

(Grönroos, 2008. s. 366). Personalen är en resurs för ett företag och oavsett om det är säljare, 

support eller något annat påverkar deras interaktion med kunder helhetsbilden av företaget 

samt hur nöjda kunderna blir i slutändan (Marketing-schools.org, 2012). Om de anställda 

saknar tillräcklig utbildning, har negativa attityder till sina arbetsuppgifter och inte har fått 

tillräckligt stöd från system, teknik, chefer och interna tjänsteleverantörer kommer företaget 

ha svårt att bli framgångsrikt (Grönroos, 2008. ss. 366-377). Intern marknadsföring är således 

en form av ledningsstrategi, vilken trots utvecklingen inom informationssystem och 

framväxten av ny teknologi är en strategisk fråga (iBid).  

 

Enligt Grönroos (2008) finns det fyra övergripande syften med intern marknadsföring. Det 

första syftet är att säkerställa att de anställda är motiverade att prestera på ett kundfokuserat 

och serviceinriktat sätt. Detta innebär att de fullföljer sin plikt som en del av 

marknadsföringen i dess interaktiva process med kunder, exempelvis under ett säljsamtal 
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(Grönroos, 2008. s. 370). Det andra syftet är att behålla kvalificerad personal, vilket kan 

göras genom att erbjuda rättvis ersättning och bra arbetsvillkor, då personal annars kan söka 

sig till konkurrenter (iBid). Det tredje syftet är att säkerställa att interna tjänster och intern 

service tillhandahålls på ett kundfokuserat vis inom företaget, vilket är en förlängning av det 

första syftet. Det fjärde syftet innebär att se till att personal har ett ledningsstöd samt olika 

tekniska stöd som kan behövas för att kunna representera företaget när de interagerar med 

exempelvis kunder (iBid). 

 

Intern marknadsföring innehåller flera olika aktiviteter, dock finns det ingen definitiv lista 

över dessa aktiviteter. Enligt Grönroos (2008) går det dock att identifiera ett antal typiska 

interna marknadsföringsaktiviteter: utbildning, ledningsstöd, intern masskommunikation, 

human resource management, extern masskommunikation, system- och teknikstöd, intern 

service recovery och marknadsundersökningar samt segmentering. Utbildning innebär att 

personalen bör vara utbildade i sina arbetsuppgifter, exempelvis deras säljförmåga och 

serviceförmåga (Grönroos, 2008. ss. 374-378). Ledningsstöd innebär exempelvis att 

uppmuntra och engagera personalen, men också säkerställa att det finns ett flöde av 

information som både personal och ledning interagerar i (iBid). Intern masskommunikation 

innebär att ledningen bör ha ett verktyg för att informera personalen om strategier och viktig 

information. Exempel på ett sådant verktyg kan vara ett mjukvarusystem. Human resource 

management (HRM) innebär att företag bör ta hand om sin personal. Företagen måste 

använda sig av exempelvis tydliga arbetsbeskrivningar, karriärplanering, löner för att göra 

personalen nöjd. Extern masskommunikation handlar om att att denna form av 

kommunikation även påverkar personalen. Extern masskommunikation, exempelvis 

annonskampanjer och TV-reklam, bör alltid presenteras för personalen innan den lanseras 

externt (iBid).  

 

System- och teknikstöd innebär att företagen bör tillhandahålla informationsteknologiska stöd 

till sin personal. Dessa har en effekt på interna processer då dessa kan knyta an till människor 

med hjälp av tekniken. Exempel på hur dessa sammanfogats har varit databaser, webbplatser, 

e-post och intranät (Grönroos, 2008. ss. 374-378). Intern service recovery handlar om att 

erbjuda personal hjälp och stöd vid behov. Exempelvis om en säljare i en butik har blivit 

dåligt behandlad av en missnöjd kund. En sådan kundsituation kan leda till psykisk stress hos 

den anställde och då är det viktigt att företaget kan erbjuda stöd (iBid). 

Marknadsundersökningar innebär att företaget både internt och externt kan göra 
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undersökningar för att exempelvis identifiera personalens olika åsikter om exempelvis 

produkter. Segmentering inom kontexten av intern marknadsföring innebär att dela upp 

marknaden i mindre beståndsdelar där syftet är att placera personal med rätt kompetens på 

rätt position och marknad (iBid). 

 

 

2.4 Intern marknadsföring och dess påverkan på detaljvaruhandeln 

 

Inom den fysiska detaljhandeln har intern marknadsföring två huvudsyften (Panigyrakis & 

Theodoridis, 2008). Det första syftet är att det fungerar som ett komplement till den externa 

marknadsföringen, vilket är den marknadsföring som sker direkt till en kund via externa 

kanaler. Istället för att kommunicera via en extern kanal som en annons i tidningen, 

kommuniceras marknadsföringen direkt till personalen, vilka i sin tur förmedlar denna 

marknadsföring via dess interaktion med kunder (Dunne & Barnes, 2000). Exempelvis kan 

det vara så att personalen har fått information kring ett speciellt erbjudande i butiken, vilka de 

kan informera kunden angående i ett säljsamtal. 

 

Det andra huvudsyftet är att det används som ett instrument för att motivera och engagera 

personalen som arbetar i butiken (Dunne & Barnes, 2000). Med bra information blir 

förutsättningarna för att personalen ska kunna sälja och ge kunderna rätt service betydligt 

bättre. Personal som är nöjda och som upplever att de har bra verktyg att kunna hjälpa kunder 

är både gladare och mer motiverade. Detta är positivt för kunderna som i högre grad känner 

sig nöjda och tenderar att återvända (Ferrell & Hartline, 2014; Marshall, & Johnston, 2015). 

Enligt en undersökning gjord av Panigyrakis och Theodoridis (2008) påverkar den interna 

marknadsföringen den fysiska detaljhandelns finansiella och icke-finansiella resultat. 
 

2.5 Teoretisk analysmodell 
 

Den teoretiska analysmodellen (Se figur 2) är en reviderad version av DeLone & McLeans 

(2003) teoretiska ramverk “The Information Success Model”. Modellen består av fyra olika 
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variabler: informationskvalitet, systemkvalitet, användarupplevelse och nettofördelar. 

Modellen appliceras på applikationen JJ2GO, vilket därför blir modellens kontext, och tar 

användarens perspektiv. Användaren är i denna studie de butiksanställda på Jack & Jones. 

Pilarna inom modellen anger hur de olika variablerna förhåller sig till varandra. Genom att 

applicera modellen och utvärdera dess variabler går det att bestämma till vilken grad de 

fördelar som en applikation för intern marknadsföring kan bidra med realiseras.  

 

Applikationens syfte är att effektivisera den interna marknadsföringen, vilket är svårt att 

uppnå om användarupplevelsen är negativ. Modellen utgår därför ifrån applikationens 

informations- och systemkvalité där de två variablerna enskilt påverkar användarens 

användarupplevelse. Beroende på användarupplevelsen kommer sedan nettofördelarna som 

upplevs av användaren att påverkas. Nettofördelar kan antingen vara positiv, det vill säga att 

användandet av applikationen genererar fler fördelar än nackdelar, eller negativ, då 

nackdelarna är fler än fördelarna. Om nettofördelar med applikationen har en positiv 

påverkan för användaren kommer det i sin tur påverka användarupplevelsen. Motsatt gäller 

om nettofördelar har en negativ påverkan. På så sätt skapas en loop. Modellen presenteras 

nedan: 

 

 

 
Figur 2, Analysmodell 

 



 

 14 

  

Analysmodellen skiljer sig från DeLone & McLeans modell (Figur 1) i två direkta 

avseenden. Servicekvalité ingår inte och användande samt användarnöjdhet har 

sammanfogats till en gemensam variabel: användarupplevelse. Användaravsikt ingår alltså 

inte i den reviderade modellen. Den främsta anledningen till att servicekvalité inte ingår är 

för att det enbart är en intern applikation som ska studeras, inte en IT-avdelning eller ett 

externt system. Detta medför att vissa kriterier för utvärdering av servicekvalité, såsom 

mottaglighet och kunskap bland IS personal, blir obetydliga. Det lämnar kvar kriterier som 

pålitlighet och kvalité på mjukvara; kriterier som redan undersöks under kategorin 

systemkvalité. Anledningen till att användande har valts istället för ‘intention of use’ är på 

grund av att det bedöms mer relevant att studera ett beteende än en attityd. Applikationen 

existerar och används redan, vilket gör att det existerande beteendet är möjligt att studera. 

Resonemanget bakom sammanförandet av de två variablerna användande och 

användarnöjdhet är att de påverkar varandra; ett mer extensivt användande av applikationen 

innebär en nöjdare användare. Likaså kommer en nöjd användare använda applikationen i en 

större utsträckning. Detta medförde att det bedömdes vara onödigt att särskilja de två 

dimensionerna, eftersom korrelationen mellan dem är distinkt.  

 

Då objektet som undersöks är en IM-applikation där användarna är personalen i butiken blir 

de nettofördelar som undersöks bedömda utifrån en individ-nivå. Det är personalen, 

individerna, som genom användning av applikationen antingen kan erhålla en positiv eller 

negativ effekt på sitt arbete. Den organisatoriska påverkan av en IM-applikations 

nettofördelar blir därför en mer eller mindre effektiv arbetskraft.   
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3. Metod 

3.1 Metodval 
I denna undersökning studerades fenomenet intern marknadsföring och hur 

informationssystem kan användas för fenomenet, samt hur fenomenet kan bidra till 

konkurrensfördelar för detaljvarubranschen. Intern marknadsföring kunde i 

litteraturgenomgången konstateras vara ett komplext fenomen, där en entydig definition 

saknas. Trots att informationssystem hade en tydligare definition, finns även här en är det 

viktigt att identifiera vad som utmärker ett framgångsrikt informationssystem. Med detta som 

bakgrund var en kvantitativ undersökning, som exempelvis en enkätundersökning, därför svår 

att tillämpa (Bryman & Bell, 2015. ss. 163-164; 168). Kvantitativa undersökningar har enligt 

Bryman & Bell (2015) fått kritik för att i vissa fall vara statiska, eftersom de snarare pekar på 

att det finns samband mellan variablerna i en undersökning, istället för att berätta hur och 

varför. 

 

En kvalitativ undersökning var att föredra eftersom undersökningen bygger utgick ifrån hur 

användarna uppfattar applikationen JJ2GO. Enligt Bryman och Bell (2015) gör en kvalitativ 

undersökning det möjligt att se det som undersöks genom de människor som blir studerade. 

Genom en “ansikte till ansikte”-interaktion så är det enklare att få ett bredare perspektiv kring 

hur personen ser på det som undersöks, eftersom det då är möjligt att få en djupare syn i 

personens uppfattning (Bryman & Bell, 2015, pp. 400-405).  
 

3.2 Datainsamlingsmetod: Fallstudie 
 
Denna undersökning hade som syfte att besvara en frågeställning som är baserad på en 

problematisering. Frågeställningen utformades för att kunna kartlägga användupplevelsen 

och dess potentiella förbättringar inom  applikationen JJ2GO. Detta gör att en fallstudie är 

relevant för just denna undersökning, eftersom fallstudier är att rekommendera när en 

undersökning försöker förklara någonting (Yin, 2014). Vidare menar Yin (2014) att en 

fallstudie är relevant för att studera nutida fenomen eftersom den möjliggör granskning av 

variabler som är betydande för undersökningen från ett helhetsperspektiv och över tid. 
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För att samla in data till fallstudien så valdes semistrukturerade intervjuer att genomföras 

med relevanta respondenter. Semistrukturerade intervjuer är en av två primära kvalitativa 

intervjumetoder, där intervjuaren inte har en lista med specifika frågor (Bryman & Bell, 

2011. ss. 465-470). Istället används snarare än intervjuguide, där olika ämnen behandlas, 

vilket gör att respondenten får en större frihet att besvara frågorna. Dessutom ges ett större 

utrymme att ställa följdfrågor, vilket gör att förutsättningarna för att leda intervjun mer in på 

djupet blir bättre (Bryman & Bell, 2011. ss. 465-470). Även fast semistrukturerade intervjuer 

kan tyckas vara mer flexibelt och där inte någon större tid läggs ner på att förbereda frågor, är 

det viktigt att vara väl förberedd innan en intervju. Det behövs oftast mer förberedelse och 

träning vid semistrukturella intervjuer än vid strukturella intervjuer (Wengraf, 2001. ss. 1-

59). 

 

Eftersom de tilltänkta respondenterna är de som använder applikationen mest, är det av extra 

betydelse att en intervjuform som genererar en djupgående empiri används (Bogner et al. 

2009), vilket passar väl in på semistrukturerade intervjuer. Respondenterna togs fram genom i 

första hand utnyttjandet av kontakter, då skribenterna har tillgång till direktkontakt med 

anställda. 

 

3.2.1 Fallbeskrivning 
Enligt Yin (2002) är det viktigt att vara väl medveten om den undersökning som ska 

genomföras och vilka kandidater som bör ingå i undersökningen för att bäst besvara 

frågeställningen. I denna undersökning är således fem butikschefer relevanta för 

undersökningen då dessa använder applikationen JJ2GO mest. Dessutom har en nyckelperson 

inom utvecklingen av applikationen intervjuats. Genom denna har även frågor kring Jack & 

Jones som varumärke samt Bestseller som företag kunnat besvaras. 

 

3.2.2 Urval 
 
Respondenterna som deltog i undersökningen har alla olika bakgrunder och har arbetat olika 

länge inom företaget. Deras erfarenhet av en applikation som JJ2GO ser även olika ut, vilket 

anses ge ett bredare perspektiv kring applikationens användningsområde. Nedan följer en 

sammanställning av de respondenter som användes i undersökningen. 
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Respondent Befattning Erfarenhet inom 
butikshandel 

Intervjutyp Intervjutid 

Utvecklingsansvarig 
JJ2GO 

Projektledare Har ej arbetat 
inom butik. 

Telefon 60 min 

1 Butikschef 3 år Telefon 45 min 

2 Butikschef 4 år Telefon 50 min 

3 Butikschef 2 år Telefon 40 min 

4 Butikschef 3 år Telefon 45 min 

5 Butikschef 2.5 år Telefon 55 min 

 

Genom kontakter möjliggjordes det att komma i kontakt med fem olika butikschefer i 

Stockholmstrakten. Enligt Wengraf (2001) är det en förutsättning att välja respondenter som 

har erfarenhet av de område som ska undersökas. Det bör även vara personer som anses vara 

pålitliga och ärliga, samt att det inte finns någon försvårande relation mellan respondenterna 

och författarna av undersökningen. Butikschefer var då bäst lämpade som respondenter då de 

uppfyller flest kriterier. Dessutom är oftast enbart butikscheferna som arbetar heltid inom 

Jack&Jones och som har arbetat längst, vilket gör att dessa har mest erfarenhet och därför 

borde vara de som är mest relevanta för undersökningen. 
 

3.2.3 Utförande 

Samtliga intervjuer genomfördes via telefon, där en av medlemmarna ur forskningsgruppen 

skötte själva intervjun och den andre antecknade. Medlemmarnas uppgift kom att variera 

mellan de olika intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas och 

sammanfattas för att kunna göra tydliga jämförelser. 

 

Trots att ansikte-till-ansikte intervjuer hade varit att föredra, eftersom det gör det möjligt att 

analysera respondentens kroppsspråk och få en djupare syn i personens syn(Bryman & Bell, 

2015, ss. 400-405), användes telefonintervjuer då respondenterna ofta var upptagna med 

arbete. Det fanns även geografiska skäl till att genomföra intervjuerna per telefon, då en av 

respondenterna befanns sig i ett annat land (Utvecklingsansvarig). Genom att vara flexibla i 



 

 18 

tillvägagångssättet av intervjuer så kunde fler respondenter delta, vilket var en förutsättning 

för att undersökningen skulle gå att genomföra. 

 

Intervjuerna inleddes med frågor gällande respondentens arbetsuppgifter inom Jack&Jones 

samt hur deras bakgrund såg ut inom företaget Bestseller. Detta gjordes medvetet för att få 

respondenterna att påminna sig själva detaljer kring deras arbete och bli “varma i kläderna”. 

Efter detta ställdes frågor angående applikationen JJ2GO, där frågorna utformades på det vis 

att de uppmuntrade till att besvaras utan att vara styrande. Frågor i “varför-format” undveks 

då detta kan få respondenten att bli defensiv och på det viset påverka svaren och 

undersökningen negativt. Istället användes frågor utformade exempelvis “Hur skulle du 

förklara”, vilket ger respondenten ett större utrymme i sitt svar (Yin. 2008, ss. 106-107). 

Analysmodellen utvecklades för att göra analysen enklare att genomföra, även frågorna som 

användes i intervjuerna blev enklare att utforma på ett relevant vis med hjälp av denna. 

Frågorna utformades så att det inte satte ord i munnen på respondenterna, detta kan uppnås 

genom att framstå som genuint naiv (Yin, 2008, s. 107), då det uppmuntrar respondenten att 

ge ett ofärgat svar. Samtliga områden som frågorna berörde fick respondenterna först 

beskriva innan mer specifika frågor ställdes. 

 

Samtliga intervjuer som genomfördes, varade under olika långa tidsperioder, dock vara det 

ingen som blev längre än 60 minuter. De olika tiderna beror sannolikt på hur konkreta 

respondenterna var i sina respektive svar. Efter att intervjuerna genomförts, byttes 

kontaktuppgifter som e-postadresser, för att göra det möjligt att ställa följdfrågor vid senare 

tillfällen. 

 

3.3 Metodik för dataanalys  
Den insamlade datan från intervjuerna transkriberades sedan. Efter transkriberingen 

analyserades empirin vid tre separata tillfällen, där även kodning av intervjumaterialet 

utfördes. Kodningen ämnade identifiera, för undersökningen, relevanta nyckelord och teman i 

det omfattande materialet så att materialet fick en tydlig schematisk struktur. Detta menar 

Oats (2011) ska förebygga att relevant material inte förbises och på så sätt bidra till en 

starkare empirisk del i undersökningen. De tre analystillfällen bestod av att analysen utfördes 

en gång vardera av skribenterna, oberoende av varandra, samt en gång gemensamt. Då två 
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separata, enskilda analyser hade gjorts var det möjligt att jämföra dessa och på så sätt enkelt 

identifiera skilda tolkningar av intervjusvar (Yin, 2008). De skilda tolkningarna kunde sedan 

utredas och en gemensam tolkning kunde konstateras. Då det inte var möjligt kontaktades 

respondenten bakom den aktuella empirin på nyo för att förtydliga sitt uttalande. Genom att 

vi antog detta tillvägagångssätt vid analys av empirin strävade vi efter att minska risken för 

att feltolkningar av intervjumaterialet ska ske, en effekt som efter utförandet kunde 

konstateras ha upplevts. Detta bör ha bidragit till en mer enhetlig analys och således att 

slutsatser kunde dras baserat på rätt information. Analysen utfördes i förhållande till den 

presenterade analysmodellen under kapitel 2.5.   

 

3.4 Avgränsningar 
Undersökningen avsåg att utvärdera hur användarna av JJ2GO såg på applikationen gällande 

användarvänlighet, och hur applikationen hjälper de i deras dagliga arbetsuppgifter. 

Undersökningen avsåg inte att undersöka huruvida applikationen påverkar företaget 

Bestseller rent finansiellt. Undersökningen är även avgränsad till att gälla butikerna i 

Stockholmsområdet. Vidare finns även avgränsningar i urvalet av respondenter, där 

respondenterna enbart hade befattningen butikschef. Avgränsningen valdes delvis på grund 

av att butikscheferna ansågs ha mest organisatoriskt krävande arbetsuppgifter, vilket innebar 

att respondenterna var de som inom butiken använde applikationen mest.  

 

3.5 Operationalisering 
Den analysmodell som används i denna undersökning  konstruerades av författarna och är 

baserad på The Information Success Model av DeLone & McLean (1992). Syftet med 

analysmodellen är att kunna göra en analys av mjukvaruapplikationen JJ2GO med de fyra 

variablerna informationskvalitet, systemkvalitet, användaravsikt och användarnöjdhet. Dessa 

variabler analyseras sedan i relation till fenomenet intern marknadsföring och dess olika 

aspekter. Det intervjuer som har genomförts är operationaliserade gentemot analysmodellen 

och den teori som utgör denna. Syftet med intervjuerna var att samla information kopplat till 

undersökningens teori hos användarna av applikationen JJ2GO. 
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Frågorna som användes i intervjuerna är utformade i relation till den teori som 

undersökningen bygger på. Inledningsvis i intervjuerna fick respondenterna berätta om deras 

arbetsuppgifter samt redogöra hur de använder applikationen och hur den påverkar arbetet i 

butiken. Respondenterna ombads att beskriva applikationen med flera följdfrågor för att ge en 

så tydlig insyn som möjlig i dess funktion. Frågorna blev mer konkreta när det avsåg vissa 

variabler i teorin eftersom det ansågs nödvändigt för att göra frågan tydligare. 

 

Det var viktigt att analysmodellen innehöll de kritiska variablerna som berör undersökningen, 

även fast intervjuerna även kunde gå utanför modellens räckhåll. Detta gjordes medvetet för 

att få ett helhetsperspektiv med fler infallsvinklar i åtanke. Detta gjorde att risken reduceras 

gällande att gå miste om viktiga aspekter som kan påverka undersökningen och dess slutsats. 

3.6 Metodreflektion 

Oavsett vilken metod som användes, kom det  att finnas för- och nackdelar, där det gällde att 

välja den metod som är bäst lämpad för att uppnå undersökningens syfte. En vanligt kritik 

som brukar riktas mot de kvalitativa metoderna är att de är subjektiva. Detta beror till stor del 

på att kvalitativa analyser oftast utgår från brett och övergripande område, för att sedan 

smalna av med hjälp av den information som erfars från analysen (Bryman, Bell. 2015. ss. 

108-110). En annan kritik som berör kvalitativa undersökningar är att det är icke-strukturella 

och därför bygger väldigt mycket på personen som undersökningen. Det fanns olika 

egenskaper hos undersökaren som kunde påverka viktiga slutsatser kring undersökningen. 

Genom att vara medveten om detta som författare kunde risken för personlig påverkan 

reduceras (Bryman, Bell. 2015. pp 108-110). 

 

Fallstudie som datainsamlingsmetod hade många fördelar, även för just denna undersökning, 

vilket påpekats tidigare i metoddelen. Metoden har dock ifrågasatts av vissa forskare som 

menar att det finns en del frågetecken kring metoden. En vanlig fråga som diskuteras är 

huruvida en person gör en fallstudie, har gjort tillräcklig efterforskning hur en fallstudie bör 

genomföras. Detta kan således leda till att fallstudien inte genomförs på rätt sätt och därför 

riskerar att ge en felaktig eller otillräcklig slutsats (Yin. 2008. pp 19-22). Det förekommer 

även kritik gällande att fallstudier generaliserar slutsatser, vilket enligt kritikerna beror på att 

en enskild studie inte kan vara tillräckligt. Enligt Yin (2008) är denna kritik svår att bemöta, 

han menar dock att fallstudier är generaliserade inom det teoretiska området, snarare än inom 



 

 21 

populationer. Dessutom är det osannolikt att en datainsamlingsmetod räcker för att dra 

slutsatser, vanligtvis behöver samma datainsamlingsmetod göras flera gånger för att kunna 

dra rimliga slutsatser (Yin. 2008. pp 19-22). 

 

Gällande intervjuformen så finns det enligt Yin (2008) och Wengraf (2001) fler fördelar att 

använda sig av ansikte-till-ansikte som intervjuform. Det kan medföra problem att använda 

sig av telefonintervjuer, då kvalitén kan bli sämre samt att tolkning blir mer otydlig. Det 

saknas kroppsspråk att analysera som kan förstärka respondentens åsikter inom viktiga 

aspekter (Bogner et al., 2009, pp. 169-171). 
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4. Empiri 

Uppsatsens empiriska avsnitt utgörs av de insamlade materialet från fem kvalitativa 

intervjuer. Respondenterna har samtliga befattningen butikschef  och arbetar på olika Jack 

& Jones-butiker inom området Stockholms län. De har olika erfarenheter både inom såväl 

den fysiska retailbranschen som användandet av applikationer, men samtliga använder 

JJ2GO i arbetet. Därför har de intervjuats i egenskap av användare. Empirin presenteras 

utifrån de tre variabler som enligt den teoretiska analysmodellen tillsammans bidrar till 

nettofördelar genererade av ett informationssystem; ínformationskvalité, systemkvalité och 

användarupplevelse. Detta var även temat och strukturen för intervjuguiden.  

4.1 Informationskvalité 

4.1.1 Typ av information  

Samtliga respondenter påpekade att informationen som delges i applikationen kan både 

komma från en internationell avsändare samt lokala från Sverige. Applikationens 

användarbas bemannar ett stort antal butiker världen över där många “spännande saker” 

utförs, menar Respondent 1, och JJ2GO har blivit ett forum för att uttrycka dessa:  

  

“Tanken med applikationen globalt är främst att den ska sammanföra alla Jack & Jones-

anställda till ett community, där smarta lösningar kan spridas för att förbättra butiken” 

(Respondent 1, 2018)  

 

När respondenterna pratar om den globala informationen är det snarare något de ser som ett 

sällsynt tidsfördriv, än något de använder för att förbättra sin kunskap i sitt arbete. 

Respondent 2 tycker att det är en “smart idé med potential” men att det är svårt att dra nytta 

av då de flesta marknader i Europa skiljer sig från den svenska marknaden. Lösningar som 

fungerar på en plats fungerar nödvändigtvis i Sverige, menar respondenten. Respondent 5 

menar att hon inledningsvis läste nyheter inom denna globala community men att hon snart 

insåg att ingenting var aktuellt för hennes arbete, varför hon slutade ta del av informationen.  

 

Respondent 1 fortsätter med att berätta att den information som är till butiker i Sverige 

handlar om kampanjer, planering, riktlinjer för butikernas utseende och statistik, vilket de 

andra respondenterna även påpekar. Det kan vara information som rör alla butiker på den 
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svenska marknaden, butiker inom ett visst distrikt eller, ännu mer specifikt, inom ett visst 

köpcenter med information kring till exempel speciella öppettider i köpcentret. Det kan även 

vara information som gäller just den butik som respondenten arbetar i, men ingen information 

är unikt tilldelad en viss befattning (Respondent 1). Det innebär att informationen är 

densamma för alla anställda inom butiken. Respondent 3 specificerar informationen 

ytterligare, och menar att alla butiker inom Sverige ska se likadana ut, ha kampanjvaror 

placerade på vissa platser och har en allmän produktplacering; något nu riktlinjer finns för i 

applikationen. Detta var något som tidigare delgavs på mejl (Respondent 2; Respondent 3). 

Även försäljningsstatistik från föregående veckor och månader presenteras i JJ2GO, intygar 

samtliga respondenter.  

 

De menar även att en del grundläggande utbildning går att finna i appen, rörande bland annat 

produktkunskap och kundkontakt, tips för hur personal ska driva merförsäljning och andra 

försäljningsknep. Utbildningsmaterialet i applikationen är detsamma för alla inom den 

svenska marknaden och respondent 2 menar att det främst är något de nyanställda kan ta 

hjälp av för att utvecklas: 

 

“För mig som har arbetat ett tag inom koncernen blir utbildningsmaterialet inte av så mycket 

användning. Jag kan redan det som finns där… Men när jag ska skola in nyanställda är det 

en bra väg in i arbetet för dem”. 

(Respondent 4, 2018) 

 

De andra respondenterna intygar även de inte haft någon vidare personlig nytta av 

utbildningsmaterialet, men samtliga är positiva till att applikationen erbjuder utbildning. 

Respondent 3 styrker detta ytterligare genom att konstatera att respondenten efterfrågat nytt, 

mer avancerat utbildningsmaterial så att även de mer erfarna kan ta del av 

utbildningsfunktionen.  

4.1.2 Informationens utformning 

 

Då respondenterna fick berätta om deras erfarenheter och uppfattning rörande hur 

informationen presenteras och kvalitén på denna var inställningen i stort positiv. Mest kritisk 

till kvalitén på informationen var respondent 3, som sa att då informationen vidarebefordras 

flitigt från högre instanser kan en del information gå förlorad. Detta till trots menade samtliga 
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att informationen inte var utsvävande utan snarare komprimerad i sitt sätt att framföra 

budskapet. Inte tre till fyra sidor, utan kortare meddelande i regel på cirka tio rader, och oftast 

ackompanjerad av både bilder och videor (Respondent 4). Samma information presenteras 

ibland även flera gånger fast i olika utformning:  

 

“Bilder och videos brukar komplettera texten för att göra den mer intressant. Det som tas 

upp i videon finns även nedskrivet så man kan välja att ta del av informationen på olika sätt, 

beroende på vad man har tid för eller föredrar.” 

(Respondent 4, 2018) 

 

Respondent 2 tycker att applikationen ser inbjudande ut när den presenterar information och 

att utvecklarna av applikationen gjort det lätt för användarna då de sett till att kategorisera all 

information efter kategorier. Knapparna för att komma till de olika kategorierna är stora och 

tydliga i vad de innehåller, så att användaren ska veta vilken kategori de ska besöka för att 

finna det aktuella innehållet. Detta menar respondent 2 gör informationen lättåtkomlig. 

Resterande respondenter höll med om att, om än efter en liten inlärningskurva (Respondent 1; 

Respondent 2; Respondent 3), informationen är lättåtkomlig.  

 

När ny information finns tillgänglig med förändringar i lokala bestämmelser får 

respondenterna notifikationer om det. Nytt innehåll angående till exempel produktplaceringar 

och kampanjer meddelas genom dessa notifikationer, vilka skickas även om applikationen är 

igång eller inte. Återkommande innehåll som försäljningsstatistik från föregående vecka gör 

däremot inte det men inuti applikationen finns det en “röd bubbla” innehållandes antalet 

olästa nyheter som finns tillgängligt (Respondent 1; Respondent 3; Respondent 4). 

Försäljningsstatistik räknas där som en sådan nyhet. Respondenterna menar att den röda 

bubblan gör det tydligt när nytt innehåll finns att ta del av. Respondent 5 menar vidare att en 

funktion som påpekar när man har missat att läsa något får en att vilja “hålla siffran i bubblan 

nere”, och därför ser hon till att läsa nyheterna regelbundet.  

 

4.2 Systemkvalité  
 

Som tidigare berörts tycker respondenterna att den är användarvänlig utifrån det faktum att 

informationen är lättåtkomlig. Numer finns all information under samma system, 
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applikationen, vilket underlättar informationssökningen menar de. Respondent 1 menar att en 

tydlig förbättring applikationen har bidragit med är att informationen numera blir mer mobil, 

i dubbel bemärkelse. Han tycker att innehållet och upplägget i applikationen är “kanon”, och 

utvecklar på följande sätt:  

 

“För mig som sales manager blir det väldigt smidigt att kunna gå runt med telefonen i fickan 

och på så sätt alltid ha tillgång till information. Ska jag göra något kan jag bara ta upp 

telefonen ur fickan och kolla i appen istället för att behöva springa till en dator och kolla där 

istället” 

(Respondent 1, 2018) 

 

Liknande resonemang förs av de resterande respondenterna rörande det mer ordinära arbetet 

med potentiella kunder. Här underlättar appen vid frågor där respondenterna inte kan svaret, 

då de enkelt kan konsultera appen för information istället för att behöva gå till en dator. 

Respondent 3, 4 och 5 påpekar även att många av kundernas frågor går att besvara direkt då 

respondenterna tidigare använt appen och tagit del av den aktuella informationen. Alltså 

fungerar den även i “förebyggande syfte” (Respondent 5). Ingen av respondenterna har heller 

märkt av att applikationen inte går att starta då de velat använda den i sitt arbete. Däremot 

vittnar samtliga om att de upplevt att applikationen ibland stängs ner oavsiktligt, det vill säga 

kraschar. Vid följdfrågor kan dock ingen av dem säga att den kraschar vid något speciellt 

tillfälle utan det verkar snarare förekomma slumpartat vid användning.  

 

Den lokala informationen som berör den svenska marknaden och förmedlas genom 

applikationen kommer enbart från högre instanser än butikschefer, så det som förmedlas där 

är det som gäller menar respondenterna. Att anpassa användandet och innehållet av JJ2GO 

efter personliga preferenser menar respondenterna i dagsläget är en omöjlighet. Förutom 

möjliga skillnader från land till land är utformningen av applikationen standardiserad. Det 

finns dock en önskan hos samtliga respondenter att få den mer anpassningsbar så de kan 

forma den efter sina behov, då detta hade möjliggjort ett effektivare användande. Respondent 

2 kommer med ett förslag som hade underlättat dennes dagliga arbete:  

 

“[...] det är anpassningen som hade varit en bonus. En mer avancerad funktion för oss som 

använder den mer frekvent där vi kan anpassa huvudmenyn till att bestå av de kategorier vi 

oftast använder.” 
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(Respondent 2, 2018) 

 

Alltså en funktion lik många andra applikationers där det blir möjligt att lägga till favoriter. 

En favoritfunktion påpekas av samtliga respondenter som något som saknas. Annars tycker 

respondenten att den uppfyller de funktioner som eftersöks med applikationen men att 

möjligheten att kunna filtrera efter relevans hade varit ett välkommet tillskott.  

 

Det främsta och egentligen enda konkreta problem flera respondenter påpekade var att 

applikationen kunde upplevas som långsam vid användande. Respondent 1 menar att den är 

“väldigt långsam”, att den tar lång tid på sig att starta upp och är sämre, rent tekniskt, i 

förhållande till andra applikationer respondenten använder. Liknande resonemang fördes av 

respondent 4 som menar att den “inte är snabb”, detta trots att den laddar ner innehållet redan 

innan uppstart. Respondent 2 menar att den har blivit bättre med tiden men att den fortfarande 

kan bli betydligt snabbare. När respondent 5 berör problematiken påpekar hon att det ibland 

inte går att använda applikationen på grund av detta:  

 

“Ibland så laggar den och hackar fram när jag vill kolla på något och vid vissa tillfällen 

hänger den sig till och med helt och hållet, vilket gör att jag inte kan använda den. Ifall jag 

ska kolla något åt en kund kan det lätt leda till att det blir stressigt” 

(Respondent 5, 2018) 

 

Utöver det menar respondenten att den fungerar som den ska och att hon är nöjd med 

applikationen, men att den för nyanställda kan vara lite svår att förstå sig på och att en 

långsam applikation inte uppmuntrar till att lära sig den bättre.   

4.4 Användarupplevelse 
 

Utsträckningen av användandet av JJ2GO varierar en aning beroende på vilken respondent 

som tillfrågas, men samtliga respondenter använder applikationen åtminstone ett antal gånger 

i veckan. Respondent 1, vars användande av JJ2GO är det lägsta av respondenterna, menar att 

dennes användande också varierar beroende på säsong och hur mycket förändringar som 

pågår i butiken. Oftast kollar respondenten applikationen ett par gånger i veckan, däribland 

varje söndag inför nästkommande arbetsvecka. Under högsäsong och speciella kampanjer 
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ökar dock användandet då informationen uppdateras mer frekvent. Resterande respondenter 

uppger att det använder applikationen på daglig basis men att utsträckningen även där kan 

variera från dag till dag. Respondent 2 tror att hur applikationen används även det varierar, 

fast från person till person:  

 

“Användandet har varit en inlärningsprocess där det inledningsvis var att anpassa sig till 

nya möjligheter. Under resans gång har jag hittat några små saker och förtjusningar som jag 

tagit till mig och börjat använda. Sen har den även blivit mer användarvänlig med tiden.” 

(Respondent 2, 2018) 

 

Denna inlärningsprocess är något som samtliga respondenter vittnat om och de menar att det 

inledningsvis var problematiskt att förstå hur de snabbast skulle utföra uppgifter i 

applikationen. Då de introducerades till applikationen gavs ingen utbildning eller riktlinjer för 

hur den bör användas, utan det enda de fick hjälp med var att upprätta och få tillgång till sitt 

konto. De blev även informerade om att information som vanligtvis skickades ut via email 

numera skulle finnas i applikationen. Samtliga respondenter använder den när de ska göra 

omstruktureringar i butiken eller promota vissa kampanjer. Då de får tillgång till direktiv i 

applikationen och anpassar butiken efter dessa vet de att butiken håller den standard som 

efterfrågas av koncernledningen. 
 
Samtliga respondenter är generellt sett nöjda med användandet av applikationen då den 

delger dem med information på ett effektivt sätt. Däremot var deras bedömning av 

användandet inte till hundra procent positiv och vissa områden identifierats som möjliga att 

förbättra. Ett sådant har redan berörts i att applikationen kan bli snabbare. Respondent 1 

påpekade även att det då och då förekommer att notifikationer skickas ut till dem efter 

arbetstid, något som  

 

“[..] inkräktar på [deras] privatliv, [efter arbetstid] vill man inte bli påmind om jobbet. Då 

är det ledig tid och det är något som företaget måste respektera, annars kommer jag inte 

använda appen.”  

(Respondent 1, 2018) 
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Respondenten framhåller att det inte sker så ofta, men att det är något som de ansvariga för 

informationsutskicket måste beakta. Detta är något samtliga respondenter märkt av, men 

främst Respondent 1, 2 och 4 som reagerat på det som något negativt.  

 

För respondent 1 och 5 är ett av de större problemen med användningen att det inte på ett 

smidigt sätt går att återgå till huvudmenyn, utan att behöva starta om applikationen. Ingen 

knapp för att navigera sig tillbaka, eller att återgå till huvudmenyn existerar i applikationens 

GUI. Detta blir enligt respondenterna extra påtagligt då nyheter ofta kan bestå av länkar till 

andra fönster, så att användaren hela tiden skickas vidare och på så sätt kommer längre och 

längre ifrån utgångspunkten (huvudmenyn).  
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer den empiri som presenteras under punkt fyra i studien att analyseras 

med hjälp av undersökningens teoretiska analysmodell. Genom att granska applikationen 

efter de två kvalitétsdimensionerna, informationskvalité och systemkvalité, är målet att 

analysera vad kvalitén på applikationen har för påverkan på JJ2GOs användares 

användarupplevelse. Genom att följa detta analytiska tillvägagångssätt ämnas även möjliga 

problemområden, eller förbättringsmöjligheter, inom applikationen att identifieras.   

5.1 Informationskvalité  

Rörande anpassningen av innehållet verkar det enbart existera i två avseenden. Delvis har 

innehållet anpassats utifrån geografisk position, då användarens geografiska position till vis 

mån avgör vilket innehåll som blir tillgängligt för användaren. Detta bör dock anses vara en 

anpassning från organisationens håll, inte från användaren, eftersom det presenterade 

innehållet blir lika för samtliga användare som befinner sig vid den geografiska positionen. 

Det andra avseendet vilket bör kunna konstateras vara en form av anpassning är då nytt 

innehåll presenteras i flera olika format. Att den information som presenteras kommer i både 

text- och videoformat. För den användare som föredrar endera inlärningssätt över det andra 

finns det en valmöjlighet, där användaren kan välja att ta del av innehållet utifrån sina 

personliga preferenser. Individer med till exempel läs- och skrivsvårigheter kan med fördel ta 

del av innehållet i videoformat och kan på så sätt enklare ta till sig budskapet. Det medför att 

applikationen kan vara tilltalande för en större grupp människor än om den bara använt ett av 

de tillgängliga medlen för presentation. Det bör alltså innebära att innehållet blir lättare att 

förstå. Gemensamt för båda avseendena är att innehållet är anpassat men inte 

anpassningsbart då användaren inte har någon möjlighet att påverka hur eller vilket innehåll 

som presenteras.  

 

Utöver dessa två tycks däremot innehållet inte vara varken anpassat eller anpassningsbart. 

Samtliga anställda inom butikerna har tillgång till samma utbildningsmaterial, information 

rörande produktplacering och försäljningsstatistik. Just anpassningsbart utbildningsmaterial 

är något flera av respondenterna verkar efterfråga. Det utbildningsmaterial som finns 

tillgängligt i applikationen berör enbart områden där de redan besitter kompetens vilket gör 

materialet inaktuellt för dem. Utbildning i sig är kompetenshöjande, och därav värdeskapande 

för individen såväl som företaget. Då utbildningsmaterial blir inaktuellt blir således 
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applikationens funktion för utbildning likaså. Det medför att en tillgänglig resurs inte går att 

utnyttja av de användare som redan besitter de grundläggande kunskaper 

utbildningsmaterialet berör. Hade utbildningsmaterialet gått att anpassa efter användarens 

förkunskaper hade fler anställda kunnat finna nytta i funktionen, vilket bör innebära att fler 

anställda hade förädlat sina kunskaper genom applikationen.   

 

Ingen av respondenterna menade heller att innehållet har anpassats efter vilken roll de har i 

butiken. Samtliga respondenter som deltog i studien har befattningen butikschef, men 

innehållet i applikationen var inte annorlunda för dem gentemot till exempel en timanställd i 

samma butik. Alltså fördelas inget material utifrån anställning eller arbetsuppgifter inom 

butiken, detta trots att arbetsuppgifterna bör variera beroende på vilken roll den anställde har. 

Vidare borde det medföra att information som för en anställd är av betydelse inte är det för en 

anställd med andra arbetsuppgifter, och att information som presenteras i applikationen kan 

bli överflödig. Genom att anpassa innehållet utefter vilken arbetsroll användaren har bör 

kvalitén på innehållet för den enskilda användaren förbättras, och därigenom för samtliga 

användare av JJ2GO. Sammantaget borde det kunna konstateras att anpassning enbart 

existerar på en grundläggande nivå, men att innehållet inte kan konstateras vara varken 

anpassat eller anpassningsbart till någon större utsträckning. En möjlighet för användaren att 

kunna anpassa innehållet efter sina preferenser, möjligen främst efter kompetens och 

arbetsuppgifter, bör alltså förbättra användarupplevelsen av JJ2GO.   

 

Rent generellt tycks respondenternas åsikter styrka att innehållet presenteras på ett 

pedagogiskt och estetiskt tilltalande sätt. Den allmänna åsikten kring informationens 

fullständighet tycks vara positiv. En av de mer positiva sakerna respondenterna framhåller är 

just det korta, koncisa och konkreta sätt informationen presenteras på. Ofta komprimerad, 

med förtydligande bilder och i olika format, vilket borde antyda att informationen åtminstone 

uppfattas som fullständig. Respondent 3 påstår dock att viss information tycks gå förlorad då 

den vidarebefordras från högre instanser inom företaget. Utsträckningen av den 

problematiken är svår att bestämma, dels för att ingen av de andra respondenterna påpekade 

den men även för att studiens insamlade data inte granskar företagets processer vid 

informationsutskick.  

 

Att rätt budskap når fram till de anställda bör dock anses som viktigt, då syftet med 

informationsutskicket annars inte uppnås. Samtidigt, eftersom informationen skickas ut i flera 
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olika format, där samtliga format förmedlar samma innehåll, borde denna problematik rent 

systematiskt förminskas. Då skaparna av innehållet måste bearbeta det vid flera gånger 

uppstår en form av triangulering, vilket borde kräva god förståelse för innehållet. På så sätt 

borde risken för att innehållet är felaktigt eller icke-fullständigt minskas. Är det ändå fel 

budskap som förmedlas måste felet bero på den mänskliga faktorn, något applikationens 

utformning inte kan belastas för. Utifrån det material som har samlats in till denna studie 

tyder det mesta, oavsett, på att informationen som förmedlas genom applikationen är 

fullständig, vilket har en positiv påverkan på användarupplevelsen.  
 
Relevansen av informationen i applikation tycks, som tidigare berörts, även den variera 

beroende på vad det är för information som behandlas. Viss utbildningsmaterial konstaterades 

tidigare vara överflödig för butikscheferna då de redan besitter den kunskap som berörs av 

materialet. Men relevansen tycks även bero på vem som är avsändaren av informationen. 

Ingen av de respondenterna som deltog i studien lägger någon betydelse vid den information 

som kommer från de globala avsändare aktiva i JJ2GO. Däremot följs de angivelser som 

kommer från lokala avsändare. Utifrån det perspektivet borde relevansen av innehållet kunna 

konstateras variera från obefintlig till hög beroende på varifrån det härrör. 

 

Denna skillnad i relevans bör dock inte anses vara något som är av större betydelse för 

informationens kvalité. Den globala delen av applikationen är mer likt ett community för 

samtliga anställda i syfte att inspirera medan den lokala delen berättar om aktuella kampanjer, 

försäljningsstatistik, förändringar i öppettider och liknande. Således är det aningen självklart 

att den lokala informationen anses som mer relevant av respondenterna då det är den som 

konkret kan hjälpa dem i arbetet. Att de sedan även tar till sig de nya direktiven och följer 

dessa punktligt borde vidare antyda att innehållet är av hög relevans, vilket stärker JJ2GOs 

informationskvalitén och därigenom även användarupplevelsen.  

5.3 Systemkvalité  

 

Enligt respondent 1 är det bra att JJ2GO är en mobilapplikation, eftersom detta gör att 

respondenten under sina arbetspass enkelt och snabbt kan ta upp mobilen för att ta del av 

viktigt information. Detta hade inte varit möjligt om applikationen var i desktop-format och 

då enbart varit tillgänglig via en dator. Även respondent 5 menar att JJ2GO är effektiv när 

användarna vill ta del av information i det dagliga arbetet. Flera av respondenterna tycker 
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även att applikationen är bra då den har tydliga och stora ikoner, vilket gör det enkelt för 

användarna att navigera sig inom JJ2GO. Detta tyder på att användarvänligheten gällande 

flera aspekter anses bra. Respondenterna tycks även uppskatta att det finns möjlighet att 

själva kunna använda notifikationer inom applikationen. Genom detta kan användarna göra 

det möjligt att få ny information presenterad i realtid, vilket tyder på att användandet av 

applikationen blir mer effektiv. Dock uppger ett flertal av respondenterna att applikationen 

saknar en knapp där användaren kan trycka för att komma till applikationens startsida. Att de 

påpekar avsaknaden av en sådan funktion tyder på att det är vanligt bland andra applikationer 

idag, vilket vidare borde ge incitament för att utveckla en sådan funktion i exempelvis nästa 

version av applikationen. Genom detta skulle användarvänligheten kunna göras ännu bättre 

eftersom det blir enklare för användarna att navigera med en sådan funktion som de har 

tidigare erfarenheter av. 
 
Något som samtliga respondenter dock medgav var att det fanns en viss inlärningskurva då 

applikationen den skulle börja användas. De menade att det tog till en början inte var helt 

enkelt att förstå hur applikationen skulle påverka deras arbete. Som tidigare nämnts var dock 

informationen i sig aldrig svår att förstå, utan det komplicerade återfanns snarare i hur denna 

skulle hittas och möjligen när den skulle användas. En möjlig förklaring till denna 

inlärningskurva skulle kunna vara bristande information gällande applikationens funktioner 

och dess möjligheter. Exempelvis skulle instruktioner kunna presenteras skriftligt eller 

genom en informativ film vid en användares första användning av applikationen. 
 
Respondent 2 menar att det hade varit bra med en funktion som gör det möjligt för 

användarna att anpassa huvudmenyn efter personliga preferenser. Respondenten menar att 

detta är av extra stor vikt när det kommer till de som använder applikationen mer frekvent. 

Detta skulle göra att applikationen blev mer effektiv och minska antal steg i navigationen för 

att komma åt rätt information. Exempelvis så kan det vara bra att kunna anpassa genvägar till 

vissa produktkategorier, speciellt om olika produktkategorier används i olika kampanjer. Om 

det är jeanskampanj en viss vecka, kan det vara effektivt att under den perioden anpassa så att 

information gällande jeansmodeller har en genväg i huvudmenyn, för att snabbt kunna ge 

produktinformation till kunder. 
 
Att kunna anpassa applikationen efter personliga preferenser hade underlättat deras 

användande av applikationen på daglig basis. Vilket bör kunna anses vara rimligt då det finns 
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information som används mer frekvent, tillika arbetsuppgifter som förekommer mer frekvent, 

än andra. En effektivisering i filtreringen borde därför även vara en betydande förändring i 

systemets kvalité, då den underlättar att snabbare utföra dessa uppgifter. I applikationens 

nuvarande utförande finns det ingen möjlighet för användaren alls att påverka dess utseende 

eller utformning, vilket innebär att den ser likadan ut oavsett vilka erfarenheter användaren 

har inom användande av applikationen eller yrket. Om ens den minsta form av specialisering 

är någonting som eftersträvas bland personalen hade en ökad anpassningsförmåga förbättrat 

applikationens användning, då den hade kunnat formas till att passa den specifika 

användarens arbetsdag.  
 
 
Ett systems kvalité beror även på dess tillgänglighet och pålitlighet, två aspekter som bör 

kunna anses vara nära besläktade. JJ2GOs tillgänglighet och dess pålitlighet bör kunna anses 

vara hög, utifrån det respondenterna delgav. Ur ett praktiskt perspektiv är telefonen med 

applikationen installerad även mer tillgänglig för den Jack&Jones-anställde än vad dess 

föregångare, datorn och mailen, varit. Istället för att behöva gå till en dator och söka 

information kan den anställde ta upp sin arbetstelefon ur fickan och hitta önskvärd 

information där istället, vilket är en förändring samtliga respondenter vittnar om. 

Applikationen tycks därför bidra med att förbättra tillgängligheten till information i stort, 

vilket bör direkt förbättra effektiviteten i de butiksanställdas arbete. Enligt respondenterna har 

applikationen inte varit nere, alltså att det inte går att starta upp applikationen. Däremot har 

applikationen visat sig kunna krascha vid vissa tillfällen, vilket ändå måste ses som ett 

avbrott i tillgängligheten. Det är dock svårt att dra några specifika slutsatser om detta har 

berott på andra orsaker, exempelvis hårdvaran, alltså telefonens prestanda, snarare än 

applikationens.  

 

Dock bör det oavsett anses vara problematiskt. Framförallt om detta skulle börja ske 

regelbundet, då det skulle påverka användarupplevelsen negativt. Det skulle kunna få 

användarna att tröttna på applikationen och leda till att de slutar använda den. Användarna 

kan då helt enkelt anse att det inte går att lita på att applikationen uppfyller sitt syfte i kritiska 

situationer, exempelvis vid en kundinteraktion där information behöver göras tillgängligt 

snabbt. De kraschar som har uppstått menar dock respondenterna har successivt avtagit, 

vilket skulle kunna förklaras med att uppdateringar görs regelbundet för att förbättra 

prestandan. 
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Pålitligheten gällande JJ2GO kan diskuteras kring hur användarna uppfattar applikationen 

negativt generellt. Det finns inget som tyder på att en negativ uppfattning skulle stärka 

pålitligheten. Exempelvis så menar bland annat respondent 1 att applikationen inkräktar på 

dennes privatliv då notifikationer kan skickas efter arbetstid. Enligt respondenten är detta ett 

starkt incitament för att sluta använda applikationen. Detta gör att användarens uppfattning 

att applikationen inte uppfyller sitt syfte och bidrar med negativ påverkan stärks. Vilket då 

kan ge incitament för att applikationen inte är pålitlig. 
 
Det slutliga kriteriet för bedömning av systemets kvalité som bör diskuteras är hur snabbt 

systemet startar, laddar och körs. Enligt respondenterna var det också det problemområde 

som applikationen tydligast presenterade, då den påpekas av många som att vara långsam 

generellt men även i jämförelse med andra applikationer de använder. Att en applikation är 

långsam borde inte vara uppmuntrande för en användare att använda den mer, varför 

problemet borde kunna anses vara betydande och någonting som behöver rättas. Men precis 

som då applikationen ofta kraschade tycks även JJ2GO vara i processen att bli snabbare, en 

förändring som borde kunna konstateras ha en positiv inverkan på systemets kvalité. 

Applikationen tycks alltså vara på väg i rätt riktning men att öka dess hastighet i alla lager av 

användandet borde vara ett mål för utgivarna att eftersträva.  
 
 

6. Slutsats och vidare forskning 

 
Analysen utgick från undersökningens teoretiska analysmodell genom att undersöka vilken 

påverkan applikationen JJ2GOs information- och systemkvalité har på användarupplevelsen 

av applikationen. Vad som efter analysen bör kunna konstateras är att användarna av 

applikationen i stort sett är nöjda med dess kvalité, inom båda områdena, och att 

användarupplevelsen därigenom är positiv. Däremot har det varit möjligt att identifiera 

utvecklingsmöjligheter för att användarupplevelsen av applikationen ska förbättras, vilket i 

sin tur hade lett till ett mer fördelaktigt användande. Informationskvalitén är utifrån relevans, 

fullständighet och tydlighet hög. Däremot är innehållet, tillika den information som visas, 

inte anpassningsbart vilket har konstaterats ha en negativ inverkan på användarens 

användarupplevelse.  
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Systemkvalitén påverkan på användarupplevelsen är varierande. Applikationen är 

användarvänlig ur den grafiska aspekten eftersom dess utförande är simpelt med stora ikoner. 

Dock finns det brist inom navigationen då exempelvis en hemknapp saknas, vilket då drar ner 

användarvänligheten. Applikationens tillgänglighet är idel positiv då applikationen inte har 

legat nere för någon av respondenterna.. Dess pålitlighet tudelad enbart på grund av att den 

då och då kraschar, och applikationen uppfattas som långsam i jämförelse med andra 

applikationer. Pålitligheten påverkas även negativt av att notiser skickas ut efter arbetstid, 

vilket kan uppfattas som en inskränkning på privatlivet. Inlärningskurvan tycks även vara 

relativt lång för nya användare av applikationen, vilket kan sägas drar ner på 

användarvänligheten hos nya användare. Ett antal konkreta exempel på förbättringar som 

tycks kunna förbättra applikationens användarupplevelse är följande: 

 

 

● Integrera en hemknapp i navigationen som tar användaren till huvudmenyn. 

● Erbjud instruktioner till nya användare hur applikationen kan användas. 

● Gör det möjligt för användarna att anpassa applikationen och dess innehåll enligt egna 

preferenser.  

● Åtgärda så att applikationen inte skickar ut notiser efter arbetstid. 

 

Mycket tyder på att föregående punkter kan påverka användarupplevelsen positivt inom 

applikationen Jack&Jones. Detta gör att vidare forskning vore intressant avsedd analyser 

baserade på andra situationer där informationssystem och intern marknadsföring interagerar. 

Ett mer konkret exempel kan vara att undersöka hur det skiljer sig på synen gällande 

användarupplevelsen mellan butikscheferna och de som är butikssäljare, där JJ2GO kan 

anpassas till båda parter.  
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