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Sammanfattning 
 

Idag används den smarta telefonen i allt större utsträckning för att surfa på Internet. Problemet 

med att surfa i den smarta telefonen är att den mindre skärmytan ger begränsade möjligheter att 

rymma alla funktioner hos funktionsrika tjänster. För att lösa detta utvecklas det flera lösningar 

för en och samma tjänst. Tack vare utökad funktionalitet genom responsiv webbdesign ges 

utvecklare nya möjligheter att skapa en universell lösning för flera enheter istället för att utveckla 

en lösning för varje typ av enhet. När responsiv design blir alltmer vanlig blir det intressant att 

undersöka vad slutanvändarna av dessa tjänster har för åsikter om teknikerna och hur de 

använder dem. I denna uppsats utformades en enkät baserad på Traderas webbtjänst i syfte att 

undersöka vad deras användare idag föredrar för lösning i valet mellan app eller responsiv 

webbsida när de använder Tradera i sina smarta telefoner. Uppsatsen undersöker även de 

bakomliggande orsakerna till deras val av lösning. Resultatet visade att respondenterna i 

enkätundersökningen föredrog att använda appen istället för den responsiva webbsidan när de 

besökte Traderas webbtjänst i sina smarta telefoner. De främsta anledningarna till det var att 

respondenterna tyckte att appen hade högre grad av användbarhet samt att det var en vana sedan 

tidigare att använda den lösningen. 
 

Nyckelord 
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Abstract 

 

To this date we use the smartphone to an increasing extent for browsing the Web. The main 

problem regarding browsing the Web with the smartphone is limitations due to the smaller 

screen size, which causes issues to manage a lot of functionality in a small package for 

information rich services. A solution to these problems is to develop multiple solutions for each 

service. New methodologies like responsive web design gives developers new means to create a 

universal solution that works with all devices rather than developing a separate for each device. 

The ever increasing use of responsive design raises the interest of examining the end users and 

their opinions about the different methods and how they use them. For this paper a survey was 

conducted based on Traderas web service with the intentions to get answers about their users and 

their choice between the app and the responsive website. Additionally, the paper seeks to answer 

the underlying reasons for these choices. The results shows that the respondents preferred using 

the app in favor of the responsive website. The main reasons for this was a higher grade of 

perceived usability and that they have developed a habit to use this specific technology in 

general. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 

2010 använde nästan ingen smarta mobiltelefoner för att koppla upp sig mot Internet men efter 

2011 exploderade användandet och idag använder 73% av Sveriges befolkning smarta telefoner 

och 69% kopplar upp sig mot Internet med mobilen (.SE Stiftelsen för internetinfrastruktur, 

2014).  
 

Det finns två sätt att använda Internet på i smarta telefoner. Antingen används en webbläsar-

applikation eller så används en specifik app för en specifik tjänst (Tossel et al, 2012).  

Genom att utveckla en app uppnås prestanda och användbarhet likställt en persondator, trots 

begränsande visningsmöjligheter i en smart telefon (Ryan & Gonsalves, 2005). I samband med 

den explosion som skedde i användandet av smarta telefoner blev det en statussymbol för 

företagen att ha en egen app för sin webbsida / e-tjänst. Detta har lett till att det idag finns ett 

enormt utbud av appar för smarta telefoner (Clark, 2012).  
 

För webbsidor som är inriktade för mobila enheter finns det främst två designlösningar som 

används i dagsläget. Den ena lösningen är en dedikerad webbsida, till exempel mobil.dn.se, 

vilken är specifikt anpassad efter en smart telefons storlek samt att den är fristående från 

originalet, www.dn.se, som är anpassad för en datorskärm. Nackdelen med den här lösningen är 

att man måste uppdatera innehållet på flera platser, både på originalsidan och på mobilsidan 

(Nielsen, 2012). 
 

Det andra området som har utvecklas inom design av webbsidor är responsiv design. Denna 

design har växt snabbt i takt med användandet av Internet i smarta telefoner har ökat. Enligt en 

årlig undersökning som WSA (Web Service Award) gör i Sverige har responsiva lösningar på 

webbsidor ökat från 10% år 2012 till 38% under 2014. Genom att utveckla en webbsida med 

responsiv design anpassas innehållet till den enhet som används. Därmed får användaren den 

bästa tänkbara upplevelsen oberoende av skärmstorlek på enheten som används (Baturay, 2013; 

Fielding, 2014). Fördelen med responsiv design för en organisation är att en webbsida inte blir 

plattformsberoende vilket leder till lägre kostnader kontra att göra en version av webbsidan för 

varje plattform som besöker den (WSA, 2014).  
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1.2 Problemformulering 
 

Det saknas kompletta och aktuella studier som jämför användandet av responsiva webbsidor och 

appar i smarta telefoner med aspekter som användarvanor, användbarhet och säkerhet. 

Årsrapporterna från WSA visar att det skett en ökning i utveckling av responsiva webbsidor i 

Sverige  från 10% till 38% på bara två år (WSA, 2014). Den snabba utvecklingen tillsammans 

med den växande användningen av Internet i smarta telefoner visar att det finns ett behov att 

undersöka vilken lösning, app eller responsiv webbsida, användaren föredrar. Det finns även ett 

behov att undersöka om appar har blivit överflödiga i nuläget när responsiv webbdesign har 

utvecklats.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar   
 

Syftet med uppsatsen är dels att undersöka vad och varför användarna av Tradera i dagsläget 

föredrar att använda en lösning över den andra när de använder webbtjänsten i deras smarta 

telefoner. Samt att dels undersöka om Traderas app har blivit överflödig i nuläget då 

användbarheten är likvärdig mellan appen och den responsiva webbsidan. Undersökningen görs 

utifrån aspekter som kan bidra till en uppfattning av hur användandet ser ut i dagsläget. Aspekter 

som betraktas är användbarhet, användarvana och säkerhet.  
 

Uppsatsens frågeställningar formuleras nedan och ligger till grund för uppsatsarbetet. 
 

- Vad föredrar Traderas användare, app eller responsiv webbsida? 

- Varför föredrar Traderas användare en lösning, app eller responsiv webbsida, över en 

annan utifrån aspekterna användbarhet, användarvana samt säkerhet? 

- Finns det ett fortsatt behov för Traderas app bland deras användare? 
 

1.4 Kunskapsbidrag 
 

Kunskapsbidraget från uppsatsen blir en aktuell undersökning om Traderas användares vanor 

kring användandet av deras webbtjänst. Den kan användas för att ge utvecklare vägledning i 

valet av tekniska lösningar vid utveckling av liknande webbtjänster. 

1.5 Avgränsning 
 

Undersökningen begränsas till att endast undersöka användandet av smarta telefoner. 

Anledningen till att utesluta surfplattor är att både användandet och utbud av applikationer skiljer 

sig stort mellan plattformarna och att det skulle kräva en separat del av uppsatsen som skulle ta 

bort fokus från frågeställningarna.  
 

Dedikerade mobila webbsidor kommer ej heller tas med som en del i undersökningen. Exempel 

på en dedikerad mobil webbsida är “mobil.dn.se”. Den dedikerade mobila webbsidan är varken 

en app eller responsivt designad och därför är den inte aktuell för uppsatsen. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

I det här avsnittet beskrivs den teoretiska bakgrunden för uppsatsen. Delar som behandlas här är 

säkerhet, användarvana, användbarhet samt mobil webbutveckling. 

2.1 Säkerhet 
 

Säkerhet innebär att man vill skydda tillgångar från obehöriga individer, inom informationsystem 

är dessa tillgångar information (Pfleeger & Pfleeger, 2006). Som Carlos Roca (2012) skriver i en 

studie om upplevd säkerhet så är det en viktig aspekt hos användarna för att de ska använda och 

känna förtroende för en tjänst och därför togs denna aspekt med i uppsatsens undersökningen. 
 

Pfleeger & Pfleeger (2006) anser att det finns tre viktiga kriterier som måste överlappa varandra 

för att uppnå målet säkerhet inom IT-system. Dessa är sekretess (eng. confidentiality), integritet 

(eng. integrity) och tillgänglighet (eng. availability), vilket de presenterar i en modell som 

återfinns nedan (figur 1.). 
 

 
 

Figur 1. Pfleeger & Pfleeger:s modell för när de tre säkerhetskriterierna Confidentiality, Integrity och Availability 

överlappar varandra och målet säkerhet uppnås. (Källa: Pfleeger & Pfleeger, 2006, figur 1-3) 
 
 

Sekretess (Confidentiality): Innebär att IT-relaterade resurser endast är tillgängliga för de 

användare som är behöriga att komma åt dem. Användare som är behöriga ska alltid ha tillgång 

när de behöver den. Med tillgång menas inte bara att läsa om den IT-relaterade resursen utan 

även visa, skriva ut, eller ha vetskap om en IT-relaterad resurs existens. 
 

Integritet (Integrity): Innebär att en IT-relaterad resurs kan modifieras endast av behöriga 

användare och endast på ett behörigt sätt. I denna kontext innebär modifiera att användaren har 

rättigheter för att skriva, editera, ändra, ta bort och skapa IT-relaterade resurser. 
 

Tillgänglighet (Availability): Innebär att IT-relaterade resurser alltid ska finnas tillgängliga när 

de behövs av behöriga användare. En behörig användare ska aldrig bli nekad en IT-relaterad 

resurs som denne har behörighet till. (Pfleeger & Pfleeger, 2006).  
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Upplevd informationsäkerhet:  

Chellappa & Pavlou (2002) definierar upplevd informationsäkerhet som den subjektiva 

sannolikheten med vilken användare tror att deras personliga information inte kommer bli visad, 

lagrad eller manipulerad av obehöriga under transport eller lagring hos tjänsten. Detta ska ske på 

ett sätt som överensstämmer med användarens förväntningar. 
 

2.2 Användarvana 
 

Tidigare användarvana spelar en stor roll i en kunds användande och fortsatta beteende av en ny 

tjänst (Liao, 2006). Därför är detta en viktig aspekt vid uppsatsens undersökning. För att bäst 

beskriva uppsatsens definition av användarvana kommer de definitionerna som finns för 

användare och vana att kombineras. 
 

Vana definieras av Nationalencyklopedin som ett sätt att bete sig i en viss situation som har lärts 

in genom ständig upprepning och detta beteende kommer i liknande situation naturligt upprepas 

utan särskild ansträngning eller eftertanke (NE, n.d.). 
 

Användare definieras som en person som använder något särskilt i ett datatekniskt sammanhang 

(NE, n.d.). 
 

Uppsatsen definierar således användarvana som en användare i datatekniskt sammanhang som 

har genom upprepat användande ett särskilt beteende som upprepas naturligt utan särskild 

ansträngning eller eftertanke. 
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2.3 Användbarhet 
 

Användbarhet är en kvalitet som en artefakt besitter, och betyder att man som användare ska 

kunna utföra det man har för avsikt att göra, på det sätt man tänkt göra det, utan att stoppas av 

hinder, tvekan eller frågor. Detta är således en avgörande aspekt för att artefakten ska fungera väl 

i praktiken, både vid utveckling av en ny artefakt såväl som att utvärdera en befintlig. (Rubin & 

Chisnell, 2008). För att kunna använda denna teori som ett mått på den övergripande 

användbarheten, ser man till en grupp egenskaper som beskriver olika delar av användbarheten. 

Dessa består av sex attribut. 
 

Usefulness 

Ett mått på hur användbart ett system är utifrån hur väl användaren kan nå sina mål genom 

systemet. Det är inte intressant att granska de övriga delarna om ett system inte används i 

praktiken, vilket gör detta till ett nyckelattribut. Detta till trots är usefulness en kvalitet som ofta 

är förbisedd när man studerar ett systems användbarhet. 
 

Efficiency 

Detta attribut beskriver hur snabbt en användare kan uppnå sina mål genom att använda 

systemet. Efficiency mäts vanligtvis i enheter av tid, där man ser hur snabbt en användare kan 

utföra en viss uppgift. 
 

Effectiveness 

Man behöver kunna se om artefakten uppträder på det sätt som användaren förväntar sig. Detta 

mäts vanligtvis genom att se till vilken procentandel användarna klarar av att utföra en viss 

uppgift. På så sätt får man ett mått på hur enkelt systemet är att använda. 
 

Learnability 

Anger hur snabbt användaren lär sig funktionaliteten till en viss förutbestämd grad och tid, och  

ses som en del av effectiveness. Det kan även beskriva hur icke-frekventa användare lär sig 

funktionalitet på nytt när de har varit inaktiva under en viss tid. 
 

Satisfaction 

Söker att beskriva användarens uppfattning av artefakten, genom dennes uppmärksamhet, 

känslor och åsikter. Detta samlas oftast in genom intervjuer eller skrivna frågor. En tydlig 

slutsats man kan dra är att användaren presterar bättre med en artefakt som motsvarar personens 

krav och som personen är nöjd med. 
 

Accessibility 

Behandlar hur tillgängligt systemet är, vilket är ytterligare en nyckelfaktor till att man ska ha 

nytta av systemet. För att uppnå detta krävs att man ser till personers interaktioner i olika miljöer 

som kan försvåra användandet såväl som till personer med olika funktionshinder. (Rubin & 

Chisnell, 2008). 
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2.4 Mobil webbutveckling 
 

2.4.1 Responsiv webbdesign 
 

Termen myntades av en webbdesigner baserad i New York, Ethan Marcotte, och är ett koncept 

som möjliggör att en webbsida kan anpassa sig för att visas korrekt på olika enheter. Detta är 

möjligt genom att använda sig av en adaptiv layout, där samma källkod används att visas som en 

fullskalig webbsida, såväl som på en mobiltelefon, och där text, bilder och menyer anpassas efter 

storleken på skärmen innehållet ska visas på. Marcotte syftade även till att ändra den den 

dåvarande approachen till webbdesign. Istället för att skapa en fullstor webbsida och skala ner 

den i etapper, började man istället med den minsta enheten som anpassades till att passa större 

enheter. (Frain, 2012). 
 

Responsiv webbdesign är i grunden en sammanslagning av tre redan existerande tekniker för att 

utveckla webbinnehåll; fluid grid layouts, flexible images and media, samt media queries 

(Baturay, 2013). Den mest centrala delen är media queries, som W3C (World Wide Web 

Consortium) skapade som en del av en ny standard för CSS. Dessa fungerar genom att läsa av 

enhetens yttre egenskaper, så som skärmupplösning och skärmstorlek. Utifrån detta kan sedan 

den layout som är mest lämpad för enheten läsas in. (Marcotte, 2010). 
 

För användarnas del medför konceptet fördelar som att webbsidan blir mer lättläst, där textens 

utformning och teckenstorlek anpassas för bästa läsbarhet. Det innebär också att användaren inte 

behöver scrolla lika mycket som på en traditionell webbsida, eftersom de yttre måtten på sidan 

som visas är anpassad efter enhetens skärmstorlek. (Marcotte, 2010).  
 

2.4.2 App 
 

App är en förkortning av mobil applikation vilket är en typ av en mjukvaruapplikation designad 

för att köras på mobila enheter som till exempel smarta telefoner. Mobila applikationer används 

ungefär på samma sätt som applikationer på datorer gör men det finns oftast bara en typ av 

funktionalitet per app (Jansen, 2012). Apparna laddas hem och installeras på den smarta 

telefonen via så kallade appmarknader som tillhandahålls av leverantörerna av telefonens 

operativsystem. Två exempel är IOS från Apple som kallar sin plattform för App Store (Skinner, 

2011) och Google med sitt operativsystem Android kallar sin appmarknad för Google Play 

(Google, n.d.). 
 

Appar kan utnyttja specifika funktioner som finns i den smarta telefonen som till exempel 

kamera, GPS, rörelsesensorer med mera. Appar kan även användas utan att det finns en 

anslutning till Internet såvida att inte funktionaliteten kräver anslutning till Internet. De är 

plattformsberoende vilket gör att en utvecklare måste utveckla en app för varje plattform som 

denna vill distribuera sin app på. När en ny app utvecklats och ska släppas måste den samt dess 

framtida uppdateringar alltid godkännas av leverantören av den appmarknad där den kommer 

finnas tillgänglig för nedladdning. (Ghazarian, 2014).  
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2.4.3 Jämförelse mellan app och responsiv webbdesign  
 

Begränsningar med responsiv design innefattas bland annat av att äldre webbläsare som saknar 

stöd för CSS3 inte kan läsa in innehållet, samt att det fortfarande finns mobiltelefoner som inte 

har stöd för media queries (Baturay, 2013). En annan är att en responsivt designad webbsida 

kräver betydligt större datamängd än en dedikerad webbsida. Eftersom samma innehåll är 

anpassat för att visas på alla typer av enheter, medför det att en smart telefon måste läsa in 

samma mängd data som en dator med högupplöst skärm. Detta gäller framförallt innehållsrika 

webbsidor med en stor mängd bilder som läses in oavsett upplösning, och skapar problem för 

användare som har begränsad datamängd till mobiltelefonen. Vidare finns det fortfarande 

problem med att optimera bilder för att visas på ett korrekt sätt när de skalas ner (Frain, 2012). 

En annan nackdel med responsiv design är att den inte kan använda alla de tekniska möjligheter 

som finns i den smarta telefonen, som till exempel GPS, vilket en app kan göra (Honigman, 

2014). 
 

Valet av teknik beror i utvecklingsfasen oftast på vilka mål det bakomliggande företaget har samt 

vilken funktionalitet som krävs. B. Honigman (2014) skriver i en artikel att det är starkt 

rekommenderat att utveckla med båda teknikerna om det är möjligt. Fördelen är enligt honom att 

man på så sätt når ut till alla mobila användare då existerande och lojala användare ofta föredrar 

att använda en app och nya eller mindre frekventa användare kan ha större nytta av den utökade 

användbarheten som en responsiv webbsida bidrar med. Nackdelar med appar är att man måste 

utveckla en för varje plattform, exempel IOS eller Android, vilket kostar mer samt att en app 

måste bli godkänd av en appmarknad för att användare ska få tillgång till den vilket en responsiv 

webbsida inte behöver bli (Honigman, 2014). 
 

Det har emellertid utvecklats en rad andra ramverk som har gjort att man lättare kan uppnå 

plattformsoberoende, som jQuery mobile och Webkit. Verktyg som PhoneGap gör det möjligt att 

porta till och utnyttja den smarta telefonens hårdvarufunktioner. Därmed är det inte endast appar 

som kan utnyttja exempelvis kamera. (Godwin-Jones, 2011). 
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3 Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs och motiveras metodval, datainsamlingsmetod, urval, etiska aspekter 

samt kritik som använts i uppsatsen. 
 

3.1 Metodval 
 

I denna uppsats har en undersökning genomförts där data samlats in genom en enkät för att sedan 

ligga till grund för en kvantitativ analys. Enligt Oates (2006) klassas kvantitativ data som 

numerisk och den analyseras genom att man letar efter mönster för att sedan dra slutsatser. 
 

En enkät utformades för att samla in data och  sedan analyseras för att uppnå uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Enkätundersökningen formades så att det gick att granska användares vanor 

i valet mellan app eller webbläsare i smarta telefoner. Enkäten skulle även utreda anledningar till 

varför användarna väljer det ena framför det andra. Detta gjordes genom att ställa frågor utifrån 

tre aspekter användbarhet, användarvana och säkerhet. För att hitta en intressant urvalsgrupp 

undersöktes ett antal webbtjänster och till sist valdes Traderas webbtjänst, då Tradera erbjuder 

båda alternativen vid användadet i smarta telefoner. Med hjälp av deras webbtjänst kunde sedan 

enkätundersökningen utformas.  
 

Oates (2006) beskriver vikten av noggrann planering och att i förväg kunna tänka ut vilken form 

av svar som kommer att genereras. I enlighet med vad som skrivs om krav på den data som ska 

genereras togs det med frågor som dels skapade data direkt relaterad till ämnet såsom val av 

teknisk lösning, dels indirekt relaterat  till ämnet, med frågor om ålder och kön. Detta för att 

kunna identifiera relationer mellan variabler som exempel att en åldersgrupp är mer benägen att 

välja en app som teknisk lösning, (Oates, 2006). 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 

3.2.1 Enkäten 
 

En enkätundersökning var den strategi som var mest lämpad för att på ett resurseffektivt sätt 

kunna nå ut till en större mängd respondenter vilket gav ett bättre underlag för analys. Enkäten 

var självadministrerad (engelska self-administered) vilket gav fördelen att den lätt kunde nå ut 

via sociala medier och liknande kanaler, samt att det var mindre troligt att respondenten svarade 

det de “tror” att forskaren ville höra jämfört med om man utför en forskaradministrerad enkät 

(engelska researcher-administered), (Oates, 2006). Enkäten tillverkades i och distribuerades med 

hjälp av Googles tjänst Google Forms. Den förmedlades till respondenterna via Facebook, dels 

genom utskick inom vänkretsar, dels genom att utnyttja Facebooks grupper. Grupperna “Köp och 

sälj Sverige”, “Uppsala, köp och sälj” samt “Tradera.se” valdes utifrån att de erbjuder privat 

annonsering för att köpa och sälja varor och att man kunde förväntas finna personer som 

använder Tradera bland dess många användare. 
 

Enkäten bestod till större del av slutna frågor. Denna typ av frågor har nackdelen att de kräver 

mer tid för utformning än öppna frågor eftersom de måste är tvungna att täcka in alla tänkbara 
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svar som respondenten kan tänkas avge. Dock är en fördel att svaren blev lätta att koda om för 

att göra analysen. Enkäten utformades med en tydlig distinktion mellan vad som är app 

respektive responsiv webbsida. Språkbruket anpassades för att respondenterna skulle kunna 

svara utifrån ett rent användarperspektiv utan att behöva distraheras av tekniska definitioner och 

för att minimera risken att frågorna kunde tolkas på olika sätt av respondenterna. Ett exempel på 

detta är att Traderas responsiva webbsida i enkäten benämns som den mobila webbsidan. Detta 

för att respondenterna inte skulle behöva resonera kring vad som menas med den responsiva 

webbsidan. 
 

Som komplement till de slutna frågorna togs det med ett par öppna frågor som var frivilliga. 

Anledningen till det var en förhoppning om att få in mer data och öka förståelsen. Problemet 

med öppna frågor är att de kräver mer av respondenten och när de dessutom var frivilliga 

minskar chansen ännu mer att respondenten tar sig tid att svara (Oates, 2006). 
 

För att delta i enkätundersökningen var enda kravet att respondenten någon gång använt Traderas 

webbtjänst i en smart telefon. För att säkerställa att respondenterna förstått detta var första frågan 

i enkäten en kontrollfråga med alternativet ja eller nej om respondenten uppfyllde kravet. 

Svarade en respondent nej avslutades enkäten och dennes resultatet togs ej med i 

undersökningen.  
 

Enkäten försågs med en fråga om hur respondenterna använt Tradera förut som beroende på hur 

de svarade på den blev de tack vare funktionalitet som finns i Google Forms automatiskt 

uppdelade i tre användargrupper; de som bara använt appen, de som bara använt den responsiva 

webbsidan i smarta telefonen samt en grupp som använt både app och den responsiva webbsidan 

i smarta telefonen. Detta för att kunna genomföra en jämförande analys där skillnader mellan 

grupperna synliggörs på ett effektivt sätt. De tre användargrupperna fick svara på frågor som 

utformades utifrån tre aspekter inom användbarhet och säkerhet. Dessa två aspekter har 

beskrivits i kapitel 2 om uppsatsens teoretiska bakgrund. Användargrupperna analyserades var 

för sig och sedan jämfördes de för att undersöka likheter och olikheter dem emellan.  
 

För att försöka hitta likheter och olikheter mellan användargrupperna användes en Likert-skala, 

vilket är en skala där respondenten uppger hur den ställer sig till ett påstående ifrån en 

fördefinierad skala, (Oates, 2006), i detta fall från “Stämmer inte” till “Stämmer helt”. En Likert-

skala är särkilt lämplig för att mäta attityder, (Vigderhous, 1977). I enkäten fick respondenterna 

svara på hur de ställde sig till 12 påståenden som berörde användbarhet och säkerhetsaspekter. 

Skalan graderas med sex alternativ från “Stämmer helt” till “Stämmer inte” och där det fanns ett 

mittvärde som benämndes “Varken eller”. Användning av ett mittvärde medför både för- och 

nackdelar, vilka har beaktats i valet. Att utesluta detta medför att respondenterna kan tvingas att 

välja ett alternativ som inte överensstämmer med deras egen åsikt, (Oates, 2006), varför valet 

föll på att inkludera det alternativet. Då alla respondenter inte testat eller använt alla funktioner 

som finns på Tradera så användes även alternativet “Vet ej”. Detta var inte optimalt men kunde 

ej undvikas då respondenter på samma sätt som för mittvärdet tvingats svara på något av de 

andra alternativen utan att ha kunskap om det vilket hade påverkat resultatet av analysen på ett 

negativt sätt.  
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Oates (2006) nämner i sitt kapitel om enkätundersökningar att en pilotstudie bör genomföras 

innan man startar insamlingen av svar. Detta för att man inte kan ändra något i utformningen av 

enkäten när man väl har släppt den. En mindre pilotstudie genomfördes till denna undersökning 

vilket ledde till ett par förbättringar inför att den riktiga versionen av enkäten släpptes.  
 

3.3 Urval 
 

3.3.1 Tradera 
 

Tradera startades 1999 och är en webbtjänst som tillhandahåller en marknadsplats för köpare och 

säljare av nya och begagnade varor. Tradera har två miljoner användare och har över en miljon 

unika besökare i veckan. (Tradera, n.d.) 
 

Valet av webbtjänst som verktyg för uppsatsen och utformningen av enkäten blev Tradera för att 

de har en dedikerad app och en webbsida med responsiv design med liknande användbarhet som 

beskrivits i avsnitt 2.4.3. Tradera är en E-tjänst av typen förmedlingstjänst vilket Hultgren (2007) 

beskriver genom den kund till kundförmedling som sker på deras webbplats. Tradera 

tillhandahåller plattformen för förmedlingen av kontakten mellan säljare och kund genom att 

användare kan lägga upp föremål till försäljning av ett föremål genom auktioner, samt att 

användarna har möjlighet att delta i budgivningar på andra användares auktioner. 
 

En annan viktig anledningen till att Tradera används som verktyg i uppsatsen är dess 

funktionalitet. Användare kan registrera sig, lägga upp annonser, lägga bud på andras annonser, 

söka varor och kategorier. Att det finns mycket funktionalitet på webbsidan gör att den ger ett 

bättre svar på uppsatsens frågeställningen än om uppsatsen exempelvis använt en nyhetssida som 

verktyg där det bara förmedlas information till användaren.  
 

3.3.2 Urvalsgrupp 
 

Urvalsgruppen för enkätundersökningen var respondenter som surfar på sin smarta telefon och 

även använt Traderas webbtjänst genom sina smarta telefoner. För att vidare beskriva uppsatsens 

urval har det som Oates (2006) skriver om urvalsteknik (engelska sampling technique) använts 

för att välja ut en önskad urvalsgrupp. Uppsatsens teknik faller under non-probability sampling 

eftersom det inte på förhand gick att definitivt avgöra om gruppen som uppsatsen avsåg att 

undersöka skulle bli representativ. Metoden ger alltså en sämre grund för att kunna göra 

generaliseringar.  
 

Uppsatsen använder två av de urvalstekniker som anges, self-selection sampling och convenience 

sampling. Self-selection sampling innebär att man annonserar om deltagare till 

enkätundersökningen på öppna forum som till exempel sociala medier, vilket gör att eventuella 

respondenter själva väljer om de vill delta i undersökningen. Här har utvalda Facebook-grupper 

använts för att nå fler respondenter, däribland öppna köp- och säljgrupper samt inofficiella 

Tradera-grupper. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det är lättare att få mer respondenter 

till undersökningen. Nackdelen med den här tekniken är att personer som väljer att delta i en 

utannonserad enkätundersökning ofta själva är intresserade av området vilket kan färga 
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resultatet. Convenience sampling kommer vara en kompletterande metod där man vänder sig till 

personer i sin närhet och frågar om vidare spridning av enkäten. Att den här metoden inte är 

lämplig att stå för sig själv kan ses som en självklarhet, men i denna uppsatsens fall bidrar det 

med spridning även utanför de sociala medierna. (Oates, 2006). 
 

Att utföra en undersökning över Internet har både för- och nackdelar. Samtidigt som det är ett 

snabbt och effektivt sätt att nå många människor utesluter man delar av populationen som inte 

skulle ha möjlighet att svara på denna enkät via Internet. Fördelen är att man kan nå ut till en 

större mängd människor än vad som hade kunnat uppnås med en pappersenkät och dessutom 

uppstod inga kostnader för material. 
 

3.4 Etiska aspekter 
 

Vid deltagande i enkätundersökningen informerades respondenterna om att deras deltagande 

skedde frivilligt och helt anonymt. Dessutom blev de informerade om att den insamlade datan 

inte användes till något annat än dess syfte att försöka besvara frågeställningarna i denna 

uppsatsen. 

3.5 Dataanalys 
 

Den data som generades genom enkätundersökning låg till grund för en analys av kvantitativ 

karaktär. Enligt Oates (2006) är kvantitativ data numerisk data så som till exempel mått, nummer 

och skalor. I en kvantitativ analys abstraherar man från sin insamlade data och letar efter mönster 

eller olikheter som är intressanta för resultatet.  
 

Fördelen med att använda en enkätundersökning för en kvantitativ analys är att datan som 

samlades in redan till stor del kommer var sorterad och var lätt att koda om. Koderna var 

förbestämda då enkäten till stor del utformades med fördefinierade svarsalternativ. Efter att data 

var insamlad så samlades alla kodade svar i ett dokument som sedan importerades till SPSS, 

vilket är ett mjukvaruprogram för att utföra statistisk analys. SPSS användes som hjälpmedel för 

att utföra den beskrivande statiska analysen av svaren. De funktioner som användes vid analysen 

var beräkningar av frekvens, typvärde och korstabuleringar. 
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3.6 Kritik 
 

Precis som Oates (2006) nämner som nackdelar med enkäter var det svårt att gå in på djupet i 

respondenternas tankar. De öppna frågorna som togs med blev inte heller besvarade i den 

utsträckning som man hade hoppats på. 
 

Generaliserbarheten är låg då uppsatsen enbart valt att använda Tradera som verktyg för 

undersökningen. Resultatet kommer bli färgat av respondenternas erfarenheter av Tradera och 

kanske inte få den bredd som uppsatsen från början hade som mål att få. 
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4 Empiri 
 

I det här avsnittet presenteras delar av den insamlade datan som vi fått in från 

enkätundersökningen och sedan göra en analyserande genomgång av delarna. Som beskrivit i 

avsnitt 3.2.1 om enkäten plockades alla respondenter som svarade nej på kontrollfrågan 1 “ Har 

Du någon gång använt Tradera genom Din smarta telefon?” bort från undersökningen. 

Svarsfrekvensen på enkäten blev ja 70,6% (n=48) och nej 29,4% (n=20).  
 

4.1 Empirisk genomgång 
 

4.1.1 Generellt Internetanvändande i smarta telefonen 
 

 
Figur 2. Frekvenstabell generellt Internetanvändare i smarta telefonen. 

 

37 stycken (77,1%) uppgav att de både blandade appar och surfande med mobila webbläsaren 

när de använde Internet i sina smarta telefoner. Åtta respondenter uppgav att de generellt 

använde appar och tre stycken uppgav att de generellt använde mobila webbläsaren. 

4.1.2 Anledningar till valet mellan app och responsiva webbsidan hos användarna 
  
Respondenterna ombads att markera en eller flera anledningar till varför de valde att helst 

använda antingen Traderas app eller den responsiva webbsidan. Flervalsfrågan har analyserats 

med hjälp av korstabulering och de utformades för att få en insikt i respondenternas 

användarvanor. 
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På vilket/ vilka sätt har Du tidigare använt Tradera i Din smarta telefon? * På vilket sätt 

använder Du helst Tradera i Din smarta telefon?  
 

 
Figur 3. Korstabell hur använt Tradera / Helst använder Tradera 

 

Av de 20 respondenter som svarat att det testat att använda både Traderas app och deras 

responsiva webbsida föredrog 80% att använda appen. Vidare ser man att av de 48 

respondenterna svarade 72,9% (n=35) att de föredrog att använda Traderas app över den 

responsiva webbsidan som de resterande 27,1% (n=13) av respondenterna föredrog.  
 

För övrigt så kan vi se vad vi måste anta är ett felaktigt svar av en respondent som påstår att 

denne har använt Traderas responsiva webbsida innan men att respondenten föredrar appen över 

webbsidan. Det är omöjligt att veta om respondenten menat att denne har använt båda 

lösningarna eller om respondenten menat att välja att denne bara använt appen. Respondentens 

övriga svar har trots denna felaktighet tagits med i fortsättningen av analysen. 
 
 

På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Jag har alltid använt 

denna lösning. 
 

 
Figur 4. Helst använder Tradera / Alltid använt denna lösning 

 

Av de respondenter som svarat att de främst använder appen är det 37,1% (n=13) som svarat att 

detta är en anledning till deras val av teknisk lösning medan det bara var 23,1% (n=3) av de som 

använder den responsiva webbsidan som har detta som en anledning till deras val. 
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På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Jag kände inte till den 

andra lösningen.  
 

 
Figur 5. Helst använder Tradera / Kände inte till andra lösningen 

 

Totalt var det 4 stycken eller 8.3% av de 48 respondenterna som inte kände till att det fanns en 

annan lösning. Dessa fyra fördelades på två ur varje grupp vilket blir 15,4% (n=2) för de som 

valt att de främst använder den responsiva webbsidan samt 5,7% (n=2) för de som använder 

appen. 
 

På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Jag tycker att den här 

lösningen fungerar bättre. 
 

 
Figur 6. Helst använder Tradera / Denna lösning fungerar bättre 

 

Ganska stora delar ur båda grupperna anser att respektive lösning är bättre än den andra ur 

respondenternas synvinklar. Det var 40% (n=14) av respondenterna som helst använde appen 

som valde denna anledning och 30,8% (n=4) av de som använde den responsiva webbsidan. 
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På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Jag tenderar att använda 

denna lösning oftare än den andra lösningen när jag surfar med min smarta telefon. 
 

 
Figur 7. Helst använder Tradera / Tenderar använda denna lösning 

 

Lite mer än hälften, 51,4% (n=18), av respondenterna från de som använder appen tenderar att 

använda appar överlag mer än den mobila webbläsaren när de surfar på webben. Av de 

respondenter som svarat att de föredrar Traderas responsiva webbsida är det 61,5% (n=8) som 

svarat att de tenderar att använda mobila webbläsaren oftare än appar. 
 

På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Det är snabbare att 

använda appen. / Det är snabbare att använda smarta telefonens webbläsare. 
 

 
Figur 8. Helst använder Tradera / Denna lösning är snabbare 

 

62,9% (n=22) av de som helst använder Traderas app tycker att det är snabbare att använda 

appen. Bland de respondenter som valt att de främst använder den mobila webbsidan uppgav 

15,4% (n=2)  att detta var en anledning till deras val.  
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På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Appen är smidigare att 

använda. / Webbläsaren är smidigare att använda. 
 

 
Figur 9. Helst använder Tradera / Denna lösning  är smidigare 

 

Av de respondenter som svarat att de använder appen anger 71,4% (n=25) att en anledning är att 

det är smidigare  att använda appen över webbläsaren. Bland respondenterna som fördrog den 

responsiva webbsidan uppgav 38,5% (n=5) att det är smidigare att använda mobila webbläsaren. 
 

Övrigt: 

Här var det endast 4,1% (n=2) av totalt 48 respondenterna som avgav en övrig anledning till 

deras val. Båda var respondenter ur gruppen som svarat att de föredrog den responsiva 

webbsidan. De skrev följande kommentarer: 
 

“Orkar inte installera en app för att kolla en hemsida 3-5 gånger om året.” 

“Man får en länk via mail vilket är enkelt.” 
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4.1.3 Påståenden om upplevd användbarhet och säkerhet hos Tradera 

 

Följande avsnitt presenterar genom en frekvensanalys de övergripande tendenserna i 

respondenternas användande av Tradera som tjänst. Resultaten är genererade utifrån tolv 

påståenden utifrån de olika funktioner som tjänsten tillhandahåller samt de olika kvalitéer som 

tjänsten har. För att observera skillnader mellan de olika användargrupperna presenteras 

resultaten för varje grupp för varje fråga. Detta ligger sedan till grund för en sammanfattande 

analys. Inledande ställs en fråga för att svara på hur frekvent användandet är hos de olika 

grupperna.  
    

Hur ofta använder du Tradera genom din smarta telefon?  
 

 
Figur 10. Hur ofta använder du Tradera genom din smarta telefon? 

 

Figuren visar hur ofta respondentera använder Tradera, fördelat på användandet av respektive 

teknik. För gruppen som använder appen var den tydligaste tendensen en lika fördelning mellan 

alternativen “flera gånger i veckan” och “några gånger per år”, om 39% (n=7) vardera. De som 

använder webbsidan använder i störst utsträckning Tradera “minst en gång i månaden”, 50% 

(n=5), samt 40% (n=4) som angett “dagligen”. Slutligen syns en större variation i svaren för 

gruppen som använder båda, men de två mest frekventa svaren var “några gånger per år” om 

30% (n=6) och ”flera gånger i veckan” om 25% (n=5).  
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Nedan påståenden är kopplade till avsnitt 2.2 om användarvanor och 2.3 de olika attributen 

inom användbarhet.  
 

1. Det är lätt att logga in med appen/ den responsiva webbsidan      

Figur 11. Det är lätt att logga in med appen/ den responsiva webbsidan 
 

Frekvensanalysen visar att det överlag anses som enkelt att logga in på Tradera oavsett teknik. 

De respondenter som använder appen i större utsträckning tycker att det är lätt att logga in på 

Traderas tjänst. Figuren visar att 38,9% (n=7) valde alternativet ”stämmer helt” för appen, vilket 

för webbsidan endast var 20% (n=2). För gruppen som har använt båda teknikerna är det tydligt 

att appen är enkel att logga in på, 50% (n=10) svarade ”stämmer helt” i större utsträckning än  

webbsidan, 20% (n=4).        

      

2. Det är enkelt att lägga bud och följa budgivningen

 

 
Figur 12. Det är enkelt att lägga bud och följa budgivningen 

 

Gemensamt för samtliga grupper är att respondenterna instämmer att det är enkelt att lägga bud 

och följa budgivningen genom Traderas tjänst. Den mest markanta skillnaden återfinns inom 

gruppen ”båda” där 50% (n=10) valt ”stämmer helt” för appen, mot 10% (n=2) för webbsidan. Å 

andra sidan ser man motsatsen mellan de andra gruppen där fler svarat ”stämmer helt” för 

webbsidan än för appen. Det var även en betydande andel som angett “vet ej” för appen, 44% 

(n=8) samt gruppen som använder båda och svarat för webbsidan, 30% (n=6).   
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3. Det är lätt att lägga upp annonser och sälja saker via appen/ webbsidan  
 

 
Figur 13. Det är lätt att lägga upp annonser och sälja saker via appen/ webbsidan 

 

Skillnaden mellan grupperna är mindre än för andra variabler, samtidigt som man kan konstatera 

att de som till störst grad instämmer helt är gruppen som använder båda teknikerna och svarat för 

appen, 30% (n=6). Även här är frekvensen för samtliga grupper hög för svarsalternativet “vet 

ej”, och något högre bland respondenterna som använder webbsidan. 
  
 

4. I appen/ webbsidan är det lätt att söka efter specifika föremål   

 
 

Figur 14. I appen/ webbsidan är det lätt att söka efter specifika föremål   
 

Resultaten visar att det oavsett teknik är lätt att använda sökfunktionen för att hitta specifika 

annonser. Typvärdet för samtliga grupper är 4 = ”stämmer bra”. Gruppen för båda visar en 

starkare koppling till att appen är enklare i detta ändamål medan grupperna utanför visar att 

webbsidan är enklare. Den fjärde cirkeln visar också att det är en större osäkerhet bland de som 

svarat för webbsidan, med 30% (n=6) som svarat ”vet ej”.      
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5. Med appen/ webbsidan är det lätt att söka via kategorier    

 
Figur 15. Med appen/ webbsidan är det lätt att söka via kategorier 

 

Även om analysen visar det överlag är enkelt att söka via kategorier, ser man att de respondenter 

som använder appen i större utsträckning har angett alternativet ”stämmer bra”, vilket är 

gemensamt för båda grupper som använder appen, 56% (n=10) samt 30% (n=10). Detta kan även 

utläsas av typvärdet ”4 = ”stämmer bra”.    

 
 
 

6. Appen / webbsidan laddar snabbt vid start     

 
Figur 16. Appen/ webbsidan laddar snabbt vid start 

 

Den starkaste tendensen syns hos gruppen som använder den responsiva webbsidan, där 100% 

(n=10) angett “stämmer bra” eller “stämmer helt” på att webbsidan laddar snabbt vid start.  

Bland de respondenter som har erfarenhet av båda teknikerna syntes däremot att appen i störst 

utsträckning ansågs snabbare vid start.     
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7. Appen / webbsidan flyter på bra utan avbrott     

 
Figur 17. Appen/ webbsidan flyter på bra utan avbrott 

 

Samtliga grupper håller till hög grad med om att tjänsten flyter på bra utan oförutsedda avbrott, 

dock har båda grupperna som använder den responsiva webbsidan en högre frekvens av de som 

instämmer jämfört med appen.  
    
      

8. Det framgår tydligt vilka funktioner som finns i appen/ på webbsidan    

 
Figur 18. Det framgår tydligt vilka funktioner som finns i appen/ på webbsidan 

 

Gemensamt för samtliga grupper är en hög frekvens av respondenter som svarat “stämmer bra” 

för påståendet. Dock en mindre andel för gruppen som använder båda och svarat för appen. 

Samtidigt synliggörs en högre frekvens av instämmande för båda grupperna som svarar för den 

responsiva webbsidan. Detta påstående har även fler svarande som tycker att påståendet stämmer 

dåligt.  
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9. Det var lätt att lära sig de olika funktionerna i appen/ på webbsidan     

 
Figur 19. Det var lätt att lära sig de olika funktionerna i appen/ på webbsidan 

 

Frekvensanalysen visar att både de som använder appen och de som använder den responsiva 

webbsida ansåg att det var lätt att lära sig funktionerna i Traderas tjänst. En större skillnad kan 

utläsas från gruppen som använder båda, där 15% (n=3) angett att detta stämmer dåligt för 

appen.  
      
 

Nedan påståenden är kopplade till kapitel 2.1 om säkerhet och upplevd säkerhet hos 

respondenterna. 
 

10. Inloggningsfunktionen via Traderas app/ webbsida känns säker att använda 

 
Figur 20. Inloggningsfunktionen via Traderas app/ webbsida känns säker att använda 

 

På det här påståendet instämmer de flesta respondenterna ur de olika användargrupperna. Dock 

kan man notera en högre svarsfrekvens på “stämmer bra” för den responsiva webbsidan. Dessa 

är fördelat med 60% (n=6) hos de respondenter som bara använt responsiva webbsidan samt 70% 

(n=14) hos de som använt den båda lösningarna. 
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11. Ingen obehörig kan redigera min information i appen/ webbsidan 

 
Figur 21. Ingen obehörig kan redigera min information i appen/ webbsidan 

 

Detta påståendet fick en hög frekvens på “Vet ej” vilket är olyckligt. I gruppen som använt båda 

svarade 45% (n=9) vet ej för appen och 40% (n=8) för webbsidan. De som bara använt appen 

uppgav 39% (n=7) vet ej. Det är även en stor spridning bland vad respondenterna har svarat på 

påståendet vilket gör den svåranalyserad. Det är en lite högre frekvens av “Stämmer bra” för den 

responsiva webbsidan. 30% (n=3) hos de som använt responsiva webbsidan samt 45% (n=9) hos 

de som använt båda. 
 

12. Traderas app/ webbsida fungerar när jag vill använda den 

 
Figur 22. Traderas app/ webbsida fungerar när jag vill använda den 

 

Detta påståendet fick i de olika användargrupperna genomgående höga frekvenser på 

“Instämmer helt” och “Instämmer bra”. Av de respondenter som bara använt webbsidan uppgav  

90% (n=9) “Stämmer bra”, hos de som bara använt appen uppgav 67% (n=12) “Stämmer bra” 

och hos de som använt både appen och webbsidan hamnade “Stämmer bra” på 50% (n=10) 

respektive 60% (n=12). 
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4.2 Analys 
 

4.2.1 Respondenternas generella val när de använder Internet i smarta telefonen 
 

Vi kan se att respondenterna i hög grad blandar mellan appar och den mobila webbläsaren när de 

använder Internet generellt i sina smarta telefoner (figur 2). 
 

4.2.2 Anledningar till valet mellan app och responsiva webbsidan hos användarna 
 

Genom att analysera flervalsfrågan med hjälp av korstabulering från avsnitt 4.1.2 kan vi 

konstatera följande: 
 

Oavsett vilken lösning respondenterna har valt visar resultatet från anledningen “jag kände inte 

till den andra lösningen” (figur 5), att de flesta känner till att det finns två olika lösningar att 

använda för Traderas tjänst. Detta tyder på att användarna faktiskt gör ett aktivt val av den 

tekniska lösning som de väljer. 
 

Av de som valt att använda appen ser man tydligt att snabbhet (figur 8) och smidighet (figur 9) är 

viktiga anledningar till val av lösning. Detta kan kopplas till efficiency, som ger en indikation på 

att appen ger ett bättre stöd för att användaren ska kunna utföra sina uppgifter snabbt och enkelt. 

Att appen upplevs som smidig visar även på en hög grad av usefulness och satisfaction, vilket 

visar på att användarna har möjlighet att prestera bättre och ha större nytta av tjänsten.  
 

Det är även en högre frekvens av “alltid ha använt denna lösning” (figur 4) och “denna lösning 

fungerar bättre” (figur 6) är större för app-användarna än för de som använder den responsiva 

webbsidan. Detta visar att två typer av användare väljer app före mobil webbläsare. Den ena 

typen är den som är bekväm och alltid använt denna lösning och är nöjd med det valet och den 

andra är den som anser att snabbhet och smidighet är viktiga faktorer i deras val. Vi såg även att 

40% av respondenterna uppgav att “denna lösning fungerar bättre” (figur 6) vilket även det 

tyder på att de gjort ett aktivt val mellan de båda lösningarna.  
 

Bland de som svarat att de använder den responsiva webbsidan återfinns skillnader gentemot 

app-användarna. “Snabbhet” (figur 8) och “smidighet” (figur 9) är inte alls särskilt viktiga 

anledningar till val av lösning utan den mest frekvent angivna anledningen är att man “tenderar 

att använda den smarta telefonens webbläsare istället för appar” (figur 7). Detta kan förklaras 

med att det är en användarvana istället för att de värderar användbarhet högt. 30,8% uppgav att 

de ansåg “denna lösning fungerar bättre” (figur 6) vilket visar att dessa anser att den responsiva 

webbsidan fungerar bättre än appen och att de gör ett aktivt val när de väljer denna lösning. 
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4.2.3 Analys av påståenden om upplevd användbarhet och säkerhet hos Tradera 
 

Respondenterna svarade också på tolv påståenden som berör användbarhet och säkerhet kring 

Traderas tjänst. Dessa granskades genom en frekvensanalys och delas i detta avsnitt in i tre delar. 

Den första delen är från påstående 1-5 och söker att finna svar på graden av användbarhet genom 

tjänstens funktioner. Den andra delen är från påstående 6-9 och behandlar den övergripande 

användbarheten hos tjänsten. Den tredje och sista delen är från påståendena 10-12 om hur 

respondenterna upplever säkerheten. 
 

Traderas funktionalitet 
 

Respondenterna anser att det är enkelt att navigera och använda funktionerna som tjänsten 

tillhandahåller. Som nämnt i avsnitt 2.3 är usefulness något som ofta är förbisett när man talar 

om användbarhet, trots att hela nyttan står och faller med just detta. Påstående 1-5 i enkäten är 

formulerade utifrån de olika funktionerna i Traderas tjänst, där samtliga bidrar till nytta i sin 

helhet. Dessa funktionsspecifika påståenden kan därför direkt kopplas till usefulness. Vidare kan 

dessa kopplas till efficiency och effectiveness, som beskriver att de olika funktionerna kan utföras 

på ett korrekt och effektivt sätt och där skillnaden i användandet av de olika teknikerna ofta var 

marginell. Trots att efficiency och effectiveness främst är mätverktyg som kan avgöra till vilken 

grad de olika funktionerna är användbara mätt i tid bidrar de ändå här till en indikation på hur 

respondenterna uppfattar just dessa. 

Satisfaction söker att beskriva användarens uppfattning av artefakten. Samtliga påståenden kan 

därför kopplas till detta attribut då det kan beskriva till vilken grad respondenterna anser att 

Traderas funktioner bidrar till bra funktionalitet och kundnöjdhet.  
 

Resultaten från dessa påståenden visar att de som svarat anser att tjänsten lever upp till kraven 

och att de överlag är nöjda med tjänsten, vilket enligt satisfaction gör att användarna presterar 

bättre och på så vis bidrar till en hög grad av användbarhet. Skillnader mellan teknikerna är att 

appen anses "lättare att logga in med”, (figur 11), att “lägga bud genom och följa 

budgivningen”, (figur 12), samt att “lägga upp annonser med”, (figur 13) jämfört med den 

responsiva webbsidan. Detta visades tydligast i gruppen som använder båda teknikerna. Vidare 

är det viktigt att kunna hitta rätt information snabbt och enkelt. Här visar resultaten att det är 

både “enklare att söka efter specifika föremål”, (figur 14) och att “söka via kategorier”, (figur 

15) genom appen. Samtidigt ansåg gruppen som endast använder webbsidan till högre grad att 

denna är enklare för “att söka efter specifika föremål”, (figur 14).  
 

Upplevd användbarhet av Tradera 

 

Att “tjänsten är snabb vid start” (figur 16) och att den “flyter på bra utan avbrott” (figur 17) kan 

relateras till efficiency för att beskriva hur snabbt respondenterna kan uppnå sina mål. 

Uppfattningen av detta var tvetydlig, där webbsidan uppfattades som snabbare vid start av 

gruppen som enbart använt denna, medan gruppen som använder båda teknikerna ansåg att 

appen var snabbare vid start i störst utsträckning. Ett kännetecken för en responsiv webbsida är 

att den tar längre tid att ladda eftersom den kräver att en större mängd data läses in (avsnitt 

2.4.1), vilket detta inte gav en självklar indikation på. Att “tjänsten flyter på bra utan avbrott” 

(figur 17) säger också att “den upplevs som tillgänglig”, vilket kan kopplas till accessibility och 

är en ytterligare nyckelfaktor för att man ska kunna ha full nytta av tjänsten.  
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Vidare kan påståendet “det framgår tydligt vilka funktioner som finns”, (figur 18) relateras till 

usefulness. Det kan ses som en indikator på vad man får ut av en tjänst och därav vilken nytta 

man har av den. Även om samtliga grupper till en hög grad stämde in på påståendet, ansåg de 

respondenter som har erfarenhet av båda teknikerna att det framgick sämre i appen.  
 

Att “man lätt kan ta till sig funktionerna” är också en viktig aspekt inom användbarhet, vilket 

beskrivs av attributet learnability. Detta kan kopplas till påståendet “det var lätt att lära sig de 

olika funktionerna i appen/ på webbsidan”, (figur 19), där samtliga grupper instämde till hög 

grad. En avvikande trend sågs hos gruppen som använder båda teknikerna vilka instämde till 

lägre grad gällande appen.   
 

Upplevd säkerhet av Tradera 

 

Varje påstående i den här delen är kopplad till en cirkel i från figur 1. Påstående nummer 10 

“Inloggningsfunktionen via Traderas app/ webbsida känns säker att använda” (figur 20) avsågs 

att ta reda på hur respondenterna upplevde sekretess bland Traderas olika lösningar. Här kunde 

vi se att den responsiva webbsidan fick något högre frekvens av “Instämmer helt” och “Stämmer 

bra” än vad appen fick av de olika användargrupperna. Vi kan konstatera att respondenterna 

överlag litar på inloggningsfunktionen i båda lösningar men att den responsiva webbsidan har 

lite högre förtroende bland de respondenter som använt den. 
 

Påstående nummer 11, “Ingen obehörig kan redigera min information i appen/ webbsidan” 

kommer från cirkeln om integritet (figur 1). På detta påstående (figur 21) fick vi höga frekvenser 

på “Vet ej” i från användargrupperna som bara använt appen och de som använt båda 

lösningarna vilket gör påståendet lite svåranalyserat. Det kan tyda på att respondenterna i de här 

två grupperna inte litar på integriteten hos Traderas lösningar eller tyder det på att det inte försått 

innebörden av påståendet. Av de användare som uppget att de bara använt den responsiva 

webbsidan var det ingen som valde “Vet ej”, men där uppgav istället 20% att de inte tyckte 

påståendet stämmer.. Vi kan tolka detta som att respondenterna ur de tre olika 

användargrupperna inte helt litar på integriteten hos Traderas lösningar men vi kan även se att 

den responsiva sidan får lite högre frekvens av “Stämmer bra”. 
 

Det sista påståendet i denna analys är nummer 12 “Traderas app/ webbsida fungerar när jag vill 

använda den” där vi avser att undersöka hur de olika användargrupperna ställer sig till cirkeln 

om tillgänglighet (figur 1) hos Traderas lösningar. På detta påstående (figur 22) kan vi se 

genomgående i de tre olika användargrupperna att “Stämmer bra” får höga frekvenser. Av de 

respondenter som använt både appen och den responsiva webbsidan så fick appen 45% 

“Stämmer helt”. Där ser vi att den användargrupp som testat båda lösningar så är de mer nöjda 

med appens tillgänglighet än den responsiva webbsidans: Där uppgav dessutom 25% “Vet ej” 

vilket kan tolkas som att de inte tycker att de använder den responsiva sidan tillräckligt ofta för 

att anse sig ha en uppfattning om detta. Den användargrupp som uppgav att de bara använt den 

responsiva webbsidan uppgav hela 90% “Stämmer bra” och resterande 10% uppgav “Stämmer 

helt”. I gruppen som endast använt appen uppgav 67% “Stämmer bra” och 17% “Stämmer helt”. 

Här ser vi att användarna av den responsiva sidan upplever den lösningen som något mer 

tillgänglig än de som använt appen. 
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4.3 Resultat 
 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilken teknisk lösning Traderas användare föredrar 

när de använder deras tjänst i sina smarta telefoner och även försöka utröna varför de gör de val 

som de gör. För att få svar på uppsatsens frågeställningar utförde vi en deskriptiv statistisk analys 

av den insamlade datan. 
 

“Vad föredrar Traderas användare, app eller responsiv design?” 

 

Genom en analys av de demografiska frågorna kan vi tydligt se att användarna i vår 

undersökning blandar mellan appar och mobila webbsidor när de använder Internet generellt i 

sina smarta telefoner. Svaret på första frågeställningen får vi efter analysen av frågan “Vad 

föredrar Traderas användare, app eller responsiv webbsida?”. Den visar tydligt att en majoritet 

av respondenterna i enkätundersökning föredrar att använda appen över den responsiva 

webbsidan när de använder Traderas webbtjänst. Detta svar är främst baserat på analysen av 

svaren på frågorna 7. På vilket sätt använder Du helst Internet med Din smarta telefon generellt? 

samt “10. På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon?”.  
 

“Varför föredrar Traderas användare en lösning, app eller responsiv design, över en annan 

utifrån aspekterna användbarhet, användarvana samt säkerhet?” 

 

Resterande frågor i enkäten utformades för att försöka få svar på den andra frågeställningen som 

löd “Varför föredrar Traderas användare en lösning, app eller responsiv webbsida, över en 

annan utifrån aspekterna användbarhet, användarvana samt säkerhet?”. Svaret på den andra 

frågeställning är att användarna i vår undersökning föredrar appen över den responsiva 

webbsidan främst av två anledningar antingen för att de upplever att den har högre användbarhet 

eller för att de är en användarvana hos dem att använda appen när de använder Traderas 

webbtjänst. Detta kom vi fram genom att utföra analysen i två olika delar vilket beskrivs 

kortfattat nedan. 
 

Den första delen av analysen utfördes genom att dela in respondenterna i två grupper efter hur de 

svarat på fråga “10. På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon?” och med 

dessa två grupper sedan utföra korstabulering av flervalsfrågan “11. Ange anledningar som Du 

har till Ditt val i föregående fråga.“. I denna del kunde vi se att en majoritet av de respondenter 

som föredrog appen angav att viktiga anledningar för dem var att appen är snabbare och appen 

är smidigare. Men även anledningar som “har alltid använt denna lösning” och “denna lösning 

fungerar bättre” angavs i större utsträckning än av de respondenter som föredrog den responsiva 

webbsidan. I den här gruppen hittade vi  två typer av användare, en som verkar vara mer benägna 

att använda den lösning de alltid använt vilket tyder på användavana och i den andra gruppen 

väljer de lösningen där de anser att användbarheten är bäst. Här visar analysen att appen har en 

högre grad av användbarhet.  
 

Av de respondenter som angav att de föredrog den responsiva webbsidan över appen var 

motsvarande anledningar att “webbsidan är snabbare” och “webbsidan är smidigare” inte alls 

lika viktiga anledningar till deras val. I denna grupp såg vi istället att respondenterna angav att de 

generellt sett använder webbläsaren mer än appar vid surfande i den smarta telefonen. Det visar 

att dessa respondenter går mer på användarvana än på användarbarhet. 
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Från analysen av de tolv påståendena kan man sammantaget se att Tradera har en hög grad av 

användbarhet och att skillnaden mellan teknikerna ofta var marginell. Både appen och den 

responsiva webbsidan visar på en hög grad av såväl usefulness som satisfaction. Dessa två 

beskriver att tjänsten är väl fungerande, användarna nöjda med funktionaliteten som bidrar med 

ett bra stöd för att användarna ska kunna utföra sina uppgifter genom tjänsten. Appen ansågs som 

enklare att handha och för att utföra specifika uppgifter medan den responsiva webbsidan var 

snabbare vid start. Analysen visade också att det framgick tydligare vilken funktionalitet som 

finns samt att det var lättare att lära sig funktionerna genom den responsiva webbsidan.  Genom 

att granska resultaten från samtliga påståenden kan man ändå dra slutsatsen att appen i störst 

utsträckning bidrar till en högre grad av användbarhet. 
 

Vid analysen av säkerhetspåståendena kan man inte se att säkerhetsfunktioner som sekretess, 

integritet och tillgänglighet har någon större inverkan på det val användarna gör när de väljer 

mellan app eller den responsiva webbsidan. Det enda skillnaden som kunde ses var att det fanns 

en liten tendens till att den responsiva webbsidan upplevdes som något säkrare än appen av våra 

respondenter. 
 

“Finns det ett fortsatt behov för Traderas app bland deras användare?” 

 

På sista frågan i frågeställningen är svaret att trots de likheter som finns i användbarheten mellan 

appen och den responsiva webbsidan som beskrivs i avsnitt 2.4.3 så är inte Traderas app 

överflödig i nuläget då den har betydligt högre användarfrekvens än den responsiva webbsidan i 

vår undersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

5 Slutsats och diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i kontrast till teorin och avslutas med uppsatsens slutsats. 
 

5.1 Diskussion 
 

Som nämnt i avsnitt 3.5 går det inte att göra en generalisering för samtliga webbtjänster genom 

vårt resultat i denna uppsats. Detta dels för att de 48 svar vi fick in inte är ett tillräckligt antal för 

att generalisera vår analys och eftersom enkätundersökningen är baserad på Traderas webbtjänst 

blir resultatet speglat av respondenternas uppfattning av just denna tjänst. Det hade varit önskvärt 

att använda flera olika webbtjänster för att få mer djup i undersökningen men på grund av 

storleken på denna uppsats samt tidsramen blev det inte möjligt att genomföra. Det skulle även 

blivit betydligt svårare att hitta respondenter till enkäten om man blandade in fler tjänster. Man 

kan emellertid ställa sig frågan om det inte kan finnas ett behov av mer branschspecifika studier 

inom ämnet då förutsättningarna och kraven varierar från tjänst till tjänst, samt att alla statistiska 

granskningar vi sett visar generella trender.  
 

Att designa responsiva webbsidor har tidigare medfört en del begränsningar, särskilt gällande 

webbsidor med mycket innehåll. Tradera utgör här ett bra exempel på en informations- och 

funktionsrik webbtjänst som har lyckats skapa en webbsida där användarna får tillgång till 

samma funktioner oavsett om de använder den genom i den smarta telefonen eller  i datorn. Trots 

att Tradera lyckats med att utveckla en responsiv webbsida vars funktionalitet är likvärdig appen 

visar resultatet att dessa uppfattas olika. Analysen har tydligt visat att fler användare helst 

använder appen när de besöker Tradera, att den lösningen anses snabbare smidigare, samt att 

många uppgav att de alltid använt denna lösning. Detta trots att jämförelsen mellan teknikerna i 

avsnitt 2.4.3 säger att det i nuläget inte är någon större skillnad i den användbarhet utvecklare 

kan åstadkomma när de utvecklar en app eller en responsiv webbsida.   
 

En anledning att Tradera ursprungligen har en app har att göra med att de tekniska begränsningar 

och möjligheter ut som Ryan & Gonsalves (2005) beskriver i sin studie. Då var det endast med 

en app man kunde få med motsvarade funktionalitet som webbsidan för persondatorer hade. Vår 

undersökning kom fram till att användarvana var en anledning till att Traderas användare 

fortfarande föredrar appen och då de bara kunde välja att använda appen ursprungligen för att få 

bra användbarhet i Traderas tjänst i smarta telefonen är det ett beteende och en vana som de är 

bekväma med och som hänger kvar i nuläget. Detta innebär att även om det WSA (2014) skriver 

om att det finns ekonomiska fördelar med att bara använda en responsiv webbsida finns det 

ingen anledning för Tradera att sluta utveckla sin app då det skulle påverka för många användare 

av deras tjänst som de då riskerar att förlora. 
 

Det ska även nämnas att även om vår undersökning visar att användarna fortfarande föredrar 

appen i samband med att de använder Traderas webbtjänst ser vi att användarna som använt den 

responsiva webbsidan tycker att den fungerar bra enligt den analys vi gjorde för de 12 

påståendena och detta instämmer med studien som Baturay (2013) kom fram till. Detta visar att 

det finns en framtid för responsiv webbdesign även om den i fallet med Tradera inte slagit 

igenom fullt ut bland deras användare. 
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Slutligen så anser vi att vi har genomfört undersökningen som vi beskrivit den i avsnitt 3 om 

metod vilket även lett till att vi har uppfyllt det syfte och besvarat de frågeställningar som 

formulerades i avsnitt 1.3 vilket innebär att utvecklare kan använda denna uppsats som 

vägledning vid val av tekniska lösningar i liknande webbtjänster. 
 

5.2 Slutsats 
 

Traderas användare föredrar att använda appen  över den responsiva webbsidan i deras smarta 

telefoner. Anledningen till detta var främst att respondenterna  upplevde högre användbarhet 

samt att det var en användarvana att använda appen. Resultatet visar att Traderas app inte är 

överflödig i nuläget. 
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 - Enkätundersökningen 
 

Del 1 av enkäten 

 

App vs. Mobil Webb. Hur använder du Tradera i din smarta telefon? 

 
Denna enkät är en del av vår C-uppsats där vi jämför olika designtekniker för webbutveckling. Av den anledningen 

vill vi veta hur Du använder Din smarta telefon för att surfa på webben samt använda Traderas tjänst. Deltagandet 

av enkäten är helt frivilligt och sker helt anonymt samt att svaren kommer endast användas för denna studien. 
 
Med app syftar vi till tjänstens dedikerade app. Med mobil webbsida menar vi att man “surfar” in på tjänstens 

webbsida via den smarta telefonens webbläsare. 
 
OBS! För att delta i enkäten är kravet att Du någon gång använt Tradera i din smarta telefon. 
 
 
1. Har Du någon gång använt Tradera genom Din smarta telefon? * 
Lämnar Du nej som svar avslutas enkäten. 
 

● Ja 

● Nej 

 
 
2. Kön * 
 

● Kvinna 

● Man 

● Annat 

 
3. Sysselsättning * 
 

● Studerande 

● Arbetar 

● Arbetslös 

● Annat 

 
4. Ålder * 
 

● Under 18 

● 19 - 24 

● 25 - 30 

● 31 - 35 

● 36 - 40 

● 41 - 50 

● 51 - 60 

● Över 60 
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5. Ange pågående eller högsta uppnådda studienivå. * 
 

● Högstadiet 

● Gymnasiet 

● Eftergymnasial utbildning 

 
6. Ungefär hur många år har Du ägt/använt en smart telefon? * 
Den första iPhone-modellen släpptes 2007 (2008 i Sverige). 
 

● 1 - 2 

● 3 - 4 

● 5 - 6 

● 7 - 8 

● 8 + 

 
7. På vilket sätt använder Du helst Internet med Din smarta telefon generellt? * 
 

● Genom appar 

● Genom mobil webbläsare 

● Blandar både appar och mobil webbläsare 

 
8. Ungefär hur ofta använder Du Internet med Din smarta telefon? * 
Gäller både surfa med webbläsaren och appar som t.ex. Facebook och Instagram. 
 

● 1 timme om dagen 

● 2-4 timmar om dagen 

● 5 eller mer timmar om dagen 

● Flera gånger i veckan 

● En gång i veckan 

● Minst en gång i månaden 

● Några gånger per år 

 
 
9. På vilket/ vilka sätt har Du tidigare använt Tradera i Din smarta telefon? * 
 

● Bara appen (Hoppar automatiskt till fråga 12 efter den sista frågan i detta avsnitt.) 

● Bara smarta telefonens webbläsare (Hoppar automatiskt till fråga 17 efter den sista frågan i detta avsnitt.) 

● Båda (Hoppar automatiskt till fråga 22 efter den sista frågan i detta avsnitt.) 

 
 
10. På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * 
 

● Genom appen 

● Genom smarta telefonens webbläsare 
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11. Ange anledningar som Du har till Ditt val i föregående fråga. * 
Du kan ange ett eller flera svar. 
Markera alla som gäller. 
 

● Jag har alltid använt denna lösning. 

● Jag kände inte till den andra lösningen. 

● Jag tycker att den här lösningen fungerar bättre. 

● Jag tenderar att använda appar oftare än telefonens webbläsare när jag surfar med min smarta telefon. 

● Jag tenderar att använda telefonens webbläsare oftare än appar när jag surfar med min smarta telefon. 

● Det är snabbare att använda appen. 

● Det är snabbare att använda smarta telefonens webbläsare. 

● Appen är smidigare att använda. 

● Webbläsaren är smidigare att använda. 

  Övrigt: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Del 2 av enkäten: 
 
Denna sida innehåller specifikt frågor kring användande av Traderas app/ mobil webbsida/ båda, utifrån att Du 

tidigare angett användande genom denna. 
 
12. Hur ofta använder Du Tradera genom din smarta telefon? * 
 

● Dagligen 

● Flera gånger i veckan 

● En gång i veckan 

● Minst en gång i månaden 

● Några gånger per år 

● Mindre än en gång per år 
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13. Hur stämmer följande påståenden med hur Du upplever Traderas app? * 
Välj det alternativ som stämmer bäst överens för varje påstående. 
 
     

 stämmer 

inte 
stämmer 

dåligt 
varken 

eller 
stämmer 

bra 
stämmer 

helt 
vet ej 

Det är lätt att logga in på appen.             

Det är enkelt att lägga bud och 
följa budgivning via appen.   

      

  
Det är lätt att lägga upp annonser 
och sälja saker via appen.   

      

I appen är det lätt att söka efter 
specifika föremål. 

      

Med appen är det lätt att söka via 
kategorier.  

      

Appen laddar snabbt vid start.       

Appen flyter på bra utan avbrott.       

Det framgår tydligt vilka 
funktioner som finns i appen.  

      

Det var lätt att lära sig de olika 
funktionerna i appen. 

      

 
 
 
14. Nedan följer ett par påståenden om hur Du upplever appens säkerhet. 
Välj det alternativ som stämmer bäst för Dig. * 
 

 stämmer 
inte 

stämmer 
dåligt 

varken 
eller 

stämmer bra stämmer helt vet ej 

Inloggningsfunktionen via 
Traderas app känns säker 
att använda. 

      

Ingen obehörig kan 
redigera min information i 
appen.  

      

Traderas app fungerar när 
jag vill använda den. 
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15. Ser Du några begränsningar i hur appen i nuläget fungerar? 
Om så, lämna en kommentar. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
__________________________ 
 
Samma frågor 12 - 15 om respondenten svarat för mobil webbsida. I det fall som respondenten använder båda har 

denna fått svara på samma frågor för både app och mobil webbsida. 
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Bilaga 2 - Frekvenstabeller och korstabuleringstabeller från de demografiska 

enkätfrågorna 
 

Här följer en frekvensgenomgång av hur enkätens respondenter har svarat på de demografiska 

frågorna samt en korstabulering med frågan “7. På vilket sätt använder Du helst Internet med 

Din smarta telefon generellt?”. Korstabuleringen har använts för att identifiera skillnader mellan 

hur respondenterna använder de olika teknikerna generellt och som inte är specifikt för Tradera.  
 

Kön 

 
Figur 2. Frekvenstabell för kön. 

 

Enkätundersökningen generade svar från totalt 48 stycken respondenter varav 62,5% (n=30) av 

dem var kvinnor och resterande 37,5% (n=18) var män. 
 

Kön * På vilket sätt använder Du helst Internet med Din smarta telefon generellt? 

 
Figur 3. Korstabell kön. 

Av männen uppgav 22,2% (n=4) att de föredrog att använda Internet genom appar, 11,1% (n=2) 

uppgav att de föredrog mobila webbsidor och 66,7% (n=12) uppgav att de blandade mellan appar 

och mobila webbsidor. Bland kvinnorna som deltog uppgav 13,3% (n=4) att de föredrog att 

använda Internet genom appar, 3,3% (n=1) uppgav att de föredrog mobila webbsidor och 83,3% 

(n=37) uppdag att de blandade mellan appar och mobila webbsidor. 
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Åldersintervall 
 

 
Figur 4. Frekvenstabell för åldersintervall. 

 

Åldersintervallet på respondenterna blev mellan 19-40 år varav intervallet mellan 25-30 år fick 

högst antal respondenter där 64,6% (n=31) hamnade. Näst största intervall blev 19-24 år där 25% 

(n=12) av respondenterna hamnade. 
 

Ålder * På vilket sätt använder Du helst Internet med Din smarta telefon generellt? 

 
Figur 5. Korstabell åldersintervall. 

 

I åldersintervallet 19-14 år så uppgav 16,7% (n=2) att de föredrog appar när de använder Internet 

i sina smarta telefoner, ingen i denna gruppen föredrog mobila webbsidor och 83,3% (n=10) av 

respondenterna i denna gruppen uppgav att de blandar mellan appar och mobila webbsidor. I 

åldersintervallet 25-30 år uppgav 16,1% (n=5) att de föredrog appar, 9,7% (n=3) uppgav att de 

föredrog mobila webbsidor och 74,2% (n=23) uppgav att de blandar mellan appar och mobila 

webbsidor. 
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Tidsintervall ägt/ använt smart telefon 

 

 
Figur 6. Frekvenstabell tidsintervall tillgång smart telefon. 

 

På frågan om hur länge respondenterna ägt/haft tillgång till en smart telefon så svarade 64,6% 

(n=31) att de uppskattade att de haft tillgång till en smart telefon 5-6 år. 14,6% (n=7) uppgav att 

de haft tillgång till en smart telefon i 3-4 år. Övriga intervaller hamnade under 10%. 
 

Ungefär hur många år har Du ägt/ använt en smart telefon? * På vilket sätt använder Du 

helst Internet med Din smarta telefon generellt? 

 

 
Figur 7. Korstabell tidsintervall tillgång smart telefon. 

 

Bland de respondenter som uppgav att de haft tillgång till smart telefon i 1-2 år var det inga som 

använde endast appar, 33,3% (n=1) uppgav att de föredrog mobila webbsidor och 66,7% (n=2) 

blandade mellan appar och mobila webbsidor. I intervallet 3-4 år var det 14,3% (n=1) på både 

appar och mobila webbsidor och 71,4% (n=5) uppgav att de blandade mellan appar och mobila 

webbsidor. I intervallet 5-6 år uppgav 19,4% (n=6) att de föredrog appar och resterande 80.6% 

(n=25) uppgav att det blandade appar och mobila webbsidor. I intervallet 7-8 år uppgav samtliga 

100% (n=4) att de blandade appar och mobila webbsidor. I den sista intervallen fördelades det 

jämt med 33,3% (n=1) på varje alternativ. 
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Tid Internetanvändning i smart telefon 

 
Figur 8. Frekvenstabell tidsintervall internetanvändning i smart telefon. 

 

På frågan om hur ofta och i vilken mängd respondenterna använde Internet på sin smarta telefon 

så svarade 56,3% (n=27) att de använde Internet 2-4 timmar om dagen på sina smarta telefoner. 

Näst frekvent kommande svar blev 1 timme om dagen som 27,1% (n=13) uppgav. 12,5% (n=6) 

av respondenterna uppgav att de använde Internet mer än 5 timmar om dagen på sina smarta 

telefoner. 
 

Ungefär hur ofta använder Du Internet med Din smarta telefon? * På vilket sätt använder 

Du helst Internet med Din smarta telefon generellt? 

 
Figur 9. Korstabell tidsintervall Internetanvändning i smart telefon. 

 

Av de respondenter som uppgav att de använde Internet ungefär en timme om dagen i sin smarta 

telefon var det 15,4% (n=2) på både appar och mobila webbsidor och 69,2% (n=9) som blandade 

appar och mobila webbsidor. I intervallet 2-4 timmar om dagen var det 14,8% (n=4) som 

föredrog appar, 3,7% (n=1) som föredrog mobila webbsidor och 81,5% (n=22) som blandade 

appar och mobila webbsidor. I gruppen som använde Internet i sina smarta telefoner över 5 

timmar om dagen så uppgav 33,3% (n=2) att de fördrog appar och resterande 66,7% (n=4) att de 

blandade appar och mobila webbsidor. I det sista intervallet där de respondenter som uppgav 

flera gånger i veckan så svarade samtliga att de blandade appar och mobila webbsidor. 
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Bilaga 3 - Korstabuleringarna av flervalsfrågan 
 
 

På vilket/ vilka sätt har Du tidigare använt Tradera i Din smarta telefon? * På vilket sätt använder Du 
helst Tradera i Din smarta telefon? Crosstabulation 

  

På vilket sätt använder Du helst 
Tradera i Din smarta telefon? 

Totalt Appen 
Mobila 

webbsidan 

På vilket/ vilka sätt 
har Du tidigare 
använt Tradera i Din 
smarta telefon? 

Appen  18 0 18 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

 1 9 10 

 10,0% 90,0% 100,0% 

Båda  16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Totalt  35 13 48 

 72,9% 27,1% 100,0% 

  
 

På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Jag har alltid använt denna 
lösning. Crosstabulation 

  

Jag har alltid använt denna 
lösning. 

Totalt Ja Nej 

På vilket sätt 
använder Du helst 
Tradera i Din smarta 
telefon? 

Appen   13 22 35 

  37,1% 62,9% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

  3 10 13 

  23,1% 76,9% 100,0% 

Totalt   16 32 48 

  33,3% 66,7% 100,0% 
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På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Jag kände inte till den andra 
lösningen. Crosstabulation 

  

Jag kände inte till den andra 
lösningen. 

Totalt Ja Nej 

På vilket sätt 
använder Du helst 
Tradera i Din smarta 
telefon? 

Appen  2 33 35 

 5,7% 94,3% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

 2 11 13 

 15,4% 84,6% 100,0% 

Totalt  4 44 48 

 8,3% 91,7% 100,0% 

  
 

På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Jag tycker att den här lösningen 
fungerar bättre. Crosstabulation 

  

Jag tycker att den här lösningen 
fungerar bättre. 

Total Ja Nej 

På vilket sätt 
använder Du helst 
Tradera i Din smarta 
telefon? 

Appen  14 21 35 

 40,0% 60,0% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

 4 9 13 

 30,8% 69,2% 100,0% 

Totalt  18 30 48 

 37,5% 62,5% 100,0% 
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På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Jag tenderar att använda appar 
oftare än  Crosstabulation 

  

Jag tenderar att använda appar 
oftare än 

Total Ja Nej 

På vilket sätt 
använder Du helst 
Tradera i Din smarta 
telefon? 

Appen  18 17 35 

 51,4% 48,6% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

 0 13 13 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Total  18 30 48 

 37,5% 62,5% 100,0% 

 
 

På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Jag tenderar att använda telefonens 
webbläsare oftare än appar när jag surfar med min smarta telefon. Crosstabulation 

  

Jag tenderar att använda telefonens 
webbläsare oftare än appar när jag 

surfar med min smarta telefon. 

Totalt Ja Nej 

På vilket sätt 
använder Du helst 
Tradera i Din smarta 
telefon? 

Appen  0 35 35 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

 8 5 13 

 61,5% 38,5% 100,0% 

Totalt  8 40 48 

 16,7% 83,3% 100,0% 
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På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Det är snabbare att använda appen. 
Crosstabulation 

  

Det är snabbare att använda appen. 

Total Ja Nej 

På vilket sätt 
använder Du helst 
Tradera i Din smarta 
telefon? 

Appen  22 13 35 

 62,9% 37,1% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

 0 13 13 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Total  22 26 48 

 45,8% 54,2% 100,0% 

 
 

På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Det är snabbare att använda smarta 
telefonens webbläsare. Crosstabulation 

  

Det är snabbare att använda smarta 
telefonens webbläsare 

Total Ja Nej 

På vilket sätt 
använder Du helst 
Tradera i Din smarta 
telefon? 

Appen  0 35 35 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

 2 11 13 

 15,4% 84,6% 100,0% 

Total  2 46 48 

 4,2% 95,8% 100,0% 
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På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Appen är smidigare att använda. 
Crosstabulation 

  

Appen är smidigare att använda. 

Total Ja Nej 

På vilket sätt 
använder Du helst 
Tradera i Din smarta 
telefon? 

Appen  25 10 35 

 71,4% 28,6% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

 0 13 13 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Total  25 23 48 

 52,1% 47,9% 100,0% 

 
 

På vilket sätt använder Du helst Tradera i Din smarta telefon? * Webbläsaren är smidigare att använda. 
Crosstabulation 

  

Webbläsaren är smidigare att använda. 

Total Ja Nej 

På vilket sätt 
använder Du helst 
Tradera i Din smarta 
telefon? 

Appen  0 35 35 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Mobila 
webbsidan 

 5 8 13 

 38,5% 61,5% 100,0% 

Total  5 43 48 

 10,4% 89,6% 100,0% 

 
 


