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Först vill vi tacka vår handledare Kerstin Nilsson som med sin kunskap, erfarenhet och 
reflektioner har bidragit till vår studie. Vi vill även rikta ett stort tack till våra nära och 

kära som har varit ett enormt stöd för oss under studiens gång, ni vet vilka ni är.  
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Sammanfattning 
 
Försäljningen av smartphones och mobilapplikationer är något som de senaste åren har 
haft en stadig tillväxt och inget verkar minska expansionen, snarare tvärtom. Idag står 
smartphones för en tredjedel av all försäljning av mobiltelefoner och det laddas årligen 
ned miljarder av tillhörande mobilapplikationer till dessa mobiltelefoner. Att 
konsumenter väljer att ladda ned mobilapplikationer är tydligt, men vilka faktorer 
påverkar konsumentens val av mobilapplikationer? 
 
Syftet med denna studie är att ur ett företagsperspektiv beskriva vilka faktorer som 
påverkar kvinnor och män i deras val vid nedladdning av mobilapplikationer till sin 
mobilenhet. Tidigare studier inom ämnet har inte vidrört eventuella samband/skillnader 
av påverkande faktorer mellan kvinnor och män vilket väckt ett intresse hos oss att 
undersöka detta. För att beskriva dessa påverkande faktorer har vi genom nödvändig 
litteratursökning hittat teorier som lämpar sig för att lyckas identifiera och beskriva 
dessa påverkande faktorer. Teorierna härrör sig främst till konsumentens beslutsprocess, 
motivation, word of mouth samt gruppbeteende. 
 
För att undersöka och svara på vår problemformulering samt syfte använde vi oss av en 
internetbaserad kvantitativ enkätundersökning. Enkätundersökningen gav oss svar i 
vilken utsträckning olika faktorer, baserat på vår teoretiska referensram, påverkar 
individer i deras val av mobilapplikationer. I empirin presenteras dessa resultat av 
enkätundersökningen och vidare utförs en analys på resultatet av studien gentemot 
uppställd teoretisk referensram för att sedan avslutas men en slutgiltig slutdiskussion 
och förslag till fortsatta studier. 
 
Resultatet av undersökningen visar på att studenter vid Umeå universitet i åldern 20-29 
påverkas mest av sina egna behov samt externa faktorer som familj och vänner när det 
kommer till val av mobilapplikationer. Detta påverkar framförallt individen vid en 
eventuell informationssökning och åsidosätter nyttan av att utföra den om informationen 
kommer från en extern källa. Den kvantitativa undersökningen vi utförde visar även på 
att det finns en viss skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnor påverkas i synnerhet av 
faktorer som härrör till extern påverkan, exempelvis familj och vänner. Emellertid som 
män, i största del, influeras av egna funna behov. I samspel med övriga faktorer, extern 
påverkan via word of mouth och gruppbeteende, influeras kvinnor och män att ladda 
ned mobilapplikationer. 
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I detta kapitel avser vi som författare presentera början av vårt uppsatsskrivande. Vi 
inleder med att ta upp vårt ämnesval, som visar på varför vi valt detta ämne och styrker 
dess relevans genom en problembakgrund. U tifrån problembakgrunden definieras en 
slutgiltig problemformulering som vi vill ha svar på, och syftet med studien klargörs. 
Därefter beskrivs även de begränsningar samt avgränsningar vi valt att ta hänsyn till 
och ansett vara viktiga under studiens gång. Avslutningsvis definieras ett antal begrepp 
som är genomgående och kontinuerligt använda i vår studie, och bör därför förklaras 
så de är begripliga för läsaren.!
 
121!89#$(:;'!
Idag används mobiltelefonen mer än någonsin och en typ av mobiltelefon som slagit 
igenom och i ökande takt tagit över mobiltelefonindustrin är smartphonen. Idag är över 
30 procent av alla sålda mobilenheter smartphones och en kontinuerlig utveckling 
väntas (Mobithinking, 2012). 
  
Många människor är idag dagliga användare av smartphones samt mobilapplikationer. 
Individer införskaffar dessa mobilapplikationer av olika skäl. En person vill veta när 
bussen går, en annan vill kunna spela spel på bussen och ytterligare en annan vill kunna 
skriva på Facebook att den kommer med bussen snart. Dock vet vi inte hur konsumenter 
med smartphones tänker i sina val av mobilapplikationer, det vill säga vilka faktorer 
som i huvudsak påverkar dem i deras val.  
 
12<!=+>?'$9?;.0+@#A 
Den 11 juli 2008 öppnade Apple Inc sin webbutik App Store som gjorde det möjligt för 
innehavare av smartphones och läsplattor att ladda ner olika mobilapplikationer, både 
prissatta och kostnadsfria applikationer. Applikationer kunde vara olika 
tillämpningsprogram och spel, och App Store var en succé redan från början. Steve 
!"#$%&'(()*&+,-.$&/010234*&5*1246,134*%&$/74*)$*"418943,1*&"-:&;<%&6//47-=/*&$02&>The 
App Store is a grand slam, with a staggering 10 million applications downloaded in just 
three days>%& /4*&13234& *8/*4&'((&?/"4*$& 4*)*3$*& @'(()*%& ABCADE&Det han syftade på var 
med vilken acceleration mobilapplikationerna skulle bli en viktig del i människors liv 
och han hade uppenbarligen rätt. År 2010 var nämligen det år då både smartphones och 
mobilapplikationer slog igenom på riktigt. Sedan dess har användandet av både 
smartphones och mobilapplikationer fortsatt att växa (Findahl, 2011, s. 31). Idag 
används dessa mobilapplikationer i en stor utsträckning över hela världen. Även Google 
erbjuder applikationer genom sin webbutik Google Play, tidigare Android Market. 
Google Play hade i december 2011 sålt över 10 miljarder mobilapplikationer i över 190 
länder, där Sverige ligger på plats sex bland alla länder gällande mest nedladdade 
applikationer och antalet fortsätter att stiga (Swedroid, 2012). App Store uppnådde en 
försäljning av 10 miljarder applikationer redan i januari 2011 (Apple, 2012). I början av 
2012 fanns det över 300 000 mobilapplikationer tillgängliga för nedladdning och den 
totala nedladdningen, oavsett operativsystem, var i slutet av 2011 hela 29 miljarder 
unika nedladdningar (ABIresearch, 2012). Den nya teknologin kommer att möjliggöra 
att nya marknader uppstår och stora internetföretag, exempelvis Google och Facebook, 
kommer att kunna bygga ytterligare inkomstkällor genom att ta sina tidigare tjänster till 
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mobilerna (Morgan Stanley, 2009). Detta visar på applikationernas utbredning och i 
vilken omfattning människor använder dem idag. 
 
Leung och Antypas (2001, s. 12) presenterar i sin studie hur marknadsföring av 
mobilapplikationer är mindre påträngande för konsumenten gentemot marknadsföring 
av andra produkter. Detta eftersom att det är upp till konsumenten själv att söka upp en 
specifik mobilapplikation för att sedan ladda ner den, inte tvärtom (Leung & Antypas, 
2001, s. 12). Vi kan se flera företag/organisationer marknadsföra att de har applikationer 
som är möjliga för konsumenten att ladda ned medan de mest populära 
mobilapplikationerna håller sig i skymundan. Angry Birds, ett spel som handlar om att 
rädda fåglar är en av de mest nedladdade applikationerna och hade 2011 laddats ned 
över 350 miljoner gånger världen över utan att någon direktmarknadsföring behövts 
(Dagens Industri, 2011). Detta visar på hur konsumenter påverkas av andra faktorer än 
direktmarknadsföring i sitt val av applikationer. Dessa faktorer vill vi kartlägga och 
analysera för att se vilka som har en påverkan på konsumentens val av 
mobilapplikation. 
 
Tidigare studier som kan relateras till konsumentbeteende och mobilapplikationer har 
bland annat avhandlat hur företag genom användandet av mobilapplikationer kan 
förbättra sina relationer med sina kunder. Ett exempel på detta är Friedrich et al (2009, 
s. 59) som i sin studie hävdar att användandet av mobilapplikationer kan tillföra en 
oerhört stor nytta i marknadsföringssammanhang för företag när dessa kan tillgodogöra 
sig specifik information om konsumenters handelsmönster, kommunikationsmönster 
och via detta få utökad lojalitet (Friedrich et al., 2009, s. 59).  Andra typer av 
konsumentbeteendeinriktade studier härrörande till mobilapplikationer har behandlat 
ämnet lokaliseringsbaserad marknadsföring som görs tillgänglig via den handenhet 
konsumenter använder med internetuppkoppling. Tussayadiah visar i sin studie från 
2012 om lokaliseringsbaserad marknadsföring att företag, genom att använda sig av 
denna funktion som finns tillgänglig i dagens mobilenheter, kan skapa en djupare 
lojalitet genom användandet av mobilapplikationer i och med den intensifiering som 
företag får gentemot konsumenten (Tussaydiah, 2012, s. 218). 
 
Ytterligare studier kring mobilapplikationer är en studie gjord av Chang och Villegas 
(2008) som handlar om mobilhandel (se även begreppsförklaring 1.6) och vilka 
motivatorer som ligger till grund för användning av mobiltelefoner. Studien berör bland 
annat vilka funktioner som leder individen till att använda sin mobiltelefon och varför 
denne väljer en specifik mobiltelefon (Chang & Villegas, 2008, s. 4). Detta anser vi 
kunna svara för vilka applikationer en konsument kan tänkas ladda ner. Studien 
presenterar att konsumenter i huvudsak köper mobiltelefoner för sitt eget intresse, för att 
tillfredsställa behov som nytta, nöje och kommunikation, varav kommunikation är det 
vanligaste (Chang & Villegas, 2008, s. 12). Vi väljer därför bland annat att se till dessa 
tre nämnda behov gällande konsumentens val av mobilapplikationer. 
 
Studierna som vi tidigare nämnt i problembakgrunden tenderar att fokusera på hur 
företag kan öka sin lojalitet mot konsumenter men inte vilka faktorer som faktiskt 
påverkar individer i sitt val av mobilapplikationer. Vidare har studierna inte valt att 
undersöka hur kvinnor och män skiljer sig åt och ifall det finns skillnader kontra 
likheter könen emellan. I och med den utsträckning som mobilapplikationer används 
idag och analysering av tidigare studier som grund har det lett oss fram till att det 
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saknas forskning inom konsumentbeteende beträffande mobilapplikationer. Denna 
avsaknad är kunskap om påverkandefaktorer för män och kvinnors val av 
mobilapplikationer. 
 
Denna studie avser att ge företag en bättre kunskap för hur den stora 
användningsgruppen studenter resonerar kring sina val av mobilapplikationer. Studien 
skulle således kunna användas som ett verktyg för hur företag, marknadsförare samt 
andra informationsdistributörer ska projicera sin marknadsföring alternativt försäljning 
genom en effektiv strategi. Detta för att få bästa möjliga effekt på tilltänkta 
konsumenter/mottagare. 
 
12B!=+>?'$9)>+9@'$+/#0!
Grundat på ämnesvalet och problembakgrunden har detta resulterat i följande 
problemformulering som vi, genom vår undersökning och analys av denna, vill besvara 
i vår studie. 
 

Vilka faktorer påverkar konsumentens val av mobilapplikationer samt finns det 
skillnader mellan kvinnor och män? 

 
12C!DE),$!
Vårt syfte med denna studie är att ur ett företagsperspektiv beskriva vilka faktorer som 
påverkar kvinnor och män i deras val vid nedladdning av mobilapplikationer till sin 
mobilenhet. Detta för att deskriptivt ge kunskap om hur kvinnor och män tänker i sitt 
val av mobilapplikation.  

 
12F!G$0+H#(#/#0;+!>-%!;:0+H#(#/#0;+!
Då vi båda, skrivande författare, är studerande på civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet med ett stort intresse för marknadsföring valde 
vi att inrikta oss på ämnesområdet konsumentbeteende. Vi valde att avgränsa vår studie 
till det företagsekonomiska området med inriktning mot val av mobilapplikationer till 
smartphone-telefoner. 
 
Vi kommer att avgränsa vår studie av det faktum att vi inte kommer att studera om 
priset på en mobilapplikation har en specifik påverkan på konsumenter. Anledningen till 
detta är att den största andelen av mobilapplikationer som faktiskt nedladdas är gratis. 
Detta relaterar vi till fakta som visar på att andelen gratis mobilapplikationer är i 
majoritet i nedladdningsstatistiken och därför det vi ämnar fokusera på (dn.se, 2010). 
Studien kommer att påverkas i det faktum att vi inte tar upp prisfrågan överhuvudtaget 
och kommer således inte att ses som en påverkande faktor. Vi ämnar därför att i 
huvudsak undersöka för gratis-mobilapplikationer.  
 
12I!6$)/#/,/>#$+!J&!0$#>90&$#A$!?$0+$JJ 
I denna del presenterar vi begrepp som kommer att användas under uppsatsskrivandet, 
begrepp som för er läsare kan vara bra att förtydliga för att få en bättre förståelse om 
ämnesområdet. 
 
Android: När vi i texten nämner Android handlar det om ett operativsystem som 
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Google har utvecklat samt kontinuerligt utvecklar sedan starten 2005. Operativsystemet 
är förinstallerat på en mängd olika mobiltelefoner från olika mobiltelefon-tillverkare 
däribland HTC, Samsung och Sony (tidigare Sony-Ericsson).  
(Se även: http://www.ne.se/lang/android) 
 
Apple Inc: Amerikanskt företag som tillverkar den populära mobilenheten Iphone. 
Utvecklar kontinuerligt IOS, det operativsystem som förses med mobiltelefonen Iphone. 
(Se även: http://www.ne.se/lang/apple-inc) 
 
App Store: F4& 1*,& G,H/#6/0=>& $"5& /0)):3,13:I))*4& ")0=3& 5"#0)3& 3(()0=3/0",*4& 894&
Iphone-enheter, kan nås direkt via mobiltelefon med internetanslutning och privata 
dator. 
(Se även: http://www.ne.se/lang/surfplatta) 
 
E-handel (E lektronisk handel): Relaterar till den handel som dagligen sker via 
datakommunikation, exempel på denna typ av handel är handel som sker med 
produkter/tjänster över internet. 
(Se även: http://www.ne.se/lang/elektronisk-handel) 
 
Google Play (tidigare Android Market): Är den webbutik som tillhandahåller olika 
mobila applikationer för Android-enheter, kan nås direkt via mobiltelefon med 
internetanslutning och privata dator. 
(Se även: http://www.ne.se/lang/android) 
 
M-handel (Mobilhandel): Härrör till den handel som sker via mobiltelefoner. 
Betalningar via sms eller bankkortsbaserad handel direkt från den mobila enheten som 
en individ äger. 
(Se även: http://www.ne.se/mobil-tjänst) 
 
Mobilapplikation: Är ett tillämpningsprogram utvecklat specifikt för att användas på 
mobiltelefoner, i synnerhet i så kallade smartphones. 
(Se även: http://www.ne.se/lang/applikation) 
 
Operativsystem: Grundpelaren till en dator och mobiltelefon, gör det möjligt för 
program och tillämpningsprogram (Applikationer) att få tillgång till enhetens 
maskinresurs.    
(Se även: http://www.ne.se/lang/operativsystem) 
 
Smartphone: Är benämningen på den nya tidens mobiltelefoner med avancerade 
datorfunktioner. Internetuppkopplingsmöjligheter, GPS, kamera och andra 
överföringsmöjligheter är möjlig på dessa mobiltelefoner. 
(Se även: http://www.ne.se/smartmobil) 
 
Sociala medier : Ett begrepp som samlar den nya tidens form av kommunikation inom 
ett namn. Kommunikation via text, bild och film sker mellan en bred massa individer 
istället för en envägskommunikation som traditionell massmedia tenderar att göra. 
Exempel på tjänster som kan förknippas med sociala medier är Facebook, Twitter och 
Instagram. 
(Se även: http://www.ne.se/lang/sociala-medier) 
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Word of mouth: Är en effektiv sorts marknadsföring, som handlar om att få kunderna 
att sprida positiva rykten om en specifik vara/tjänst. Kunderna berättar om 
produkten/tjänsten för sina vänner som i sin tur kan välja att köpa produkten/tjänsten. 
Dock kan ryktena även vara negativa om kunden varit missnöjd med sitt köp, vilket kan 
leda till att kundens vänner väljer att inte heller köpa produkten/tjänsten i fråga (Se även 
teorikapitel 3.4).  
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<2!K5L53DMN=4"7N!OL7P37D=O3ML5Q!
 
Vi vill i detta kapitel redogöra för de vetenskapliga utgångspunkter som legat till grund 
för oss i vår studie. Vår förförståelse, kunskapssyn och vetenskapssyn kommer att 
belysas, hur dessa påverkat oss samt hur vi valt att gå till väga i vårt metodval, 
litteratursökning samt granskning av litteratur. Detta för att visa på hur vi kommit fram 
till samt valt att agera i vår praktiska metod. 

 
<21!R*+)*+(,&$'($!
Sedan 2009 har vi som författare studerat på Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
där vi har läst på Civilekonomprogrammet. Det är bland annat dessa studier som väckt 
det intresse som legat till grund för oss i denna studie. Då vi har läst ett flertal kurser 
inom företagsekonomi är det några kurser som varit mer intressanta inom vårt specifika 
ämnesområde marknadsföring. Det är framförallt marknadsföringskurserna 
Marknadsföring och Service Marketing & Marketing E thics. Dessa kurser har givit oss 
förkunskaper i vårt val av ämne samt givit oss en inblick och kunskap inom det område 
vi valt att basera vår studie på, nämligen konsumentbeteende. Kurserna har även legat 
till grund för de teorier vi valt att använda oss av i studien. 
 
Även kursen Vetenskaplig Metod har varit värdefull och fungerat som en introduktion 
för oss i vårt skrivande av uppsats. Kursen har gett oss viktiga förkunskaper i hur vi bör 
gå tillväga och vad vi bör tänka på när vi skriver ett uppsatsarbete då vi i den kursen 
fick gå igenom en liknande process som denna när vi skrev våra B-uppsatser. Även 
andra kurser vi läst inom Nationalekonomi och Statistik, har varit bidragande i den mån 
att de har kunnat ge oss förkunskaper för att kunna se och analysera mönster i den 
statistik vi fått ut av vår undersökning. 
 
Då vi båda har tidigare erfarenhet av att arbeta inom olika serviceyrken, bland annat 
butik samt annan form av försäljning, har detta givit oss om än lite men betydande 
kunskap inom både marknadsföring och konsumentbeteende. Dessa yrken har inneburit 
arbete gentemot kunder och företag och där vi har kunnat se konsumtionsmönster, som 
exempelvis hur kunden går tillväga i sitt val av produkt/tjänst. Detta har varit särskilt 
bidragande i ett av våra val av teorier, nämligen word of mouth, där kunder har visat på 
tendenser att oftast välja en produkt/tjänst om de fått rekommendationer eller hört 
positiva åsikter om den genom en nära källa exempelvis familj, vän eller kollega.  
 
Baserat på våra egna tidigare erfarenheter och intressen kan det uppfattas som om att vi 
har *//& G/6,,*)$**,1*>& 0& JI4/& $9=3,1*& (I& /010234*& 8"4$=,ing och annan fakta. Det kan 
verka som om att vi inte är helt opartiska i vår undersökning vilket kan leda till en 
GJ0,=)0,2>&3J&4*$6)/3/*/&"-:&3// vi styr resultatet i den riktning vi önskar. Istället tror vi 
att dessa erfarenheter hjälpt oss i vårt sökande, för att genom detta kunna vara effektiva 
i vår litteratursökning och att vi med hjälp av vår medvetenhet kring detta kunnat 
genomföra studien med ett konstant kritiskt öga och därmed lyckats redovisa ett ärligt 
och trovärdigt resultat. 
 
<2<!M@#(.;J((E#!
Björklund och Paulsson skriver i sin bok Seminarieboken (2003, s. 65) om hur en 
persons kunskapssyn, även kallad epistemologi, står i stark förbindelse med dennes 
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världssyn. Det är alltså den syn en person har på verkligheten, dennes 
verklighetsuppfattning. Dessa verklighetsuppfattningar, antaganden som personer gör 
om vad som är sann och bra kunskap samt hur information bör samlas in och 
analyseras, skiljer sig från person till person. Detta är grundläggande vid val av 
undersökningsmetod och är viktigt att författaren som skall genomföra en studie är 
medveten om gällande denna kunskapssyn då den har en stor påverkan på hur 
information samlas in, används, analyseras och presenteras. (Björklund & Paulsson, 
2003, s. 64-65).!
 
För att vi ska få en så rättvis och trovärdig bild av vår undersökning och dess resultat 
som möjligt gör vi antagandet att vi som författare inte kan påverka respondenterna i 
deras svarande genom undersökningens gång. Vi väljer därmed att göra ett 
ställningstagande om en objektiv verklighet. Objektivism är en av två verklighetssyner 
inom ontologin. Den andra är konstruktionismen som menar att sociala företeelser 
påverkas av de sociala aktörer som verkar inom dem och att dessa är socialt 
konstruerade (Bryman & Bell, 2005, s. 33-34). Objektivism är en ontologisk ståndpunkt 
och undersökares världssyn, som istället menar på att sociala företeelser är oberoende 
av de sociala aktörer som verkar inom dem (Bryman, 2011, s. 36). I vårt fall är det att vi 
som undersökare inte ska ha en påverkan på våra respondenter eller hur de väljer att 
svara i vår undersökning. 
  
Baserat på studiens syfte, att beskriva vilka faktorer som påverkar kvinnor och män i 
deras val av mobilapplikation, och dessa ontologiska synsätt vill vi visa på att vår 
ontologi eftersträvar ett objektivistiskt synsätt, för att kunna öka resultatet av vår 
undersöknings rättvishet och trovärdighet. Detta har format vårt val av 
undersökningsmetod, som blir en enkätundersökning där vi väljer en objektiv 
granskning av det insamlade materialet, vilket är obligatoriskt för en undersökning med 
en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005, s. 40). 
 
<2B!K$,$#(.;J((E#!
Inom samhällsvetenskapen finns det två olika vetenskapssyner som är särskilt 
framhävande. Dessa två är positivismen och hermeneutiken, även kallad 
interpretativismen, som i princip är motsatserna till varandra. Positivismen är den 
naturvetenskapliga teorin som inriktar sig på förklaring, medan hermeneutiken är den 
teori som inriktar sig på förståelse och tolkning (Bryman, 2011, s. 30-32). Då vårt syfte 
är att deskriptivt förklara vilka faktorer som påverkar kvinnor och män i deras val av 
mobilapplikationer anser vi att positivismen är mest aktuell för vår studie. 
 
För att ge en kort beskriva det hermeneutiska synsättet menar detta på att människan ska 
tolka och förstå olika situationer, sociala handlingar och händelser (Saunders, 2003, s. 
84). Till skillnad från positivismen relaterar det hermeneutiska synsättet till kvalitativa 
undersökningsmetoder (Bryman & Bell, 2005, s. 443). Positivismen syftar istället till att 
generera hypoteser som kan prövas och förklaras. Detta synsätt följer som tidigare 
nämnts det naturvetenskapliga synsättet som förespråkar naturvetenskapliga metoder 
vid studerande av den sociala verkligheten (Saunders, 2003, s. 83). Positivismen innebär 
då bland annat att vetenskapen ska vara värderingsfri och objektiv, som vi nämner i vår 
kunskapssyn, hur vi som undersökare inte ska påverka våra respondenter under 
undersökningens gång (Bryman, 2011, s. 30). Hypoteser som kan prövas skall också 
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genereras för att därefter kunna ta ställning till i lagmässiga förklaringar (Bryman & 
Bell, 2005, s. 26-27).  
 
Vi väljer att använda oss av den positivistiska vetenskapssynen i samband med att vi 
använder oss av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Denna 
vetenskapssyn anser vi vara bäst för vår studie då vi vill jämföra kvinnor och mäns 
resultat med varandra samt se generella mönster i deras val av mobilapplikationer. Om 
vi istället valt den hermeneutiska vetenskapssynen, skulle vi troligtvis behövt använda 
oss av en kvalitativ metod, så som intervjuer med exempelvis företag som specialiserar 
sig inom utveckling av mobilapplikationer eller företag som vill marknadsföra sina egna 
applikationer. Detta skulle ge oss en tolkning och förståelse kring företagens åsikter och 
tankar, men inte den beskrivande generalisering vi ville se bland konsumenterna. 
 
<2C!R>+(.#/#0(;#(;,(!
Då vi utgår ifrån att vår kunskapssyn är objektiv och att vår vetenskapssyn är 
positivistisk, leder det till att vi väljer en undersökningsmetod med en deduktiv ansats 
då den deduktiva ansatsen oftast är förknippad med positivismen (Saunders, 2003, s. 
86). 
 
Den andra forskningsansatsen är induktivismen som är motsatsen till deduktivismen och 
präglas av att skapa teorier (Saunders, 2003, s. 87). Induktivismen har en motsatt 
forskningsriktning mot deduktivismen där forskningen går från observationer/resultat 
(empiri) till teori, för att i slutändan ska bidra med ny teori (Bryman, 2011, s. 26-27). 
Den deduktiva teorin, präglas istället av att testa teorier (Saunders, 2003, s. 86) och är 
den vanligaste av de två ansatserna (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Deduktivismen går 
från teori till observationer/resultat (empiri), vilket menas att den som forskar ser till det 
den vet, tar fram väsentliga teorier, prövar hypoteser som sedan ska underkastas en 
empirisk granskning och sluta upp i en beskrivande och förklarande slutsats (Bryman, 
2011, s. 26-27). Genom att vi har valt att utgå ifrån våra utvalda teorier för att sedan, 
genom vår enkätundersökning, få fram ett resultat med en generell bild av vilka faktorer 
som påverkar kvinnor och mäns val av mobilapplikationer har det varit naturligt för oss 
att välja och följa den deduktiva teorins forskningsriktning. 
 
Då deduktivismen hör samman med den objektiva kunskapssyn och positivistiska 
vetenskapssyn samt är förknippad med den kvantitativa undersökningsmetoden, kändes 
det naturligt för oss att välja denna ansats. Vi väljer därför, genom vår deduktiva ansats, 
att genomföra en enkätundersökning som ska visa på generaliseringar om hur 
konsumenters val påverkas vid nedladdning av mobilapplikationer för att kunna 
återkoppla dessa till våra valda teorier. Studiens resultat skall sedan besvara vår 
problemformulering. 
!
<2F!=$+(J$.,/:!
I vår studie kommer vi, som vi tidigare nämnt, undersöka konsumentbeteende ur ett 
företagsperspektiv. Vårt fokus kommer vara att kartlägga och därmed undersöka vilka 
faktorer som påverkar kvinnor och män i deras val av mobilapplikationer. Vi väljer att 
göra en liknelse till val av mobiltelefoner för att se om det finns likheter/skillnader när 
det kommer till konsumentbeteende. Genom att analysera och beskriva de faktorer som 
påverkar en konsuments beteende vill vi visa på vilka faktorer som kan påverka 
konsumentens val av mobilapplikation, kunna se vilken av dessa faktorer som har störst 
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påverkan på konsumentens beteende samt om det faktorernas påverkan skiljer sig 
mellan kvinnor och män. Detta för att ge företag som arbetar aktivt med 
mobilapplikationer en ökad kundförståelse. 
 
<2I!L$>+/:;'!
Vårt teorival har utgått ifrån begreppet konsumentbeteende, utifrån inläsning kring detta 
ämne har detta utgjort grunden för vår studie. Detta gav oss en överblick och därmed en 
ökad kunskap inom området för att kunna se hur vi skulle vilja komma att inrikta oss 
inom begreppet konsumentbeteende. Genom konsumentens beteende och dennes val 
blev vi bekanta med de olika stegen inom konsumentens beslutsprocess. 
 
Beslutsprocessen beskriver hur konsumenten går till väga från behov till utvärdering av 
köpbeslut. Den litteratursökning vi sedan genomfört har lett oss till de begrepp vi valt 
att fokusera på och fördjupa oss i vår studie, genom att de varit återkommande och 
därmed relevanta inom vårt område. Dessa begrepp är motivation, word of mouth och 
gruppbeteende. Samtliga av dessa kom att spela en betydande roll i vårt val av teori och 
därmed utgjort en stor del av vårt teorikapitel. 
 
<2S!4/,,$+;,@+(*.#/#0!
Bryman (2011, s. 97) skriver om hur nödvändigt det är att en individ i sin uppsats, 
undersökning eller projekt genomför en grundlig litteraturgenomgång för att slippa 
G6((80,,3& :K6)*/& (I& ,7//>E& <*/& 0,,*#H4& 3//& 0,10J01*,& /34& 4*13& (å vad denne vet inom 
området, vilka kunskaper som finns och vad som har gjorts tidigare. Det handlar dock 
inte om att enbart upprepa vad andra forskare redan har gjort, reproducera teorier, utan 
istället kunna stödja egna åsikter och argument genom att tolka litteraturen och ha en 
kritisk ställning till denna (Bryman, 2011, s. 97-98). Denna genomgång ska stärka en 
persons trovärdighet, vilket vi som författare kontinuerligt strävat efter i vårt arbete. 
 
För att börja vår litteratursökning, efter vilken kunskap som finns och vad som gjorts 
inom vårt område, ställde vi oss en fråga; Vad är känt om vilka faktorer som påverkar 
konsumenter i deras val av mobilapplikationer? För att ta reda på detta har vi valt att 
söka bland vetenskapliga artiklar, för att få en så trovärdig och uppdaterad information 
som möjligt. Under två intensiva veckor sökte vi efter relevanta artiklar till vår 
informationssamling. Dessa artiklar har vi slutligen använt oss av i vår studie då vi 
funnit relevanta och applicerbara teorier inom vårt specifika område. 
 
När vi genomförde vår litteratursökning använde vi oss främst av Economic Business 
Source Premier (EBSCO) som är en sökmotor i Umeå Universitetsbibliotek. Där sökte 
vi efter tidigare forskning, framförallt efter vetenskapliga artiklar men även efter 
relevanta böcker. För att vara källkritiska till den litteratur vi använde oss av valde vi att 
söka efter artiklar från år 2002 och framåt. Detta för att avgränsa vår sökning till att vara 
uppdaterad och inte för gammal. Dock valde vi att inte helt exkludera äldre källor då vi 
ansåg att vissa av dessa kunde vara relevanta för vår studie. Exempelvis innehöll en 
artikel grundläggande kunskap inom ämnesområdet. För att styrka källornas 
trovärdighet har vi sett till att samtliga artiklar vi letat blan1& J340/& G?-:")34)7& @L**4&
M*J0*N*1D&!"64,3)$>%&J0)=*/&0,,*#H4&3//&1*&#)0J0/&243,$=31*E 
 
Efter att vi studerat och valt bland artiklar för att finna de som var av störst relevans 
blev vi bekanta med ett antal begrepp. Det var främst Konsumentbeteende, som vi 
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utgick ifrån vid varje sökning, men sen var det även Konsumentval, Konsumentens 
beslutsprocess, Motivation, Word of mouth och Gruppbeteende. Dessa begrepp kom att 
verka som ämnesord i vår fortsatta sökning samt som grund i vår teoridel. 
 
Vår litteratursökning genomförde vi på engelska med engelska sökord och begrepp då 
EBSCO är en engelsk hemsida och vi ville nå internationellt kända artiklar, för ett ökat 
6/#61E&;0&0,)*11*&5*1&3//&$9=3&34/0=)34&5*1&#*24*((*/&GO",$65*4&#*:3J0"4>%&J0)=*/&23J&
oss 53 586 träffar. För att smala av vår sökning ytterligare adderade vi begreppet 
GP"#0)*& 3(()0-3/0",$>& @O",$65*4& #*:3J0"4& Q&P"#0)*& 3(()0-3/0",$D%& J0)=*/& 23J& "$$& RR&
träffar och minskade träffresultatet markant. Av dessa var det 8 artiklar som var 
intressanta, varav 4 var tillräckligt relevanta för att användas som en vetenskaplig grund 
i vår studie. För att sedan gå vidare i vår sökning applicerade vi samtliga av våra 
sökord, som översatta till engelska Consumer choice, Consumer decision-making 
process, Motivation, Word of mouth, och Group behavior. Dessa sökord använde vi 
både enskilt men även tillsammans i olika kombinationer, respektive sökning gjordes 
alltid tillsammans med begreppet Consumer behavior. Genom dessa sökningar fick vi 
fram ett antal relevanta artiklar som tillsammans utgjort vårt teorikapitel. 
 
En bidragande faktor till våra val av ämnesord var Elin Nilsson, doktorand och 
forskarstudent på Handelshögskolan vid Umeå Universitet, som även var vår hjälplärare 
i vår första kurs, marknadsföring. Genom några samtal med Elin fick vi hjälp med bland 
annat hur vi skulle gå tillväga i vår artikelsökning, vilka teorier som kunde tänkas vara 
relevanta för vår studie samt förslag på sökord som vi kunde använda för att hitta 
relevant information kring dessa teorier. 
 
De artiklar vi ansett vara av relevans för vår studie har vi läst igenom och granskat för 
att se vilken betydelse de har för vår studie och därefter gjort en sista reducering av 
artiklar. De artiklar som återstod är de om legat till grund för vår teoretiska referensram. 
Vi har studerat ett antal böcker som vi funnit relevanta för vår studie, men det är de 
vetenskapliga artiklarna som vi har studerat som vi ansett vara mest relevanta för att 
stärka teorins grund och som har utgjort den faktiska grunden till våra teorival. 
 
<2T!D$.@#AH+A;,; 
När vi samlat in våra data har vårt primära mål varit att få fram data kring påverkande 
faktorer av konsumenters val. I denna insamling har våra primärdata varit resultatet av 
vår enkätundersökning som vi kunnat använda som information. Primärdata är en av två 
olika typer av data som en person kan välja att samla in. Den andra typen av data är 
sekundärdata och i vårt fall har denna typ av data varit vetenskapliga artiklar, litteratur 
och hemsidor där vi har kunnat se andra forskares undersökningar och statistik, för att 
sedan relatera denna information till vår studie. 
 
Sekundärdata är offentlig statistik som redan är färdig. Denna statistik brukar finnas i 
olika register eller databaser, i vårt fall EBSCO genom Umeå Universitetsbibliotek. Ett 
vanligt sätt att använda sekundärdata, är att använda den som ett komplement till 
primärdata, vilket vi gör i vår studie där sekundärdata har fungerat som ett komplement 
till vår enkätundersökning. (Dahmström, 2000, s. 82) 
 
Gällande den offentliga statistiken, sekundärdata, finns det både för- och nackdelar att 
använda sig av dessa. Fördelar med sekundärdata, förutom att den är befintlig och enkel 
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att få tag i då någon annan redan samlat in den, är att den kan användas som ett 
komplement, i kombination med primärdata, samt att det blir möjligt att följa specifika 
enheter över tiden, för att se om det har förändrats eller inte (Dahmström, 2000, s. 94-
96). Förutom dessa är det även fördelaktigt då det sparar resurser som tid och pengar för 
undersökaren då denne inte behöver genomföra hela studien på egen hand (Bryman, 
2011, s. 301). 
 
När det kommer till nackdelar av sekundärdata kan det istället vara att det finns en risk 
för inaktuella uppgifter, samt att undersökningens ursprungliga syfte ej är detsamma 
som det nya (Dahmström, 2000, s. 94-96), vilket skulle försvåra det för undersökaren att 
kunna relatera sekundärdata till sin egen studie. Det kan även vara att undersökaren i 
fråga inte är bekant med materialet, sekundärdata, till skillnad från det egna materialet 
som denne oftast är påläst och har god kännedom om. Sekundärdata kan också försvåra 
för undersökaren då det skulle vara tidskrävande att göra sig bekant med dessa data om 
den skulle vara för stor och komplex (Saunders, 2003, s. 200). 
 
I vårt sökande efter sekundärdata har vi sett till att ha dessa för- och nackdelar i åtanke 
för att ha ett kritiskt förhållningssätt till det data vi tittat på. Då vi anser att 
sekundärdatas fördelar överväger dess nackdelar har vi valt att använda oss av en riklig 
mängd sekundärdata, särskilt när det kommer till statistik. Detta för att effektivisera vårt 
undersökande där sekundärdata bidragit till att vi fått tillgång till information som håller 
högre kvalité än om vi själva som undersökare valt att endast använda oss av 
primärkällor. 
 
<2U!MH''.+/,/. 
Det är viktigt att en forskare i sitt arbete med att samla in sekundärdata som 
vetenskapliga artiklar, litteratur, hemsidor samt information från andra källor har ett 
kritiskt förhållningssätt till den insamlade informationen. Detta då kvalitén på olika 
källor kan skilja sig markant beroende på dess trovärdighet och aktualitet. 
 
Holbrook et al (2003, s. 348) skriver om hur en forskare bör ha en kritisk bedömning av 
litteraturen, att denne bör ha en förmåga att G$*&J31&)0//*43/64*,&2I4&894&"-:&6,1*4=3$/3&
den en kritisk bedömning som idealt sett skulle kunna leda till ett nytt och intressant 
(*4$(*=/0J>E& S/084I,& 1*//3& :34& J0& $"5& 89483//34*& 0& JI4& 0,$35)0,2& 3J& 0,8"453/0",%&
sekundärdata, haft ett kritiskt förhållningssätt till de källor vi letat bland. Detta för att 
först kunna avgöra om en informationskälla är relevant för vår studie. Även i vårt val av 
teorier har vi varit kritiska, för att kunna avgöra om en teori är användbar och 
applicerbar på vår studie. Vi anser att vi har haft möjlighet att ha detta kritiska 
förhållningssätt då vi har haft tillgång till en stor mängd information genom vår främsta 
informationskälla som varit Umeå Universitetsbibliotek. Genom sitt breda utbud av 
litteratur och artiklar, både som tryckta källor men även i deras databaser, exempelvis 
EBSCO, har det gett oss tillgång till relevant information av hög kvalitet som vi sedan 
kunnat använda oss av i vår studie. Detta kan även relateras till Ejvegårds äkthetskrav 
som syftar till om källorna är äkta (Ejvegård, 2009, s. 71). Vi har i största möjliga mån 
försökt att använda oss av vetenskapliga artiklar, därför anser vi att de artiklar vi 
använder i studien är äkta. Vi har även valt att använda oss av en del lärobokslitteratur 
som gett oss övergripande information för studien. Litteraturen har varit nödvändig då 
den fungerat som ett komplement där vi ansett att de vetenskapliga artiklarna inte har 
varit tillräckliga att ge den information vi velat ha.  
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Ejvegård menar vidare att om en studie har gjorts i samband med undersökningen 
borgar det för ett samtidighetskrav (Ejvegård, 2009, s. 73). För att förhålla oss till ett 
högt samtidighetskrav har det krävts att vi har använt oss av studier som har utförts 
inom en nära tidsram i förhållande till deras undersökning. Vi har försökt att använda 
oss av studier som har gjorts i samband med undersökningen men vi vill samtidigt 
påtala att alla våra studier inte helt uppfyller ett samtidighetskrav.   
 
I och med Umeå Universitetsbiblioteks breda utbud av information har vi varit 
källkritiska som vi nämnde i vår litteratursökning genom att, i största möjliga mån, sökt 
information bland källor som varit skrivna från år 2002 och framåt. Detta besvarar 
färskhetskravet som innebär att författarna vänder sig till uppdaterade källor (Ejvegård, 
2009, s. 72). Förutom tre stycken källor som varit äldre än detta, som vi valt att använda 
oss av på grund av dess relevans för vår studie, har vi varit konsekventa i vårt sökande 
efter källor inom vår avsatta avgränsning vad det gäller ålder på våra källor. Även ett 
flertal av våra vetenskapliga artiklar har varit av utländsk härkomst, exempelvis från 
USA och Asien vilket inneburit att dessa varit skrivna på engelska. Detta har fått oss att 
vara kritiska i vår uppfattning av dessa på grund av det engelska språket. Dock anser vi 
ha tillräckligt goda kunskaper i det engelska språket, både i tal och skrift, för att anse att 
vi uppfattat artiklarna korrekt och kunnat använda dessa på rätt sätt i vår studie. 
 
Genom detta kritiska förhållningssätt som vi varit konsekventa med genom hela arbetet 
anser vi ha erhållit källor som varit aktuella, relevanta och trovärdiga vilket lett till att vi 
kunnat använda oss av dem kontinuerligt under arbetets gång. Vi har eftersträvat att 
använda oss av primära källor i huvudsak (exempelvis Chang & Villegas, 2008; 
Kaaratli, 2010), men då primärkällor inte funnits tillgängliga har vi fått använda oss av 
sekundärkällor. Ejvegård menar att ett oberoendekrav innebär att som författare förhålla 
sig kritisk och i största mån försöka att använda sig av primärkällor (Ejvegård, 2009, s. 
71).  
 
En studie bland våra sekundärkällor som för oss varit av särskild relevans har varit 
Chang och Villegas studie från 2008 som handlar om vilka motivatorer som ligger till 
grund för konsumenters användning av mobiltelefoner och införskaffning av tillhörande 
applikationer. Denna studie har varit mest likvärdig vår vilket gjort att vi genomgående 
kunnat hämta och använda information ur denna. Studien gjorde oss bland annat 
bekanta med behovsfaktorerna nöje, kommunikation och nytta som vi valt att fördjupa 
oss i samt använda oss av i vår undersökning. På detta sätt har Chang och Villegas 
studie spelat en sådan viktig roll genomgående i vårt arbete. Det som studien däremot 
inte tar upp, vilket vår övriga sekundärdata inte heller gör, är att se likheter/skillnader 
mellan kvinnor och män. Detta väljer vi att göra, i deras val av mobilapplikation, i hopp 
om att få se intresseväckande resultat som kan bidra till ytterligare ny forskning. 
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I detta kapitel ser vi till tidigare forskning samt visar på vilka teorier vi fått fram utifrån 
vår problembakgrund samt teorisökning och därmed valt att använda oss av. Vi visar 
på varför vi tycker att dessa teorier är aktuella och relevanta för vår studie detta för att 
vi ska kunna lyfta fram och belysa det budskap vi vill förmedla med detta kapitel. Först 
kommer vi att introducera begreppet konsumentbeteende samt presentera dess innehåll 
ändamålsenligt för vår studie. 
 
B21!M>#(@9$#,?$,$$#A$ 
Konsumentbeteende innefattar många olika delar som samspelar för att en individ 
slutligen ska bestämma sig för att köpa en produkt/tjänst. Evans et al (2008, s. 14-15) 
skriver om att identifiera konsumentens behov för att sedan anpassa en specifik 
produkts/tjänsts egenskaper till dessa behov, som är en klassisk metod vid 
marknadsföring av produkter/tjänster. Att välja en produkt/tjänst, exempelvis en 
mobilapplikation, kan för en person innebära ett snabbt och enkelt beslut, medan det för 
en annan person kan innebära en längre och mer omfattande process (Evans et al., 2008, 
s. 30). Varför konsumenter tar ett beslut och gör visst val har fått en utökad betydelse, 
även i vårt dagliga konsumtionsliv ur ett samhällsorienterat perspektiv och därmed 
fortskrider forskningen för att bredda kunskap kring detta (Solomon et al., 2010, s. 6). 
Därför väljer vi i vår studie att utveckla detta för att bidra till kunskapsområdet.!

B2<!M>#(@9$#,$#(!?$('@,(J+>-$((!
Konsumentens beslutsprocess består av fem olika steg som konsumenten i princip alltid 
genomgår vid köp av produkt/tjänst och dessa steg består av behov, 
informationssökning, värdering av alternativ, köp och utvärdering av köpbeslut (Jobber 
& Fahy, 2009, s. 60). Martin och Morich visar i deras artikel från 2011 härrörande till 
konsumentbeteende hur dessa olika steg oftast följs naturligt, genom att konsumenten 
först känner ett behov, gör en informationssökning av utbudet för att se vad som finns, 
jämför de olika alternativen för att hitta det som passar dennes behov bäst, köper 
produkten/tjänsten och sedan utvärderar om denne var nöjd med sitt val av köp (Martin 
& Morich, 2011, s. 484-485). Det behöver inte vara självklart att samtliga steg i 
processen genomgås vid samtliga köp utan i vissa fall kan ett medvetet val göras att ett 
eller flera steg ses förbi av konsumenten, medan konsumenten i andra fall kan välja att 
omedvetet se förbi ett eller flera steg, att detta sker per automatik (Jobber & Fahy, 2009, 
s. 60). Ett exempel på en sådan situation kan vara om en person ska köpa en dagligvara 
som exempelvis mjölk. Personen i fråga kanske då väljer att se förbi 
informationssökning samt jämförande av alternativ utan väljer istället att gå direkt från 
behov till köp (Jobber & Fahy, 2009, s. 60-61). 
 
Processens två sista steg (köp och utvärdering av köpbeslut) är intressanta och spelar en 
viktig roll i beslutsprocessen, i andra sammanhang, men då vi fokuserar på 
konsumentens val av mobilapplikationer och dess påverkande faktorer, innan själva 
köpet, väljer vi att lägga mer tyngd på de tre första stegen i processen (behov, 
informationssökning och värdering av alternativ). 
 
Karaatli et al utförde 2010 en explorativ kvantitativ studie genom ett bekvämlighets- 
samt snöbollsurval som syftade till att undersöka mobiltjänsters inverkan på 
konsumenters shoppingupplevelse och deras beslutsfattande. Studien som utfördes på 
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120 studenter i åldern 20-29 år i Midwest USA, försökte förklara hur förståelsen av 
mobiltjänsternas inverkan på de olika stegen i konsumentens beslutsprocess gällande 
shoppingupplevelse. Detta för att bidra till att hjälpa marknadsförare att utveckla 
marknadsföringsstrategier som skall rikta sig mot konsumenter vid olika steg inom 
beslutprocessen. Forskarna efterfrågade om individerna använde mobiltjänster och om 
det påverkade dem. Resultatet av deras studie visar bland annat hur mobiltjänster kan 
bidra till en ökad shoppingupplevelse inom de olika beslutsprocesstegen. Framförallt då 
inom de två första stegen, behov samt informationssökning, som vi väljer att fokusera 
på i vår studie, eftersom mobiltjänster ansågs underlätta beslutsprocessen mest i dessa 
steg (Karaatli et al., 2010, s. 75-85). Samma förståelse som Karaatli et al kom fram till 
anser vi är relevant för vår studie, då behov samt information kan tänkas vara 
påverkande faktorer vid konsumenternas val av mobilapplikationer. 
 
B2<21!G$%>:!
Evans et al (2008, s. 14-15) skriver om hur människan har behov som företagen måste 
ta i beaktning, men inte mätta till hundra procent för att fortsätta hålla kunden 
motiverad, men ändå uppfylla tillräckligt för att vinna konkurrensfördelar. Martin och 
Morich (2011, s. 484) skriver dock om behovet ur ett annat perspektiv, att behovet är en 
logisk början i konsumentens beslutsprocess och konsumentbeteende. Konsumenten 
upplever ett behov som den sedan försöker att uppfylla (Martin & Morich, 2011, s. 483-
484). För att beskriva människans behov ytterligare väljer vi att se till Maslows 
behovshierarki, en modell som beskriver människans olika behov och är en av de 
vanligaste omnämnda motivationsteorierna (Evans et al., 2008, s. 19). Oleson 
genomförde 2004 en studie på ett Universitet i västra USA om relationen mellan 
studenters behov och attityd till pengar där han använde Maslows behovshierarki som 
ett instrument. Studien genomfördes via en kvantitativ undersökning som utfördes på ett 
urval av 338 studenter där medelåldern på studenterna var 29,3 år. I Olesons studie 
skriver han utifrån Maslows behovshierarki först om fysiologiska behov och 
trygghetsbehov, vilka är biogena behov, som att människan vill vara varm, mätt och 
känna sig säker (Oleson, 2004, s. 84). När dessa behov är uppfyllda följer behov av 
uppskattning, kognitiva behov, estetiska behov och behov av självförverkligande, som 
är psykogena behov (Oleson, 2004, s. 85). Resultatet av studien visar på att ju högre 
människor är i behovshierarkin, desto mindre påverkas de av externa faktorer, 
exempelvis pengar (Oleson, 2004, s. 91). 
 
Då de biogena behoven, att vara varm och känna sig säker, inte är relevanta gällande vår 
studie och val av mobilapplikationer, väljer vi att inte gå in på dessa djupare. De 
psykogena behoven är mer relevanta gällande konsumentens val av mobilapplikationer, 
då de handlar om social acceptans, konsumentens självbild och självkänsla. Det kan 
vara att vilja förstå saker och ting, vilja lära sig, men även att vara kreativ och estetisk 
för att kunna skapa någonting, som kan höra ihop med olika mobilapplikationer. Det 
kan även vara social interaktion som att känna samhörighet med familj, vänner och 
kollegor, samt det sista steget i hierarkin som är självförverkligande, att genomföra 
meningsfulla aktiviteter och utveckla ens personlighet (Evans et al., 2008, s. 19-20). 
Detta till exempel genom mobilapplikationer inom området sociala medier, som 
exempelvis Facebook eller Twitter. De psykogena behoven anser vi är relevanta för val 
av mobilapplikationer då dessa relaterar till de tre behoven nöje, kommunikation och 
nytta som är störst när det kommer till konsumentens val av mobiltelefon enligt Chang 
och Villegas (2008, s. 12). Dessa behov väljer vi att fokusera på i vår studie för att se 
om och hur de påverkar på konsumentens val av mobilapplikationer. Vi har nedan 
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skapat en egen hierarkimodell baserat på Mazlows behovshierarki och behoven vid val 
av mobiltelefon, för att gruppera de i rangordningen nöje, kommunikation och nytta, i 
jämställdhet till Mazlows-pyramidformade behovstrappa. Nytta, svarar för 
mobilapplikationer med mer grundläggande behov. Kommunikation, för behov relaterat 
till social interaktion och samhörighet samt avslutningsvis nöje, för mer 
självförverkligande behov som till exempel egen tillfredställelse genom 
spelapplikationer.  
 
 
 
 
 
 
!
!
!
!
!
!
Figur 1. Nöje-Kommunikation-Nytta-hierarki (Skapad av oss författare utifrån Maslows 

behovshierarki)!
!
!
B2<2<!"#)>+9;,/>#((*.#/#0!
Gällande konsumentens informationssökning börjar konsumenten i de flesta fall att söka 
information när denna kommit fram till sitt specifika behov och denna 
informationssökning kan innebära antingen en intern eller en extern sökning (Karaatli et 
al., 2010, s. 77-78). Den interna sökningen behandlar den information konsumenten har 
inom sig själv, vilket betyder att konsumenten ser till gamla minnen för att finna 
relevant information, som personliga erfarenheter eller upplevelser vilka bidrar till att 
konsumenten vet vad denne ska söka efter (Jobber & Fahy, 2009, s. 61). Den externa 
sökningen är andra källor som påverkar en individs informationssökande, vilka kan vara 
personliga källor som familj, vänner och kollegor men också kommersiella källor som 
reklam eller säljare (Jobber & Fahy, 2009, s. 61). Mobiltelefonen är idag den enhet som 
erbjuder högst bekvämlighet och tillgänglighet när det kommer till tillgång av 
information, jämfört med andra kommunikationsmedel (Karaatli et al., 2010, s. 77-78). 
Jämfört med att söka information hemifrån eller från kontoret kan konsumenter genom 
det mobila internet söka information om produkter/tjänster oberoende av tid och plats 
vilket underlättar för konsumenten i dennes informationssökande. 
 
Enligt Park och Lee i deras studie från 2007 kan dock en form av informationsmättnad 
uppstå när antalet konsumentåsikter är för många. Deras studie presenterar bevis på att 
om individer erhåller för många konsumentåsikter ökar osäkerheten i en konsuments val 
av produkt/tjänst. Detta till följd av att osäkerheten kring om kommentarerna är 
kvalitativa eller inte (Park & Lee, 2007, s. 396). 
 
De personer, exempelvis familj eller säljare, som influerar konsumenten är de som 
erhåller värdefull information inom området som konsumenten söker (Weiss et al., 
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2008, s. 426), vilket gör att konsumenten ifråga väljer att söka information hos dessa. 
De personliga källorna kan bland annat kommuniceras genom word of mouth eller 
gruppbeteende. Information som förmedlas via word of mouth, att en person sprider 
sina erfarenheter om en produkt/tjänst till andra personer, anses ha en högre påverkan på 
konsumenten i dess val av produkt eller tjänst än den tryckta informationen, reklamen 
(Weiss et al., 2008, s. 426). Dessa externa faktorer återkommer vi till senare i kapitlet 
för att gå mer djupt in på dessa. 

B2<2B!KH+A$+/#0!;:!;',$+#;,/:!
Jobber och Fahy (2009, s. 61) skriver om hur konsumenten efter sin 
informationssökning reducerar bland sina olika val till mindre grupper som utgör sig 
vara mer intressanta för konsumenten och passa in på dennes behov än övriga alternativ. 
Chernev (2006, s. 50) skriver i sin studie om hur ett bredare sortiment att välja bland 
ökar chansen till en bättre matchning mellan konsumentens behov och det faktiska 
sortimentet (Chernev, 2006, s. 50). Ändå kan ett bredare sortiment försvåra för 
konsumenten genom en ökad ansträngning för denne samt lägre sannolikhet att denne 
JH)K*4& >4H//>& (4"16=/T/KH,$/& #)3,1& 3)/*4,3/0J*,& @O:*4,*J%& ABBR%& $E& UCDE& V0*& och Zhao 
(2011) presenterar hur konsumenter påverkas av andra människors tankar, åsikter och 
rekommendationer i deras val av produkter/tjänster. Genom den ökande utvecklingen av 
internet och informationsteknologi har konsumenter konstant tillgång till andra 
konsumenters recensioner kring en specifik produkt/tjänst (Xie & Zhao, 2011, s. 486), 
exempelvis genom internetforum. 
 
Vid reducering av alternativ, för att lättare välja bland dessa kan reduceringen delas upp 
i två olika alternativ av involvering, hög- och låg-involvering. Hög-involvering innebär 
ofta dyrare köp eller köp som kan medföra personliga risker, det kan vara köp av 
produkter som hus eller bil. Konsumenten är därför mer noggrann, eftertänksam och 
jämförande i sin värdering av alternativ. Låg-involvering innebär istället köp där 
konsumenten känner ett mindre behov av att behöva värdera olika alternativ innan 
slutgiltigt köp, exempelvis produkter som ingår i ens dagliga konsumtion som bröd och 
mjölk. Situationer som dessa innebär ofta att konsumenten tar snabba och ogenomtänkta 
beslut (Jobber & Fahy, 2009, s. 62-63). 
 
Då mobilapplikationer varken är dyra eller medför någon större risk för konsumenten 
anser vi att dessa tillhör den låg-involverade situationen. Vi anser det vara troligt att 
konsumentens val av mobilapplikation oftast sker genom att de fått veta om en specifik 
applikation av en annan person, till exempel via word of mouth, och därför gjort ett 
snabbt och ogenomtänkt val utan någon större värdering av alternativ. Detta är 
någonting vi vill testa och se om det stämmer i vår kvantitativa undersökning, som 
presenteras längre fram i studien. 
 

B2<2C!M*J!>-%!@,:H+A$+/#0!;:!?$('@,!
Ifall en konsument köpt och laddat ner en applikation till sin smartphone som denna 
sedan är nöjd eller missnöjd med, medföljer inga markanta konsekvenser för 
konsumenten. Då mobilapplikationer varken medför någon personlig risk, är 
svåråtkomlig att införskaffa eller är särskilt dyr kan konsumenten enkelt, genom några 
knapptryckningar, välja att ta bort denna applikation från sin smartphone och istället 
börja söka efter nya alternativ. Detta kan uppstå vid köp av produkt/tjänst men vi väljer 
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att inte gå in djupare på dessa steg, då vi istället fokuserar på själva valet och stegen 
innan, vilket leder till att dessa steg får mindre vikt i vår studie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Konsumentens beslutsprocess (De ljusa blocken är de vi väljer att behandla i 
vår studie) 

B2B!W>,/:;,/>#!
I en kontext där någon form av val ska göras är det olika saker som spelar in, en 
tämligen väsentlig del av ett val är den motivation som en individ känner inför beslutet. 
Motivationer kan antingen vara av intern eller extern karaktär. Exempel på intern 
motivation kan vara behov, en ren instinkt, en känsla eller en drivkraft för något. Denna 
typ av motivation är ofta psykologiskt betingad och kan tänkas svara för hunger, 
sexualdrift, törst eller ett behov av någon form av stimulans. Externa motivatorer härrör 
istället till hur pass stimulerande yttre attribut är och omvandlas ofta till en inre 
motivation i form av tycke för någon form av tjänst, vara eller situation. (Evans et al., 
2008, s. 19) 

I en tidig studie inom motivationsforskning hänvisar Tauber (1972, s. 46ff) till att 
motivationer styrs av personliga och sociala behov. Några typer av personliga behov 
som framkom i studien ansågs vara tidsfördriv, självbelöning, trenduppfattning, fysisk 
aktivitet samt sensorisk stimulans. Sociala behov, å andra sidan, kan relateras till 
kommunikation, närhet till likasinnade, sociala upplevelser samt status och auktoritet. 
Resultatet av studien svarade för att alla dessa motivatorer påverkar individer till varför 
dem köper, mer än bara de faktiska behoven för en tjänst eller produkt (Tauber, 1972, s. 
46ff). Studien var av kvalitativ typ och utfördes på 30 respondenter genom 
djupintervjuer. Åldern på respondenterna var mellan 20-47 år och studien utfördes i Los 
Angeles-området. Syftet med studien var att svara för varför individer köper saker, detta 
utställt från hypotesen att individer köper saker för långt mer än dess själva syfte. För 
att relatera till vår studie skulle motivationer kunna vara en mycket stor drivkraft till 
varför individer väljer att ladda ned en specifik mobilapplikation. En mängd 
mobilapplikationer svarar för dessa motivationer/behov, exempelvis tidsfördriv, 
kommunikation samt sociala upplevelser. Mobilapplikationstillverkaren Mobiworks 
uttrycker sig på följande sätt om vad en mobilapplikation kan tänkas svara för: 
 
!"#$ %&'()*++)(,*-(&#$ ./$ 0#$ +/&1/*%2*/*$ -())$ 0#$ 3%*/-+4&#0$ 3&%$ 5++67))0/$ 0--$ 2(33-$

behov. Det går att skapa mobila applikationer som visar allt från var den närmaste 
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pizzerian eller frisören finns, till en som ger dig aktuella väderprognoser eller bara är 
0--$5#80/49))*#80$3+0):$- Mobiworks (2012).!

En studie utförd av Chang och Villegas från 2008 syftade till att svara på vilka 
motivatorer som svarade för användandet samt anskaffandet av mobiltelefoner. 
Forskarna utförde studien under år 2005 i Korea i tre stora städer på några olika företag. 
Dem utförde en kvantitativ studie som totalt fick in 310 svar och urvalet baserades på 
individer som arbetade vid företagen. Anledningen till det slumpmässiga urvalet var för 
att få en representativ bild av olika konsumentsegment. Studien resulterade i att det 
fanns en hög förklaringsgrad till att individer använder och köper mobiltelefoner för att 
tillfredsställa motivatorer och i särklass behov. Individer använder mobiltelefoner för 
dels kommunikation, socialisering, informationsutbyte och tidsfördriv men även för 
yttre attribut som design och status (Chang & Villegas, 2008, s. 12). Dessa indikatorer 
svarar för olika typer av både interna och externa behov som således kan härledas till 
motivationsfaktorer och kan därmed även härledas till Taubers tidiga forskning inom 
ämnet. 
 
Song et al gjorde 2007 en liknande studie som Chang och Villegas men med avsikt att 
svara för vilka intentioner studenter i ålder 20-30 år i huvudsak har att använda 
mobilhandel. Deras empiriska svar på studien var att både externa och interna 
motivatorer influerade individer att använda sig av m-handel. Typer på motivatorer som 
influerade individer var enligt deras studie nytta samt nöje, detta svarar för intern 
karaktär, samt att sociala influenser, genom bland annat word of mouth kan vara en 
annan stark drivkraft till motivation (Song et al., 2007, s. 27). Relaterat till vår studie 
kan tidigare studier, som de ovan, hjälpa till att förklara om intern och extern motivation 
är en bidragande faktor i konsumentens val av mobilapplikation. 

B2C!X>+A!>)!9>@,%!
Dagligen utsätts individer för en mängd information om diverse produkter utan att 
denne aktivt använder sig av formella kommunikativa medier som TV, dagstidningar 
och magasin. Denna företeelse kallas i marknadsföringssammanhang för word of mouth 
och kan ha både positiva och negativa konsekvenser i ett sammanhang av val (Soloman 
et. al, 2010, s. 401). 

Att ha tillfredställda konsumenter som har positiva tankar om en producents produkt 
eller tjänst är ett starkt medium för marknadsföring. Kärnan till detta är att en 
tillfredsställd konsument som med stor sannolikhet kommer att sprida sina positiva 
tankar om en specifik produkt eller tjänst vidare till andra konsumenter. Detta kan i sin 
tur leda till att en kedjereaktion startas när mottagaren av informationen influeras att 
köpa samma vara och i sin tur sprida vidare sina tankar. Detsamma gäller om en 
konsument har erhållit dålig service, denne kommer då med största sannolikhet sprida 
detta vidare och samma kedjereaktion uppstår. (Jobber & Fahy, 2009, s. 6) 

 
Negativa influenser har oftast starkare samt snabbare effekt genom word of mouth. 
Detta är något som Allsop et al skriver i sin artikel från 2007 att en stor anledning till 
detta ligger i det faktum att konsumenter värnar om att andra inte ska göra samma 
misstag och råka ut för en negativ konsekvens i samband med ett inköp (Allsop et al., 
2007, s. 405). För att relatera till vår studie är detta typexempel på vad som kan ske om 
en individ har valt att ladda ned en mobilapplikation och den visar sig vara 
otillfredsställande. Med stor sannolikhet väljer individen som laddat ned 
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mobilapplikationen att nämna detta för sina närmaste och på så vis har en negativ word 
of mouth skapats. 

Word of mouth har enligt ett flertal oberoende studier påvisat att det är en av de mest 
påverkande faktorerna för konsumenter ur ett marknadsföringssammanhang. 
Anledningen till styrkan i word of mouth ligger i att det av individer ses som ett mer 
trovärdigt medium än vanlig marknadsföring då det har anpassats på en nivå av 
konsumenter så att individer enklare kan relatera det till sig själva (Park & Lee, 
2007;Allsop et al., 2007;Zhao & Xie, 2011). Word of mouth har länge varit en viktig 
roll i skapandet av konsumentåsikter och har även de senaste åren fått ett ännu större 
inflytande i och med den exponentiella teknologiska framfarten vi haft under några år. 
Olika tekniska kommunikativa medel som tillexempel email, textmeddelanden, internet, 
bloggar och många andra tekniska medium har underlättat spridningen av konsumenters 
tankar och åsikter monumentalt samt till en betydligt bredare massa än tidigare (Allsop 
et al., 2007, s. 398). 

+&"-:&5*1&0,/*4,*/$&6/J*-=)0,2&:34&*,&>,7>&=3/*2"40&3J&N"41&"8&5"6/:&6(($/I//%&1*,,3&
typ kallas electronic word of mouth och kännetecknas av att kommunikationen sker 
elektroniskt. Den största förändringen electronic word of mouth har gjort är att 
hastigheten på spridningen samt mängden information har blivit så enkel att få ut till en 
bred massa (Zhang & Zhu, 2010, s. 133). Denna företeelse är extra påtagligt när det 
gäller word of mouth inom sociala medier där påverkan i beslut blir betydligt snabbare i 
och med den information som snabbt kan spridas och nås (Katona et al., 2011, s. 427). 
Den information som konsumenter mottar av säljare eller vanlig marknadsföring är 
oftast inte tillräcklig för att tillgodose kundens informationsbehov och därför vänder 
individer sig till alternativa källor för att stävja sin osäkerhet (Park & Lee, 2007, s. 
386;Weiss et al., 2008, s. 426). En empirisk studie utförd av Zhang och Zhu (2010, s. 
144) visar på att betydelsen av konsumenters åsikter på internet får en större roll när en 
produkt eller tjänst är mindre populär och alternativa källor, till exempel vänners 
I$0=/*4%& 0,/*& 80,,$& /0))2H,2)023E& ?/610*,& $"5& 6/8941*$& (I& G*,-gångs-J34"4>%& *W*5(*)J0$&
datorspel, filmer och musik, kan i stor grad relateras till vår studie då det är en liknande 
form av val samt där ett brett utbud av konsumentåsikter finns tillgängliga. 
 
Ett märkbart fenomen som kan urskiljas vid användningen av word of mouth är att 
desto mer förbindelser som bekräftar det faktum om att en specifik produkt/tjänst är bra, 
desto högre är sannolikheten för att individen kommer att göra ett inköp. Zhao och Xie 
specificerar i sin studie från 2011 gällande word of mouth att desto närmare social 
tillhörighet en person har till informatören, desto mer ökar sannolikheten att den 
överförda informationen kommer att användas till att påverka individens slutgiltiga val, 
oavsett tidsram Anledningen till detta är det inbundna förtroende personen har för den 
som överför informationen och därmed anser individen att det skapar en ökad säkerhet 
om aktualitet i beslutsprocessen (Zhao & Xie, 2011, s. 490;Katona et al., 2011, s. 427). 
Även personlig relevans till en produkt/tjänst är en stark påverkan i word of mouth-
processen. Desto närmre tillhörighet konsumenter känner till produkter och den erhållna 
informationen, desto större sannolikhet är det att individer faktiskt väljer att sprida detta 
vidare. Detta kan appliceras på både positiva samt negativa tankar om en specifik 
produkt eller tjänst, för att antingen underrätta eller värna om sina nära (Allsop et al., 
2007, s. 404). 
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Att påverkas av vad andra människor gör är ett naturligt beteende i en individs 
levnadssätt. Grupper, formella som informella, består av en enhet av personer som på ett 
eller annat sätt samspelar med varandra (Evans et al., 2006, s. 162). Ett exempel på en 
formell grupp är stora grupper som är tidsbundna, har struktur och är organisatoriskt 
uppbyggda. Denna typ av grupp är lätta att identifiera och lättare att nå ut till. 
Informella grupper består av mindre sammanslutningar med mindre struktur och större 
öppenhet. Denna typ av grupptillhörighet är oftast bättre på att influera individer i större 
utsträckning (Soloman et al., 2010, s. 385). Anledningen till varför individer samspelar 
är olika men ofta påverkar individer varandra i olika stor utsträckning och individer har 
olika roller inom en grupp. Det som kännetecknas av en grupp är att ett flertal personer 
har någon form av syfte eller ett gemensamt mål och på så sätt verkar tillsammans för 
att uppnå detta (Evans et al., 2006, s. 162-163). 

En referensgrupp är en faktisk eller imaginär, grupp eller individ, som är utformad så att 
den influerar och påverkar en individs beslutsprocess. Genom denna påverkan 
gruppbeteende har på konsumentens beslutsprocess ansåg vi att gruppbeteende komma 
att vara en relevant och aktuell teori för vår specifika studie. Referensgrupper kan 
påverka konsumenter på tre olika sätt, informatoriskt, utilitaristiskt och uttrycksfullt 
(Evans et al., 2008, s. 163-164). Ett exempel på en informatorisk influens, är om en 
individ söker information om produkter eller tjänster som används av inflytelserika 
människor eller individer som utför ett slags arbete med den specifika produkten. Denna 
företeelse skulle även kunna relateras till informatorisk- samt expertisstyrka, som också 
är påtagligt i gruppåverkan med liknande attribut (Soloman et al., 2010, s. 384-385). En 
informatorisk influens kan relateras till produkttestare, som genom sin kunskap, för 
kvalificerade tester på olika produkter alternativt tjänster får en övertygande effekt på 
andra. Expertisstyrka kan idag även relateras till bloggar, internetforum och andra 
sociala medier. En studie utförd av Zhu och Zhang 2010 svarar för att inflytande från 
andra individer på internetforum får en stark påverkan i ett sammanhang av val för en 
viss produkt. Studien påvisar även att mer avancerade referenser, exempelvis experter 
på internetforum, har ett större inflytande på individer (Zhu & Zhang, 2010, s. 145). 
Detta ansåg vi vara relevant att undersöka för att se om konsumenter påverkas av 
bloggar och internetforum i deras val av mobilapplikationer. 

Utilitaristiska influenser är om en konsument köper en produkt för att en närstående 
släkting, vän eller annan inflytelserik person har samma tycke och smak. Detta för att 
svara för referensens tankar om en produkt och på så sätt effektivt påverkas likställt som 
en referenskraft. Den tredje influensformen uttrycksfullhet svarar för om en individ låter 
sig påverkas för att ett varumärke ger individen en känsla av tillhörighet, eller en 
föreställning om belöning, eller att ett varumärke tycks visa på vem dem egentligen är i 
form av acceptans (Soloman et al., 2010, s. 393-394). Dessa typer av influenser ansåg vi 
vara relevanta för vår studie, för att se om konsumenter påverkades i sitt val av 
mobilapplikationer av vad andra personer i deras närhet hade för mobilapplikationer. 

Zeng et al utförde 2009 en studie på individer i åldrarna 22-31 år och avsikten med 
studien var att undersöka ifall personer som använde sig av sociala medier påverkades 
av direktreklam och speglade den erhållna reklamen vidare till individer i deras sociala 
nätverk. Studien presenterar bevis på att det fanns ett starkt samband mellan att desto 
bättre tillhörighet de inom gruppen har, desto större var sannolikheten att individer 
påverkades av reklam och gjorde val utifrån dem (Zeng et al., 2009, s. 9-10). Kim et al 
visar i en studie från 2008 att aktiva användare av någon form av social media med 
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produktanknytning, i synnerhet att tillhöra någon grupp inom dessa sociala medier, kan 
ha en betydlig påverkan i de val som individer gör. Grupptillhörigheten skapar en 
trygghet och ger en möjlighet att uttrycka sina tankar om produkten till andra med 
likasinnade intressen (Kim et al., 2008, s. 426). Detta anser vi kunna liknas vid 
kommentarer om mobilapplikationer vid nedladdning på App Store eller Google Play.   

B2I!D;99;#);,,#/#0 

Konsumentbeteende är som tidigare nämnt det ämnesområde som våra teorier bygger 
på. Då konsumentbeteende är ett brett ämnesområde och innefattar många olika delar 
kommer vi att fokusera på vad som påverkar konsumenter innan dessa fattar ett beslut, 
vilka påverkande faktorer som existerar vid val av mobilapplikationer. Vi kommer även 
att använda oss av beslutsprocessen. Motivationsteori kommer vi att behandla där vi 
väljer att använda oss av Mazlows behovshierarki men även interna och externa 
motivatorer. Vi kommer även att behandla teorier som härrör till word of mouth och 
gruppbeteende då det i liknelse med e-handel samt m-handel har en påverkan i beslutet 
som slutligen tas av konsumenter. 
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I detta kapitel avser vi att skildra vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av vid 
insamling av det data som vi kommer att basera vår studie på. Vi kommer även att 
presentera hur vi har sammanställt data samt hur vi har motiverat vårt 
tillvägagångssätt för undersökningen. 

C21!O#A$+(*.#/#0(9$,>A 
Det finns i huvudsak två olika undersökningsmetoder som en forskare kan använda vid 
någon form av undersökning av en företeelse samt insamling av empiriskt material, och 
det är antingen en kvantitativ eller en kvalitativ metod. Det är i huvudsak syftet med 
studien som avgör om en studie är kvalitativ eller kvantitativ samt vilken form av 
information forskaren avser att söka (Björklund & Paulsson, 2003, s. 63). Kvantitativ 
forskning har allt som oftast ett deduktivt synsätt på relationen mellan teori och empiri, 
en positivistisk ståndpunkt och en objektiv verklighetssyn (Bryman & Bell, 2005, s. 40). 
Kvantitativa metoder används främst för studier som har som avsikt att undersöka 
information som är mätbar eller som kan värderas numeriskt. Enkäter och matematiska 
modeller är tillexempel lämpade för kvantitativa studier (Björklund & Paulsson 2003, s. 
63). Data som samlats in analyseras först och generaliseras sedan gentemot den 
population som är avsedd att undersöka. Metoden ska även kunna borga för att studien 
är trovärdig, det vill säga upprätthålla validitet samt reliabilitet. Vidare ska en utförd 
kvantitativ studie kunna replikeras, för att inte studien som har utförts ska kunna 
ifrågasättas (Bryman & Bell, 2005, s. 85-86). Kvalitativa undersökningsmetoder har till 
skillnad från en kvantitativ undersökningsmetod en induktiv ansats till teorier och syftar 
till alstrande och utveckling av befintlig kunskap. Vidare har kvalitativ forskning ett 
hermeneutiskt synsätt samt en konstruktionistisk verklighetssyn (ibid, s. 40). Kvalitativ 
forsking används främst när studier avser att göra en mer utförlig förståelse för ett 
specifikt ämne eller företeelse. Typer på kvalitativ forskning är bland annat 
observationer samt intervjuer där syftet ofta är att ansamla data i form av ord (Björklund 
& Paulsson, 2003, s. 63). 

I och med den objektivistiska verklighetssyn vi har och med tanke på vårt syfte med den 
här studien ansåg vi att den kvantitativa metoden var mest lämplig för att undersöka vårt 
utstakade problemområde. Detta då vi med hjälp av vår undersökning vill beskriva vilka 
faktorer som påverkar konsumenter i deras val av mobilapplikationer, för att ge företag 
ökad kunskap om detta. 

C2<!O+:;'!;:!+$(J>#A$#,$+ 
Att göra en studie på en hel population bestående av tusentals individer är tämligen 
svårt, dels då det skulle krävas mycket tid och dels att det skulle vara kostsamt. Att 
genomföra en omfattande studie skulle dock självklart på ett bättre sätt spegla den 
population som avses undersökas. Då vi dessvärre inte kommer att kunna genomföra en 
omfattande studie kommer vi att lägga stor vikt vid att noga definiera det urval vi avser 
att göra så att den grupp respondenter som svarar även kan tänkas respondera för hela 
den population vi avser studera. Anledningen till detta är att ett urval avser att kunna 
svara för den population som ämnas undersökas och för att slutsatser ska kunna dras 
måste det vara ett bra urval. För att nå fram till ett godtagbart urval finns det två 
grundläggande strategier, dessa är slumpmässiga respektive icke-slumpmässiga urval 
(Dahmström, 2000, s. 188). 
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Ett slumpmässigt urval kan delas upp i ett antal kategorier, dessa är följande; obundet 
slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval och avslutningsvis 
klusterurval. Gemensamt för alla slumpmässiga urval är att urvalsmetoden syftar till att 
alla i den tilltänkta populationen ska ha en likvärdig möjlighet att komma med i urvalet 
(Bryman, 2011, s. 183ff). Då vårt urval inte kommer att genomföras genom ett 
slumpmässigt urval kommer vi nedan att lägga större vikt för att lyfta fram vad ett Icke 
slumpmässiga urval är. Ett icke slumpmässigt urval kan bestå av tre olika kategorier och 
dessa är; bekvämlighetsurval, snöbollsurval samt kvoturval. Ett bekvämlighetsurval är 
ett urval som baseras på att individer som för tillfället finns tillgängliga för den som 
utför studien används i urvalet (ibid, s. 194). Snöbollsurval är att en forskare enbart 
anser sig nå en begränsad andel av målpopulationen, genom att bjuda in andra individer 
och dem i sin tur bjuda in andra individer når således forskaren en större del av den 
målpopulation som avsetts (Dahmström, 2000, s. 196). Kvoturval, är den sista kategorin 
av icke slumpmässiga urval. Processen vid ett kvoturval är att forskaren väljer att skapa 
kvoter som sedan avses fyllas på ett lämpligt sätt. Dessa kvoter är till exempel indelade 
efter kön eller ålder och sedan är det upp till forskaren att fylla dessa, det vill säga att 
forskaren styr vilka individer som ska ingå i urvalet (ibid, s. 193). För att sammanfatta 
de icke slumpmässiga urvalen kan vi konstatera att alla individer i populationen tyvärr 
inte har likvärdig sannolikhet att komma med i en tilltänkt urvalsgrupp och på så vis ger 
det antagligen en något missvisande bild av populationen. 

Syftet med vår studie är att ur ett företagsperspektiv försöka beskriva vilka faktorer som 
påverkar individer i dennes val att ladda ner mobilapplikationer. Vi kommer att välja 
manliga och kvinnliga studenter vid Umeå universitet för att genomföra denna 
undersökning. Anledningen till varför vi ämnar rikta studien till studenter är att 
studenter i åldern mellan 20-29 år är den procentuellt sett största användargruppen av 
smartphones med mobilt internet (TNS-SIFO, 2011). Utifrån dessa fakta detta ville vi 
nå till ett urval som kan tänkas svara för hela den population som avses undersökas. Då 
vi ville använda oss av en teknisk plattform för undersökningen, eftersom det svarar för 
individer som nyttjar tekniska lösningar som exempelvis smartphones, kom vi fram till 
att det skulle bli svårt att täcka in alla studenter vid Umeå universitet. Vi kan således 
inte använda oss av en slumptabell för att få fram vårt urval för att lyckas genomföra ett 
bra generaliserbart slumpmässigt urval. Vårt urval kom därför att bli en form av ett icke 
slumpmässigt urval samt inom kategorin bekvämlighetsurval då vi själva kommer att 
välja ut respondenter för vårt urval. 

När det gäller hur stort ett stickprov ska vara finns det dessvärre inga tydliga riktlinjer. 
Teoretisk mättnad skulle vara ett önskvärt mål, det vill säga att ny data inte nämnvärt 
skulle påverka resultatet men det skulle vara tids- samt kostnadskrävande (Bryman & 
Bell, 2005, s. 449). Vår ambition var att göra en stickprovsstorlek som kan tänkas svara 
för vår problemformulering på ett tillfredställande sätt. Som Bryman hänvisar, desto 
större stickprovsurval desto bättre precision får studien utifrån den hela populationen 
(Bryman, 2011, s. 191). Vi anser att utifrån den tid vi har tillgänglig samt omfånget av 
studien att ungefär 200-300 individer skulle vara en lämplig mängd på vårt slutgiltiga 
resultat för att kunna ge oss en rättvisande bild och trovärdigt resultat av 
undersökningen. En negativ aspekt med att göra en internetbaserad undersökning är att 
undersökningen kan få stort bortfall (Dahmström, 2000, s. 65-66). Av den anledningen 
valde vi att ha ett totalt urval på 500 respondenter för att lyckas nå önskvärda 200-300 
respondenter i slutresultat. 
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Umeå universitet hade vid 2011 års årsredovisning totalt 36 081 studenter, av dessa 
studerade 34 842 på grund- och avancerad nivå. Andelen kvinnor av de studerande var 
61 procent (Umeå Universitet, 2012). Även fast det inte är en jämn könsfördelning på 
universitetet vill vi dock i vår studie försöka få en så jämn fördelning av män och 
kvinnor som möjligt. Detta för att studien på ett bättre sätt ska kunna generaliseras på 
respektive kön och på så sätt kunna identifiera eventuella skillnader könen emellan på 
specifika frågor. I och med vårt icke slumpmässiga urval kommer vi att eftersträva en 
jämn könsfördelning när vi väljer respondenter som kommer att ha möjlighet att svara 
på vår enkätundersökning. Detta leder till att vår urvalsmetod har vissa inslag av ett 
kvoturval då vi ämnar jämnt fördela de 200-300 tilltänkta respondenterna på respektive 
kön och inom en specifik ålder av 20-29 år. 

 
C2B!5#.H,$#!
Innan vi skapade vår enkät hade vi ett par preferenser som vi själva ville uppnå. Dessa 
var att enkäten skulle vara objektivt utformad, lätt att förstå och svara på, att resultatet 
av studien skulle vara generaliserbart samt att vi ville nå ut till en stor andel 
respondenter. Utifrån dessa preferenser ansåg vi relaterat till vad vi läst i metodlitteratur 
att en enkätundersökning skulle vara den mest praktiska och lämpliga 
undersökningsformen för oss. Enkäter som sådana kan delas ut på en mängd olika sätt, 
detta kan ske via post, för hand eller på elektronisk väg. Då alternativet att skicka 
enkäter via postgång skulle vara väldigt tidskrävande, och svårdefinierat utifrån vårt 
urval samt kostnadsfullt valde vi bort detta alternativ. Vidare har undersökningsmetoden 
brister i det faktum att det krävs att respondenten som har fått undersökningen ska fylla 
i enkäten samt skicka tillbaka den till oss som utför studien. Då vår studie relaterar till 
ett tämligen teknologiskt fenomen resonerade vi att vår målgrupp med största 
sannolikhet är användare av internet och sitter mycket vid sin dator alternativt 
smartphone. En personlig enkätutdelning har en stor fördel kontra båda de andra 
formerna eftersom den gör att vi som utformare av enkäten vid kontakt med 
respondenten kan förklara ifall det skulle vara någon oklarhet vid ifyllnadsprocessen 
(Dahmström, 2000, s. 60ff). Utifrån dessa preferenser ansåg vi dock att den mest 
lämpliga formen av enkätundersökning skulle vara ett utskick via elektronisk väg. 
Fördelen med denna form av undersökning, likställt med postutskick, är att 
respondenten har möjlighet att besvara frågorna när det passar individen själv. Detta är 
en stor fördel kontra en personlig utdelning då problem med tidsbegräsning kan 
föreligga. Med detta menar vi att respondenter kanske är upptagna med annat vilket 
skulle leda till en låg svarsfrekvens alternativt att individer inte tar sig tid att fundera 
nog över sitt svar. 

I och med vetskapen av detta har vi som tidigare nämnt tänkt utforma en lättförståelig 
samt tydlig enkät som inte ska vara till något bekymmer för respondenten att förstå. 
Vidare väljer vi att göra vår enkät helt anonym då vår studie inte är beroende av någon 
annan form av personlig information än kön och ålder. Detta anser vi kan leda till att 
individer känner en större benägenhet till att faktiskt deltaga i enkätundersökningen. 

C2B21!M>JJ'/#0!9$'';#!,$>+/A$'!>-%!)+&0>+!/!$#.H,@#A$+(*.#/#0$#!
Utifrån de tidigare studier, litteratur, hemsidor och andra bidragande källor som legat till 
grund i vårt teorikapitel har vi utformat den enkätundersökning vi utformat. Med olika 
teorier som stöd har vi utformat frågor för att kunna få svar på vilka faktorer som 
påverkar individers val av mobilapplikationer. Vi har valt att skapa våra frågor och 
påståenden utifrån delar av konsumentens beslutsprocess, exempelvis 
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informationssökning, som vi nämner i vårt teorikapitel. Utifrån frågorna samt 
påståendena använder vi oss av situationer som härleder till teorier som relaterar till 
behov, motivation, word of mouth och gruppbeteende. Se exempel nedan på ett 
påstående som är utformad från teorin: 
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Figur 3. Exempel på påstående taget ur enkätundersökningen 

+

C2B2<!5#.H,@#A$+(*.#/#0$#(!@,)>+9#/#0!
När själva enkäten ska skapas är det viktigt att själva syftet med studien framgår och att 
forskaren hela tiden hålla fokus på varför en viss fråga ska vara med i enkäten kopplat 
till utställd problemformulering. En annan viktig del av skapandet av enkäten är att 
bibehålla koncentrationen på att skapa frågor som respondenten faktiskt kan och vill 
svara på. Detta ska dock självfallet göras under ramen av att upprätthålla studiens syfte 
(Dahmström, 2000, s. 98). I den inledande beskrivningen av studien beskrev vi tydligt 
för respondenterna att deras svar är helt anonyma och att de enbart kommer att användas 
till denna studie. Då vi kommer att välja att distributera enkäten via internet ställer det 
ytterligare krav på att frågorna utformas på ett bra sätt då vi inte kan ändra på designen 
av studien och måste förlita oss till vald hemsidas typsnitt, grafik och funktion. 
Eftersom att vi som utför studien inte kommer att kunna närvara när respondenterna gör 
enkäten, kan vi varken hjälpa till eller förklara ifall det skulle uppstå något frågetecken 
runt någon fråga. Utformningen måste vara så pass genomförbar att respondenten på 
egen hand kan slutföra undersökningen utan vår närvaro. Enkätundersökningar lämnar 
inget åt slumpen och uppföljande frågor är tyvärr inget aktuellt tillägg i efterhand 
(Bryman, 2011, s. 229-230). Vi kommer att inleda enkätundersökningen med frågor av 
enklare karaktär för att undersöka respondentens kön, ålder samt ifall dem 
överhuvudtaget är ägare av en smartphone. Efter dessa inledande frågor kommer 
respondenten att få svara på ett antal frågor samt påståenden som specifikt härrör till 
undersökningsproblemet. 
 
Att vara noggrann vid utformningen av frågorna är av yttersta betydelse för att 
undersökningen ska bli bra och genomförbar. Målet är att alla respondenter ska förstå 
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frågorna för att studien ska erhålla ett så relevant resultat som möjligt. Det är därför som 
ett antal grundläggande aspekter bör tas i beaktning när själva frågorna formuleras för 
att minimera att de ska vara ett problem för den tilltänkta respondenten. För det första så 
ska alltid problemformuleringen av själva studien vara i fokus. Frågorna ska utformas 
på så sätt att de faktiskt täcker det som avses undersökas och ha en stark koppling till 
teorin. För det andra ska det på ett tydligt sätt anges vad som eftersöks, otydligheter kan 
förvirra respondenten och frågor som kan tolkas på annat sätt än vad som avses är med 
stor sannolikhet således en dåligt ställd fråga (Bryman & Bell, 2005, s. 183ff). Vid 
skapandet av enkätfrågorna bör forskaren undvika att ställa långa frågor, det vill säga 
frågor som är alldeles för mångordiga och invecklade. Korta och koncisa frågor är vad 
som bör eftersträvas. Ledande-, dubbel-, generella- samt frågor med negationer, bland 
annat användningen av inte i frågan, är andra typer på frågor som bör undvikas eller 
användas med största möjliga försiktighet. Vidare bör frågorna inte innehålla 
omständliga ord, tekniska uttryck eller lätt misstolkade ord, så att respondenten inte 
förstår frågan alternativt feltolkar den (Dahmström, 2000, s. 98ff). 

Enkätfrågor kan, något generaliserat, ställas på två olika sätt, dels med öppna frågor och 
dels med slutna frågor. Huruvida det är mer eller mindre lämpligt att använda någon 
form av frågorna är helt upp till vilken information forskaren avser att få fram. Öppna 
frågor ger, som det kanske framgår av namnet, respondenten fritt spelrum att svara på 
frågan. Slutna frågor är av den typen att respondenten får ett antal alternativ som de får 
ta ställning till och sedan välja det alternativ som bäst passar dem. Båda typerna av 
frågor har sina för respektive nackdelar men eftersom vi ska utföra en kvantitativ studie 
så har vi i huvudsak valt att använda oss av slutna frågor. Slutna frågor är även den 
vanligaste formen av frågor relaterat till frågeformulär (Bryman, 2011, s. 241ff). Vi 
kom i vår undersökning, till största del, att använda oss av slutna frågor och 
anledningen till varför vi valde det alternativet är att det bäst lämpar sig efter vad vi vill 
undersöka. Vår enkät kom i huvudsak att byggas på attitydfrågor, frågor som besvaras 
genom att ge svar på någon form av skala, med svarsalternativ på en ordinalskala, en 
skala som graderas numeriskt, graderad från ett till sju men även enstaka faktafrågor för 
att bestämma respondentens kön, ålder samt om dem äger en smartphone. Enligt 
Dahmström har dock attitydskalor en viss nackdel, då det för respondenten kan vara 
svårt att avgöra om skillnaden mellan skalstegen är likvärdig eller inte (Dahmström, 
2000, s. 29). Våra frågor som graderades från 1, instämmer inte alls, till 7, instämmer 
helt, för att respondenterna skulle kunna ge ett sanningsenligt svar och att vi därmed 
skulle få en tydlig bild av helheten. 

Genom att använda slutna frågor är det lättare att sammanställa svaren eftersom det är 
statiska svar och med möjligheten att enkelt och tydligt göra olika sorters jämförelser 
och undersöka samband/skillnader. En enkät, uppbyggd av slutna frågor går även 
snabbare att utföra för respondenten och det borgar för att fler tar sig tid att utföra 
studien (Bryman & Bell, 2011, s. 241ff). Alla frågor i enkäten kommer att vara 
G"#)023/"40$=3>%&5*1&1*/&5*,3/&3//&4*$(",1*,/*4& 0,/*&=3,&8"4/$H//3&6/3,&3//&#*$J343&3))3&
frågor som är uppdelade på respektive sida. Totalt fördelas enkäten på tre sidor och idén 
med obligatoriska frågor är att minska eventuella bortfall. 

C2B2B!=/'>,(,@A/$+!J&!$#.H,@#A$+(*.#/#0$#!
För att försäkra oss om att de frågor vi avser ställa till vårt urval är förståeliga och att 
undersökningen fungerar, valde vi att utföra en pilotstudie. Syftet med pilotstudier är att 
säkerhetsställa att frågorna fungerar i praktiken och faktiskt ger svar på det som avses 
undersökas. Pilotstudier är extra viktiga vid en enkätundersökning, och i synnerhet vid 
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en webb-undersökning, eftersom möjligheten för författaren att närvara vid 
undersökningstillfället uteblir (Bryman & Bell, 2005, s. 191). Vi valde att utföra 
pilotstudien på vänner som fick utföra enkätundersökningen innan vi skickade ut den till 
våra respondenter. Individerna som utförde pilotstudien var inte insatta i vårt skrivande 
för att det på så sätt skulle vrida deras objektivitet. Pilotstudien gav oss indikationer på 
att frågorna var lättförståeliga och relevanta men att mindre språkliga åtgärder kunde 
tänkas göras. En annan aspekt som några av pilotrespondenterna framförde var att den 
:*5$013& $"5& N*##*,=H/*,& 2K"41*$& (I& :31*& *//& G$(*-0*))/>& 43,2"41,0,2$$7$/*5E&
Rangordningssystemet fungerade som så att vid rangordning ändrade svarskolumnerna 
()3/$E& X5& 4*$(",1*,/*,& J3)1*& *W*5(*)J0$& G,9K*>& $"5& ,4& C& 0& "41,0,2*,%& ()3-*431*$&
denna kolumn högst upp och de andra två (kommunikation och nytta) förflyttades ned. 
Denna förflyttning av kolumner lade vissa respondenter inte märke till och trodde därför 
att det var fel på undersökningen. Anledningen till detta rangordningssystem var enligt 
6,1*4$9=,0,2$/KH,$/*,& ?64J*7&P",=*7& 3//& 3,/3)*/& G=)0-=>& $=6))*&50,$=3$& "-:& 1H45*1&
påskynda processen. Det resultat och åsikter vi fick av vår pilotstudie gjorde att vi valde 
att skriva en utförlig förklaring till hur studien skulle utföras rent praktiskt, där vi var 
tydliga med hur rangordningssystemet fungerade. Även att vi valde att omformulera de 
frågor/påståenden som våra pilotrespondenter hade svårt att tolka. Detta för att 
underlätta för respondenterna. 

C2B2C!6/(,+/?@,/>#!;:!@#A$+(*.#/#0$#!
<I&J0&J3)1*&3//&2943&*,&*,=H/6,1*4$9=,0,2&J03&$"-03)3&5*10*4&$=3(31*&J0&*//&G*J*,/>&(I&
Facebook och publicerade det till vårt specifika urval. Som vi tidigare nämnt i kapitlet 
valde vi att göra ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval med inslag av kvoturval, i 
"-:&5*1&J3)&3J&=9,&"-:&I)1*4%&"-:&G#K91>&J03&Y3-*#""=&0,&0,10J01*4&$"5&$/61*431*&J01&
Umeå universitet. När vi valde våra 500 respondenter för vår studie använde vi olika 
grupper som fanns tillgängliga på Facebook som härrörde till Umeå Universitet eller 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Grupper syftar på sammanslutningar av 
individer som har valt att deltaga i dessa på grund av ett specifikt syfte, till exempel att 
gemensamma studier utförs. Då det endast går att bjuda in en person en gång var det 
ingen risk att vi skulle få svar av samma person vid fler än ett tillfälle. Vidare valde vi 
3//& 2943& >*J*,/*/>& $)6/*/& $I)*1*$& #)*J& 1*/& $H=*4:*/$$/H))/& 3//& 0,gen annan än vårt urval 
kunde utföra studien. Z8/*4& 1*/& 3//& J0& $=3(3/& *//& G*J*,/>%& #*$=40J0/& $/610*,$& $78/*& $35/&
förklarat hur studien bör utföras skickade vi ut enkätundersökningen till vårt urval. Den 
ytterligare förklaringen var en del av den pilotstudie vi gjorde för att förtydliga 
eventuella frågetecken kring utformningen av rangordningssystemet vi tidigare nämnt. 
Utskicket skedde 20 Maj till 22 Maj, publicerat samt avslutat vid samma klockslag, 
12:00. Respondenterna hade således 48 timmar på sig att besvara enkäten i sin helhet. 
För att säkerhetsställa att så många som möjligt svarade på enkäten skickade vi även ut 
en påminnelse två gånger under publiceringstiden. Påminnelsen var i form av 
G,"/080*40,2>&"-:&5*1&det menas att användaren av Facebook-sidan får en notis om att 
något har hänt som rör deras egen användare. Av den anledningen att enkäten skickades 
till de tilltänkta respondenters Facebook, fanns även möjligheten att besvara 
undersökning på deras eventuella smartphone.  

C2C!G$;+?$,#/#0!;:!@#A$+(*.#/#0!
Som tidigare nämnt var vår enkätundersökning publicerad mellan den 20-22 maj på 
Survey Monkey länkad från en skapad grupp på Facebook. Enkäten fanns således 
tillgänglig under två hela dagar vilket gjorde det möjligt för vårt urval att kunna besvara 
frågorna under denna tid. De data som sedan lagrats via den internetpublicerade 
enkätundersökningen började vi därefter att bearbeta när väl undersökningstiden hade 
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gått ut. Vi kunde efter en snabb anblick konstatera att det fanns en viss proportion av 
bortfall, vi kommer dock i närmare detalj att diskutera detta bortfall senare i kapitlet 
under rubriken bortfall. Fördelen att använda sig av en internetbaserad 
enkätundersökning visar sig väldigt tydligt under bearbetningstillfället. Att använda sig 
av en betalningsbaserad undersökningshemsida visade sig vara välinvesterade pengar då 
ett flertal olika bearbetningsalternativ fanns tillgängliga. Hemsidan gjorde det möjligt 
att ladda ner processad data i olika filformat men även att skapa diagram och tabeller 
direkt på hemsidan. Tabeller skapades för att tydliggöra svarsfrekvenser, det vill säga 
antalet erhållna svar till antalet faktiska svar och diagram samt andra figurer för att visa 
på samband mellan olika variabler.!

Vi använde även Microsoft Office Excel samt SPSS för att processa samt sammanställa 
data. Detta gjordes möjligt i och med nedladdningen av oprocessad data från Survey 
Monkey. I Excel samt SPSS gavs det större möjlighet att till exempel gruppera om 
svarsalternativ, från vår ordinalskala 1-7 till mindre grupperingar om 1-2-3, 4 och 5-6-7. 
Detta gjorde vi för att tydliggöra svar samt att förenkla kodning och sedan 
framställningen av diagram och tabeller. Fördelningen 1-2-3 anser vi vara att 
respondenter inte instämmer. Alternativ 4 är ingen specifik åsikt eller neutral hållning 
och 5-6-7 svarar för att respondenter instämmer. I och med att vi använde oss av tre 
olika plattformar för att framställa resultaten anser vi att vi fått en bra bredd på 
redovisningsmöjligheter. Vi valde att inkludera alla respondenters svar i empirin även 
om de inte helt slutfört studien. Detta gjordes dock bara om vi anser att det tillförde 
något till resultatet och är då angivet i empirin. Vi väljer även att inkludera korstabeller 
som visar på intressanta skillnader på kvinnor och män där vi anser att resultatet 
anmärkningsvärt skiljer sig könen emellan.  

C2C21!L>'.#/#0!;:!A;,;!
Eftersom enkätundersökningen gjordes online via en betalningsbaserad 
enkätundersökningshemsida, Survey Monkey, underlättades framställningen av de 
erhållna resultaten markant. Hemsidans inbyggda funktioner möjliggör att resultat 
direkt kan plockas fram samt nedladdas i olika format, dock inte lämpat för SPSS. 
Tabeller och test kan även de direkt laddas ned från hemsidan, dessa utformat efter den 
studie som gjorts. Resultaten av undersökningen kommer att presenteras i analysen där 
vi avser att göra en diskussion av de resultat vi har fått fram. Redovisningen av 
undersökningen finns i sin helhet i uppsatsens bifogade bilagor. 

C2C2<!R/0@+$+!>-%!,;?$''$+!
För att presentera den data vi har fått fram genom vår enkätundersökning kommer vi att 
presentera olika figurer och tabeller. När figurer och tabeller ska presenteras är det en 
del saker som bör tas i beaktning. Först och främst måste det försäkras att de faktiskt 
tillför något till studien, ha koppling till undersökningen samt ha knytning till den text 
som presenteras. Vidare bör figurtexter användas för att presentera det som finns synligt 
i tabellen eller figuren (Björklund & Paulsson, 2003, s. 81). Därför har vi varit 
konsekventa med att samtliga av våra figurer och tabeller är relevanta för studien, att de 
tillför något och att läsaren enkelt kan se och förstå dem för att bilda en egen 
uppfattning. 

C2C2B!M>+(,;?$''$+!
Korstabeller gör det möjligt att undersöka om det finns ett ömsesidigt beroende av 
varandra. Det vill säga om olika variabler är relaterade till varandra och om det finns 
någon typ av samband mellan dem. Korstabeller är lämpade att användas för variabler 
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som kan kvantifieras, till exempel kön, ålder eller andra typer av ordinalskalor 
(Saunders et al., 2003, s. 346). Korstabeller kan vara praktiska när eventuella samband 
ska redovisas. Åsiktsfördelning för kvinnor samt män relaterat till en specifik fråga kan 
vara en typ av lämpligt samband som kan undersökas i en korstabell (Dahmström, 2000, 
s. 168). Därför har vi valt att använda oss av korstabeller då variablerna kvinnor och 
män varit relevanta att redovisa för att visa på eventuella samband/skillnader. 

C2C2C!G>+,);''!
Med bortfall, vanligtvis individbortfall, avses de individer i ett urval som inte, av någon 
anledning, valt att svara på enkäten överhuvudtaget. En annan typ av bortfall är partiellt 
bortfall, med det menas att individer i ett urval enbart delvis besvarar de frågor som 
ställs i enkäten. Det finns olika anledningar till varför ett bortfall kan uppstå. Exempel 
på bortfall kan vara att respondenter ej anser sig ha tid att svara, väljer att avsluta 
studien i förtid, att frågorna är för svåra att besvara för individen samt att det rör sig om 
problem av teknisk karaktär (Dahmström, 2000, s. 253-254). Vår studie kom tyvärr att 
befattas med båda typerna av bortfall, det vill säga att det både fanns ett individbortfall 
samt ett partiellt bortfall. För att komma fram till bortfallet i procent kan vi börja med 
att undersöka svarsfrekvensen. Svarsfrekvens svarar för hur många individer som 
faktiskt slutför enkäten och bidrar till slutresultatet. Svarsprocenten beräknas genom att 
dividera antalet användbara enkäter med antalet totalt utskickade enkäter (Bryman, 
2011, s. 192). I vår studie blir den slutgiltiga svarsfrekvensen 42,2 procent (211 av 500), 
detta svarar i sin tur på att det totala bortfallet är 57,8 procent. Bortfallet är dock i sin tur 
uppdelat i individbortfall och partiellt bortfall. Initialt påbörjade 280 individer 
enkätundersökningen och 211 avslutade den, således kan 220 av totala urvalet anses 
vara individbortfall och 69 partiellt bortfall. 

 
För att kort kommentera bortfallet var det något som vi tidigare nämnt var förberedda 
på. Därför valde vi också att göra ett större urval för att lyckas att få ett tillräckligt stort 
slutresultat i antalet respondenter, för att undersökningen skulle ge ett trovärdigt 
resultat. Det är självklart tråkigt att ett så pass stort bortfall uppstår men vi försökte, i 
"-:& 5*1& G,"/080*40,234,3>%& 3//& 50,$=3& 1*/& *8/*4& #H$/3& 8945I23E& +,10J01#"4/83))*/& $"5&
sådant tror vi härrör till att individer antingen inte såg enkätundersökningen på sin 
Facebook-sida alternativt bara valde att inte göra den överhuvudtaget. En annan möjlig 
anledning till varför individer inte gjorde undersökningen kan tänkas vara att de inte 
anser sig ladda ned mobilapplikationer i nog stor utsträckning för att tänkas kunna svara 
på frågorna. Ytterligare en påtaglig faktor som kanske påverkade individbortfallet är att 
individer inte ägde en smartphone och därför innan studien påbörjades inte valde att 
svara på enkäten av den anledningen. 

 
För att vidare kommentera det partiella bortfallet finns det ett antal faktorer som kan 
tänkas ha påverkat utfallet. Först och främst kan det delförklaras av att individer inte 
äger en smartphone överhuvudtaget. Vi har som tidigare nämnt i kapitlet en fråga som 
härrörde om individen ägde en smartphone eller inte. 20 stycken respondenter valde att 
$J343&G[*K>&0&1*,,3&84I23&J0)=*/&6/*$)9/&1*5&64&6,1*4$9=,0,2*,&1I&1*&0,/*&0,20-=&0&JI4/&
urval och därmed inte kunde bidra till undersökningen. Resterande 49 respondenter av 
det partiella bortfallet har således avslutat studien under loppets gång. En möjlig 
förklaring till varför andra respondenter har valt att avsluta studien kan tänkas vara det 
G$(*-0*))3>& 43,2"41,0,2$$7$/*5& $"5& (0)"/$/610*,& J34,31*& 894& 5*,& HJ*,& 3//& 0,10J01*4&
blev uttråkade och avslutade studien på grund av det. Ett avslutande exempel på vad 
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som skulle kunna ha bidragit till det partiella bortfallet är att individer ansett sig 
oförmögna att kunna besvara frågorna och därför valt att avsluta studien. 

C2F!W$,>A.+/,/.!
Att själva vara kritisk till sin studie är en viktig del av uppsatsskrivandet. Detta gäller 
alla delar av uppsatsen, från början, vid val av källor i teorikapitlet, till hur resultatet 
presenteras i avslutande analys (Björklund & Paulsson, 2003, s. 121). Att skapa 
trovärdighet och ständigt försöka hålla sig kritiska till de val vi gjort är något vi i stor 
utsträckning har bemödat oss om att göra under vår studie. Vi har utifrån den tidsram 
och resurser som funnits tillgängliga arbetat för att uppnå detta. En kritiserbar del av vår 
undersökning är att vi valt att göra ett icke slumpmässigt urval, av typen 
bekvämlighetsurval med inslag av kvoturval. Vi motiverar dock detta ställningstagande 
med att urvalet som vi gjort på ett bra sätt speglar användargruppen av smartphones. Vi 
baserar bland annat detta ställningstagande utifrån en sifo-undersökning som är utförd 
under 2011 som avsåg att undersöka andelen individer som använde mobiltelefon med 
möjlighet till mobilt internetanvändande (TNS-SIFO, 2011). Användningen av sociala 
medier, och specifikt Facebook som distributionskälla vid vår enkätundersökning, kan 
även det anses vara en opålitlig distributionskälla. Vi motiverar dock detta val med att 
den största andelen individer som använder sociala medier befinner sig i en jämförbar 
ålder med de som använder smartphones, detta baserat på information från SCB och 
Socialbakers (SCB, 2011;Socialbakers, 2012). I och med den relevanta statistik vi har 
funnit anser vi att det styrker vårt slutgiltiga beslut. En direkt kritik som kan riktas till 
oss författare är valet att distributera enkäten under 48 timmar. Hade undersökningen 
varit tillgänglig under en längre period hade studien kunnat få ett bättre resultat och 
därför ett mindre bortfall.  
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I det här kapitlet av studien redovisar vi de resultat vi erfordrat genom vår 
undersökning, våra primärdata. U tifrån vårt teorikapitel, med hjälp av de påverkande 
teorier och faktorer på konsumentens val, som vi tar upp i det kapitlet. Genom att först 
beskriva respondenternas könsfördelning, ålder och innehavande av smartphone ger vi 
en inblick i deras bakgrundsinformation. Sedan går vi in på djupet och beskriver vårt 
resultat genom statistik och olika diagram som vi kopplar till vårt teorikapitel för att 
visa på vilka faktorer våra respondenter, fördelat på kvinnor och män, påverkas av i 
deras val av mobilapplikationer. 

F21!G;.0+@#A(/#)>+9;,/>#!
Av våra initialt 280 respondenter var det 131 kvinnor och 149 män som deltog i 
enkätundersökningen. Vad det gäller den procentuella fördelningen var 46,8 procent 
kvinnor och 53,2 procent män. Under undersökningens gång minskade antalet 
respondenter och könsfördelning kom avslutningsvis att vara 50,2 procent kvinnor (106 
respondenter) och 49,8 procent män (105 respondenter). Därför anser vi att denna nya 
fördelning av kvinnor och män i vår undersökning är representativ för ett trovärdigt 
resultat.!

Genom att sätta in en variabel där respondenterna själva fick fylla i sin ålder kunde vi 
kontrollera att respondenter som svarade på enkätundersökningen var inom rätt 
åldersspann (20-29 år) för att kunna räknas in i vår tänkta målgrupp. 
 
Innan respondenterna fick gå vidare i undersökningen och svara på de frågor som är 
kopplade och relaterade till vårt teorikapitel ställde vi frågan, huruvida respondenterna 
innehar en smartphone eller inte. Det visade sig, även fast vi hade ett relativt stort antal 
respondenter, att hela 20 stycken av våra 280 stycken respondenter ej ägde en 
smartphone. Den procentuella andelen respondenter utan smartphone uppgick då till 7,1 
procent. Denna grupp respondenter som ej hade någon smartphone var inte relevanta för 
vår studie då de föll utanför ramen för att komma med som respondent. Dessa individer 
kunde således inte fortsätta att svara på enkäten och blev tackade för sin medverkan. 

F2<!G$%>:!
När respondenterna gått från att fylla i bakgrundsinformation gick de vidare till våra 
frågor, fråga 4-7, där det handlade om att svara genom att rangordna olika alternativ. 
Den första faktiska frågan i undersökningen, fråga 4, var i vilken utsträckning våra 
respondenter laddar ned mobilapplikationer utifrån de tre kategorierna: nöje, 
kommunikation och nytta. Vi bad dem rangordna de tre kategorierna från 1-3 utifrån sin 
egen utsträckning av nedladdning. Resultatet av denna fråga visar att större delen av 
respondenterna på 51,9 procent (149 respondenter) laddar ned applikationer för 
kommunikation i högst utsträckning, 46,4 procent (122 respondenter) laddar ned 
applikationer för nytta i näst högst utsträckning och 63,4 procent (109 respondenter) 
laddar ned applikationer för nöje i lägst utsträckning. För att vidare se hur kvinnor 
respektive män svarade, kan vi se en tydlig tendens till att kvinnor i högre grad väljer 
mobilapplikationer för kommunikation, (60 procent). Män väljer också emellertid att i 
högst grad välja kommunikativa mobilapplikationer, 44 procent, men har rent generellt 
en större spridning mot nytta och nöje än kvinnor. (Se figur 4, s. 32) 
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Figur 4. Fråga 4 

Vidare ställde vi tre frågor för respektive kategori där vi bad respondenterna att 
rangordna de tre alternativen: eget behov, andras åsikter (familj, vänner, kollegor, 
bloggar, forum) och om applikationen är !-&++-/*#,*8:$')*#8$*#8/*$*pplikationer för 
att se vilket alternativ som påverkar deras val i högsta grad. Gällande kategorin nöje 
påverkas större delen av respondenterna på 52,3 procent (123 respondenter) av eget 
behov i högsta grad, 44,7 procent (105 respondenter) av andras åsikter i näst högsta 
grad och 52,3 procent (123 respondenter) av om applikationen H4&G/"((-43,=31>&0&)H2$/3&
grad. (Se bilaga 2, figur 1) 

Gällande kategorin kommunikation påverkas en majoritet av respondenterna på 76,2 
procent (179 respondenter) av eget behov i högsta grad, 60,0 procent (141 respondenter) 
av andras åsikter i näst högsta grad och 77,0 procent (181 respondenter) av om 
3(()0=3/0",*,&H4&G/"((-43,=31>&0&)H2$/3&2431E (Se bilaga 2, figur 2) 

Gällande kategorin nytta påverkas en majoritet av respondenterna på 85,1 procent (200 
respondenter) av eget behov i högsta grad, 63,4 procent (149 respondenter) av andras 
åsikter i näst högsta grad och 66,0 procent (155 respondenter) av om applikationen är 
G/"((-43,=31>&0&)H2$/3&2431E (Se bilaga 2, figur 3) 

Detta visar på ett upprepande mönster i hur respondenterna svarar. Vid samtliga 
kategorier (nöje, kommunikation och nytta) i fråga 5-7 rangordnar respondenterna de 
påverkande faktorerna i samma rangordning. Majoriteten av respondenterna svarar att 
de påverkas av eget behov i högsta grad, av andras åsikter (familj, vänner, kollegor, 
bloggar, forum) i näst högsta grad och av om *++)(,*-(&#0#$ ./$ !-&++-/*#,*8:$ ')*#8$
andra applikationer i lägsta grad. För att se till kvinnor och män i kategorin nöje 
påverkades 61 procent av männen av eget behov i första hand medan kvinnorna spred 
sig mer och påverkades mest av eget behov men också andras åsikter i första hand på 41 
procent vardera. Endast 23 procent av männen påverkades av andras åsikter i första 
hand gällande nöje. Gällande kategorin kommunikation påverkades båda könen av eget 
behov i första hand, 75 procent av kvinnorna och 78 procent av männen. Samma var för 
kategorin nytta där 89 procent av kvinnorna och 82 procent av männen påverkades av 
eget behov i första hand. I övrigt svarade båda könen relativt likt. (Se figur 5, s. 33) 
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Figur 5. F råga 5, 6 och 7!
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Från och med fråga 9 börjar vi med påståenden där respondenterna får ett påstående, en 
situation, och får ta ställning till huruvida de instämmer med påståendet. 

I fråga 9 frågar vi respondenterna om de tar god tid på sig i sitt val av mobil applikation 
utifrån följande situationer: jag upptäcker att jag har ett behov, jag får höra om 
applikationen via familj, vän eller kollega, andra personer i min redan har 
mobilapplikationen och *++)(,*-(&#0#$ ./$ !-&++-/*#,*8:$ ')*#8$ *#8/*$ *++)(,*-(&#0/. 
Vid första situationen, gällande konsumentens egna behov, instämde 49 procent (103 
respondenter), 14 procent (29 respondenter) hade ingen åsikt och 37 procent (79 
respondenter) instämde inte. (Se bilaga 2, figur 4) 

Vid andra situationen, gällande om konsumenten får höra om applikationen via familj, 
vän eller kollega, instämde 19 procent (40 respondenter), 12,8 procent (27 respondenter) 
hade ingen åsikt och 68,2 procent (144 respondenter) instämde inte. (Se bilaga 2, figur 
5) 

F råga 7 K vinna Man 

Eget behov     

1 89% 82% 

2 7% 13% 

3 4% 6% 

Andras åsikter   

1 9% 7% 

2 68% 59% 

3 23% 34% 

'(()0=3/0",*,&H4&>/"((-43,=31> 

1 3% 12% 

2 25% 28% 

3 72% 60% 

F råga 5 K vinna Man 

Eget 
behov     

1 41% 63% 

2 31% 17% 

3 28% 20% 

Andras åsikter   

1 41% 23% 

2 41% 48% 

3 18% 29% 

Applikationen H4& >/"((-
43,=31>& 

1 18% 14% 

2 28% 35% 

3 54% 51% 

F råga 6 K vinna Man 

Eget 
behov     

1 75% 78% 

2 22% 18% 

3 3% 4% 

Andras åsikter   

1 25% 17% 

2 63% 57% 

3 11% 27% 

'(()0=3/0",*,& H4& >/"((-
43,=31> 

1 0% 6% 

2 15% 25% 

3 85% 69% 
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Vid tredje situationen, om andra personer i 
konsumentens närhet har mobilapplikationen, 
instämde 16,6 procent (35 respondenter), 14,2 
procent (30 respondenter) hade ingen åsikt och 
69,2 procent (149 respondenter) instämde inte. 
(Se bilaga 2, figur 6) 

Vid fjärde och sista situationen på fråga 9, 
gällande om applikatio,*,& H4& G/"((-43,=31>%&
instämde 22,7 procent (48 respondenter), 18 
procent (38 respondenter) hade ingen åsikt och 
59,3 procent (125 respondenter) instämde inte. 
(Se bilaga 2, figur 7) 

Vårt resultat visar att konsumenten tar god tid 
på sig i sitt val av mobilapplikation om den 
känner ett eget behov då en större andel av 
respondenterna, gentemot de andra 
svarsalternativen, svarar att de instämmer. I de 
samtliga övriga situationerna svarar en 
majoritet av respondenterna att de inte 
instämmer om att de tar god tid på sig i sitt val 
av mobilapplikation. Gällande könsfördelning 
kan vi se att männen (59 procent) tenderar att 
ta god tid på sig om de upplever ett eget behov 
medan kvinnorna överlag tenderar att inte ta 
god tid på sig utan påverkas av vad familj, 
vänner och kollegor säger (72 procent) samt 
vad andra personer i deras närhet har för 
applikationer (73 procent). (Se figur 6, s.34) 

 
 
 
 
 

 

Figur 6. Fråga 9 - Könsfördelning 

 

  

F råga 9. Jag tar god tid på mig i mitt val av 
!"#$%&''%$(&)$"*+"!, 

Jag upptäcker att jag har ett behov:   

 

K vinna Man 

Instämmer inte 45% 30% 

Ingen åsikt 17% 11% 

Instämmer  38% 59% 

   Jag får höra om applikationen via familj, vän eller 
kollega: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 72% 64% 

Ingen åsikt 9% 17% 

Instämmer  19% 19% 

   Andra personer i min närhet redan har 
mobilapplikationen: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 73% 65% 

Ingen åsikt 11% 18% 

Instämmer  16% 17% 

   '(()0=3/0",*,& H4& G/"((-43,=31>& #)3,1& 3,143&
applikationer: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 62% 57% 

Ingen åsikt 20% 16% 

Instämmer  18% 27% 
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Fråga 10 relaterar också till 
informationssökning där vi frågar 
respondenterna ifall de söker information om 
olika alternativ innan de laddar ned en 
mobilapplikation utifrån följande situationer: 
jag upptäcker att jag har ett behov, jag får 
höra om applikationen via familj, vän eller 
kollega, andra personer i min närhet redan 
har mobilapplikationen och applikationen är 
!-&++-/*#,*8:$')*#8$*#8/*$*++)(,*-(&#0/. Vid 
första situationen, gällande konsumentens 
egna behov, instämde 42 procent (89 
respondenter), 13 procent (28 respondenter) 
hade ingen åsikt och 45 procent (94 
respondenter) instämde inte. (Se bilaga 2, figur 
8) 

Vid andra situationen, gällande om 
konsumenten får höra om applikationen via 
familj, vän eller kollega, instämde 12 procent 
(26 respondenter), 12 procent (26 
respondenter) hade ingen åsikt och 75 procent 
(159 respondenter) instämde inte. (Se bilaga 2, 
figur 9) 

Vid tredje situationen, om andra personer i 
konsumentens närhet har mobilapplikationen, 
instämde 10 procent (21 respondenter), 15 
procent (32 respondenter) hade ingen åsikt och 
75 procent (158 respondenter) instämde inte. 
(Se bilaga 2, figur 10) 

Vid fjärde och sista situationen i frågan, 
2H))3,1*& "5& 3(()0=3/0",*,& H4& G/"((-43,=31>%&
instämde 17 procent (35 respondenter), 15 
procent (31 respondenter) hade ingen åsikt och 
69 procent (143 respondenter) instämde inte. 
(Se bilaga 2, figur 11) 

 
 

 
Figur 7. Fråga 10 - Könsfördelning 

 

  

F råga 10, Jag söker information om olika 
alternativ innan jag laddar ned en 
mobilappli(&)$"*+"!, 

Jag upptäcker att jag har ett behov:   

 

K vinna Man 

Instämmer inte 51% 38% 

Ingen åsikt 15% 12% 

Instämmer  34% 50% 

   Jag får höra om applikationen via familj, vän eller 
kollega: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 81% 69% 

Ingen åsikt 14% 11% 

Instämmer  5% 20% 

   Andra personer i min närhet redan har 
mobilapplikationen: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 82% 68% 

Ingen åsikt 12% 18% 

Instämmer  6% 14% 

   '(()0=3/0",*,& H4& G/"((-43,=31>& #)3,1& 3,143&
applikationer: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 74% 62% 

Ingen åsikt 14% 16% 

Instämmer  12% 22% 
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Gällande resultaten av fråga 10, om konsumenten söker information om olika alternativ 
innan de laddar ned en mobilapplikation, kan vi se att när det kommer till om 
konsumenten upptäcker ett eget behov är det en relativt jämn fördelning mellan de 
4*$(",1*,/*4& $"5& $J3434& G0,$/H55*4>& "-:& G0,$/H55*4& 0,/*>E& \H))3,1*& 1*& /4*& 9J4023&
sit63/0",*4,3&H4&1*/&*,&=)34&53K"40/*/&3J&4*$(",1*,/*4,3&$"5&$J3434&G0,$/H55*4&0,/*>&(I&
frågan, vilket gör att resultatet av dessa tre skiljer sig nämnvärt från resultatet av den 
första situationen. Även här, likt fråga 9, tenderar män (50 procent) mer att söka 
information om olika alternativ vid eget behov gentemot kvinnorna (34 procent). 
Kvinnorna tenderar även här att påverkas av vad familj, vänner och kollegor säger om 
en applikation (81 procent) samt om andra personer i deras närhet redan har 
applikationen (82 procent). (Se figur 7, s. 35) 

!
F2C!KH+A$+/#0!;:!;',$+#;,/:!
Fråga 8 relaterar till att svara på hur respondenter tycker att mer alternativ av en 
liknande mobilapplikation påverkar det slutgiltiga valet. En betydande majoritet av 
respondenterna, 80 procent (188 respondenter) av 235 svarande, anser att valet av 
mobilapplikation försvåras. 15 procent (35 respondenter) anser att dem inte påverkas av 
flera valalternativ och endast 5 procent (12 respondenter) tycker att deras slutgiltiga val 
förenklas. För att härleda till hur kvinnor och män relaterar till påståendet råder det hög 
samstämmighet. 80,9 procent av kvinnorna ansåg att deras val försvårades och män 79,2 
procent. (Se figur 8 och figur 9, s. 36) 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Figur 8. Fråga 8 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 9. Fråga 8 - Könsfördelning 

Hur påverkas ditt val av mobilapplikation om det finns 
ett utbud av två eller flera alternativ med liknande 
funktion? 

 

K vinna Man 

Mitt val försvåras 81% 79% 

Mitt val påverkas inte alls  13% 17% 

Mitt val förenklas 6% 4% 
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I fråga 11 vill vi veta om konsumenterna 
jämför olika alternativ med varandra vid val av 
mobilapplikation utifrån följande situationer: 
jag upptäcker att jag har ett behov, jag får 
höra om applikationen via familj, vän eller 
kollega, andra personer i min närhet redan 
har mobilapplikationen och applikationen är 
!-&++-/*#,*8:$ ')*#8$ *#8/*$ *++)(,*-(&#0/. I 
den första situationen, gällande om 
konsumenten upptäcker ett eget behov, 
instämde 53 procent (112 respondenter), 13 
procent (27 respondenter) hade ingen åsikt och 
34 procent (72 respondenter) instämde inte. 
(Se bilaga 2, figur 12) 

Vid andra situationen, gällande om 
konsumenten får höra om applikationen via 
familj, vän eller kollega, instämde 14 procent 
(30 respondenter), 14 procent (29 
respondenter) hade ingen åsikt och 72 procent 
(152 respondenter) instämde inte. (Se bilaga 2, 
figur 13) 

Vid tredje situationen, om andra personer i 
konsumentens närhet har mobilapplikationen, 
instämde 13 procent (27 respondenter) av 
respondenterna, 16 procent (34 respondenter) 
hade ingen åsikt och 71 procent (150 
respondenter) instämde inte. (Se bilaga 2, figur 
14) 

Vid fjärde och sista situationen i frågan, 
gällande om applikationen ä4& G/"((-43,=31>%&
instämde 17 procent (35 respondenter), 18 
procent (39 respondenter) hade ingen åsikt och 
64 procent (136 respondenter) instämde inte. 
(Se bilaga 2, figur 15) 

 

Figur 10. Fråga 11 - Könsfördelning 
 

  

F råga 11, Jag jämför olika alternativ med 
-&.&*/.&+-$/+-&%+&-+!"#$%&''%$(&)$"*+"!, 

Jag upptäcker att jag har ett 
behov:   

 

K vinna Man 

Instämmer inte 39% 29% 

Ingen åsikt 16% 10% 

Instämmer  45% 61% 

   Jag får höra om applikationen via familj, vän eller 
kollega: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 83% 61% 

Ingen åsikt 9% 19% 

Instämmer  8% 20% 

   Andra personer i min närhet redan har 
mobilapplikationen: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 80% 62% 

Ingen åsikt 14% 18% 

Instämmer  6% 20% 

   '(()0=3/0",*,& H4& G/"((-43,=31>& #)3,1& 3,1ra 
applikationer: 

 

Kvinna Man 

Instämmer inte 70% 59% 

Ingen åsikt 19% 18% 

Instämmer  11% 23% 



!"#$%&"'

()&$%*+,-.+/0*)&'

!"#$%#&'(%()*+,*)
-.(/'/.$0112.$23),4)51) 8<)

När vi ser på svarsresultatet på fråga 11 ser 
vi hur respondenterna, gällande om 
konsumenten upptäcker att den har ett 
behov, tenderar att mer instämma än inte 
instämma i frågan om de jämför olika 
alternativ med varandra vid val av 
mobilapplikation. Resultatet från de övriga 
tre situationerna i frågan har ett mer 
överensstämmande resultat där en klar 
majoritet av respondenterna svarat att de inte 
instämmer, för respektive situation. För att 
se till könsfördelningen i detta påstående 
tenderar männen (61 procent) även här att 
påverkas mer av eget behov i jämförande av 
olika alternativ med varandra vid val av 
mobilapplikation. Detta medan kvinnorna, 
som tidigare påståenden, tenderar att 
påverkas mer av vad familj, vänner och 
kollegor säger om en applikation (83 
procent) samt vad andra personer i deras 
närhet har för applikationer (80 procent). (Se 
figur 10, s. 37) 

I fråga 12 frågar vi våra respondenter om de 
som konsumenter använder sig av den 
information som finns tillgänglig kring en 
specifik mobilapplikation, i dess beskrivning 
på App Store/Google Play utifrån följande 
situationer: jag upptäcker att jag har ett 
behov, jag får höra om applikationen via 
familj, vän eller kollega, andra personer i 
min närhet redan har mobilapplikationen 
och *++)(,*-(&#0#$ ./$ !-&++-/*#,*8:$ ')*#8$
andra applikationer. I den första situationen, 
gällande om konsumenten upptäcker ett eget 
behov, instämde 61 procent (128 
respondenter), 18 procent (37 respondenter) 
hade ingen åsikt och 22 procent (46 
respondenter) instämde inte. (Se bilaga 2, 
figur 16) 

 
Figur 11. Fråga 12 - Könsfördelning 

 
Vid andra situationen, gällande om konsumenten får höra om applikationen via familj, 
vän eller kollega, instämde 36 procent (76 respondenter), 13 procent (28 respondenter) 
hade ingen åsikt och 51 procent (107 respondenter) instämde inte. (Se bilaga 2, figur 
17) 

F råga 12, Jag använder mig av den information 
som finns tillgänglig kr ing en specifik 
mobilapplikation, i dess beskrivning på App 
0)".123""4%1+5%&67+"!, 

 

Jag upptäcker att jag har ett behov:   

 

K vinna Man 

Instämmer inte 25% 19% 

Ingen åsikt 17% 18% 

Instämmer  58% 63% 

   Jag får höra om applikationen via familj, vän eller 
kollega: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 48% 54% 

Ingen åsikt 14% 12% 

Instämmer  38% 34% 

   Andra personer i min närhet redan har 
mobilapplikationen: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 53% 56% 

Ingen åsikt 12% 16% 

Instämmer  35% 28% 

   '(()0=3/0",*,& H4& G/"((-43,=31>& #)3,1& 3,143&
applikationer: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 42% 36% 

Ingen åsikt 14% 19% 

Instämmer  44% 45% 
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Vid tredje situationen, om andra personer i konsumentens närhet har 
mobilapplikationen, instämde 32 procent (67 respondenter), 14 procent (29 
respondenter) hade ingen åsikt och 55 procent (117 respondenter) instämde inte. (Se 
bilaga 2, figur 18) 

Vid fjärde och sista situationen i frågan, gällande om applik3/0",*,&H4& G/"((-43,=31>%&
instämde 45 procent (94 respondenter), 17 procent (35 respondenter) hade ingen åsikt 
och 39 procent (82 respondenter) instämde inte. (Se bilaga 2, figur 19) 

Vårt resultat av fråga 12, om konsumenter använder sig av den information som finns 
tillgänglig kring en mobilapplikation, svarar en majoritet av respondenterna att de 
instämmer i situationen där de upptäcker ett eget behov. I de två följande situationerna, 
gällande om konsumenten får höra om applikationen via familj, vän eller kollega och 
om andra personer i konsumentens närhet redan har mobilapplikationen, var det istället 
en majoritet av respondenterna som svarar att de inte instämde. Gällande den fjärde och 
$0$/3&$0/63/0",*,%&"5&3(()0=3/0",*,&H4&G/"((-43,=31>&#)3,1&3,143&3((likationer är det en 
5*4& KH5,& 8941*),0,2& 5*))3,& 1*& ")0=3& $J34*,%& 1H4& 8941*),0,2*,& (I& G0,$/H55*4>& "-:&
G0,$/H55*4& 0,/*>& H4& ]U& (4"-*,/& 4*$(*=/0J*& ^_& (4"-*,/E& Y94& 3//& :H4)*13& /0))& :64&
könsfördelningen är i det här påståendet så är det tämligen överensstämmande resultat. 
Kvinnor tenderar dock även i detta påstående till att påverkas något mer av individer i 
sin närhet (35 procent) och män till sitt egna behov (63 procent). (Se figur 11, s. 38) 

!
F2F!X>+A!>)!9>@,%!
Korstabellen nedan presenterar data som härrör till huruvida respondenter låter sig 
påverkas mer av negativa kommentarer än positiva kommentarer i sitt val av 
mobilapplikation. De data vår undersökning har samlat visar rent generellt att fler 
kvinnor inte låter sig påverkas mer av negativa kommentarer än män. Fördelningen 
könen emellan blev att kvinnor som instämmer till påståendet var 40 procent (42 
personer) och män som instämmer var 61,3 procent (65 personer). För att hänvisa till 
hur respondenter inte instämmer till påståendet är fördelningen att 30,5 procent (32 
respondenter) av kvinnorna anser att det inte påverkar samt 23,6 procent (25 
respondenter) av männen. Slutligen har 29,5 procent (31 respondenter) av kvinnorna 
samt 15,1 procent (16 respondenter) av männen svarat att inte påståendet påverkar dem 
nämnvärt överhuvudtaget. (Se figur 12, s. 39) 

 

Kön: * Instämmande: negativa 
kommentarer C rosstabulation  

Instämmandegrad Ingen 
åsikt 

Instämmer 
inte 

Instämmer Total 

Kön: Kvinna 29,5% 
(31) 

30,5% 
(32) 

40,0% 
(42) 

105 

 

Man 15,1% 
(16) 

23,6% 
(25) 

61,3% 
(65) 

106 

Total 
 

22,3% 
(47) 

27,0% 
(57) 

50,7% 
(107) 

211 

 
Figur 12. Fråga 14 - Könsfördelning 
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För att relatera till korstabellen nedan har vi undersökt om det finns ett samband 
alternativt en skillnad relaterat till hur kvinnor samt män anser att en person i dennes 
närhet påverkar dem i sitt val av mobilapplikation. Enligt tabellen är det inte en stor 
skillnad på hur kvinnor och män låter sig påverkas i sina val av mobilapplikationer. Ur 
korstabellen kan vi utläsa att 84,7 procent (89 respondenter) av kvinnorna i studien 
påverkas och 70,7 procent (75 respondenter) av männen anser sig påverkas. Något 
mindre påverkandegrad bland männen men ändå ett tydligt resultat att även de påverkas 
i stor utsträckning av andra personer i sin närhet. Vissa av respondenterna ansåg sig inte 
påverkas av andra i sin närhet. Fördelningen var där att 4,8 procent (5 respondenter) av 
kvinnorna ansåg det och bland männen var det 10,4 procent (11 respondenter). 
Avslutningsvis kan det konstateras att 10,5 procent (11 respondenter) av kvinnorna inte 
hade någon specifik åsikt och för männen var fördelningen 18,9 procent (20 
respondenter). (Se figur 13, s. 40) 
 
 

Kön: * Instämmande: Påverkas av 
personer i sin närhet. 
C rosstabulation  

Instämmandegrad Ingen 
åsikt 

Instämmer 
inte 

Instämmer Total 

Kön: Kvinna 10,5% 
(11) 

4,8% 
(5) 

84,7% 
(89) 

105 

 

Man 18,9% 
(20) 

10,4% 
(11) 

70.7% 
(75) 

106 

Total 
 

14,7% 
(31) 

7,6% 
(16) 

77,7% 
(164) 

211 

 
Figur 13. Fråga 15 - Könsfördelning 

 

F2I!7+@JJ?$,$$#A$!
Fråga 13 handlar om vad som påverkar respondenterna i sitt val av mobilapplikation 
gällande externa faktorer. Vi har i denna fråga ställt ett antal påståenden och det 
påstående som i särklass visade sig vara mest påverkande var vad personer i ens närhet, 
till exempel familj, vänner och kollegor, har för mobilapplikationer. Resultatet av 
undersökningen visar på att 73 procent (155 respondenter) instämmer i påståendet och 
därför påverkas av individer i dess närhet. 13 Procent (28 respondenter) anser att dem 
varken eller kan svara för påståendet och en liknande andel på 13 procent (28 
respondenter) anser att dem inte påverkas alls av vad andra i dess närhet har för 
mobilapplikation. (Se bilaga 2, figur 20) 

Andra påståendet var inte lika överensstämmande som det första men största delen av 
4*$(",1*,/*4&3,$I2&3//&G;31&3,143&=",$6menter som laddat ned en specifik applikation 
/7-=*4&"5&1*,>& 0,/*&(IJ*4=34&1*5E&]`&(4"-*,/& @CBA& 4*$(",1*,/*4D&3J& 0,10J01*4,3&$"5 
svarat på studien ansåg att de inte påverkades av andra konsumenter som sprider 
information på bloggar, forum, recensionssidor och dylikt 16 procent (33 respondenter) 
hade ingen specifik åsikt i frågan eller påverkades neutralt av andra. Avslutningsvis 
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ansåg 36 procent (76 respondenter) att dem, i 
och med sitt instämmande svar, påverkas av 
vad andra konsumenter tycker och tänker. (Se 
bilaga 2, figur 21) 

+&$0$/3&$0/63/0",*,%&"5&3(()0=3/0",*,&H4&G/"((-
43,=31>%& 2H))3,1*& J31& $"5& (IJ*4=34&
konsumenten i dennes val instämde 42 procent 
(88 respondenter), 23 procent (49 
respondenter) hade ingen åsikt och 35 procent 
(74 respondenter) instämde inte. Därav kan vi 
se att det är en relativt jämn fördelning mellan 
samtliga svarsalternativ men där ändå 
respondenterna tenderar att instämma mer. (Se 
bilaga 2, figur 22) 

Resultatet av fråga 13 svara ganska tydligt på 
att individer i stor utsträckning låter sig 
påverkas av vad personer i dess närhet och 
övriga individer tycker och tänker om en 
specifik mobilapplikation. Vad gäller om 
5"#0)3(()0=3/0",*,& H4& G/"((-43,=31>& J0$31*&
det sig vara en ganska jämn fördelning, vilket 
kan tyckas intressant då det i allra högsta grad 
kan ses som en typ av ställningstagande till 
vad andra individer anser. Könsfördelningen 
visar det på hur kvinnorna (80 procent) 
tenderar att påverkas mer av vad familj, vänner 
och kollegor har för applikationer än männen 
(67 procent). Gällande påverkan av de andra 
två faktorerna är fördelningen mellan kvinnor 
och män jämn, även fördelningen mellan de 
som instämmer och inte instämmer. (Se figur 
14, s. 41) 

 
 

Figur 14. F råga 13 - Könsfördelning 

  

F råga 13, Jag påverkas i mitt val av 
!"#$%&''%$(&)$"*+#1."1*/1+'8, 

Vad personer i min närhet (familj, vänner, 
kollegor) har för applikationer: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 9% 18% 

Ingen åsikt 11% 15% 

Instämmer  80% 67% 

   Vad andra konsumenter som laddat ned en 
specifik applikation (bloggar, forum, 
recensionssidor) tycker om den: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 50% 47% 

Ingen åsikt 15% 16% 

Instämmer  35% 37% 

   X5& 3(()0=3/0",*,& H4& G/"((-43,=31>& #)3,1&
andra applikationer: 

 

K vinna Man 

Instämmer inte 37% 33% 

Ingen åsikt 21% 25% 

Instämmer  42% 42% 
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Genom det insamlade resultatet och empiri ur tidigare kapitel ska vi i detta kapitel 
relatera detta resultat till vårt teorikapitel och dess olika delar. För att analysen skall 
vara så tydlig som möjligt för läsaren att överskåda kommer analyskapitlet att 
innehålla i princip samtliga delar som vi byggt vårt teorikapitel på, i en liknande 
turordning. Analysen skall slutligen mynna ut i en slutsats där vi klargör våra resultat 
av vår undersökning kring vilka faktorer som påverkar konsumenten i dennes val av 
mobilapplikationer. 
!

I21!G$%>:!
Vi inledde enkätundersökningen med att ta upp konsumentens behov, som en del i 
konsumentens beslutsprocess. Gällande konsumentens behov frågade vi våra 
respondenter i vilken utsträckning de laddar ned mobilapplikationer utifrån kategorierna 
nöje, kommunikation och nytta. Vi bad dem rangordna kategorierna från 1-3, där 1 var 
G:92$/&6/$/4H-=,0,2>&"-:&^&J34&G)H2$/&6/$/4H-=,0,2>E&M*$(",1*,/*4,3&43,2"41,31*&$"5&
så att de flesta (51,9 procent) placerade överensstämmande kommunikation som 
nummer 1 i rangordningen, att de laddar ned mobilapplikationer utifrån kommunikation 
i högsta utsträckning. Flest respondenter (46,4 procent) valde att placera att nytta som 
nummer 2 i rangordningen och även flest respondenter (63,4 procent) valde att placera 
nöje som nummer 3 i rangordningen, att de laddar ned mobilapplikationer utifrån nöje i 
lägsta utsträckning. Relaterat till resultatet i empirin är det dock en viss skillnad mellan 
kvinnor och män, kvinnor tenderar till att ladda ned kommunikationsapplikationer till 
större utsträckning än män, som i sin tur väger upp med större nedladdning av 
nöjesapplikationer.!
 
I vårt teorikapitel skriver vi om konsumentens behov utifrån konsumentens 
beslutsprocess (Martin & Morich, 2011, s. 484-485) och relaterar till Maslows 
behovshierarki (Evans et al., 2008, s. 19). Vilket vi nämner i teorikapitlet delas behovet 
upp i två delar, biogena och psykogena behov (Oleson, 2004, s. 84-85), där vi väljer att 
fokusera på de psykogena behoven och anser att de biogena behoven inte är relevanta 
för vår studie. Kategorierna, som utgör kundens behov, valde vi att använda utifrån den 
statistik vi nämner i vårt inledningskapitel, där dessa kategorier gällande behov, är 
aktuella när det kommer till konsumentens val av mobiltelefon. Dessa tidigare studier 
visar att kommunikation är den högst rankade kategorin för konsumentens behov, vid 
dennes val av mobiltelefon. Resultatet av vår undersökning visar på att behovet av 
mobilapplikationer bland våra respondenter är detsamma som vid behovet av 
mobiltelefoner, i och med att det är inom den kategorin konsumenter laddar ned 
mobilapplikationer i högst utsträckning. Det visar på att konsumenten har störst behov 
av mobilapplikationer som kan relateras till kommunikation, exempelvis Facebook, 
Skype eller WhatsApp. 
 
I vår egen modell, som vi visar i vårt teorikapitel, har vi placerat kategorin nytta 
(basbehov) längst ner, följt av kommunikation (sociala faktorer) och högst upp nöje 
(självförverkligande). Enligt resultatet av vår studie hamnar individer, även fördelat som 
kvinna och man, i synnerhet i steget kommunikation, vilket svarar för att de främst 
syftar till att tillfredsställa sina sociala behov via mobilapplikationer. 
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För att få ytterligare klarhet i detta följde vi upp med tre likartade frågor, fråga 5, 6 och 
7, för respektive kategori, nöje, kommunikation och nytta. I dessa, frågade vi 
respondenterna till vilken grad de blir påverkade i sitt val av mobilapplikation utifrån 
kategorierna eget behov, andras åsikter och om *++)(,*-(&#0#$./$!-&++-/*#,*8:. För att 
svara på detta fick respondenterna samma rangordningssystem som tidigare fråga 
gällande behov. Resultatet av dessa tre frågor var att konsumenterna i högsta grad 
påverkas av sitt egna behov, i sitt val av mobilapplikation. Efter det egna behovet 
påverkades konsumenterna av andras åsikter (familj, vänner, kollegor, bloggar eller 
8"465D&89)K/&3J&"5&3(()0=3/0",*,&0&84I23&H4&G/"((-43,=31>&#)3,1&3,143&3(()0=3/0",*4&$"5&
konsumenter påverkades av i lägst grad. Detta resultat var detsamma för samtliga tre 
frågor, gällande de olika kategorierna. Vi nämner i vårt teorikapitel gällande 
informationsökning, word of mouth och gruppbeteende att andras åsikter, i de flesta 
fallen, skulle ha en stor påverkan på konsumentens val av produkt/tjänst, vilket även var 
det resultat vi förväntade oss. Att tolka av svarsresultatet är det istället det egna behovet 
som påverkar konsumenten i högsta grad. Det egna behovet relaterar till den interna 
motivationen som personliga och sociala behov, inom motivationsteorin som vi skriver 
om i teorikapitlet (Tauber, 1972, s. 46-49;Chang & Villegas, 2008, s. 12) De sociala 
behoven relaterar vi bland annat till kommunikation, närhet till likasinnade, sociala 
upplevelser samt status och aktoritet. Resultatet av dessa tre likartade frågor (fråga 5, 6 
och 7) som berör kategorierna nöje, kommunikation och nytta, är att det egna behovet 
påverkar konsumentens val av mobilapplikation i högst grad. Tillsammans med 
resultatet av den tidigare frågan där konsumenterna visar på att de laddar ned 
mobilapplikationer efter kommunikation i högst utsträckning relaterar vi till att det 
bland annat är den interna motivation och, de sociala behoven, som driver konsumenten 
i dennes val av mobilapplikation. Det kan exempelvis vara att konsumenter laddar ned 
Facebook-applikationen för att kunna prata med vänner, kolla på bilder samt skriva 
intressanta och populära statusuppdateringar. Med detta i hand anser vi att det egna 
behovet definitivt är en påverkande faktor i konsumentens val av mobilapplikation. Det 
egna behovet framträder även tydligt när respondenterna ombads att rangordna till 
vilken grad de påverkas ställt till vilken typ av mobilapplikation som nedladdas. Det blir 
påtagligt att det egna behovet är påverkande vid mobilapplikationer som främst härrör 
till kommunikation, sen nytta och minst nöje. Att tolka av resultatet gällande 
fördelningen av kvinnor och män, gällande nöje och kommunikation, tenderar fler män 
än kvinnor att främst påverkas av eget behov. Detta medan vi ser tendenser till att fler 
kvinnor än män främst påverkas av andras åsikter. Detta är intressant då vi kan göra ett 
antagande om att kvinnor tenderar till att påverkas av sin omgivning mer medan män 
tenderar att vara mer självständiga i sina val av mobilapplikationer. Det egna behovet är 
den faktor som mest påverkar både kvinnor och män men kvinnor tenderar även att 
påverkas av andras åsikter i sitt val av mobilapplikation. 

I2<!"#)>+9;,/>#((*.#/#0!
Vidare ville vi veta hur lång tid konsumenterna tar på sig i sitt val av mobilapplikation, 
ifall de laddar ned applikationen utan någon vidare eftertanke eller om de tar god tid på 
sig och reflekterar över sitt val. Därmed ställde vi ett första påstående, fråga 9, till 
respondenterna om de tar god tid på sig i sitt val av mobilapplikation utifrån fyra olika 
situationer. Dessa situationer var om jag upptäcker att jag har ett behov, jag får höra 
om applikationen via familj, vän eller kollega, andra personer i min närhet redan har 
applikationen och *++)(,*-(&#0#$./$!-&pp-/*#,*8:$')*#8$*#8/*$*++)(,*-(&#0/. De fick 
svara på en skala från 1-a%&1H4&J34&C&G0,$/H55*4&0,/*&3))$>&"-:&a&J34&G0,$/H55*4&:*)/>E 



!"#$%&"'

()&$%*+,-.+/0*)&'

!"#$%#&'(%()*+,*)
-.(/'/.$0112.$23),4)51) 99)

När det kom till den interna informationssökningen, det egna behovet, svarade störst 
andel av respondenterna (49 procent) att de instämde på den specifika situationen. 
Gällande de övriga tre situationerna där det istället handlar om extern 
informationssökning, svarade en majoritet av respondenterna att de inte instämde. Detta 
svarsresultat gällde för samtliga av de tre senare situationerna. Resultatet av detta 
påstående visar på att konsumenten tar god tid på sig i sitt val av mobilapplikation om 
konsumenten upplever ett eget behov vilket är i linje med vad Karaatli et al hävdar i sin 
utförda studie från 2010 (Karaatli et al., 2010, s. 77-78). Detta kan bero på att 
konsumenten är medveten om vad den vill ha, vet vad den ska leta efter och därmed tar 
längre tid på sig och gör ett mer genomtänkt val. Istället för att göra ett snabbt och 
ogenomtänkt val. När det istället handlar om de tre senare situationerna, den externa 
sökningen till exempel via familj, om andra individer i ens närhet har den, topp-rankad, 
instämmer inte konsumenterna att de tar god tid på sig i sitt val av mobilapplikation. 
Detta visar på att konsumenten inte har ett lika stort behov av att söka information i 
dessa situationer. Detta kan bero på att konsumenten då får information till sig, utan att 
behöva söka efter den och därmed inte känner att denne behöver ta god tid på sig. På 
detta sätt kan den externa sökningen, exempelvis genom word of mouth eller 
gruppbeteende som vi skriver om i teorikapitlet, reducera processen för konsumentens 
informationssökande. Detta, bland annat, i enlighet med vad Zhao och Xie specificerar i 
sin studie från 2011 om word of mouth och informationsstyrka. Gällande 
könsfördelning tenderar betydligt fler män än kvinnor att ta god tid på sig om de 
upplever ett eget behov. Fler antalet kvinnor än män tenderar istället att inte ta god tid 
på sig genom en påverkan av de externa faktorer, som om de får höra om applikationen 
av familj, vän eller kollega, om en person i deras närhet redan har applikationen samt 
"5&3(()0=3/0",*,&H4&G/"((-43,=31>E&?"5&J0&,H5,*4&/010234*&0&3,3)7$*,&=3,&J0&1H4894&$*&
tendenser att kvinnor är mer öppna för en yttre påverkan, vilket gör att det inte tar god 
tid på sig medan män tenderar att lyssna till sig själva och därmed tar god tid på sig i sitt 
val av mobilapplikation. 
 
I samband med detta ville vi veta om konsumenterna hade ett behov av information om 
olika alternativ innan denne laddar ned en specifik mobilapplikation. Därmed ställde vi 
ett påstående, fråga 10, till respondenterna om de söker information om olika alternativ 
innan de laddar ned en mobilapplikation. De fick samma fyra situationer och svarsskala 
som föregående påstående att utgå ifrån. Resultatet visade sig vara relativt lika för 
samtliga situationer. Den situation som dock skilde sig från mängden var det egna 
behovet där 42 procent av respondenterna hade instämt och 45 procent hade inte instämt 
vilket var en jämn fördelning. De tre resterande situationerna visade ett liknande resultat 
där en klar majoriterande andel av respondenterna inte hade instämt i påståendet för 
respektive situation. Att tolka av resultatet av detta påstående kan vi se att 
konsumenterna generellt inte söker information om olika alternativ vid val av 
mobilapplikation. Om konsumenten genomför en extern informationssökning och 
erhåller information från en extern källa tenderar denne att inte söka någon information 
om olika alternativ bland applikationer. Detta då, som vi nämner i teorikapitlet, den 
externa informationen från exempelvis familj eller säljare innehåller värdefull 
information (Weiss et al., 2008, s. 426), som vi tror kan få konsumenten att inte känna 
ett behov efter ytterligare information. Dock när det gäller konsumentens egna behov, 
om denne erhåller information genom intern informationssökning är det jämnare 
fördelning mellan de som instämmer (42 procent) och de som inte instämmer (45 
procent) men de som inte instämmer är en något större andel. Likt påståendet innan ser 
vi hur fler antalet män än kvinnor tendera att söka information om olika alternativ vid 
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en påverkan av det egna behovet. Majoriteten av kvinnorna väljer att inte söka 
information bland olika alternativ om de upplever ett eget behov. Istället tenderar fler 
kvinnor än män att påverkas av de externa faktorerna även här vilket bidrar till att de 
(kvinnorna) inte söker information bland olika alternativ vid deras val av 
mobilapplikation. 
 
Enligt vår undersökning tar konsumenter god tid på sig i sitt val av mobilapplikation om 
de upplever ett eget behov. Dock behöver de inte lägga någon större energi på att söka 
information om olika alternativ, även fast detta skulle kännas som en naturlig koppling 
för en konsument som tar god tid på sig i sitt val av mobilapplikation. De konsumenter 
som får höra om applikationen via någon annan, vet någon person i dennes närhet som 
:34&1*,&*))*4&"5&3(()0=3/0",*,&H4&G/"((-43,=31>&/*,1*434&0$/H))*/&3//&J34=*,&/3&2"1&/01&(I&
sig eller att söka information om olika alternativ i sitt val av mobilapplikation. 

I2B!KH+A$+/#0!;:!;',$+#;,/:!
Tidigare nämns i problembakgrunden att det idag finns ett brett utbud av 
mobilapplikationer för alla typer av ändamål. Vi har valt att gruppera dessa 
mobilapplikationer i nöje, kommunikation och nytta för att på något sätt 
överskådliggöra dem. Från den teoretiska referensram vi förkovrat oss i skulle det vara 
intressant att undersöka om det påverkar att det finns ett stort utbud av liknande 
mobilapplikationer och om det försvårar individers val. Vi skapade fråga 8 för att 
undersöka detta och av resultatet att döma var det en betydande andel som tyckte att 
deras val skulle försvåras. 80 procent (188 individer av 235) av respondenterna var 
nämligen instämmande till påståendet och här delade kvinnor och män slående likt 
samma åsikt. Utifrån teori härrörande till val av alternativ presenterar Chernev i sin 
studie från 2006 att om det finns ett stort utbud av produkter/tjänster hittar antagligen 
konsumeten en bra matchning i behov men att ett stort utbud dock försvårar själva valet 
som sådant (Chernev, 2006, s. 51). Det här anser vi vara intressesant för trots den stora 
mängd applikationer som finns, gör det faktiska utbudet det svårare att välja. Detta kan 
således vara en faktor värd att nämna, när det faktiskt gör det slutgiltiga valet svårare 
och inte lättare för individer.!
 
Genom en fortsättning på påståendet om att konsumenter söker information om olika 
alternativ innan de laddar ned en mobilapplikation ställde vi ett ytterligare ett påstående, 
fråga 11, till respondenterna om de jämför olika alternativ med varandra vid val av 
mobilapplikationer. Samma situationer gällde som vid fråga 9 och 10 samt samma 
svarsskala. Fördelningen i denna fråga var att en svag majoritet på 53 procent instämde 
och 34 procent instämde inte i att de jämför olika alternativ med varandra, gällande 
situationen om konsumenten upplever ett eget behov. Svarsresultaten för de tre övriga 
situationerna, innehöll en liknande fördelning som resultaten vid fråga 9 och 10 där en 
mer överensstämmande majoritet inte instämde i påståendet om att de jämför olika 
alternativ med varandra. Resultatet på denna fråga visar på att vid ett eget funnet behov 
tenderar konsumenten att i större utsträckning jämföra olika alternativ med varandra vid 
val av mobilapplikation än om denne får information om applikationen via en extern 
källa. För att relatera till kvinnor och män är åter män mer samstämmiga till att lystra 
till sina egna behov, däremot fokuserar kvinnor sin påverkan till högre grad i vad andra 
individer tycker. Jobber och Fahy (2009, s. 62-63) skriver om hög- och låg-involvering i 
reducering av alternativ, vilket detta resultat kan relateras till då vi antar i vårt 
teorikapitel att valet av mobilapplikation innebär en låg-involvering. Resultatet visar 
dock att det egna behovet fungerar som en motivationsfaktor som bidrar till en hög-
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involvering i konsumentens val av mobilapplikation där konsumenten är mer 
jämförande gentemot de andra situationerna. Detta resultat kan även till viss del styrkas 
via Song et al som i deras studie från 2007 om mobilhandel hävdar att det egna behovet 
i yttersta grad styr människans motivationer. 
 
För att få en tydligare klarhet i hur konsumenterna tillämpar information bland olika 
mobilapplikationer ställde vi ett fjärde påstående, utifrån samma fyra situationer och 
samma svarsskala, som fråga 9, 10, och 11. Detta påstående, fråga 12, handlade om hur 
konsumenterna använder sig av den information som finns tillgänglig kring en specifik 
mobilapplikation, i dess beskrivning på App Store samt Google Play. Resultatet visade 
att om konsumenten upplevde ett eget behov instämde majoriteten på 61 procent av 
respondenterna att de använde sig av information medan endast 22 procent inte 
0,$/H51*&"5&1*//3E&FJ*,&0&$0/63/0",*,&"5&3(()0=3/0",*,&J34&G/"((-43,=31>&J34&1*/&8)*4&
respondenter som instämde (45 procent) än de som inte instämde (39 procent). I de 
övriga två situationerna, där konsumenten får höra om applikationen via en personlig 
källa eller om någon i konsumentens närhet har applikationen, var det en majoritet bland 
respondenter som inte instämde än de som instämde. Likt de tidigare påståendena visar 
det egna behovet på en ökad motivation och därmed en ökad eftersökning bland 
applikationer, både informationssökning och jämförelse av alternativ. Detta medan de 
externa informationskällorna fortsätter att visa på resultat om att hålla ner konsumentens 
engagemang för en mer omfattande eftersökning bland applikationer. Det som 
förvånade oss i den här frågan var svarsresultatet i situationen gällande om 
3(()0=3/0",*,&H4& G/"((-43,=31>&1I& *,& $/944*& 3,1*)& 3J& 4*$(",1*,/*4,3& 0,$/H51*&H,& 0,/*&
instämde. Detta då vi förväntade oss att respondenterna skulle svara samma som om 
konsumenten fått höra om applikationen via familj, vän eller kollega och om andra 
personer i konsumentens närhet redan har applikationen, vilket de gjort i påståendena 
innan. Könsfördelningen av resultatet visade på ringa skillnad i svaren mellan kvinnor 
och män. Majoriteten kvinnor respektive män tenderade att använda sig av den 
information som finns tillgänglig kring en specifik mobilapplikation om de upplevde ett 
eget behov, där antalet män var knappa fler. Förutom detta såg vi inget intresseväckande 
resultat som kunnat bidra till ny forskning, gällande könsfördelning i fråga 12. 

I2C!W>,/:;,/>#!
Genomgående har våra påståenden som vi ställt till våra respondenter utifrån fyra olika 
situationer visat på hur det egna behovet varit drivande då konsumenterna svarat att de 
spenderar mer tid, söker information, letar alternativ och jämför alternativ i sitt val av 
mobilapplikation. Tauber (1972, s. 46ff) skriver om interna och externa motivationer 
där det egna behovet kan vara en intern motivator. Undersökningens resultat visar på att 
behovet som en intern motivator kan stämma överens med konsumentens val av 
mobilapplikation, som en påverkande faktor. Då relaterar vi framförallt till de 
psykogena behoven som ingår i Maslows behovshierarki (Oleson, 2004, s. 85). Dessa 
psykogena behov anser vi framförallt stämma överens med de sociala behov Tauber 
(1972, s. 46ff) skriver om, som exempelvis kommunikation och sociala upplevelser. I 
studien som Chang och Villegas (2008, s. 12) utförde på vilka motivatorer som svarade 
för användandet och införskaffandet av mobiltelefoner var det bland annat sociala 
behov som kommunikation och socialisering som skulle tillfredsställas. Vår 
undersökning bekräftar att det också framförallt är kommunikation som konsumenter 
vill tillfredsställa i sitt val av mobilapplikationer och det är det egna behovet som driver 
konsumentens ökade eftersökning vid val av mobilapplikationer. Kvinnor tenderar dock 
till större utsträckning att sträva efter att tillfredsställa kommunikation än män. 
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Huruvida detta stämmer överens med Song et al. (2007, s.27) studie som hänvisar till att 
extern påverkan via sociala influenser är en viktig motivator är svårt att se eftersom 
studien inte undersöker eventuella samband/skillnader mellan kvinnor och män. Dock 
anser vi det vara troligt att fallet faktiskt är så då kvinnor i vår egen närhet tenderar att 
använda sociala medier mer än män i vår närhet.  !

I2F!X>+A!>)!9>@,%!
Att individer påverkar varandra är inget otroligt eller konstigt, vad andra tycker och 
tänker är intressant att höra och kan hjälpa en att bekräfta eller dementera ens tankar om 
en produkt eller tjänst. Vi ansåg att individer i vår närhet påverkade våra val och att det 
var en mer pålitlig källa än spridda åsikter från forum, bloggar eller recensionssidor. 
Utifrån oss själva som preferens samt med stöd från teorikapitlet formulerade vi fråga 
15. Detta för att undersöka om även de som ämnas svara på vår enkätundersökning 
ansåg att individer i deras närhet var en mer pålitlig källa än externa parter. Frågan 
formulerades även för att ytterligare styrka eller förkasta vikten av word of mouth och 
gruppbeteende.  Resultatet visade att så var fallet, totalt sett svarade respondenterna för 
77,7 procent för instämmande till påståendet och det får anses som en betydande 
majoritet. Fördelningen var dock som synes i empirin något annorlunda mellan 
respektive kön, där kvinnor i större utsträckning (84,7 procent) påverkas av individer i 
sin närhet än män som svarade för en något lägre instämmandegrad (70,7 procent). Rent 
sammantaget var resultatet av frågan inte förvånande och för att relatera till teorikapitlet 
kan resultatet bekräftas av teorier härrörda till word of mouth och gruppbeteende. 
Exempel på överensstämmande teorier inom word of mouth är studier av Zhao och Xie 
från 2011 samt Katona et al från 2011 och inom gruppbeteende finner vi styrka i Zeng 
et al och deras studie från 2009 härrörande till styrka inom grupper och sociala medier.   
 
I2F21!3$0;,/:!Z>+A!>)!9>@,%!
Fråga nummer 14 i vår enkätundersökning syftar till att svara om respondenterna 
påverkas mer av negativa kommentarer än av positiva kommentarer gällande en 
mobilapplikation. Resultatet från undersökningen svarade för att en svag majoritet av 
respondenterna anser sig påverkas mer av negativa kommentarer än av positiva 
kommentarer. Resultatet på frågan var för oss författare överraskande lågt då vi själva 
till stor del lystrar till negativa kommentarer.  Av de 211 som svarade på frågan ansåg 
107 individer (50,7 procent) att dem påverkas. Vi ansåg att frågan var intressant även 
för att se om män och kvinnor skiljer sig åt och valde därför att presentera resultatet, 
som synes i empirin, i form av en korstabell. Av korstabellen kunde vi urskilja att mer 
män påverkades än kvinnor när det kommer till negativa kommentarer om 
mobilapplikationer. Könsfördelningen var i det här skedet av undersökningen nästintill 
50 procent, 106 män och 105 kvinnor, och könen emellan skilde det nästan 20 procent i 
instämmandegrad i påståendet att negativt påverkas. Resultatet av frågan visar att 
individer tenderar att påverkas av negativ word of mouth (Allsop et al., 2007, s. 405), 
och teorin stämmer enligt vår undersökning bättre in på män än kvinnor men inte 
tillräckligt mycket för att vi helt ska kunna bekräfta teorin. I och med detta anser vi att 
negativ word of mouth kan vara en bidragande faktor till hur individer gör i sitt 
specifika val av mobilapplikation men inte helt avgörande. För att åter härleda till våra 
data var det ett intressant resultat att en större del kvinnor än män ansåg sig vara 
neutrala i frågan eller inte instämma till påståendet. Om det svarar för att kvinnor är 
säkrare i sitt val låter vi vara osagt för vi kan inte på något sätt via teori bekräfta att 
kvinnor gällande negativ word of mouth påverkas mindre, men resultatet anser vi vara 
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anmärkningsvärt. 
!
!
I2I!7+@JJ?$,$$#A$!
För att istället se till de externa motivatorerna, vad personer i min närhet har för 
applikationer, vad andra personer som laddat ned en specifik applikation tycker om den 
&;4$&%$*++)(,*-(&#0#$./$!-&++-/*#,*8:$')*#8$*#8/*$*++)(,*-(&#0/. För att få vetskap 
om vilken av dessa som har störst påverkan på individen i dennes val av 
mobilapplikation ställde vi ytterligare ett påstående, fråga 13, för respektive av de tre 
situationerna, om de har en påverkan på individen i dennes val av mobilapplikation. 
Resultatet blev som sådant att den situation där störst andel respondenter som instämde 
(73 procent) var vad personer i konsumenters närhet har för applikationer medan 42 
(4"-*,/& 0,$/H51*&(I&"5&3(()0=3/0",*,&H4&G/"((-43,=31>&#)3,1&3,143&3(()0=3/0",*4&"-:&
lägst andel på 36 procent instämde på vad andra personer som laddat ned en specifik 
applikation tycker om den. Således visar detta på att information via en personlig källa 
:34&*,&:924*&(IJ*4=3,&(I&0,10J01*4&H,&"5&3(()0=3/0",*,&H4&G/"((-43,=31>E&P*13,&3,143&
konsumenters åsikter på bloggar, forum och recensionssidor har minst påverkan på 
respondenterna i vår undersökning. Detta påstående visar tydligt på att individer 
påverkas i olika grad beroende på hur närstående tillhörighet en individ har till den källa 
som exponerar en för informationen. Likt tidigare påståenden där vi jämfört kvinnors 
och mäns svarsresultat kan vi även genom resultatet av detta påstående se tendenser till 
att kvinnor påverkas mer av personer i sin närhet (familj, vänner eller kollegor) än vad 
män gör. Gällande de andra två faktorerna är fördelningen mellan kvinnors och mäns 
svar mer jämnställda. Ändå kan vi genom kvinnornas svarsresultat av första faktorn se 
tendenser av att kvinnor är mer öppna och mottagliga för påverkan av personer i deras 
närhet i deras val av mobilapplikationer. Relaterat till de teorier vi har presenterat i vår 
teoretiska referensram överraskar resultatet av studien oss när det handlar om 
gruppbeteende. Studier som vi hänvisar till pekar på att individer tenderar till att starkt 
påverkas av yttre faktorer som kommentarer på internetforum och sociala medier (Zhu 
& Zhang, 2010, s. 145). Vår studie har visat resultat på att dessa faktorer är en tämligen 
vag faktor i påverkansgrad och får ses i skuggan av eget behov och nära påverkan av 
familj och vänner. 

I2S!N#;'E(.+/,/.!
En kritik som kan riktas till analysen som sådan kan direkt härledas till det bortfall som 
vi fick under vår undersökning. Initialt är det i analysen 280 respondenter och i 
jämförelse mot slutet av undersökningen är det 211 svarande respondenter. Detta är 
självklart beklagligt för studien som sådan men tyvärr något vi räknat med i och med att 
vi valde att göra en enkätundersökning via internet. Resultatet på 211 respondenter är 
inte dåligt men ett större urval hade självklart varit till fördel för styrkan i den analys 
som har framkommit. Detta faktum gör sig ytterligare tydligt när vi även valt att 
presentera kvinnor och män var för sig. Varje individ ger då större utslag på resultaten i 
sin helhet på respektive kön men ger iallafall en överskådlig bild av vad könen influeras 
av. Vidare kritik kan riktas till procenttalen som i vissa tabeller inte kan tyckas 
överstämma. Det handlar dock om mindre procentavrundningar som i vissa avseenden 
inte blir perfekta i och med att könsfördelningen inte helt är 50/50 och att vi inte 
tillämpar en större mängd decimaler i korstabellerna. 

! !
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S2!D4OLDNLD!
 
I detta kapitel kommer vi att presentera den slutsats vi har dragit utifrån resultatet av 
vår undersökning som gjorts, relaterat till teorier och egna reflektioner. Avslutningsvis 
kommer vi i detta kapitel presentera våra rekommendationer samt förslag till eventuella 
fortsatta studier inom det aktuella området mobilapplikationer. 

 
S21!D'@,(;,($+!
Utifrån skrivet inledningskapitel och skapad problemformulering har vi analyserat 

resultatet av den enkätundersökning vi gjort. Syftet med studien var att ge svar på 

följande problemformulering: 

 
Vilka faktorer påverkar konsumentens val av mobilapplikationer samt finns det 

skillnader mellan kvinnor och män? 
 
Studiens syfte har varit att ur ett företagsperspektiv beskriva vilka faktorer som påverkar 
konsumenter, kvinnor och män, i deras val av mobilapplikationer. Studien är tänkt att 
kunna ge företag en deskriptiv bild av hur kvinnor och män tänker i deras specifika val 
av mobilapplikationer. Att kunna förstå sina konsumenter är som tidigare nämnt i 
teorikapitlet av yttersta vikt och vår ambition är därför att kunna ge kunskap inom 
ämnesområdet konsumentbeteende. 

Initialt i vår undersökning jämförde vi kvinnor och mäns benägenhet att ladda ned 
mobilapplikationer som härrör till nöje, kommunikation och nytta. Detta då vi genom 
tidigare forskning och vår teoretiska referensram kommit fram till att dessa kategorier är 
mest aktuella när det kommer till konsumentens val av mobilapplikationer. Vår 
undersökning visar att individer i störst utsträckning väljer mobilapplikationer utifrån 
kategorin kommunikation vid nedladdning av mobilapplikationer. Dock skiljer sig 
intensiteten i nedladdning något emellan kvinna och man. Överlag laddar kvinnor ned 
mer kommunikativa mobilapplikationer och män i ett bredare spektra laddar ned 
mobilapplikationer av nöje, kommunikation och nytta. Med kommunikation menar vi 
sociala faktorer, som att människor exempelvis vill kunna ha social interaktion genom 
att känna samhörighet med familj, vänner och kollegor. Detta kan konsumenten erhålla 
genom populära mobilapplikationer som Facebook, Twitter och Skype, där det handlar 
om att kommunicera med andra människor. Därmed kan vi genom vår undersökning se 
en tendens att individer främst strävar efter att tillfredsställa sociala behov genom 
nedladdning av mobilapplikationer, gällande både kvinnor som män. 

När vi vidare undersökte vilken av faktorerna eget behov, word of mouth och 
gruppbeteende som har störst påverkan på kvinnor och män i deras val av 
mobilapplikation visade det sig att det är extern påverkan av individer i konsumentens 
närhet för kvinnor och det egna behovet för män. Vi nämner tidigare i studien hur vi 
författare hade förutspått att word of mouth eller gruppbeteende skulle ha störst 
påverkan på individer. Det har istället visat sig, i vår undersökning, att yttre påverkan 
för kvinnor samsat med det egna behovet för män är de faktorer som mest påverkar dem 
i deras val av mobilapplikation. Dock anser vi utifrån samstämmighet genom 
undersökningen att även de andra två faktorerna, word of mouth och gruppbeteende, 
påverkar kvinnor och män i deras val, om än i olika stor utsträckning. Vi gör även ett 
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antagande om att dessa två faktorer, word of mouth och gruppbeteende, kan bidra till att 
det egna behovet uppkommer genom att de väcker ett behov hos individer som i sin tur 
påverkar deras val av mobilapplikation. 

Vid informationssökning visade resultatet av undersökningen att kvinnor och män, vid 
ett eget funnet behov, till större del är aktiva och vill både jämföra samt införskaffa sig 
information innan nedladdning av mobilapplikation. Externa faktorer, exempelvis familj 
och nära vänner, bidrar istället på det sättet att de reducerar informationssökningen då 
=J0,,"4&"-:&5H,&8I4&G#*:9J)02&0,8"453/0",>&/0))&$02&$"5&1*&J*4=34&J343&,9K1&5*1E&<*$$3&
faktorer reducerar även att kvinnor och män tar god tid på sig i sitt val av 
mobilapplikation vilket ökar chansen för ett snabbt och icke genomtänkt val medan det 
egna funna behovet istället ökar konsumentens engagemang att ta god tid på sig och 
därmed göra ett genomtänkt val av mobilapplikation. När det gäller yttre påverkan visar 
vår undersökning att inflytande från närhet till familjen och vänner är den mest 
påverkande faktorn och att externa källor som bloggar och internetforum påverkar 
individer i minst utsträckning. 

Slutsatsen av studien blir således att de faktorer som mest av allt påverkar kvinnor och 
män i deras val av mobilapplikationer är, eget funnet behov samt extern påverkan av 
familj och vänner. Utifrån dessa faktorer måste således företag se till att nå ut till sina 
tilltänkta konsumenter för att lyckas att övertyga individen om att ladda ned deras 
specifika mobilapplikation. 

S2<!Q$.>99$#A;,/>#$+!
Som ett led i vårt syfte, att ge företag en beskrivande bild av vilka faktorer som 
påverkar kvinnor och män i sitt val av mobilapplikationer, har vi mot slutet av studien 
kommit fram till rekommendationer som företag eventuellt skulle kunna använda sig av 
i sin marknadsföring. Då det har framkommit att både kvinnor och män i stor grad 
påverkas av vad andra tycker, och i synnerhet av familj och vänner, bör företag försöka 
påverka sina konsumenter via dessa. Ett exempel skulle vara att företag gör reklam 
syftad till att påverka individer i sin närhet för att sedan även påverkande individ i sin 
tur :34&59K)02:*/&3//&>/KH,3>&,I2"/&(I&1*/E&ZW*5(*)J0$&J03&,H/J*4=$534=,31$8940,2%&1H4&
syftet blir att värva fler användare till en specifik mobilapplikation. Detta skulle kunna 
göras i huvudsak via kommunikationsbaserade mobilapplikationer eftersom det även, 
enligt vår studie, är den populäraste formen av mobilapplikation. Att kunna svara för 
ökad marknadsföringsträffsäkerhet gällande eget behov är en större utmaning. Vad vi 
anser vara viktigt är då att företagen ytterligare måste lyckas identifiera individens 
5"/0J3/"4*4& 894& 3//& /40223& 1*/& >*2,3& #*:"J*/>E& <*//3& 3,$*4& J0& $=6))*& =6,,3& 2943$& J03&
lokaliseringsbaserad marknadsföring som vi tidigare har nämnt i problembakgrunden 
via en studie av Tussaydiah (Tussaydiah, 2012, s. 218). 

S2B!L$>+$,/(.,!?/A+;0!
Det teoretiska framsteg som vår studie har gjort är av beskrivande karaktär inom det 
företagsekonomiska ämnet konsumentbeteende. Studiens resultat visar på att kvinnor 
och män, till viss del, påverkas av olika faktorer vid val av mobilapplikation. Syftet med 
studien är av beskrivande karaktär och kan således användas av företag för att teoretiskt 
nyttja resultatet i skapande av marknadsföring riktad mot båda könen.   

S2C!R+;9,/A;!)>+(.#/#0!
Då vår studie har varit av mindre omfattning samt inom ett brett ämnesområde finns det 
flera nya infallsvinklar som skulle vara intressanta att studera. Dels skulle en mer 
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omfattande studie genom en undersökning genomförd med ett slumpmässigt urval vara 
*,&0,/4*$$3,/&8"4/$H//,0,2&(I&1*/&J0&:34&(I#94K3/E&;I4&G$=43(,0,2>&(I&7/3,&#"4234&0,/*&894&
styrka och empiriska bevis men ger en intressant fingervisning om vilka faktorer som 
faktiskt influerar och påverkar kvinnor och män i deras val av mobilapplikation. Att 
utföra en liknande kvantitativ studie på dels en annan målgrupp, till exempel äldre 
användare av smartphones, skulle också vara en intressant studie, dels i sig men även ur 
ett jämförelse perspektiv. 

En annan intressant infallsvinkel skulle vara att utföra en kvalitativ studie på ett antal 
företag som tillverkar och utvecklar mobilapplikationer för att se hur de resonerar kring 
sin marknadsföring samt publikation av deras tjänster. Vidare skulle en jämförelse med 
vår studie kunna göras för att undersöka om det finns ett samband med det resultat som 
vår undersökning presenterat samt hur de kvalitativt undersökta företagen projicerar sin 
marknadsföring. 

Även att djupare undersöka eventuella samband/skillnader mellan kvinnor och män 
skulle vara en intressant aspekt. Med det menar vi att undersöka generaliseringar 
gällande kvinnor och män, hur de tenderar att tänka och agera vid val av andra 
produkter/tjänster, för att sedan jämföra med vår studies resultat. Även detta skulle 
kunna vara en intressant infallsvinkel att undersöka mer för att öka det teoretiska 
bidraget till ämnesområdet konsumentbeteende.  

Alternativen till fortsatta studier är många och vi som författare är övertygade om att 
inom några få år kommer en betydligt större andel studier vara gjorda då ämnets 
aktualitet och plats i gemene individs liv borgar för det.!  
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T2!DN33"37DMQ"L5Q"5Q!
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att beskriva olika begrepp som kan härledas till 
sanningskriterier. Dessa begrepp, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är till för 
att underlätta kritisk granskning av den studie vi har gjort och för att ge ökad förståelse 
för våra vetenskapliga val samt för att ge trovärdighet till studien. 

!
T21!Q$'/;?/'/,$,!
Reliabilitet svarar för till vilken utsträckning som undersökningens mätning är 
tillförlitligt och om ett återtest på undersökningen skulle resultera i ett likvärdigt resultat 
om omständigheterna är likvärdiga. Ett sätt för att mäta om en undersökning har en hög 
reliabilitet är att utföra ett så kallat G/*$/-4*/*$/>& $"5& 0,,*#H4& 3//& *,& $(*-080=&246((& 8I4&
genomgå ett test vid två tillfällen. Skulle resultatet av testet vid andra tillfället skilja sig 
markant från testet vid första tillfället har således undersökningen en låg reliabilitet. 
(Bryman, 2011, s. 161) 

I ett försök att kontinuerligt hålla en hög reliabilitet genom vår studie har vi i 
utformningen av vår enkätundersökning försökt vara så tydliga som möjligt i vår 
beskrivning av undersökningen. Där har vi förklarat för respondenterna varför vi gör vår 
undersökning, vad respondenterna ska göra i undersökningen samt hur de ska gå 
tillväga för att genomföra undersökningen. I skapandet och utformningen av våra frågor 
rörande enkätundersökningen har vi eftersträvat att utforma så tydliga frågor som 
möjligt. Genom vår pilotstudie kunde vi se vilka frågor som var svåra för 
respondenterna att tolka vilket gjorde att vi valde att ta bort eller formulera om dessa. 
Även att majoriteten av undersökningens frågor och påståenden innehöll ett flertal 
faktorer att svara på genom en skala från 1-7 kan för många tyckas vara ansträngande 
och tidskrävande vilket kunnat bidra till ett bortfall. Dock bidrog undersökningens fasta 
svarsalternativ till att respondenterna inte kunde svara fritt. Grundat på dessa 
resonemang och trots bortfall av respondenter anser vi att resultatet av studien inte 
skulle ändras om den genomfördes igen, vilket gör att vår undersökning och dess frågor 
har en hög reliabilitet. 

T2<!K;'/A/,$,!
Huruvida en undersökning har validitet eller inte syftar till om det som avses att mätas 
verkligen mäts (Dahmström, 2000, s. 59). Bryman (2011, s. 167) skriver även om att 
reliabilitet och validitet är relaterade genom att validitet förutsätter reliabilitet, vilket 
menar att en mätning inte kan vara valid om den inte innan är reliabel. 
 
Björklund och Paulsson (2003, s. 60) skriver om hur validiteten i en studie kan ökas 
genom att formulera frågor som på ett tydligt sätt framgår för den individ som avses att 
svara på frågan. Dessa frågor bör vidare inte vara vinklade, otydliga eller dubbeltydiga 
så att tilltänkta respondenter leds eller missförstår frågornas egentliga syfte (Björklund 
& Paulsson, 2003, s. 60). För att relatera till vår studie har vi eftersträvat att vara så 
valida som möjligt i vår undersökning. Vi har därför gjort vårt yttersta för att vara så 
tydliga som möjligt i våra frågors utformning för att respondenterna ska uppfatta dessa 
på rätt sätt och därmed kunna ge oss svar som bidrar till vår specifika 
undersökning.  Frågorna och påståendena har vi utformat utifrån våra teorier vilket 
bidragit till dess trovärdighet och aktualitet. Vissa frågor vi ställt i undersökningen kan 
av respondenterna ha uppfattats lika och svårskilda då dessa frågor syftar till att på ett 
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återkopplande sätt undersöka samma faktorer utifrån olika påståenden för att se 
återkommande mönster. Detta kan ha bidragit till ett visst bortfall men då vi anser att 
undersökningen är reliabel, att vi lyckats få en tillräckligt stort andel respondenter att 
slutföra undersökningen och att vi mätt det vi tänkt mäta anser vi att undersökningen 
även är valid. 

T2B!7$#$+;'/($+?;+%$,!
Generaliserbarhet syftar till att, om en utförd undersökning är applicerbar även på 
andra individer eller urval som inte varit föremål för den aktuella undersökningen. I 
kvantitativa undersökningar är detta av stor vikt då fokus på att få fram ett så 
ändamålsenligt urval som möjligt är av hög prioritering för att lyckas svara för hela 
populationen (Bryman, 2011, s. 168-169). Vår undersökning som består av ett icke-
slumpmässigt bekvämlighetsurval med inslag av kvoturval kan således inte helt anses 
vara generaliserbart för en hel population. Det av den anledningen att vi själva som 
forskare har valt ut respondenter, har således inte alla i målpopulationen samma 
möjlighet att komma med i urvalet. Vi är medvetna om att vid beslutet att göra ett icke-
$)65(5H$$02/& 64J3)& =3,& *,& 8"45& 3J& G$=*J:*/>& 6(($/I& 84I,& 1*,& 5I)("(6)3/0",& $"5&
avsetts undersökas och det minskar generaliserbarheten. Vi har dock utifrån vår 
urvalsprocess försökt att skapa ett, för ändamålet genom kön och ålder, så bra urval som 
möjligt som kan tänkas svara för tilltänkt målpopulation men med låg 
generaliseringsgrad. Med låg generaliseringsgrad menar vi att studien eventuellt är 
generaliseringsbar på andra individer inom vårt urval men antagligen inte på individer 
till exempel är äldre och har en annan sysselsättning. 

 

! !
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