
Uppsala universitet  
Inst. för informatik och media 

 
 
 

Nyttjande av platstjänster baserat på 
operativsystem 

 

En studie om användningen av platstjänster hos Android & iOS 
användare 

 
Simon Sporrong & Tedy Mduma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs: Examensarbete  
Nivå: C  

Handledare: Simone Callegari 
Termin: HT-19  

Datum: 2020-01-31 

 



Sammanfattning 
Dagens svenskar känner sig allt mer övervakade på internet då vi använder våra 
smartmobiler i större utsträckning med platstjänster från olika appar. Majoriteten av svenskar 
äger en smartmobil och med ökad mobilanvändning har det uppstått fler platstjänster som 
mobilanvändare kan ta del av, och med det flera risker för individens personliga integritet. 
Det här arbetet utgörs av en kvantitativ studie med syftet att undersöka användningen av 
platstjänster hos Android och iOS användare, samt vilka faktorer som påverkar 
användningen av platstjänster bland Android och iOS användare. Faktorer från en teoretisk 
modell om användares uppfattning kring platstjänster kommer att granskas och analyseras 
för att besvara studiens forskningsfrågor. Undersökningen bestod av en webbenkät, och den 
insamlade datan analyserades utifrån det teoretiska ramverket E-commerce Acceptance 
model (EAM), samt modellens medföljande hypoteser. I studien modifierades EAM genom 
att utesluta frågor från faktorn Avsikt att använda (Intention to use) och använde bara frågor 
från faktorerna Faktisk användning, Upplevd nytta, upplevd användbarhet, Upplevd risk och 
Förtroende. Det resultat som den här studien har påvisat är att den större delen av den 
undersökta populationen använder iOS och minoriteten använder Android. Efter en statistisk 
analys fann författarna att det finns en skillnad mellan operativsystemens faktorers påverkan 
på användandet av platstjänster, utifrån EAM. Det gick inte att dra några slutsatser om vad 
som påverkar iOS-användare att använda platstjänster. Dock kunde analysen påvisa att 
båda faktorerna Förtroende och Upplevd användbarhet har ett statistiskt signifikant samband 
med faktorn Faktisk användning hos Android-användare. 
 
 
Nyckelord 
Platstjänster, Platsdelning, Integritet, mobilapplikationer, appar, spårning, EAM, E-commerce 
Acceptance model, smartmobiler, iOS, Android. 
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1 Inledning 
Uppsatsens inledande kapitel redogör för ämnet och dess bakgrund. Därefter presenteras 
problemformulering som sedan ger vikt till syfte och forskningsfrågor. Inledningen avslutas 
med avgränsningar och slutligen uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Det är ingen nyhet att nästintill alla svenskar äger en smartphone. Av den svenska 
befolkningen har 92% en smartphone (Internetstiftelsen, 2019). Vi går alla runt med en 
smartphone, som är uppkopplad konstant, överallt närvarande och som innehåller mängder 
med information, exempelvis om oss själva.  
Vi förlitar oss mer och mer på de tjänster som mobiltelefonen tillhandahåller och vi kan 
exempelvis använda mobiltelefonen för att göra pengaöverföringar mellan personer eller 
hitta den snabbaste vägen till vårt resmål (Bäck, 30 april, 201). Baksidan av att vi använder 
våra apparater i större utsträckning än någonsin har de senare åren resulterat till att allt fler 
känner sig övervakade. 45% av svenskarna känner sig övervakade på internet och man 
visar en större oro, mot större företag som Facebook och Google än mot myndigheter. Ändå 
är var femte svensk orolig över att de blir övervakade av myndigheter (Appelgren, 2019; 
Bäck,14 maj). 
 
Den senare tiden har flera nyhetsartiklar skrivits om platstjänster, gps-spårning, och hur det 
används för att spåra var en viss individ kan befinna sig, utan att användaren nödvändigtvis 
känner till det (Wicker, 2012; Jansson, 2019; Örstadius, 2019). Det är därför rimligt att tro att 
även användandet av platstjänster bidrar till att användare upplever att de blir övervakade.  
 
Dock är identifiering av en mobiltelefons position i den fysiska världen ingen ny företeelse. 
Då en tidigare form av platstjänst började användas redan vid början av mobiltelefonens 
säljpunkt under 1990-talet, för att inkommande samtal skulle dirigeras till den telefonmast 
som var i närmast anslutning till den mottagande mobiltelefonen (Wicker, 2011). Precisionen 
för mobiltelefonens position blev oerhört mycket mer precis när GPS-mottagare 
inkorporerades i mobiltelefoner, i början av 2000-talet (Van Diggelen, 2009). 
 
I och med den explosionsartade ökningen i användandet av mobiltelefoni de senaste åren 
har också användningsområdet för platstjänster ökat. Man kan exempelvis med hjälp av 
olika mobilapplikationer geo-tagga bilder och inlägg på olika sociala medier, använda en stor 
mängd av interaktiva kartor där ens position på kartan markeras med hjälp av platstjänster, 
få väderleksrapporter för din position men också kunna spela augmented reality-spel. Det 
kan exempelvis innebära att du rör dig utomhus och kartan på din smartmobil återspegla din 
omgivning, och riktiga platser i omgivningen används även i spelet (Medium, 2018). Dessa 
appar går oftast att använda av båda de stora operativsystemen Android och iOS. 
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Operativsystem som flest smartmobiler använder är alltså Android, som är utvecklat av 
Google, och iOS, som är utvecklat av Apple. Undersökningar från juli månad 2019 visar på 
en global marknadsandel på 76 % för Android och 22% för iOS. Detta lämnar 2 % till bl.a 
KaiOS och Windows Phone (Holst, 2019). Både dessa operativsystem möjliggör för 
användandet av platstjänster även om den tekniska utformningen av dessa tjänster skiljer 
sig åt mellan operativsystemen.  
 

1.2 Problemformulering 
Hundratusentals svenskar blir gps-spårade via appar i mobilen dygnet runt. Människor är 
inte medvetna om att platsdelning gör dem sårbara till spårning via appar som finns 
nedladdade i deras mobiler. Deras information om var de har varit och vilken tidpunkt de 
varit på en viss plast säljs vidare på marknaden, oftast till utländska företag där 
integritetslagarna är mindre strikta än de företag som verkar inom Europa, och bjuds sedan 
ut till försäljning som en del av bolagets handel med positionsdata. Anonymitet är svårt att 
hålla vid informationssamling då återkommande rörelser inom samma plats exempelvis hem 
och jobb gör det svårt att hålla en människas identitet hemlig (Wicker, 2012; Jansson,  2019; 
Örstadius, 2019).  
 
Dessutom har många applikationer som standard att alltid spåra och dela användares data, 
med andra-och tredje parter dygnet runt även när appen inte används. Ofta informeras inte 
användaren om att deras data spåras, ibland händer det också att ägaren till appen strider 
mot sina egna angivna användarvillkor. De är den sortens integritets dilemman som 
undersöktes av Brandtzaeg (2019), då de undersökte norska konsumenters uppfattning av 
integritet gällande Android appar och hur det påverkat deras användning av appar. Man 
utförde en blandad metodstudie inklusive en representativ användarundersökning i Norge, 
en analys av personliga dataflöden i appar samt en innehållsanalys av sekretesspolicyn för 
21 populära Android gratisappar. Studiens resultat visade att mer än 50% av 
respondenterna hade under upprepade gånger avstått från att ladda ner eller använda appar 
för att undvika att dela med sig av personlig data. De fann också att 19 av 21 appar skickar 
vidare personlig information till ca 600 olika primära och tredje parts domäner (Brandtzaeg 
2019). 
 
Likt Brandtzaeg (2019) utförde Zang et al (2015) en studie där de jämförde en stor mängd 
olika appar för båda operativsystemen, iOS och Android, för att se i hur stor grad de olika 
apparna skickade information vidare till någon tredje part. Generellt kunde författarna se att 
en generisk Android app skickade information vidare till 3.1 externa aktörer samtidigt som en 
generisk iOS app skickade användardata vidare till 2.6 externa aktörer. I de fall 
användarinformationen inkluderade platsdata så kunde man dock se att appar som 
användes på operativsystemet iOS var mer benägna att dela platsinformationen med tredje 
part än appar som körs på Android. Hela 47% av de undersökta iOS apparna delade 
platsinformationen med en extern aktör och 33% av Android appar spred platsinformation 
vidare.  
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För att skydda användare från skadliga appar har Apple infört en granskningsprocess som 
säkerställer att alla appar överensstämmer med Apples (sekretessregler) licensavtal för 
utvecklare innan de kan erbjudas via “App Store”. Till skillnad från Apple, tillåter Google en 
öppen plattformsstrategi för Android OS, vilket tillåter distribution av appar via andra och 
tredjeparts “appbutiker”. Google Play är den officiella Android app butiken och har en mindre 
långdragen granskningsprocess än Apples App Store (Viswanathan, 2020).  
 
Får dessa skillnader mellan applikationernas säkerhetsrisker någon påverkan på hur 
användare upplever integritet och säkerhet på sin smartphone, baserat på vilken 
smartphone man har? Exempelvis beskriver Reinfelder et. al (2014) att användare med 
Android som operativsystem verkar vara mer medvetna om säkerhets och integritetsfrågor 
kring sin smartphone i jämförelse med iOS användare. Man har i ovan nämnda studie inte 
specifikt undersökt applikationer som använder platstjänster utan använder sig av säkerhets 
och integritetsaspekter i ett bredare perspektiv. I det här arbetet kommer vi att istället 
undersöka skillnader mellan operativsystemen Android och iOS och deras användning av 
platstjänster. 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är att undersöka användningen av platstjänster hos Android och 
iOS användare. Samt vilka faktorer som påverkar användningen av platstjänster bland 
Android och iOS användare. Faktorer från en teoretisk modell om användares uppfattning 
kring platstjänster kommer att granskas och analyseras för att besvara studiens 
forskningsfrågor. Dessa faktorer är valda utifrån den teoretisk modellen användaracceptans 
av system (E-commerce Acceptance Model) som skapats av Pavlou (2003), och har som 
syfte att förutspå konsumenters acceptans av e-handel genom att förklara deras avsikter när 
de använder webbapplikationer för transaktioner. Denna studie riktar sig till den som har ett 
intresse för platsdelning och personlig integritet på internet. Samt ge läsaren ökad förståelse 
för sambandet mellan användningen av platsledning och mobila operativsystem.  
 
Frågeställningen som det här arbetet ämnar att besvara är: 

 
● Vad finns det för skillnader med användningen av platstjänster bland Android och 

iOS användare?” 
 

● Vilka faktorer påverkar användandet av platstjänster bland Android och iOS 
användare? 

  

1.4 Avgränsningar 
Studien avser att undersöka användare av mobiloperativsystem i samband med 
användningen av platstjänster för att se om det finns något signifikant samband. Uppsatsen 
kommer ytterligare avgränsas genom att enbart undersöka de två operativsystem iOS och 
Android, då de enligt Holst (2019) är de mest använda mobila operativsystemen i världen.  
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I och med att vi befinner oss i Sverige kommer populationen begränsas till svenska 
befolkningen. Vidare kommer studien att avgränsas genom att inte undersöka 
mobilanvändares avsikt att använda platstjänster utan bara deras faktiska användning av 
platstjänster.  
 

1.6 Disposition  
Första avsnittet ämnar att engagera och ge läsarens större förståelse för ämnet genom att 
presentera relevant bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställning, samt 
avgränsningar. 
 
Avsnitt två introducerar de teoretiska ramverket e-commerce acceptance model (EAM) samt 
tidigare forskning inom EAM och TAM integrerat med risk och förtroende. Avslutas med en 
genomgång av viktiga statistiska begreppen som används under arbetets gång.  
 
Avsnitt tre presenterar den metodik som används och förklarar varför vi valt en kvantitativ 
undersökning med enkätundersökningar. Forskningsstrategi och forskningsparadigm 
redogörs samt datainsamlingsmetod, urval och dataanalysmetod där hypotesprövningar 
utifrån modellen EAM presenteras.  
 
Avsnitt fyra presenterar de empiriska materialet, en sammanställning av studiens resultat 
med hjälp av statistiska modeller, samt analys av empirin. 
Avsnitt  fem avslutar uppsatsen med diskussion och slutsats, samt vidare forskning. 
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2. Teori 
Det här kapitlet avhandlar E-commerce acceptance model som är en teoretisk modell för att 
undersöka hur olika aspekter av en teknologi påverkar andra aspekter. Vidare beskrivs 
också de statistiska analyser och värden som arbetet kommer att bidra med, samt tidigare 
forskning inom EAM.  

2.1 E-commerce acceptance model 
E-commerce acceptance model (EAM) är en påbyggnad av Technology Acceptance Model 
(TAM), som är en välanvänd modell kring forskning om informationssystem. Både EAM och 
TAM undersöker hur ny teknik godtas av användare. De faktorer som ursprungligen 
återfinns i både TAM och EAM är ‘Upplevd användbarhet’, ‘Upplevd nytta’, ‘Avsikt att 
använda’ och ‘Faktisk användning’. EAM lägger även till ‘Förtroende’ och ‘Upplevd risk’ vilket 
är den främsta orsaken till varför vi valt EAM, då det är relevant för de område som ska 
undersökas. Valet att använda EAM var också för att den är en påbyggnad av TAM, dock 
har modellen kritiserats av flera forskare, då den behöver ytterligare faktorer för att förstärka 
den befintliga modellen (Pavlou, 2003; Legris, 2003). Pavlou (2003) modell (EAM) har 
validerats genom tidigare forskning då den är välanvänd bland många andra forskare inom 
liknande områden. Då det här arbetet använder sig av frågor angående negativa 
konsekvenser av platstjänster så är den här modellen relevant. Modellen innehåller sedan 
hypoteser om hur de olika faktorerna påverkar varandra, och med hjälp av empirins resultat 
kan man utföra en hypotesprövning för att på ett objektivt sätt bekräfta eller förkasta 
hypoteserna. 

 
Figur 1. E-commerce acceptance model, med sammanlänkande hypoteser. (Källa: Pavlou 
2003, s. 104) 
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2.1.1 Förtroende 
Förtroende är en aspekt i modellen som starkt påverkar den upplevda nyttan med systemet. 
Om användaren inte upplever något förtroende för systemet eller de som ligger bakom 
systemet som undersöks så finns inte heller någon anledning att tro att den här användaren 
kommer att uppnå det som hen förväntar sig av systemet (Gefen, 1997). Förtroendet för det 
som undersöks påverkar även användarens upplevda användbarhet. Om en användare har 
ett stort förtroende för ett digitalt system så kommer det leda till att användaren kräver 
mindre kontroll och förstående av systemet (Chircu, 2000). Förtroende påverkar även 
upplevd risk på så vis att om en användare har stort förtroende för en tjänst så kommer den 
upplevda risken att minska (Doney, 1997).  
 

2.1.2 Upplevd Risk 
Då användandet av tjänster på internet innebär en opersonlig natur finns det ingen möjlighet 
att genom ett möte ansikte mot ansikte med de personer som tillhandahåller en tjänst 
bedöma förtroende eller riskerna med tjänsten. Detta gör att den upplevda risken med en 
viss tjänst är en mycket viktig faktor för att granska och analysera tjänster. Upplevd risk är 
också en katalys för avsikt att använda ett system. Den här studien kommer att fokusera på 
risk som inkluderar den personliga integriteten, och kommer inte fokuser på risk som 
behandlar ekonomiska aspekter. Med risk kring den personliga integriteten menas den risk 
som finns, att ens personliga information stjäls eller används på något olagligt sätt.  
 

2.1.3 Upplevd nytta och upplevd användbarhet 
Aspekten upplevd nytta innebär hur mycket användaren tror att tjänsten kommer tillgodose 
de behov som användaren har eller de önskemål på tjänsten som användaren har. Upplevd 
användbarhet förklarar huruvida en användare kan genomföra en uppgift med enkelhet eller 
ej. Som man kan se i modellen så påverkar användbarheten nyttan. Om en användare 
upplever att en tjänst är komplicerad att använda så påverkas den upplevda nyttan negativt. 
 

2.1.4 Avsikt att använda och faktisk användning  
Faktorn faktisk användning av system förklarar, som namnet antyder, den reella 
användningen av tjänsten som användaren utför, och speglar användarens avsikt att inleda 
en handling. Enligt Davis (1989) studie om TAM finns det ett positivt samband mellan 
konsumenters attityder till användningen av ett visst system och den faktiska användningen 
av de systemet, vilket bidrar till avsikten att använda sig av systemet. Faktorerna upplevd 
användbarhet och upplevd nytta  av ett system har en påverkan på konsumentens avsikt att 
använda ett system.  
(Pavlou, 2003)  
 
 

9 



 

2.2 Tidigare forskning inom E-commerce acceptance model 
Då många forskare föreslagit att TAM behöver ytterligare faktorer för att förstärka den redan 
befintliga modellen (Pavlou, 2003; Legris, 2003), Består detta avsnitt till största del av 
tidigare forskning som använt sig av TAM med utökning av faktorerna upplevd risk och 
upplevd förtroende. EAM är trots allt en påbyggnad av TAM med faktorerna förtroende och 
risk (Pavlou, 2003). Vi har tacklat tidigare litteratur på de här sättet för att de var svårt att 
hitta relevant forskning inom samma / liknande ämnen som vi undersöker med EAM.  
  
Schnall (2015) utförde en kvalitativt studie med fokusgruppmetodologi, där en serie frågor 
ställdes under fokusgruppsessioner för att identifiera de funktionella specifikationerna till en 
mobilapp, för individer som lever med HIV. Syftet med studien var att förstå Faktorerna 
upplevd nytta,  användbarhet, risk och förtroende som bidrar till avsikt att använda en 
mobilapplikation. Författarna ville förstå faktorerna för att tillgodose sjukvårdsbehovet för 
personer som lever med HIV, samt sjukvårdsgivare som jobbar med HIV patienter. Studien 
utfördes på 50 individer som lever med HIV och 30 HIV sjukvårdsgivare. Som teoretisk 
bakgrund användes e-commerce acceptance model (EAM). Resultatet fann att mobil 
hälsoteknik (mHealth) uppfattades som användbar, enkel att använda, med minimal 
uppfattad risk medföljd av ett mått på förtroende för skaparen av tekniken.  
 
Green (2011) studie fokuserar på onlinekonsumenten och undersöker webbplatsens 
användbarhet i en B2C-elektronisk handelsmiljö. Pavlous (2003) studie om SEM och Davis 
(1989) studie om TAM stöds av forskarens tidigare litteratur. Urvalsgruppen bestod av 360 
ekonomistudenter från ett universitet. Den teoretiska modellen identifierade faktorer från 
webbplatsens användbarhet som har undersökts i tidigare forskning, samt integrerat de 
faktorer inom en e-commerce acceptance model (“website usability e-commerce model”), 
som använder en e-handels simulation. Följande faktorer analyserades med SEM inom 
webbplats användbarhet och e-handel: design trovärdighet, innehåll, interaktivitet, 
navigerbarhet, mottaglighet, nedladdnings fördröjning, upplevd användbarhet, upplevd nytta 
och design nöjdhet, samt förtroende, upplevd risk, och avsikt att handla. Resultatet visade 
att hypotes 1–4, 7–11 stöds, hypotes 5 och 12 stöds inte, samt att hypotes 6 stöds i enlighet 
med Pavlou (2003) då förtroende för webbplatsen var en betydande och negativ förutsägare 
av uppfattad risk. Studiens slutsats fann att webbplats användbarhet påverkar flera utgångar 
som är viktiga för företag att behålla och attrahera nya kunder  
 
En studie av Ortega (2011) med syfte att undersöka och förklara acceptans från läkare, 
gällande avsikt att använda en central del av hälso-informationsteknologi (“electronic 
healthcare records” (EHCR-system)). För att uppnå syfte användes Originalversionen av 
TAM (upplevd nytta, upplevd användbarhet, attityd till användning och avsikt att använda) 
inklusive en utökning med faktorerna förtroende, risk och informationsintegritet. Resultatet 
lägger vikt på betydelsen av attityds faktorerna (attityd till användning och förtroende) och 
användarens uppfattningar för att bestämma läkares avsikt att använda EHCR-system. Samt 
förtroende som förmedlat påverkan av upplevd risk och information om integritetsuppfattning 

10 



på läkarens godkännande av EHCR-system. Andra faktorer som upplevd nytta verkar vara 
mindre relevant för att förklara beslut av läkare med TAM.  
 
Ytterligare undersöker Zhou (2015) faktorer som påverkar användares användande av 
platstjänster i Kina, genom att granska faktorer från ett dubbelt perspektiv av “möjliggörare” 
och “inhibitorer”. Upplevd användbarhet och förtroende var möjliggörare medan inhibitorer 
var upplevd integritetsrisk. Den teoretiska modellen innehåller sju faktorer (upplevd nytta, 
förtroende och integritetsrisk inkorporeras för att förmedla effekterna av faktorerna världslig 
anslutning, kontextuella erbjudanden och integritetsfrågor när det gäller avsikt att använda 
platstjänster) och är anpassade från tidigare forskning från bland annat Pavlou (2003) och 
Davis(1989) för att behålla validitet. Resultatet indikerade att kontextuella erbjudanden är 
den viktigaste faktorn som påverkar förtroende, samtidigt som världslig anslutning är den 
viktigaste faktorn som påverkar upplevd nytta. Förtroende har en signifikant påverkan på 
upplevd nytta och upplevd integritetsrisk. Förtroende, upplevd nytta och upplevd 
integritetsrisk förutspår användarens antagande och beteende.  
 

2.3 Statistiska analyser 
Här beskrivs de olika statiska analyserna som denna studie avser att använda sig av. Detta 
kapitel är till för användaren att kolla upp olika begrepp inom statistiken för att förstå studiens 
resultat.  

2.3.1 Univariat analys och deskriptiv analys 
Univariat analys menas att man analyserar en beroende variabel, detta för att på ett tydligt 
sätt presentera sin empiri. Detta kan göras exempelvis genom frekvens, alltså hur många 
svar för varje värde en variabel har fått om de är en fråga som har flervalsfrågor som på en 
likertskala. På så sätt kan man också se den procentuella fördelningen mellan svaren. 
Ett annat deskriptivt mått för en undersökning är centraltendens vilket innebär var 
tyngdpunkten för den undersökta gruppen ligger. Det finns flera mått för centraltendens och 
de används i olika situationer baserat på vilken data som används i den aktuella analysen. 
Nominal data använder typvärde för att beskriva tyngdpunkten, vilket innebär det värdet som 
förekommer flest gånger.  
Ytterligare sätt att beskriva univariat analys är att man använder en variabel som är 
beroende av den andra, detta används för att beskriva statistiskt signifikanta relationer 
mellan de två variablerna. Den beroende variabeln  är den variabeln som man utgår ifrån 
och önskar undersöka medan den oberoende variabeln är den eller de variabler eller 
prediktor som kan tänkas påverka den beroende variabeln. I ett exempel skulle den 
beroende variabel kunna vara längd medan den oberoende variabeln skulle kunna vara kön. 
Detta kan alltså kallas univariat analys om man bara använder sig av en beroende variabel, 
används flera beroende variabler så går metoden under namnet multivariat analys (Denis, 
2018). 
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2.3.2 Statistisk signifikans och korrelationsanalys 
I samband med att man gör en univariat analys för att exempelvis undersöka om det finns ett 
samband mellan två variabler, exempelvis om studietid påverkar betyg så undersöker man 
också den statistiska signifikansen i sambandet. 
Statistisk signifikans är ett sätt att markera om de olika samband eller differenser, beroende 
på vad man har undersökt, är trovärdiga eller om de beror på slumpen. Under en 
undersökning bestämmer forskaren en signifikansnivå som denne anser vara godtagbar. För 
att bevisa att slumpen ej ligger bakom resultatet är en så hög siffra på signifikansnivån som 
möjligt önskvärt, över 95 % är ett vanligt mått på signifikansnivån. Det innebär att det är med 
95% sannolikhet att sambandet ej beror på slumpen. Vid statistiska undersökningar utläses 
den statistiska signifikansen med hjälp av ett p-värde som istället ska vara mindre än 0.05 
om signifikansnivån ska vara uppnådd (Bryman, 2001). 
 
Utöver måttet på statistisk signifikans så bör man även undersöka hur stark korrelationen 
mellan de två variablerna är. Det låter sig göras olika beroende på vilken typ av data man 
har till sitt förfogande. I det här arbetet är informationen från enkätundersökningen ordinal 
och ej normalfördelad vilket gör en analys med hjälp av Spearmans rangkorrelation relevant. 
Det är en analysmetod som räknar ut korrelationskoefficienten mellan två variabler. 
Korrelationskoefficienten kommer att få ett värde mellan -1 och 1 och ju närmre resultatet är 
något av dessa värden desto tydligare är den undersökta korrelationen mellan variablerna. 
Ett värde mellan 0.3 – 0.7 åt något håll kan ses som ett adekvat samband. Är värdet negativt 
så indikerar det ett negativt samband. Alltså om variabeln på y-axeln minskar i värde så 
kommer även variabeln på x-axeln att minska lika mycket, detta föreligger då Spearmans 
korrelationskoefficient har ett perfekt negativt värde, -1. Motsatsen innebär således att 
variabeln på x-axeln ökar lika mycket som variabeln på y-axeln ökar om 
korrelationskoefficienten är 1 (Oates, 2005; Spearman 1904). 
 
 
 

2.3.3 Chi-Square test 
Chi-Square test är ytterligare ett statistiskt verktyg för att kunna se skillnaden mellan två 
nominala variabler. Testet innebär att man jämför de faktiskt inhämtade datapunkterna med 
förväntade värden. Ett exempel för att förklara detta är att om man rullar en tärning 204 
gånger så är det förväntat att varje sida på tärningen visas 34 gånger, 204 tärningsrullningar 
genom antalet sidor på tärningen ger kvoten 34. Det är såklart inte rimligt att förvänta sig att 
detta skulle ske i realiteten utan en sida kan exempelvis visas 22 gånger och en annan 45. 
När datan är inhämtad så jämförs alltså de faktiska mätningarna med de förväntade 
värdena, Resultatet av testet blir en siffra som beskriver den skillnaden. Ett lågt värde 
innebär att det är en stark korrelation mellan de två dataseten. Om siffran är 0 så är de 
förväntade och uppmätta värdena samma, vilket är mycket osannolikt (Corder, 2014). 
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2.3.4 Multivariat analys 
Multivariat analys syftar till att mäta samband mellan två eller flera oberoende variabler 
samtidigt, och skiljer sig från univariat analys då beräkningar sker på vektorer eller matriser. 
Statistiska analysmetoder hjälper oss att beräkna samband och att testa 
forskningshypoteser (Denis, 2018).  
 

2.4 PLS-SEM modell 
Structural Equation Modeling (SEM) är en multivariat dataanalysmetod som undersöker 
sambandet mellan variabler och passar utmärkt till informationssystem, bokföring, 
marknadsföringsundersökningar m.m. Partial Least Squares (PLS) är en av flera distinkta 
tillvägagångssätt för SEM som fokuserar på analysen av varians (Wong, 2013). Partial Least 
Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) är en metod som är allmänt applicerbart 
inom många samhällsvetenskapliga discipliner inklusive organisationsledning, 
informationssystem och marknadsföring m.m. Metoden är väldigt tilltalande för forskare då 
de möjliggör uppskattningen av komplexa modeller med flera konstruktioner, indikator 
variabler och “structural paths” utan att göra antaganden på datan. PLS-SEM bygger på 
SEM, som betonar förutsägelser av statistiska modeller, vars strukturer är designade för att 
ge kausala samband (Hair, 2019).  
PLS-SEM använder sig även av multivariat och är analysen av komplexa interna relationer 
mellan observerade och latenta variabler. Modellen består av två huvudkomponenter, den 
inre och den yttre modellen. Den inre modellen undersöker relationer mellan de latenta 
variablerna (indikatorer av enkätfrågorna), den yttre modellen undersöker relationen mellan 
de oberoende och latenta variablerna (Wong, 2013; Garson, 2016).  
 
Formativ & Reflektiva modeller  
Utifrån den framtagna datan kan man bestämma om man ska utgå från en formativ eller 
reflektiv modell, eller båda. Formativ modell används om de latenta variablerna definierar 
faktorerna, reflektiv modell användas om faktorerna speglas av de latenta variablerna. I en 
reflektiv modell går pilar från faktorn till de latenta variablerna, i en formativ modell går pilar 
från de latenta variablerna till faktorn. Om outer loading värdet i en reflektiv modell 
understiger 0.8 anses den ej vara adekvat och bör då exkluderas från analysen vilket 
kommer att påverka resultatet (Garson, 2016).  
 
R-square koefficienter  
R2 är ett välkänt statistiskt mått som representerar andelen varians för en beroende variabel 
som förutspås av en oberoende variabel. Korrelation förklarar hur starkt sambandet mellan 
en beroende och en oberoende variabel är, R2 förklarar också i vilken grad variansen av en 
variabel förutspår variansen av en annan variabel. Om R2 för en faktor är 0.50 kan 50% av 
den observerade variansen förutspås av modellens oberoende variabler (Garson, 2016; 
Hayes, 2019). 
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Path coefficient 
Path coefficient är den standardiserade versionen av linjära regressionsvikter även känt som 
relationen mellan orsak och verkan, används för att undersöka de möjliga sambanden 
mellan statistiska variabler. Path coefficients har standard koefficienter (värden) mellan -1 
och +1 för varje samband i SEM.  
  
Outer weights 
Outer weights är det primära mätningsverktyget för att mäta varje indikators påverkan på 
den latenta variabeln, indikatorn tillhör hos formativa modeller. Värdet för Weight varierar 
från 0 till ett tröskelvärde som alltid är lägre än 1. Det tröskelvärdet minskar ju fler indikatorer 
en latent variabel har (Hair, 2017). 
 
 
Factor loadings 
Factor Loadings är känd som component loadings i Principal components analysis (PCA), 
och är korrelationskoefficienten mellan variabler (rader i en kolumn). Kvadratroten (x2) av 
factor loadings indikerar procentandelen av varians i en variabel (enkätsvar) som förklaras 
av en faktor (enkätfrågorna). För att få ut procentandelen av varians i alla variabler som 
presenteras av varje faktor, adderar man summan av kvadratrotsberäkningar för den faktorn 
och delar med antalet variabler. Det vill säga att antalet variabler är summan av deras 
varians eftersom variansen för en standardiserad variabel är ett, och är samma som att dela 
faktorns egenvärde med antalet variabler (Statistics Solutions, 2019).  
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3. Metod 
Det här kapitlet avser att beskriva genomförandet av studien. Forskningsstrategi, 
forskningsparadigm, urval och datainsamlingsmetod beskrivs. 

3.1 Forskningsstrategi 
Då den här studien beskriver de mönster som finns inom och de parametrar som påverkar 
svenskar att använda platstjänster på ett kvantitativt sätt så valdes därför en 
surveyundersökning som forskningsstrategi med en enkät som datainsamlingsmetod.  
En surveyundersökning underlättar när man vill erhålla samma typ av data från en stor 
population som man sedan kan dra slutsatser och generalisera från. En surveyundersökning 
går att genomföra på flertalet sätt, exempelvis genom intervjuer, observationer, 
dokumentanalys eller enkäter (Persson, 2016).  
Syftet med studien eftersträvas genom att en webbenkät besvaras av respondenter och ger 
ett underlag för att få ut signifikant resultatet, samt dra relevanta slutsatser.  

3.2 Forskningsparadigm 
Som ovan nämnt så är den här studien baserad på en enkätundersökning som 
forskningsstrategi. En sådan strategi är starkt förknippad med det positivistiska 
forskningsparadigmet. Detta på grund av att det positivistiska paradigmet letar efter mönster 
och generaliseringar, i och med att det är själva grundsyftet med det här arbetet så är 
nämnda paradigm högst relevant. En av positivismens hörnstenar är att vår omvärld 
betraktas som ordnad och inte slumpmässig och går därför att undersöka objektivt. För att 
denna undersökning ska kunna medföra något akademiskt värde måste den vara valid. 
Validiteten är kvalitén, korrektheten i forskningen. Enligt Oates (2005) går den här validiteten 
att granskas med hjälp av fyra subkategorier. 
 

- Objektivet 
Är forskaren eller forskarna helt opartiska till arbetet eller har de någonting att vinna på ett 
visst resultat av det som forskas. Man ska också fråga sig om man i egenskap av 
undersökare kan ha påverkat resultatet på något vis. De här aspekterna är framförallt viktiga 
att ta hänsyn till när forskningsprojektet har fått externa medel att genomföra studien med, 
exempelvis från ett privatägt företag. Författarna till det här arbetet har ej blivit sponsrade 
med ekonomiska medel, däremot så finns en risk att resultatet påverkas av forskarna 
omedvetet. Den här studien vill utgå från konsumenternas perspektiv och uppfattningar, 
samt tidigare forskning och teorier inom ämnet. Att formulera enkäter med relevanta frågor 
som kan spegla studien på ett bra sätt utan att förstöra den opartiska synvinkeln är något 
som författaren strävar att uppnå. 
 

- Reliabilitet  
Kan instrumenten som använts för att genomföra studien generera samma resultat om en 
andra, identisk undersökning skulle genomföras. Forskningsinstrumenten i den här studien 
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är internetbaserade enkätsystem vars implementationer, med stor sannolikhet, kommer att 
förändras över tid vilket skulle kunna påverka reliabiliteten på det här arbetet om framtida 
undersökningar skulle genomföras. 
 

- Intern validitet  
Var forskningsarbetet utfört och utformat på ett sådant sätt att den information som 
undersöktes faktiskt var den informationen som man eftersökte. Kan forskaren eller 
forskarna med korrekthet dra slutsatser utifrån de resultat som studien har genererat. För att 
förklara detta kan man tänka sig en situation där människors beteende skall undersökas på 
något vis. Problem med den interna validiteten kan uppstå då det är vanligt att människor 
ändrar på sitt beteende när man är medveten om att man blir undersökt eller att de frågor 
som besvaras är ledande. 
 

- Extern validitet 
Extern validitet innebär att forskningsresultatet bör vara generaliserbart på flera situationer 
än de som man har undersökt. Extern validitet för det här arbetet skulle kunna innebära att 
samma resultat också är applicerbart på en annan demografisk population, exempelvis 
medborgare av något av våra grannländer. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Som nämnt ovan i forskningsstrategin ämnar den här studien att undersöka de faktorer och 
parametrar som påverkar svenskar att använda platstjänster, på ett kvantitativt sätt. För att 
kunna undersöka ämnet på ett kvantitativt sätt valdes därför en surveyundersökning som 
forskningsstrategi med enkäter som datainsamlingsmetod. Detta på grund av att det 
möjliggör att snabbt erhålla icke-känslig information från många respondenter som är 
standardiserad, alltså att samtliga respondenter svarar på samma frågor.  
 
Enkätfrågorna utformades med hjälp av redan befintliga faktorer och enkätfrågor som 
validerats från tidigare forskning, från Pavlou (2003) samt användningen av EAM och dess 
teorier. Enkäten designades och besvarades med hjälp av online verktygen “Google Forms” 
som är ett enkelt och gratis sätt att sprida olika undersökningar. Med hjälp av det verktyget 
erhålls även en enklare deskriptiv analys som visar frekvensen i de olika svarsalternativen. 
Formuläret lades ut på Facebookgruppen “Uppsala Systemvetare ‘21” och författarnas 
personliga Facebooksidor, Twittersidor samt skickades ut via Facebooks chatapp 
Messenger och Whatsapp för en mer personlig förfrågan. 
Innan en enkät skickas ut behöver den designas på ett sådant sätt att valid och reliabel data 
kan extraheras från svaren, man kan alltså inte enbart fylla en enkät med flersvarsfrågor 
utan något förarbete och hoppas att informationen är legitim (Oates, 2005). 
Det är med nedan nämnd teoretiska modell, EAM, som det här arbetets svar kommer att 
uppnå validitet och reliabilitet. Istället för att besvara frågor om e-handel och transaktioner 
över internet som EAM är avsedd för, besvarar vi frågor om platstjänster.  
 
Pavlous modell från 2003 och medföljande hypoteser har nyttjats i den här studien, då 
tidigare forskning har bevisat att EAM’s hypoteser har starkt empiriskt bevis och beprövad 
teori (Pavlou, 2003). Att undersöka hur de övriga faktorerna påverkar ens avsikt att använda 
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platstjänster var inte relevant för arbetet, därför har EAM modifierats genom att utesluta 
faktorn Avsikt att använda (Intention to use). Det här arbetet har använt faktorerna Faktisk 
användning, Upplevd nytta, upplevd användbarhet, Upplevd risk och Förtroende. Detta 
kommer möjliggöra att undersöka direkt hur de övriga faktorerna påverkar den faktiska 
användningen av platstjänster. EAM och dess hypoteser har ytterligare modifierats genom 
att följa strukturen av TAM, detta för att bättre förstå sig på vilka faktorer som uppmuntrar 
användare av iOS och Android att använda platstjänster.  

3.3.1 Modifierad EAM-modell 

 
Figur 2. Modifierad E-commerce acceptance model, med faktorer och sammanlänkande 
hypoteser samt förkortningar av faktorerna. 
 

3.3.2 Modellhypoteser och enkät 
Hypoteser från Pavlou (2003) som har modifierats enligt strukturen från TAM:  

● H1: Det finns ett positivt samband mellan upplevd användbarhet och faktiskt 
användande av platstjänster. 

● H2: Det finns ett positivt samband mellan upplevd nytta och faktiskt 
användande av platstjänster.  

● H3:  Det finns ett positivt samband mellan upplevd användbarhet och upplevd 
nytta av platstjänster.  

● H4: Det finns ett negativt samband mellan förtroende och den upplevda 
risken av platstjänster. 

● H5: Konsumentens faktiska användning är negativt relaterat till den upplevda 
risken av platstjänster. 
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● H6: Konsumenters förtroende är negativt relaterat till den upplevda risken av 
platstjänster. 

● H7: Konsumenters förtroende är positivt relaterat till den upplevda nyttan av 
platstjänster. 

● H8: Konsumenters förtroende är positivt relaterat till den upplevda 
användbarheten av platstjänster. 
 

För att kunna bekräfta eller förkasta dessa hypoteser har följande enkät skapats med hjälp 
av redan befintliga faktorer och enkätfrågor som validerats från tidigare forskning från Pavlou 
(2003). Frågorna medföljer förkortningar av faktorer Förtroende = F, Upplevd risk = UR, 
Upplevd nytta = UN, Upplevd användbarhet = UA, Faktiskt användning = FA (Se Figur 2 för 
visuell förtydligande). Frågornas förkortningar är baserade på tillhörande faktorers akronym. 
  
 

Faktor Frågor 

 
 
 

Förtroende 

F1: Baserat på min erfarenhet så vet jag att 
platstjänster är säkra att använda. 
F2: Baserat på min erfarenhet så vet jag att 
min information är säker baserat på de 
användaravtal som jag har gått med på vid 
användandet av en applikation som 
utnyttjar platstjänster. 
F3: Baserat på min erfarenhet av olika 
appar så vet jag att de ej sprider en 
användares information vidare. 

 
 
 
 
 

Upplevd risk 

UR1: Jag tror att användandet av 
platstjänster leder till att utomstående vet 
var jag befinner mig. 
UR2: Jag tror att användandet av 
platstjänster kan leda till att min personliga 
integritet kränks. 
UR3: Jag tror att uppgifter om mig, genom 
användandet av platstjänster, kan säljas 
vidare till aktörer som jag ej godkänt.  
UR4: Jag tror att det är riskfyllt att använda 
platstjänster. 

 
 

Upplevd nytta 

UN1: Jag upplever att platstjänster 
underlättar för mig att inhämta information. 
UN2: Jag upplever att platstjänster är 
användbart i min vardag. 
UN3: Jag upplever att platstjänster 
underlättar för mig att utnyttja tjänster.  

 
 

Upplevd användbarhet 

UA1: Jag upplever att det är lätt att 
använda platstjänster på min smartphone. 
UA2: Jag upplever att det är lätt att lära sig 
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att använda platstjänster på min 
smartphone. 

 
 
 
 

Faktisk användning 

FA1: Jag vet att jag använder platstjänster 
på min smartphone. 
FA2: Jag vet att jag tillåter applikationer 
som jag har valt ut att spåra min position. 
FA3: Jag vet att jag inte använder 
platstjänster alls på min smartphone. 
FA4: Jag vet att nyhetsartiklar om 
platsdelning har påverkat min användning 
av platstjänster. 

Tabell 1. Frågor med svar på likertskala 1–5 
 
De frågor som är kopplade till EAM har alla slutna svarsalternativ. Detta innebär att 
respondenten ej behöver uttrycka ett svar på egen hand utan svarar oftast genom att 
placera sin uppfattning om frågan på någon form av skala. Den här studien har valt att 
använda sig av en likertskala med svarsalternativ 1–5, där 1 speglar svaret ‘Instämmer inte 
alls’ och 5 speglar svaret ‘Instämmer helt’. Fördelar med att ställa frågor med slutna 
svarsalternativ är att resultatet blir lättare att sammanställa och analysera då man ej 
exempelvis behöver transkribera och koda det som respondenten svarar, som hade varit 
fallet vid en intervju. En annan fördel är också att det kräver mindre av respondenten då 
denne, som ovan nämnt, ej behöver utforma ett eget svar.  
 
Att välja rätt antal svarsalternativ är inte helt trivialt, det finns för-och nackdelar med både 
många och få svarsalternativ. Genom att ha många svarsalternativ så öppnar man upp för 
att kunna göra mer precisa analyser då stegen mellan de olika svarsalternativen blir mindre. 
Om svarsalternativen är alltför många så tappar de sin funktion och vad ett alternativ 
innebär, är inte längre tydligt och klart för respondenten, vilket såklart resulterar i ett resultat 
som kanske ej går att använda i arbetet. Har man å andra sidan för få svar så kan man 
tvinga respondenten till att ta ställning trots att denne måhända inte håller med om svaren. 
Exempelvis en fråga som enbart har ‘håller med’ och ‘håller inte med’ som svar tvingar 
respondenten att välja även om respondenten kanske delvis håller med. Detta ger också ett 
resultat som kan generera felaktiga slutsatser (Persson, 2016). Dock har likertskalor enligt 
Bryman (2011) oftast fem skalsteg, men sju kan förekomma.  
Författarna till det här arbetet har därför valt att ha 5 svarsalternativ då vi anser att fler 
svarsalternativ än så skulle kunna försvåra respondenterna att svara på enkäten, givet 
arbetets syfte (Persson, 2016).  

3.4 Urval 
Arbetet syftar till att spegla svenska medborgares användning av platstjänster på sina 
mobiltelefoner och en urvalsstrategi som ansågs vara relevant för arbetets syfte var ett 
icke-sannolikhetsurval. Detta urval väljs när det är komplicerat att kunna hitta ett 
representativt urval för den populationen man vill önskar att undersöka vilket är sant i det här 
arbetets fall då det bli svårt att att representera Sveriges befolkning på ett adekvat sätt. Den 
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urvalsteknik som väljs utifrån urvalsstrategin är en blandning av självvalsurval, 
bekvämlighetsurval och snöbollsurval.  
 
Självvalsurval används när det ej är tydligt hur man i egenskap av forskare ska komma i 
kontakt med en respondent. Då visar forskarna att de önskar respondenter och 
respondenten väljer sedan själv om den skall svara på undersökningen eller ej. En nackdel 
med självvalsurval är att de respondenter som väljer att svara på enkäten också har ett 
intresse för ämnet och på så vis kan resultatet bli viktat.  
 
Bekvämlighetsurval innebär att respondenter väljs utifrån att de är lätta att nå för forskarna, i 
detta fall kurskamrater, arbetskamrater, släkt och vänner. En uppenbar nackdel med detta är 
att respondenterna har en koppling till forskarna och kan därför vara partisk i sina svar. 
Snöbollsurval innebär att en person som har svarat på undersökningen sedan i sin tur 
skickar den vidare.Då det egentliga enda kriteriet för att få delta i studien är att man är 
svensk medborgare vilket innebär att respondenterna ej behövde hitta personer som 
uppfyller vissa kriterier utan ganska ohämmat kunde skicka undersökningen vidare. En 
sådan urvalsmetod kan vara av värde när man ej vet hur man ska nå önskad målgrupp. 
(Oates, 2005) 
 
Författarna till det här arbetet skickade, som nämnt i avsnitt 3.3, ut enkäten till 
klasskamrater, arbetskamrater samt släkt och vänner via sociala medier som sedan själva 
fick välja att svara på enkäten eller ej. Sedan spred sig enkäten vidare genom 
respondenterna själva. På så vis erhölls inte enbart respondenter som faller under kategorin 
studenter och även en adekvat spridning inom de externa parametrarna. Totalt erhölls 286 
svar från studien varav 6 svar exkluderats ur studien, detta beskrivs närmare i avsnitt 4.1. 
 

3.5 Dataanalysmetodik 
Enkäten utformades enligt ovan beskrivna modell och utöver det inkluderades även 
demografiska frågor för att kunna se eventuella samband mellan respondenterna och de 
faktorer som beskrivs i modellen. Frågorna från modellen besvarades av respondenterna 
med hjälp av en likertskala, 1–5. Även om den här studien besvarar frågor om platstjänster 
istället för e-handel och transaktioner över internet så är ovan nämnda modell relevant för 
det här arbetet då de hypoteser som modellen använder sig av är generellt applicerbara, 
vilket man kan se i litteraturen från tidigare forskning avsnitt 2.2.  
Som nämnt ovan i 3.3. datainsamlingsmetoden designade och besvarades enkäten med 
hjälp av onlineverktyget “Google Forms”. Från online verktygen kan en .csv-fil laddas ner 
innehållandes resultatet från enkäten.  
För att kunna göra korrelationsanalyser enligt Spearman användes det statistiska verktygen 
IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Väl i SPSS utfördes en bivariat-analys 
med samtliga variabler som alltså är de samtliga frågor från enkäten för att kunna undersöka 
de eventuella samband som fanns mellan olika variabler, samband utläses med hjälp av 
Spearmans korrelationskoefficient som förklaras i avsnitt 2.3. Samt ett Chi-Square test på 
datan utfördes också i SPSS för att jämföra de faktiska mätningarna med de förväntade 
värdena. Utöver detta erhålls också ett p-värde som avgör om sambandet är statistiskt 
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signifikant. Vi har valt att använda oss av en signifikansnivå på 0.05, alltså de samband med 
ett p-värde under 0.05 anses vara statistiskt signifikanta, och innebär att det är med 95% 
sannolikhet att sambandet ej beror på slumpen.  
 
Efter att ha identifierat de samband som existerade mellan en beroende variabel och en 
oberoende variabel, gjordes en multivariat dataanalys. Den analysen gjordes i ett annat 
statistiskt verktyg, nämligen Smart-PLS. Smart-PLS kan användas för att utföra modellen vid 
namn PLS-SEM, som finns beskriven i avsnitt 2.4. PLS-SEM används i det här arbetet för att 
analysera hur de olika faktorerna i arbetets teoretiska modell, EAM, påverkar varandra. Den 
modell som Smart-PLS genererar erbjuder även de statistiska värden som beskriver 
resultatet; r-square, path-coefficient, outer weight och outer-loading.  
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4. Empiri 
I det här kapitlet sammanställs och redovisas resultat från enkätundersökningen i form av 
deskriptiv statistik, univariat analys och multivariat analys. 
 

4.1 Demografiska frågor 
Nedan presenteras de demografiska variabler som legat till grund för korrelationsanalyser. 
Efter att ha studerat bilaga 1 kan den uppmärksamme läsaren notera att variabeln 
‘Postnummer’ har exkluderats från arbetet. Detta för att författarna i ett tidigt skede insåg att 
variabeln ej skulle bidra med något relevant resultat. Variabeln inkluderades i enkäten på 
grund av att den möjligen kunde vara relevant och att det ej ansågs vara tidskrävande för 
respondenten att svara på.  
 
Utöver de variabler som finns beskrivna under rubrikerna nedan användes även variablerna 
‘Ålder’ och ‘Yrke’ i enkäten där respondenten fick fylla i den yrkeskategori som personen 
ansåg stämma bäst överens med sin dagliga syssla. I dessa frågor var svaren ej jämnt 
fördelade utan i kategorin Ålder sågs att yngre respondenter var i majoritet. 72,18 % av 
respondenterna hade en ålder under 35 år. Vad gäller yrke så sågs en majoritet i 
svarsalternativen ‘Student’, ‘Data/It/Teknik’ (IT) och ‘Hälso- och sjukvård’. Studenter och 
personer inom IT bestod båda av 26,1 % av de totalt 280 svaren. Personer inom hälso- och 
sjukvård bestod istället av 12,7 %.  Dessa snedfördelningar av svaren måste tas i beaktning 
vid fortsatt analys av resultatet. 
 
Sex svar har exkluderats ur studien, två som ej svarade man eller kvinna på frågan om kön 
och fyra som svarade ‘Vet ej’ eller ‘Annan’ på operativsystem.  
En annan demografisk fråga som inkluderas i enkäten var frågan om respondenten gått eller 
går någon form av IT-utbildning. Denna fråga inkluderades då författarna till studien initialt 
förväntades hitta ett samband mellan IT-utbildning och operativsystem eller andra 
parametrar. 
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4.1.1 Presentation av oberoende variabler; kön och IT-utbildning. 
 
Av de 280 svar som inkluderats i studien gavs 163 av män, med en procentandel på 58.2 %. 
117 svar gavs av kvinnor, vilket utgör 41,8 %.  
Respondenter som genomgått en IT-utbildning gav 122 svar samtidigt som 158 
respondenter ej hade genomgått en IT-utbildning. Detta ger en procentandel på 43,6 % 
respektive 56,4 %.  
 

 
 

4.1.2 Presentation av operativsystem 
 

 
Figur 3. Cirkeldiagram över operativsystemanvändare för Android och iOS. 

 
Respondenterna fick svara på om de använder iOS eller Android. En majoritet svarade att 
de använder iOS, vilket skiljer sig från hur fördelningen ser ut globalt.160 respondenter 
använde iOS vilket motsvarar 57% och 120 respondenter använde Android vilket motsvarar 
43%. 
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4.2 Presentation av univariat analys 
I det här kapitlet presenteras en korrelationsanalys mellan en faktors olika indikatorer. 
Den här sambandsanalysen är relevant för arbetet för att kunna undersöka om enkätens 
frågor är utformade på ett sådant vis att de passar den teoretiska modellen. Den är även 
relevant för att undersöka om respondenternas svar inom en viss faktor är som förväntat. 
Korrelationen presenteras med Spearmans korrelationskoefficient (ρ) och en signifikansnivå 
över 95% (*) eller över 99% (**). 
 
 

I tabell 2.1 som representerar faktorn Upplevd nytta ser man att samtliga samband har en 
korrelationskoefficient på över 0.7. Alla samband är också statistiskt signifikanta med en 
signifikansnivå på 99%. 
 
I tabell 2.2 som representerar faktorn Förtroende har samtliga samband en koefficient på 
över 0.5. Alla samband är också statistiskt signifikanta med en signifikansnivå på 99%. 
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Samtliga statistiskt signifikanta samband i tabell 2.3 har en korrelationskoefficient över eller 
under 0.3 och en signifikansnivå på 99%. Inget samband mellan indikatorn FA4 och någon 
annan indikator är statistiskt signifikant.  
 
Tabell 2.4 som representerar faktorn Upplevd risk visar att samtliga samband har en 
signifikansnivå på 99% och en korrelationskoefficient på över 0.2. 
 
I tabell 2.5 som representerar faktorn Upplevd användning, har sambandet en 
korrelationskoefficient på 0.67 och en signifikansnivå på 99%. 
 
Tabellerna ovan indikerar att samtliga indikatorer inom samma faktor förutom FA4; “Jag vet 
att nyhetsartiklar om platsdelning har påverkat min användning av platstjänster”, har ett 
statistiskt signifikant samband med de andra indikatorerna inom den faktorn. Detta 
avvikande resultat kan innebära att frågan inte passar in i modellen som de övriga frågorna 
inom faktorn FA. Själva sambandet i sig innebär att den här analysen ej kan belysa något 
statistiskt samband om huruvida användare som läst artiklar om riskerna med platstjänster 
uppger att dom använder platstjänster eller ej. 
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4.2.1 Univariat analys med Chi-square och operativsystem 
Nedan presenteras skillnader mellan frågorna från enkäten för de två operativsystemen som 
hade statistisk signifikans. På grafens x-axel presenteras svarsalternativen och y-axeln 
indikerar det procentantal som har svarat en viss siffra på den frågan. Varje kluster av 
staplar (Android och iOS.) visar alltså hur många procent av respondenterna som svarat ett 
visst svarsalternativ från ett visst operativsystem. För att undersöka den statistiska 
signifikansen i skillnaden mellan svaren från de båda operativsystemen har ett chi-square 
test utförts.  
 
 

 
 
Figur 4. Enkätens svar i fråga F1 . Siffrorna 1–5 indikerar svarsalternativet på en fråga, där 1 
speglar svaret ‘Instämmer inte alls’ och 5 speglar svaret ‘Instämmer helt’. 280 svar. 
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Figur 5. Enkätens svar i fråga F2. Siffrorna 1–5 indikerar svarsalternativet på en fråga, där 1 
speglar svaret ‘Instämmer inte alls’ och 5 speglar svaret ‘Instämmer helt’. 280 svar. 
 
Chi-Square analysen resulterade alltså i svaret att de två operativsystemen skiljer sig 
statistiskt signifikant från varandra i frågorna F1 och F2 och det är de frågor med tillhörande 
svar som presenteras i figur 4 och 5.  
 
 
 
 

● Fråga F1 
○ Android-användare: 

■ 34 (28%) respondenter svarade svarsalternativ ett. 
■ 36 (30%) respondenter svarade svarsalternativ två. 
■ 39 (39%) respondenter svarade svarsalternativ tre. 
■ 7 (6%) respondenter svarade svarsalternativ fyra. 
■  4 (3%) respondenter svarade svarsalternativ fem. 

○ iOS-användare 
■ 23 (14%) respondenter svarade svarsalternativ ett. 
■ 58 (36%) respondenter svarade svarsalternativ två.  
■ 53 (33%) respondenter svarade svarsalternativ tre. 
■ 20 (13%) respondenter svarade svarsalternativ fyra. 
■ 6 (4%) respondenter svarade svarsalternativ fem. 

 
Chi-square testet med Operativsystem och indikatorn F1 som variabler ger ett chi-square 
värde på 10.563 och är statistiskt signifikant med en signifikansnivå på 95%. 
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● Fråga F2 

○ Android-användare: 
■ 52 (43%) respondenter svarade svarsalternativ ett. 
■ 35 (29%) respondenter svarade svarsalternativ två. 
■ 22 (18%) respondenter svarade svarsalternativ tre. 
■  9 (8%)respondenter svarade svarsalternativ fyra. 
■  2 (2%) respondenter svarade svarsalternativ fem. 

○ iOS-användare: 
■ 39 (24%) respondenter svarade svarsalternativ ett. 
■ 73 (46%) respondenter svarade svarsalternativ två. 
■ 32 (20%) respondenter svarade svarsalternativ tre. 
■  8 (5%)respondenter svarade svarsalternativ fyra. 
■  8 (5%) respondenter svarade svarsalternativ fem. 

 
 
 
Chi-square testet med Operativsystem och indikatorn F2 som variabler ger ett chi-square 
värde på 15.337 och är statistiskt signifikant med en signifikansnivå på 99%. 
 
För fråga F1 svarade fler iOS användare ett högre värde, och i fråga F2 så sågs hos Android 
användare att antalet svar för ett alternativ blev mindre ju högre svarssiffran var samtidigt 
som det mönstret ej kunde ses hos iOS användare.  
 
Samtliga svar på samtliga faktorer från Android- respektive iOS-användare presenteras i 
bilaga 3. 
 

4.3 Multivariat analys med PLS och operativsystem 
För att det här arbetets syfte ska kunna uppnås behöver ytterligare analyser genomföras. 
Dessa analyser gör att ytterligare skillnader mellan operativsystemen kan utkristallisera sig. 
Nedan presenteras de PLS-modeller av den teoretiska modellen EAM för de båda 
operativsystemen. Dessa modeller är resultatet av de multivariata analyser vars mål är att 
undersöka hur de olika faktorerna påverkar varandra och om det finns någon statistisk 
signifikans om det finns någon skillnad på den här påverkan mellan operativsystemen. 
 
Pilarna mellan faktorerna visar path coefficient och värdet innan parentesen beskriver 
styrkan i sambandet och värdet i parenteser mellan faktorerna är p-värdet, alltså den 
statistiska signifikansen. Ju fetare pilarna är desto starkare är sambandet och desto bättre 
stämmer resultatet med den teoretiska modellen och dess hypoteser. Korrelationen 
presenteras med en signifikansnivå över 95% (*) eller över 99% (**). 
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4.3.1 Android 
Nedan visas bootstrapmodellen för Android användare. Denna består av 120 datapunkter.  

 
Figur 6. PLS-modell över Android användare. Värdet i mitten av pilarna är path-coefficient 
och värdet i parantes är det path-coefficient:s p-värde, alltså den statistiska signifikansen. 
 
De r-squared värden som modellen kan presentera för de olika faktorerna är: 

● UR: 0.277, 
● UN: 0.257, 
● UA: 0.047, 
● FA: 0.239. 

 
De statistiskt signifikanta path-coefficients är de mellan: 

● F och UR med ett path coefficient-värde på -0.526**. Hypotes 4. 
● F och FA med ett path coefficient-värde på -0.272*. Hypotes 6. 
● F och UN med ett path coefficient-värde på 0.225*. Hypotes 7. 
● F och UA med ett path coefficient-värde på 0.218*. Hypotes 8. 
● UA och UN med ett path coefficient-värde på 0.408**. Hypotes 3. 
● UA och FA med ett path coefficient-värde på 0.408**. Hypotes 1. 
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4.3.2 iOS  
I modellen nedan visas resultatet av de 160 personer som svarat att de använder sig av en 
smartphone med operativsystem iOS.  
  

 
Figur 7. PLS-modell över iOS användare. Värdet i mitten av pilarna är path-coefficient och 
värdet i parantes är det path-coefficient:s p-värde, alltså den statistiska signifikansen. 
 
R-squared värden för modellen:  

● UR: 0.127, 
● UN: 0.289, 
● UA: 0.114, 
● FA: 0.203. 

 
De path-coefficients som är statistiskt signifikanta är de mellan: 

● F och UR, med ett path coefficient-värde på -0.357**. Hypotes 4. 
● F och UN med ett path coefficient-värde på 0.398**. Hypotes 7. 
● F och UA med ett path coefficient-värde på 0.338**. Hypotes 8. 
● UA och UN med ett path coefficient-värde på 0.252**. Hypotes 1. 
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4.3.3 Analys av operativsystemen och den teoretiska modellen 
Figur 6 som illustrerar Android användare kan bekräfta fem av de åtta hypoteser som den 
modifierade teoretiska modellen genererat. Det är hypoteserna H1 (Det finns ett positivt 
samband mellan upplevd användbarhet och faktiskt användande av platstjänster), H3 (Det 
finns ett positivt samband mellan upplevd användbarhet och upplevd nytta av platstjänster), 
H4 (Konsumentens faktiska användning platsdelning är relaterat till den upplevda risken att 
använda av platstjänster), H7 (Konsumenters förtroende är positivt relaterat till den upplevda 
nyttan av platstjänster) och H8 (Konsumenters förtroende är positivt relaterat till den 
upplevda användbarheten av platstjänster). H1 indikerar att ju större användbarhet en 
Android användare upplever med platstjänster så kommer även att den faktiska 
användningen att öka. H3, H7 och H8 indikerar ett liknande samband, att faktorerna som 
pilen, eller hypotesen, utgår ifrån ökar värdet på den anslutande faktorn. För H7 och H8 
utgår hypotesen från faktorn Förtroende och ansluter till Upplevd nytta respektive Upplevd 
användbarhet. 
H4 visar ett negativt samband mellan faktorn Förtroende och Upplevd risk vilket innebär att 
ju mindre förtroende en Android användare har för platstjänster ju mer kommer den 
upplevda risken att öka.  
 
I figur 7 går det istället att utläsa att enbart fyra av åtta hypoteser kan bekräftas. Det är likt 
Android modellen H3, H4, H7 och H8. Det negativa sambandet mellan Förtroende och 
Upplevd risk  är svagare hos användare med iOS som operativsystem. Däremot så finns det 
ett starkare samband mellan Förtroende och Upplevd användbarhet och Förtroende och 
Upplevs nytta jämfört med Android modellen. Det innebär att ett större förtroende för 
platstjänster också ökar hur användbara och hur tjänliga iOS användare upplever 
platstjänster. 
 
I Androidmodellen syns ett starkt och statistiskt signifikant samband mellan F och samtliga 
faktorer som den faktorn är kopplad till, UA och UN, UA och FA. Det finns avsaknad av 
statistiskt signifikanta samband mellan UR och FA samt UN och FA. Ett högre R-squared 
värde i faktorn UR förekommer i Android modellen. Man kan se att den faktorn som påverkat 
FA främst är UA och F och UN påverkas mer av UA än av F.  
I modellen för iOS användare ser vi istället ett högre värde för den path-coefficient mellan 
UR och FA även om värdet ej statistiskt signifikativt. 
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5. Diskussion och slutsats 
Här presenteras diskussion av studiens resultat, slutsatser samt förslag på vidare forskning 
inom ämnet. 

5.1 Diskussion 
Diskussion av empiri med den teoretiska modellen och med PLS-modellen 

5.1.1 Diskussion av empiri med den teoretiska modellen 
Modellen EAM som det här arbetet har använt sig av förklarar tydligare Android användares 
användning av platstjänster i jämförelse med iOS användare. Detta då inget statistiskt 
samband finns mellan någon faktor och den faktiska användningen i modellen för iOS 
användare, figur 7. Detta skulle kunna bero på att det finns en stor spridning bland de övriga 
demografiska variablerna inom iOS användare vilket kan påverka resultatet.  
Ett intressant fynd för iOS användare är H5 (Konsumentens användning platsdelning är 
negativt relaterat till den upplevda risken) från den teoretiska modellen. Här syns ett starkt 
negativt samband vilket indikerar att den upplevda risken påverkar den faktiska 
användningen i stor utsträckning. Dock är sambandet ej statistiskt signifikant så det går ej att 
dra några slutsatser om sambandet då sambandet kan bero på slumpen. Givet ett större 
urval av respondenter hade eventuellt detta samband visat sig vara statistiskt signifikant och 
då kunnat påvisa en påtaglig skillnad mellan den sambandet UR-FA, och de båda 
operativsystemen.  
 
Det som modellerna har gemensamt är att det finns statistiskt signifikanta samband mellan 
Förtroende och faktorerna Upplevd risk, Upplevd nytta och Upplevd användbarhet. Det 
indikerar att just förtroendet är något som är viktigt för användare av de båda 
operativsystemen. Om en användares förtroende för platstjänster minskar upplevs 
platstjänsten som mindre användbar och tjänlig med ett motsatt samband mellan förtroende 
och den upplevda risken. Minskar förtroendet så ökar istället den upplevda risken. Detta 
valideras från tidigare forskning 2.2 (Zhou, 2015; Ortega, 2011, Green, 2011; Schnall, 2015), 
samt modellens skapare Pavlou (2003), att Förtroende har en signifikant påverkan på 
upplevd nytta, upplevd risk och förutspår användarens antagande och beteende.  
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5.1.2 Diskussion av empiri med PLS-modellerna 
 
 

 R2 iOS Android 

path-coefficient  

Upplevd risk 0.127 0.277 

Faktisk 
Användning 

 0.203  0.239 

Upplevd nytta  0.289  0.257 

Upplevd 
Användbarhet 

 0.114  0.047 

F → FA  0.154  -0.272 

F → UR -0.357  -0.526 

F → UN  0.398 0.225 

F → UA  0.338  0.218 

UR → FA  0.388  -0.055 

UN → FA -0.216   0.151 

UA → UN  0.252  0.408 

UA → FA  0.103  0.408 

Tabell 3. En tabell som 
sammanfattar de R2 -värden och 
path-coefficient värden som 
PLS-modellerna genererat.  

 
Vid studerandet av de R2 -värden från modellerna kan man se en ganska stor skillnad i den 
upplevda risken mellan operativsystemen. R2 -värdet för Android-modellen är 0.277 och 
iOS-modellens R2 -värde är 0.127. Detta indikerar att variansen hos svaren för Upplevd Risk  
i större utsträckning går att förklaras med hjälp av Android som oberoende variabel jämfört 
med iOS. Noterbart är också att den path-coefficient som påverkar UR i båda modellerna är 
statistiskt signifikant vilket kan bekräfta den uppmätta skillnaden. 
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Värt att nämna är också de låga värdena för Upplevd användbarhet på 0.114 och 0.047 för 
iOS respektive Android. Det är trots detta rimligt att tro att användare av båda 
operativsystemen trots dessa låga siffror ändå anser att platstjänster är användbara. 
I tabell 3 ovan så illustreras även tydligt den skillnad path-coefficient för UR-FA mellan 
operativsystemen. Trots att ingen av dessa samband är statistiskt signifikanta är det 
anmärkningsvärt att det finns en såpass stor skillnad mellan operativsystemen i det här 
fallet. Avsaknaden av statistisk signifikans gör det dock omöjligt att hävda att skillnaden ej 
beror på slumpen. Ett ännu större urval skulle kunna bidra till att bekräfta eller dementera 
sambandet. I tabellen ovan syns också skillnader i path-coefficienterna UN - FA och UA-FA 
mellan operativsystemen. iOS användares upplevda nytta och användbarhet påverkar i lägre 
utsträckning den faktiska användningen av platstjänster än hos Android användarna. Likt 
sambandet mellan UR och FA så är inga av dessa samband statistiskt signifikanta förutom 
UA - FA för Android användare. Trots det för Android användare signifikanta samband så 
går det ej att jämföra med UA - FA för iOS användare då det sistnämnda sambandet skulle 
kunna bero på slumpen. 
Som nämnt i avsnitt 4.3.3 så är ju ingen koefficient som påverkar FA för iOS användare 
statistiskt signifikant vilket gör det svårt att säga någonting om faktorernas påverkar på 
faktisk användning av platstjänster hos iOS användare. Detta skulle kunna bero på att 
likertskalan enbart bestod av svarsalternativ mellan 1–5. Hade fler svarsalternativ använts 
hade det kanske tvingat fram ett mer precist svar av respondenten vilket också hade kunnat 
leda till att sambanden hade blivit tydligare.  
 
De samband som är statistiskt signifikanta för båda modellerna är F till faktorerna UN, UA 
och UR. Vid jämförelse av dessa kan man se att förtroendet påverkar användbarheten och 
nyttan större hos iOS användare. Android användares upplevda nytta och användbarhet 
verkar alltså inte bero på förtroendet för platstjänster i samma utsträckning som för iOS 
användare. Android användares förtroende har ett starkare negativt samband med den 
upplevda risken med platstjänster. Detta indikerar att om en Android användare upplever ett 
lågt förtroende så kommer det öka den upplevda risken mer än hos en iOS användare. Som 
nämnt ovan har tidigare forskning kopplat signifikansen mellan Förtroende och dess 
påverkan på upplevd nytta och upplevd risk. 
 
Det är intressant att den upplevda risken ej påverkar den faktiska användningen på något 
sätt, trots att många respondenter bland annat har angivit att de tror att det är riskfyllt att 
använda sig av platstjänster. Detta skulle kunna bero på att frågorna var utformade på så 
sätt att respondenterna inte tänkt på, eller förhållit sig till de frågorna som finns i kategorin 
UR men har använt platstjänster innan enkäten skickades ut. Alltså en respondent kanske 
inte har reflekterat över frågan UR3 (‘Jag tror att uppgifter om mig, genom användandet av 
platstjänster, kan säljas vidare till aktörer som jag ej godkänt’) men när respondenten läser 
frågan kanske denne ändå svarar en hög siffra för att frågan är utformad på ett ledande sätt.  
 
Något som också måste belysas är att det är svårt att generalisera kring huruvida det är 
operativsystemet som gör att en respondent svarat ett visst alternativ på enkäten. Till 
syvende och sist så är det trots allt en person med egna känslor kring och erfarenheter om 
platstjänster. Om dessa känslor och erfarenheter hade varit helt avgörande när en 
användare ska välja mellan Android och iOS hade tydligare slutsatser kunnat dras. 
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5.2 Slutsatser 
I det här arbetet har 286 respondenters svar samlats in och analyserats. Efter viss filtrering 
föll 6 svar bort vilket gav det slutgiltiga datasetet 280 datapunkter. Efter att ha gjort en 
univariat analys av svaren under de olika faktorerna går det att utläsa att enkäten är utformat 
på ett adekvat sätt och att respondenterna verkar ha uppfattat och svarat på enkäten så som 
författarna ämnat.  
 
Vad gäller den teoretiska modellen EAM så finns det ingen modell som den här studien har 
genererat som kan bekräfta samtliga hypoteser som den teoretiska modellen innebär. Om 
man jämför PLS-modellerna ovan så går det att fastslå att den modell som kan bekräfta flest 
av den teoretiska modellens hypoteser är den modell som visar Android användare. Den 
modellen kan bekräfta 6 av 8 hypoteser och det är hypotes H2 och H5 som förkastas. Det är 
alltså den pls-modell som bäst stämmer överens med den teoretiska modell som valts för det 
här arbetet.  
Studeras istället modellen över iOS-användare kan man se att enbart 4 av 8 hypoteser 
bekräftas; H4, H7, H8 och H3 och EAM är alltså inte en relevant modell för att beskriva 
användningen av platstjänster för personer med iOS, i det här arbetet.  
 
De forskningsfrågor som det här arbetet ämnat att besvara var: 
 

● “Vad finns det för skillnader med användningen av platstjänster bland Android och 
iOS användare?” 
 

● “Vilka faktorer påverkar användandet av platstjänster bland Android och iOS 
användare?” 
 

Det resultat som den här studien har genererat efter en statistisk analys är att det finns en 
skillnad mellan användarna av de båda operativsystemens svar  och hur de verkar påverkar 
användandet av platstjänster, utifrån den teoretiska modell som använts som grund för det 
här arbetet. Det finns ingen statistiskt signifikant path-coefficient mellan någon annan faktor 
och FA för användare med iOS. Det går alltså därför inte att dra några slutsatser om vad 
som påverkar iOS användare att använda platstjänster. Däremot går det att se att 
Förtroende och Upplevd användbarhet påverkar den faktiska användningen hos Android 
användare.  
När det gäller skillnaden med användningen av platstjänster bland Android och iOS, går det 
att förklara Android användarnas användning av platstjänster med hjälp av faktorerna som 
nämns ovan. Förtroendet och användbarheten för tjänsten är viktigare för Android 
användare för att använda platstjänster jämfört med iOS användare. Vad som får iOS 
användare att använda platstjänster kan det här arbetet alltså med säkerhet inte besvara.  
Att använda EAM som modell för att förstå smartphone användares användning av 
platstjänster är mer adekvat för användare med Android än användare av iOS. 
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5.3 Vidare forskning 
Det som kan komma att vara intressant inom framtida forskning gällande ämnet är att 
undersöka andra mobiloperativsystem utöver iOS och Android, och jämföra användningen 
av platstjänster mellan de olika operativsystem bland användare. Självklart skulle den 
studien kräva en betydligt större population och jämförelse mellan andra länder då 
användningen av olika mobiloperativsystem kan skilja sig mellan länder. 
 
En annan intressant aspekt som kan studeras vidare är faktorn om hur användare förhåller 
sig till platstjänster trots ökningen av nyhetsartiklar. Den här studien hade inte tillräckligt med 
betydande enkätfrågor som kunde ge statistisk signifikans, men med större fokus och 
möjligtvis annorlunda  teoretisk ramverk skulle man kunna undersöka i vilken grad 
användaren tog i beaktning till den informationen. Man skulle även kunna mäta användarens 
avsikt att använda platstjänster och inte bara deras faktiska användning.  
 
Ytterligare vidareutveckling i studien skulle kunna va att undersöka hur GDPR förhåller sig 
till platstjänster då användare finner att deras information säljs vidare till andra och tredje 
parter, oftas till utlandet. 
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Bilagor 

1 Enkättabell 

1.1Demografiska frågor 
 

Rubrik Val 

Ange ålder Ett svar mellan 18 och 85+ 

 

Vilket kön har du? Med kön menar vi 
könsidentitet, alltså det kön du själv känner 

dig som. 

● Kvinna 
● Man 
● Ickebinär 
● Annat alternativ 
● Osäker 
● Vill ej svara 

Har du gått eller går du någon form av 
IT-utbildning? 

● Ja 
● Nej 

 
Vilket operativsystem har din smartphone? 

● iOS 
● Android  
● Annan 
● Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 

Ange yrkeskategori 

● Administration 
● Bygg och anläggning 
● Data/It/Teknik 
● Ekonomi / Juridik 
● Frisk- och kroppsvård 
● Försäljning, marknadsföring 
● Hotell, restaurang 
● Hälso- och sjukvård 
● Industri, tillverkning 
● Installation, drift, underhåll 
● Kultur, media, design 
● Miljövård, hälsoskydd 
● Naturvetenskap 
● Pedagogik 
● Socialt arbete 
● Säkerhet 
● Transport 
● Student 
● Arbetslös 
● Föräldraledig 

Fyll i ditt postnummer ● Kort svarstext 

Tabell 2. Demografiska frågor 
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2. Flervalsfrågor 
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3. Svar på flervalsfrågor. 
Här presenteras hur många procent som har svarat ett visst alternativ (1 till 5) på samtliga 
frågor från enkäten. Varje kluster av staplar (UN1, UN2 etc.) visar alltså svaren från 1 till 5 
och innehåller 160 respektive 120 svar. 
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4. PLS-modeller med Weights och Loadings 

4.1 iOS 
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4.1 Android 
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