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Hva	er	mest	interessant	for	dere?
1. Forskningen
2. Metodene
3. Tilit
4. Brukerinvolveringen
5. Konseptene/Prototypene
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Agenda

1.Oversikt (problemstilling,	kontekst)
2.Designprosessen
3.Prototyper og evaluering
4.Resultater
5.Designretningslinjer
6.Oppsummering,	konklusjon,	videre arbeid
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Matvarehandel på nett er en økende trend

25%	handler	matvarer	på	nett,	55%	vurderer	det	1

Relaterte løsninger finnes på markedet

Studier	relatert til tillit har blitt gjort i denne konteksten

Vår studie ønsker å utvide forståelsen av tillit til matvarehandel på nett
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1) Nielsen. (2015). The future of grocery. E-commerce, digital, technology and changing shopping preferences around the world



Formål	for	oppgaven
Hovedformål:
- Øke forståelsen av kunders tillit til matvarehandel på nett:	
Fokus på hvordan øke oppfatningen av ansattes evne til å plukke
matvarer.

Hvordan oppnå dette?
- Utvikling av prototyper:
Risikoer assosiert med	matvarehandel på nett.	
Gi tilbakemelding til personer som plukker varene
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Problemstilling

How	to	increase the trustor’s perception of	the	trustee’s
ability to	collect groceries for	online	orders?

Trustor	=	Kunden som handler	matvarer på nett
Trustee	=	Personen som plukker varene
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Hva	er	tillit?
[...]	the willingness of a	party	to	be	vulnerable	to	the actions of another
party	based on the expectation that the other will perform a	particular
action	important to	the trustor,	irrespective of the ability to	monitor	or	
control that other party.

“Making oneself vulnerable	is	taking	risk.	Trust	is	not	taking	risk	per	se,	but
rather it	is	a	willingness to	take risk.”	
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Hva	er	tillit?
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1) Lu, Y., Zhao, L., & Wang, B. (2010). From virtual community members to C2C e-commerce buyers: Trust in virtual communities and its effect on consumers’ 
purchase intention; Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. The Academy of Management 
Review

2) Jacoby, J., & Kaplan, L. B. (1972). The components of perceived risk.



Utvikling av konsepter og prototyper
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Kilde: British Design Council. (2007). 11 lessons: managing design in 11 global brands - A study of the design process.

7	studier	med	
totalt 36	deltakere

6	konsepter	og	
prototyper



Forskningstilnærming

Technology	research 1

Tjenestedesign 2

Kombinere technology	research	og tjenestedesign

10

1) Solheim, I., & Stølen, K. (2007). Technology research explained. 
2) Stickdorn, M., & Schneider, J. (2011). This is service design thinking: Basics, tools, cases



Tjenestedesign
“If	you	would	ask	ten	people	what	service	design	is,	you	would	end	up	with	
eleven	different	answers	- at	least”	(Stickdorn &	Schneider,	2011,	p.	29)	

Multidisciplinary
Holistic
User-centered	
Co-creative	
Sequencing	
Evidencing
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Foreslåtte	prototyper	

Basert på gjentagende temaer fra våre studier	og tidligere forskning:

- Redusere produkt risiko ved å gi tilbakemelding om	produkter i form	av

kommentarer

- Øke tillit ved å sørge for	at	bestilte matvarer følger personlige

preferanser
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www.meny.no/...
Varene	er	plukket,	vil	du	se	gjennom	dem?















The	Stream
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Kommenter
Eple
Vekt bestilt:	350	g
Vekt plukket:	377g
Ant.	Bestilt :	3
Ant.	Plukket:	3
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Kommenter
Banan
Vekt bestilt:	550	g
Vekt plukket:	677g
Ant.	Bestilt :	5
Ant.	Plukket:	5
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Angre

Legg	inn	dine	kommentarer	her.

Send

01:30.	Skriv	her...
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Angre

Vi	henter	en	ny	vare	til	deg.	
Hva	var	galt	med	varen?

Send

Skriv	her...
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Takk	for	tilbakemeldingen!
Skriv	her...
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Preference	Feedback
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Preference	Feedback
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Preference	Feedback
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Preference	Feedback
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Evaluering med	bedrift og kunder

Hensikten med	evaluering av prototypene:

- Bedriftsperspektiv

- Undersøke om	de	økte tillit

- Undersøke om	de	var enkle å bruke

Gruppeintervju (5	deltakere)

Brukertesting med	intervju relatert til tillit (5	deltakere)
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Evalueringskriterier
Basert	på:
Tidligere forskning relatert til tillit1
og opplevd risiko2,	samt egne
studier
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1) Lu, Y., Zhao, L., & Wang, B. (2010). From virtual community members to C2C e-commerce buyers: Trust in virtual communities and its effect on consumers’ 
purchase intention; Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. The Academy of Management 
Review

2) Jacoby, J., & Kaplan, L. B. (1972). The components of perceived risk.



Resultater	fra	design- og	evalueringsprosessen	

Resultatene er knyttet til:

- Produktrisiko

- Sosial risiko

- Tilbakemelding

- Opplevd evne
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“[…]	[jeg]	har hatt noen avokado-
leveranser hvor avokadoen er brun
inni.	Ferskvarer og frukt og grønt
er verst å	handle	på nett,	siden jeg
har en iboende skepsis til hvordan
varene ser ut.”	
(Sitat,	deltaker)

Produktrisiko	ved	å	handle	matvarer	på	nett
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“Det går utover
forholdet.	Hvis du	ikke er
fornøyd,	og du	får feil
varer.	[...]	hvis du	sier ifra
blir forholdet dårlig.”
(Sitat,	deltaker)

Sosial	risiko	ved	å	handle	matvarer	på	nett

35



Bruk	av	tilbakemelding
“[…]	jeg	tenker	at	man	skrive	
kommentarer,	men	ikke	gi	
rating!”
(Sitat,	deltaker)
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Kommentarer øker oppfatning av ansattes evne

Tilbakemelding (kommentarer)	om	kunders preferanser

Brukes til å skreddersy plukking av varer

Logg brukes av ansatte

Ansatte følger kunders preferanser
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Funnene	sammenlignet	med	tidligere	arbeid

Våre studier	har:

- Bekreftet produktrisiko som en stor risiko1

- Utvidet	kunnskap:	sosial	risiko

- Tilbakemelding	i	form	av	kommentarer	er	mer	egnet	enn	“rating”2

- Gjelder	også	for	matvarehandel	på	nett
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1) Bhatnagar, A., Misra, S., & Rao, H. (2000). On risk, convenience, and Internet shopping behavior.
2) Kang, D., & Park, Y. (2014). Review-based measurement of customer satisfaction in mobile service: Sentiment analysis and VIKOR approach



Designretningslinjer for	å øke tillit

1.Gi mer detaljert informasjon om	ferskvare

2.Tillat åpne spørsmål for	tilbakemelding fra brukere

3.Design	for	effektivitet
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Oppsummering
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Bidrag til forskning og utvikling

1.Økt forståelse av opplevd risiko knyttet til matvarehandel på nett

2.Utviklet og evaluert prototyper for	å øke tillit til å handle	matvarer

på nett

3.Foreslått designretningslinjer

4.Tilpasset technology	research	til utvikling og evaluering av tjenester
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Konklusjon

Opplevde risikoer ved matvarehandel på nett:

- Produktrisiko

- Sosial risiko

Tilbakemelding fra kunder:

- Sikkerhetsnett for	forbedring av utfallet av det risk-takende forholdet

- Øker kunders oppfatning av den	ansattes evne til å plukke varer
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Videre arbeid

Validere funnene i andre kontekster

Tillit utvikles over	tid - Behov for	langvarig studie

Videreutvikling av prototyper:	Universell utforming

Bedriften	har	hatt	nytte	av	våre	bidrag

Artikkel	basert	på	arbeid	akseptert	til

”11th	International	Conference	on Interfaces	and	Human	Computer	Interaction 2017”
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Oppgaven	finner	du	på:
https://www.duo.uio.no/handle/10852/56871

Spørsmål?
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