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Tack till! 

Vi vill tacka alla medverkande som har hjälp oss under färden med denna studie. Vi vill tacka 
vår handledare, våra opponentgrupper och samtliga respondenter som har medverkat och gjort 
det möjligt för oss att genomföra denna undersökning. 

Tack! 

 

  



 

 
 

Sammanfattning 
Studien är en undersökning om hur olika delar av konsumentbeteendet bland 
applikationsanvändare ser ut. En applikation är ett program eller en tjänst som tillför en ny 
funktion i mobiltelefonen. Studiens syfte och problemformulering hur olika delar av 
konsumentbeteendet ser ut och utifrån det ta fram den typiske applikationsanvändaren. Som 
teoretisk referensram används en bearbetad version av Peter & Olsons (2008) Wheel of 
consumer analysis som vi kallar konsumenthjulet. Konsumenthjulet består av affekt och 
kognition, konsumenters omgivning och beteende. Dessa områden för att få en övergripande 
bild över konsumentbeteendet. 

En kvantitativ studie genomfördes genom en webbenkät för att samla in nödvändig data för 
studien. Enkätdistributionen skedde via forum och sociala medier för att få en så stor 
spridning som möjligt bland respondenter. 

I Analysen diskuteras resultatet utifrån konsumenthjulet. Det visar sig att engagemang har stor 
betydelse för hur applikationer används och delarna av konsumenthjulet påverkas av just 
detta.  I slutsatsen diskuterades den typiska applikationsanvändaren fram och kortfattat är det 
en man i 25 års ålder som är en hög engagemangsanvändare av applikationer. För fortsatta 
studier rekommenderas studier om hur företag ska marknadsföra applikationer och mer 
djupingående studier som kan besvara varför applikationsanvändare beter sig som de gör. 

Nyckelord 
Affekt, Android, applikationer, beteende, iPhone, kognitiv, konsumentbeteende, omgivning, 
mobiltelefoner, Smartphone 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Abstract 
This thesis is a study about the consumer behavior on the cellular telephone market regarding 
the usage of applications that can be downloaded and used on the cellular telephone. An 
application is a program or a service that contributes new functions to the cellular telephone. 
The purpose and main question of the thesis is to describe how different theory parts of the 
Consumer Wheel form the typical application user. The theoretical frame of reference was an 
adapted form of Peter & Olsons (2008) Wheel of consumer analysis, a theory framework used 
to describe the consumer behavior. The Consumer Wheel consist of three parts; affect and 
cognition, consumer environment and behavior. 

A quantitative study was carried out through a web-based survey to collect the necessary data 
for the thesis. The survey was distributed through internet forums and social networks to get 
as large spread of the survey as possible. 

In the analyze part of the thesis the result is discussed with the Consumer Wheel. Involvement 
seem to have a large meaning on how applications are used and that the different parts of the 
Consumer Wheel are influenced by the level of involvement. In the conclusion part the typical 
application user is presented as a 25 year old male and he is a high involvement application 
user. Future studies should focus on how companies can market applications and studies on 
why application users behave as they do. 

Keywords 
Affect, Android, applications, Behavior, iPhone, Cognition, Consumerbehavior, Surrounding, 
Cellphones, Smartphone  
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1. Introduktion 

Denna studie kommer att innefatta det nya på mobiltelefonmarknaden, möjligheten att 
anpassa den egna mobiltelefonen efter det egna behovet med hjälp av applikationer. En 
applikation är ett program eller en informationstjänst som laddas ner antingen direkt till 
mobiltelefonen eller via datorn som sedan installeras in på mobiltelefonen (wisegeek 2010-
05-10). År 2008 var då mobiltelefonmarknaden gick in i en ny fas. Det amerikanska dator- 
och hemelektronikföretaget Apple lanserade App Store och en ny marknad för 
tilläggsprogram till mobiltelefoner öppnades och fick snabbt sitt stora genombrott. Dessa 
tilläggsprogram gav mobiltelefonen nya funktioner och anpassningsmöjligheterna var 
någonting som mobiltelefonanvändarna uppskattade. Tilläggsprogrammen benämns som 
applikationer eller appar och uttrycket app har sedan 2008 börjat användas allt mer frekvent.  

Hela utvecklingen till vad som senare kommer att studeras i denna studie påbörjades med 
utvecklingen av mobilhandeln. Mobilhandel som begrepp beskrivs som handel mellan mobila 
enheter, där transaktionen som överför ägarskapet och rätten att använda en produkt eller en 
tjänst sker elektroniskt (Tiwari.R and Buse.S 2007). Det var dock först när utvecklingen av att 
mobiltelefoner integrerades med handdatorer (Newing, 2001), som möjligheterna öppnades 
för att effektivare använda mobilhandel och Internet till själva mobiltelefonen. 
Sammanslagning mellan mobiltelefonen och handdatorn utvecklades vidare till vad vi idag 
kallar för smarthphones (Robins, 2003). 

År 2007 släppte Apple sin första mobiltelefon till marknaden som ingen tidigare åskådat. 
Apple skapade iPhone, en mobiltelefon som var mer inspirerad av en handdator och mer 
anpassade för själva Internetanvändandet än de befintliga mobiltelefonerna. Detta gick helt 
emot den tidigare tekniken, där tillverkarna försökt att anpassa ett nytt Internet för 
mobiltelefonen (West.J & M.Mace 2009). Det blev nu lätt och användarvänligt att surfa runt 
på Internet. Apple skapade en mobiltelefon där det var enkelt att hitta, ladda hem och 
installera mobila tjänster och program direkt till mobiltelefonen (dagensps 2010-04-29). 
Apple revolutionerade marknaden med App Store 2008 och skapade en virtuell marknadsplats 
för dessa tjänster genom sitt musikprogram Itunes (apple 2010-03-25). iPhonens 
operativsystem möjliggjorde Apple att skapa en mobiltelefon som hade en webbläsare som 
verkligen fungerade och var användarvänlig. Webbläsaren var den viktigaste faktorn till 
varför allt flera människor började använda sina mobiltelefoner på ett Internetbaserat sätt, ett 
sätt som möjliggjorde att skräddarsy sin egen mobiltelefon genom nerladdning av 
tilläggsprogram. (West.J & M.Mace 2009).  

Internetanvändning via mobiltelefonen ger applikationsanvändare tillgång till i princip allting 
snabbt och enkelt (wisegeek 2010-05-10). Denna marknad som blivit väldigt lukrativ, då 
möjligheten för vem som helst med grundläggande programmeringskunskaper kan tillverka 
en applikation och sälja dem genom de virtuella marknadsplatserna (macworld 2010-05.10). 
Populariteten kan bevisas med att Apple vid lanseringen hade 500 applikationer i App Store, 
nya applikationer tillkommer varje dag och har nu överskridit 185 000. (apple 2010-05-10). 
Denna miljardindustri ligger fortfarande i startgropen och uppskattas omfatta cirka 6,8 
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miljarder dollar under år 2010. Apple lade ut applikationstillverkningen till sina produkter hos 
tredjepartstillverkare som sedan använder App Store som distributionskanal av sina 
applikationer och uppdateringar, vilket har medfört denna explosionsartade utveckling 
(macworld 2010-05-10). Den nya marknad som endast funnits sedan 2008 förutspås av 
ekonomiska analytiker att omsätta cirka 29,3 miljarder dollar år 2013 (idg & apple 2010-03-
25).  

För att använda applikationer behövs en smartphone samt tillgång till en virtuell 
marknadsplatserna så som till exempel App Store, Det Google drivna Android Market 
(android 2010-05-27) eller Nokias egna virtuella marknadsplats Ovi Store (support.ovi 2010-
05-27). Benämningen av den kategori av smartphones som kan använda sig av de virtuella 
marknadsplatserna, kommer fortsättningsviss att kallas för mobiltelefon.  

1.1 Problemformulering 

Applikationer som laddas ner från olika virtuella marknadsplatser och som sedan används i 
mobiltelefonen har på kort tid blivit väldigt populärt bland människor. Eftersom 
användningen av applikationer är nytt saknas det emellertid studier och kunskap om hur 
konsumentbeteendet ser ut kring applikationer, därför ska detta ämnesområde i denna studie 
undersökas. Det är av intresse att undersöka konsumenters kunskap och kännedom om 
applikationer, vilka känslor och sinnestillstånd som är mest framträdande i 
applikationsanvändandet och tillsist hur applikationsanvändare påverkas av sin omgivning. 
Finns det kunskap om detta kan den typiska applikationsanvändaren tas fram. 

1.2Problemfrågeställning 
Sett ur konsumentbeteendet, hur ser den typiska applikationsanvändaren ut? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att göra en beskrivning över hur olika delar av 
konsumentbeteendet ser ut bland applikationsanvändare och skapa en förståelse över hur den 
typiska applikationsanvändaren ser ut. 

1.4 Avgränsningar 

Denna studies natur gör att det finns vissa avgränsningar av vad som kan göras och hur pass 
mycket respondenternas beteende går att studera. Med avgränsningar menas vad som är 
praktiskt igenomförbart och logiskt för studiens syfte  (Lars Christensen, 2001, ss. 51-53) 
Undersökningens natur i denna studie är att studera en stor skara människor och som tidigare 
nämnt är de det typiska konsumentbeteendet som ska undersökas. Därför kommer medeltal att 
skapa denna bild över applikationsanvändandare. Djupgående inblickar i de enskilda 
applikationsanvändarna är därför inte relevant för denna studie, då en beskrivning över hur 
konsumentbeteendet ser ut är vad som ska forma denna studie kommer inte den största 
fokusen att ligga på den enskilda individens känslor. Benämningar på vad som är en 
applikation kan också diskuteras men valet att utgå ifrån att alla applikationer som 
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respondenterna laddar ner från de virtuella marknadsplatserna och sedan använder i sina 
mobiltelefoner är de applikationer som ska undersökas.  
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2. Teoretiskreferensram 
Konsumenters användande av applikationer i Sverige ska i denna studie undersökas och för 
att göra en beskrivning över hur konsumenter använder sina applikationer, är konsumenthjulet 
en passande modell. Modellen möjliggör att undersöka olika delar av konsumentbeteendet, 
begreppet konsumentbeteende är brett och vi begränsar oss i denna studie till de delar som 
konsumenthjulet innehåller och är av intresse för denna studie. Konsumenthjulet är en 
bearbetad modell utifrån The Wheel of consumer analysis (Peter & Olson, 2008 p.22). Hjulet 
innehåller konsumenters beteende, omgivning, affekt och kognition. Delarna i 
konsumenthjulet påverkar och är beroende av varandra (Peter & Olson, 2008 p.37).  

 
Figur 1: Modellen ovan visar konsumenthjulets delar som alla är beroende av varandra. I mitten syns en figur på 
en människa bredvid applikationer meningen är att illustrera konsumentbeteendet av applikationer till 
mobiltelefoner. 
 

2.1 Affekt och kognition 
Affekt delen av konsumenthjulet blir svårt att mäta exakt, eftersom denna studie ska beskriva 
och få den typiska applikationsanvändaren kommer de variabler som kan mätas genom ett 
större kvantifierbart sammanhang ha den största fokusen i denna studie.  

 

Affekt och kognition är all typ av psykologisk aktivitet konsumenter kan ha i olika situationer. 
Affekt berör känslor medan kognition berör tankar, båda påverkar och påverkas av de andra 
delarna i konsumenthjulet. Affekt och kognition ingår i hjärnans affektiva respektive 
kognitiva system och båda systemen påverkar varandra (Peter & Olson, 2008, p.39). 
Människor har olika varianter av affekt så som känslor, humör och utvärderingar. Ett dåligt 
humör bland konsumenter kan innebära sämre vilja att köpa något. Humöret påverkas mer 
negativt när något går fel och kan på så vis bilda en sämre uppfattning om en produkt eller ett 
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varumärke i jämförelse med när konsumenter har ett gott humör (Swinyard, 1993). De olika 
typerna av affekt har olika känslointervaller, där positiva känslor ger en hög grad av aktivitet 
medan negativa känslor ger en låg grad av aktivitet (Peter & Olson, 2008 p.40). Utifrån 
studiens frågeställning kan affektdelen ge svar på vissa affekttillstånd det vill säga om det 
finns olika slags humör och känslor bland applikationsanvändare när de använder sina 
applikationer. Affekttillstånden påverkas i hög grad av de andra delarna i konsumenthjulet.  

Människors kognition innehåller många olika interna processer som både är medvetna och 
undermedvetna, människor har utvecklat ett väldigt sofistikerat kognitivt system som utför de 
högre hjärnprocesserna.  Paul Peter och Jerry C.Olsson 2008, nämner tre kognitiv som ska 
användas för denna studie. Beslut relaterar till hur konsumenter jämför olika lösningar till 
problem genom att finna rätt karaktär hos produkten/varumärket och på så vis välja rätt 
alternativ. Planering relaterar till hur konsumenter väljer att lösa ett problem eller att nå ett 
mål (Peter & Olson, 2008, p. 43). Utifrån studiens frågeställning ska kognitivdelen också ge 
svar på konsumenters kunskaper och förståelse om applikationer. Konsumenters 
produktkännedom är en kognitiv process som kan hjälpa identifiera konsumenters kunskap 
och förståelse. I studien ska två typer av produktkännedom användas, kunskap om 
produktattribut och kunskap om produktfördelar och konsekvenser. Produkten i denna studie 
är applikationer, därför är det intressant att veta vilka attribut och till vilken nytta användandet 
har för konsumenterna, samt vad de fyller för funktion i konsumenters vardag. Konsumenters 
produktkännedom påverkas i hög grad av de andra delarna i konsumenthjulet och affekt och 
kognition formar tillsammans en del av konsumenthjulet. (Peter & Olson, 2008, p. 71) 

 

2.2 Konsumenters omgivning  
Konsumenters omgivning är den del av konsumenthjulet som beskriver hur konsumenterna 
påverkas av externa stimuli. För att förstå konsumenters omgivning kan den delas upp i tre 
delar, social omgivning, fysisk omgivning och situationer (J. Paul Peter och Jerry C. Olson, 
2008, sid 24). Den sociala omgivningen består av makroomgivning och mikroomgivning. Den 
sociala makroomgivningen refererar till indirekta och direkta sociala interaktioner i en stor 
grupp av människor. Kultur, subkultur och social klass är tre olika makroomgivningar som 
påverkar en individs värderingar, attityder, känslor och beteende. Den sociala 
mikroomgivningen beskriver interaktioner som sker på en mer personlig nivå mellan individ 
och omgivning. Mikrogrupper är familj och referensgrupper, som har ett stort inflyttande över 
kunskap och känslor hos individen. (Peter & Olson, 2008, pp. 256, 338) För studiens syfte är 
det intressant att veta vilka grupper och vad som egentligen påverkar konsumenter i deras 
användning av applikationer. Det är också intressant att veta till vilka grupper de vänder sig 
till för att söka information om applikationer.  

Den fysiska omgivningen är de faktorer som inte har med människor i sig att göra, men som 
på ett eller flera sätt påverkar konsumenter. Den fysiska omgivningen kan delas in i rumsliga 
och icke rumsliga element. Rumsliga element är alla typer av fysiska objekt, det kan vara 
produkter, varumärken, städer och affärer. Icke rumsliga element är immateriella ting som 
temperatur, belysning, ljud och tid. Alla dessa element kan påverka konsumenters beteende 
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och det är därför viktigt att förstå hur aspekterna av dessa element påverkar konsumenterna 
(Peter & Olson, 2008, p. 261). Situationer används för att kunna analysera hur den fysiska 
omgivningen, respektive den sociala omgivningen påverkar konsumentens affekt och 
kognition samt beteende. Situationer kan uppstå hela tiden, de kan vara enkla och bara 
förekomma i en social och fysik omgivning eller förekomma i flera sociala och fysiska 
omgivningar, vilket gör dem mer avancerade. Ju mer avancerade de är, desto mer krävs det 
från det affektiva och kognitiva systemet (Peter & Olson, 2008, p. 262). Ju mer 
förekommande en situation är desto mer van blir konsumenter till att hantera den. Detta leder 
till ett inlärt beteende och omgivningen uppmärksammas då inte lika mycket av konsumenten 
(Nordfalt J, 2009).  

 

Paul Peter och Jerry C. Olson (2008) nämner tre konsumentsituationer som är relevanta för 
denna studie. Dessa tre kommer att presenteras enskilt i tur och ordning och förtydligas. Då 
dessa utgör en stor del för hur konsumenter söker information, införskaffar produkter och hur 
de i slutändan konsumerar det de har köpt. 

 

Informationssökande situationer, innefattar den omgivning där konsumenter söker 
information till relevanta problem, det kan vara ett varumärkesval av en viss produkt. 
Informationssökande kan innehålla sociala faktorer som Word-of-Mouth och kommunikation 
av olika slag som till exempel från vänner, familj, forum, bloggar eller försäljare (Peter & 
Olson, 2008, p. 264). Informationssökande situationer kan i denna studie användas till att ta 
reda på vart konsumenter främst söker information om applikationer, samt vad i deras 
omgivning som påverkar dem innan de införskaffar en applikation. 

 

Shoppingsituationer, är fysiska, rumsliga och sociala aspekter av platser där konsumenter 
köper sina produkter eller tjänster. Shoppingsituationer kan ske i alla möjliga omgivningar: 
butiker, i kataloger, på Internet, med mobiltelefonen, auktioner m.m. I en butik påverkas 
konsumenter av många olika faktorer, fysiska element så som layout, färger och ljud, samt 
sociala element som personalen och andra kunder som befinner sig i butiken. Genom att 
konsumenter använder virtuella marknadsplatser på Internet ofta, byggs pålitlighet till 
shoppingomgivningen upp via interaktion på Internet. Ju mer interaktion som uppstår till de 
virtuella marknadsplatserna, desto mer vana blir konsumenterna till användningen av denna 
typ av shoppingomgivning. Viktiga aspekter i konsumenters shoppingsituationer på Internet 
är trovärdighet av information, tillgänglighet till den virtuella marknadsplatsen, och 
effektiviteten av transaktionen. (Balasubramanian, et al, 2003) I denna studie är de virtuella 
marknadsplatserna App Store, Android Market och Ovi-store. Trovärdigheten till dessa 
virtuella marknadsplatser kan tänkas vara hög, deras tillgänglighet och effektivitet av 
betalning och införskaffelse är intressanta faktorer som kan visa hur applikationsanvändare 
uppfattar de virtuella marknadsplatserna.  Alla dessa faktorer påverkar konsuments affekt och 
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kognition och kan avgöra om konsumenter stannar i butiken eller lämnar den (Peter & Olson, 
2008, p. 264). Humör kan till exempel påverka hur konsumenter upplever 
shoppingsituationer.  

 

Konsumtionssituationer, är de sociala och fysiska faktorerna i konsumenters omgivning där 
de använder en produkt eller tjänst som de har köpt. I sådana situationer är beteende, affekt 
och kognition relaterade till glädje, nöjdhet och frustration. Konsumenter kan använda 
produkter väldigt länge och därför kan konsumtionssituationerna för samma produkt vara 
olika (Peter & Olson, 2008, p. 271). Konsumtionssituationer i den här studien ämnar ta reda 
på var konsumenter huvudsakligen använder sina applikationer. 

 

2.3 Beteende  
 
En annan del av konsumenthjulet är konsumenters beteende. Beteendet beskrivs som de 
fysiska handlingar konsumenter utför som direkt kan observeras och mätas. Beteendet får en 
egen del av konsumenthjulet för att beteendet är externt och inte är någon psykologisk process 
som måste förstås. Hur beteendet, affekt och kognition länkas och påverkar varandra är inte 
välutvecklade på en teoretisk nivå, då det är oklart hur vissa mentala händelser de vill säga 
hur affekt och kognition påverkar beteendet (Peter & Olson, 2008, p.19). Engagemang 
påverkar konsumenters beteende, affekt och kognition till något. Engagemang och affekt som 
utvärdering till exempel vad en produkt eller varumärke får konsumenter att känna. Kognition 
då engagemanget för produkter eller varumärken påverkar konsumenters kännedom och 
kunskap för vilka konsekvenser och nytta produkter eller varumärken ger. Högt engagemang 
för en produkt eller ett varumärke kan resultera i starkare affekt och kognition för just 
produkten/varumärket. Det betyder exempelvis att högt engagemang hos konsumenter kan 
resultera i högre engagemang till att välja rätt varumärke till en viss produkt och mer 
uppmärksam på den informationssökande omgivningen gällande en viss produkt eller 
varumärke. (Peter & Olson, 2008,  p.85) 

Det visar att konsumenters omgivning också påverkar deras engagemang. Både den sociala 
och fysiska omgivningen kan påverka konsumenters engagemang då sociala faktorer till 
exempel interaktion mellan konsumenter kan trygga deras engagemang till att använda en viss 
produkt eller varumärke. Fysiska faktorer som reklamskyltar kan trigga viss kunskap och 
kännedom till en viss produktkategori beroende på om engagemanget är högt eller inte. På 
samma sätt kan andra fysiska faktorer som väder kan också påverka engagemanget. (Peter & 
Olson, 2008, p. 90) I denna studie ger engagemangs delen av konsumenthjulet en idé om hur 
engagemanget bland applikationsanvändare ser ut som är ett resultat av konsumenters affekt 
och kognition, konsumenters omgivning och engagemanget påverkar tillslut beteendet. Hur 
lågt eller högt engagemanget är för produkter eller varumärken har en betydande roll för både 
införskaffelse och användning (Wu, 2002). I den här studien kommer affekt och kognition 
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samt konsumenters omgivning ge svar på vad som påverkar applikationsanvändares beteende 
och hur pass engagerade konsumenter är när de använder applikationer. Engagemang handlar 
om pengar och hur mycket tid konsumenter spenderar på en produkt eller tjänst (Peter & 
Olson, 2008, p.217). 

 

De delar som presenterats i den teoretiska referensramen kommer att användas för att 
formulera frågor och teorin ska också hjälpa forma analysen av resultatet.  
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3. Metod 
För att undersöka studiens problemformulering och syfte lämpar sig bäst en kvantitativ 
undersökning. En kvantitativmetod ger möjligheten att mäta och använda vetenskapliga 
tekniker som ger kvantifierbara och om möjligt även generaliserbara slutsatser (Bell, 1995, s. 
12). En kvantitativ undersökning brukar oftast registrera siffror och fokuserar på mängd, antal 
och frekvenser av kvantifierbara ting – variabler – som kan analyseras objektivt och som kan 
bearbetas statistiskt. Samband mäts, upptäcks och fastställs och därför studerar en kvantitativ 
undersökning det specifika i ett sammanhang eller delarna av en helhet (Lars Christensen, 
2001, s. 67). Eftersom syftet med denna studie är att göra en beskrivning över hur olika delar 
av konsumentbeteendet ser ut bland applikationsanvändare måste en större undersökning 
göras i enkätform. I enlighet med en kvantitativundersökning kan denna metod möjliggöra att 
fram en beskrivning över hur konsumenter använder sina applikationer, samt hur delar i 
konsumenthjulet påverkar konsumenters användning av applikationer. Dimensionen för denna 
studie blir därför en bred och ytlig undersökning. Många respondenter ska nås vilket betyder 
att frågorna blir mer ytliga eftersom djuptingående intervjuer inte passar in i studiens syfte 
och problemområde. En bred och ytlig dimension passar en kvantitativ undersökning eftersom 
resultat från den kan generera statistiska generaliseringar som bestäms av urvalets storlek 
samt målpopulationens storlek och interna spridning (Lars Christensen, 2001, s. 71). 

En passande ansats för en kvantitativ studie som är bred och ytlig är tvärsnittsansatsen som är 
den vanligast förekommande typ av marknadsundersökning. Tvärsnitsansatsen är lämplig för 
denna studie då den passar studiens syfte och problemområde eftersom den oftast är av en 
kvantitativ karaktär som fokuserar på kvantitativ primärdata och som därmed möjliggör 
statistiska generaliseringar (Lars Christensen, 2001, s. 76). Med tvärsnitsansatsen är det 
möjligt med hjälp av statistik fastställa hur många som tycker eller gör på det ena sättet, hur 
många som tycker eller gör på det ena eller andra sättet, hur mycket eller hur ofta någon 
använder och utnyttjar en produkt eller tjänst (Lars Christensen, 2001, s. 77). Genom studien 
kan information nås som tar reda på hur konsumenter använder sina applikationer och hur den 
typiske applikationsanvändaren ser ut. Nackdelarna med tvärsnitsansatsen är att den inte kan 
fånga den sociala processen då undersökningen utförs vid en bestämd tidpunkt och försöker 
förstå verkligheten på bredden. Det går heller inte att tränga igenom ytan och gå på djupet i 
enskilda fall (Lars Christensen, 2001, s. 77). 

3.1 Sekundär data 

Denna studie inleddes med en förstudie baserad på extern data vilket innebär data från olika 
källor. Källorna är främst från extern sekundär data de vill säga data som är publicerad så som 
vetenskapliga artiklar i tidskrifter, nyhetsartiklar och rapporter från olika myndigheter (Lars 
Christensen, 2001, s. 91). I den här studien har data främst tagits fram från vetenskapliga 
artiklar om marknadsföring inom mobiltelefoni och konsumentbeteende som finns tillgängliga 
i olika tidskrifter. Artiklar från tidskrifter som använts i denna studie har blivit tillgängliga via 
Mälardalens Högskolas bibliotek och dess databaser. Artiklarna har hämtats från 
tidskrifterna; Journal of Consumer Behaviour, Marketing Intelligence & planning, Journal of 
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Consumer Research, Hamburg University Press, Journal of Marketing and Logistics, Journal 
of Marketing and Logistics. Nyhetsartiklar om vad som är aktuellt för mobiltelefonmarknaden 
har också använts för att bearbeta fram problemområdet och syftet för denna studie. Resultat 
av vad den tidigare forskningen kommit fram till och vad som är aktuellt för 
mobiltelefonmarknaden idag, är vad som format denna studies problemområde och syfte. Då 
denna studie behandlar ett område som det inte tidigare har forskats om är sekundär data som 
använts för denna studie tagen ur andra konsumentbeteende sammanhang för att förtydliga 
och förklara begrepp. Teorier som kommer användas, har modifierats för att passa in för 
denna studie. Då studiens syfte är att ta fram den typiske applikationsanvändaren, ska 
konsumenthjulet användas för att på ett trovärdigt sätt med styrkning från teorin skapa en 
förståelse för hur konsumentbeteendet gälland applikationer fungerar och berör 
applikationsanvändare. 
 

3.1.1 Källkritik  
Genom att se kritiskt se på de källor som använts och de tolkningar av teorin som används för 
denna studie ökar det tillförlitligheten. (Christensen L, 2001, ss. 100-101) Därför har 
överflödigt material som inte passat in i studiens syfte att forska om anpassats och delar har 
skurits bort för att fokusera på de relevanta delarna. De flesta Artiklar och teorier är skrivna 
efter 2000 talets början. Artiklar som använts för studien har tagits med för att komma till 
problemformuleringen och syftet. Vissa Internetkällor som används i studien är inte fullt 
objektiva men har tagits med för att skapa en bättre förståelse vid definition av vissa begrepp 
och förklaringar över applikationsmarknaden. Då konsumentbeteendet är grundat i 
psykologin, som tidigare nämnts är de psykologiska variabler svåra att precisera. Därför har 
konsumenthjulet använts som grundsten men med vissa modifieringar för anpassas efter 
studiens syfte. 

3.2 Primärdata 

Primärdata är den data som insamlats för att skapa studiens forskningsgrund. Genom en 
webbaserad enkätundersökning har den empirisk data för studien insamlats.  

3.2.1 Urval 
För att nå och arbeta gentemot studiens syfte och problemformulering behövs primär data. 
Primär data ska nås via enkätutskick på Internet. Denna studie är en mindre undersökning och 
det innebär att mer eller mindre tillfälliga urval, är acceptabelt under förutsättning att en klar 
och en tydlig redogörelse ges över hur urvalet gått till och vilka begränsningar som finns. I 
sådana här undersökningar får det vara tillräckligt med att utfråga de personer från den totala 
populationen som går att få tag i och som är villiga att ställa upp (Bell, 1995, ss. 81-82). För 
att få en begriplig överblick över vilka urvalsmetoder som använts för denna 
enkätundersökning kommer begrepp att definieras och läggas in i dess verkliga kontext, de 
vill säga hur undersökningens enkät har spridits ut till respondenterna. 
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Påstana urvalsmetoden innebär att undersökaren placerar sig någonstans där personer av 
intresse befinner sig (Lars Christensen, 2001, s. 133). Denna urvalsmetod är ursprungligen för 
fysiska platser, men genom att enkätundersökningen för denna studie är webbaserad kan en 
tolkning göras att uppsökande av de intressanta respondenterna genom forum och Internet 
ingår i begreppsdefinitionen för påstana urval. 

Användningen av uppsökande urval används dessutom till denna undersökning. Urvalsmetod 
kallas också för snöbollsurval där metoden används då det är svårt att komma i kontakt med 
enheter i målpopulationen (Lars Christensen, 2001, s. 131). Det finns inte ett register över 
personer i Sverige som använder applikationer till sina mobiltelefoner därför är det svårt att 
utgå från de vanligaste urvalsmetoderna. Uppsökande urval beskrivs som kontakt med 
personer som ingår i målpopulationen som ska undersökas, dessa frågas om den känner andra 
personer som också ingår i målgruppen och om de kan sprida enkäten vidare (Lars 
Christensen, 2001, s. 131). Urvalsmetod kommer att användas vid spridning av 
enkätundersökningen via sociala medier. Via Facebook som är en social media, tillbeds 
respondenter att förmedla länken vidare där enkätundersökningen befinner sig för att på så 
sätt nå ut till så många relevanta respondenter som möjligt. Genom social medier, forum och 
andra Internetbaserade hemsidor kommer självurval att användas (Lars Christensen, 2001, s. 
132). Självurvalet menar att respondenter själva tar initiativet till deltagandet i 
undersökningen, då enkätlänken placeras ut på Internet där intressanta respondenter 
förekommer i större utsträckning ses en stor möjlighet genom självurvalet.  Respondenterna 
kan själva välja om de vill ta del av undersökningen, dels av eget intresse eller för att hjälpa 
till. Genom dessa olika urvalsmetoder beräknas 400 relevanta respondenter nås och ta del av 
denna webbaserade enkätundersökning. 

3.2.2 Validitet och reliabilitet 
För att diskutera uppsatsens validitet och reliabilitet måste det uppmärksammas att denna 
enkätmetod via internet komplicerar möjligheten att skapa balans bland respondenternas 
bakgrunder. Urvalsmetoderna som använts i denna studie, har gått ut på att respondenter 
själva får ta initiativet att medverka i enkätundersökningen. Reliabiliteten för att säkerställa 
konsumentbeteendet bland applikationsanvändare kan därför vid repetition av denna 
enkätundersökning få vissa skillnader i resultatet då variationer i bakgrundsfrågor kan skilja 
sig. Reliabiliteten ska säkerställa resultaten som presenteras senare och skall på så vis också 
ge samma resultat när enkätundersökningen repeteras i ett senare skede.  En viss 
snedfördelning kan förekomma vid kategorin forum, då de urvalsmetoderna som kommer att 
användas för denna enkäts spridning har bland annat varit via forum, detta kan tendera till att 
ge ett intryck på enkätundersökningen då vissa frågor handlar om informationssökning på 
Internet via forum.  

3.2.3 Enkätkonstruktion 
Enkäten kommer att vara webbaserad, fördelen med att ha en webbaserad enkätundersökning 
är snabbhet, kostnadseffektivitet och enklare bearbetning (Lars Christensen, 2001, s. 142). 
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Enkättjänsten för denna studies undersökning är onlinetjänsten surveymonkey.com, detta 
program möjliggör en effektiv enkätundersökning där all bearbetning, korstabulering och 
insamlad data finns i ett och samma webbprogram. Tjänsten är Internetbaserad och inga 
tilläggsprogram måste laddas ner för att programmet ska kunna användas (suveymonkey 
2010). Tjänsten ger en enkel behandling av enkäter samt exportering till Excel vilket 
möjliggör större grafiska möjligheter (surveymonkey 2010). Nackdelar med en webbaserad 
enkätundersökning är att det sällan finns fullständiga register samt att det förekommer stora 
bortfall (Lars Christensen, 2001, s. 144). Genom att placera enkäten på Internetforum och 
social medier där applikationsanvändare är medlemmar och låta de som är intresserade ta eget 
initiativ att utföra enkäten, och på så vis motverkas bortfallet (Lars Christensen, 2001, s. 143). 

Enkäten kommer att vara standardiserad, vilket innebär att den kommer att vara lika för alla 
respondenter, svarsalternativ kommer att vara strukturerade för att omfattningen av 
respondenter är så pass stor, underlättar strukturerade svar bearbetning och analysering av 
resultaten (Lars Christensen, 2001, s. 146). Frågorna kommer att utformas på ett enkelt språk 
för att göra den lätt förståelig. Enkäten kommer att vara kort då en kortare enkät troligtvis 
leder till att flera respondenter svarar (Lars Christensen, 2001, s. 147). Grundläggande 
bakgrundsinformation som ålder och kön förekommer för att skapa grupper i analysen. 
Enkätens frågor kommer att vara stängda med kompletterande kommentarer för att underlätta 
bearbetningen av resultatet då en stor mängd respondenter kommer att genomför enkäten. 
Intervallskalor ett till fem kopplade till påståenden samt ordinalskalor från aldrig till mycket 
ofta för att lägga till alternativet aldrig, då detta är ett alternativ som förekommer. 
Ordinalskala hjälper att ordna storheter, storheter som är svåra att mäta med 
siffror(www.ne.se). 

Enkäten kommer att testas av fem personer för att rensa ut eventuella frågetecken som kan 
förekomma i utformningen av undersökningen. Detta för att få en så klar och tydligt utformad 
enkät och ge ett professionellt intryck. Valet av en webbaserad enkät är också för att ge 
respondenterna en större frihet att genomföra undersökningen då de har tid, detta för att inte 
stressa respondenterna genom att jaga dem på stan.  

Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 1 

3.3 Operationalisering av teori 

Operationaliseringen ska motivera valet av frågorna i enkätundersökningen. Frågorna som 
ställs är både instämmer inte till instämmer samt gradering från aldrig till mycket ofta, för att 
tydliggöra hur bra påståenden passar in eller hur mycket respondenten använder sig av 
applikationer i olika sammanhang. För att inleda enkätundersökningen ställs frågorna ett till 
fyra, för att få svar på respondenternas kön, ålder, sysselsättning och boplats. Detta för att 
senare möjligöra en korstabulering av respondenterna. Eftersom enkäten kan komma att 
spridas till olika platser i Sverige behövs frågan dels som en bakgrundsfråga som tar reda på 
mer fakta om respondenterna och dels för att frågan om boplats går att koppla till 
konsumenters omgivning då Sverige är en social faktor. I konsumenters omgivning ingår 
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sociala faktorer, som var respondenterna bor där bostadsort påverkar hur omgivningen ser ut 
och hur omgivningen påverkar människornas uppfattning, värderingar, känslor och beteende. 
Genom att få en demografisk översikt över hur användarna av applikationstelefoner ser ut kan 
kopplingar dras mellan sysselsättningar och ekonomiska aspekter. 

Frågeutformningen efter bakgrundsfrågorna i enkäten är baserad på konsumenthjulets olika 
delar. Då alla delar i konsumenthjulet påverkar varandra har frågorna utformats utefter de 
olika delarna. Frågorna berör kunskap om produktkännedom så som attribut och nytta, 
beteendet kring engagemanget till applikationer och vad som påverkar inom omgivningen. 
Inom omgivningen finns det sociala och fysiska faktorer samt olika situationer där 
informationssökning, shopping och konsumtion är frågor som ska besvaras. Frågorna kring 
dessa delar ämnar besvara konsumenters vana till applikationer. Vilka syften de används till, i 
vilken omgivning de används, vad som påverkar köp och nedladdning av applikationer samt 
vilka värden och funktioner konsumenter associerar applikationerna till. Eftersom affekt 
behandlar något abstrakt har frågor som ska belysa känslor och humör utformats som 
påståenden. 

 

 

 

Figur 2 självkonstruerad modifiering av konsumenthjulet. Operationalisering av konsumenthjulet. Där samtliga 
frågor har inlagts i sina respektive områden de kommer att beröra. 
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3.3.1 Frågeutformning 1-5 
Frågorna ett till fem ställs för att få en så övergripande bild som möjligt över hur 
respondenternas bakgrund ser ut och för att ta fram variabler som ska underlätta 
korstabulering. 

 

Denna bakgrunds fråga ställs dels för att se hur många män och hur många kvinnor som 
deltagit i undersökningen och dels för att jämföra om det finns skillnader i 
applikationsanvändandet mellan könen. 

 

Fråga två ska besvara hur ålderfördelningen mellan respondenterna som deltar i 
undersökningen är, utefter detta få en överblick om det finns några skillnader i olika 
åldersgrupper angående applikationsanvändandet. 

 

Fråga tre kommer att ställas mot andra frågor för att se om det finns några skillnader i 
applikationsanvändandet beroende på boplats. Frågan kan kopplas till konsumenters 
omgivning då boplatsen påverkar konsumenters sociala faktorer. 

 

Som sista bakgrundsfråga ska fråga fyra svara på vad respondenterna har som sysselsättning. 
Precis som de andra bakgrundsfrågorna ska denna fråga jämföras med andra frågor för att se 
om sysselsättningen har någon betydelse för hur applikationer används. Precis som fråga tre 
kan fråga fyra kopplas till konsumenters omgivning då sysselsättningen kan påverka sociala 
faktorer. 

 

Fråga 1: Kön

Svarsalternativ: Man, Kvinna

Fråga 2: Ålder

Svarsalternativ: -15, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-

Fråga 3: Vart bor du?

Svarsalternativ: Storstad/Centralt, Storstad/Förort, Mindre stad, Landsbyggd nära 
stad, Glesbyggd

Fråga 4: Sysselsättning?

Svarsalternativ: Studerar, Jobbar, Studerar & Jobbar, Annat

Fråga 5: Var laddar du ner dina applikationer?

Svarsalternativ: App Store, Android Market, Ovi Store, Annan
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Respondenterna ska besvara vilken virtuell marknadsplats de använder för att kunna koppla 
konsumentbeteendet av applikationer till de olika marknadsplatserna. Svarsalternativen 
bygger på de tre största virtuella marknadsplatserna som huvudsakligen används och skiljer 
sig i mängd och tillgänglighet av olika applikationer. Frågan har en svarsskala med ett val för 
att dela in respondenterna demografiskt och dels teoretiskt då de virtuella marknadsplatserna 
kan ses som shoppingsituationer på var de införskaffar sina applikationer. Denna fråga 
kommer att korstabuleras med fråga åtta för att se om de finns olikheter med 
informationssökning hos applikationsanvändarna på de olika virtuella marknadsplatserna. 

3.3.2 Frågeutformning 6-22 
Frågorna 6-22 kommer att presenteras i ordningsföljd, där samtliga frågor presenteras och 
motiveras i tur och ordning. Frågorna är helt eller delvis kopplade till andra delar i 
konsumenthjulet och istället för att strukturera frågorna i olika kategorier, skulle en sådan 
metod förvirra mer än förtydliga, då till exempel fråga åtta är kopplad till alla tre delar.  

 

Genom att ge olika kategoriexempel för applikationer, ska respondenterna kategorisera dessa 
genom hur stor grad de använder sig av de olika användningsområdena. Frågan är relaterad 
till affekt, kognitiv och beteende delarna av konsumenthjulet. Respondenterna kan använda 
vissa applikationer beroende på hur de känner sig samt beroende på vad de kan om 
applikationer och vilket intresse de har. Svaret på denna fråga kommer att knytas ihop med 
svar från fråga 15 för att se om det finns ett samband mellan fler applikationer och 
användarområden. Svarsformen ordinalskala från aldrig till mycket ofta bestämmer vilka 
kategorier som används mest där respondenterna har möjlighet att ranka alternativen efter sitt 
eget omdöme.  

 

En rad olika platser ges som svarsalternativ till respondenterna där de får gradera de tillfällen 
där de använder sina applikationer. Frågan ger på så vis svar på var i respondenternas 
omgivning som deras applikationer används och kan därför kopplas till konsumenters 
omgivnings del av konsumenthjulet. Då detta berör respondenternas konsumtionssituationer 
och en koppling till fråga fyra kommer att framta om det finns skillnader i de olika 
användningsområdena med tanke på sysselsättningen. Svarsformen ordinalskala från aldrig 
till mycket ofta bestämmer vilka kategorier som används mest. Där respondenterna får ta del 
av de olika platserna som presenteras och ta del av hur mycket detta passar in på deras 
applikationsanvändande.  

Fråga 6: Till hur stor grad använder du följande kategorier av applikationer?

Svarsalternativ: Verktygsprogram, Musik, Underhållning, Kommunikation, Tjänster, 
Nyheter och Navigation 

Fråga 7: Du använder applikationer när du?

Svarsalternativ: Reser, Pendlar , Jobbar , Studerar, Festar, Fikar, Utför en hobby, Väntar 
och Är hemma
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Fråga åtta möjliggör en analys av respondenternas informationssökning i omgivningen. En 
kategorisering av olika alternativ där konsumenter kan söka information. Information fås om i 
vilken omgivning respondenterna söker information om applikationer. Frågan kan därför 
kopplas till informationssökandesituationer. Fråga åtta kommer att korstabuleras med fråga 
15, där fråga 15 ska svara på om det finns ett samband med informationssökningen vid fler 
applikationer i mobiltelefonen. Svaren på frågan ger därför information om hur pass mycket 
engagemang respondenterna har gällande applikationer, eftersom ju mer planerad 
informationssökningen är, desto högre bör engagemanget vara. Ordinalskala aldrig till mycket 
ofta presenterades för respondenterna för att rangordna sina svarsalternativ. 

 

Fråga nio är relaterad till respondenternas konsumtionssituation det vill säga om 
respondenternas omgivning påverkar deras applikationsanvändande. Frågan använder ordet 
påverka som är ett ord som ingår i den kognitiva beslutsprocessen. Svarsalternativen ger svar 
på om respondenterna vet om omgivning påverkar användningen av applikationer. Den 
omgivning som respondenterna befinner sig i påverkar deras affekt. Fråga nio skall 
korstabuleras med fråga två för att se om olika samband förekommer i olika ålderskategorier. 

 

I fråga tio ges respondenterna möjligheten att gradera påverkningsgraden genom instämmer 
inte till instämmer vid val av applikationer. Frågan är relaterad till den sociala och fysiska 
omgivningen, vilka faktorer i respondenternas omgivning som påverkar deras val av 
applikationer. Reklam som är en fysisk faktor kan påverka, medan trender är sociala faktorer 
som också kan påverka. Ordet påverka relaterar till frågan genom den kognitiva delen av 
konsumenthjulet. Fråga tio kommer att korstabuleras med fråga fem för att se om det finns 
olika påverkningsgrader hos de olika användarna.  

Fråga 8: Var söker du information innan du införskaffar applikationer?

Svarsalternativ: Vänner, Familj, Topplistor på marknadsplats, Tidningar, Forum och 
Oberoende rekommendationer (t ex bloggar)

Fråga 9: Var du befinner dig påverkar vilka applikationer du använder?

Svarsalternativ: Instämmer inte 1, 2, 3, 4, 5 Instämmer

Frågar 10: Påverkar dessa alternativ ditt val av applikationer?

Svarsalternativ: Trender, Vänner, Familj, Topplistor, Tidningar, Reklam, Forum och 
Oberoende rekommendationer (t ex bloggar)
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Respondenterna tilldelas en rad olika påstående i fråga elva, där vikten ligger i 
applikationernas funktionalitet. Respondenterna får sedan ta del av påståendet hur mycket 
detta stämmer in på dem. Relationer kan dras till affekt beroende på svaret på frågorna, svarar 
respondenterna exempelvis att något attribut är väldigt viktigt påverkar det säkerligen 
respondenternas humör och känslor. Frågan berör ändå främst den kognitiva delen av 
konsumenthjulet eftersom frågan ska ge svar på vilka attribut och nyttor respondenterna 
associerar applikationer till. Attribut är relaterat till konsumenters kännedom och kunskap, 
denna fråga ska ge svar på de attribut som respondenterna anser vara de viktigaste med 
applikationer. Respondenterna gavs möjligheten att rangordna svaren genom en ordinalskala 
från inte alls viktigt till mycket viktig 

 

Frågan kan kopplas till konsumenters omgivningsdel av konsumenthjulet då införskaffandet 
av applikationer på de virtuella marknadsplatserna kopplas till shoppingsituationer. 
Svarsalternativen presenteras i ordinalskala från aldrig till mycket ofta för respondenterna ska 
ha möjlighet att ranka hur mycket detta passar in på deras användning av gratis och betalda 
applikationer. Fråga tolv kommer att korstabuleras med fråga fyra för att på så vis få en 
övergripande blick över skillnader i konsumentbeteendet mellan applikationsanvändare som 
använder gratis och betalda applikationer, genom att titta till deras sysselsättning. 

 

Fråga 13 är baserad på en kognitiv process som kallas planering, vilket ska besvara om det 
finns någon planering hos respondenterna när de laddar ner gratis eller betalda applikationer. 
Frågan berör också respondenternas beteende och deras engagemang för applikationer. 
Planerar respondenterna sina val av applikationer är engagemanget högt, medan den är låg om 
respondenterna inte planerar. Svarsalternativ i ordinalskala från aldrig till mycket ofta 
presenteras och respondenterna graderar efter hur mycket det passar in på dem. Med samma 
anledning som i fråga 12 kommer fråga 13 att korstabuleras med fråga fyra. 

Fråga 11: Hur viktigt är det för dig att…?

Svarsalternativ: Att applikationer är lätta att använda, Att applikationer tillför nya 
funktioner i mobiltelefonen, Att applikationer kan lösa problem, Att applikationer är 
roliga, Att applikationer är färgglada, Att applikationer är lättnavigerade, Att 
applikationer är snyggt grafiskt utformade, Att applikationer innehåller ljud, Att 
applikationer tillför nöje, Att applikationer får dig att skratta och att applikationer 
underlättar ett arbetsmoment.    

Fråga 12: I hur stor utsträckning använder du dig av…

Svarsalternativ: Gratis/Betalda applikationer

Fråga 13: Brukar du planera dina nedladdningar av…

Svarsalternativ: Gratis/Betalda applikationer
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Respondenternas svar visar om priset är en avgörande faktor när de vill ha en applikation. 
Fråga 14 relateras till den kognitiva delen av konsumenthjulet. Priset kan vara en avgörande 
faktor till vad respondenterna tror är den bästa lösningen till ett problem eller uppnå något 
mål. Priset kanske också är en anledning till att de som mest använder gratisapplikationer inte 
använder betalda applikationer då de anser att applikationer inte är värda det priset. 
Respondenternas beslut kan alltså påverkas utifrån flera perspektiv beroende på om de är 
villiga att betala eller inte för applikationer. 

 

Fråga 15 vill ta reda på hur många applikationer som respondenterna har i sina 
mobiltelefoner. Antalet kan variera och ett visst antal applikationer i mobiltelefonen kan 
betyda olika nivåer av engagemang till applikationer, detta berör därmed beteende delen av 
konsumenthjulet. Frågan går också att koppla till respondenternas kognitiva del av 
konsumenthjulet då det i viss mån berör respondenternas kunskaper och kännedom kring 
applikationer. Antalet applikationer i respondenternas mobiltelefoner kan bero på hur pass 
vana de är att använda applikationer. Frågan kommer att korstabuleras med fråga 17 för att se 
om antalet applikationer i mobiltelefonen och antalet av applikationer som används har något 
samband. 

 

Fråga 16 ger en mätbar variabel till hur ofta respondenterna använder applikationer och på så 
vis se skillnaderna mellan respondenter som använder applikationer ofta och respondenter 
som inte gör det. Frågan är relaterad till beteende delen av konsumenthjulet då den besvarar 
hur engagerade respondenterna är med sina applikationer.  

 

Fråga 17 ska ge svar på om respondenterna använder alla applikationer de har på sina 
mobiltelefoner eller inte. Frågan är relaterad till beteende delen av konsumenthjulet då den 
besvarar hur engagerade respondenterna är med sina applikationer. Det går också att koppla 

Fråga 14: Priset påverkar valet av applikationer du verkligen vill ha?

Svarsalternativ: Instämmer inte 1, 2, 3, 4, 5 Instämmer

Fråga 15: Hur många applikationer har du idag i din mobiltelefon? (ungefär)

Svarsalternativ: Mindre än 10, 11-30, 31-60, 61-100, Mer än 100

Fråga 16: Hur ofta använder du applikationer?

Svarsalternativ: Flera gånger varje dag, Någon gång varje dag, Flera gånger i veckan, 
Någon gång i veckan, Någon gång i månaden

Fråga 17: Av de applikationer du har på din mobiltelefon använder du?

Svarsalternativ: Några, Mindre än hälften, Hälften, Mer än hälften, Alla
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frågan till konsumenters kognitiv då antalet applikationer som respondenterna använder kan 
kopplas till deras kännedom och kunskap om applikationer.  

 

Fråga 18 ska ta reda på hur respondenterna uppfattar tillgängligheten av applikationer på de 
virtuella marknadsplatserna via datorn. Huruvida de virtuella marknadsplatserna är 
lättnavigerade eller inte kan bero på respondenternas kännedom och kunskap om 
applikationer. Vilket även ger svar på respondenternas uppfattning om shoppingsituationen 
via datorn. Frågan kommer att korstabuleras med fråga fem, då skillnader mellan de olika 
virtuella marknadsplatserna är av intresse. Respondenterna tilldelades möjligheten att 
rangordna svaret genom en ordinalskala. 

 

Applikationer kan också laddas ner direkt till mobiltelefonen från de virtuella 
marknadsplatserna. Fråga 19 är en annan shoppingsituation som respondenterna stöter på när 
de införskaffar applikationer. Frågan ska ta reda på om de virtuella marknadsplatserna från 
mobiltelefonen upplevs som lättnavigerade bland respondenterna. Frågan kan relateras till 
respondenternas kännedom och kunskap om applikationer, och kommer också att 
korstabuleras med fråga fem. Respondenterna tilldelades möjligheten att rangordna svaret 
genom en ordinalskala. 

 

Fråga 20 är kopplad till både beteende och omgivningen delen av konsumenthjulet. Frågan 
ska ta reda på en vana de vill säga om respondenterna uppdaterar sina applikationer när de får 
en förfrågan om det. Frågan tar också reda på respondenternas konsumtionssituation då 
uppdatering av applikationer kan påverka hur länge respondenterna använder applikationer. 
Samt kommentarer som förklarar varför den enskilda användaren uppdaterar sina 
applikationer.  

 

Fråga 18: Det är lätt att få tag i nya applikationer via datorn?

Svarsalternativ: Instämmer inte 1, 2, 3, 4, 5 Instämmer, Vet ej

Fråga 19: Det är lätt att få tag i nya applikationer via din mobiltelefon?

Svarsalternativ: Instämmer inte 1, 2, 3, 4, 5 Instämmer, Vet ej

Fråga 20: Uppdaterar du dina applikationer?

Svarsalternativ: Alltid, Ibland, Aldrig, Om alltid varför?

Fråga 21: Om ”ibland” eller ”Aldrig” på fråga 20, varför uppdaterar du inte 
applikationerna?

Svarsalternativ: Tar för lång tid, Förbättrar inte applikationerna, Vet ej, Annat
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Fråga 21 ska ge svar på varför respondenter inte uppdaterar sina applikationer. Frågan berör 
främst den kognitiva delen av konsumenthjulet då det handlar om intresse för applikationer 
Affektdelen av konsumenthjulet berör också en del av denna fråga, då svaret på frågan kan 
påverka respondenternas humör.  

 

Affekt berör något abstrakt hos människor och kan tolkas på olika sätt. Fråga 22 ska ge svar 
på hur respondenterna tro sig känna och vilket humör de har när de använder sina 
applikationer. Frågan är konstruerad utefter den affektiva delen av konsumenthjulet och de 
ord som används i svarsalternativen är olika affekttillstånd som berör känslor och humör. 
Svarsalternativen som presenteras för respondenter är uttråkad, stressad, glad, rastlös, trött 
och söker svar. 

 

  

Fråga 22: Du använder dig av applikationer när du..?

Svarsalternativ: Uttråkad, Stressad, Glad, Rastlös, Trött och söker svar
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4. Resultatredovisning

I resultatbeskrivning kommer de mest intressanta resultaten från studiens undersökning att 
presenteras. Diagrammen som presenteras nedan är frågor från
bakgrundsfrågorna i enkäten presenteras först och sedan presenteras resultat av frågor som har 
korstabulerats och sammanställts i diagram. 

Bakgrundsfråga - kön 
Könsfördelningen mellan män och kvinnor som deltagit i denna undersökning. Total 
438 personer deltog i enkätundersökningen, där 84,7% av respondenterna 
motsvarar 371 respondenter, 15,3% var kvinnor vilket motsvarar 67 respondenter.
 
Bakgrundsfråga - Ålder 
I nedanstående diagram presenteras den andra bakgrundsfråg
enkätundersökning fick ange till vilken ålderskategori de tillhörde. 

Enligt tabellen ovan kan vi se att majoriteten av enkätundersökningens respondenter tillhör 
kategorierna 20-24 och 25-29 vilka tillsamman utgöra 50,2% av alla respondenter. 

Bakgrundsfråga – vart bor du?
Bakgrundsfrågan presenteras nedan och visar respondenternas boplats. 

4. Resultatredovisning 

I resultatbeskrivning kommer de mest intressanta resultaten från studiens undersökning att 
presenteras. Diagrammen som presenteras nedan är frågor från
bakgrundsfrågorna i enkäten presenteras först och sedan presenteras resultat av frågor som har 
korstabulerats och sammanställts i diagram.  

Könsfördelningen mellan män och kvinnor som deltagit i denna undersökning. Total 
438 personer deltog i enkätundersökningen, där 84,7% av respondenterna 

, 15,3% var kvinnor vilket motsvarar 67 respondenter.

I nedanstående diagram presenteras den andra bakgrundsfrågan där respondenterna för denna 
enkätundersökning fick ange till vilken ålderskategori de tillhörde.  

kan vi se att majoriteten av enkätundersökningens respondenter tillhör 
29 vilka tillsamman utgöra 50,2% av alla respondenter. 

vart bor du? 
Bakgrundsfrågan presenteras nedan och visar respondenternas boplats.  

Antal svar: 436

Bortfall:2

I resultatbeskrivning kommer de mest intressanta resultaten från studiens undersökning att 
presenteras. Diagrammen som presenteras nedan är frågor från webbenkäten, 
bakgrundsfrågorna i enkäten presenteras först och sedan presenteras resultat av frågor som har 

Könsfördelningen mellan män och kvinnor som deltagit i denna undersökning. Total var det 
438 personer deltog i enkätundersökningen, där 84,7% av respondenterna var män vilket 

, 15,3% var kvinnor vilket motsvarar 67 respondenter. 

an där respondenterna för denna 

 

kan vi se att majoriteten av enkätundersökningens respondenter tillhör 
29 vilka tillsamman utgöra 50,2% av alla respondenter.  

 

Antal svar: 436 

Bortfall:2 
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Större delen av respondenterna bor i en storstad eller i nära anslutning till en. 

Bakgrundsfråga – Sysselsättning?
I diagrammet nedan ser vi respondenternas 

Gällande sysselsättning jobbar 56,3% av respondenterna och 28,4% av respondenterna 
studerar. De som studerar och jobbar är 10,3% samt 5% som har en annan sysselsättning.

Bakgrundsfråga – Var laddar du ner dina applikationer?
Respondenterna fick uppge vilken virtuellmarknads
applikationer. 

Här visar resultat att 50,8%  använder App Store d
använder sig av Android Market och 3,9 % använder Ovi Store medans 8,2 % h
använder någon annan virtuell marknadsplats. De andra virtuella marknadsplatserna har 
uppgetts i kommentarfältet och svaren som ingick där var för mestadels inga marknadsplatser 
i sig utan piratsidor för nerladdning av applikationer.

Fråga 6 med Fråga 15 
Genom att korstabulera dessa två frågor visar diagrammet nedan vilka kategorier av 
applikationer som används mest, relaterat till hur många applikationer användarna har i sina 
mobiltelefoner. 

Större delen av respondenterna bor i en storstad eller i nära anslutning till en. 

Sysselsättning? 
respondenternas sysselsättning. 

tning jobbar 56,3% av respondenterna och 28,4% av respondenterna 
studerar. De som studerar och jobbar är 10,3% samt 5% som har en annan sysselsättning.

Var laddar du ner dina applikationer? 
Respondenterna fick uppge vilken virtuellmarknadsplats de använder sig av för att ladda ner 

 

att 50,8%  använder App Store de vill säga iPhones marknadsplats, 37,1% 
använder sig av Android Market och 3,9 % använder Ovi Store medans 8,2 % h
använder någon annan virtuell marknadsplats. De andra virtuella marknadsplatserna har 
uppgetts i kommentarfältet och svaren som ingick där var för mestadels inga marknadsplatser 
i sig utan piratsidor för nerladdning av applikationer. 

Genom att korstabulera dessa två frågor visar diagrammet nedan vilka kategorier av 
applikationer som används mest, relaterat till hur många applikationer användarna har i sina 

Antal svar: 437

Bortfall: 1

Antal svar: 437

Bortfall: 1

Större delen av respondenterna bor i en storstad eller i nära anslutning till en.  

 

tning jobbar 56,3% av respondenterna och 28,4% av respondenterna 
studerar. De som studerar och jobbar är 10,3% samt 5% som har en annan sysselsättning. 

plats de använder sig av för att ladda ner 

iPhones marknadsplats, 37,1% 
använder sig av Android Market och 3,9 % använder Ovi Store medans 8,2 % har svarat att de 
använder någon annan virtuell marknadsplats. De andra virtuella marknadsplatserna har 
uppgetts i kommentarfältet och svaren som ingick där var för mestadels inga marknadsplatser 

Genom att korstabulera dessa två frågor visar diagrammet nedan vilka kategorier av 
applikationer som används mest, relaterat till hur många applikationer användarna har i sina 

Antal svar: 437 

Bortfall: 1 

Antal svar: 437 

Bortfall: 1 
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Diagram 5 Fråga 6 - Till hur stor grad använder du följande kategorier av applikationer? Är korstabulerad med 
fråga 15 – Hur många applikationer har du idag på din mobiltelefon? Svaren som förekommer är medeltal. 

Generellt visar diagrammet att antalet applikationer spelar roll i vilken grad 
applikationsanvändare använder en viss kategori av applikationer. De som har 61-100 de vill 
säga 11,1% av respondenterna och de med mer än 100 applikationer 5,3% toppar samtliga 
kategorier vad gäller graden av applikationsanvändandet. Användare som har mer än 100 
applikationer avviker gällande kategorin musik där både 31-60 de vill säga 30,4% och 61-100 
har en högre ranking av kategorin musik. De användare som har mindre än tio applikationer är 
de som använder sig av applikationer i en mindre grad än de andra. Precis som de användare 
som använder fler applikationer använder de främst kommunikations- och nyhets 
applikationer där också den största grupperingen av respondenter infinner sig dvs de med 11-
30 applikationer 41,5%. Vad som också bör påpekas med 11-30 grupperingen är att de har en 
väldig jämfördelning mellan de olika kategorierna och medeltalet visar att denna gruppering 
använder sig av samtliga kategorier ibland. 

Fråga 7 med fråga 4 
I diagrammet nedan har en jämförelse mellan sysselsättningarna Studerar och Jobbar som 
korstabulerats med platser där applikationer används för att se om det finns skillnader mellan 
sysselsättningarna.  

Antal svar i 
korstabuleringen:434 

Bortfall: 4 
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 Diagram 6 Fråga 7 – Du använder applikationer när du
Ordinalskala där 0 är aldrig och 5 är mycket ofta

Applikationsanvändare använder sina applikationer främst vid tidsfördrivande si
Väntar är det högst rankade svarsalternativet för när applikationer används, och det är en 
marginell skillnad mellan studerande och arbetande. De andra situationerna när applikationer 
används är överensstämmande mellan studerande och arbetande, 
någonting som kan användas i många situationer. Tidsfördrivande alternativen som 
hemma och reser är de alternativ då applikationer används mest. 
visar att applikationer används mycket

Fråga 8 med fråga 5 
Genom att korstabulera frågan 
frågan från vilken virtuell marknadsplats som applikationerna laddas
vilken kategori som används mest 
användarna. Dessa två har valts p

Diagram 7 Fråga 8 – Var söker du information innan du införskaffar a
– Var laddar du ner dina applikationer
förekommer är medeltal. 

använder applikationer när du.. med fråga 4 – Sysselsättning korstabulerades
5 är mycket ofta. Svaren som förekommer i diagrammet är medeltal.

Applikationsanvändare använder sina applikationer främst vid tidsfördrivande si
är det högst rankade svarsalternativet för när applikationer används, och det är en 

marginell skillnad mellan studerande och arbetande. De andra situationerna när applikationer 
används är överensstämmande mellan studerande och arbetande, det visar att applikationer är 
någonting som kan användas i många situationer. Tidsfördrivande alternativen som 

är de alternativ då applikationer används mest. Studerar är ett alternativ som 
visar att applikationer används mycket bland studenter. 

frågan var information söks innan införskaffelse av applikationer med 
från vilken virtuell marknadsplats som applikationerna laddas ner ifrån. Framgår

vilken kategori som används mest jämförelsevis mellan App Store och Android Market 
användarna. Dessa två har valts på grund av omfånget av respondenter i dessa grupper. 

Var söker du information innan du införskaffar applikationer? korstabuleras med Fråga 5 
Var laddar du ner dina applikationer? Ordinalskala där 0 är aldrig och 5 är mycket ofta

Antal svar i 
korstabuleringen:

Bortfall

Antal svar i 
korstabuleringen:

Bortfall: 

 

Sysselsättning korstabulerades. 
. Svaren som förekommer i diagrammet är medeltal. 

Applikationsanvändare använder sina applikationer främst vid tidsfördrivande situationer. 
är det högst rankade svarsalternativet för när applikationer används, och det är en 

marginell skillnad mellan studerande och arbetande. De andra situationerna när applikationer 
det visar att applikationer är 

någonting som kan användas i många situationer. Tidsfördrivande alternativen som väntar, är 
är ett alternativ som 

var information söks innan införskaffelse av applikationer med 
ner ifrån. Framgår 

App Store och Android Market 
omfånget av respondenter i dessa grupper.  

 

korstabuleras med Fråga 5 
5 är mycket ofta. Svaren som 

Antal svar i 
korstabuleringen: 437 

Bortfall: 1 

Antal svar i 
korstabuleringen:381 

: 3 
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Diagram sju visar att forum, topplistor och oberoende rekommendationer är de populäraste 
informationsökningsplatserna. Android Market användare söker oftare information på forum 
och bland oberoende rekommendationer i större grad än vad App Store användare gör. Dessa 
är de enda betydliga skillnaderna mellan de olika grupperna. Vad som också kan påpekas är 
att topplistor används i lika stor grad oberoende av virtuell marknadsplats, familj rankas som 
lägst hos samtliga användare i enkätundersökningen. 

Fråga 8 med fråga 15 
Genom att korstabulera dessa två frågor visar diagrammet nedan förhållandet mellan 
informationssökandet och antalet applikationer har något samband bland respondenterna. 

 

Diagram 8 Fråga 8 – Var söker du information innan du införskaffar applikationer? Korstabulerat med fråga 
15 – Hur många applikationer har du i din mobiltelefon? Ordinalskala där 0 är aldrig och 5 är mycket ofta. 
Svaren som förekommer är medeltal. 

Fokus kommer att ligga på de två största grupperna de vill säga 11-30 och 31-60 som utgör 
41.5% respektive 30,4%, dessa två grupper utgör majoriteten. Tendensen ligger dock vid att 
ju mer applikationer som respondenterna har i sina mobiltelefoner söker de mer information 
på internet där topplistor och framförallt forum toppar informationssökandet.  

Fråga 9 med fråga 2 
I diagrammet nedan har en korstabulering gjorts mellan respondenternas påverkan av vart de 
befinner sig när det använder applikationer med vilken ålderkategori respondenterna tillhör.  
 

Antal svar i 
korstabuleringen:432 

Bortfall: 6 
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Diagram 9 Fråga 9 – Var du befinner dig påverkar vilka applikationer du använder?
2 – Ålder. Svaren som förekommer är medeltal.

Genom att titta på helheten, visar det sig att där applikationsanvändarna befinner sig påverkar 
i stor grad vilka applikationer de använder. Omgivningen påverkar vilka applikationer som 
används vilket ses i diagram nio. Vad som är anmärkningsvärt är att grupperingen 25
instämmer i påstående, då vi kan se att flertal av svaren är till höger om 3 sträcket. Samma
kan ses på grupperingen 20-
överskrider 3 sträcket. 

Fråga 10 med fråga 5 
Genom att korstabulera frågan
respondenterna laddar ner sina applikationer, vi
mest de olika marknadsplatsanvändarna. App Store och Android Market användarna har valts 
på grund av omfånget av respondenter i dessa grupper.

Diagram 10 Fråga 10 – Påverkar dessa alternativ ditt val av applikationer? 
laddar du ner dina applikationer Ordinalskala
medeltal. 

Var du befinner dig påverkar vilka applikationer du använder? korstabulerades med
Svaren som förekommer är medeltal. 

visar det sig att där applikationsanvändarna befinner sig påverkar 
i stor grad vilka applikationer de använder. Omgivningen påverkar vilka applikationer som 
används vilket ses i diagram nio. Vad som är anmärkningsvärt är att grupperingen 25

r i påstående, då vi kan se att flertal av svaren är till höger om 3 sträcket. Samma
-24 där större delen av respondenterna i denna ålderskategori 

frågan hur stor påverkan olika kategorier har med
addar ner sina applikationer, visas vilken informationskälla som påverkar 

mest de olika marknadsplatsanvändarna. App Store och Android Market användarna har valts 
spondenter i dessa grupper. 

Påverkar dessa alternativ ditt val av applikationer? korstabuleras med
Ordinalskala från instämmer inte - instämmer. Svaren som förekommer är 

Antal svar i 
korstabuleringen:

Bortfall: 

Antal svar i 
korstabuleringen:

Bortfall

 

korstabulerades med fråga 

visar det sig att där applikationsanvändarna befinner sig påverkar 
i stor grad vilka applikationer de använder. Omgivningen påverkar vilka applikationer som 
används vilket ses i diagram nio. Vad som är anmärkningsvärt är att grupperingen 25-29 år 

r i påstående, då vi kan se att flertal av svaren är till höger om 3 sträcket. Samma sak 
24 där större delen av respondenterna i denna ålderskategori 

stor påverkan olika kategorier har med frågan vart 
sas vilken informationskälla som påverkar 

mest de olika marknadsplatsanvändarna. App Store och Android Market användarna har valts 

 

korstabuleras med Fråga 5 - Var 
instämmer. Svaren som förekommer är 

Antal svar i 
rstabuleringen:424 

: 14 

Antal svar i 
korstabuleringen: 382 

Bortfall: 2 
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Applikationsanvändare som laddar ner sina applikationer från Android Market påverkas 
mycket oftare av forum. Användare som laddar ner från App Store påverkas mindre av forum 
men desto mer av vänner och topplistor. Alternativet oberoende rekommendationer som till 
exempel bloggar påverkar ibland både Android Market och App Store nedladdare.  

Fråga 11 
I diagrammet nedan vissas vilka egenskaper som är viktigast för användaren gällande för 
applikationers utformning. 

 

Diagram 11 Fråga 11 - Hur viktigt är det för dig.. Svaren som förekommer är medeltal. 

Diagrammet visar resultat gällande konsumenters kognitiv de vill säga vilka attribut och 
nyttor applikationsanvändare anser vara viktiga. När vi korstabulerade svaren från fråga 11 - 
Hur viktigt är det för dig.. visade det sig att attribut och nyttan i applikationer har samma 
betydelse bland bakgrundsfrågorna kön, sysselsättning, Ålder och boplats. 

Fråga 12 med fråga 4 
Korstabulering mellan sysselsättning Studerar och Jobbar och i hur stor utsträckning de 
använder sig av gratis applikationer respektive betalda applikationer. Skillnaden mellan 
studerande och arbetande presenteras, då de andra två grupperna utgör endast 15% av alla 
respondenter tillsammans. 
 

Antal svar i 
korstabuleringen:435 

Bortfall: 3 
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Diagram 12 Fråga 12 – I hur stor utsträckning använder du dig av.
– Sysselsättning.  Svaren som förekommer är medeltal.

Det går direkt att se att det är mestadels gratisapplikationer som används bland både arbetande 
och studerande applikationsanvändare. Vad gäller gratis applikationer är det något mer 
studerande än arbetande som använder gratis applikationer medan det är tvärtom vad gäller 
betalda applikationer. Diagrammet visar framförallt att applikationsanvändare i mycket större 
grad använder sig av gratis applikationer.

Fråga 13 
Resultatet från fråga 13 visar att planer
enhetligt låga, då i båda kategorierna uppgår till mer än 60% i den nedre kategorierna där 
aldrig och Mycket sällan förekommer. Ett medeltal bland samtliga respondenter visar att 
svarsresultaten uppgår mer mot aldrig sträcket än mot mycket sällan.
 
Fråga 14 
I diagrammet för fråga 14 presenteras hur respondenter uppfattar prisets påverkan på en 
applikation som de verkligen vill ha.

Diagram 13 Fråga 14 - Priset påverkar valet
medeltal. 

I hur stor utsträckning använder du dig av.. där frågan har korstabulerats med Fråga 4 
Svaren som förekommer är medeltal. 

Det går direkt att se att det är mestadels gratisapplikationer som används bland både arbetande 
och studerande applikationsanvändare. Vad gäller gratis applikationer är det något mer 

de som använder gratis applikationer medan det är tvärtom vad gäller 
betalda applikationer. Diagrammet visar framförallt att applikationsanvändare i mycket större 
grad använder sig av gratis applikationer. 

Resultatet från fråga 13 visar att planeringen för både Gratis och Betalda applikationer är 
enhetligt låga, då i båda kategorierna uppgår till mer än 60% i den nedre kategorierna där 

förekommer. Ett medeltal bland samtliga respondenter visar att 
mot aldrig sträcket än mot mycket sällan. 

I diagrammet för fråga 14 presenteras hur respondenter uppfattar prisets påverkan på en 
applikation som de verkligen vill ha. 

Priset påverkar valet av applikationer du verkligen vill ha? Svaren som förekommer är 

Antal svar i 
korstabuleringen:

Bortfall

Antal svar

Bortfall: 15

 

där frågan har korstabulerats med Fråga 4 

Det går direkt att se att det är mestadels gratisapplikationer som används bland både arbetande 
och studerande applikationsanvändare. Vad gäller gratis applikationer är det något mer 

de som använder gratis applikationer medan det är tvärtom vad gäller 
betalda applikationer. Diagrammet visar framförallt att applikationsanvändare i mycket större 

ingen för både Gratis och Betalda applikationer är 
enhetligt låga, då i båda kategorierna uppgår till mer än 60% i den nedre kategorierna där 

förekommer. Ett medeltal bland samtliga respondenter visar att 

I diagrammet för fråga 14 presenteras hur respondenter uppfattar prisets påverkan på en 

 

Svaren som förekommer är 

Antal svar i 
korstabuleringen: 370 

Bortfall: 4 

Antal svar: 423 

Bortfall: 15 
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Diagrammet ovan visar fördelningen av respondenterna
inverkar på en applikation de verkligen vill ha.
instämmer med påståendet. Vid korstabulering av resultat med bakgrundsfrågor visade det att 
respondenterna tycker lika oberoende av

Fråga 15 med fråga 17 
Genom att korstabulera dessa frågor med varandra visar d
många applikationer användare har med hur många applikationer de använder.
 

Diagram 14  Fråga 15 – Hur många applikationer har du i din mobiltelefon? 
ofta använder du applikationer? Svaren som förekommer är medeltal.

Korstabuleringen i diagrammet visar att applikationsanvändare som har 11
mest framträdande grupperna av
genomsnitt av hälften av de applikationer de har i sin mobiltelefon. Trots det låga antalet av 
applikationsanvändare som har över 100 applikationer är det värt att notera att ingen 
applikationsanvändare med över 100 applik
 
 
 
Fråga 16 
Diagrammet visar resultatet av fråga 16 från enkäten, där respondenten fick uppge hur ofta 
den använder applikationer. 
  

Diagrammet ovan visar fördelningen av respondenterna från fråga 14 över hur de tycker priset 
inverkar på en applikation de verkligen vill ha.  58,9% av respondenter instämmer helt 
instämmer med påståendet. Vid korstabulering av resultat med bakgrundsfrågor visade det att 
respondenterna tycker lika oberoende av kön, ålder, boplats och sysselsättning

Genom att korstabulera dessa frågor med varandra visar diagrammet förhållandet mellan hur 
många applikationer användare har med hur många applikationer de använder.

Hur många applikationer har du i din mobiltelefon? Korstabulerat med 
Svaren som förekommer är medeltal. 

Korstabuleringen i diagrammet visar att applikationsanvändare som har 11-
mest framträdande grupperna av applikationsanvändare, dessa två grupper använder sig i 
genomsnitt av hälften av de applikationer de har i sin mobiltelefon. Trots det låga antalet av 
applikationsanvändare som har över 100 applikationer är det värt att notera att ingen 
applikationsanvändare med över 100 applikationer använder alla. 

Diagrammet visar resultatet av fråga 16 från enkäten, där respondenten fick uppge hur ofta 

Antal svar i 
korstabuleringen:

Bortfall: 6

från fråga 14 över hur de tycker priset 
58,9% av respondenter instämmer helt eller 

instämmer med påståendet. Vid korstabulering av resultat med bakgrundsfrågor visade det att 
kön, ålder, boplats och sysselsättning. 

iagrammet förhållandet mellan hur 
många applikationer användare har med hur många applikationer de använder. 

 
Korstabulerat med fråga 17- Hur 

-30 och 31-60 är de 
dessa två grupper använder sig i 

genomsnitt av hälften av de applikationer de har i sin mobiltelefon. Trots det låga antalet av 
applikationsanvändare som har över 100 applikationer är det värt att notera att ingen 

Diagrammet visar resultatet av fråga 16 från enkäten, där respondenten fick uppge hur ofta 

Antal svar i 
korstabuleringen: 432 

Bortfall: 6 



 

30 
 
 

 
Diagram 15 Fråga 16 – Hur ofta använder du applikationer?
 
Diagrammet visar att 66,4% använder applikationer 
använder dem någon gång varje dag
representerar 10,2% av respondenterna. 

Fråga 18 med fråga 5 
Resultatet från korstabuleringen
Market eller App Store upplever 

Diagram 16 har fråga 18 - Det är lätt att få tag på nya applikationer?
marknadsplats laddar du ner applikationer?
 
Resultatet visar en större skillnad på svarsalternativet 
applikationsanvändare som laddar ner från Android Market och App Store. De 
applikationsanvändare som laddar ner från Android M
att det är lätt att få tag på nya applikationer via datorn. Siffran för App Store
för samma svarsalternativ där 50,9
tag på nya applikationer via datorn. I övrigt är skillnaderna i de andra svarsalternativen små 
mellan Android Market och App store.

Hur ofta använder du applikationer? Svaren som förekommer är medeltal.

Diagrammet visar att 66,4% använder applikationer flera gånger varje dag
någon gång varje dag. Flera gånger i veckan och alternativen under 

representerar 10,2% av respondenterna.  

från korstabuleringen visar om applikationsanvändare som använder Android 
Market eller App Store upplever att det är lätt att ladda ner nya applikationer via datorn

Det är lätt att få tag på nya applikationer? korstabulerats med fråga 5 
marknadsplats laddar du ner applikationer? Svaren som förekommer är medeltal. 

Resultatet visar en större skillnad på svarsalternativet instämmer
applikationsanvändare som laddar ner från Android Market och App Store. De 

om laddar ner från Android Market upplever endast 42,9 % av dessa 
att det är lätt att få tag på nya applikationer via datorn. Siffran för App Store
för samma svarsalternativ där 50,9  % av applikationsanvändarna tycker att det är lätt att få 
tag på nya applikationer via datorn. I övrigt är skillnaderna i de andra svarsalternativen små 
mellan Android Market och App store. 

Antal svar: 432

Bortfall: 6 

Antal svar i 
korstabuleringen:

Bortfall: 5

 
som förekommer är medeltal. 

flera gånger varje dag och att 22,4% 
och alternativen under 

visar om applikationsanvändare som använder Android 
det är lätt att ladda ner nya applikationer via datorn. 

 
korstabulerats med fråga 5 - Från vilken 

instämmer mellan de 
applikationsanvändare som laddar ner från Android Market och App Store. De 

arket upplever endast 42,9 % av dessa 
att det är lätt att få tag på nya applikationer via datorn. Siffran för App Store är något högre 

% av applikationsanvändarna tycker att det är lätt att få 
tag på nya applikationer via datorn. I övrigt är skillnaderna i de andra svarsalternativen små 

Antal svar: 432 

Antal svar i 
korstabuleringen: 379 

Bortfall: 5 



 

31 
 
 

  
Fråga 19 med fråga 5 
Diagrammet visar hur lätt Android Market och App store användare tycker det är att ladda ner 
applikationer via mobiltelefonen.

Diagram 17 Fråga 19 - Det är lätt att få tag på nya applikationer via din mobiltelefon? 
5 Från vilken marknadsplats laddar du ner applikationer?
 
Resultatet visar inga större skillnader mellan applikationsanvä
applikationer från Android Market och App Store. Det som är värt att notera är att en stor del 
av applikationsanvändare vare sig det är Android Market eller App Store tycker att det är lätt 
att ladda ner via mobiltelefonen. 
 
Fråga 20 och fråga 21 
Dessa två diagram visar svaren från fråg
20 om respondenten uppdaterar sina applikationer, medan diagram 19 visa varför de 
respondenter som svara aldrig 

Diagram 18 Fråga 20 – Uppdaterar du dina applikationer

Diagrammet visar hur lätt Android Market och App store användare tycker det är att ladda ner 
applikationer via mobiltelefonen. 

Det är lätt att få tag på nya applikationer via din mobiltelefon? Korstabulerat 
Från vilken marknadsplats laddar du ner applikationer?. Svaren som förekommer är medeltal.

Resultatet visar inga större skillnader mellan applikationsanvändare som laddar ner 
applikationer från Android Market och App Store. Det som är värt att notera är att en stor del 
av applikationsanvändare vare sig det är Android Market eller App Store tycker att det är lätt 
att ladda ner via mobiltelefonen.  

sar svaren från fråga 20 respektive 21. Diagram 18 visar svaret på fråga 
20 om respondenten uppdaterar sina applikationer, medan diagram 19 visa varför de 

aldrig eller ibland inte uppdaterar sina applikationer. 

Uppdaterar du dina applikationer 

Antal svar i 
korstabuleringen:

Bortfall: 5

Diagrammet visar hur lätt Android Market och App store användare tycker det är att ladda ner 

 
Korstabulerat med fråga 

Svaren som förekommer är medeltal. 

are som laddar ner 
applikationer från Android Market och App Store. Det som är värt att notera är att en stor del 
av applikationsanvändare vare sig det är Android Market eller App Store tycker att det är lätt 

. Diagram 18 visar svaret på fråga 
20 om respondenten uppdaterar sina applikationer, medan diagram 19 visa varför de 

ationer.   

 

Antal svar i 
korstabuleringen: 379 

Bortfall: 5 

Antal svar: 435 

Bortfall: 3 
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Diagram 19 Fråga 21 - Om ”ibland” eller ”Aldrig” på fråga 20, varför uppdaterar du inte applikationerna?

Från enkäten visar det sig att 66,7 % av respondenter
och 33,3% uppdaterar dem ibland eller aldrig. De som 
största delen inte egentligen varför de inte gör det
inte förbättrar applikationerna eller
sina applikationer har angett att det gör det för att det
gör dem buggfria. 

Fråga 22 
Resultatet från fråga 22 visar i vilket sinnestillstånd respondenterna är i när d
applikationer. 

Diagram 20 Fråga 22 - Du använder dig av applikationer när du..?

Från diagrammet kan vi utläsa 
tätt följda av är rastlös och är ens
 
  

Om ”ibland” eller ”Aldrig” på fråga 20, varför uppdaterar du inte applikationerna?

sig att 66,7 % av respondenterna alltid uppdaterar sin
m ibland eller aldrig. De som svarade ibland eller aldrig, vet till 

varför de inte gör detta, vissa anser dessutom att uppdat
applikationerna eller att det tar för lång tid att göra. De som alltid uppdaterar 

sina applikationer har angett att det gör det för att detta ger applikationerna

ar i vilket sinnestillstånd respondenterna är i när d

Du använder dig av applikationer när du..? Svaren som förekommer är medeltal.

Från diagrammet kan vi utläsa att alternativen är uttråkad och söker svar
är ensam. Där det lägsta resultaten fick är stressad

 

Antal svar: 434

Bortfall: 4 

 
Om ”ibland” eller ”Aldrig” på fråga 20, varför uppdaterar du inte applikationerna?   

alltid uppdaterar sina applikationer 
eller aldrig, vet till 

ta, vissa anser dessutom att uppdateringen 
. De som alltid uppdaterar 

ger applikationerna nya funktioner och 

ar i vilket sinnestillstånd respondenterna är i när de använder sig av 

 
Svaren som förekommer är medeltal. 

söker svar är högst rankade, 
är stressad och är trött.  

Antal svar: 146 

Bortfall: 2 

Antal svar: 434 
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5. Analys 

I denna del av studien kommer de resultat som presenteras att analyseras utifrån studiens 
teoretiska referensram det vill säga konsumenthjulet. Analysen kommer att formas efter de 
delar av konsumenthjulet som tas upp i den teorietiska referensramen. Detta innebär att under 
delen affekt beskrivs applikationsanvändarnas känslor och humör. Under kognitiv beskrivs 
applikationsanvändarnas kunskap och kännedom, planering och beslut. Under konsumenters 
omgivning beskrivs hur applikationsanvändarna påverkas av sociala och fysiska faktorer och 
hur de upplever informationssökande situationer, shoppingsituationer och 
konsumtionssituationer. Under beteende beskrivs applikationsanvändares engagemang som är 
ett resultat av hur de andra delarna av konsumenthjulet ser ut bland applikationsanvändare. 
Notera att de olika delarna kommer att återfinnas i hela analysen på grund av att delarna 
påverkar varandra och att det därför inte riktigt går att separera dem emellan. 

 

 Könsfördelningen i denna enkätundersökning var beklaglig och därför kan inte några större 
generaliserbara skillnader mellan könen utgöras. Analysdelen i studiens syftesväg är att skapa 
en uppfattning över hur konsumentbeteendet ser ut bland applikationsanvändare. Därför 
kommer alla respondenter att gå under samma kam och fokus kommer att ligga på de olika 
användarna det vill säga App Store och Android Market, Studerande och Arbetande 
respondenter. Demografiskt relaterade frågor som berör respondenternas sociala faktorer kan 
vara ett av svaren till varför skillnaden ter sig vara små i applikationsanvändandet mellan 
olika grupper i Sverige. Den sociala omgivningen påverkas mer av kultur och mindre av sub 
kulturer om resultatet ställs mot teorin. 

 

5.1 Affekt – känslor och humör 
Genom att se på resultatet och analysera applikationsanvändarnas känslor och humör, ska en 
bättre förståelse för hur den typiska applikationsanvändaren fungerar kopplat till affektdelen, 
formas fram. 

Från diagram 20 går det att tyda att applikationsanvändare främst söker svar eller är uttråkade 
när de använder sina applikationer. Hela frågan är baserad på affekt delen av konsumenthjulet 
och detta är då vad respondenterna anser känna sig när de använder sina applikationer. Tittar 
vi på tidigare resultat i denna undersökning ser vi sambandet att applikationer används i 
hemmet och då på grund av att applikationsanvändarna är uttråkade. Rastlös kan kopplas till 
när applikationsanvändare reser eller pendlar. Den största iakttagelsen med detta är att 
applikationer används då de inte har något annat speciellt för sig, att söka svar kan också 
kopplas till detta. Diagram 5 ger också antydningar att hur applikationsanvändare känner sig 
påverkar hur högt engagemanget för användningen av applikationer är. Diagram 9 visar att 
applikationsanvändare påverkas av vilka applikationer de använder beroende på vilken 
omgivning de befinner sig i. Hur omgivningen ser ut för applikationsanvändaren påverkar 
deras känslor och humör som i sin tur kan tänkas påverka användningen av applikationer. 
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Diagram 19 svarade 33,3 % av applikationsanvändarna att de inte uppdaterar sina 
applikationer när möjlighet till det ges. Utifrån känslor och humör kan uppdaterandet bero på 
om det tar för lång tid att uppdatera, vilket då kan påverka applikationsanvändarnas 
sinnestillstånd. Utifrån teorin där vi skriver att konsumenter har olika känslointervaller där 
positiva känslor ger en hög grad av aktivitet medan negativa känslor ger en låg grad av 
aktivitet. Från detta kan vi tolka att humöret hos applikationsanvändare kan spela roll om de 
uppdaterar sina applikationer eller inte. Dåligt humör kan då innebära att aktiviteten för att 
använda applikationer blir lägre och att det inte finns någon vilja att uppdatera applikationer. 

5.2 Kognition – kunskap och kännedom 
 
Resultatet från diagram 5 visar att antalet applikationer i mobiltelefonen spelar roll för hur 
mycket respondenterna använder de olika kategorier av applikationer som finns. Det tyder på 
att antalet applikationer i mobiltelefoner kan kopplas till engagemanget bland respondenterna 
för applikationer. Ju mer applikationer desto högre engagemang till att använda olika slags 
kategorier av applikationer. Kognitiva delar som kunskap och förståelse påverkas av hur 
många applikationer som finns i mobiltelefonerna. I frågan hur viktigt är det för dig.. vilket 
visas i diagram 11 fick vi svar på vilka attribut och nyttor applikationsanvändare söker i 
applikationer. I resultatbeskrivningen kan vi se att attribut som lätthet och att applikationer på 
något sätt ska användas för att lösa något problem eller användas i ett måldrivande syfte är det 
som anses viktigt. Detta visar att det i praktiken inte finns tålamod bland 
applikationsanvändare för applikationer som inte är lätta att använda och applikationer som 
egentligen inte tillför någon nytta. Därför är de viktigaste attributen för applikationer 
användbarhet, vilket ytterligare kan bevisas genom att resultatet påvisade att applikationer 
används i vissa situationer och är anpassade efter behovet hos den enskilda 
applikationsanvändaren. Det går att koppla resultatet av diagram 11 till teorin om 
engagemang vilket innebär att för att applikationer ska vara till någon nytta måste de vara 
användbara och användbarheten associeras med användarvänligheten, som också är det 
svarsalternativet som främst dyker upp bland applikationsanvändares associationer till en bra 
applikation. I diagram 14 kan det diskuteras om hur kunskap och kännedom kring 
applikationer påverkar användningen bland applikationsanvändarna. I diagram 14 är kunskap 
och kännedom starkt förknippat med hur engagemanget ser ut bland applikationsanvändare. 
Antalet applikationer i mobiltelefonen har egentligen ingen betydelse utan snarare hur många 
av de som finns i mobiltelefonen som används. Ju mer applikationer som används desto mer 
bör tyder det på god kunskap och kännedom som i sin tur betyder högre grad av engagemang i 
applikationsanvändandet. Resultaten från diagram 16 och 17 beror också på hur kunskapen 
och kännedomen kring applikationer ser ut kring applikationsanvändarna. På det stora hela 
anser applikationsanvändare att det är lätt att ladda ner applikationer vare sig det är från 
datorn eller mobiltelefonen. Det kan bero på att kunskap och kännedom kring att ladda ner 
olika saker på internet är god och därför finns det redan en vana till att ladda ner applikationer 
på de virtuella marknadsplatserna. Det kan också bero på att de virtuella marknadsplatserna 
inte är många eller att trovärdigheten är mindre kring alternativa virtuella marknadsplatser för 
nedladdning/köp av applikationer. Diagram 18 och 19 visar att en stor del uppdaterar sina 
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applikationer och det visar att applikationsanvändare ser en nytta med att uppdatera sina 
applikationer vilket i sin tur tyder på att kunskap och kännedomen kring applikationer är 
goda. Detta kan styrkas med att de som uppdaterar sina applikationer anser att de förbättrar 
applikationerna och att uppdateringarna håller applikationerna buggfria. 
 

5.3 Beslut 
 
I analysdelen om humör och känslor tog vi upp diagram 9 resultatet från detta diagram har 
också betydelse för beslutdelen i den kognitiva processen. Beroende på var en 
applikationsanvändare befinner sig måste de känna till rätt karaktär hos applikationen för att 
välja rätt alternativ. Exempelvis blir en applikation vars karaktär är att räkna upp de närmsta 
restaurangerna fel om en applikationsanvändare befinner sig ute i naturen och vill använda sin 
kompass applikation. På samma sätt kan priset vara en avgörande faktor bland 
applikationsanvändare om de anser att en applikation som kostar si och så mycket kan lösa ett 
problem eller nå ett mål om den införskaffas återigen blir karaktären i applikationen viktig. Är 
applikationen värd att införskaffa för den summan och löser den eller uppfyller den verkligen 
något specifikt? Resultatet i diagram 13 visar att priset är en avgörande faktor när det kommer 
till val av applikationer som användare verkligen vill ha. Diagram 13 visar att priset har en 
betydande faktor bland de flesta applikationsanvändare. Om applikationer ska ses som en 
lågengagemangs produkt är applikationsanvändare inte villiga att betala mycket för 
applikationer. Att priset har en avgörande faktor för de applikationer användare verkligen vill 
ha visar att eftersom planeringen är liten finns det ingen planering för hur mycket en 
applikationsanvändare vill lägga ner på en specifik applikation. Priset blir därför den 
avgörande faktorn när applikationsanvändaren ska besluta om applikationen ska införskaffas 
eller inte, beroende på om applikationen är värt priset. Som vi tidigare har sett används främst 
gratisapplikationer och fråga 14 för resultatet vidare in i teorin. Gratisapplikationer används 
mest, lite planering sker och priset är en avgörande faktor för applikationer som användare 
verkligen vill ha. 

5.4 Planering 
 
Resultatet från denna fråga visade att ingen planering sker innan applikationsanvändare 
införskaffar sig applikationer och detta gäller både gratis och betalda applikationer. Det tyder 
på att engagemanget för applikationer som produkt är lågt och att det inte krävs avancerad 
informationssökning innan införskaffelse för att göra ett säkert val av applikationer. 
Applikationer i sig kan ses som en låg engagemangs produkt eftersom många är gratis och 
dem applikationer kostar oftast inte så mycket. Engagemanget till att använda applikationerna 
är högre eftersom de kan fylla många olika syften i varje människas vardag. 



 

36 
 
 

 

 

5.5 Konsumenters omgivning & Beteende 
 
Konsumentens miljö innefattar olika delar, konsumentens sociala och fysiska faktorer, 
Informationssökande situationer, shopping situationer och konsumtionssituationer. Beteende 
och engagemang kommer också att analyseras i denna del. Dessa delar ska med hjälp av 
analysen skapa en blick över var och hur den typiska applikationsanvändaren använder och 
införskaffar sina applikationer. 
 

Sociala och fysiska faktorer 

Frågorna tre och fyra ställdes mot flera andra frågor när resultatet skulle framställas. Inga 
slående skillnader mellan applikationsanvändares boplats och sysselsättning kunde tydas. 
Detta tyder på att vissa sociala faktorer har mindre betydelse vad gäller 
applikationsanvändare. Resultatet från diagram 10 visar vilka sociala och fysiska faktorer som 
påverkar applikationsanvändare främst. Fysiska faktorer som reklam påverkar 
applikationsanvändare mindre än sociala faktorer som vänner och forum. Bland 
svarsalternativen vänner och forum ser vi att applikationsanvändare som använder App Store 
som virtuell marknadsplats förlitar sig mer på vänner än forum. Medan det är tvärtom bland 
applikationsanvändare som använder Android Market som virtuell marknadsplats. 

Informationssökande situationer 

Resultaten från undersökningen visar vidare att informationssökande situationer kan variera 
bland respondenterna, beroende på om de använder en iPhone eller en Android mobiltelefon. 
En intressant aspekt av resultatet från diagram 7, 8 och 10 är att de dominerande 
informationssökningsplatserna är två motpoler. Information söks mestadels på forum speciellt 
bland applikationsanvändare med Android mobiltelefoner och på de virtuella 
marknadsplatserna. Ur teorin om informationssökande situationer går det att konstatera att det 
finns en omgivning, som är de virtuella marknadsplatserna där företag kan påverka 
konsumenters informationssökande. Medan det på forum är tvärtemot, där är det Word of 
Mouth som råder och företag kan inte direkt påverka den information som finns där. Forum 
och topplistor visar sig också vara de informationssökande situationerna som påverkar 
applikationsanvändare mest. Det finns en liten avvikelse i denna fråga bland användare som 
laddar ner sina applikationer från App Store då det visar sig att dessa användare påverkas mer 
av vänner än av de forum där de är medlemmar. Direkta interaktioner det vill säga 
informationssökande situationer som sker via mikrogrupper de vill säga familjer och 
referensgrupper, visar sig ha mindre betydelse hos applikationsanvändarna. Just denna aspekt 
av resultatet visade intressanta kopplingar mellan låg- och högengagemangs 
applikationsanvändare. Ju fler applikationer en användare har i sin mobiltelefon desto mer 
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sker informationssöknings situationer via indirekt interaktion på internet det vill säga på olika 
forum och på virtuella marknadsplatsernas topplistor.   

 

Shoppingsituationer 

Resultaten från diagram 7 tyder på att referensgrupperna familj och vänner kan ha betydelse 
för hur applikationer används eftersom det finns en skillnad i informationssökningen mellan 
App Store och Android Market som beskrivs i föregående stycke. Både dessa virtuella 
marknadsplatser är var applikationsanvändarnas shoppingsituationer utspelas. Från resultatet i 
diagram 12 kan vi se att vare sig applikationsanvändarna arbetar eller studerar använder de 
båda främst gratisapplikationer. Varför gratisapplikationer används mest kan utifrån 
konsumenthjulet förklaras med hjälp av shoppingsituationer och beteende. 
Shoppingsituationerna som förkommer på de virtuella marknadsplatserna består av väldigt 
många gratisapplikationer och det finns topplistor för bara gratis applikationer. Lägg även till 
det faktum att applikationsanvändare använder dessa topplistor i sin informationssökning, då 
gratisapplikationer är mest attraktiva. Samtidigt går det inte att veta hur pass bra en 
applikation är förrän den finns installerad på mobiltelefonen, vilket medför en viss riskfaktor 
som kan ha betydelse varför applikationsanvändare främst använder gratisapplikationer. 
Därför finns det bristande kunskap bland applikationsanvändarna innan applikationerna 
används, då det inte på förhand går att veta vilken nytta applikationerna kan medföra. 
Engagemang har också en betydelse i detta fall då ett lägre engagemang i det här fallet 
betyder att applikationsanvändare inte är villig att spendera massa pengar på olika 
applikationer som inte tillför någon nytta. Här kan också dras paralleller till den omfattande 
informationssökningen som förekommer på internet, där positiv Word of Mouth kan 
underlätta beslut, via rekommendationer från tredje part. Resultatet från diagram 16 och 17 
tyder på att applikationsanvändare tycker att det är svårare att få tag på applikationer via 
datorn än från mobiltelefonen. Detta kan bero på två anledningar, första anledningen är att när 
applikationer laddas ner till mobiltelefonen kan den användas direkt i mobiltelefonen. 
Tvärtemot när applikationer laddas ner från datorn måste de sedan läggas in från datorn till 
mobiltelefonen. Processen är alltså längre och svårare när applikationer laddas ner från 
datorn. Andra anledningen är att de virtuella marknadsplatserna presenteras som egna 
applikationer i mobiltelefonen vilket ger direkt tillgång till dessa från mobiltelefonen. Från 
datorn måste ett antal knapptryckningar på olika sidor göras för att nå de virtuella 
marknadsplatserna. Vad detta visar från teorin är att shoppingsituationen de vill säga de 
virtuella marknadsplatserna upplevs som mer lättillgängliga från mobiltelefonen och själva 
införskaffelsen av applikationer går snabbare när den görs med mobiltelefon. Kunskap och 
kännedom visar i detta fall att den är god när det gäller att ladda ner från mobiltelefoner men 
att den är sämre när det gäller att ladda ner från datorn. Det kan förklaras att det krävs mer 
processer för att få applikationer från datorn till mobiltelefonen än när applikationer laddas 
ner direkt till mobiltelefonen. Än annan intressant aspekt är att applikationsanvändare som 
använder Android Market i större grad upplever det som svårare att ladda ner från datorn än 
vad applikationsanvändare som använder App Store gör. 
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Konsumtionssituationer 

Applikationsanvändarna använder främst applikationer i tidsfördrivande situationer då de 
väntar på något eller förflyttar sig mellan olika omgivningar även i hemmet används 
applikationer utläsas från diagram 6. Vidare kan sägas att applikationsanvändandet i hemmet 
är en intressant konsumtionssituation som visar att mobiltelefoner med applikationer inte 
endast används utanför hemmet som substitut för datorer utan fyller funktioner som är 
användbara i hemmet. Studerande använder sig mycket av applikationer i studie relaterade 
omgivningar. Resultatet visar att applikationer är användbara i flera omgivningar och även att 
applikationer är användbara i olika situationer.  

Resultatet från diagram 9 visar att applikationsanvändare påverkas av den omgivning de är i. 
Majoritet av respondenterna de vill säga ålderkategorierna 20-34 har väldigt lika sinnade 
tycken om att olika situationer påverkar deras applikationsanvändande. Där vi kan tydligt se 
att de flesta respondenter är medvetna om när och var de använder sig av sina applikationer 
och detta kan kopplas till respondenternas konsumtionssituationer. Ordet påverkar som ingår i 
den kognitiva beslutsprocessen nämns tidigare i studien, och påvisar tydligt att omgivningen 
påverkar användningen. Alla ålderskategorier har en instämmande åsikt på detta men de tre 
största grupperna bevisar detta tydligast. 

Eftersom de flesta applikationsanvändare uppdaterar sina applikationer påverkar det 
konsumtionssituationen för applikationsanvändningen. Detta eftersom applikationerna när de 
uppdateras används under en längre period och det i sin tur betyder att applikationerna kanske 
används i nya omgivningar i nya sammanhang för applikationsanvändarna. Det fanns dock en 
betydande del som ibland eller aldrig uppdaterar sina applikationer. Mellan dessa finns det två 
sidor till varför uppdateringar görs ibland eller aldrig. Dessa är skeptikerna och de som har 
mindre kunskap och kännedom om applikationer. Skeptikerna tror inte uppdateringarna 
förbättrar applikationerna eller att det tar för lång tid att uppdatera. De applikationsanvändare 
som har mindre kunskap och kännedom vet inte varför dem uppdaterar sina applikationer 
vilket kan ses som att de inte förstår nyttan som uppdateringarna tillför. 

Beteende – engagemang 

Beteende delen kommer också att analyseras genom kopplingar till den teoretiska 
referensramen utifrån de frågor som berör applikationsanvändarnas engagemang. De största 
beteendet delarna i undersökningen kommer att presenteras och föra oss vidare mot hur den 
typiska applikationsanvändaren ser ut. 

Resultatet från diagram 5 visar att ju mer applikationer användare har i sina mobiltelefoner 
desto mer använder dem olika kategorier av applikationer enda undantaget är kategorin 
musik. Det visar att antal applikationer påverkar hur högt engagemanget är i 
applikationsanvändningen. Bevisningen är just det att applikationsanvändare med många 
applikationer använder också flera kategorier i större utsträckning. Detta visar på högre 
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engagemang och det kan tänkas att detta påverkar kunskapen och kännedomen kring 
applikationer som i det här fallet innebär att hög engagemangs applikationsanvändare har god 
kunskap och kännedom kring olika kategorier av applikationer. Resultatet från diagram 14 
visar att antalet applikationer inte enbart ska ses som ett mätbart verktyg till att mäta 
engagemanget. Resultaten från diagram 14 visar snarare att det högsta engagemanget kommer 
från applikationsanvändare som har mellan 11-31. För dessa användare använder fler en 
hälften av sina applikationer vilket tyder på att högt engagemang sett till tillgångar det vill 
säga de använder de mesta av det dem har.. 

Resultatet från diagram 15 går i samma tema som de tidigare frågorna. Vi talade om 
applikationer som lågengagemangs produkter eftersom lite planering görs och det är mest 
gratis applikationer som används det vill säga kognitiva delar av konsumenthjulet upplever 
applikationer som lågengagemangs produkter. Däremot har vi talat om att engagemanget till 
att använda applikationer ändå kan vara högt och det visar resultatet från fråga 16 där en 
överväldigad majoritet använder applikationer dagligen. Detta visar då att engagemanget att 
använda applikationer är högt trots att applikationen i sig är ett lågengagemangs produkt.  
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6. Slutsatser 

Hur ser den typiska applikationsanvändaren ut? Så lyder problemfrågeställningen för denna 
studie där problemformuleringen låg kring att undersöka konsumenters kunskap, kännedom, 
känslor, sinnestillstånd och hur de påverkas av sin omgivning kring applikationer. Syftet för 
studien var att göra en beskrivning över hur olika delar av konsumentbeteendet ser ut bland 
applikationsanvändare. För att få fram de delar som ställdes i problemformuleringen och för 
att få svar på frågeställningen samt att nå syftet användes konsumenthjulet som innehåller 
beteende, affekt och kognition samt hur omgivningen påverkar konsumenter, som i det här 
fallet är applikationsanvändare. I analysen lades resultatet fram och förklarades med hjälp av 
konsumenthjulet. I detta avsnitt ska analysen föras vidare och en typisk applikationsanvändare 
baserat på resultaten och analysen presenteras för att ge en tydligare bild, svar på 
problemfrågeställningen och för att på ett tydligt sätt uppnå syftet med denna studie.  

6.1 Applikationsanvändaren sett ur konsumenthjulet 

Den typiska applikationsanvändaren är en man i 25 års ålder, sätt på sociala faktorer befinner 
sig han i en storstad. När den typiska applikationsanvändaren inskaffar sig nya applikationer 
sker detta via App Store och shoppingsituationen upplevs som lätt navigerbar, främst från 
mobiltelefonen men via datorn fungerar också bra. Engagemanget är högt då den han 
använder de flesta av sina 11-30 applikationer, främst använder han applikationer inom 
kategorierna kommunikation och nyheter. Kommunikationsapplikationerna är viktiga för 
honom då han rör sig mellan många olika konsumtionssituationer, han använder sina 
applikationer när han pendlar, är på resande fot, är rastlös eller när han kommit hem. Som 
informationssökande situationer de vill säga där han främst söker sin information om nya 
appar är via App Stores topplistor. Andra informationssökande situationer för honom är via 
vänner eller forum. Attribut och nyttor han relaterar till applikationer är de som tillför nya 
funktioner till mobiltelefonen, att applikationerna ska vara lättnavigerbara och lösa problem är 
de funktioner som är viktigast för honom. Eftersom den han är väldigt engagerad i 
applikationsanvändandet, uppdaterar han sina applikationer frekvent då han anser att 
uppdaterandet av applikationerna håller dem buggfria och up to date. Detta tyder det på god 
produkt kännedom och kunskap kring applikationer. Han laddar ner främst gratisapplikationer 
som finns tillängliga i shoppingsituationerna på App Store, men är det någon applikation han 
verkligen vill ha beslutar han sig för att köpa den. Han planerar sällan sina nedladdade 
applikationer vilket betyder att han laddar ner en applikation när han ser ett behov.  

6.2 Avslutande diskussion och rekommendationer 

Vi vet nu ungefär hur konsumentbeteendet bland applikationsanvändare ser ut och det finns 
nu en bas att bygga vidare på gällande konsumentbeteendet bland applikationsanvändare. Om 
denna studie besvarar hur konsumentbeteendet ser ut behöver vidare studier försöka besvara 
varför konsumentbeteendet ser ut som den gör bland applikationsanvändare. 
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Som vi tidigare konstaterat finns det stora likheter när bakgrundsfrågorna som berör sociala 
och fysiska faktorer ställdes mot resterande frågor. Likheterna kan förklaras men som i denna 
studie inte kan bevisas, däremot finns antydningar som kan ge intresse för vidare studier. I 
teorin nämner vi att sociala faktorer i mångt och mycket styrs av landets kultur. I det här fallet 
det vill säga likheten mellan olika grupperna kan bero på landets kultur. 
Applikationsanvändare kanske drivs av att använda lokala applikationer, det vill säga 
applikationer som bara är relevanta inom Sverige. Detta kan till exempel vara SL:s 
applikation som bara är relevant i Stockholm. Om de applikationer som används i de olika 
kategorierna är lokalt förankrade är det då därför vi ser dessa likheter bland 
applikationsanvändarna i Sverige? Hur skulle applikationsanvändandet se ut om en jämförelse 
gjordes mellan olika länder till exempel mellan länder i Europa?  

Vidare finns det teoretiska iakttagelser som inte kan bevisas i denna studie men som däremot 
lämnar intresse för framtida studier. Engagemanget är en intressant del av 
konsumentbeteendet att studera vidare bland applikationsanvändare, av det faktum att den 
grupp som har mellan 11-30 applikationer i mobiltelefonen använder alla dessa i större grad 
än grupper som har fler och de som har mindre. Kan det betyda att 11-30 applikationer är en 
vettig balans i applikationsanvändandet? 11-30 applikationer i mobiltelefonen är tillräckligt 
för applikationsanvändare att hinna använda alla eller de flesta och samtidigt är engagemanget 
bland dessa applikationsanvändare tillräckligt högt att det finns ett genuint intresse för 
applikationer i stort. Då applikationsanvändare som har mer än 30 applikationer har ett högt 
engagemang kring applikationer hinner de kanske inte använda alla applikationer och finner 
därför inte en balans i applikationsanvändandet. De som har under 11 applikationer där är 
engagemanget lågt och därför finns det inget större intresse bland dessa 
applikationsanvändare att använda alla applikationer de har eller att skaffa fler. 
Engagemanget är ur det här perspektivet därmed intressant att undersöka. 

Kanske kan engagemanget tydligare kartläggas om applikationsanvändares kognitiva system 
och processerna i den studeras tydligare och mer djupgående. Detta beroende på att 
applikationsanvändares kognitiva system för tillfället kanske inte är helt införstått med det 
värde applikationerna ger användaren. I analysen förklaras att applikationer som produkt kan 
ses som en lågengagemangs produkt medan användandet till applikationer kan ses som ett 
högengagemangs användande. Därför kan det vara så att applikationsanvändare drivs av de 
undermedvetna processerna i sitt applikationsanvändande, och de kanske inte helt enkelt 
förstår värdet av vad applikationer tillför dem. 

Denna studie har inte valt att studera något specifikt företag eller varumärke och använda 
teorier utifrån detta. Det vi ser i resultatet och i analysen är att Android användare ter sig vara 
mer som en referensgrupp än iPhone användare. Det som är intressant med detta är att Apple 
som tillverkar iPhone tidigare varit ett varumärke för konsumenter som varit väldigt lojala och 
som haft starka känslor till varumärket det vill säga en stark referensgrupp som varit viktiga i 
Apples marknadsföring. Det ter sig dock som Apples produkt iPhone mer och mer går mot 
mainstream hållet eftersom iPhone har blivit den nya ”svensson telefonen”. I motsatt riktning 
har Android mobiltelefoner gått mot att bli en utstickare där det finns en stark lojalitet och 
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solidaritet bland användarna. Detta bekräftas delvis av denna studie då applikationsanvändare 
som laddar ner applikationer från Android Market, söker mer information på forum än vad 
iPhone användare gör. 

Företag som tillverkar applikationer bör utefter den här studien göra bättre marknadsföring. 
Detta eftersom vår studie visar att det är svårt för applikationer utan resurser att ta sig in i de 
kanaler som påverkar applikationsanvändarna. Då utbudet av applikationer har blivit som ett 
smörgåsbord av applikationer är det svårt att stick fram och väcka intresse hos konsumenten. 

Våra resultat och analyser visar att applikationsanvändare kommer i kontakt med 
marknadsföring på de virtuella marknadsplatserna. På de virtuella marknadsplatserna 
påverkas applikationsanvändare i stor grad av topplistor av olika slag vilket betyder att som 
applikationstillverkare måste dennes applikationer nå topplistorna för bästa resultat, eller att 
gå den andra vägen där applikationsanvändare kommer i kontakt med marknadsföring och 
påverkas av den – Word of Mouth via vänner och forum. Detta är minst lika svårt som att nå 
topplistorna på de virtuella marknadsplatserna men att göra applikationer som det talas om är 
en fördel för att både nå topplistorna och tjäna pengar på det. 
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Bilaga 1 
Hej 
 
Med denna enkät kommer vi att utföra en konsumentbeteende undersökning om 
applikationsanvändandet till mobiltelefoner. Vi behöver dig som använder applikationer för 
att studera beteendet kring användandet. Denna undersökning är för vårt examensarbete på 
Mälardalens Högskola i Västerås, studien kommer att utföras anonymt och användas endast 
för denna studies syfte.  
Resultatet kommer att publiceras av Mälardalens högskola och kan återfinnas i slutet av juni. 
 
Vi tackar er hjärtligt för er medverkan och undersökningen tar cirka fem minuter att göra. 
 
Med mycket vänliga hälsningar! 
 
Philippe V.L. Karim C. och Christoffer P. 
Mälardalens Högskola i Västerås 
Kontakt: pvl07002@student.mdh.se 

 
 
Frågeformulär 
 
1. Kön 

Man Kvinna 
 

 2. Ålder 

-15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- 

 3. Vart bor du? 

Storstad/Centralt Storstad/Förort Mindre stad Landsbygd nära 
stad 

Glesbygd 

4. Sysselsättning? 

Studerar Jobbar Studerar & Jobbar Annat 
 

5. Var laddar du ner dina applikationer? 

App Store Ovi Store Android Market Annan 
 

 
  

6. Till hur stor grad använder du följande kategorier av applikationer? 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket Ofta 

Verktygsprogram 
(bild, text, video        
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  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket Ofta 
m.m) 
Musik (Spotify, 
ringsingnalsappar 
m.m) 

      

Underhållning 
(skämt-appar, 
youtube, m.m) 

      

Kommunikation 
(facebook, twitter, 
skype m.m.) 

      

Tjänster 
(banktjänster, 
cityguider, väder 
m.m.) 

      

Nyheter (DN, 
aftonbladet m.m.)       

Navigation (GPS, 
google maps m.m)      

 
 

Om annat, vad och hur ofta?  
  

7. Du använder applikationer när du? 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Reser       

Pendlar       

Jobbar       

Studerar       

Festar 
      

Fikar       

Utför en hobby       

Väntar       

Är hemma       

Om annat, var?  

8. Vart söker du information innan du införskaffar applikationer? 

  Aldrig 
Mycket 
sällan 

Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Hos vänner       

Hos familj       
På topplistor på din 
marknadsplats       

I tidningar       

På forum       
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  Aldrig 
Mycket 
sällan 

Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Av oberoende 
rekommendationer 
(t ex bloggar) 

      

Om andra, vilka?  

  
9. Var du befinner dig påverkar vilka applikationer du använder? 

1 Instämmer inte 2 3 4 5 Instämmer helt 

  
10. Påverkar dessa alternativ ditt val av applikationer? 

  
1 Instämmer 

inte 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

Trender       

Vänner      

Familj      

Topplistor      

Tidningar       

Reklam      

Forum       
Oberoende 
rekommendationer 
(t ex bloggar) 

      

Annat      

Om annat, vad?  
  

11. Hur viktigt är det för dig...  
  1 Inte alls viktigt 2  3 4 5 Mycket viktigt 

att applikationer är 
lätta att använda?       

att applikationer 
tillför nya funktioner 
i mobiltelefonen? 

     

att applikationer kan 
lösa problem?      

att applikationer är 
roliga?      

att applikationer är 
färgglada?       

att applikationer är 
lättnavigerade?      

att applikationer är 
snyggt grafiskt 
utformade? 
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  1 Inte alls viktigt 2  3 4 5 Mycket viktigt 
att applikationer 
innehåller ljud?       

att applikationer 
tillför nöje?       

att applikationer får 
dig att skratta?       

att applikationer 
underlättar 
arbetsmoment? 

      

 12. I hur stor utsträckning använder du dig av... 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Gratis applikationer         
Betalda 
applikationer       

  

13. Brukar du planera dina nedladdningar av... 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Gratis applikationer         
Betalda 
applikationer       

14. Priset påverkar valet av applikationer du verkligen vill ha? 

1 Instämmer inte 2 3 4 5 Instämmer 

15. Hur många applikationer har du idag i din mobiltelefon? (Ungefär) 

mindre än 10 11-30 31-60 61-100 mer än 100 
  

16. Hur ofta använder du applikationer 

Flera gånger 
varje dag 

Någon gång 
varje dag 

Flera gånger i 
veckan 

Någon gång i 
veckan 

Någon gång i 
månaden 

17. Av de applikationer du har i din mobiltelefon använder du? 

Några Mindre än 
hälften 

Hälften Mer än hälften Alla 

18. Det är lätt att få tag på nya applikationer via datorn? 

1 Instämmer 
inte 

2 3 4 5 Instämmer Vet ej 

  

19. Det är lätt att få tag på nya applikationer via din mobiltelefon?  

1 Instämmer 
inte 

2 3 4 5 Instämmer Vet ej 

20. Uppdaterar du dina applikationer? 

Alltid Ibland Aldrig 

Om alltid, varför?  
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21. Om "Ibland" eller "Aldrig" på fråga 20, varför uppdaterar du inte applikationerna? (gäller 
ej dig som svara alltid på fråga 20) 

Tar för lång tid Förbättrar inte applikationerna Vet ej Annat 
 
 

 
 
22. Du använder dig av applikationer när d 

  Instämmer inte 
   

Instämmer 

är uttråkad       

är stressad      

är glad       

är rastlös      

är trött       

söker svar      

är ensam       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


